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الحمػػد ا الػػذي أعػػزؿ عمػػل عبػػدل الكتػػاب ولػػـ يجعػػؿ لػػة عوجػػا  وجعمػػة معجػػزة 
ـل عمػل سػيدعا محمػد صػاحب  باقية خالدة  يتجدد عطاؤل عمل َمرٍّ الزمػاف  وصػؿٍّ المهػ
األعوار الظاهرة واألسرار المبهرة  وعمل آلة هػداة األعػاـ  وأصػحابة مصػابيظ الظػالـ  

                                                               وجميع مف شهد بشهادة اإلسالـ.  
      وبعد

كاعت اإلبؿ ععد عزوؿ القرآف الكريـ مف مقومات حياة العػرب  كاعػت معهػـ فػي 
قامتهـ  عرفػوا جميػع أطوارهػا وأحوالهػا  حػدوا لهػا وشػدوا  فاثػت بحػدي هـ  ظععهـ وا 

 ععها أشعارهـ.
ف العرب  وكاعوا أوؿ مػف خوطػب بػة  فػال أػرو أف وقد عزؿ القرآف الكريـ بمسا

 تكوف اإلبؿ وهيئاتها وأحوالها مصدرا مف مصادر التصوير فية.
ليسػت الاايػة مػف هػذا البحػث الوقػوؼ ععػد كػؿ مػا جػاف عػف اإلبػؿ فػي القػػرآف 
عما الهدؼ هػو الوقػوؼ ععػد اإلبػؿ وهيئاتهػا وأحوالهػا ععػدما تكػوف مصػدرا  الكريـ  وا 

را بهػا أو بهيئػة مف مصادر الصورة  في القرآف الكريـ  أي: ععدما تكػوف اإلبػؿ ُمَصػول
 مف هيئاتها أو حاؿ مف أحوالها.

يحاوؿ هذا البحث أف يقؼ ععد هذا الجاعب مف جواعب التصوير القرآعي  وهػو 
التصوير باإلبؿ وهيئاتها وأحوالها استكشافا لمالمظ الجماؿ فػي تمػؾ الصػور  وتعر فػا 

 هـ مف مصادر الصورة في القرآف الكريـ.مف قرب عمل مصدر م
يحاوؿ هذا البحث قدر ما يستطيع جمع الصور القرآعية التي اتخذت مف اإلبػؿ 

مصػػدرا  -فػػي ك يػػر مػػف هػػذل الصػػور-وهيئاتهػػا وأحوالهػػا مصػػدرا لهػػا  وكاعػػت اإلبػػؿ 
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وحيدا لمتصوير  بيعما لـ تكف كذلؾ في بعػض الصػور  بػؿ جػاف معهػا مصػدر آخػر  
 عاعي األلفاظ التي قامت عميها تمؾ الصور.بسبب تعدد م

وال تدخؿ في إطار هذا البحث الصور التي جاف مصدرها شامال لجميػع األععػاـ 
ليكػوف  -عمل الرأـ مػف دخػوؿ اإلبػؿ فػي أجعاسػها-أو الدواب أو الحيواعات األخرى 

 هذا البحث قاصرا عمل اإلبؿ وهيئاتها وأحوالها فقط كما يفثي بذلؾ ععواعة.
البحػػث ععػػد كػػؿ صػػورة وردت فيػػة مػػع مععػػي المفػػظ مػػوطف الشػػاهد فػػي وقػػؼ 

بطػػوف كتػػب الماػػة  ليظهػػر مػػف خػػالؿ مععػػال كيػػؼ اتخػػذت تمػػؾ الصػػورة مػػف اإلبػػؿ 
وهيئاتها وأحوالها مصدرا لها   ـ أعقب ذلػؾ  بػذكر أبػرز أقػواؿ العممػاف مػف القػدامل 

الحاجػة  والتػرجيظ  والمحد يف التػي تمػس  تمػؾ الصػورة  مػع التعميػؽ والمعاقشػة ععػد
 المعثد بالدليؿ ععد وجود الخالؼ.

ععد عدـ وجود داع معهجي يقـو عمية ترتيب الصور في كؿ فصؿ مف فصوؿ 
 هذا البحث كاف ترتيبها في المصحؼ هو المتبع.

وقد ُروِعَي في كؿ ذلؾ ثبُط العصوص مف اآليػات القرآعيػة واألحاديػث العبويػة 
ذا البحػػث  مػػع ذكػػر رقػػـ اآليػػة والسػػورة التػػي وردت واألبيػػات الشػػعرية الػػواردة فػػي هػػ

فيها  وعزو كؿ عػص إلػل مصػدرل  مػع وثػع كػؿ العصػوص المقتبسػة بػيف عالمتػي 
تعصيص  واإلشارة في الهامش إلل جميع المصادر والمراجع التي تـ االقتباس معهػا 

   مع االكتفاف بذكر البياعات كاممة ععد أوؿ اقتباس.
 قديت وأزبعت فصىل وخبمتت:واشتًم هرا انبحث عهى ي

: أسباب اختيار الموثوع  وأهـ مالمظ معهج دراستة  وخطة السػير ادلقديتتعاولت 
 فية.
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 : التصوير بأجساـ اإلبؿ وهيئاتها في القرآف الكريـ.انفصم األولوتعاوؿ 
 : وفية مبح اف

 : التصوير بأجساـ اإلبؿ.ادلبحث األول
 واشتمؿ عمل:

 معفرداالتصوير بجسـ الجمؿ  -ٔ
 التصوير بأجساـ الجماؿ مجتمعة -ٕ

 : التصوير بهيئات اإلبؿ.ادلبحث انثبني
 واشتمؿ عمل:

 التصوير بهيئة العاقة الدكاف  -ٔ
 التصوير بهيئة قموح اإلبؿ -ٕ
 التصوير بهيئة الفاقرة التي تعمؿ في أعؼ البعير  -ٖ
 اقَمَطرتْ التصوير بهيئة العاقة إذا  -ٗ
 التصوير بأحواؿ سير اإلبؿ في القرآف الكريـ. :انفصم انثبنيوتعاوؿ 

 وفية  ال ة مباحث:
 .التصوير بإيثاع اإلبؿ:  ادلبحث األول

 التصوير بإهطاع اإلبؿ.: ادلبحث انثبني
 : التصوير بحْسر اإلبؿ.ادلبحث انثبنث

 في القرآف الكريـ.التصوير بأمراض اإلبؿ  انفصم انثبنث:وتعاوؿ 
 وفية أربعة مباحث:

 .الَحَبطالتصوير بداف : األول  ادلبحث
 التصوير بداف الَجَرب.: ادلبحث انثبني
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َعرادلبحث انثبنث  .: التصوير بداف الصل
 : التصوير بداف الُهياـ.ادلبحث انسابع

التصػػوير بػػأطوار حمػػؿ اإلبػػؿ وعػػادات حمبهػػا فػػي القػػرآف  :انفصللم انسابللعوتعػػاوؿ 
 الكريـ.

 وفية  ال ة مباحث:
 وير باإلبؿ المواقظ.: التصادلبحث األول

 : التصوير بالعوؽ العشار.ادلبحث انثبني
 : التصوير بفواؽ العاقة.ادلبحث انثبنث

 بياف أبرز العتائج التي توصؿ إليها هذا البحث. اخلبمتت:وتعاولت 
مػػػػع فهػػػػرس لممصػػػػادر والمراجػػػػع التػػػػي أفػػػػاد معهػػػػا هػػػػذا البحػػػػث  وفهػػػػرس 

 لمموثوعات.
ػػؿ  أف يرزقعػػا  بيٍّػػة أسػػأؿ  وبع -سػػبحاعة وتعػػالل-واا  اإلخػػالص فػػي أتوسل

 القوؿ والعمؿ  وأف يجعٍّبعا بفثمة الزلَلؿ  وأف ُيْحِسف ختاَمعا ععد حثور األجؿ.
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 انفصم األول
 انتصىيس بأجسبو اإلبم وهيئبتهب يف انقسآٌ انكسيى

عرؼ العرب قوة اإلبؿ وثخامة أجسامها  وأفادوا مف ذلؾ   بؿ لػـ يعرفػوا ولػـ 
ألفوا حيواعػا أثػخـ معهػا جسػما فػي جزيػرتهـ  ورصػدوا هيئاتهػا فػي جميػع أحوالهػا ي

وأطوارها  ويقؼ هذا الفصػؿ  مػع الصػور القرآعيػة التػي اتخػذت مػف أجسػاـ اإلبػؿ أو 
هيئاتها مصدرا لها  كاشفا عف أسباب اتخاذهػا مصػدرا لهػا  مبيعػا عمػا أثػفتة عمػل 

 لمبح يف التالييف.تمؾ الصور مف الخصائص والسمات  مف خالؿ ا
 ادلبحث األول 

  انتصىيس بأجسبو اإلبم 
مف أبرز ما يمفت اعتبال العاظر إلل الجمؿ ثخامة ِجسمة  وقد كاعػت ثػخامة 
جسـ  الجمؿ مصدرا لمتصوير في القرآف الكريـ  وقد جاف التصوير تارة بجسـ الجمؿ 

 معفردا وتارة بأجساـ الجماؿ مجتمعة  وفيما يمي بياف ذلؾ.
1-  

 
 اانتصىيس جبسى اجلًم ينفسد

ِإفل اللػػِذيَف َكػػذلُبوْا ِبتَياِتَعػػا : )-تعػػالل-جػػاف التصػػوير بالجمػػؿ معفػػردا فػػي قولػػة 
ـْ َأْبػَواُب السلػَماف َواَل َيػْدُخُموَف اْلَجعلػَة َحتلػل َيِمػَج اْلَجَمػُؿ ِفػي  َواْسَتْكَبُروْا َعْعَها اَل ُتَفتلُظ َلُه

ٍـّ اْلِخَياِط َوَكذَ   [ٓٗ]األعراؼ :  (ِلَؾ َعْجِزي اْلُمْجِرِميفَ َس
وال يػػدخؿ هػػؤالف الػػذيف كػػذبوا بتياتعػػا واسػػتكبروا ععهػػا الجعػػة التػػي أعػػّدها اا "

 (ٔ)".ألوليائة المؤمعيف أبًدا  كما ال يمج الجمؿ في سٍـّ الخياط أبًدا

                                           

أبػو جعفػر محمػد بػف جريػر بػف  )ٕٚٗ/ ٕٔتفسػير الطبػري )= جامع البياف في تأويؿ القرآف  (ٔ)
 ٕٓٗٔالطبعػة األولػل    مؤسسػة الرسػالة  : أحمد محمد شػاكرتحقيؽ هػ(ٖٓٔيزيد الطبري )

 .ـ ٕٓٓٓ -هػ 
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ْبػػػ  وهػػ دػُط واحػػػاُط َواْلَمِخيػػػَواْلِخَيػػ" ـْ اَل َيػػْدُخُموَف اْلَجعلػػَة  :ْعػػةُ َواْلُمػػرَاُد مِ   َرةُ ػو اإلِْ َأعلُهػػ
اؿ: ال ػأِلَفل الشلْيَف ِإَذا ُعمٍَّؽ ِبَما َيْسَتِحيُؿ َكْوُعُة دّؿ َذِلَؾ َعَمل تَْأِكيِد اْلَمْعِع  َكَمػا يقػ  َأَبًدا

 (ٔ)"ا.أفعؿ ذلؾ َحتلل َيِشيَب اْلُارَاُب َأْو َيْبَيضل اْلَقاُر  ُيِريُد: اَل َأْفَعُمُة َأَبدً 
شارة   استجهاال لمسائؿ  عف الجمؿ فقاؿ: زوج العاقة ؿ ابف مسعود ػوسئ" وا 

 (ٕ)"إلل أف طمب مععل آخر تكمؼ.
 الـ ػػجسـ الجماؿ وأح) :قاؿ (ٖ)ـ.رْ ػجِ ـ الػػػػػػػػظَ ي عِ ػػػػػػػػػػػف ؿٌ ػػػػػػػػػػػػػػ: م َ  ؿػػػػػػػػوالجم"

                                           

مػػد الحسػػيف بػػف ( محيػػي السػػعة أبػػو محٜٔٔ/ ٕمعػػالـ التعزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآف = تفسػػير الباػػوي ) (ٔ)
  بيػروت–دار إحيػاف التػراث العربػي   : عبػد الػرزاؽ المهػديتحقيؽ هػ(ٓٔ٘مسعود بف محمد الباوي )

 .هػ ٕٓٗٔاألولل    الطبعة

( عظػاـ الػديف الحسػف بػف محمػد بػف ٖٕٗ/ ٖ) تفسػير العيسػابوري=  أرائب القرآف ورأائب الفرقػاف   (ٕ)
  بيػػروت –دار الكتػػب العمميػػة   خ زكريػػا عميػػرات: الشػػيتحقيػػؽ هػػػ(ٓ٘ٛحسػػيف القمػػي العيسػػابوري )

 .هػ ٙٔٗٔ -الطبعة األولل 

( أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ ٛٔٔ/ ٙالعيف )." رـُ َأْلواُح اْلَجَسد وُجْ ماُعةواْلجِ ( "ٖ)
. بػدوف ؿدار ومكتبػة الهػال   إبػراهيـ السػامرائي .مهػدي المخزومػي  د. : دتحقيػؽ هػ(ٓٚٔالفراهيدي )
: تحقيػؽ هػػ(ٖٓٚأبو معصور محمد بف أحمد بف األزهري الهػروي ) (٘ٗ/ ٔٔتهذيب الماة )تاريخ. و 

." ـر خمقتػةوالِجػ" .ـٕٔٓٓاألولػل   الطبعػة  بيػروت –دار إحيػاف التػراث العربػي   محمد عوض مرعب
السػكيت  المعػروؼ بػابف ( أبػو يوسػؼ يعقػوب بػف إسػحاؽٕٙٔ)ص:  الكعز الماوي في الَمَسف العربػي

تهػذيب ." ْرـُ: اْلَجَسػدواْلػِج ِ   بػدوف تػاريخ. "القػاهرة –مكتبة المتعبي   : أوأست هفعرتحقيؽ هػ(ٕٗٗ)
أبػػو عصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  (٘ٛٛٔ/ ٘الصػػحاح تػػاج الماػػة وصػػحاح العربيػػة )و ( ٘ٗ/ ٔٔالماػػة )

الطبعػة:   بيػروت – دار العمػـ لمماليػيف  تحقيؽ: أحمد عبػد الافػور عطػار هػ(ٖٜٖالجوهري الفارابي )
ُهػَو الطلِويػؿ العػريض العميػؽ  :والجسػـ  اْلِجْسـ اْلَمْحُدود :ـرالجِ  :َوقيؿ. "ـٜٚٛٔ -  هػ ٚٓٗٔالرابعة 

)ص:  الفػػروؽ الماويػػة." َوَذِلػَؾ َأعػػة ِإذا َزاد ِفػي طولػػة َوعرثػػة وعمقػة قيػػؿ ِإعلػػة جسػـ وأجسػػـ مػػف َأيػرل
حققة وعمؽ عمية: محمػد  هػ(ٜٖ٘ف سعيد العسكري )أبو هالؿ الحسف بف عبد اا بف سهؿ ب (ٛ٘ٔ

 . بدوف تاريخ.مصر –دار العمـ وال قافة لمعشر والتوزيع  القاهرة   إبراهيـ سميـ
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 (ٔ)(."العصافير
عظػػـ الجػػـر وهػػو البعيػػر فيمػػا هػػو م ػػؿ فػػي حتػػل يػػدخؿ مػػا هػػو م ػػؿ فػػي  :أي"

 (ٕ)"فكذا ما يتوقؼ عمية.  اإِلبرة  وذلؾ مما ال يكوف ةػو  قبػؾ وهػؽ المسمػثي

فاف قاؿ قائؿ: كيؼ خّص الجمؿ مف دوف سائر الػدواب  وفيهػا مػا هػو أعظػـ "
والمقصػػود   معػة  فععػة جوابػػاف: أحػدهما: أف ثػػرب الم ػؿ بالجمػؿ يحّصػػؿ المقصػود

دخموف الجعة  كمػا ال يػدخؿ الجمػؿ فػي  َقػب اإلبػرة  ولػو ذكػر أكبػر معػة أو أعهـ ال ي
جاز  والعاس يقولوف: فالف ال يسػاوي درهمػًا  وهػذا ال ياعػي ععػؾ فتػياًل   أصار معة

ف كعا عجد أقؿ مف الػدرهـ والفتيػؿ. وال ػاعي: أف الجمػؿ أكبػر شػأعًا ععػد العػرب مػف  وا 
ة عمل أيرل  ألعة يوَقر بحممة فيعهض بة دوف يقدٍّموعة في القوٍّ  فإعهـسائر الدواب  

بهـ مف خمؽ اإلبؿ  فقاؿ:  ِبػِؿ َكْيػَؼ )أيرل مف الدواب  ولهذا عجل َأَفاَل َيعُظُروَف ِإَلػل اإلِْ
 ل عمل أيرل لهذا المععل. ذكرَ  -تعالل-[  فت ر اا ٚٔ]الااشية :  (تْ ػُخِمقَ 

                                           

أبػػو القاسػػـ  (ٗٓٔ-ٖٓٔ/ ٕتفسػػير الزمخشػػري )= الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ أػػوامض التعزيػػؿ  (ٔ)
الطبعػة ال ال ػة   روتبيػ –هػ( دار الكتاب العربػي ٖٛ٘محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري )

. وهذا القوؿ عجز بيت مف )البسػيط( لحسػاف ابػف  ابػت صػدرل: )ال بػأَس بػالقوـِ هػ ٚٓٗٔ -
( ديػػواف حسػػػاف بػػػف  ابػػػت )ص:  ( حسػػاف بػػػف  ابػػػت بػػػف المعػػػذر ٜٕٔمػػف طػػػوٍؿ ومػػػف عظػػػـٍ

بيػػروت  الطبعػػة  –دار الكتػػب العمميػػة  هػػػ( تحقيػػؽ: عبػػد أ. مهعػػا  ٗ٘الخزرجػػل األعصػػاري )
 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔ ال اعية 

( عاصػػر الػديف أبػػو سػعيد عبػػد اا ٖٔ/ ٖتفسػػير البيثػاوي )= أعػوار التعزيػؿ وأسػػرار التأويػؿ  (ٕ)
دار   : محمد عبػد الػرحمف المرعشػميتحقيؽ هػ(٘ٛٙبف عمر بف محمد الشيرازي البيثاوي )ا

 .هػ ٛٔٗٔ  الطبعة األولل  بيروت –إحياف التراث العربي 
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 (ٔ)".ي(عبار ذكر الجوابيف ابف األ )

ٍـّ اْلِخياِط أِلَعلػُة ُيْثػَرُب ِبػِة اْلَم َػُؿ ِفػي ِثػيِؽ اْلَمْسػَمِؾ ُيَقػاُؿ: َأْثػَيُؽ ِمػْف َوَذَكَر سَ "
ْبَرةِ   (ٕ)."َخْرِت اإلِْ

 (ٖ)."مبالاٌة في االستبعاد"

                                           

جمػػاؿ الػػديف أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف  (ٜٔٔ/ ٕمػػـ التفسػػير )زاد المسػػير فػػي ع (ٔ)
الطبعػة   بيػروت –دار الكتػاب العربػي   : عبػد الػرزاؽ المهػديتحقيػؽ هػ(ٜٚ٘محمد الجوزي )

اإلمػػاـ الحػػافظ الماػػوي ذو الفعػوف أبػػو بكػػر محمػػد بػػف  . وابػػف األعبػػاري هػوهػػػ ٕٕٗٔ  األولػل
  ومػات فػي  ولد سػعة ا عتػيف وسػبعيف ومػائتيف ئ العحوي.القاسـ بف بشار بف األعباري  المقر 

سػػير أعػػالـ سػػعة  مػػاف وعشػػريف و ال مائػػة عػػف سػػبع وخمسػػيف سػػعة.  بباػػداد ليمػػة األثػػحل
 َقاْيمػاز بػف ع مػاف بف أحمد بف محمد اا عبد أبو الديف شمس (ٕٛٚ -ٕٗٚ/ ٘ٔالعبالف )
 مؤسسػة  األرعػاؤوط شػعيب خالشػي بإشػراؼ المحققيف مف مجموعة: تحقيؽ (هػٛٗٚ) الذهبي
 .ـ ٜ٘ٛٔ/  هػ ٘ٓٗٔ ال ال ة  الطبعة  الرسالة

أبػػو حيػػاف محمػػد بػػف يوسػػؼ بػػف عمػػي بػػف يوسػػؼ بػػف  (ٔ٘/ ٘البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير ) (ٕ)
 ٕٓٗٔالطبعػة   بيػروت  دار الفكػر  : صػدقي محمػد جميػؿتحقيػؽ هػػ(٘ٗٚاف األعدلسي )ػحي
 اا عبػد بف الحسف هالؿ أبو (ٖ/ ٕجمهرة األم اؿ )( في ْبَرةِ َأْثَيُؽ ِمْف َخْرِت اإْلِ ػ. والم ؿ: )ه
  بدوف تػاريخ. بيروت – الفكر دار (هػٜٖ٘) العسكري مهراف بف يحيل بف سعيد بف سهؿ بف

 والَخْرت: ال قب.
( أبػػو السػػعود ٕٕٚ/ ٖتفسػػير أبػػي السػػعود )= إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػل مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ  (ٖ)

  بػدوف بيػروت –دار إحيػاف التػراث العربػي  هػػ(ٕٜٛالعمػادي ) بػف مصػطفلمحمد بػف محمػد 
 تاريخ.
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ـُ اْلَجعلػػَة َأاَيػػٌة َلَكاَعػػْت َأاَيتُػػُة ُولُػػوَج اْلَجَمػػؿِ  :َأيْ " ْعِتَفػػاِف ُدُخػػوِلِه َوُهػػَو -َلػػْو َكاَعػػْت اِل
ٍـّ اْلِخَياِط  َوُهَو َأْمٌر اَل َيُكوُف َأَبًدا. -ْلَبِعيرُ ا  (ٔ)"ِفي َس

َواْلقُػػْرآُف َأَحػػاَؿ َعَمػػل َمػػا ُهػػَو َمْعػػُروٌؼ ِعْعػػَد العلػػاِس ِمػػْف َحِقيَقػػِة اْلَجَمػػِؿ َوَحِقيَقػػِة "
ْبػَرِة ُمَحػاٌؿ ُمَتَعػ ـَ َأفل ُدُخوَؿ اْلَجَمػِؿ ِفػي َخػْرِت اإلِْ ذلٌر َمػا َداَمػا َعَمػل َحاَلْيِهَمػا اْلِخَياِط  ِلُيْعَم

 (ٕ)."اْلُمَتَعاَرَفْيفِ 
ال يػػدخموف يػػـو القيامػػة الجعػػة حتػػل يػػدخؿ الجمػػؿ فػػي  قػػب اإِلبػػرة  وهػػذا  :أي"

تم يؿ الستحالة دخوؿ الكفار الجعة كاستحالة دخوؿ الجمؿ عمػل ثػخامتة فػي  قػب 
 (ٖ)."اإِلبرة عمل دقتة مبالاة في التصوير

ال يدخموف الجعة بحاٍؿ مف األحواؿ إال ِإذا أمكف دخوؿ  :أيفية تشبية ثمعي "
 (ٗ)"الجمؿ في  قب اإِلبرة  وهو تم يٌؿ لالستحالة.

المػػدهش  الػػذي  قطػػع كػػؿ أمػػؿ لهػػـ فػػي دخػػوؿ الجعػػة  بػػذلؾ األسػػموب :مععػػال"
يفػػتظ بػػاب الطمػػع أوال  ليقفمػػة فػػي وجػػول الطػػامعيف أخيػػرا  فتكػػوف حسػػرتهـ أعظػػـ 

 (٘)"تهـ أشد.يبوخ
 

                                           

-ٛالتحرير والتعػوير )=  تحرير المععل السديد وتعوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد( ٔ)
الػدار  هػػ(ٖٜٖٔمحمد الطاهر بف محمد بف محمد الطػاهر بػف عاشػور التوعسػي ) (ٕٚٔب/ 

 ـ.ٜٗٛٔ  توعس –التوعسية لمعشر 

 (ٕٛٔب/ -ٛالتحرير والتعوير ) (ٕ)

دار الصػابوعي لمطباعػة والعشػر والتوزيػع   محمد عمي الصابوعي ( ٖٔٗ/ ٔصفوة التفاسير ) (ٖ)
 .ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔالطبعة األولل    القاهرة –

 (ٙٔٗ/ ٔصفوة التفاسير ) (ٗ)

دار   هػػػػ(ٗٔٗٔ) محمػػػد المكػػػي العاصػػػري (ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ ٕالتيسػػػير فػػػي أحاديػػػث التفسػػػير ) (٘)
 .ـ ٜ٘ٛٔ -هػ  ٘ٓٗٔالطبعة األولل    لبعاف –الارب اإلسالمي  بيروت 
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واتثظ مف هذا كيؼ أعاف معظر الجمؿ بجسمة الثخـ في تمؾ الصػورة عمػل 
تصور اسػتحالة دخػوؿ الجعػة عمػل المكػذبيف باآليػات والمسػتكبريف ععهػا مػف خػالؿ 
تم  ػػؿ اسػػتحالة دخػػوؿ الجمػػؿ ذلػػؾ الحيػػواف الػػذي اشػػتهرت ثػػخامتة فػػي  قػػب اإلبػػرة 

 الذي اشتهر ثيقة.

 انتصىيس بأجسبو اجلًبل رلتًعت -2
عػػف عػػار جهػػعـ:  -تعػػالل-التصػػوير بأجسػػاـ الجمػػاؿ مجتمعػػة فػػي قولػػة  جػػاف

 [ٖٖ-ٕٖ]المرسالت :  (َكَأعلُة ِجَماَلٌت ُصْفرٌ  .ِإعلَها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر )

عمػل أعػة   وخمػؼ وحفػص والكسػائيبالتوحيػد حمػزة  (كأعػة جمالػة صػفر)وقرأ "
 (ٔ)."فيكوف جمع الجمع (مالةج)بالجمع: أي جمع  (جماالت)جمع جمؿ  والباقوف 

 َكَمػػا ُيَقػػاُؿ:" (ٕ)."الػػةمَ اؿ وجِ َمػػؿ وجِ ُمػػوهػػي جمػػع جمػػؿ يقػػاؿ: جُ  (ُصػػْفرٌ  ةِجماَلػػ")
 (ٖ)."َحَجٌر َوِحَجاَرةٌ 

                                           

 ابػف يوسػؼ بػف محمػد بػف محمػد الػديف شػمس (ٕٖ٘)ص:  القػرافات فػي العشػر طيبػة شرح (ٔ)
  بيػػروت – العمميػػة الكتػػب دار  مهػػرة أعػػس الشػػيخ: عميػػة وعمػػؽ ثػػبطة (هػػػٖٖٛ) الجػػزري
 .ـ ٕٓٓٓ - هػ ٕٓٗٔ ال اعية  الطبعة

 إبػراهيـ بػف أحمػد بػف محمػد بػف عصر الميث أبو (ٖٚٗ/ ٖ) تفسير السمرقعدي= بحر العمـو  (ٕ)
تحقيػػؽ وتعميػػؽ: الشػػيخ عمػػل محمػػد معػػوض والشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد  (هػػػٖ٘ٚ) السػػمرقعدي

لبعػػاف  الطبعػػة  –الموجػود والػػدكتور زكريػا عبػػد  المجيػد العػػوبي   دار الكتػب العمميػػة  بيػروت 
 ـ.ٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔاألولل  

أبػػو زكريػػا يحيػػل بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اا بػػف معظػػور الػػديممي  (ٕٕ٘/ ٖمعػػاعي القػػرآف لمفػػراف ) (ٖ)
: أحمػد يوسػؼ العجػاتي / محمػد عمػي العجػار / عبػد الفتػاح إسػماعيؿ تحقيؽ هػ(ٕٚٓالفراف )
   بدوف تاريخ.الطبعة األولل  مصر –دار المصرية لمتأليؼ والترجمة   الشمبي



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٜٔٗٓ 

  ُبُيػوت وبيوتػات ؾ  كمػا تقولػ(ِجَمػاؿ)مف قػرأ )ِجَمػاالٌت( بالكسػر فهػو جمػع و "
 (ٔ)."وهو جمع الجمع

ـُ َجْمػػِع َطاِئَفػػٍة ِمػػ" َف اْلِجَمػػاِؿ  َأْي ُتْشػػِبُة َطَواِئػػَؼ ِمػػَف اْلِجَمػػاِؿ ُمَتَوزٍَّعػػًة َوِهػػَي اْسػػ
 (ٕ)."ِفَرًقا

إشارة إلل أعها مف الجماؿ المتخيرة مػف بػيف  (جماالت)وفل جمع الجمؿ عمل "
جمػػػػع لرجػػػػاؿ ذوى صػػػػفات  هػػػػيالتػػػػي  (رجػػػػاالت)م ػػػػؿ   ثػػػػخامة وامػػػػتالف الجمػػػاؿ
 (ٖ)"متميزة.
ـِ ِباْلَقْصػػِر  َوِفػػي الملػػْوِف َواْلَك ْػَرِة َوالتلتَػػاُبِع َوُسػػْرَعِة اْلَحَرَكػػِة َشػبلَة الشلػػَرَر ِفػػي اْلِعَظػ"

ْفرِ   (ٗ)."ِباْلِجَمااَلِت الص 
 (٘)"َوَهَذا َتْشِبيٌة ُمَركلٌب أِلَعلُة َتْشِبيٌة ِفي َهْيَئِة اْلَحْجـِ َمَع َلْوِعِة َمَع َحَرَكِتِة."
ـْ َ َمػاِعيَف َجْمػَدةً ): ةَفَيُكوُف ِمْف باب قول  ْلَقْصرِ ُكؿ  َواِحَدٍة ِمْعَها َكا :َأيْ "  (َفاْجِمػُدوُه

َواْلُمْحػِوُج ِإَلػػل َذِلػَؾ َأعلػُة اَل َيُجػوُز َأْف َيُكػوَف الشلػػَرُر   مػعهـ [  أي كػؿ واحػدٗ]العػور : 
المػاؿ  ويؤيػدل قولػة: عمػل  َواْلَقْصُر ُهَو اْلَبْيُت ِمػْف َأَدـٍ َكػاَف ُيْثػَربُ   ُكم ُة َكَقْصٍر َواِحدٍ 

                                           

عرابػػة لمزجػػاج )معػػ( ٔ) ( أبػػو إسػػحاؽ إبػػراهيـ بػػف السػػري بػػف سػػهؿ الزجػػاج ٕٛٙ/ ٘اعي القػػرآف وا 
هػػ  ٛٓٗٔالطبعػة األولػل   بيػروت –عػالـ الكتػب   : عبد الجميؿ عبدل شمبيتحقيؽ هػ(ٖٔٔ)
 .ـ ٜٛٛٔ -

 (ٖٚٗ/ ٜٕالتحرير والتعوير ) (ٕ)
هػػػ( دار الفكػػر ٜٕٗٔ) عبػػد الكػػريـ يػػوعس الخطيػػب (ٗٓٗٔ/ ٘ٔالتفسػػير القرآعػػي لمقػػرآف ) (ٖ)

   بدوف تاريخ.القاهرة –العربي 
عبػػد اا محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف  أبػػو  (٘ٚٚ/ ٖٓ) تفسػػير الػػرازيمفػػاتيظ الايػػب =  (ٗ)

 –دار إحيػػػاف التػػػراث العربػػػي  هػػػػ(ٙٓٙالحسػػػيف التيمػػػي الػػػرازي الممقػػػب بفخػػػر الػػػديف الػػػرازي )
 .هػٕٓٗٔ -الطبعة ال ال ة   بيروت

 (ٖٚٗ/ ٜٕلتعوير )التحرير وا (٘)
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ُكػؿ  َواِحػَدٍة ِمػَف الشلػَرِر َكاْلَجَمػِؿ  :َأيْ   َأَفاَل تَػرَاُل َكْيػَؼ َشػبلَهُة ِباْلَجَماَعػةِ  (جمالت صفر)
ػْفرِ   ِلَجَماَعاِتةِ  ُؿ َشػَرَرٌة ِمْعػُة َكاْلَقْصػرِ   َفَجَماَعاُتُة ِإَذْف ِمْ ػُؿ اْلِجَمػااَلِت الص   .َوَكػَذِلَؾ اأْلَول

 (ٔ)"ُة َأُبو اْلَفْتِظ ْبُف ِجعٍّي.َقالَ 
كأعػة القصػر   جهػات ك يػرة فػيإف هذل العػار يتطػاير معهػا شػرر متفػرؽ  :أي"

 (ٕ)"عظما وارتفاعا  وكأعة الجماؿ الصفر لوعا وك رة وتتابعا وسرعة حركة.
تتػػابع كأعػػة قطعػػاف مػػف الجمػػاؿ  فػػيفهػػذا الشػػرر يعطمػػؽ بعثػػة إ ػػر بعػػض "
 (ٖ)."بعضيعطمؽ بعثها إ ر  الصفراف
ـل َيْفتَػِرُؽ َفَتُكػوُف ِتْمػَؾ  :-َأْيًثا- َوِقيؿَ " ـُ َفَيُكوُف َكاْلَقْصِر  ُػ ِإفل اْبِتَداَف الشلَرِر َيْعُظ

ْفرِ  َقُة اْلُمَتتَاِبَعُة َكاْلِجَمااَلِت الص   (ٗ)."اْلِقَطُع اْلُمَتَفرٍّ

                                           

أبػػو عبػػد اا بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اا بػػف  (ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖالبرهػػاف فػػي عمػػوـ القػػرآف ) (ٔ)
دار إحياف الكتػب العربيػة عيسػل   : محمد أبو الفثؿ إبراهيـتحقيؽ هػ(ٜٗٚبهادر الزركشي )

قالػة . ولعمػة يقصػد بقولػة: )ـ ٜٚ٘ٔ -هػػ  ٖٙٚٔالطبعػة األولػل    البابل الحمبػي وشػركائة
فػي جمػع األشػبال مػف حيػث ) ابف جعي( ما أوردل ابف جعػي فػي كتػاب الخصػائص تحػت بػاب:

ـْ ): -تعالل-مف أيف يجمع قوؿ اا ( إذ قاؿ: "يامض االشتبال ـل َلػ َواللِذيَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَعاِت  ُػ
ـْ َ َمػػاِعيَف َجْمػػَدةً  حتػػل يقػػوؿ العػػاس ممػػا رأوا  األعشػػل:مػػع قػػوؿ ( َيػػْأُتوا ِبَأْرَبَعػػِة ُشػػَهَداف َفاْجِمػػُدوُه

والتقاؤهمػػا أف مععػػال: فاجمػػدوا كػػؿ واحػػد مػػعهـ  مػػاعيف جمػػدة    يػػا عجبػػا لمميػػت العاشػػر ***
الخصػائص ." حتل يقوؿ كؿ واحػد مػف العػاس: يػا عجبػا  أي:وكذلؾ قولة: حتل يقوؿ العاس  

  عامػة لمكتػابالهيئػة المصػرية ال هػػ(ٕٜٖأبو الفتظ ع مػاف بػف جعػي الموصػمي ) (ٕٖٛ/ ٖ)
 .الطبعة الرابعة

شػركة مكتبػة ومطبعػة  هػػ(ٖٔٚٔ( أحمػد بػف مصػطفل المراأػي )ٙٛٔ/ ٜٕ) يتفسير المراأػ (ٕ)
 .ـٜٙٗٔ -هػ ٖ٘ٙٔالطبعة األولل    مصطفل البابل الحمبي وأوالدل بمصر

 (ٗٓٗٔ/ ٘ٔالتفسير القرآعي لمقرآف ) (ٖ)
 (٘ٚٚ/ ٖٓير )تفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكب (ٗ)
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ِحيَف تَْأُخُذ  :ِر ِباْلَقْصِر ِفي اْلِعَظـِ  َو َاِعًياِحيَف َتْعَفِصُؿ َعِف العلا :َشبلَة الشلرَاَرَة َأولاًل "
ؽِ  ْعِبَساِط َفَتْعَشؽ  َعْف َأْعَداٍد اَل ِعَهاَيَة َلَها ِباْلِجَمااَلِت ِفػي التلَفػر  َوالملػْوِف  ِفي ااِلْرِتَفاِع َوااِل

 (ٔ)."َواْلِعَظـِ َوال ٍَّقؿِ 
إاّل وهػػو مشػػرب بصػػفرة  فمػػذلؾ سػػود اإلبػػؿ  ال تػػرى أسػػَوَد مػػف اإلبػػؿ  والّصػػفر:"

صػفرا  كمػا َسػم وا الظبلػاف: ُأْدًمػا لمػا يعموهػا مػف الظممػة ِفػي  سمِت العرُب سوَد اإلبؿ:
 (ٕ)."بياثها
 عمية: (ٖ)يدلؾ قوؿ القائؿ"
 (ٗ)معػػػػة وتمػػػػؾ ركػػػػابي خيمػػػػيتمػػػػؾ 

 

 (٘)"هػػػػػػػػف صػػػػػػػػفر أوالدهػػػػػػػػا كالزبيػػػػػػػػب. ...
 

ْفَرِة  َقاَؿ اْلَفرلاُف: سُ : َفاأْلَْكَ ُروَف َعَمل َأفل اْلُمرَادَ " اَل َتَرى َأْسَوَد )وٌد َتْثِرُب ِإَلل الص 
ِبِؿ ِإالل َوُهَو َمُشوٌب ُصْفَرةً  َوالشلَرُر ِإَذا َتَطاَيَر َفَسَقَط َوِفيِة َبِقيلٌة ِمْف َلْوِف العلاِر  (ٙ)(ِمَف اإلِْ

                                           

( ٖٕ٘/ٙٔحاشية الطيبي عمل الكشاؼ المسماة: فتوح الايب فػي الكشػؼ عػف قعػاع الريػب )( ٔ)
( تحقيػػؽ: د. يوسػػؼ عبػػد اا الجوارعػػة  هػػػٖٗٚشػػرؼ الػػديف الحسػػيف بػػف عبػػد اا الطيبػػي )

 ـ. ٖٕٔٓهػ  ٖٗٗٔدبي  الطبعة األولل   –جائزة دبي الدولية لمقرآف الكريـ 
 (ٕٕ٘/ ٖف لمفراف )معاعي القرآ (ٕ)
تحقيػؽ: د.   ميموف بف قيس (ٖٖ٘البيت لألعشل مف )الخفيؼ( ديواف األعشل الكبير)ص:  (ٖ)

 محمد حسيف  مكتبة اآلداب بالجماميز  بدوف تاريخ.

ٍـّ الرٍّكاُب: اإِلبُؿ اللِتي ُيسار َعَمْيَها  واِحَدُتها راِحَمٌة  َواَل واِحَد َلَها ِمْف َلْفِظها  َوَجْمعُ  (ٗ) َهػا ُرُكػٌب  ِبَثػ
 عمػل بػف مكػـر بػف الفثػؿ محمػد أبػو الديف جماؿ (ٖٓٗ/ ٔلساف العرب ). اْلَكاِؼ  ِمْ ُؿ ُكُتبٍ 

 .هػ ٗٔٗٔ - ال ال ة الطبعة  بيروت – صادر دار( هػٔٔٚ) األعصاري معظور ابف
 بػػف محمػػد بػػف محمػػد معصػػور أبػػو( ٖ٘ٛ/ ٓٔ) تفسػػير الماتريػػدي= تػػأويالت أهػػؿ السػػعة  (٘)

  لبعػاف بيػروت  - العمميػة الكتػب دار  باسػمـو مجدي. د: تحقيؽ (هػٖٖٖ) يالماتريد مودمح
 .ـٕ٘ٓٓ - هػٕٙٗٔ األولل  الطبعة

 تقدـ هذا القوؿ مف قبؿ. (ٙ)
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ـَ َبْعػُض اْلُعَمَمػاِف العلاِر َكاَف َأْشَبَة ِباْلَجَمِؿ اأْلَْسَوِد اللِذي َيُشوُبُة شَ  ػْفَرِة. َوَزَعػ ْيٌف ِمَف الص 
ـَ َيُكػػوُف َعػػارًا   :َأفل اْلُمػرَادَ  ػػْفَرُة اَل السلػػَواُد  أِلَفل الشلػػَرَر ِإعلَمػا ُيَسػػملل َشػػَررًا  َمػػا َدا ُهػػَو الص 

علَما َيِصيُر َأْسَوَد ِإَذا اْعَطَفَأ    (ٔ)"َوُهَعاَؾ اَل ُيَسملل َشَررًا.َوَمَتل َكاَف َعارًا َكاَف َأْصَفَر  َواِ 
ذا افترثعا عدـ وجود الجماؿ ذات الموف األصػفر الخػالص فػي الواقػع فمػيس  وا 

لوعػا مػف التخييػؿ  -بهذا الموف في هذل الصػورة- مة ما يمعع مف أف يكوف وصفها 
 الذي ال ُبعد فية وال أرابة  تقريبا لها مف لوف الشرر.

ـْ َيْبػَؽ ِإْشػَكاٌؿ  أِلَفل اْلقُػْرآَف َعػَزَؿ َوَلِكْف ِإَذا َكاَعػِت الْ " َعػَرُب ُتَسػمٍّي اأْلَْسػَوَد َأْصػَفَر َلػ
ـْ َذِلػػػَؾ  َفَكػػػاَف َمػػػا ِفػػػي اْلقُػػػْرآِف ُهَعػػػا َواِرًدا َعَمػػػل َهػػػَذا  ـْ  َوَقػػػْد َعَقػػػَؿ ال ٍَّقػػػاُت َعػػػْعُه ِبُمَاػػػِتِه

 (ٕ)."ااِلْسِتْعَماِؿ اْلَعَرِبيٍّ 
 (ٖ)"(فهي سوداف مظممة) :هعـ وفي آخرلويدؿ عمية الحديث في صفة ج"
والمقصػػود بهػػذا التشػػبية: زيػػادة الترويػػع والتهويػػؿ  فػػإف هػػؤالف الكػػافريف لمػػا "

لهـ عػار اآلخػرة بتمػؾ الصػفات المرعبػة   -تعالل-كذبوا بالحساب والجزاف  وصؼ اا

                                           

 (٘ٚٚ/ ٖٓتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)

 ابػف دار (هػػٕٓ٘ٔ) وكاعيالشػ اا عبػد بػف محمد بف عمي بف محمد (ٖٗٗ/ ٘فتظ القدير ) (ٕ)
 .هػ ٗٔٗٔ  األولل الطبعة  بيروت دمشؽ  - الطيب الكمـ دار ك ير 

أبػو الطيػب محمػد صػديؽ خػاف بػف حسػف بػف عمػي  (ٜٔ/ ٘ٔفتظ البياف في مقاصد القرآف ) (ٖ)
ععي بطبعِة وقّدـ لة وراجعة: خادـ العمـ  هػ(ٖٚٓٔابف لطؼ اا الحسيعي البخاري الِقعلوجي )

هػػ  ٕٔٗٔ  َبيروت –الَمكتبة العصريلة لمطَباعة والّعْشر  َصيَدا   ا بف إبراهيـ األعَصاريَعبد ا
ُأوِقػػَد َعَمػػل العلػػاِر َأْلػػَؼ "َقػػاَؿ:  ُهَرْيػػَرَة َعػػِف العلِبػػيٍّ  بػػوأَ . وتمػػاـ الحػػديث الػػذي روال ـ ٕٜٜٔ -

ـل ُأوِقػػَد َعَمْيَهػػا َأْلػػَؼ َسػػَعةٍ  ـل ُأوِقػػَد َعَمْيَهػػا َأْلػػَؼ َسػػَعٍة َحتلػػل  َسػػَعٍة َحتلػػل اْحَمػػرلْت   ُػػ ػػْت   ُػػ َحتلػػل اْبَيثل
 بػػف عيسػػل بػػف محمػػد عيسػػل أبػػو (ٓٔٚ/ ٗسػػعف الترمػػذي )." اْسػػَودلْت َفِهػػَي َسػػْوَداُف ُمْظِمَمػػةٌ 

 شػركة  عػوض عطوة إبراهيـ :وتعميؽ تحقيؽ (هػٜٕٚ) الترمذي الثحاؾ بف موسل بف َسْورة
 .ـ ٜ٘ٚٔ - هػ ٜٖ٘ٔ ال اعية  الطبعة  مصر – الحمبي يالباب مصطفل ومطبعة مكتبة
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لعمهػـ يقمعػوف عػػف شػركهـ  ال سػػيما وأعهػـ يػروف العػػار فػي دعيػػاهـ  ويػروف شػػررها 
ف كاف الفرؽ شاسعا بيف عار الدعيا وعار اآلخرة.  يتطاير حيف  (ٔ)"وا 

وهو -ومما أعاف عمل تصور مدى فظاعة هذل العار أف الشرر المتطاير معها 
يشبة القصر ععد بدايػة اعفصػالة ععهػا   ػـ يبػدأ فػي التشػتت  -أصار ما يكوف فيها

 كاف.والتفرؽ فيكوف كالجماؿ الصفراف المتفرقة المتعا رة في كؿ م
 ادلبحث انثبني 

 انتصىيس بهيئبث اإلبم 
تعددت هيئات اإلبؿ التي اتخذ القرآف الكريـ معهػا مصػدرا لمتصػوير  ومػف هػذل 

إذ أف سعامها مستو مع ظهرها    ال سعاـ لهاالعاقة الدكاف  وهي التي  الهيئات هيئة
توائها أو وهيئة قموح اإلبؿ  وهي رفع رأسها إلل ظهرها امتعاعا عف الشرب بسبب ار 

هيئػة لعدـ استطاعة شرب الماف لبرودتة  وهيئة الفاقرة التي تعمؿ في أعؼ البعير  و 
ورفعػػت  (ٕ)رفعػػت ذعبهػػا وجمعػػت قطريهػػا  ويػػراد بػػذلؾ هيئتهػػا إذا اقَمَطػػرتْ العاقػػة إذا 

 وفيما يمي بياف ذلؾ تفصيال.  رأسها أللـ بها  

                                           

دار عهثػػة هػػػ( ٖٔٗٔ) محمػػد سػػيد طعطػػاوي (ٕٓٗ/ ٘ٔ) التفسػػير الوسػػيط لمقػػرآف الكػػريـ (ٔ)
 ـ.ٜٜٛٔ/ٜٜٚٔ  الطبعة األولل  القاهرة –والتوزيع  الفجالة  مصر لمطباعة والعشر

ي العاقػػة إذا لقحػػت فزّمػػت برأسػػها وأصػػمة فػػ  إذا تكبػػر متاّثػػباً  (جمػػع فػػالف قطريػػة)ويقػػاؿ: " (ٕ)
أبػو القاسػـ محمػود بػف  (ٚٛ/ ٕأسػاس البالأػة )" فيقاؿ: جمعت قطريها.  وشالت بذعبها كبراً 

العاشػر: دار الكتػب   تحقيؽ: محمد باسؿ عيػوف السػود هػ(ٖٛ٘عمرو بف أحمد  الزمخشري )
 .ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔالطبعة األولل    لبعاف –العممية  بيروت 
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 انتصىيس بهيئت اننبقت اندكبء -1
العاقػة  التي جػافت مصػدرا  لمتصػوير فػي القػرآف الكػريـ هيئػةمف هيئات اإلبؿ 

 (ٔ)"واعدّؾ السعاـ: افترش عمل الظهر.  ال سعاـ لهاالدكاف  وهي التي "
فإذا كاعت العاقة مفترشا سػعامها فػي جعبيهػا ولػيس بمشػرؼ قيػؿ عاقػة دكػاف  "

 (ٕ) ."فإذا كاعت مشرفة السعاـ فهي مسعمة وسعمة
 (ٖ)"َوُهَو أدؾ َواأْلُْعَ ل دكاف.  ر ِإذا افترش ِفي َظهرلواعدؾ َسَعاـ اْلَبِعي"
. وَدكلاواٌت  م ؿ حمر وحمراوت."  (ٗ)"والجمع ُدؾٌّ

ػا َأَفػاَؽ : )-تعالل-قاؿ  َفَمملا َتَجملل َرب ُة ِلْمَجَبِؿ َجَعَمُة َدّكػًا َوَخػرل موَسػل َصػِعقًا َفَممل
ُؿ اْلُمْؤِمِعيفَ َقاَؿ ُسْبَحاَعَؾ ُتْبُت ِإَلْيَؾ َوَأَعْا   [ٖٗٔ]األعراؼ :  (َأول

مسػتويا مػع وجػة األرض  وهػو مصػدر جعمػة صػفة  ويقػاؿ:  :أي( َجَعَمُة َدكًّػا")
أي -َكػػػَأفل سػػػَعامها ُدؾل " (٘)."اف أي ذاهبػػػة الّسػػػعاـ مسػػػتو ظهرهػػػا أممػػػسػػػػػة دكّ ػػػػػػعاق

 (ٙ)."-أُْلِصؽ
َقرََأ اْبف ك ير َوَعاِفع َوَأُبو َعْمرو َواْبف فَ ( دكا)َواْختمُفوا فل اْلَمّد َواْلقصر مف َقْولة "
 (دكػا)َوَقػرََأ َعاِصػـ فػل اأْلَْعػرَاؼ   معوعة َمْقُصوَرة َهُهَعا وفل اْلَكْهؼ (جعمة دكا)َعامر 

                                           

 (ٖٜٕ/ ٔالبالأة ) أساس (ٔ)
 (ٜٗف العربي )ص: سَ الكعز الماوي في المل  (ٕ)

: رمػزي تحقيػؽ هػػ(ٕٖٔ( أبو بكر محمد بف الحسف بػف دريػد األزدي )ٗٔٔ/ ٔجمهرة الماة ) (ٖ)
 .ـٜٚٛٔالطبعة األولل    بيروت –دار العمـ لممالييف   معير بعمبكي

 (ٗٛ٘ٔ/ ٗالصحاح تاج الماة وصحاح العربية ) (ٗ)

: محمػد تحيػؽ هػػ(ٜٕٓ( أبو عبيدة معمر بف الم عل التيمل البصري )ٕٕٛ/ ٔمجاز القرآف ) (٘)
 .هػ ٖٔٛٔ  القاهرة –مكتبة الخاعجل   فواد سزگيف

 هػػػ(ٕٙٚأبػػو محمػػد عبػػد اا بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػديعوري ) ( ٕٚٔأريػػب القػػرآف )ص:  (ٙ)
 .ـ ٜٛٚٔ -هػ  ٜٖٛٔ  دار الكتب العممية  : أحمد صقرتحقيؽ
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 فػي (دكػاف) يَوَقرََأ َحْمَزة والكسػائ  ممدودة أير معوعة (دكاف)اْلَكْهؼ  فيَوَقرََأ   معوعة
 (ٔ)."معوعة اْلَمْوِثَعْيِف ممدودة أير

العاقػة  (:الػدكاف)دكاف  فحذؼ المثػاؼ  و ومف قرأ: دكاف  فمععال: جعمة م ؿ"
 (ٕ)."التي ال سعاـ لها

أف  إالأي: لػيس لهػا سػعاـ. والجبػؿ مػذكر  (عاَقػٌة َدّكػافُ )وهو في كػالـ العػرب: "
 (ٖ)" .(ِمْ ؿ)وحذؼ  (َجَعَمُة ِمْ َؿ َدّكافَ )يكوف 
دكاف وهػي التػي ال سػعاـ لهػا  وفػي الكػالـ حػذؼ وهذا عمل التشػبية بالعاقػة الػ"
 (ٗ)."جعمة م ؿ دكاف :تقديرل
 (٘)."فالمععل جعمة أرثا دكاف تشبيها بالعاقة"

                                           

المعػػروؼ  أبػو بكػر أحمػػد بػف موسػل بػف العبػاس التميمػي (ٖٜٕالسػبعة فػي القػرافات )ص: ( ٔ)
الطبعػػػة ال اعيػػػة    مصػػػر –دار المعػػػارؼ   : شػػػوقي ثػػػيؼتحقيػػػؽ هػػػػ(ٕٖٗمجاهػػػد ) بػػػابف

 .هػٓٓٗٔ
أبو الحسف عمي بف أحمد بػف محمػد بػف  (ٚٓٗ-ٙٓٗ/ ٕالوسيط في تفسير القرآف المجيد ) (ٕ)

تحقيؽ وتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود  الشػيخ عمػي محمػد  ػ(هٛٙٗ) عمي الواحدي
معوض  الدكتور أحمد محمد صػيرة  الػدكتور أحمػد عبػد الاعػي الجمػؿ  الػدكتور عبػد الػرحمف 

 .ـ ٜٜٗٔ -هػ  ٘ٔٗٔالطبعة: األولل    لبعاف –دار الكتب العممية  بيروت   عويس
المعػروؼ بػاألخفش ي سػعيد بػف مسػعدة البمخػ أبػو الحسػف (ٖٖٚ/ ٔمعاعل القرآف لألخفش ) (ٖ)

الطبعػػة   مكتبػػة الخػػاعجي  القػػاهرة  تحقيػػؽ: الػػدكتورة هػػدى محمػػود قراعػػة هػػػ(ٕ٘ٔاألوسػػط )
 .ـ ٜٜٓٔ -هػ  ٔٔٗٔاألولل  

أبػػو محمػػد عبػػد  (ٗٗ٘/ ٖ) تفسػػير ابػػف عطيػػة= المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز  (ٗ)
: تحقيػؽ هػػ(ٕٗ٘ـ بػف عطيػة األعدلسػي المحػاربي )الحؽ بػف أالػب بػف عبػد الػرحمف بػف تمػا

 . بدوف تاريخ.بيروت –دار الكتب العممية   عبد السالـ عبد الشافي محمد
 (ٔ٘ٗ/ ٕتفسير ابف عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (٘)
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ٌٌ َأْي َكالػدلكلاِف َأْي َذَهَبػْت ُقعلتُػُة " َوالظلػاِهُر َأفل َذِلػَؾ اللػِذي اْعػَدؾل  (ٔ)َفُهَو َتْشِبيٌة َبِميػ
ـْ َيْرِجْع َوَلعَ   (ٕ)"ؿل آ َاَر َذِلَؾ الدلؾٍّ َظاِهَرٌة ِفيِة ِإَلل اآْلِف.ِمْعُة َل

عمػل لسػاف  -تعػالل-ما جػاف فػي قولػة  -أيثا-ومف التصوير بالعاقة الدكاف 
َفِإَذا َجاف َوْعُد َربٍّي َجَعَمُة َدكلاف َوَكاَف َوْعػُد َربٍّػي ذي القرعيف عف سد يأجوج ومأجوج: )

 [ٜٛ]الكهؼ : ( َحّقاً 
عاقػة دّكػاف أي ال  ألزقػة بػاألرض  ويقػاؿ: :ا أيػة مدكوكػػأي تركػ( َدكلػافَ  َجَعَمةُ ")

  (ٖ)."سعاـ لها مستوية الظهر
سػوال بػػاألرض  فألزقػة بهػػا  مػػف قػولهـ: عاقػػة دكػػاف: مسػتوية الظهػػر ال سػػعاـ "
 (ٗ)"لها.

وكػػؿ مػػا اعبسػػط مػػف بعػػد ارتفػػاع فقػػد اعػػدؾ. ومعػػة: الجمػػؿ األدؾ: المعبسػػط "
 (٘)"السعاـ.
ـَ َلَها  َوِفي اْلَكػاَلـِ َحػْذٌؼ تقػديرل: َعمَ " ل التلْشِبيِة ِبالعلاَقِة الدلكلاِف َوِهَي اللِتي اَل َسَعا

جعمػػة فػػي ِمْ ػػَؿ َدكلػػاَف  َواَل ُبػػدل ِمػػْف َتْقػػِديِر َهػػَذا اْلَحػػْذِؼ. أِلَفل السلػػدل ُمػػَذكلٌر َفػػاَل ُيوَصػػُؼ 
 (ٙ)"ِبَدكلاَف.

                                           

بػف  أبو الحسيف أحمػد بػف فػارس (ٕٙٚمجمؿ الماة البف فارس )ص: " القعة: أعمل الجبؿ. " (ٔ)
مؤسسػػة   دراسػػة وتحقيػػؽ: زهيػػر عبػػد المحسػػف سػػمطاف هػػػ(ٜٖ٘زكريػػاف القزويعػػي الػػرازي )

 .ـ ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ -الطبعة ال اعية   بيروت –الرسالة 

 (ٖٜ/ ٜالتحرير والتعوير ) (ٕ)

 (٘ٔٗ/ ٔمجاز القرآف ) (ٖ)
 (ٛٔٔ/ ٛٔتفسير الطبري = جامع البياف ) (ٗ)
 (ٛٗٚ/ ٕحقائؽ أوامض التعزيؿ )تفسير الزمخشري = الكشاؼ عف  (٘)

 (ٗٙ/ ٔٔتفسير القرطبي ) (ٙ)
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ـَ َلَها  َأْي: ِمْ ُؿ َدكلافٍ َأرَاَد التلْشِبيَة "  (ٔ)."ِبالعلاَقِة الدلكلاِف  َوِهَي اللِتي اَل َسَعا
". ٌِ  (ٕ)"َوَذِلَؾ َعَمل التلْشِبيِة اْلَبِمي

وسػػواف أكػػاف المشػػبة بػػة جبػػؿ التجمػػل أـ سػػد يػػأجوج ومػػأجوج فػػإف التشػػبية 
كأعهػػا رأي بالعاقػػة الػػدكاف جعػػؿ الصػػورة فػػي كػػؿ معهمػػا أك ػػر وثػػوحا وأشػػد قربػػا  و 

 العيف.
 انتصىيس بهيئت قًىح اإلبم -2

مف هيئات اإلبؿ التػي جػافت مصػدرا  لمتصػوير فػي القػرآف الكػريـ هيئػة قمػوح 
اإلبػػؿ  وهػػي رفػػع رأسػػها إلػػل ظهرهػػا امتعاعػػا عػػف الشػػرب بسػػبب ارتوائهػػا أو لعػػدـ 

ـْ ِإعلػا َجَعْمَعػا ِفػي عف الكػافريف: ) -تعالل-استطاعة شرب الماف لبرودتة  قاؿ  َأْعَعػاِقِه
 [ٛ]يس :  (َأْأاَلاًل َفِهَي ِإَلل اأَلْذَقاِف َفُهـ م ْقَمُحوفَ 

َقاَؿ َأُبو ُعبيد: َقَمَظ البعيُر َيْقَمُظ ُقموحًا وَقَمة َيْقَمػة ُقموهػا: ِإذا رفػع رأَسػة َولػـ "
 (ٖ)"يشَرب الَماف.

 (ٗ)."المقمظ: الذي يثرب رأسة إلل ظهرل هيئة البعير"
الحوض وامتعع عف الشرب  فهو بعير  َقموحًا  إذا رفع رأَسة ععدوقمظ البعيُر "

قامٌظ  والجمع قملظ بالتشديد. يقاؿ: شرب َفَتَقملَظ واْعَقَمَظ بمعًعل  إذا رفع رأسة وتػرَؾ 
الُشرَب ِريًّا. وقد قاَمَحْت إبُمؾ  إذا َوَرَدْت ولـ تشرب ورفعت رأَسها مف داٍف يكػوف بهػا 

                                           

 (ٖٓٚ/ ٖفتظ القدير لمشوكاعي ) (ٔ)
 (ٜٖ/ ٙٔالتحرير والتعوير ) (ٕ)

 (ٔ٘/ ٗتهذيب الماة ) (ٖ)

إبراهيـ بف عمػر بػف حسػف الربػاط بػف عمػي  (ٜٙ/ ٙٔعظـ الدرر في تعاسب اآليات والسور ) (ٗ)
   بدوف تاريخ.الكتاب اإلسالمي  القاهرة دار هػ(٘ٛٛبف أبي بكر البقاعي )ا
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اِمَحػٌة. وبعيػٌر ُمقػاِمٌظ  وعاقػٌة ُمقػاِمٌظ أيثػًا. والجمػع ِقمػاٌح عمػل أو برد. وهي إبػؿ ُمق
 (ٔ)"أير قياس.

 َقَمَظ البعير: رفع رأسة  وَأْقَمْحُت البعير: شددت رأسة إلل خمؼ."
تشػبية بػذلؾ  وم ػؿ لهػـ  وقصػد إلػل وصػفهـ بالتّػأّبي عػف ( ُمْقَمُحػوفَ )وقولة: 
 (ٕ)."دوعف اإلذعاف لقبوؿ الّرش االعقياد لمحّؽ 

أفل أيػػدَيهـ لّمػػا ُأملػػت ِعْعػػد أععػػاِقهـ َرَفَعػػِت األأػػالُؿ أذقػػاَعهـ  -جػػّؿ وعػػزّ -َأرَاَد "
ِبِؿ الرافعِة رؤوسها.  (ٖ)"ورؤوسهـ ُصُعدًا َكاإلِْ

م ؿ تصميمهـ عمل الكفر  وأعة ال سبيؿ إلل ارعوائهـ بأف جعمهػـ كػالماموليف "
 يف:حالمقم

يعطفػػػوف أععػػػاقهـ عحػػػول  وال يطػػػأطئوف فػػػي أعهػػػـ ال يمتفتػػػوف إلػػػل الحػػػؽ وال 
 (ٗ)"رفوسهـ لة.

ْعِقَيادِ  اأْلَْأاَلُؿ ِفي اأْلَْعَعاؽِ و" َفِإفل اْلُمْعَقاَد ُيَقاُؿ ِفيِة ِإعلُة َوَثَع   ِعَباَرٌة َعْف َعَدـِ ااِل
َلػل الػذلَقِف اَل ُيَطػػْأِطُ  رَْأَسػُة َعَمػل اْلَخػطٍّ َوَخَثػَع ُعُعقُػُة َواللػِذي ِفػي َرَقَبِتػِة اْلُاػؿ  ال لِخػيُف إِ 

 رَْأَسُة َواَل ُيَحرٍُّكُة َتْحِريَؾ اْلُمَصدٍِّؽ  َوُيَصدٍُّؽ َهَذا َقْوُلُة: ُمْقَمُحوَف َفِإفل اْلُمْقَمَظ ُهَو الرلاِفعُ 
ـْ َيْشَرِب اْلَماَف وَ   َبِعيٌر َقاِمظٌ  :رَْأَسُة َكاْلُمتََأبٍّي ُيَقاؿُ  ـْ ُيَطْأِطْئُة ِلمش ػْربِ ِإَذا َرَفَع رَْأَسُة َفَم   َل

                                           

 (ٜٖٚ/ ٔالصحاح تاج الماة وصحاح العربية ) (ٔ)

أبػو القاسػػـ الحسػيف بػف محمػد المعػروؼ بالراأػػب   (ٖٛٙالمفػردات فػي أريػب القػرآف )ص:  (ٕ)
 –دمشػؽ )دار القمػـ  الػدار الشػامية    : صػفواف عػدعاف الػداوديتحقيؽ هػ(ٕٓ٘األصفهاعل )

 .هػ ٕٔٗٔ -األولل  الطبعة( بيروت

 (ٔ٘/ ٗتهذيب الماة ) (ٖ)
 (٘/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٗ)
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يَماُف َكاْلَماِف الز اَلِؿ اللِذي ِبِة اْلَحَياةُ  ِإعلػا جعمعػا فػي أععػاقهـ  :َقػاؿَ  -َتَعػاَلل-َوَكَأعلػُة   َواإلِْ
ـْ ُمْقَمُحوَف اَل ُيْخِثُعوَف الرٍَّقاَب أِلَْمِر الملِة.  (ٔ)"أأالال َفُه

بحيػث لػو   لل الداعي تكبػرًا وشػماخةفهذا تم يؿ لرفعهـ رؤوسهـ عف العظر إ"
أمكعهـ أف يسكعوا الجو لـ يتأخروا صالفة وتيهًا  أو ألعهـ يتركوف هذا األمر العظيـ 
الحسف الجػدير بػأف يقبػؿ عميػة ويتػروى معػة وهػـ فػي أايػة الحاجػة إليػة  فهػـ ذلػؾ 
كػػالبعير القػػامظ  إعمػػا مععػػة مػػف المػػاف مػػع شػػدة عطشػػة مػػاعع عظػػيـ أقمحػػة  ولكعػػة 

ي أمرل فمـ يعمـ ما هو  ولذلؾ بعل االسـ لممفعوؿ إشارة إلل أعهـ مقهوروف عمل خف
 (ٕ)"تفويت حظهـ مف هذا األمر الجميؿ.

وال شؾ أف رؤيتهـ إلبمهـ في هذل الهيئػة مػرات ومػرات تجعػؿ إحساسػهـ بهػذل 
 المعاعاة أشد  وتجعؿ شعورهـ بهذا األلـ أقوى  فمربما أعاعهـ هذا عمل االعتبال  إلػل
مػػا هػػـ فيػػة مػػف فظاعػػة اإلبػػاف عػػف الحػػؽ وبشػػاعة االسػػتكبار عمػػل الهػػدى وشػػعاعة 

 الصدود عف اإليماف.
 انتصىيس بهيئت انفبقسة انتي تعًم يف أنف انبعري -3

َتُظػف  َأف ُيْفَعػَؿ ِبَهػا  .َوُوُجػوٌل َيْوَمِئػٍذ َباِسػَرٌة عف وجػول الكػافريف: ) -تعالل-قاؿ 
لعمماف الماة في مععل الفاقرة رأياف  األوؿ: أعها الداهية  [ٕ٘-ٕٗ]القيامة :  (َفاِقَرةٌ 

التي تكسر ِفقار الظهر  وال اعي: أف ُيحز أعؼ البعير الصػعب   ػـُ يػربط بحبػؿ مكػاف 
 الحز ُيجر  معة ترويثا وتذليال.

 وفيما يمي عرض كالـ عمماف الماة عف كال الرأييف.
 (ٖ)"والفاِقرُة: الداهية تكسر فقار الظهر."

                                           

 (ٕ٘٘/ ٕٙتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)
 (ٜٚ/ ٙٔعظـ الدرر في تعاسب اآليات والسور ) (ٕ)
 (ٓ٘ٔ/ ٘العيف ) (ٖ)



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٜٔ٘ٔ 

 َوَقاَؿ الملْيث: الفاقرة: داهية تكسر الظلهر."
 َقاَؿ: والفاقرة: الداهية  َوُهَو الَوْسـ اللِذي ُيْفَقر ِبِة اأْلعؼ.

َأُبو عبيد َعف اأْلَْصَمِعي: الَفْقر: َأف ُيَحزل أعُؼ اْلَبِعير حتلل َيْخُمص ِإَلل الَعْظـ َأو 
ـل ُيمػػَوى َعَمْيػػِة َجريػػرػػػػقري ػػْعُب. (ٔ) ٍب ِمْعػػُة   ػػ َوِمْعػػة قيػػؿ: ُعممػػْت ِبػػِة  ُيػػَذللؿ بػػذلؾ الصل

 (ٕ)" الفاقرة.
وقػػد َفَقػػرت أعػػؼ البعيػػر َأْفِقػػرل  إذا َحَززتػػة بحديػػدٍة أو مػػروة  ػػـ وثػػعت عمػػل "

عمػػؿ بػػة  موثػػع الَحػػزٍّ الجريػػر وعميػػة وتػػر ممػػويٌّ لتذلػػة بػػة وتروثػػة  ومعػػة قيػػؿ:
 (ٖ)."الَفاِقَرة
َفَقَرْتػػُة الفػػاِقَرُة  أي كسػػرْت َفقػػاَر َظهػػرل. وَفَقػػْرُت أعػػؼ  والفػػاِقَرُة الداهيػػة. يقػػاؿ:"

البعيػػر  إذا حزْزتَػػة بحديػػدٍة  ػػـ جعمػػت عمػػل موثػػع الَحػػزٍّ الجريػػَر وعميػػة وتَػػٌر ممػػوى  
 (ٗ)"لتذا بذلؾ تروثة. ومعة قولهـ: قد َعِمَؿ بة الفاِقَرُة.

 (٘)."ْفَقُر َعَمل اأْلَْعؼِ الدلاِهَيُة  َوُهَو ِاْلَوْسـِ اللِذي يُ  :اْلَفاِقَرةُ "
وسار المفسروف عمل خطل عمماف الماة في مععل الفػاقرة  وفيمػا يمػي عػرض 

 لبعض أقوالهـ.
عابسػػة كالحػػة متاّيػػرة مسػػودة  (َوُوُجػػوٌل َيْوَمِئػػٍذ باِسػَرةٌ : ")هػػػ(ٕٚٗقػاؿ ال عمبػػي )

يب: قاصػػمة الظهػػر قػػاؿ مجاهػػد: داهيػػة  سػػعيد بػػف المسػػ (َتُظػػف  َأْف ُيْفَعػػَؿ ِبهػػا فػػاِقَرةٌ )
                                           

 البعير. الجرير: حبؿ مف أدـ يخطـ بة (ٔ)

 (ٗٓٔ/ ٜتهذيب الماة ) (ٕ)
ابف السػكيت المعػروؼ بػ أبػو يوسػؼ يعقػوب بػف إسػحاؽ (ٖٛٔ-ٕٛٔ إصالح المعطػؽ )ص: (ٖ)

هػػػػ    ٖٕٗٔالطبعػػػة األولػػػل   دار إحيػػػاف التػػػراث العربػػػي  : محمػػػد مرعػػػبتحقيػػػؽ هػػػػ(ٕٗٗ)
 .ـ ٕٕٓٓ

 (ٕٛٚ/ ٕالصحاح تاج الماة وصحاح العربية ) (ٗ)

 (ٕٛٚ/ ٕمجاز القرآف ) (٘)
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وأصمها الفقرة والفقار  يقاؿ: فقػرل إذا كسػر فقػارل  كمػا يقػاؿ: رأسػة إذا ثػرب رأسػة  
سػتدخؿ العػار  وقػاؿ أبػو عبيػدة:  وقاؿ ابف زيد: تعمـ أعها وقاؿ قتادة: الفاقرة: الشّر 

الفاقرة: الداهية يقػاؿ: عمػؿ بهػا الفػاقرة وأصػمها الوسػـ عمػل أعػؼ البعيػر بحديػدة أو 
 (ٔ)"حتل يخمص إلل العظـ. بعار

والبسػػػور أشػػػد   العابسػػػة المامومػػػة العفػػػوس :والباسػػػرةوقػػػاؿ ابػػػف عطيػػػة: "
عما ذكر  .العبوس الوجول ألعػة فيهػا يظهػر مػا فػي الػعفس مػف سػرور أو  -تعالل-وا 

والفػاقرة: المصػيبة التػي تكسػػر فقػار اإلعسػاف  قػػاؿ ...  أػـ  والمػراد أصػحاب الوجػػول
لظهر  وقاؿ أبو عبيدة: هي مف فقػرت البعيػر إذا وسػمت ابف المسيب: هي قاصمة ا

 (ٕ)."أعفة بالعار

ػػا اْلَفػػاِقَرُة  َفَقػػاَؿ َأُبػػو ُعَبْيػػَدَة: اْلَفػػاِقَرُة الدلاِهَيػػُة  َوُهػػَو : "هػػػ(ٙٓٙوقػػاؿ الػػرازي ) َوَأمل
: اْلَفْقػػ ـٌ ِلْمَوْسػػـِ اللػػِذي ُيْفَقػػُر ِبػػِة َعَمػػل اأْلَْعػػِؼ  َقػػاَؿ اأْلَْصػػَمِعي  ُر َأْف ُيَحػػزل َأْعػػُؼ اْلَبِعيػػِر اْسػ

ـل ُيْجَعػَؿ ِفيػِة َخَشػَبٌة ُيَجػر  اْلَبِعيػُر ِبَهػا  َوِمْعػُة  َحتلل َيْخُمَص ِإَلل اْلَعْظـِ  َأْو َقِريٍب ِمْعُة  ُ 
ُمَها ِمػَف اْلَفْقػَرِة ِقيَؿ: َعِمَمْت ِبِة اْلَفاِقَرُة  َقػاَؿ اْلُمَبػرٍُّد: اْلَفػاِقَرُة َداِهَيػٌة َتْكِسػُر الظلْهػَر  َوَأْصػ

  َكَما َواْلَفَقاَرِة َكَأفل اْلَفاِقَرَة َداِهَيٌة َتْكِسُر َفَقاَر الظلْهِر  َوَقاَؿ اْبُف ُقَتْيَبَة: ُيَقاُؿ َفَقْرُت الرلُجؿَ 
ـْ َأفل ِمػػَف اْلُمَفسٍّػػِريَف َمػػْف َفسلػػرَ  اْلَفػػاِقَرَة ِبػػَأْعَواِع  ُيَقػػاُؿ رََأْسػػُتُة َوَبَطْعتُػػُة َفُهػػَو َمْفقُػػوٌر  َواْعَمػػ

                                           

 بػف أحمػد إسػحاؽ أبػو (ٜٛ-ٛٛ/ ٓٔ) تفسػير ال عمبػي= الكشؼ والبياف عػف تفسػير القػرآف  (ٔ)
: وتػدقيؽ مراجعػة  عاشػور بػف محمػد أبػي اإلمػاـ: تحقيػؽ (هػػٕٚٗ) ال عمبي إبراهيـ بف محمد
 - هػػ ٕٗٔ األولل الطبعة  لبعاف – بيروت لعربي ث االترا إحياف دار  الساعدي عظير األستاذ
 .ـ ٕٕٓٓ

 (٘ٓٗ/ ٘تفسير ابف عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (ٕ)
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اْلَفػػاِقَرُة ِهػػَي َأْف ُتْحَجػػَب َعػػْف ُرْؤَيػػِة َربٍَّهػػا وال  اْلَعػػَذاِب ِفػػي العلػػاِر  َوَفسلػػَرَها اْلَكْمِبػػي  َفَقػػاَؿ:
 (ٔ)"تعظر إلية.

ـُ  ُيَقاُؿ: َفَقَرْتةُ : "هػ(ٔٚٙوقاؿ القرطبي ) اْلَفاِقَرُة:  َواْلَفاِقَرُة: الدلاِهَيُة َواأْلَْمُر اْلَعِظي
 : . الس ػدٍّي  َأْي َكَسَرْت َفَقاَر َظْهرِِل. َقاَؿ َمْعَعاُل ُمَجاِهٌد َوَأْيػُرُل. َوَقػاَؿ َقتَػاَدُة: اْلَفػاِقَرُة الشلػر 

ـُ َعَمػل   اْلَهاَلُؾ. اْبُف َعبلػاٍس َواْبػُف َزْيػٍد: ُدُخػوُؿ العلػاِر. َواْلَمْعَعػل ُمَتَقػاِربٌ  َوَأْصػُمَها اْلَوْسػ
. ُيَقاُؿ: َفَقْرُت َأْعػَؼ أَ  ْعِؼ اْلَبِعيِر ِبَحِديَدٍة َأْو َعاٍر َحتلل َيْخُمَص ِإَلل اْلَعْظـِ  َقاَلُة اأْلَْصَمِعي 

ـل َجَعْمػػَت َعَمػػل َمْوِثػػِع اْلَحػػزٍّ اْلَجِريػػرَ  َوَعَمْيػػِة َوتَػػٌر َمْمػػِويٌّ   اْلَبِعيػػِر: ِإَذا َحَزْزتَػػُة ِبَحِديػػَدٍة  ُػػ
: َقْد َعِمَؿ ِبِة اْلَفاِقَرَة.ِلُتَذلٍَّمُة  ـْ َثُة  َوِمْعُة َقْوُلُه  (ٕ)."ِبَذِلَؾ َوُتَروٍّ

َواْلَفػاِقَرُة َقػػاَؿ اْبػُف اْلُمَسػيلِب َقاِصػػَمُة الظلْهػِر  وتظػػف : "هػػ(٘ٗٚوقػاؿ أبػو حيػػاف )
فػاِقَرٌة: ِفْعػٌؿ ُهػَو ِفػي ِشػدلِة ِبَمْعَعل ُتوِقُف َأْو َيْاِمُب َعَمػل اْعِتَقاِدَهػا َوَتَتَوقلػُع َأْف ُيْفَعػَؿ ِبهػا 

 (ٖ)"اَؿ َأُبو ُعَبْيَدَة: َفاِقَرٌة ِمْف َفَقْرُت اْلَبِعيَر ِإَذا َوَسْمُت َأْعَفُة ِبالعلاِر.ػـُ. َوقَ ػَداِهَيٍة َتْقصِ 
 اْلَفػػاِقَرُة: الدلاِهَيػػُة اْلَعِظيَمػػُة  ُيَقػػاُؿ: َفَقْرتُػػُة اْلَفػػاِقَرُة : "هػػػ(ٕٓ٘ٔوقػػاؿ الشػػوكاعي )

: اْلَهػاَلُؾ  َوَقػاَؿ اْبػُف  َأْي: َكَسَرْت َفَقاَر َظْهرِِل. َقاَؿ َقتَػاَدُة: اْلَفػاِقَرُة: الشلػر   َوَقػاَؿ الس ػدٍّي 
َزْيٍد: ُدُخوُؿ العار. وأصؿ الفاقرة: الوسـ َعَمل َأْعِؼ اْلَبِعيِر ِبَحِديَدٍة َأْو َعاٍر َحتلل يخمػص 

: َقْد َعِمَؿ ِبِة اْلَفاِقَرَة.ِإَلل اْلَعْظـِ  َكَذا َقاَؿ اأْلَ  ـْ  (ٗ)"ْصَمِعي   َوِمْف َهَذا َقْوُلُه

                                           

 (ٖٖٚ/ ٖٓتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)

 أبػي بػف أحمػد بػف محمػد اا عبػد أبػو (ٓٔٔ/ ٜٔ) تفسير القرطبػي=  القرآف ألحكاـ الجامع (ٕ)
بػراهيـ البردوعػي أحمػد: تحقيؽ (هػٔٚٙ) القرطبي الخزرجي األعصاري فرح بف بكر   أطفػيش وا 
 .ـ ٜٗٙٔ - هػٖٗٛٔ ال اعية  الطبعة  القاهرة  المصرية الكتب دار

 (ٖٔ٘/ ٓٔالبحر المحيط في التفسير ) (ٖ)
 (ٛٓٗ/ ٘فتظ القدير لمشوكاعي ) (ٗ)
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مف عرض ما سبؽ مف أراف عمماف الماة وعمماف التفسير يتبيف أف الفاقرة لهػا 
مععياف  المععل األوؿ: الداهية العظيمة التي تكسر فقار الظهر  والمععل ال اعي: أف 

 كاف الحز يجر معة ترويثا وتذليال.يحز أعؼ البعير الصعب  ـ يربط حبؿ م
 (ٔ)"َجَعَؿ َلْفَظ اْلَفاِقَرِة ِكَعاَيًة َعْف َأْعَظـِ َأْعَواِع الشلرٍّ َوالدلَواِهي.وعمل كال المععييف "

 والصورة عمل المععل ال اعي هي اؿ
شاهد في هذا المقاـ  إذ تكوف الفاقرة بهذا المععل كعاية عما تظف هذل الوجول 

 بها مف العذاب.أعة سيحيؽ 
وذكر الوجول يجعؿ الصورة عمل المععل ال اعي أقرب معاسبة مف الصورة عمػل 
المععػػل األوؿ  ألعهػػا فػػي المععػػل األوؿ متعمقػػة بكسػػر فقػػار الظهػػر  أمػػا فػػي المععػػل 

 ال اعي فهي متعمقة بما يحدث في أعؼ البعير.
 (ُجوٌل َيْوَمِئػٍذ علاِثػَرةٌ وُ ول قبؿ ذلؾ في قولة: )ػر الوجػا ذكػة لمػؾ أعػومما يقوي ذل

 [ٖٕ]القيامة :  (ِإَلل َربٍَّها َعاِظَرةٌ جاف معها بما يعاسبها فقاؿ: ) [ٕٕة : ػ]القيام
َأف ُيْفَعػَؿ ِبَهػا ومما يقويػة أيثػا أف األسػموب الػذي جػافت عميػة تمػؾ الصػورة )

مػف الفػاقرة ( أقرب معاسبة لألسموب في قػولهـ: )عمػؿ بػة الفػاقرة( وهػو مػأخوذ َفاِقَرةٌ 
 التي تعمؿ لمبعير كما صرح بذلؾ عمماف الماة.

 انتصىيس بهيئت اننبقت إذا  -4
 
سث

َ
ط
َ
 اقً

مف هيئػات اإلبػؿ التػي جػافت مصػدرا مػف مصػادر التصػوير فػي القػرآف الكػريـ 
بٍَّعػا َيْومػًا َعُبوسػًا : )-تعػالل-هيئة العاقة المقمطرة   وذلؾ في قولػة  ِإعلػا َعَخػاُؼ ِمػف رل

 . [ٓٔ]اإلعساف :  (يراً َقْمَطرِ 

                                           

 (ٖٛ/ ٙٔتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٜٔ٘٘ 

  مُع َما بػيَف العيعػيفتَفيجالوجة  ُس يمععال َتْعب (قمطريرا)التفسير أف  جاف في"
 (ٔ)تْ ملػزَ اقَمَطرْت العلاَقُة إذا رفعت ذعبها وجمعت قطريها و  :يقاؿ وهذا سائٌ في الماة.

 (ٕ)"بأعفها.
 (ٖ)."وقيؿ: لتثع حممها  كأعها تفعؿ ذلؾ إذا لحقت كبرا"
 ووصؼ اليـو بالعبوس. مجاز عمل طريقيف:"

 .عهارؾ صائـ أف يوصؼ بصفة أهمة مف األشقياف  كقولهـ:
 (ٗ)."وأف يشبة في شدتة وثررل باألسد العبوس أو بالشجاع الباسؿ

ومػػػا قيػػػؿ مػػػف طريقػػػي المجػػػاز فػػػي )عبوسػػػا( يقػػػاؿ م مػػػة فػػػي )قمطريػػػرا( ألف 
ـْ َمْف َجَعُموُل َوَصَؼ  (َيْوماً )َوَصَؼ  (َقْمَطِريراً )َجَعُموا  اْلُجْمُهورَ "  (٘)(."َعُبوساً )َوِمْعُه

 ولفػػظ القمطريػػر  يحكػػل بجرسػػة مػػا يشػػبة هػػدير الرعػػد  وقصػػؼ العواصػػؼ."
 (6)"فبعاؤل المفظّل يجّسـ أصدؽ صورة لمععال.

                                           

/ ٕٖ)مػف جػواهر القػاموس تػاج العػروس " ِفة َزمًّا ِإذا َرَفػَع رأَسػة أَلَلػـ َيِجػُدل ِبػِة.ُر ِبَأعْ ػَزـل الَبِعي" (ٔ)
بيػػػدي بمرتثػػػل الممّقػػػب الحسػػػيعي الػػػرّزاؽ عبػػػد بػػػف محّمػػػد بػػػف محّمػػػد (ٕٖٛ  (هػػػػٕ٘ٓٔ) الزل
   بدوف تاريخ.الهداية دار  المحققيف مف مجموعة: تحقيؽ

عرابػػة لمزجػػاج )ػي القػػػمعاعػػ (ٕ) / ٖٔتػػاج العػػروس )  (ٖٖٓ/ ٜتهػػذيب الماػػة )  (ٜٕ٘/ ٘رآف وا 
ٗٚ٘) 

 (ٖٚٔ/ ٘ٔ)تفسػػػير األلوسػػػي =  الم ػػػاعي والسػػػبع العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير فػػػي المعػػػاعي روح (ٖ)
 البػػاري عبػػد عمػػي: تحقيػػؽ (هػػػٕٓٚٔ) األلوسػػي الحسػػيعي اا عبػػد بػػف محمػػود الػػديف شػػهاب
 هػ ٘ٔٗٔ الطبعةاألولل   بيروت –العممية الكتب دار  عطية

 (ٜٙٙ/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٗ)
 (ٖٚٛ/ ٜٕالتحرير والتعوير ) (٘)

 (ٖ٘ٙٔ/ ٘ٔالتفسير القرآعي لمقرآف ) (ٙ)
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كػػؿ هػػذا يزيػػد مػػف إحسػػاس المتمقػػي ببشػػاعة هيئػػة هػػذا اليػػـو  ويعمػػي شػػعورل 
وذلؾ الشعور يدعول إلػل الخػوؼ معػة والعمػؿ لػة  بكراهة معظرل  لعؿ هذا اإلحساس 

 كما خاؼ معة وعمؿ لة أولئؾ الذيف تكممت ععهـ اآليات في سورة اإلعساف.
وقد تبيف مف خػالؿ كػؿ هػذل العمػاذج المتعػددة المتعوعػة كيػؼ أعػاف التصػوير 
بثػػخامة أجسػػاـ اإلبػػؿ وهيئاتهػػا المتعوعػػة عمػػل وصػػوؿ تمػػؾ الصػػور إلػػل أاياتهػػا 

 ؾ عهاياتها.وبموأها بذل
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 انفصم انثبني
 انتصىيس بأحىال سري اإلبم يف انقسآٌ انكسيى

كػػاف العػػرب دائمػػي الترحػػاؿ عمػػل إبمهػػـ  وفػػي تمػػؾ الػػرحالت واألسػػفار رصػػدوا 
سيرها  وشاهدوا تعوع أحواؿ هذا السير  ولكؿ حػاؿ مػف تمػؾ األحػواؿ اسػـ خػاص بػة 

عض تمؾ األحواؿ مصدرا لمتصوير في عػدة دوف سوال   وقد اتخذ القرآف الكريـ مف ب
صور  ومف هذل األحػواؿ اإليثػاع وهػو حمػؿ البعيػر عمػل اإلسػراع  ومعهػا اإلهطػاع 
وهػػو إسػػراع البعيػػر فػػي سػػيرل مػػع تصػػويب ععقػػة   ومعهػػا الحْسػػر وهػػو شػػدة إعيػػاف 

 البعير مف طوؿ سيرل  وفيما يمي بياف ذلؾ.

 ادلبحث األول 
 انتصىيس بإيضبع اإلبم 

واؿ سير اإلبؿ التي جافت مصدرا لمتصوير اإليثػاع  وهػو حمػؿ البعيػر مف أح
َلػْو َخَرُجػوْا ِفػيُكـ ملػا عػف المعػافقيف: ) -تعػالل-عمل اإلسراع  وقد جاف ذلؾ في قولة 

ـْ َوا ـْ َسػػملاُعوَف َلُهػػ ـُ اْلِفْتَعػػَة َوِفػػيُك ـْ َيْبُاػػوَعُك ـْ ِإالل َخَبػػااًل وأَلْوَثػػُعوْا ِخاَلَلُكػػ لمّػػُة َعِمػػيـٌ زَاُدوُكػػ
 . [ِٚٗبالظلاِلِميَف ]التوبة : 

 (وأَلْوَثُعوْا ِخاَلَلُكـْ : )-تعالل-والشاهد مف اآلية هعا قولة 

ِبؿ  َقاَؿ َأُبو عبيد: اإليثاع سير م ؿ الخبب"  (ٔ)."َوُهَو مف سير اإلِْ

                                           

( أبػو ُعبيػد القاسػـ بػف سػاّلـ بػف عبػد اا الهػروي ٛٚٔ/ ٖأريب الحديث لمقاسـ بف سػالـ )( ٔ)
مطبعة دائرة المعارؼ الع ماعية  حيػدر   اف: د. محمد عبد المعيد ختحقيؽ هػ(ٕٕٗالبادادي )

 .ـ ٜٗٙٔ -هػ  ٖٗٛٔالطبعة: األولل    الدكف -آباد
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َواسػػـ الّسػػير: اْلَوثػػع َوُهػػَو سػػير ح يػػث دوف   ُيَقػػاؿ: َأوثػػعت بعيػػرى َموِثػػع"
 (ٔ)"هد.اْلج

مػػػف الَوْثػػػع  وهػػػو سػػػرعة السػػػير. يقػػػاؿ: وَثػػػع البعيػػػر  (َوأَلْوَثػػػُعوا ِخالَلُكػػػـْ ")
 (ٕ)"وأوَثْعتة إيثاعا.

 (ٖ)"اإليثاع: َأف ُيْعِدي بعيرل ويحمَمة عمل الَعْدو الح يث."
يَثاعَ " ُؿ ِإَذا َسػاَر َأْوَثػَع الرلُجػ َحْمُؿ اْلَبِعيِر َعَمل اْلَعػْدِو  َواَل َيُجػوُز َأْف ُيَقػاَؿ: :اإلِْ

 (ٗ)."ُة الرلاِكُب ِإَذا َحَمَمُة َعَمْيةِ ػَوَأْوَثعَ   َحِ ي ًا. ُيَقاُؿ: َوَثَع اْلَبِعيُر ِإَذا َعَدا ِبَعْفِسِة َسْيرًا
وربمػا قػالوا لمراكػب  ووثػعت العاقػة ِفػي سػيرها.  والعرب َتُقوُؿ: أوثع الراكػب"
 (٘)."وثع

 (ٙ)"أجريت الحمار.يقاؿ: أوثعت البعير  وركثت الفرس  و "
ْفَسػػاِد ِبَمػػا َيْخَتِمُقوَعػػُة ِمػػَف اأْلََكاِذيػػِب اْلُمْشػػَتِمَمِة َعَمػػل " ـْ ِباإلِْ َواْلَمْعَعػػل: َلَسػػَعْوا َبْيػػَعُك

ْرَجاِؼ  َوالعلَماِئـِ اْلُموِجَبِة ِلَفَساِد َذاِت اْلَبْيِف.  (ٚ)"اإلِْ

                                           

 هػػ(ٕٙٚأبو محمد عبد اا بف مسمـ بػف قتيبػة الػديعوري ) (ٖ/ ٕأريب الحديث البف قتيبة )( ٔ)
 هػ.ٜٖٚٔالطبعة األولل    باداد –مطبعة العاعي   : د. عبد اا الجبوريتحقيؽ

 (ٚٛٔلقرآف البف قتيبة )ص: أريب ا (ٕ)

 (ٛٗ/ ٖتهذيب الماة ) (ٖ)

 والمراد مف قولة: )حممة عمية( أي حممة عمل العدو. (ٖٙ/ ٙٔتفسير الرازي ) (ٗ)

 (ٓٗٗ/ ٔمعاعي القرآف لمفراف ) (٘)
 (ٕٖٛ/ ٘تفسير الماتريدي = تأويالت أهؿ السعة ) (ٙ)

 (ٛٔٗ/ ٕفتظ القدير لمشوكاعي ) (ٚ)
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إجهػاد  بيػد أف سػير  يثػاع اإلبػؿ فػي عػدوها  ألف كػالًّ إشبة السعي بالفساد ب"
اإلبػػؿ قػػد يكػػوف إلػػل الخيػػر  أمػػا اإليثػػاع هعػػا فهػػو فسػػاد وتػػوهيف وتخػػذيؿ  وسػػعل 

 (ٔ)"بعميمة.

ركائبهـ بيعكـ  والمراد اإلسراع بالعمػائـ  ألّف الراكػب أسػرع  واوالمععل: وألوثع"
 (ٕ)"الماشي. مف

 (ٖ)"ؿ.ػذيوألسرعوا ركائبهـ بيعكـ بالعميمة والتثريب  أو الهزيمة والتخأي: "

 (ٗ)."والمراُد بة المبالاُة في اإلسراع بالعمائـ"

". ـْ  (٘)"َتْسِمَيٌة ِلْمُمْؤِمِعيَف ِفي َتَخم ِؼ اْلُمَعاِفِقيَف َعْعُه

 ـ استعير لهػا   ر الركائبيْ شبة سرعة إفسادهـ لذات البيف بالعمائـ بسرعة سَ "
مائمهـ خاللكػـ   ػـ حػذؼ   وأصؿ االستعارة: وألوثعوا ركائب علمبعيروهو  اإليثاع 
لداللة سياؽ الكالـ عمل أف المػراد العميمػة   ػـ   وأقيـ المثاؼ إلية مقامها  العمائـ

 (ٙ) "حذؼ الركائب.

                                           

 زهػػرة بػػأبي المعػػروؼ أحمػػد بػػف مصػػطفل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد (ٕٕٖٖ/ ٙ) زهػػرة التفاسػػير (ٔ)
 ـ.ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ. العربي الفكر دار (هػٜٖٗٔ)

 (ٕٚٚ-ٕٙٚ/ ٕتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٕ)
 (ٖٛ/ ٖتفسير البيثاوي = أعوار التعزيؿ وأسرار التأويؿ ) (ٖ)

 (ٔٚ/ ٗقؿ السميـ إلل مزايا الكتاب الكريـ )تفسير أبي السعود = إرشاد الع (ٗ)

 (ٙ٘ٔ/ ٛتفسير القرطبي ) (٘)
 (ٕٕٙ/ٚحاشية الطيبي عمل الكشاؼ ) (ٙ)
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ر: وألوثػػعوا العمػػائـ  عمػػل أعلهػػا اسػػتعارة دٍّ ولػػو قُػػ" (ٔ)قػػاؿ الشػػيخ سػػعد الػػديف:"
 (ٕ)"مكعية واإليثاع تخييؿ لكفل.

ْسَرُعوا َسْيَر الرٍَّكاِب. ُيَقاُؿ: َوَثَع اْلَبِعيػُر َوْثػًعا  ِإَذا َأْسػَرَع أَ  (أَلَْوَثُعوا)َوَحِقيَقة "
ِبػػؿِ    َوُيَقػػاُؿ: َأْوَثػػْعُت َبِعيػػِري  َأْي َسػػيلْرُتُة َسػػْيرًا َسػػِريًعا. َوَهػػَذا اْلِفْعػػُؿ ُمْخػػَتصٌّ ِبَسػػْيِر اإلِْ

ُؿ ِفْعُؿ  أِلَفل َمْفُعوَلػُة َمْعمُػوـٌ ِمػْف َمػادلِة ِفْعِمػِة. َوُهػَو  (ٖ) َمْعِزَلَة اْلَقاِصرِ  (َأْوَثعَ )َفِمَذِلَؾ ُيَعزل
يَقػاِع التلَخػاُذِؿ َواْلَخػْوِؼ َبػْيَف ِرَجػاِؿ  ـْ إلِ ُهَعا َتْمِ يٌؿ ِلَحاَلِة اْلُمَعاِفِقيَف ِحػيَف َيْبػُذُلوَف ُجْهػَدُه

ْلَقاِف اأْلَْخَباِر اْلَكاِذَبِة َعْف ُقولِة اْلَعُدوٍّ  ْبػاَلِغ اْلَجْيِش  َواِ    ِبَحػاِؿ َمػْف ُيْجِهػُد َبِعيػَرُل ِبالسلػْيِر إلِ
ـو َأْو ِإيَصػػاِؿ ِتَجػػاَرٍة ِلُسػػوٍؽ  َوَقِريػػٌب ِمػػْف َهػػَذا التلْمِ يػػِؿ َقْولُػػُة َتَعػػاَلل:  َفجاُسػػوا )َخَبػػٍر ُمِهػػ

ْسرَاف:  (ِخالَؿ الدٍّيارِ  ـْ ُيسػارُِعوَف ) [ َوَقْوُلُة:٘]اإلِْ  (ِفػي اإلِْ ْػـِ َواْلُعػْدوافِ َوتَػرى َكِ يػرًا ِمػْعُه
ػػا َشػػاَع ِإْطػػاَلُؽ السلػػْعِي ِفػػي ٕٙ]اْلَماِئػػَدة:  : َيْسػػَعل ِلَكػػَذا  ِإالل َأعلػػُة َلمل ـْ [ . َوَأْصػػُمُة َقػػْوُلُه

  اْلِحػػْرِص َعَمػػل الشلػػْيِف َخِفَيػػْت ُماَلَحَظػػُة َتْمِ يػػِؿ اْلَحاَلػػِة ِعْعػػَد ِإْطاَلِقػػِة ِلَك ْػػَرِة ااِلْسػػِتْعَماؿِ 
ػػاَلِحَيِة ِلَتْفِكيػػِؾ  يَثػػاِع ِلِعػػزلِة َهػػَذا اْلَمْعَعػػل  َوِلَمػػا ِفيػػِة ِمػػَف الصل َفِمػػَذِلَؾ اْخِتيػػَر ُهَعػػا ِذْكػػُر اإلِْ

َواِحِؿ.  اْلَهْيَئِة ِبَأْف ُيَشبلَة اْلَفاِتُعوَف ِبالرلْكِب  َوَوَساِئُؿ اْلِفْتَعِة ِبالرل
ـُ اْلَجَماَعػػاِت َواأْلَْفػػرَاَد ِبَتَاْمُاػػِؿ َمػػا َيْصػػُمُظ لِ  (ِخالَلُكػػـْ )َوِفػػي ِذْكػػِر  َتْشػػِبيِة اْسػػِتْقرَاِئِه

َواِحِؿ ِفي ِخاَلِؿ الط ُرِؽ َوالشٍَّعاِب.  (ٗ)"الرل

                                           
هػ( وأأمب الظف أف هػذا القػوؿ فػي حاشػيتة ٜٔٚ( هو سعد الديف مسعود بف عمر بف عمر بف عبد اا التفتازاعي )ٔ)

يعظػر: الفهػرس الشػامؿ لمتػراث العربػي اإلسػالمي  عمل كشاؼ الزمخشري. وحاشيتة مخطوطة  ومعهػا عػدة عسػخ.
 ـ.ٜٜٛٔعماف   -المجمع الممكي  –( مؤسسة آؿ البيت ٕ٘ٗ/ ٔ)  المخطوط

/ ٖعواهد األبكػار وشػوارد األفكػار )المسماة:  حاشية السيوطي عمل تفسير البيثاوي(  ٕٕٙ/ٚ( حاشية الطيبي عمل الكشاؼ )ٕ)
مكػػة  –جامعػػة أـ القػػرى  -هػػػ( كميػػة الػػدعوة وأصػػوؿ الػػديف ٜٔٔالسػػيوطي ) رجػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػ (ٖٓ٘

 .ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ المكرمة 
(ٖ.  ( يععي: معزلة الفعؿ الالـز

 (ٕٚٔ-ٕٙٔ/ ٓٔالتحرير والتعوير ) (ٗ)
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 ادلبحث انثبني
 انتصىيس بإهطبع اإلبم 

مف أحواؿ سير اإلبؿ التي جافت مصدرا لمتصوير اإلهطاع  وهو إسراع البعيػر 
جاف اإلهطاع مصدرا لمتصوير فػي  ػالث آيػات   في سيرل مع تصويب في ععقة  وقد

ُمْهِطِعػػيَف : )-تعػػالل-جػػافت األولػػل تصػػويرا لحػػاؿ الظػػالميف يػػـو القيامػػة فػػي قولػػة 
ـْ َهَواف ـْ َوَأْفِئَدُتُه ـْ َطْرُفُه ـْ اَل َيْرَتد  ِإَلْيِه  [ٖٗ]إبراهيـ :  (ُمْقِعِعي ُرُفوِسِه

: -تعػػػالل-يامػػػة فػػػي قولػػػة وجػػػافت ال اعيػػػة تصػػػويرا لحػػػاؿ الكػػػافريف يػػػـو الق
 [ٛ]القمر :  (م ْهِطِعيَف ِإَلل الدلاِع َيُقوُؿ اْلَكاِفُروَف َهَذا َيْوـٌ َعِسرٌ )

َفَمػػاِؿ )  :وجػػافت ال ال ػػة تصػػويرا لحػػاؿ الكػػافريف ععػػد إقبػػالهـ عمػػل العبػػي 
 [ٖٙ]المعارج :  (اللِذيَف َكَفُروا ِقَبَمَؾ ُمْهِطِعيفَ 

 كتب الماة والمعاجـ عف هذل الصفة في اإلبؿ.رض لما في ػي عػا يمػوفيم
 (ٔ)"وبعيٌر ُمْهِطٌع: في ُعُعِقة َتْصويٌب ِخْمَقًة."

ـْ ): -تعػالل-ّوب ععقة. قػاؿ ػػػإذا ص :  عٌ ػر ُمْهطِ ػوبعي" ُمْهِطِعػيَف ُمْقِعِعػي ُرُؤِسػِه
ـْ َطْرُفُهـْ   (ٕ)"[.ٛ]القمر/  (عِ ُمْهِطِعيَف ِإَلل الدلا)[  ٖٗ]إبراهيـ/ ( ال َيْرَتد  ِإَلْيِه

                                           

( ٖٚٓٔ/ ٖالصحاح تاج الماة وصحاح العربية )و  (ٜٚ/ ٔتهذيب الماة )و  (ٔٓٔ/ ٔالعيف ) (ٔ)
أبو الحسف عمي  (ٜٔٔ/ ٔالمحكـ والمحيط األعظـ )و  (ٜٙٓفارس )ص: مجمؿ الماة البف و 
 –ب العمميػة ػدار الكت  : عبد الحميد هعداوي( تحقيؽهػٛ٘ٗ) بف إسماعيؿ بف سيدل المرسيا

مجػد الػديف  (٘ٚٚالقػاموس المحػيط )ص: . و ـٕٓٓٓ -هػػ  ٕٔٗٔالطبعػة األولػل    بيروت
تحقيؽ: مكتب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػة  هػ(ٚٔٛأبو طاهر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى )

مؤسسة الرسالة لمطباعة والعشر والتوزيع  بيروت   بإشراؼ: محمد ععيـ العرقُسوسي  الرسالة
  (ٕٖٚ/ ٛلساف العرب ). و ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔالطبعة ال امعة    لبعاف –

 (ٖٗٛالمفردات في أريب القرآف )ص:  (ٕ)



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٜٕٔٙ 

 (ٔ)"َوُيَقاؿ: َأْهَطَع البعيُر ِفي سْيرِل واْسَتْهَطَع ِإذا َأْسَرَع."
 (ٕ)".وقيؿ: هو المسرع  وقد أهطع في سيرل واستهطع"
 (ٖ)."وعاقة َهَطَعل: سريعة"

يفهـ مف هذا أف اإلهطاع في اإلبؿ يراد بة صػفتاف: صػفة فػي الخمقػة  وصػفة 
التي في الخمقػة فهػي تصػويب الععػؽ  وأمػا الصػفة التػي  في حاؿ السير  أما الصفة

 في حاؿ السير فهي اإلسراع.
وقػػد دارت أقػػواؿ المفسػػريف فػػي )مهطعػػيف( حػػوؿ هػػاتيف الصػػفتيف ومػػا يتعمػػؽ 
ف كاف أك رهـ قد ذهب بها إلل اإلسػراع  لػذا اختػرت ذكرهػا فػي هػذا المبحػث  بهما  وا 

 لامبة ذلؾ عميها.
قرآعيػة التػي اتخػذت مػف إهطػاع اإلبػؿ مصػدرا لهػا وال ماعع أف تكػوف الصػور ال

تريػػد الصػػفتيف معػػا لمػػف يػػراد تصػػويرهـ بهػػذا  بػػؿ أرى هػػذا هػػو الػػراجظ فيهػػا جميعػػا  
 وفيما يمي عرض بعض األقواؿ التي جمعت بيف الصفتيف.

 (ٗ) ."ُمْسرِِعيَف َمادٍّيِف َأْعَعاقهـْ  (ُمْهِطِعيفَ ")
                                           

 (ٕٖٚ/ ٛرب )لساف الع (ٜٚ/ ٔتهذيب الماة )( ٔ)

 (ٖٙٚ/ ٕأساس البالأة )( ٕ)
 (ٕٖٚ/ ٛلساف العرب ) (ٜٔٔ/ ٔالمحكـ والمحيط األعظـ )( ٖ)

/ ٙتفسػػير العيسػػابوري = أرائػػب القػػرآف ورأائػػب الفرقػػاف )  (٘ٗٗ/ ٜتفسػػير الماتريػػدي = تػػأويالت أهػػؿ السػػعة )( ٗ)
هػػ( وجػالؿ الػديف عبػد الػرحمف ٗٙٛجالؿ الديف محمد بف أحمػد المحمػي ) (٘ٓٚتفسير الجالليف )ص: و  (ٜٖ٘

أايػة األمػاعي فػي تفسػير الكػالـ الربػاعي . و الطبعة األولل  القاهرة –دار الحديث  هػ(ٜٔٔبف أبي بكر السيوطي )
مف أوؿ سػورة الػعجـ إلػل آخػر سػورة ) هػ(ٖٜٛ) شهاب الديف أحمد بف إسماعيؿ بف ع ماف الكوراعي (ٕٗ)ص: 
هػػ  ٕٛٗٔ  تركيػا –كميػة العمػـو االجتماعيػة  -جامعػة صػاقريا   كوكصو دراسة وتحقيؽ: محمد مصطفي( العاس

دار الفكػر   وهبة مصػطفل الزحيمػي .د (ٙٗٔ/ ٕٚ) التفسير المعير في العقيدة والشريعة والمعهج. و ـ ٕٚٓٓ -
( مجموعػػة مػػف ٖٚٔٔ/ ٜالتفسػػير الوسػػيط لمقػػرآف الكػػريـ ). و هػػػ ٛٔٗٔالطبعػػة ال اعيػػة     دمشػػؽ –المعاصػػر 

الطبعػػة األولػػل    الهيئػػة العامػػة لشػػئوف المطػػابع األميريػػة  مػػاف بإشػػراؼ مجمػػع البحػػوث اإلسػػالمية بػػاألزهرالعم
 .ـ( ٖٜٜٔهػ =  ٗٔٗٔ) -ـ(  ٖٜٚٔهػ =  ٖٜٖٔ)
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 (ٔ)"رفعوا رؤوسهـ ِإَلل الدلاِعي.عاظريف قد  (مهطعيف ِإَلل الدلاِعي")
ة ال ػـ عميػػػػمسػػػرعيف خػػػائفيف مقبمػػػيف بأبصارهػػػ :أي (داعػل الػػػػف إلػػػػمهطعيػػػ")

 (ٕ)."ل سوالػمصوبي رؤوسهـ ال يمتفتوف إل  يقمعوف ععة  ماديف أععاقهـ عحول
مػػف شػػدة   مػػاديف أععػػاقهـ عحػػول  المعػػادى (ِإَلػػل الػػدلاعِ )مسػػرعيف  (ُمْهِطِعػػيفَ ")

 (ٖ)."لهـ ليعمموا لـ يدعوهـخوفهـ وهو 
أي لجهػػػة صػػػوتة  (ِإَلػػػل الػػػدلاعِ )مسػػػرعيف خػػػائفيف ال يعظػػػروف إال  (ُمْهِطِعػػػيفَ ")

 (ٗ)."ماّديف أععاقهـ شاخصيف بأبصارهـ مهروليف عحول
ـْ ِإَلْيَؾ ُمْقِبِمػيَف ِبَأْبَصػ :َأيْ  (ُمْهِطِعيفَ )َفَقْوُلُة: " ـْ ُمْسرِِعيَف َعْحَوَؾ َمادٍّيَف َأْعَعاَقُه ارِِه
 (٘)."َعَمْيؾَ 

 ."ُمسرعيف  ماّديف أععاقهـ إليؾ  مقبميف بأبصارهـ عميؾ (ُمهِطعيفَ ")
مف كؿ ما ُذكر يتبيف أف هذل الصور قد بعيت عمل استعارة اإلهطاع مف اإلبػؿ 

 ألولئؾ الذيف تحد ت ععهـ اآليات السابقة في سياقاتها المتعددة.

                                           

 هػػػ(ٖٖٓ( أبػػو بكػػر محمػػد بػػف ُعزيػػر السجسػػتاعي )ٕٗٗ)ص:  أريػػب القػػرآف المسػػمل بعزهػػة القمػػوب( ٔ)
 ٜٜ٘ٔ -هػػ  ٙٔٗٔالطبعػة األولػل     سػوريا –دار قتيبػة   : محمد أديب عبد الواحػد جمػرافتحقيؽ

 .ـ

 (ٔٓٔ/ ٜٔعظـ الدرر في تعاسب اآليات والسور )( ٕ)

الفػػواتظ اإللهيػػة والمفػػاتظ الايبيػػة الفػػواتظ اإللهيػػة والمفػػاتظ الايبيػػة الموثػػحة لمكمػػـ القرآعيػػة والحكػػـ ( ٖ)
هػػػ( دار ركػػابي ٕٜٓالشػػيخ عمػػواف )( ععمػػة اا بػػف محمػػود العخجػػواعي  ويعػػرؼ بٜٖٙ/ ٕ) الفرقاعيػػة
 .ـ ٜٜٜٔ -هػ  ٜٔٗٔالطبعة األولل    الاورية  مصر -لمعشر 

مطبعة  هػ(ٜٖٛٔ( عبد القادر بف ماّل حويش السيد محمود آؿ أازي العاعي )ٕٗٛ/ ٔبياف المعاعي )( ٗ)
 .ـ ٜ٘ٙٔ -هػ  ٕٖٛٔالطبعة األولل    دمشؽ –الترقي 

البحػػر المديػػد فػػي تفسػػير القػػرآف   و (ٙٗٙ/ ٖٓأو التفسػػير الكبيػػر ) تفسػػير الػػرازي = مفػػاتيظ الايػػب( ٘)
هػ( دار الكتب ٕٕٗٔ( أبو العباس أحمد بف محمد بف المهدي بف عجيبة الحسعي )ٓٗٔ/ ٚالمجيد )
 .ـ ٕٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔ  بيروت  الطبعة ال اعية -العممية 
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ٜٔٙٗ 

 ادلبحث انثبنث 
س اإلبم 

 
 انتصىيس حبس

مف أحواؿ اإلبؿ في السير التي جافت مصدرا لمتصوير في القرآف الكريـ حالػة 
الحْسر  وهي شدة إعياف البعير مف طوؿ سيرل  وقد تعددت الصور التي اتخذت مػف 

َواَل َتْجَعْؿ َيػَدَؾ َمْاُموَلػًة ِإَلػل ُعُعِقػَؾ : )-تعالل-هذل الحالة مصدرا لها  ومف ذلؾ قولة 
: -تعػػالل-  وقولػػة [ٜٕ]اإلسػػراف :  (ؿل اْلَبْسػػِط َفَتْقُعػػَد َمُمومػػًا ملْحُسػػوراً َواَل َتْبُسػػْطَها ُكػػ

َوَلػػػػُة َمػػػػف ِفػػػػي السلػػػػَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمػػػػْف ِععػػػػَدُل اَل َيْسػػػػَتْكِبُروَف َعػػػػْف ِعَباَدِتػػػػِة َواَل )
ـل اْرِجِع اْلَبَصَر َكرل : )-تعالل-  وقولة [ٜٔ]األعبياف :  (َيْسَتْحِسُروفَ  َتْيِف َيعَقِمْب ِإَلْيػَؾ ُ 

 .[ٗ]الممؾ :  (اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيرٌ 

وسيأتي استعراض كؿ صورة مػف تمػؾ الصػور عمػل حػدة  ولكػف بعػد اسػتطالع 
 األصؿ الماوي الذي قامت عمية.

 (ٔ)."فهو َحسيرٌ   َحُسر البعيُر َحسارًة كؿل وأعيا"
َح( َحْسػرًا وُحُسػورًا وَحَسػرًا: َأْعَيػا مػف السلػْيِر َفػرِ ) و (َثػَربَ ػ )وَحَسِ َر الَبِعيُر كػ"

: -َتَعالل-َر اسِتْفَعاؿ مف الَحْسِر َوُهَو الَعَياُف والتلَعب. َوَقاَؿ الملُة ػوَكؿل وَتِعَب  كاْسَتْحسَ 
 (ٕ)".(َواَل َيْسَتْحِسُروفَ )

َحتلل َأْعَيال  وكذالؾ َحَسػَرل وَحَسَر الَبِعيَر َيْحِسُرل وَيْحُسُرل َحْسرًا وُحُسورًا: َساَقة "
 (ٖ)"السلير  كَأْحَسَرل ِإْحَسارًا وَحسلَرل َتْحِسيرًا.

                                           

ويعػػرؼ بػػابف الحػػداد )بعػػد   ع مػػاف سػػعيد بػػف محمػػد المعػػافري وػ( أبػػٕٙٓ/ ٔاؿ )ػاب األفعػػػكتػػ (ٔ)
مؤسسػػة دار   مراجعػػة: محمػػد مهػػدي عػػالـ  : حسػػيف محمػػد محمػػد شػػرؼتحقيػػؽ هػػػ( ٓٓٗ

 .ـ ٜ٘ٚٔ -هػ  ٜٖ٘ٔ  الشعب لمصحافة والطباعة والعشر  القاهرة

 (ٖٔ/ ٔٔتاج العروس ) (ٕ)

 (ٕٔ/ ٔٔتاج العروس ) (ٖ)
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ٜٔٙ٘ 

-وَحَسْرُت البعيَر: ِإذا سرت عمية حتل يعقطػع سػيرل. قػاؿ الفػراف: ومعػة قولػة "
 :-تعالل

 (ٔ)"  أي: ُمْتَعبًا.(َمُمومًا َمْحُسوراً )

–َأْعَيػا. َوِمْعػُة َقْولُػُة  -َأْيًثا-َو اْسَتْحَسَر   َأْيُرلُ َو َحَسَرُل   ُر َأْعَياػَر اْلَبِعيػَوَحسَ "
]األعبيػػػاف:  (َواَل َيْسَتْحِسػػػُروفَ )َوَقْولُػػػُة:   [ٜٕ]اإلسػػػراف:  (َمُموًمػػػا َمْحُسػػػورًا): -لػَتَعاَلػػػ
ٜٔ]".(ٕ) 

ذهبػػت  :أي  معقطعػًا عػػف العفقػة والتصػػرؼ كػالبعير الحسػػير (ممومػًا محسػػوراً )"
 (ٖ)"ال يعقطعوف عف العبادة. (ال يستحسروف) يؿ. وكم (وهو حسير)قوتة. 

 (ٗ)"اّلذي َكؿل مف َكْ َرِة السلْيِر.  والَحِسيُر: الَبِعيُر الُمْعِيل"

                                           

ف بػػف سػعيد الحميػػرى اليمعػػي عشػػوا (ٗٗٗٔ/ ٖشػمس العمػػـو ودواف كػالـ العػػرب مػػف الكمػـو ) (ٔ)
د يوسؼ محمد  -مطهر بف عمي اإلرياعي  -: د حسيف بف عبد اا العمري تحقيؽ هػ(ٖٚ٘)

الطبعة األولل   سورية( -لبعاف(  دار الفكر )دمشؽ  -دار الفكر المعاصر )بيروت   عبد اا
 .ـ ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔ

مد بف أبي بكػر بػف عبػد القػادر الػرازي زيف الديف أبو عبد اا مح (ٕٚمختار الصحاح )ص:  (ٕ)
 –الػػدار العموذجيػػة  بيػػروت  -المكتبػػة العصػػرية   ؽ: يوسػػؼ الشػػيخ محمػػديػػحقت هػػػ(ٙٙٙ)

 .ـٜٜٜٔهػ / ٕٓٗٔالخامسة   الطبعة  صيدا

جمػاؿ الػديف محمػد طػاهر  (ٖٔ٘/ ٔ) مجمع بحار األعوار في أرائب التعزيؿ ولطائؼ األخبػار (ٖ)
 مطبعػة مجمػس دائػرة المعػارؼ الع ماعيػة هػػ(َٜٙٛفتلِعي الكجراتي )بف عمي الصديقي الهعدي ال

 .ـٜٚٙٔ -هػ ٖٚٛٔالطبعة ال ال ة   بحيدر آباد الدكف 
 (ٖٔ/ ٔٔتاج العروس ) (ٗ)
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ٜٔٙٙ 

واآلف عػػأتي إلػػل الصػػورة األولػػل مػػف الصػػور التػػي اتخػػذت مػػف حْسػػر البعيػػر 
ُعِقػَؾ َواَل َتْبُسػْطَها ُكػؿل َواَل َتْجَعْؿ َيَدَؾ َمْاُموَلػًة ِإَلػل عُ : )-تعالل-مصدرا لها  وهي قولة 

 [ٜٕ]اإلسراف :  (اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُمومًا ملْحُسوراً 

َعهػػاُل أف يعطػػي كػػؿ مػػا ععػػدل َحتلػػل ال يبقػػل محسػػورًا ال شػػيف ععػػدل. والعػػرب "
 َتُقوُؿ لمبعير:

 (ٔ)."ُهَو محسور إذا اعقطَع سيرل

حسػػػرت البعيػػػر  وحسػػػرتة  قػػػد أعيػػػا  يقػػػاؿ: (ٕ)معثػػػل :أي (َمُمومػػػًا َمْحُسػػػوراً ")
 (ٖ)."بالمسألة والبصر أيثا إذا رجع محسورا

َتْحِسػػُرَؾ العطيػػُة وتقطعػػؾ  كمػػا َيْحِسػػُر السػػفر البعيػػر فيبقػػل  :أي (َمْحُسػػورًا")
 (ٗ)"معقطًعا.
معقطعا ال شيف ععدؾ  وهػو مػف قػولهـ: حسػر السػفر البعيػر  :أي (َمْحُسوراً ")

 (٘)."إذا أتعبة حتل لـ تبؽ لة قوة

                                           

 (ٕٕٔ/ ٕمعاعي القرآف لمفراف ) (ٔ)

ْعثػي: الػذي صػاَر والعٍّْثُو مف االِبؿ: الذي قد أْعَثتة األسفار أي َهَزَلْتة  واألْعَ ل ِعْثػوٌة. والمُ " (ٕ)
 (ٜ٘/ ٚالعيف )." وقد أْعثال السلَفرُ   بعيرل ِعْثواً 

 (ٖ٘ٚ/ ٔمجاز القرآف ) (ٖ)

 (ٕٗ٘أريب القرآف البف قتيبة )ص:  (ٗ)

( أبػو القاسػـ محمػد بػف أحمػد بػف محمػد ٘ٗٗ/ ٔتفسير ابف جزي )= التسهيؿ لعمـو التعزيؿ  (٘)
شػركة   ؽ: الػدكتور عبػد اا الخالػدييػحقت (هػػٔٗٚابف جػزي الكمبػي الارعػاطي ) بف عبد ااا

 .هػ ٙٔٗٔ -الطبعة األولل   بيروت –دار األرقـ بف أبي األرقـ 
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ٜٔٙٚ 

الجمؿ ال يقطع الطريؽ ويصؿ إلل الاايػة إاّل إذا حػافط صػاحبة عمػل مػا فيػة و "
مػػف قػػوة  فسػػار بػػة سػػيرًا وسػػطًا. أمػػا إذا أجهػػدل واسػػتعزؼ قوتػػة  فإعػػة يسػػقط كمػػياًل 

 محسورًا: فال قطع طريقة  وال وصؿ معزلة  وال أبقل جممة.
عفقػة بحكمػة فكذلؾ اإلعساف في طريؽ هذل الحياة محتاج إلل قوة الماؿ  فإذا أ

ذا بسػػط يػدل فيػػة كػػؿ البسػػط أتػػل  عفػع بػػة واعتفػػع  وبمػػٌ أايػة حياتػػة هادئػػًا راثػػيًا  وا 
 (ٔ)"عمية فاعقطع العفع واالعتفاع  ولـ يبمٌ أاية حياتة إاّل بأتعاب ومشاؽ.

وال شػػؾ أف المػػاؿ مطيػػة الحػػوائج واآلمػػاؿ وك يػػرا مػػا يػػالـ الرجػػؿ عمػػل تثػػييع "
بقاف األهؿ و   (ٕ)"الولد في الثر والمحعة.الماؿ بالكمية وا 

فالمععل: فتقعد وقد بالات فػي الَحْمػؿ عمػل عفسػؾ وحالػؾ حتػل ِصػرَت بمعزلػة "
 (ٖ)"مف قد َحَسر.

اْلَمْقُصوُد َتْشِبيُة َحاِؿ َمْف َأْعَفَؽ ُكؿل َماِلِة َوَعَفَقاِتِة ِبَمػِف اْعَقَطػَع  (ٗ) : َوَقاَؿ اْلَقفلاؿُ "
اِع َمِطيلِتػػِة  أِلَفل َذِلػػَؾ اْلِمْقػػَداَر ِمػػَف اْلَمػػاِؿ َكَأعلػػُة َمِطيلػػٌة َيْحِمػػُؿ ِفػػي َسػػَفرِِل ِبَسػػَبِب اْعِقَطػػ

                                           

عبػػد الحميػػد  (٘ٛ)ص:  (فػػي مجػػالس التػػذكير مػػف كػػالـ الحكػػيـ الخبيػػر)تفسػػير ابػػف بػػاديس  (ٔ)
أحمػػد شػػمس  :عمػػؽ عميػػة وخػػرج آياتػػة وأحادي ػػة هػػػ(ٜٖ٘ٔمحمػػد بػػف بػػاديس الصػػعهاجي )

 ـ.ٜٜ٘ٔ -هػ ٙٔٗٔالطبعة األولل    لبعاف -دار الكتب العممية بيروت الديف.

 (ٖٗٗ/ ٗتفسير العيسابوري = أرائب القرآف ورأائب الفرقاف ) (ٕ)

 (ٕٓ٘/ ٓٔتفسير القرطبي ) (ٖ)

ػد بػف َعمػّي بػف ِإْسػَماِعيؿ" (ٗ) إمػاـ عصػرل بػػال   اْلقفػاؿ الشلاِشػي   َأصػمة إصػبهاعي َأُبػو بكػر: ُمَحمل
أبو عبد اا محمػد بػف إسػحاؽ  (ٜٔٔفتظ الباب في الكعل واأللقاب )ص: هػ(" ٖ٘ٙ) مدافعة

مكتبػة   ؽ: أبو قتيبة عظر محمد الفاريػابييحقت هػ(ٜٖ٘بف محمد بف يحيل بف َمْعَدل العبدي )
وأعبػاف أبعػاف الزمػاف  وفيات األعيػاف .ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔالطبعة األولل    الرياض –الكو ر 

 عبػػاس شػػمس الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف أبػػي بكػػر ابػػف خمكػػاف( أبػػو الٕٓٓ/ ٗ)
 ـ.ٜٔٚٔ  األولل الطبعة  بيروت –دار صادر   ؽ: إحساف عباسيحقت هػ(ٔٛٙ)
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ٜٔٙٛ 

ْعَسػاَف َوُيَبمٍُّاػػُة ِإَلػػل آِخػِر الشلػػْهِر َأِو السلػػَعِة  َكَمػا َأفل َذِلػػَؾ اْلَبِعيػػَر َيْحِممُػُة َوُيَبمٍُّاػػُة ِإَلػػل  اإلِْ
َفَكػَذِلَؾ ِإَذا   اْلَبِعيُر َبِقػَي ِفػي َوَسػِط الطلِريػِؽ َعػاِجزًا ُمَتَحيٍّػرًا آِخِر اْلَمْعِزِؿ َفِإَذا اْعَقَطَع َذِلؾَ 

ْعَساُف ِمْقَداَر َما َيْحتَاُج ِإَلْيِة ِفي ُمدلِة َشْهٍر َبِقػَي ِفػي َوَسػِط َذِلػَؾ الشلػْهِر َعػاِجزًا  َأْعَفَؽ اإلِْ
ـْ ِبَسَبِب ُسػوِف  ُمَتَحيٍّرًا َوَمْف َفَعَؿ َهَذا َلِحَقُة الملْوـُ ِمفْ  َأْهِمِة َواْلُمْحتَاِجيَف ِإَلل ِإْعَفاِقِة َعَمْيِه

 (ٔ)"َتْدِبيرِِل َوَتْرِؾ اْلَحْزـِ ِفي ُمِهملاِت َمَعاِشِة.
َيُقوُؿ اَل ُتْسِرْؼ َواَل ُتْتِمْؼ َماَلَؾ َفَتْبَقل َمْحُسورًا ُمْعَقِطًعا َعِف  (ٕ) : َقاَؿ اْبُف َعَرَفةَ "
تُػُة َفػاَل اْعِبَعػاَث ِبػِة  العلَفَقِة وَ  التلَصر ِؼ  َكَما َيُكوُف اْلَبِعيُر اْلَحِسيُر  َوُهػَو اللػِذي َذَهَبػْت ُقول

َكِميػٌؿ  :َأيْ  [ٗ]اْلممػؾ:  (َيْعَقِمْب ِإَلْيَؾ اْلَبَصُر خاِسئًا َوُهَو َحِسػيرٌ ) :-َتَعاَلل-َوِمْعُة َقْوُلُة 
 ُمْعَقِطٌع.

 .َعاِدًما َعَمل َما َسَمَؼ ِمْعَؾ  َفَجَعَمُة ِمَف اْلَحْسَرةِ  :َأيْ  (ٖ) : َوَقاَؿ َقتَاَدةُ 
َوِفيِة ُبْعٌد  أِلَفل اْلَفاِعَؿ ِمػَف اْلَحْسػَرِة َحِسػٌر َوَحْسػرَاُف َواَل ُيَقػاُؿ َمْحُسػوٌر. َواْلَممُػوـُ: 

ـُ َعَمل ِإْتاَلِؼ َماِلِة  َأْو يمومة مف ال يعطية.  (ٗ)"اللِذي ُياَل

  َواْلُمػرَاُد ُأملتُػُة  َوَكِ يػرًا َمػا َجػاَف ِفػي اْلقُػْرآِف  َفػِإفل العلِبػيل  َطاٌب ِلمعلِبػيٍّ َهَذا خِ "
ـْ  َعَمل َعاَدِة اْلَعَرِب ِفي َذِلػَؾ  َفِإعلػُة  ـْ َعبلَر ِبِة َعْعُه ـْ إَلل َربٍِّه ـْ َوَواِسَطَتُه َلملا َكاَف َسيٍَّدُه

                                           

 (ٖٖٓ/ ٕٓتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)

ـُ الُمَحػدٍّثُ   اْلحسف بػف َعَرَفػة بػف يِزيػد اْلَعْبػدي" (ٕ) :   َوماَئػةٍ  َخْمِسػْيفَ  َسػَعةَ  دَ ُوِلػ  اإِلَمػا َقػاَؿ الَبَاػِوي 
 (ٔ٘٘-ٚٗ٘/ ٔٔسير أعالـ العبالف )" َماَت ِبَساَمرلاَف  ِفي َسَعِة َسْبٍع َوَخْمِسْيَف َوماَئَتْيِف.

مػات   مف حفاظ أهػؿ زماعػة وعممػائهـ بػالقرآف والفقػة  أبو الخطاب قتادة بف دعامة بف قتادة" (ٖ)
مشاهير عمماف األمصار وأعالـ ." وهو بف ست وخمسيف سعة  ومائة بواسط سعة سبع عشرة
أبػو حػاتـ محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد بػف حبػاف التميمػي الػدارمي  (ٗ٘ٔفقهاف األقطػار )ص: 

دار الوفاف لمطباعػة والعشػر   مرزوؽ عمل ابراهيـ حققة وو قة وعمؽ عمية: هػ(ٖٗ٘الُبستي )
 .ـ ٜٜٔٔ -هػ  ٔٔٗٔالطبعة األولل   المعصورة –والتوزيع 

 (ٕٔ٘/ ٓٔتفسير القرطبي ) (ٗ)
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  ُة ِفػي اْلِاَعػػل َواْلَفْقػػِر  َفاْختَػػاَر اْلَفْقػَر  َيُجػػوُع َيْوًمػػا  َوَيْشػػَبُع َيْوًمػػا  َكػاَف َقػػْد َخيلػػَرُل الملػػ
َوَيُشد  َعَمل َبْطِعِة ِمْف اْلُجوِع َحَجَرْيِف  َوَكاَف َعَمل َذِلَؾ َصػبلارًا  َوَكػاَف َيْأُخػُذ ِلِعَياِلػِة قُػوَت 

ـْ ِحيَف َأَفاَف الملُة َعَمْيِة العلثِ  ـل َيْصػِرُؼ َمػا َبِقػَي ِفػي اْلَحاَجػاِت  َسَعِتِه يَر َوَفَدَؾ َوَخْيَبَر   ُػ
ـْ َيػْدُخْؿ ِفػي َهػَذا اْلِخَطػاِب ِبِإْجَمػاٍع ِمػْف  َحتلل َيْأِتَي َأْ َعاَف اْلَحْوِؿ َوَلْيَس ِعْعَدُل َشػْيٌف  َفَمػ

ػػػِة  ِلَمػػػا ُهػػػَو َعَمْيػػػِة ِمػػػْف اْلِخػػػاَلِؿ َواْلَجػػػاَلِؿ  َوَشػػػَرِؼ  اْلَمْعِزَلػػػِة  َوقُػػػولِة الػػػعلْفِس َعَمػػػل اأْلُمل
ـْ َواِردٌ   (ٔ)."اْلَوَظاِئِؼ  َوَعِظيـِ اْلَعْزـِ َعَمل اْلَمَقاِصِد  َفَأملا َساِئُر العلاِس َفاْلِخَطاُب َعَمْيِه

وأعت ترى أف األلفاظ هعا  ليس شيف معها يدؿ عمل المععل المقصود بطريؽ "
عمػػا تكشػػؼ عػػف المععػػل المػػراد بواسػػطة التصػػوير  هػػي الداللػػة الماويػػة األصػػمية  وا 

والتخييػػػؿ  واألداة المسػػػتعممة لػػػذلؾ جممػػػة مػػػف المجػػػازات والتشػػػبيهات واالسػػػتعارات 
 (ٕ)"المختمفة.

فقد صّور البخؿ في مظهر اليد المربوطة إلل الععؽ فهػي ال تكػاد تعفػؾ ععػة  "
ذا الشػكؿ الاريػب  ومعمـو أف اليد أبعد ما تكوف عف اآلخريف حيعما تكػوف مقيػدة بهػ

وصّور اإلسراؼ بتمؾ اليد التي تظؿ ممتدة ومبسوطة ال تكػاد ترجػع إلػل صػاحبها أو 
تعقبض عمل شيف   ـ هدد مف يمتـز بذلؾ التفػريط أو هػذا اإلفػراط بػأف سػيأتية يػـو 
يعود مػف دأبػة هػذا ليقعػد معقطعػا عػف أسػباب العػيش والػرزؽ  يتمقػل المػوـ مػف اا 

 (ٖ)"أو فّرط. والعاس عمل ما أفرط

                                           

القاثي أبو بكر محمد بػف عبػد اا بػف العربػي المعػافري االشػبيمي  ( ٕٜٔ/ ٖأحكاـ القرآف ) (ٔ)
دار الكتػب   راجع أصولة وخرج أحادي ة وعملؽ عمية: محمد عبد القادر عطا هػ(ٖٗ٘) المالكي

 .ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔالطبعة ال ال ة    لبعاف –العممية  بيروت 

مّحمػد  (ٕٖٕ-ٖٕٔ)ص:  (تػأمالت عمميػة وأدبيػة فػي كتػاب اا عػز وجػؿ)مف روائع القرآف  (ٕ)
 .ـ ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔ  بيروت –موسسة الرسالة   َسعيد َرمثاف البوطي

 (ٕٔٙمف روائع القرآف )ص:  (ٖ)
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باليػد المامولػة إلػل الععػؽ  واإلسػراؼ باليػد المبسػوطة التػي ال  رُ ول ػؿ يصػفالبخ"
تمسؾ شيئا   ـ تجّسـ الصورة لكّؿ مف البخيؿ والمسرؼ  في صورة القاعد الحسير  
الػذي ال يػتمّكف مػف متابعػة شػئوف حياتػة  فالبخيػؿ يمععػة بخمػة  مػف مزاولػة شػػئوف 

 (ٔ)"إلل اإلفالس  فال يتمكف مف متابعة حياتة. حياتة  والمسرؼ يعتهي

ألف اإلعسػػاف يػػالـ عمػػل عػػدـ   هػػذا لػػؼ وعشػػر فػػالموـ راجػػع إلػػل البخػػؿوقيػػؿ: "
 :ليتعػاوؿ ذلػؾ العهػي عػف البخػؿ بالواجػب وبايػرل  وقولػة (مػذموما) :العفقة  ولـ يقؿ

ة راجػػع إلػػل العهػػي عػػف بسػػط اليػػدل ألعػػة إذا بػػالٌ فػػي بسػػطها يقػػؿ درهمػػ (محسػػورا)
 (ٕ)"ورزقة ويتاير عمية فيبقل محسورا.

ويعتبػػر   وقػػاؿ بعػػض المحققػػيف: األولػػل أف يكػػوف ذلػػؾ بياعػػا لقػػبظ األمػػريف"
 (ٖ)."التوزيع

وأما الصورة ال اعية مف الصور التي اتخذت مف حْسر البعير مصػدرا لهػا فهػي 
ُل اَل َيْسػَتْكِبُروَف َعػْف َوَلػُة َمػف ِفػي السلػَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمػْف ِععػدَ : )-تعػالل-في قولة 

 [ٜٔ]األعبياف :  (ِعَباَدِتِة َواَل َيْسَتْحِسُروفَ 

)َوال َيْسَتْحِسػػُروَف( َأْي َيْعَيػػْوَف  َقاَلػػُة َقتَػػاَدُة. َمػػْأُخوٌذ ِمػػَف الحسػػير وهػػو البعيػػر "
   َواْسَتْحَسَر يقاؿ: َحَسَر اْلَبِعيُر َيْحِسُر ُحُسورًا َأْعَيا َوَكؿل   ع باإلعياف والتعبػ المعقط

                                           

فصػػمت لمدراسػػات   ( عبػػد السػػالـ أحمػػد الراأػػبٓٔٔوظيفػػة الصػػورة الفعيػػة فػػي القػػرآف )ص:  (ٔ)
 .ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔالطبعة األولل    حمب –والترجمة والعشر 

( أبو عبد اا محمد بف محمد ابف عرفة الورأمي التوعسي المالكي ٖٙ/ ٖتفسير ابف عرفة ) (ٕ)
الطبعػػة األولػػل    لبعػػاف –دار الكتػػب العمميػػة  بيػػروت   : جػػالؿ األسػػيوطيتحقيػػؽ هػػػ(ٖٓٛ)

 .ـ ٕٛٓٓ

 (ٗٙ/ ٛلوسي = روح المعاعي )تفسير األ  (ٖ)
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 (ٔ)"َوَأْحَسْرُتُة َأْيًثا َفُهَو َحِسيٌر. َر ِمْ ُمُة  َوَحَسْرُتُة َأَعا َحْسرًا َيَتَعدلى َواَل يتعدى ػػَوَتَحسل 
ف كػاف   وحسر واستحسر بمععػل واحػد  وهػذا موجػود فػي ك يػر مػف األفعػاؿ" وا 

 (ٕ)."الباب في استفعؿ أف يكوف لطمب الشيف
فػػإف   أبمػػٌ مػػف الحسػػور -كمػػا هعػػا-ستحسػػار حيػػث ال طمػػب والظػػاهر أف اال"

زيادة المبعي تدؿ عمل زيادة المععل  والمراد مف االتحػاد بيعهمػا الػداؿ عميػة كالمهػـ 
االتحاد في أصؿ المععل  والتعبير بة لمتعبية عمل أف عبادتهـ ب قمها ودوامها حقيقة 

مبالاة في الحسػور مػع وليس لعفي ال  ومع ذلؾ ال يستحسروف  بأف يستحسر معها
 (ٖ)." بوت أصمة في الجممة

َوَهػػػَذا اْلَمْعَعػػػل َقػػػْد ُيَعبٍّػػػُر َعْعػػػُة َأِهػػػُؿ اْلَمَعػػػاِعي ِبػػػَأفل اْلُمَباَلَاػػػَة ِفػػػي العلْفػػػِي اَل ِفػػػي "
.  (ٗ)"اْلَمْعِفيٍّ
وقػػد كػػاف ظػػاهر   السداسػػي وهػػو استحسػػر إلػػلعػػدؿ عػػف ال ال ػػي وهػػو حسػػر "

يكمػػوف ويتعبػػوف  ألف أقػػؿ ممػػؿ مػػعهـ أو كػػالؿ إزاف  :أي  يحسػػروف: الكػػالـ أف يقػػاؿ
زاف عبادتهـ ا  ولكعػة عػدؿ عػف ذلػؾ لسػّر   ال يتصػور مػعهـ -سػبحاعة-المالئكة وا 

يخفل عمل العظرة السطحية األولل وهو أف ما هـ فية مف اعهماؾ بالعبادة واعصراؼ 
 (٘)"بالكمية لها يوجب أاية الحسور وأقصال.

                                           

 (ٕٛٚ-ٕٚٚ/ ٔٔتفسير القرطبي ) (ٔ)

 (ٚٚ/ ٗتفسير ابف عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (ٕ)
 (ٕٔ/ ٜتفسير األلوسي = روح المعاعي ) (ٖ)

 (ٖٙ/ ٚٔالتحرير والتعوير ) (ٗ)

 هػػ(ٖٓٗٔفل درويػش )المؤلػؼ : محيػي الػديف أحمػد مصػط (ٜٕٙ/ ٙإعراب القرآف وبياعػة ) (٘)
بيػػروت(     -دمشػػؽ  -سػػورية   )دار اليمامػػة  -حمػػص  -دار اإلرشػػاد لمشػػئوف الجامعيػػة 

 .هػ ٘ٔٗٔالطبعة الرابعة    بيروت( -دمشؽ  -دار ابف ك ير 
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   ـػيعـ المالئكة والعبييف وأيره( ِفي السلَماَواِت َواأْلَْرضِ  َمف): -تعالل-وقولة "
: َوَمْف ِعْعَدُل -تعالل- ـ خصص مف هذا العمـو مف أراد تشريفة مف المالئكة بقولة 

-فوصػػفهـ   إعمػػا هػػي تشػػريؼ فػػي المعزلػػة  هعػػا ليسػػت فػػي المسػػافات (ععػػد)ألف 
 (ٔ)"ال يسأموعها وال يكموف فيها.بأعهـ ال َيْسَتْكِبُروَف عف عبادة اا و  -تعالل

ـ المالئكػػػػة المقربػػػػوف  ال ػل رأسهػػػػػة وعمػػػػػف مخموقاتػػػػػدل مػػػػػف ععػػػػػ: ومػػػػ"أي
َوال َيْسَتْحِسػُروَف   بػؿ يخثػعوف لػة خثػوعا تامػا -سبحاعة -يستكبروف عف عبادتة

 (ٕ)"أى: وال يكموف وال يتعبوف.

َبػػِة اَل ِعْعِديلػػُة اْلَمَكػػاِف َواْلِجَهػػِة  َفَكَأعلػػُة َتَعػػاَلل َوَهػػِذِل اْلِعْعِديلػػُة ِعْعِديلػػُة الشلػػَرِؼ َوالر تْ "
ـْ اَل َيْسَتْكِبُروَف َعْف َطاَعِتِة َفَكْيَؼ َيِميُؽ  ـْ َوِعَهاَيِة َجاَلَلِتِه َقاَؿ: اْلَماَلِئَكُة َمَع َكَماِؿ َشَرِفِه

ِعيِؼ التلَمر ُد َعْف َطاَعِتِة.  (ٖ)"ِباْلَبَشِر الثل

خالؿ ما سبؽ بياعة يتثظ أف عفي الممؿ والكمؿ فػي عبػادة مػف هػـ وهكذا مف 
عما مف خالؿ حالػة البعيػر الحسػير مصػدرة بحػرؼ  ععد اا لـ يأت بطريؽ مباشر  وا 
العفػػػي )ال( المتبػػػوع بالفعػػػؿ المثػػػارع الػػػداؿ عمػػػل االستحسػػػار )يستحسػػػروف( بياعػػػا 

بػػادة سػػائروف دوف السػػتمرار ودواـ عفػػي هػػذل الصػػورة عػػعهـ  وكػػأعهـ فػػي طريػػؽ الع
 اعقطاع أو توقؼ أو كمؿ أو ممؿ.

وأما الصورة ال ال ة مف الصور التي اتخذت مف حْسر البعير مصػدرا لهػا فهػي 
ـل اْرِجِع اْلَبَصَر َكػرلَتْيِف َيعَقِمػْب ِإَلْيػَؾ اْلَبَصػُر َخاِسػًئا َوُهػَو َحِسػير: )-تعالل-في قولة   ُ) 
 [ٗ]اْلممؾ: 

                                           

 (ٚٚ/ ٗتفسير ابف عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (ٔ)

 (ٜ٘ٔ/ ٜالتفسير الوسيط لطعطاوي ) (ٕ)

 (ٕٙٔ/ ٕٕفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير )ت (ٖ)



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٜٖٔٚ 

يريد: صاأرًا وهو حسير كميػؿ كمػا يحَسػر ( َلْيَؾ اْلَبَصُر خاِسئاً َيْعَقِمْب إِ )وقولة: "
 (ٔ)"ر.ػالبعيُر واإلبُؿ ِإَذا قّومت عْف هزاؿ وكالؿ فهي الحسرى  وواحدها: حسي

 (ٕ)"َكِميٌؿ معقطٌع عف أف َيمحؽ ما عَظر إلية. :أي"
 (ٖ)."وهو مجاٌز واستعارٌة مف الحيواف لمحاسة"
ة وك رة المراجعة. يقاؿ: حسر بعيػرل يحسػر حسػورا كميؿ مف طوؿ المعاود :أي"

ـْ َتْبَؽ َلُة ُقولةٌ " (ٗ)"كّؿ واعقطع فهو حسير ومحسور. :أي  (٘)."ِإَذا َأْتَعَبُة السلْيُر َفَم
َوُهَو كمؿ عاشلف َعْف ُقولِة التلَأم ِؿ َوالتلْحِديِؽ َمَع التلْكِريِر  َأْي َيْرِجػُع اْلَبَصػُر َأْيػَر "
ـَ التلَأم َؿ َواْلَفْحَص َحتلل َعِيَي َوكلَؿ  َأْي  َواِجدٍ  َما ُأْأِرَي ِباْلِحْرِص َعَمل ُرْؤَيِتِة َبْعَد َأْف َأَدا

ِْي ُفُطورًا ِفي خمؽ اا.  (ٙ)"اَل َتِجْد َبْعَد الألل
 (فعيػػؿ)وهػػو   كميػػؿ وبػػالٌ أايػػة االعيػػاف لطػػوؿ المعػػاودة وك ػػرة المراجعػػة :ى"أ
 (ٚ)."(الفاعؿ)بمععل 

                                           

 (ٓٚٔ/ ٖمعاعي القرآف لمفراف ) (ٔ)

 (ٗٚٗأريب القرآف البف قتيبة )ص:  (ٕ)

أبو العباس شهاب الديف أحمد بف يوسؼ  (ٙٓٗ/ ٔعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ) (ٖ)
دار   ؽ: محمػد باسػؿ عيػوف السػوديػحقت هػػ( ٙ٘ٚبف عبد الدائـ المعروؼ بالسميف الحمبي )

 .ـ ٜٜٙٔ -هػ  ٚٔٗٔ الطبعة األولل   الكتب العممية

 (ٜ/ ٘ٔتفسير األلوسي = روح المعاعي ) (ٗ)

 (٘ٛ/ ٘ٔالتحرير والتعوير ) (٘)
 (ٕٓ/ ٜٕالتحرير والتعوير ) (ٙ)

المػػػػولل أبػػػػو الفػػػػداف إسػػػػماعيؿ حقػػػػي بػػػػف مصػػػػطفل اإلسػػػػتاعبولي  (ٓٛ/ ٓٔروح البيػػػػاف ) (ٚ)
   بدوف تاريخ.بيروت –دار الفكر  هػ(ٕٚٔٔ)
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ـل َأَمػَرُل ِبػَأْف اَل َيْقَعػَع ِبالرلْجَعػِة اأْلُوَلػل  َبػْؿ َأْف َيَتَوقلػَؼ َبْعػَدَها " َأَمَرُل ِبَرْجِع اْلَبَصِر ُ 
ـل ُيِعيَدُل َوُيَعػاِوَدُل ِإَلػل َأْف َيْحِسػَر َبَصػُرُل ِمػْف ُطػوِؿ اْلُمَعػاَوَدِة َفِإعلػُة اَل يع ػر  ـل َبَصَرُل ُ  َوَيُج

 (ٔ)"ف مف فطور.عمل شي

فيكػوف مػف   خاسػئا فػيمػف الثػمير المسػتتر  أوحاؿ مػف البصػر  (ٕ)والجممة"
بعػض المصػعوع فكيػؼ  فيكاف الحاؿ هذا  فإذا :قاؿ بعثهـ  قبيؿ األحواؿ المتداخمة

 (ٖ)  ."كمالة وجاللة وجمالة فيععد طمب العمـ بالصاعع 

ـل اْرِجػػِع اْلَبَصػػَر َكػػرلَتيْ ): -سػػبحاعة-وقولػػة " ِف َيْعَقِمػػْب ِإَلْيػػَؾ اْلَبَصػػُر خاِسػػئًا َوُهػػَو  ُػػ
 هو مف االستعارات المشهورة.( َحِسيرٌ 

أي: كػّرر أّيهػا العػاظر بصػرؾ إلػل السػماف مفّكػرا فػي  -واا أعمػـ- والمراد بها
ومسػػتعبطا أػػوامض تركيبهػػا  يرجػػع إليػػؾ بصػػرؾ بعيػػدا مّمػػا طمبػػة  ذلػػيال  عجائبهػػا 

 بفوت ما قّدرل.

: البعيد. مف قولهـ: خسأت الكمػوؿ قػق يػ  فػوالخاس  ة.ػ. إذا أبعدت بػـو

رجػؿ خػاس أي ذليػؿ  وقػد خسػي أي خثػع  :هػو الػذليؿ. يقػاؿ :وفي قوؿ قـو
 وذّؿ.

ر مجهػػػودل  واعتصػػػر ػٌ السيػػػػد بمػػػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػػػ  ال لػػػػػعير المُ ػػػػػر: البعيػوالحسيػػػ
 عودل.

                                           

 (ٖٛ٘/ ٖٓتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (ٔ)

 جممة : وهو حسير. (ٕ)
 (ٓٛ/ ٓٔروح البياف ) (ٖ)
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بعػادل فػػي  أّف البصػر يرجػػع بعػد سػروحة فػي طمػػب :فتمخػيص المععػل مػرادل  وا 
 (ٔ)"أايات مرامة  كااّل  معيل  بعيدا مف إدراؾ بايتة  خائبا مف عيؿ طمبتة.

والشػاهد مععػا مػػف هػذل الصػورة الكميػػة صػورة البصػر الػػذي يعظػر إلػل السػػماف 
المتراميػػة األطػػراؼ  ويعػػاود العظػػر مػػرات ومػػرات ليجػػد فيهػػا عيبػػا أو عقصػػا  فيصػػاب 

ودة  دوف أف يجػػد فيهػػا شػػيئا يعيبهػػا  فصػػار بهػػذا بالكمػػؿ والتعػػب مػػف طػػوؿ المعػػا
كالبعير الذي يسير في طرؽ ممتدة ال تعتهػي وال يبمػٌ مػداها  فيعػود مػف حيػث بػدأ   
 ـ يعاود السير مرة أخرى  ويجدد االرتحاؿ كرة بعد كرة  إلل أف يحسر ويتعب ويكػّؿ   

ؿ إلػل مػا كػاف بؿ يبمٌ بة الكمػؿ واإلعيػاف أقصػل مػدى  وال يحقػؽ هدفػة مػف الوصػو
 يباي  رأـ تعدد محاوالتة وتكرارها مرات ومرات.

مف كؿ ما تقدـ تبيف كيؼ اتخذ القرآف الكريـ مف أحواؿ إلبؿ في سيرها مصدرا 
مف مصادر التصوير فية  كما تبيف كيؼ ساعدت أحواؿ سير اإلبؿ التي تـ التصوير 

ورة مػػف تمػػؾ بهػػا فػػي شػػحذ أحسػػاس المتمقػػي وتعميػػة شػػعورل بمػػا سػػيقت لػػة كػػؿ صػػ
 الصورة.

                                           

ؽ: عبػػد العزيػػز يػػحق  تجعفػػر شػػرؼ الػديف (ٜٛ/ ٓٔ) (خصػػائص السػور)الموسػوعة القرآعيػػة  (ٔ)
 . هػٕٓٗٔ-الطبعة األولل  بيروت –مذاهب اإلسالمية دار التقريب بيف ال  زيػاف التويجػع م
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 انفصم انثبنث
 انتصىيس بأيساض اإلبم يف انقسآٌ انكسيى

تعوعت وتعددت األمراض التي تصاب بها اإلبؿ  وقد شاهد العرب أحوالها ععػد 
مرثها  وعمموا آ ار كؿ مرض مف هذل األمراض عميها  ورأوا معاعاتها وآالمها  وقد 

 درا لمتصوير في عدة صور.اتخذ القرآف الكريـ مف بعض تمؾ األمراض مص
مف هذل األمراض الَحَبط  وهو داف تصاب بة اإلبؿ في بطوعها ععد ك ػرة األكػؿ 

 أو ععد األكؿ مف عباتات بعيعها  تعتفخ معة بطوعها اعتفاخا عظيما ربما يهمكة 
ومػػف هػػذل األمػػراض الَجػػَرب  وهػػو داف معػػد يصػػيب جمػػد البعيػػر  فتعػػزؿ اإلبػػؿ 

لتشػفل  والجػرب لػـ يػأت ذكػرل  ٔالصػحاح  وتطمػل بػالقطراف الجربل بسببة عف اإلبػؿ
عما جاف ذكر القطراف  فاستمـز ذكرل داف الجرب ععد  صريحا في الصورة التي مععا  وا 

 اإلبؿ.
َعر  وهو داف يصيب اإلبؿ فتمتوي معة أععاقها.  ومف هذل األمراض الصل

تػوي مػف المػاف ومف هذل األمراض الُهياـ  وهػو داف يصػيب اإلبػؿ يحعمهػا ال تر 
 مهما شريت.

 وفيما يمي بياف كؿ ذلؾ مفصلال.

                                           

ـل ُتْهَعػػُأ ِبػػِة اإِلِبػػؿ." (ٔ) " والَقْطػػراُف والَقِطػػراُف: ُعصػػاَرة اأَلْبَهػػِؿ واأَلْرِز َوَعْحِوِهَمػػا ُيْطػػَبخ فُيتحمػػب ِمْعػػُة  ُػػ
 (٘ٓٔ/ ٘لساف العرب )
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 ادلبحث األول 
طانتصىيس بداء  

َ
ب
َ
 احل

مف أمراض اإلبؿ التي اتخذ القرآف الكريـ معها مصدرا لمتصوير الحَبَ ط  وهو 
داف تصاب بػة اإلبػؿ فػي بطوعهػا ععػد ك ػرة األكػؿ أو ععػد األكػؿ مػف عباتػات بعيعهػا  

تفاخػا عظيمػا ربمػا يهمكهػا   وقػد تكمػـ القػرآف الكػريـ عػف حػبط تعتفخ معة بطوعهػا اع
وسياقات متعوعة يثيؽ عف ذكرهػا المقػاـ  والشػاهد معهػا  (ٔ)األعماؿ في آيات ك يرة

جميعا وصؼ األعماؿ بالحبط  وفيما يمي بياف طائفة مف أقواؿ عمماف الماػة وأيػرهـ 
 في مععل الحبط.

يقػاؿ: َحِبَطػِت اإلِبػؿ  (ٕ)ْطعػة مػف َكػأَل َيْسػَتْوِبُمة الَحَبط: َوَجػع يأُخػُذ البعيػَر فػي بَ "
 (ٖ)"تحَبط َحَبطًا.

 (ٗ)"بؿ َحباَطي وَحِبَطٌة.ا  َوقد َحِبط َحَبطا َفُهَو َحِبيٌط. و "
 (٘)"الحبط َأف تعتفخ بُطوف االبؿ َعف أكؿ الذرؽ ُهَو الحعدقوؽ."
 (ٙ)"مف كأٍل يستوبمة.وهو داف يأخذ اإلبؿ في أجوافها   والَحْبُط أصمْة الَحَبطُ "

                                           

[ ٛٛ[ ]األععػػػاـ : ٖ٘  ٘[ ]المائػػػدة : ٕٕ[ ]آؿ عمػػػراف : ٕٚٔ]البقػػػرة : مػػػف هػػػذل اآليػػػات:  (ٔ)
[ ٘ٙ[ ]الزمػػػر : ٜٔ[ ]األحػػػزاب : ٘ٓٔ[ ]الكهػػػؼ : ٜٙ  ٚٔ]التوبػػػة :  [ٚٗٔ]األعػػػراؼ : 

 [ٕ[ ]الحجرات : ٕٖ  ٕٛ  ٜ]محمد : 
 (ٖٖٛ/ ٛالعيف ) الوبيُؿ مف المراعي: الوخيـ  ال ُيسَتْمَرُأ. (ٕ)

 (ٕٙٗ/ ٖظـ )المحكـ والمحيط األع  و (ٕٕٛ/ ٗتهذيب الماة )  و (ٗٚٔ/ ٖالعيف ) (ٖ)

 (ٕٙٗ/ ٖالمحكـ والمحيط األعظـ ) (ٗ)

 عوع مف العفؿ. الحعدقوؽ أوالذرؽ  و (ٚٗٗ/ ٕأريب الحديث البف قتيبة ) (٘)

أبػػو القاسػػػـ الحسػػػيف بػػف محمػػػد المعػػػروؼ بالراأػػػب  (ٕٓٛ/ ٗتفسػػير الراأػػػب األصػػػفهاعي ) (ٙ)
كمية الدعوة وأصوؿ   تحقيؽ ودراسة: د. هعد بعت محمد بف زاهد سردار هػ(ٕٓ٘األصفهاعل )

 .ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ  الطبعة األوللمكة المكرمة   – جامعة أـ القرى -الديف 
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والحبوط مف حبطت اإلبؿ: إذا أكمت الخثر فعفخ بطوعها  وربما همكت. ومعة "
ـ  ) :-عمية الصالة والسالـ-قولة  ِبيُع َما َيْقُتُؿ َحَبًطػا َأْو ُيِمػ فل ِمملا ُيْعِبُت الرل ومػف  (ٔ)(َواِ 

  (ٖ)"فأصابها ذلؾ. (ٕ)أخواتة: حبجت اإلبؿ  إذا أكمت العرفج
 (ٗ)"أف تأكؿ اإلبؿ شيئا يثرها فتعظـ بطوعها فتهمؾ. :لحبط في الماةوا"

وتبعػػا لهػػذا جػػاف كػػالـ العممػػاف عػػف الصػػورة العاشػػئة عػػف إسػػعاد الحػػبط إلػػل 
 األعماؿ  وفيما يمي عرض لبعض هذل األقواؿ.

ِبُؿ َشػْيًئا َيُثػر َها َفػ" ـَ ُبُطوُعَهػا َفَتْهِمػؾَ َقاَؿ َأْهُؿ الم َاِة َأْصُؿ اْلَحَبِط َأْف تَْأُكَؿ اإلِْ   َتْعُظ
ـ  )َوِفػي اْلَحػػِديِث  ِبيػػُع َمػػا َيْقتُػُؿ َحَبًطػػا َأْو ُيِمػػ ػػا ُيْعِبػػُت الرل فل ِممل َفَسػػملل ُبْطػػاَلَف اأْلَْعَمػػاِؿ ( َواِ 

 (٘)"ِبَهَذا أِلَعلُة َكَفَساِد الشلْيِف ِبَسَبِب ُوُروِد اْلُمْفِسِد َعَمْيِة.

                                           

 وسػععة وأيامػة = صػحيظ البخػاري الجامع المسعد الصحيظ المختصر مف أمػور رسػوؿ اا  (ٔ)
  ؽ: محمػد زهيػر بػف عاصػر العاصػريػحق  تاا محمد بف إسماعيؿ البخػاري أبو عبد (ٕٚ/ ٗ)

لمسػػعد الصػػحيظ المختصػػر بعقػػؿ العػػدؿ عػػف . واهػػػٕٕٗٔالطبعػػة األولػػل    وؽ العجػػاةدار طػػ
أبػو الحسػف مسػمـ بػف الحجػاج القشػيري  (ٕٚٚ/ ٕ) صػحيظ مسػمـ  العدؿ إلػل رسػوؿ اا 

. بيػػروت –دار إحيػػاف التػػراث العربػػي   ؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقييػػحقت هػػػ(ٕٔٙالعيسػػابوري )
مععػال أف عبػات الربيػع وخثػرل حة مػف كػالـ المحقػؽ: "بدوف تػاريخ. وفػي هػامش عفػس الصػف

يقتؿ حبطػا بالتخمػة لك ػرة األكػؿ أو يقػارب القتػؿ إال إذا اقتصػر معػة عمػل اليسػير الػذي تػدعو 
 ."إلية الحاجة وتحصؿ بة الكفاية

ػيؼ لػيٌٍّف أْأَبػر لػة َ َمػرٌة َخْشػعاف كالَحَسػِؾ  الواحػدة َعرْ  (ٕ) العػيف  َفجػٌة.الَعْرَفُج: عباٌت مف َعبػات الصل
(ٕ /ٖٕٕ) 

 (ٖ٘٘/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٖ)

 (ٜٛ٘/ ٔتفسير العيسابوري = أرائب القرآف ورأائب الفرقاف ) (ٗ)

 (ٖٜٖ/ ٙتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (٘)
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َأْصػػػُمُة ِمػػػَف  :َوَيَتَعػػػدلى ِبػػػاْلَهْمَزِة  َقػػػاَؿ الم َاِوي ػػػوفَ  (َسػػػِمعَ )اِب َوِفْعػػػُؿ َحػػػِبَط ِمػػػْف َبػػػ"
ِبػِؿ ِمػْف َك ْػَرِة اأْلَْكػؿِ   ِبَفْتِظ اْلَبافِ  (اْلَحَبطِ ) َفَتُمػوُت ِمػْف َذِلػَؾ    َوُهَو اْعِتَفاٌخ ِفي ُبُطػوِف اإلِْ

ِبػػَؿ تَْأُكػػُؿ اْلَخِثػػَر َشػػْهَوًة ِلمشٍّػػَبعِ ألَِ   َفِإْطاَلقُػػُة َعَمػػل ِإْبَطػػاِؿ اأْلَْعَمػػاِؿ َتْمِ يػػؿٌ  َفَيُئػػوُؿ   فل اإلِْ
ـْ َيِجػْد َلَهػا  اِلَحَة ِلَعْفِعَها ِفي اآْلِخَرِة َفَم َعَمْيَها ِباْلَمْوِت  َفَشبلَة َحاَؿ َمْف َعِمَؿ اأْلَْعَماَؿ الصل

َوَحػػػَبُط اأْلَْعَمػػػاِؿ: َزَواِؿ آ َارَِهػػػا ...   َأ َػػػرًا ِباْلَماِشػػػَيِة اللِتػػػي َأَكَمػػػْت َحتلػػػل َأَصػػػاَبَها اْلَحػػػَبطُ 
 (ٔ)"اْلَمْجُعوَلِة ُمَرتلَبًة َعَمْيَها َشْرًعا  َفَيْشَمُؿ آ َاَرَها ِفي الد ْعَيا َوال لَواَب ِفي اآْلِخَرِة.

َياٍة َطيٍَّبٍة ِفػي َوَحَبُط اأْلَْعَماِؿ ِإزَاَلُة آ َارَِها العلاِفَعِة ِمْف َ َواِب وععيـ ِفي اآْلِخَرِة  َوحَ "
ِبػِؿ اللِتػي ُيِصػيُبَها اْلَحػَبُط َوُهػَو اْعِتَفػاٌخ  ْطاَلُؽ اْلَحَبِط َعَمل َذِلػَؾ َتْمِ يػٌؿ ِبَحػاِؿ اإلِْ الد ْعَيا  َواِ 
ِفػػي ُبُطوِعَهػػا ِمػػْف َك ْػػَرِة اأْلَْكػػِؿ  َيُكػػوُف َسػػَبَب َمْوِتَهػػا  ِفػػي ِحػػيِف َأَكَمػػْت َمػػا َأَكَمػػْت ِلاِلْلِتػػَذاِذ 

 (ٕ)"ِة.بِ 
ػػاِلَحةِ " ْعِتَفػاِع ِباأْلَْعَمػػاِؿ الصل ِبَسػػَبِب َمػا َيْطػػرَُأ َعَمْيَهػػا ِمػػَف   َواْلَحػْبُط: َتْمِ يػػٌؿ ِلَعػػَدـِ ااِل

ِبػػػؿُ  َوَتْعَتػػػؿ  َوُربلَمػػػا   ِإَذا َأَكَمػػػِت اْلُخْثػػػَر َفػػػَعَفَخ ُبُطوَعَهػػػا  اْلُكْفػػػِر َمػػػْأُخوٌذ ِمػػػْف َحِبَطػػػِت اإلِْ
 (ٖ)"َهَمَكْت.

لمػف ُيصػاب  (ٗ)العمُؿ السليٍُّ  في إثرارل بالعمؿ الصػالظ كالػداف والَحػَرض "ُجِعؿَ 
 (٘)بة  أعاذعا اا مف َحَبط األعماؿ وخيبة اآلماؿ."

                                           

 (ٕٖٖ/ ٕالتحرير والتعوير ) (ٔ)

 (ٕٚٓ /ٖالتحرير والتعوير ) (ٕ)

 (ٕٕٔ/ ٕٙالتحرير والتعوير ) (ٖ)

العهايػة فػي " ُيَقاُؿ: َأْحَرَثُة المرُض َفُهَو َحِرٌض وَحاِرٌض: ِإَذا أْفَسد َبَدَعة َوَأْشَفل َعَمػل اْلَهػاَلِؾ." (ٗ)
بػف امجد الديف أبو السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد  (ٖٛٙ/ ٔأريب الحديث واأل ر )

تحقيػؽ: طػاهر أحمػد  هػػ(ٙٓٙابف األ يػر )المعروؼ بػيباعي الجزري محمد ابف عبد الكريـ الش
 .ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔبيروت   -المكتبة العممية   محمود محمد الطعاحي -الزاوى 

 (ٖ٘٘/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (٘)
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ْذَهػابِ " ْحَباُط: َجْعُؿ َشْيٍف َحاِبًطا  َفاْلَهْمَزُة ِفيػِة ِلْمَجْعػِؿ ِمْ ػَؿ اإلِْ َوَقػْد َصػاَر .. . َواإلِْ
ُبػػوِط ِمػػَف اأْلَْلَفػػاِظ الشلػػْرِعيلِة ااِلْصػػِطاَلِحيلِة َبػػْيَف ُعَمَمػػاِف اْلِفْقػػِة َواْلَكػػاَلـِ  َلْفػػُظ اْلَحػػْبِط َواْلحُ 

اِلَحةِ   (ٔ)."َفُأْطِمَؽ َعَمل َعَدـِ ااِلْعِتَداِد ِباأْلَْعَماِؿ الصل
 وَحْبط العمؿ عمل أثرب:"

شػار إليػة أحدها: أف تكوف األعماؿ دعيوية فػال تاعػي فػي القيامػة أعػاف  كمػا أ
 [ .ٖٕ]الفرقاف/  (َوَقِدْمعا ِإلل ما َعِمُموا ِمْف َعَمٍؿ َفَجَعْمعاُل َهباًف َمْعُ وراً )بقولة: 

-وال ػػاعي: أف تكػػوف أعمػػاال أخرويػػة  لكػػف لػػـ يقصػػد بهػػا صػػاحبها وجػػة اا 
أعة يؤتل يـو القيامػة برجػؿ فيقػاؿ لػة: بػـ كػاف اشػتاالؾ  قػاؿ: »  كما روي: -تعالل

آف  فيقاؿ لة: قد كعت تقرأ ليقاؿ: هو قارئ  وقد قيػؿ ذلػؾ  فيػؤمر بػة إلػل بقرافة القر 
 (ٕ)«.العار

وال الث: أف تكوف أعماال صالحة  ولكف بإزائها سيئات توفي عميها  وذلػؾ هػو 
 (ٖ)"المشار إلية بخّفة الميزاف.

                                           

 (ٜٜٕ/ ٕٔالتحرير والتعوير ) (ٔ)

َؿ كتػب الحػديث المعتبػرة  ووجػدت أصػؿ مععػال : " لـ أجد هذا الحديث بتمؾ الصياأة في (ٕ) ِإفل َأول
ـَ  َوَعملَمػػُة َوَقػػَرَأ اْلقُػػْرآَف  ...  إلػػل أف يقػػوؿ: " العلػػاِس ُيْقَثػػل َيػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة َعَمْيػػةِ  ـَ اْلِعْمػػ َوَرُجػػٌؿ َتَعملػػ

ـَ  َوَعملْمتُػُة َوَقػَرْأُت ِفيػَؾ َفأُِتَي ِبػِة َفَعرلَفػُة ِعَعَمػُة َفَعَرَفَهػا  َقػاَؿ: َفَمػا َعِمْمػَت ِفي َهػا  َقػاَؿ: َتَعملْمػُت اْلِعْمػ
ـٌ  َوَقَرْأَت اْلُقْرآَف ِلُيَقاَؿ: ُهػَو َقػارِ  ـَ ِلُيَقاَؿ: َعاِل ٌئ  َفَقػْد ِقيػَؿ  اْلُقْرآَف  َقاَؿ: َكَذْبَت  َوَلِكعلَؾ َتَعملْمَت اْلِعْم

ـل ُأِمػػَر ِبػػِة َفُسػػِحَب َعَمػػل َوْجِهػػِة َحتلػػ مسػػعد   و (ٖٔ٘ٔ/ ٖصػػحيظ مسػػمـ )." ل أُْلِقػػَي ِفػػي العلػػارِ  ُػػ
أبػو عبػد اا أحمػد بػف محمػد بػف حعبػؿ بػف هػالؿ بػف  (ٖٓ-ٜٕ/ ٗٔاإلماـ أحمد بف حعبػؿ )

إشػراؼ: د عبػد     وآخػروف دػادؿ مرشػػعػ –ؽ: شعيب األرعؤوط يحقت هػ(ٕٔٗأسد الشيباعي )
 . ـٕٔٓٓ/ هػ ٕٔٗٔ بعة األولل الط  مؤسسة الرسالة  ف عبد المحسف التركيػاا ب

 (ٕٙٔالمفردات في أريب القرآف )ص:  (ٖ)
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 ادلبحث انثبني 
 انتصىيس بداء اجلسة 

عهػا مصػدرا لمتصػوير الَجػَرب  وهػو مف أمراض اإلبؿ التي اتخذ القرآف الكػريـ م
داف معد يصيب جمد البعير  فتعزؿ اإلبؿ الجربل بسػببة عػف اإلبػؿ الصػحاح  وتطمػل 

عمػا جػاف  (ٔ)بالقطراف لتشفل  والجرب لـ يأت ذكرل صػريحا فػي الصػورة التػي مععػا  وا 
 -تعػالل-ذكر القطراف  فاستمـز ذكرل داف الجرب ععد اإلبؿ  وقد جػاف ذلػؾ فػي قولػة 

َقػرلِعيَف ِفػي اأَلْصػَفادِ المجرميف يـو القيامة: ) عف َسػرَاِبيُمُهـ .  َوَتَرى اْلُمْجِرِميَف َيْوَمِئػٍذ م 
ـْ العلارُ  مٍّف َقِطرَاٍف َوَتْاَشل  [ٓ٘-ٜٗ ]إبراهيـ : (ُوُجوَهُه

ارتػػبط القطػػراف ارتباطػػا و يقػػا بجػػرب اإلبػػؿ  إذ أف أبػػرز وظائفػػة وأشػػهرها ععػػد 
ـ طػػالف اإلبػػؿ الجربػػل بػػة لعالجهػػا. وقػػد شػػاع هػػذا الػػتالـز بػػيف عػػزوؿ القػػرآف الكػػري

 القطراف واإلبؿ الجربل  ومف أم مة ذلؾ قوؿ القائؿ:
 َأعػػػػػػػا الَقِطػػػػػػػرَاُف والش ػػػػػػػَعراُف َجْرَبػػػػػػػي

 

 (ٕ)َوِفػػػػػػػي الَقِطػػػػػػػرَاُف لمَجْرَبػػػػػػػي ِهَعػػػػػػػافُ  ...
 

 
                                           

ـل ُتْهَعػػُأ ِبػػِة اإِلِبػػؿ." (ٔ) " والَقْطػػراُف والَقِطػػراُف: ُعصػػاَرة اأَلْبَهػػِؿ واأَلْرِز َوَعْحِوِهَمػػا ُيْطػػَبخ فُيتحمػػب ِمْعػػُة  ُػػ
 (٘ٓٔ/ ٘لساف العرب )

  وعسبة ابف فارس إلل شاعر يسػمل القطػراف وافرالبيت مف الل  و كالطالف لفظا ومعع :الهعاف (ٕ)
 أحمد الحسيف أبو (ٜٗٗ/ ٔمقاييس الماة )قطراف العبشمّي  ويقاؿ العبشي(  القطراف )ولعمة 

  الفكػر دار  هاروف محمد السالـ عبد: تحقيؽ (هػٜٖ٘) الرازي القزويعي زكرياف بف فارس بف
 بػف ظػافر بػف عمػي (ٙٔبػدائع البدائػة )ص: وعسػب إلػل الفػرزدؽ فػي  .ـٜٜٚٔ - هػٜٜٖٔ
ثػبطة وصػححة: مصػطفل عبػد  (هػػٖٔٙ) الػديف جمػاؿ الحسف أبو الخزرجي  األزدي حسيف

ـ. ولػـ أجػدل فػي ديػواف ٕٚٓٓ -هػػ ٕٛٗٔالقادر عطا  دار الكتػب العمميػة  الطبعػة األولػل  
تحقيػؽ: عمػي فػاعور  دار الكتػب العمميػة     همػاـ بػف أالػب بػف صعصػعة الػدارمي الفرزدؽ 
 ـ.ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔلبعاف  الطبعة األولل   –بيروت 
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ـْ َتتُػػْب "َ :  العلِبػػيل  ومػػف أم مػػة ذلػػؾ قػػوؿ ـُ َيػػْوـَ العلاِئَحػػُة ِإَذا َلػػ َقْبػػَؿ َمْوِتَهػػا ُتَقػػا
 (ٔ)."اْلِقَياَمِة َوَعَمْيَها ِسْرَباٌؿ ِمْف َقِطرَاٍف  َوِدْرٌع ِمْف َجَربٍ 

عف مععال  (ٕ)َقاَؿ اْلَحَسفُ وقد صار يعرؼ القطراف بأعة طالف اإلبؿ الجربل  لذا "
 (ٖ)": اْلَقِطرَاُف اللِذي ُيْطَمل ِبِة اإِلِبُؿ.في اآلية السابقة

ل ذلػػؾ جمهػػور عممػػاف الماػػة وعممػػاف التفسػػير  والقمػػة التػػي قالػػت عػػف وعمػػ
 هػػػ(ٜٖٛٔالقطػػراف فػػي اآليػػة الكريمػػة: إعػػة الع حػػاس  رد عميهػػا الػػدكتور الػػذهبي )

عمػا ال ػاعبقولة: " بتعػويف  ٍف(ٍر آِقْطػمػف )تفسػير لقػرافة َمػف قػرأ:  (ٗ)يليسا بقػوليف  وا 
 (٘)".قطر  وهو العحاس المذاب  وآف: شديد الحرارة

َعاملُة القراف ُمْجِمعوَف َعَمل أفل القِطراف حػرؼ واحػد م ػؿ " يؤكد هذا قوؿ الفراف:
 (ٙ)"الظلِرباف.

 يععي بقولة:حرؼ واحد  كممة واحدة.

                                           

 (٘ٗ٘-ٗٗ٘/ ٖٚمسعد أحمد )و  (ٗٗٙ/ ٕصحيظ مسمـ ) (ٔ)
 هػ( مف أئمة التابعيف.ٓٔٔيععي الحسف البصري ) (ٕ)
تقػديـ وتحقيػؽ:  هػػ(ٕٓٓ) يحيػل بػف سػالـ بػف أبػي  عمبػة (ٜٖ٘/ ٔتفسير يحيل بف سػالـ ) (ٖ)

 -هػػػػ  ٕ٘ٗٔالطبعػػػة األولػػػل    لبعػػػاف –روت دار الكتػػػب العمميػػػة  بيػػػ  الػػػدكتورة هعػػػد شػػػمبي
 هػػ(ٖٖٛالعحػاس ) ( أبو جعفػر أحمػد بػف محمػدٙٗ٘/ ٖمعاعي القرآف لمعحاس ). و ـ ٕٗٓٓ

 هػ.ٜٓٗٔالطبعة األولل    رمةكمكة الم -جامعة أـ القرى   ؽ: محمد عمي الصابوعيبحقت
 يععي: القوؿ بأعة عحاس. (ٗ)

مكتبػػػة  هػػػػ(ٜٖٛٔر محمػػػد السػػيد حسػػػيف الػػػذهبي )الػػػدكتو  (ٔٓٔ/ ٔالتفسػػير والمفسػػػروف ) (٘)
 .وهبة  القاهرة

َباُف: داّبٌة صِايُر القواِئـِ َيُكػوُف ُطػوُؿ قواِئمػة َقػْدَر ِعْصػِؼ الّظرِ   و (ٕٛ/ ٕمعاعي القرآف لمفراف )  (ٙ)
َكػػْرَبُس الػػرلْأِس َأي أْصػػَبٍع  َوُهػػَو َعػػِريٌض َيُكػػوُف َعْرُثػػة ِشػػْبرًا وِفْتػػرًا  وُطولُػػة ِمْقػػَداُر ِذَراٍع  َوُهػػَو مُ 

 (ٖٕٓ/ ُٓٔمْجَتِمعُة. تهذيب الماة )
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كمػػا يؤكػػدل أف "قػػرافة القػػراف العشػػرة: )َقِطػػراف( أي: قطػػراف اإلبػػؿ  وهػػو شػػيف 
صابتها بالجرب. والقرافة األخرى يتحمب مف شجر ُتْهَعُأ )يععي: تطمل( بة اإلبؿ ععد إ

عمػػل كممتػػيف ) ِقْطػػٍر آٍف( الِقْطػػر: العحػػاس المػػذاب  و)آٍف( الػػذائب الحػػار الػػذي قػػد 
 (ٔ)تعاهل حرل."

ويسػمل - هو ما تطمل بة اإلبؿ مف الجربوعمل هذا فالقطراف لة مععل واحد "
 (ٕ)"سمي بذلؾ ألعة يتقاطر. -الهعاف
بفػتظ القػاؼ وكسػرها مػع )راف ْطػراف  وقِ طْ اف  وقَ ر طِ القطراف: فية  ال ة لاات: قَ "

ِبػػُؿ  أُ ْهَعػػتُ فَ َفُيْطػػَبُخ   (ٖ)ؿِ ْبُهػػُب ِمػػْف َشػػَجِر يسػػمل اأْلُ ملػػحتوهػػو َمػػا يُ  (سػػكوف الطػػاف ِبػػِة اإلِْ
والجمد  وقد تبمٌ حرارتة الجوؼ  ومػف شػأعة أف  اْلَجْرَبل  فيحرؽ اْلَجَرب ِبَحرٍِّل َوِحدلِتةِ 

ار  وقد يستسرج بة  وهو أسود الموف معػتف الػريظ  فتطمػل بػة يسرع فية اشتعاؿ الع
جمود أهؿ العار حتل يعود طالؤل لهـ كالسرابيؿ وهي القمص  لتجتمع عميهـ األربع: 
سراع العار في جمودهـ  والموف الوحش  وعػتف الػريظ. عمػل  لذع القطراف. وحرقتة  وا 

مػا وعػدل اا أو وعػد بػة فػي  أف التفاوت بيف القطراعيف كالتفاوت بػيف العػاريف  وكػؿ
اآلخرة  فبيعة وبيف ما عشاهد مف جعسة مف ال يقادر قػدرل  وكأعػة مػا ععػدعا معػة إال 

                                           

( محمػد بػف عمػر بػف سػالـ بػازموؿ  عسػخة ٜٚٗ)ص:  القرافات وأ رها في التفسػير واألحكػاـ (ٔ)
جامعة أـ القرى بمكة المكرمة   -مصورة عف مخطوطة )دكتورال( بكمية الدعوة وأصوؿ الديف 

 هػ.ٖٔٗٔ/ٕٔٗٔ

 (ٜٖٔ/ ٖفسير أشرؼ األلفاظ )عمدة الحفاظ في ت (ٕ)
  شػجر اسػـ -بيعهمػا سػاكعة وبػاف والهػاف الهمػزة بثػـ- :ؿبُهػواألُ  كالصمٌ  معة يتقاطر :أي" (ٖ)

." فيهػا يصػعع التػي الػديار فػي شػاهدعال كمػا معػة عػوع :والزفػت أيػرل  :وقيػؿ  العرعر هو :قيؿ
ِعَعايُة الَقاِثل وِكَفايُة الرلاِثػل َعَمػل تْفسػيِر  اِشيُة الشٍَّهاِب َعَمل تْفسيِر الَبيَثاِوي اْلُمَسملاة:َح َ 

شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػر الخفػػاجي المصػػري الحعفػػي  (ٕٛٚ/ ٘) الَبيَثػػاوي
 .بيروت –هػ( دار صادر ٜٙٓٔ)
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يعجيعػا مػف  إفاألسامل والمسميات  مة  فبكرمػة الواسػع ععػوذ مػف سػخطة  وعسػألة 
 (ٔ)."عذابة
لعػار وذلػؾ أف المقصػود أعػة تطمػل جمػود أهػؿ ا (ٕ) تشبية بميػٌ (َسراِبيُمُهـْ )في "

 (ٖ)."بالقطراف حتل يعود طالؤل كالسرابيؿ
ويمـز مف هػذا التشػبية تصػويرهـ باإلبػؿ الجربػل التػي تطمػل بػالقطراف لجربهػا  

 ففي ذلؾ كعاية عف عبذهـ وعزلهـ وذلتهـ واحتقارهـ.
وقد تكوف استعارة قائمػة عمػل تشػبية الوقايػة مػف حػر جهػعـ بسػرابيؿ القطػراف 

 راف.كمداواة اإلبؿ الجربل بالقط
َفيكوف َمػا يتػوقل ِبػِة  ليِزيد ِفي حر العلار َعَمْيِهـ   جعؿ القطراف َلُهـ لباسا :َأي"

 (ٗ)"مف اْلَعَذاب عَذابا.
 (٘)."فيكوف الدواف أدوى مف الداف"

                                           

 (ٚٙ٘/ ٕتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٔ)
ويدؿ عمػل أف قطراف   ـ حذفت أداة التشبية )الكاؼ(. "المراد بالتشبية البميٌ أف: سرابيمهـ كال( ٕ)

: "كأعػة مػف رجػاؿ ال ُيعافي التشبية اإلتياف بها مػع صػريحة  عحػو قولػة  [ْف ٍ مِ ػ ]التصريظ ب
وُيسػػملل )إعجػػاز القػػرآف   معتػػرؾ األقػػراف فػػي إعجػػاز القػػرآف ".شػػعوفة  وكأعػػة مػػف رجػػاؿ الػػزط

دار  هػػ(ٜٔٔالػرحمف بػف أبػي بكػر السػيوطي ) جػالؿ الػديف عبػد (ٕٜٔ/ ٖ) ومعترؾ األقػراف(
 .ـ ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔالطبعة األولل   لبعاف –بيروت  -الكتب العممية 

 (ٕٔٗ/ ٚتفسير األلوسي = روح المعاعي ) (ٖ)
 (ٖٙٚ-ٖ٘ٚأريب القرآف لمسجستاعي )ص:  (ٗ)

 (ٜٔٗٔ/ ٗ) شرح الطيبي عمػل مشػكاة المصػابيظ المسػمل بػػ )الكاشػؼ عػف حقػائؽ السػعف( (٘)
مكتبػة   ؽ: د. عبػد الحميػد هعػداوييػحقت هػػ(ٖٗٚشرؼ الديف الحسػيف بػف عبػد اا الطيبػي )

 .ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔالطبعة األولل   الرياض( -عزار مصطفل الباز )مكة المكرمة 
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تشبية لهػـ بػأكرل مػا يوجػد معظػرا ععػد العػرب. وهػو اإلبػؿ الجربػل التػي تطمػل "
عالـ بأف لهـ أعظـ مػا يعػاؿ  بالقطراف. الجمػد داف وهػو تقرحػة بػالجرب. وأخبػث مػا وا 

 (ٔ) ."يكوف دواف لقبحة لوعا وريحا  وهو القطراف. فإعة أسود معتف الريظ
مػف   الم ػؿ مػف الصػورة القريبػة إلػل الػذٍّهف -سػبحاعة-وعادة يثرب الحؽ " 

 (ٕ)"التي يراها العربي في بيئتة.
روال  رب جهػػعـ: مػػاويؤيػػد مػػا بيعػػال مػػف أف فػػي اآليػػة إشػػارة إلػػل ابػػتالئهـ بجػػ"

ة إذا ػوالعائحػ: "قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ  عف أبي مالؾ األشعري  (ٖ)اإلماـ أحمد ومسمـ
 (ٗ) "ف جرب.ػف قطراف ودرع مػاؿ مػا سربػة وعميهػقاـ يـو القيامتُ  لـ تتب قبؿ موتها

ومػػػػا الظػػػػف بػػػػداف قػػػػد سػػػػارت بػػػػة األم ػػػػاؿ وقيمػػػػت فيػػػػة  دوف سػػػػائر األدواف "
 (٘)"األقواؿ.
 (ٙ)"بسبيؿ وصؼ معظر المجرميف بأخبث وأقبظ معظر لوعا وريحا. والعبارة"
وقػػاؿ بعثػػهـ: يحتمػػؿ أف يكػػوف القطػػراف المػػذكور عػػيف مػػا ال بسػػول فػػي هػػذل "

العشػػأة وجعمػػول شػػعارا لهػػـ مػػف العقائػػد الباطمػػة واألعمػػاؿ السػػيئة المسػػتجمبة لفعػػوف 

                                           

محمد جماؿ الػديف بػف محمػد سػعيد بػف قاسػـ  (ٕٖٗ/ ٙ) تفسير القاسمي=  محاسف التأويؿ (ٔ)
الطبعػة   بيروت –دار الكتب العممية   ؽ: محمد باسؿ عيوف السوديحقت هػ(ٕٖٖٔالقاسمي )

 .هػ ٛٔٗٔ  األولل
 يالشػعراو  متولي محمدالشيخ  (ٙٔٙٚ/ ٕٔ)ي تفسير الشعراو ي حوؿ القرآف الكريـ = خواطر  (ٕ)

 .ـ ٜٜٔٔ  اليـو أخبار مطابع (هػٛٔٗٔ)

 (٘ٗ٘-ٗٗ٘/ ٖٚ) مسعد أحمدو  (ٗٗٙ/ ٕصحيظ مسمـ )سبؽ ذكر هذا الحديث  وهو في  (ٖ)
 والحديث قد سبقت اإلشارة إلية. (ٕٖٗ/ ٙتفسير القاسمي = محاسف التأويؿ ) (ٗ)
 (ٕٖ٘/ ٙتفسير القاسمي = محاسف التأويؿ ) (٘)

  القػاهرة –دار إحيػاف الكتػب العربيػة   دروزة محمػد عػزت (ٜٕٗ-ٕٛٗ/ ٘التفسير الحػديث ) (ٙ)
 .هػ ٖٖٛٔالطبعة 
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تداد العػػذاب  العػػذاب قػػد تجسػػدت فػػي العشػػأة اآلخػػرة بتمػػؾ الصػػورة المسػػتتبعة الشػػ
 (ٔ)"مف ذلؾ بمطفة وكرمة. -تعالل-عصمعا اا 

ال يتػػأتل السػػرباؿ فػػي جميػػع األحػػواؿ فػػإف التخييػػؿ مػػالـز لهػػذل الصػػورة ألعػػة "
 (ٕ)."المائعية إلل التجمد حقيقة مف الَقطراف إال بأْف تبّدؿ صفتة مف

اؿ العػار ألف القطراف يبالٌ في اشتع -والملة أعمـ-وجعمت سرابيمهـ مف قطراف "
باير عار وأير قطػراف لقػدر عمػل ذلػؾ   في الجمود  ولو أراد اا المبالاة في إحراقهـ

 (ٖ)."هتة وحذرهـ ما يعرفوف حقيقتةج لكف عذب بما يعقؿ العباد العذاب مف
المسػػتكبريف عػػف عبادتػػة أف يعػػذبهـ بػػذلؾ  لمعػػاف  -تعػػالل-وقػػد أوعػػد اا "

سػػراعها فػػي المطمػػي بػػة  وسػػواد لوعػػة  أربعػػة: لمذعػػة وحرقتػػة  واشػػتعاؿ العػػار فيػػة وا 
بحيث تشمئز ععة العفوس  وعتف رائحتةل فيطمػل بػة جمػودهـ حتػل يعػود طػالؤل لهػـ 

 (ٗ)"كالسرابيؿل أعهـ كاعوا يستكبروف عف عبادتةل فألبسهـ لباس الخزى والهواف.

                                           

 (ٕٔٗ/ ٚلمعاعي )تفسير األلوسي = روح ا  (ٔ)

 (ٜٔٔ/ ٖمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف )  (ٕ)
عرابة لمزجاج ) (ٖ)  (ٓٚٔ/ ٖمعاعي القرآف وا 
شػهاب الػديف فثػؿ اا بػف حسػف  أبػو عبػد اا  (ٗٓٗ/ ٕالميسر في شرح مصابيظ السػعة )(ٗ)

ة عػػزار مكتبػػ  ؽ: د. عبػػد الحميػػد هعػػداوييػػحق  تهػػػ( ٔٙٙبػػف حسػػيف بػػف يوسػػؼ الت وِرِبْشػػِتي )
 ػ.ه ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔالطبعة ال اعية   الرياض( -)مكة المكرمة  مصطفل الباز
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 ادلبحث انثبنث
س 

َ
ع
َّ
 انتصىيس بداء انص

كريـ معهػا مصػدرا لمتصػوير الصػعر  وهػو مف أمراض اإلبؿ التي اتخذ القرآف ال
َواَل ُتَصػعٍّْر : )-تعػالل-داف يصيب اإلبؿ فتمتوي معة أععاقها  وقد جاف ذلؾ في قولػة 

]لقمػاف :  (َخدلَؾ ِلمعلاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحًا ِإفل الملَة اَل ُيِحػب  ُكػؿل ُمْختَػاٍؿ َفُخػورٍ 
ٔٛ] 

ػػَعر: َداف ُيِصػػيب" ِبػػؿ فتمتػػوي ِمْعػػُة أععاُقهػػا  َوِبػػة ُسػػّمي المتكبػػر أصػػعر.  والصل اإلِْ
ُعَبْيػَدة َأف مػف َهػَذا َقْولػة  وتصاعَر الرجؿ وتصعلر  ِإذا لوى َخدلل مف الِكبَر. َوذكػر َأُبػو

 (ٔ)".(َواَل تَصاْر خدلؾ لمعلاس): -عّز َوجؿ-

 فػػيوال تعػػرض بوجهػػؾ   َوال ُتَصػػعٍّْر َخػػدلَؾ ِلمعلػػاِس( مجػػازل: وال تقمػػب وجهػػؾ")
رؤوسها حتل يمفػت أععاقهػا عػف  فيومعة الصعر الذي يأخذ اإلبؿ   عاحية مف الكبر

 قاؿ عمرو بف حعّل الّتامبّل:  رؤوسها

 َوُكّعػػػػػػػػا ِإذا الَجّبػػػػػػػػاُر َصػػػػػػػػعلَر َخػػػػػػػػدللُ 
 

مػػػػػػػا ...  (ٕ)َأَقمعػػػػػػػا َلػػػػػػػُة ِمػػػػػػػف َميِمػػػػػػػِة َفَتَقول
 

 
                                           

 (ٖٛٚ-ٖٚٚ/ ٕجمهرة الماة ) (ٔ)

وذكػر أعػة  عمػرو بػف ُحَعػيو التلامبػّي ل معجػـ الشػعرافالبيت مف الطويؿ  وعسبة المرزباعي  فػي  (ٕ)
 عمػراف بػف محمػد اا عبيػد وأب( ٕٚٓ-ٕٙٓ )ص: معجـ الشعراف  فارس جاهمي مذكورأعة 

 دار القدسػػي  مكتبػػة  كرعكػػو.  ؼ الػػدكتور األسػػتاذ: وتعميػػؽ بتصػػحيظ (هػػػ ٖٗٛ) المرزبػػاعي
. والبيػػت فػػي ديػػواف ـٕٜٛٔ - هػػػٕٓٗٔ ال اعيػػة  الطبعػػة  لبعػػاف – بيػػروت العمميػػة  الكتػػب

ؽ . هػ( تحقيػؽ وشػرح وتعميػؽ: حسػف  ٖٗ( المتممس الثبعي )ٕٗالمتممس الثبعي )ص: 
 ـ.ٜٓٚٔ -هػ ٜٖٓٔالقاهرة   –  معهد المخطوطات العربية كامؿ الصيرفي
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فيشّبة بة الرجؿ الذي يتكبػر عمػل   والّصعر داف يأخذ البعير فل ععقة أو رأسة
 (ٔ)العاس.
أصػػاب البعيػػَر َصػػَعٌر وَصػػَيد إذا : ال ُتْعػػِرْض عػػف العػػاس َتَكب ػػرًا  يقػػاؿ :ومععػػال"

ألعػػة ال داف ...  فيػة َصػَعر  وفيػػة َصػَيدٌ  َأَصػابة َداف فمػوى معػػة عُعَقػُة  فيقػاؿ لممتكبػػر
 (ٕ)"باإلعساف َأْدَوَأ مف الِكْبِر.

وقػػد " (ٖ)"ولػػة: )َواَل ُتَصػػعٍّْر(  أي: ال تمػػو ععقػػؾ عػػف العػػاس.يكػػوف ق هػػذا فعمػػل"
 (ٗ)."استعير لمتكبر

 (٘)"موى ععقة عمل مف تكبر عمية.فقيؿ هذا لممتكبر ألعة تكبر "
والمععػػػل: أقبػػػػؿ عمػػػػل العػػػػاس بكػػػػؿ وجهػػػػؾ تواثػػػػعا ال بشػػػػؽ الوجػػػػة كعػػػػادة "

 (ٙ)"المتكبريف.
ُعَقُة ِإَلل َجاِعٍب ِلُيْعِرَض َعْف َجاِعػٍب آَخػَر  َوُهػَو ُيَقاُؿ: َصاَعَر َوَصعلَر  ِإَذا َأَماَؿ عُ "

ػَعِر ِبالتلْحِريػِؾ ِلػَداٍف ُيِصػيُب اْلَبِعيػَر َفَيْمػِوي ِمْعػُة ُعُعَقػةُ  ٌَ َلػُة   ُمْشَتؽٌّ ِمػَف الصل َفَكَأعلػُة ِصػي
َعرِ : ِبَمْعَعل (َتَكم ؼٍ )ِصيَاَة  أِلَفل ُمَصاَعَرَة اْلَخدٍّ   ِلاِلْحِتَقارِ َوُهَو َتْمِ يٌؿ   َتَكم ِؼ ِإْظَهاِر الصل

َفػالعلْهُي   َواْلَمْعَعػل: اَل َتْحَتِقػِر العلػاَس ...  َهْيَئُة اْلُمْحَتِقِر اْلُمْسػَتِخؼٍّ ِفػي َأاِلػِب اأْلَْحػَواؿِ 
                                           

 (ٕٚٔ/ ٕمجاز القرآف ) (ٔ)
عرابة لمزجاج ) (ٕ)  (ٜٛٔ/ ٗمعاعي القرآف وا 

 بتصرؼ. (ٖٚٓ/ ٛتفسير الماتريدي = تأويالت أهؿ السعة ) (ٖ)

 (ٖٙٔ/ ٚحاشية الشهاب عمي تفسير البيثاوي =ععاية القاثي وكفاية الراثي ) (ٗ)

/ ٜ) ية إلل بموغ العهاية في عمـ معاعي القرآف وتفسيرل وأحكامة وجمؿ مف فعوف عمومػةالهدا (٘)
( أبػػػو محمػػػد مكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب َحّمػػػوش بػػػف محمػػػد بػػػف مختػػػار القيسػػػي ٖٓٚ٘-ٜٕٚ٘

جامعػػة  -كميػػة الشػػريعة والدراسػػات اإلسػػالمية  -مجموعػػة بحػػوث الكتػػاب والسػػعة   هػػػ(ٖٚٗ)
 .ـ ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔالطبعة األولل    الشارقة

 (ٕٙٗ/ ٘تفسير العيسابوري = أرائب القرآف ورأائب الفرقاف ) (ٙ)
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ـْ  ـُ اْحِتَقػارًا َلُهػ ْعرَاِض َعػْعُه ُؿ ااِلْحِتَقػاَر َفَيْشػمَ   اَل َعػْف ُخُصػوِص ُمَصػاَعَرِة اْلَخػدٍّ   َعِف اإلِْ
 (َفػػػال َتُقػػػْؿ َلُهمػػػا ُأؼو ) :-َفُهػػػَو َقِريػػػٌب ِمػػػْف َقْوِلػػػِة َتَعػػػاَلل  ِبػػػاْلَقْوِؿ َوالشلػػػْتـِ َوَأْيػػػِر َذِلػػػؾَ 

ْسرَاف:   (ٔ)"َواآْلَخُر ِكَعاَيٌة اَل َتْمِ يَؿ ِفيَها.  [ ِإالل َأفل َهَذا َتْمِ يٌؿ َكَعاِئيٌّ ٖٕ]اإلِْ
ود ػالمقصػ إللرض مف األأراض التي ال تدـو أشار ولما كاف ذلؾ قد يكوف لا"

 (ٕ)"ال تفعؿ ذلؾ ألجؿ اإلمالة ععهـ. :أي  بالـ العمة (لمعاس: )ة بقولةػب
 (ٖ)"بؿ لمتعميؿ  أي اَل تمؿ خدؾ ألجؿ العلاس.  هعا ليست لمتعدية (الالـألف ")

ال  : دلػيقوؿ لمف ُيصعٍّر خ -تعالل-هعا لها مدخؿ  وكأف اا  (لمعاس)فكممة "
ظهػار مزايػاؾ وَسػْتر  َتْدُع العاس إلل العصياف والتمرد عمل أقدار اا بتكب رؾ عميهـ وا 
مزايػػاهـ  فقػػد تصػػادؼ قميػػَؿ اإليمػػاف الػػذي يتمػػرد عمػػل اا ويعتػػرض عمػػل قػػدرل فيػػة 

 (ٗ)."حيعما يراؾ متكبرًا متعاليًا وهو حقير متواثع
 داف  ُيعبٍّهعػػا أف التكب ػػر -اعةسػػبح-هػػذا التشػػبية بالػػذات كػػأف الحػػؽ  واختيػػار"

إلػل هػذا  ٘وتصعير الخدٍّ داف  فهذا داف جسػدي  وهػذا داف خمقػي. وقػد تعبػة الشػاعر
 المععل فقاؿ:

 َفػػػػػػػػػػَدْع ُكػػػػػػػػػػؿل َطاِأيػػػػػػػػػػٍة لمزلمػػػػػػػػػػافِ 
 

ػػػػػػػػػػػَعر ...  فػػػػػػػػػػػإفل الزمػػػػػػػػػػػاَف ُيقػػػػػػػػػػػيـ الصل
 

يععػػي: إذا لػػـ يسػػتطع أبعػػاف الزمػػاف تقػػويـ صػػعر المتكبػػر  فدْعػػة لمزمػػاف فهػػو 
 (ٙ)."دير بتقويمةج

                                           

 (ٙٙٔ/ ٕٔالتحرير والتعوير )( ٔ)

 (ٓٗ٘/ ٚإعراب القرآف وبياعة )( ٕ)

 (ٕٕٚ/ ٖتفسير ابف عرفة )( ٖ)

 (ٗٚٙٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراوي )( ٗ)

ـ(  ٕٖٜٔ( أحمػد شػوقي )ٓٗٔ/ ٔ( الشاعر هو أحمد شوقي  والبيت مػف )المتقػارب(  فػي الشػوقيات )٘)
 مصر  بدوف تاريخ. –بيروت  توزيع المكتبة التجارية الكبرى –مطابع دار الكتاب العربي 

 (ٕٚٙٔٔ-ٔٚٙٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراوي )( ٙ)
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 (ٔ)."وفة بالصعروصتكبر بالعاقة المموكأف القرآف ُيشبة ال  وهذل صورة قبيحة"
الحسية بحركتها وهيئتها تعقؿ لعا مععل التكبػر بصػورة  (تصعير الخد)وصورة "

في اإلبؿ مف تشابة وصمة في  (الصعر)لما بيف صورة المتكبر وصورة  لكريهة معفرة
الكرية المعّفر  فالّصعر في األصؿ داف يصيب اإلبؿ  فيجعمهػا  الحركة والهيئة  واأل ر

تميؿ بأععاقها بهيئة معّفرة  وصورة المتكبر المائؿ بععقة تشبة تمؾ الصػورة الحسػية 
في اإلبؿ  وبذلؾ يادو التكبػر داف يصػيب اإلعسػاف  فيمػوي ععقػة خػيالف وتكبػرا عمػل 

 (ٕ)" كة والهيئة والسبب.عباد اا  فالعالقة بيف الصورتيف واثحة في الحر 
أعػة   وهػو يظػف لإلعساف المارور المتكبر الذي يموي رأسة متكبراً  تصويرفهذا 

هػػذا اإلعسػػاف  قػػد أصػػاب اإلبػػؿهػػذا الصػػعار الػػذي تصػػاب بػػة وكػػأف أعظػػـ مػػف أيػػرل  
فماؿ عف الفطرة  واعوج عف الطريؽ المستقيـ  فهو فػي حاجػة إلػل الشػفاف كحاجػة 

 .الداف اإلبؿ ععدما تصاب بهذا
ومف قرافة كالـ ما سبؽ مف كالـ العممػاف فػي القػديـ والحػديث يمكػف مالحظػة 
تعدد رؤاهـ حوؿ عوع هذل الصورة القرآعية  فمعهـ مف عسػبها إلػل االسػتعارة  ومػعهـ 
مف عزاها إلل الكعاية  ومعهـ مف ألحقها بالتشػبية  ولكػؿ وجهػة  ولعػؿ مػا فػي هػذل 

ؤى تتعدد حوؿ طبيعة تمؾ الصورة  فمف عظػر إلػل الصورة مف طاقات بياعية جعؿ الر 
إ بات التصعير لمخد عسبها إلل االستعارة  ومػف عظػر إلػل مػا يمػـز مػف تصػعير الخػد 
عزاها إلل الكعاية  ومػف عظػر إلػل عالقػة المشػابهة التػي قػاـ عميهػا إ بػات التصػعير 

 لمخد ألحقها بالتشبية.

                                           

عبػػد العظػػيـ إبػػراهيـ محمػػد المطععػػي  (ٕٓٚ/ ٕخصػػائص التعبيػػر القرآعػػي وسػػماتة البالأيػػة ) (ٔ)
 .ـ ٕٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔولل  الطبعة األ   مكتبة وهبة  هػ(ٜٕٗٔ)

 (ٙٔٔوظيفة الصورة الفعية في القرآف )ص:  (ٕ)
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 ادلبحث انسابع 
يبو 

ُ
 انتصىيس بداء اذل

مراض اإلبؿ التي اتخػذ القػرآف الكػريـ معهػا مصػدرا لمتصػوير الُهيػاـ  وهػو مف أ
-داف يصيب اإلبؿ يحعمها ال ترتوي مف الماف مهما شريت  وقد جاف ذلؾ فػي قولػة 

 . [٘٘-ٗ٘]الواقعة :  (َفَشاِرُبوَف ُشْرَب اْلِهيـِ . َفَشاِرُبوَف َعَمْيِة ِمَف اْلَحِميـِ : )-تعالل
: اإلبؿ " التي يصيبها داف فال َترَوى مػف المػاف  واحػدها: أهػيـ  واألع ػل: واْلِهيـِ
 هيماف.

ـل يجمعوعة َعَمل هيـ  كما َقاُلوا:  ومف العرب مف َيُقوُؿ: هائـ  َواألع ل هائمة  ُ 
 (ٕ)."وعيط (ٔ)عائط

ِبؿ ِبَعْيِعة. َقاَؿ الشلاِعر:"  (ٖ) والُهياـ ااِلْسـ  َوُهَو الدلاف اللِذي ُيِصيب اإلِْ
 بػػػَي اليػػػأُس َأو داُف الُهيػػػاـ أصػػػابعي

 

 (ٗ)."فإّيػػػػػػاِؾ عّعػػػػػػي اَل ُأِصػػػػػػْبِؾ بػػػػػػدائيا ...
 

ـُ: داف يأخذ اإلبؿ مف العطش  ويثرب بة الم ؿ فيمف اشتّد بة العشؽ  " واْلُهَيا
 قاؿ:

                                           

 .عقـ أير مف سعيف تحمؿ لـ التي: العائط( ٔ)

 (ٕٚٗ/ ٙتهذيب الماة )  (ٕٛٔ/ ٖمعاعي القرآف لمفراف )( ٕ)

 ( البيت مف الطويؿ  وهو في ديواف عروة بف حزاـ  وروايتة: ٖ)
 ".َفِإّياَؾ َعّعي ال َيُكف ِبَؾ ما ِبيا.   ..  صاَبعيداُف الُهياـِ أَ  َأو ِبَي الَيأُس "

هػػ( تحقيػؽ: أعطػواف محسػف  ٖٓعػذري )عروة بف حزاـ بف مهػاجر ال( ٖ٘ديواف عروة بف حزاـ )ص: 
ـ. وبػعفس الروايػة فػي ديػواف قػيس ٜٜ٘ٔ -هػ  ٙٔٗٔ  لطبعة األولل  ابيروت –دار الجيؿ القولاؿ  

هػػ( تحقيػؽ: يسػري عبػد الاعػي   ٛٙح الممقػب بمجعػوف لبمػل )( قيس بف الممو ٕ٘ٔبف المموح )ص: 
 ـ.ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔدار الكتب العممية  بيروت  الطبعة األولل 

 (ٜٜ٘/ ٕجمهرة الماة ) (ٗ)
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ـْ ِفي ُكؿٍّ واٍد َيِهيُموفَ ) ـْ َتَر َأعلُه [ أي: في كّؿ عوع مف الكالـ ٕٕ٘]الشعراف/ ( أََل
ـُ عمػػػل وجهػػػة  يامػػػوف ـّ  وسػػػائر األعػػػواع المختمفػػػات  ومعػػػة: اْلَهػػػاِئ فػػػي المػػػدح والػػػّذ

: ذهػػػب فػػػي األرض  واشػػػتّد عشػػػقة   ـَ المخػػػالؼ لمقصػػػد الػػػذاهب عمػػػل وجهػػػة  وَهػػػا
ـُ مػػف الرمػػؿ: ـُ: اإلبػػؿ العطػػاش  وكػػذلؾ الّرمػػاؿ تبتمػػع المػػاف  واْلِهَيػػا  وعطػػش  واْلِهػػي

 (ٔ)"اليابس  كأّف بة عطشا.

بػؿ يأخػذل الػداف  فيشػرب حتػل يمػأل الػبطف  فػال يػروى أبػدال إو قيؿ: الهيـ: ه"
لمداف الذي فيةل فعمػل ذلػؾ أهػؿ العػار يشػربوف ويػأكموف حتػل تمتمػيف بطػوعهـ  فػال 

 يرووف وال يشبعوف  والملة أعمـ.

وقيؿ: الهيـ: اإلبؿ الذي يهيـ في األرض وال يرد الماف أياما   ـ إذا ورد المػاف 
 (ٕ) ."حتل يهمؾل المتالف البطففيشرب  فتمتم  بطعة 

اإلبؿ الثواؿ ألعها تهيـ في األرض ال تجد ماًف فإذا وجدتة فػال  :الهيـ"وقيؿ: "
 (ٖ)"شيف أعظـ معها شربًا.

 (ٗ)"والمععل: م َؿ ُشْرِب الِهيـ."

                                           

 (ٛٗٛالمفردات في أريب القرآف )ص:  (ٔ)

 (ٜٜٗ/ ٜتفسير الماتريدي = تأويالت أهؿ السعة ) (ٕ)

أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف  (ٚ٘ٗ/ ٘تفسػػير المػػاوردي )= العكػػت والعيػػوف  (ٖ)
عبػػد  ؽ: السػػيد عبػػد المقصػػوديػػحقت هػػػ(ٓ٘ٗحبيػػب البصػػري الباػػدادي الشػػهير بالمػػاوردي )

 .بيروت –دار الكتب العممية   الرحيـ

أبػػو العبػػاس شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف  (ٕٔٔ/ ٓٔالػػدر المصػػوف فػػي عمػػوـ الكتػػاب المكعػػوف ) (ٗ)
: الػػدكتور أحمػػد محمػػد تحقيػػؽ هػػػ(ٙ٘ٚبالسػػميف الحمبػػي ) يوسػػؼ بػػف عبػػد الػػدائـ المعػػروؼ

 .دار القمـ  دمشؽ  الخراط
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 (ٔ)."اْلِهيـِ صفة لموصوؼ محذوؼ  أى: اإلبؿ الهيـو"

 (ٕ)."م َؿ شرِب الهيـِ  ال يكوُف شرُبكـ شربًا معتادًا بؿ يكوفُ  :أي"

ٍـّ اْلَهػػاِف  َوُهػػَو َداٌف " ـُ ِبَثػػ ـَ  َوُهػػَو اْلَبِعيػػُر اللػػِذي َأَصػػاَبُة اْلُهَيػػا ـُ: َجْمػػُع َأْهػػَي َواْلِهػػي
ِبػػَؿ ُيوِرُ َهػػا ُحملػػل ِفػػي اأْلَْمَعػػاِف َفػػاَل تَػػزَاُؿ َتْشػػَرُب َواَل تُػػْرَوى  َأْي َشػػاِرُبوَف ِمػػَف  ُيِصػػيبُ  اإلِْ

 (ٖ)"ْرًبا اَل َيْعَقِطُع َفُهَو ُمْسَتِمرلُة آاَلَمُة.اْلَحِميـِ شُ 

 فشبهوا بها أحط تشبية."

 قاؿ ذو الرمة:

 َفأْصػػػَبَحُت َكالَهْيَمػػػاِف اَل المػػػاُف ُمْبػػػِردُ 
 

 (ٗ)َصػػػداَها َواَل يقثػػػي َعمْيَهػػػا ُهَياُمَهػػػا ...
 

 (٘)."ظ كاإلبؿ المريثة تشرب فال تروى. وتتعذب فال تموت وتستريظػأى: أصب

فهػـ يستشػػفوف مػػف داف بػػداف  ويسػػتجيروف مػف بػػالف بػػبالف  ويطفئػػوف العػػار "
 (ٙ)"بالعار .

                                           

 (ٖٚٔ/ ٗٔالتفسير الوسيط لطعطاوي ) (ٔ)
 (ٜٙٔ/ ٛتفسير أبي السعود = إرشاد العقؿ السميـ إلل مزايا الكتاب الكريـ ) (ٕ)

 (ٖٓٔ/ ٕٚالتحرير والتعوير ) (ٖ)
(. ُمْبػِردُ ( مكػاف كممػة )مبرئ رمة  وجافت فية  كممة )البيت مف الطويؿ  وهو في ديواف ذي ال (ٗ)

أػػيالف بػػف عقبػػة بػػف مسػػعود التميمػػي المعػػروؼ بػػذي الرمػػة ( ٕٓٛص: ) ديػػواف ذي الرمػػة
 – ٘ٔٗٔبيروت  الطبعػة األولػل   –هػ( تحقيؽ: أحمد حسف بسج  دار الكتب العممية ٚٔٔ)

 ـ.ٜٜ٘ٔ
 (ٖٕٗ/ ٕخصائص التعبير القرآعي وسماتة البالأية ) (٘)
 (ٕٕٚ/ ٗٔالتفسير القرآعي لمقرآف ) (ٙ)
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ٜٜٔٗ 

 (ٔ)."ومف كاف شربة والعياذ باا الماف المامي كيؼ يروى "

يسمط عميهـ مف العطش ما يثطّرهـ إلل شرب الحميـ الذي يقطػع أمعػافهـ  "
الشػاربيف  وهمػا  فيشربوعة شرب الهيـ. فإف قمػت: كيػؼ صػّظ عطػؼ الشػاربيف عمػل

لػػذوات متفقػػة  وصػػفتاف متفقتػػاف  فكػػاف عطفػػا لمشػػيف عمػػل عفسػػة  قمػػت: ليسػػعا 
بمتفقتيف  مف حيث إّف كوعهـ شاربيف لمحميـ عمل ما هو عميػة: مػف تعػاهل الحػرارة 

أمػػر  وقطػػع األمعػػاف: أمػػر عجيػػب  وشػػربهـ لػػة عمػػل ذلػػؾ كمػػا تشػػرب الهػػيـ المػػاف:
 (ٕ)".عجيب أيثا  فكاعتا صفتيف مختمفتيف

المععػػػل مختمػػػؼ ألف األوؿ يقتثػػػل الشػػػرب مطمقػػػا  واآلخػػػر يقتثػػػي الشػػػرب "
 (ٖ)."الك ير المشبة لشرب الهيـ

تفسيٌر لمُشْرب قبَمة  أال ترى أفل ما قبَمة َيْصُمظ أف يكوَف م َؿ ُشْرِب الهيـِ و ه"ف
 (ٗ)."فَفسلرل بأعة م ُؿ ُشْرِب هؤالف البهائـ  وم َؿ ُشْرِب أيرِها

ـُ ِإَذا َشػِرَب اْلَمػاَف اْلَكِ يػَر َيُثػر ُل َوَلِكػْف ِفػي اْلَحػاِؿ َيْمتَػذ  ِبػِة  َفَهػْؿ  ِقيَؿ: َفِإفْ " اأْلَْهَي
علَمػا َذِلػَؾ ِلَبَيػاِف ِزَيػاَدةِ   أِلَْهِؿ اْلَجِحيـِ ِمْف ُشْرِب اْلَحِميـِ اْلَحارٍّ ِفي العلاِر َلػذلٌة  ُقْمَعػا: اَل  َواِ 

ـْ ِبػَذِلَؾ الش ػْربِ   َأْف ُيَقاَؿ: ُيْمَزُموَف ِبُشْرِب اْلَحِمػيـِ  اْلَعَذاِب  َوَوْجُهةُ  َبػْؿ   َواَل ُيْكَتَفػل ِمػْعُه
ـُ اللِذي ِبِة اْلُهَياـُ   (٘)."ُيْمَزُموَف َأْف َيْشَرُبوا َكَما َيْشَرُب اْلَجَمُؿ اأْلَْهَي

                                           

 (ٕٙٗ/ ٕبياف المعاعي ) (ٔ)

 (ٗٙٗ/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٕ)
 (ٖٖٚ/ ٕتفسير ابف جزي = التسهيؿ لعمـو التعزيؿ ) (ٖ)
 (ٕٕٔ/ ٓٔالدر المصوف في عموـ الكتاب المكعوف ) (ٗ)

 (٘ٔٗ/ ٜٕيب أو التفسير الكبير )تفسير الرازي = مفاتيظ الا (٘)
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ٜٜٔ٘ 

ـُ ةاعيػػوال  .وفػػي ذلػػؾ فائػػدتاف  إحػػداهما: التعبيػػُة عمػػل ك ػػرِة ُشػػْربهـ معػػة" : َعػػد
 (ٔ)."َجْدَوى الش ْرب  وأف المشروَب ال َيْعَجُع فيهـ كما ال َيْعَجُع في الِهْيـ

مف الواثظ أف مف سػيقت هػذل األمػراض لتصػويرهـ فػيهـ اعوجػاج وميػؿ عػف 
الحػػؽ والصػػواب  مهمػػا تعوعػػت أوصػػافهـ أو تايػػرت طبػػائعهـ  ولعػػؿ تصػػويرهـ بهػػذل 

ل األمراض المععوية التي أصيب بها أولئؾ الذيف األمراض إعما جاف ليمفت األعظار إل
 سيقت هذل األمراض لتصويرهـ.

                                           

 (ٖٕٔ/ ٓٔالدر المصوف في عموـ الكتاب المكعوف ) (ٔ)
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ٜٜٔٙ 

 انفصم انسابع
 انتصىيس بأطىاز محم اإلبم وعبداث حهبهب يف انقسآٌ انكسيى

رصػػد العػػرب أطػػوار حمػػؿ اإلبػػؿ وعػػادات حمبهػػا  وكاعػػت معػػرفتهـ بأسػػماف هػػذل 
تها شاسػػعة  وقػػد اتخػػذ األطػػوار وتمػػؾ العػػادات واسػػعة  ودرايػػتهـ بخصائصػػها وسػػما

القػػرآف الكػػريـ بعػػض هػػذل األطػػوار وتمػػؾ العػػادات مصػػدرا مػػف مصػػادر التصػػوير فيػػة  
فمف مصادر التصوير القرآعي اإلبؿ المواقظ  وهي جمع القظ  وهي الحامؿ التي تييف 

مف ألقظ الفحؿ العاقة إذا ألقل    وقيؿ:وهل عاقة ذات لبف  جمع لقوححممها  وقيؿ: 
أتػػل عميهػػا فػػي   ومػػف تمػػؾ المصػػادر العػػوؽ الِعشػػار  وهػػي التػػي حمػػؿمػػافل قيهػػا لت

  ومف هذل المصادر فػواؽ العاقػة  وهػو مػا بػيف الحمبتػيف  وفيمػا الحمؿ عشرُة أشهر
 يمي بياف كؿ ذلؾ مفصال.

 ادلبحث األول 
 انتصىيس ببإلبم انهىاقح 

َيػاَح وَ : )-تعالل-اح باإلبؿ المواقظ في قولة ػـ الريػرآف الكريػور القػص َأْرَسْمَعا الرٍّ
ـْ َلُة ِبَخاِزِعيفَ   . [ٕٕ]الحجر :  (َلَواِقَظ َفَأعَزْلَعا ِمَف السلَماِف َماًف َفَأْسَقْيَعاُكُموُل َوَما َأعُت

ععػػد المفسػػريف   -تبعػػا لػػذلؾ-تعػػدد مععػػل المػػواقظ ععػػد عممػػاف الماػػة  وتعػػدد 
وهػػل   جمػع لقػوحوقيػؿ:  فقيػؿ: المػواقظ جمػع القػػظ: أي: الحامػؿ التػي تيػيف حممهػػا 

  واتسػػعت مػػف ألقػػظ الفحػػؿ العاقػػة إذا ألقػػل مػػافل قيهػػا لتحمػػؿ   وقيػػؿ:عاقػػة ذات لػػبف
 الصورة تبعا التساع المععل.

 (ٔ)"وأصُؿ الملقاح ِلإْلِِبِؿ."

                                           

 (ٖٗ/ ٗتهذيب الماة ) (ٔ)



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   
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ِبػؿ لػواِقُظ وُلقلػظ. والملقُػوح: " ُيَقاؿ: َلِقَحت العلاقة َتْمَقظ َلَقاحًا وَلْقحًا  وعاقة الِقػظ وا 
ـل َيَقػع َعْعَهػا اْسػـ ال ؿ َعتاِجهػا َشػْهريف َأو َ اَل َػة أشػهر   ػ علَما تكػوف َلُقوحػًا أول ملُبوف  َواِ 

الملُقوح  َفُيَقاؿ: َلُبوف. َقاَؿ: َوُيَقاؿ: َعاَقة َلُقوح وِلْقحة. َوجمع َلُقوح ُلُقظ وِلَقاٌح وَلقائُظ  
ذواُت األْلَبػػاف مػػف الع ػػوؽ  َواِحػػدَها َلقُػػوح والمٍّقػػاح: ...  َومػػف َقػػاَؿ ِلْقَحػػة جمعَهػػا ِلَقحػػاً 

 (ٔ)."وِلْقحة
َيػػاَح َلػػَواِقظَ ") جعػػؿ الػػّريظ القحػػًا أِلَعلَهػػا تحمػػؿ الَمػػاف   حواِمػػؿ :َأي (َوَأْرَسػػْمَعا الرٍّ

ـل َتْسػػَتِدّرل  فالريػػاح َلػػَواِقظ َأي حوامػػؿ عمػػل َهػػَذا اْلَمْععػػل   والسػػحاب وتقّمبػػة وتصػػّرفة  ػػ
 (ٕ) َوْجَزة: َوِمْعة قوُؿ أبي

 َحّتل َسَمكَف الشوى ِمعُهفل فػي َمسػؾٍ 
 

 ِمػػػػػف َعسػػػػػؿ َجّواَبػػػػػِة اآلفػػػػػاِؽ ِمهػػػػػداجِ  ...
 

ِفػػي َمػػاف  :َأي  قػػوائمهف ِفػػي َمَسػػؾ :اأُلتُػػف أدخمػػف َشػػواُهفل َأي :يعِعػػي (سػػمْكفَ ) 
ـل جعؿ َذِلؾ الَماف مػف َعْسػِؿ ريػظ تجػوب اْلػِباَلد  َفجعػؿ ال َمػاف َصار كالَمَسؾ أليديها   

َوُهَو اللِذي ُيْرِسُؿ ): -جّؿ وعزّ -لمريظ َكاْلَوَلِد: أِلَعلَها َحممتة. َوِمملا ُيَحّقؽ َذِلؾ قوُؿ اا 
َيػػاَح ُبْشػػرًا َبػػْيَف َيػػَدْي َرْحَمِتػػِة َحتلػػل ِإَذا َأَقملػػْت َسػػَحابًا ِ َقػػاالً   :[ َأيٚ٘]األعػػراؼ :  (الرٍّ

 (ٖ)."َحَمَمت
الالقػػظل الػػذي يحمػػؿ المػػاف والسػػحاب عمػػل جهػػة  : الػػريظيقػػاؿ ابػػف األعبػػار "

التشبية والتم يؿ بالعاقة التي تشػتمؿ عمػل مػاف الفحػؿ  والػذي يتولػد عػف الػريظ مػف 
                                           

 (ٖ٘/ ٗتهذيب الماة ) (ٔ)

تػوفي َسػَعَة َ اَلِ ػيَف   َواْسُمُة َيِزيُد ْبُف ُعبيد ِمْف بعي سعد بف بكر بف َهػوازف  السلعدي َأُبو َوْجَزةَ  (ٕ)
 عبػد أبػو (ٕٕٚ)ص:  بعػدهـ ومػف المديعة أهؿ لتابعي المتمـ القسـ الكبرى  اتالطبق َوِماَئٍة.

 (هػػٖٕٓ) سعد بابف المعروؼ البادادي البصري بالوالف الهاشمي معيع بف سعد بف محمد اا
 ال اعيػػػة  الطبعػػػة  المعػػػورة المديعػػػة - والحكػػػـ العمػػػـو مكتبػػػة  معصػػػور محمػػػد زيػػػاد: تحقيػػػؽ
 هػ.ٛٓٗٔ

 (ٖٙ/ ٗتهذيب الماة )( ٖ)
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بمعزلة الولد الذي تعتجة العاقة  وهػذا كمػا تقػوؿ العػرب: قػد لقحػت  السحاب  والمطر
ر بمػا تحممػة عمية مف ثروب الشػ ؿالحرب وقد عتجت ولًدا أعكًدا  ُيشبٍّهوف ما تشتم

العاقة  وُيشبٍّهوف بما يتولد معها مف القتؿ والعهػب بمػا تثػعة العاقػة  يشػهد لصػحة 
 (ٔ) هذا قوؿ الشاعر:

 (ٕ).َلَقَحْت ُحْرُب وائٍؿ عف ِحياؿِ 
ـُ أيػُر القػظ  إذا لػـ تحمػؿ مػا يتولػد معػة مطػر ويصػدر ععػة روح  والريُظ العقػي

 (ٖ)"وفرح.
ريظ التػػي تػػأتي بالسػػحب المػػاطرة بالعاقػػة شػػبهت الػػ  فهػػو مػػف التشػػبية البميػػٌ"
 (ٗ)."ألعها حاممة لمسحاب الماطر أو لمماف الذي فية  الحامؿ
 (٘)."يكوف لواقظ جمع لقوح وهل عاقة ذات لبف أفوجاز "

                                           

 أبػو (ٚٚ/ ٙ)  (ٖٗٔ/ ٖالعقد الفريػد )" الحارث بف عباد بف ثبيعة بف  عمبة بف حار ة"هو  (ٔ)
  بيػػروت – العمميػػة الكتػػب دار (هػػػٕٖٛ) ربػػة عبػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد الػػديف شػػهاب عمػػر
 ػ.ه ٗٓٗٔ األولل  الطبعة

با َمرَبَط الَععاَمِة ِمعّ هذا عجز بيت مف )الخفيؼ( صدرل: ) (ٕ) (  ديواف الحػارث بػف عبػاد )ص: يَقرٍّ
( جمعة وحققة: أعػس عبػد الهػادي أبػو هػالؿ  هيئػة أبػو ظبػي لم قافػة والتػراث  المجمػع ٜٜٔ

 ـ.ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔال قافي  الطبعة األولل  
أبو الحسف عمي بف أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الواحػدي  (ٖٛ٘-ٕٛ٘/ ٕٔالتفسير البسيط ) (ٖ)

الطبعػػة الريػػاض   - جامعػػة محمػػد بػػف سػػعود اإلسػػالمية -عمػػادة البحػػث العممػػي  هػػػ(ٛٙٗ)
 .هػ ٖٓٗٔاألولل  

 (ٕٛٛ/ ٘حاشية الشهاب عمي تفسير البيثاوي =ععاية القاثي وكفاية الراثي ) (ٗ)
مكتبػة   ؽ: أػالـ عبػي التوعسػييػحقت المظهػري  ( محمد  عاف ااٜٕٙ/ ٘التفسير المظهري ) (٘)

 .هػ ٕٔٗٔ  الباكستاف –الرشدية 
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َيػػاَح َلػػَواِقَظ( قػػاؿ: يرسػػؿ اا  :عػػف عبػػد اا بػػف مسػػعود فػػي قولػػة" )َوَأْرَسػػْمَعا الرٍّ
 (ٔ)"سحاب  فتدر كما تدر المقحة  ـ تمطر.الرياح فتحمؿ الماف  فتجري ال

ظ ِبَمْعَعل ُمَمقلَحٌة َوُهَو اأْلَْصُؿ  َوَلِكعلَها اَل ُتَمقٍُّظ ِإالل َوِهَي ِفي َعْفِسَها قلوا (ٕ) وقيؿ:"
َياَح لقحت بخير. قيؿ: َذَواُت َلْقٍظ  َوُكؿ  َذِلَؾ َصِحيٌظ  َأْي ِمْعَها َمػا ُيمَ  قٍّػُظ اَلِقٌظ  َكَأفل الرٍّ

ـٌ  َأْي ِفيػِة َعػْوـٌ. َوِمْعَهػا َمػا  : ِعيَشػٌة رَاِثػَيٌة  َأْي ِفيَهػا ِرًثػا  َوَلْيػٌؿ َعػاِئ ـْ الشلَجَر  َكَقْوِلِه
تَػػْأِتي ِبالسلػػَحاِب. ُيَقػػاُؿ: َلِقَحػػِت العلاَقػػُة )ِباْلَكْسػػِر( َلَقًحػػا َوَلَقاًحػػا )ِبػػاْلَفْتِظ( َفِهػػَي اَلِقػػٌظ. 

َياُح َكاْلَفْحِؿ ِلمسلَحاِب. ألقل إليها َوأَْلَقَحَها الفحؿ أي  (ٖ)"اْلَماَف َفَحَمَمْتُة  َفالرٍّ
وهو مف ألقظ الفحؿ العاقة إذا ألقل مػافل قيهػا لتحمػؿ فاسػتعير لصػب المطػر "

 (ٗ)ر."في السحاب أو الشج
ْمػَع َمػا اَل َيْعِقػُؿ ُروِعَي ِفيِة َجَواُز تَْأِعيِث اْلُمَشبلِة ِبػِة. َوِهػَي َجْمػُع اْلُفُحػوِؿ أِلَفل جَ "

 َيُجوُز تَْأِعيُ ُة.
ْلَقاحِ  َياَح ُتَمقٍُّظ السلَحاَب ِباْلَماِف ِبَتْوِجيػِة َعِمػِؿ اْلَحػرَاَرِة َواْلُبػُروَدِة  :َوَمْعَعل اإلِْ َأفل الرٍّ

ـل يَ  ْعػػِزُؿ َمَطػػرًا َعَمػػل ُمَتَعػػاِقَبْيِف َفَيْعَشػػُأ َعػػْف َذِلػػَؾ اْلُبَخػػاُر اللػػِذي َيِصػػيُر َمػػاًف ِفػػي اْلَجػػوٍّ  ُػػ
ِر اأْلَْرِض َوَأعلَها ُتَمقٍُّظ الشلَجَر ِذي ال لَمَرِة ِبَأْف َتْعُقَؿ ِإَلل َعْورِِل َأْبَرًة َدِقيَقًة ِمػْف َعػْوِر الشلػجَ 

بلػػاُر. الػػذلَكِر َفَتْصػػُمُظ َ َمَرتُػػُة َأْو َتْ ُبػػُت  َوِبػػُدوِف َذِلػػَؾ اَل َتْ ُبػػُت َأْو اَل َتْصػػُمُظ. َوَهػػَذا ُهػػ َو اإلِْ

                                           

 (ٙٛ/ ٚٔفسير الطبري = جامع البياف )ت (ٔ)

معػػاعي " ِإعلمػػا الػػريظ ُمَمِقحػػة ُتْمِقػػظ الشػػجر. لعػػؿ أوؿ مػػف أشػػار إلػػل هػػذا الفػػراف  حيػػث يقػػوؿ: " (ٕ)
َأْصػػُؿ َهػػَذا ِمػػْف ومػػف القػػائميف بهػػذا اإلمػػاـ الػػرازي فػػي تفسػػيرل  حيػػث يقػػوؿ: " (ٚٛ/ ٕالقػػرآف )

: َلِقَحِت العلاَقُة َوَأْلَقحَ  ـْ َيػاُح َجاِرَيػٌة َمْجػَرى َقْوِلِه َها اْلَفْحػُؿ ِإَذا َأْلَقػل اْلَمػاَف ِفيَهػا َفَحَمَمػْت  َفَكػَذِلَؾ الرٍّ
 (ٖٗٔ/ ٜٔتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير )"  اْلَفْحِؿ ِلمسلَحاِب.

 (ٙٔ-٘ٔ/ٓٔتفسير القرطبي ) (ٖ)
 (ٕٛٛ/ ٘وكفاية الراثي ) حاشية الشهاب عمي تفسير البيثاوي =ععاية القاثي (ٗ)
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َوَبْعُثُة اَل َيْحُصُؿ ِإالل ِبَتْعِميِؽ الطلْمِع الػذلَكِر َعَمػل الشلػَجَرِة اْلُمْ ِمػَرِة. َوَبْعُثػُة ُيْكَتَفػل ِمْعػُة 
 ِبَاْرِس َشَجَرٍة َذَكٍر ِفي ِخاَلِؿ َشَجِر ال لَمِر.

َفادَ  َيػاُح  َوِمْف َباَلَأِة اآْلَيِة ِإيرَاُد َهَذا اْلَوْصِؼ إلِ ِة ِكاَل اْلَعَمَمْيِف الملػَذْيِف َتْعَمُمُهَمػا الرٍّ
 َوَقْد ُفسٍَّرِت اآْلَيُة ِبِهَما. َواْقَتَصَر ُجْمُهوُر اْلُمَفسٍِّريَف َعَمل َأعلَها َلَواِقُظ السلَحاِب ِباْلَمَطِر.

َوَأْرَسػْمَعا ) :-َتَعػاَلل-َؿ الملػُة َعْف َماِلػٍؾ َأعلػُة َقػاَؿ: َقػا (ٔ)َوَرَوى َأُبو َبْكِر ْبُف اْلَعَرِبيٍّ 
ياَح َلواِقظَ    َواَل ُأِريُد َمػا َيْيػَبُس ِفػي َأْكَماِمػةِ   َفِمَقاُح اْلَقْمِظ ِعْعِدي َأْف ُيَحبٍَّب َوُيَسْعِبؿَ  (الرٍّ

ـْ َيُكْف َفَساًدا اَل َخْيَر ِفيِة. وَ  َلَقاُح الشلَجِر ُكمٍَّها َوَلِكْف ُيَحبلُب َحتلل َيُكوَف َلْو َيِبَس ِحيَعِئٍذ َل
ـل َيْسُقُط ِمْعَها َما َيْسُقُط َوَيْ ُبُت َما َيْ ُبُت.  (ٕ("َأْف ُتْ ِمَر ُ 

 (ٖ)."فالرياح لواقظ باعتبارها حاممة أسباب المقاح"
رل القرآف قبػؿ أف يعكشػؼ فػي عمػـو " وتمقيظ الزروع لكي ت مر بعض أزهارها قرل

حػػد عا عػػف التمقػػيظ عػػف طريػػؽ الريػػاح  واحتكػػاؾ األحيػػاف معػػذ خمسػػة عشػػر قرًعػػا  وي
َواأَلْرَض )الزهور بعثها ببعض  لتكوف ال مرة عاثػجة عمػل أتػـ وجػة  يقػوؿ تعػالل: 

ـْ ِفيَهػػا  َمػػَدْدَعاَها َوأَْلَقْيَعػػا ِفيَهػػا َرَواِسػػَي َوَأْعَبْتَعػػا ِفيَهػػا ِمػػْف ُكػػؿٍّ َشػػْيٍف َمػػْوُزوٍف  َوَجَعْمَعػػا َلُكػػ
ْف ِمػْف َشػْيٍف ِإالل ِعْعػَدَعا َخزَاِئُعػُة َوَمػا ُعَعزٍّلُػُة ِإالل ِبَقػَدٍر َمَعاِيَش َوَمْف َلْسػ ـْ َلػُة ِبػرَاِزِقيَف  َواِ  ُت

                                           

َيػاَح َلػَواِقظَ )َقاَؿ َماِلٌؾ: َقاَؿ الملُة َتَعاَلل: " (ٓٓٔ/ ٖأحكاـ القرآف البف العربي )في  (ٔ)  (}َوَأْرَسْمَعا الرٍّ
بٍُّب َحتلل َيُكػوَف َفِمَقاُح اْلَقْمِظ ِعْعِدي َأْف ُيَحبٍَّب َوُيَسْعِبَؿ  َواَل َأْدِري َما َيْيَبُس ِفي َأْكَماِمِة  َوَلِكْف ُيحَ 

ـْ َيُكْف َفَساًدا اَل َخْيَر ِفيِة  َوِلَقاُح الشلَجِر ُكمٍَّها َأْف ُيْ ِمَر الشلػَجُر َوَيْسػُقَط  ِمْعػُة َمػا َلْو َيِبَس ِحيَعِئٍذ َل
 "َيْسُقُط  َوَيْ ُبَت َما َيْ ُبُت  َوَلْيَس َذِلَؾ ِبَأْف َتَورلَد الشلَجُر.

 (ٖٚ/ ٗٔير )التحرير والتعو  (ٕ)

 (ٓٛٓٗ/ ٛزهرة التفاسير ) (ٖ)
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ـْ َلػػُة  َيػػاَح َلػػَواِقَظ َفَأْعَزْلَعػػا ِمػػَف السلػػَماِف َمػػاًف َفَأْسػػَقْيَعاُكُموُل َوَمػػا َأْعػػُت َمْعمُػػوـٍ  َوَأْرَسػػْمَعا الرٍّ
 (ٔ)"[.ٕٕ-ٜٔ]الحجر:  (ِبَخاِزِعيفَ 

وفي ثوف ما أ بتة العمـ الحػديث عػف وظيفػة الريػاح وأهميتهػا لجميػع الػزروع 
  وقد سبؽ بياف ذلؾ مف كتب أصُؿ الملقاح ِلإْلِِبؿِ تظؿ اإلبؿ مصدرا لهذل الصورة  ألف 

 الماة وأيرها.
 ادلبحث انثبني 

 انتصىيس ببننىق انعشبز 
لتصػػوير فػػي القػػرآف مػػف أطػػوار حمػػؿ اإلبػػؿ التػػي جػػافت مصػػدرا مػػف مصػػادر ا

  جػاف ذلػؾ فػي وهي التي أتػل عميهػا فػي الحمػؿ عشػرُة أشػهرالكريـ العوؽ العشار  
َذا اْلِعَشاُر ُعطٍَّمتْ ععد تصوير أهواؿ يـو القيامة: ) -تعالل-قولة   [ٗ]التكوير :  (َواِ 
 (ٕ)"عطمها أهمها الشتاالهـ بأعفسهـ.  والعشار: ُلُقظ اإلبؿ"
الحوامػػُؿ. واحػػدتها: ُعَشػػرَاُفل وهػػي: التػػي أتػػل عميهػػا فػػي  واْلِعَشػػاُر مػػف اإلبػػؿ:"

 (ٖ)"الحمؿ عشرُة أشهرل  ـ ال يزاؿ ذلؾ اسَمها حتل َتَثَع وبعد ما تثُع.
 (٘)."وال عظير لهما" (ٗ)."افسَ فَ اس في جمع عُ فَ ار في جمع ُعَشرَاُف كالعٍّ شَ والعِ "
 (ٙ)"ا ِعَشاٌر.وعاقة ُعَشرَاُف: مّرت مف حممها َعَشَرُة أشهٍر  وجمعه"

                                           

المكتبة األزهرية   صبظ يعم يعمد.  (ٜٕٚالتصوير القرآعي لمقيـ الخمقية والتشريعية )ص:  (ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓ  القاهرة  لمتراث

 (ٜٖٕ/ ٖمعاعي القرآف لمفراف ) (ٕ)

 (ٙٔ٘أريب القرآف البف قتيبة )ص:  (ٖ)

 (ٚٓٚ/ ٗأوامض التعزيؿ ) تفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ( ٗ)

 (ٕٖ٘/ ٛحاشية الشهاب عمي تفسير البيثاوي =ععاية القاثي وكفاية الراثي ) (٘)
 (ٚٙ٘المفردات في أريب القرآف )ص:  (ٙ)
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قاؿ المفسروف وأهؿ الماة: العوؽ الحوامؿ  وهي التػي أتػل عميهػا فػي الحمػؿ "
عشرة أشهر فقيؿ لها: العشػار لػذلؾ  وذلػؾ الوقػت َأْحَسػُف َزَمػاِف َحْمِمهػا  وهػي تثػع 

إال إلتيػاف مػا  إذا َوَثَعْت لتماـٍ في سعة  فهي أعفس ما لمعرب ععدهـ  فال يعطموعها
عمػػا خوطبػػت العػػرب بػػأمر العشػػار  ألف أك ػػر عيشػػهـ ومػػالهـ مػػف َيْشػػَامهـ ععهػػ ا  وا 

 (ٔ)."اإلبؿ
والعػوؽ العشػار كاعػت مػف أ مػف األمػواؿ ععػد العػرب  وكػاعوا يحػافظوف عميهػػا "

 (ٕ)"حتل في أشد حاالت الخوؼ.
 (ٖ)."هـ بها عظيـ لمرأبة في عسمهامُ م  هَ وتَ "
اْلِقَياَمِة. َوَهَذا َعَمػل َوْجػِة اْلَم َػِؿ  أِلَفل ِفػي اْلِقَياَمػِة َوَلْيَس ُيَعطٍُّمَها َأْهُمَها ِإالل َحاَؿ "

اَل َتُكوُف َعاَقًة ُعَشرَاَف  َوَلِكْف َأرَاَد ِبِة اْلَمَ َؿ  أف هوؿ َيْوـِ اْلِقَياَمِة ِبَحػاٍؿ َلػْو َكػاَف ِلمرلُجػِؿ 
ـْ  َوَشػػاَهَد َعاَقػػٌة ُعَشػػرَاُف َلَعطلَمَهػػا َواْشػػَتَاَؿ ِبَعْفِسػػِة. َوِقيػػَؿ:  ـْ ِإَذا َقػػاُموا ِمػػْف ُقُبػػورِِه ِإعلُهػػ

ـُ اللِتػػي َكاَعػػْت َأْعَفػػَس  ـْ َبْعًثػػا  َورََأُوا اْلُوُحػػوَش َوالػػدلَوابل َمْحُشػػوَرًة  َوِفيَهػػا ِعَشػػاُرُه َبْعُثػػُه
ـْ َأْمُرَها. ُه ـْ َيُهم  ـْ َيْعَبُئوا ِبَها  َوَل ـْ  َل  (ٗ)"َأْمَواِلِه

ف" كشػػؼ عػػف حػػاؿ الشػػدة والكػػرب فػػل هػػذا الوقػػت  فإعػػة ال  وعقػػوؿ: إف هػػذا وا 
فهذا خبػر جػاف بػة   يمعع مف أف تكوف هعاؾ العشار  وأف يكوف تعطيمها عف الحمؿ

 (٘)"القرآف  وال بد أف يقع عمل ما جاف بة.

                                           

 (ٙٓٗ/ ٗزاد المسير في عمـ التفسير ) (ٔ)

 (ٜٕٚ/ ٘ٔالتفسير الوسيط لطعطاوي ) (ٕ)

 (ٔٗٗ/ ٘كتاب العزيز )تفسير ابف عطية = المحرر الوجيز في تفسير ال (ٖ)
 (ٜٕٕ-ٕٕٛ/ ٜٔتفسير القرطبي ) (ٗ)
 (ٛٙٗٔ/ ٙٔالتفسير القرآعي لمقرآف ) (٘)
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 (ٔ)."ُسيٍَّبْت وُأْهِمَمْت  إلشتاالهـ ععها بأهواؿ القيامة. (ُعطٍّمت)ومععل "
 (ٕ) ."َوَذِلَؾ ِلَما َشاَهُدوا ِمَف اْلَهْوِؿ اْلَعِظيـِ   اَل رَاعٍ ُتِرَكْت َهَماًل بِ "
 (ٖ)"وقيؿ: عطمها أهمها عف الحمب والصر  الشتاالهـ بأعفسهـ."

ْف وقيؿ: "إِ  ػا ِفيَهػا ِمػَف اْلَمػاِف  َوَهػَذا َواِ  فل اْلِعَشاَر ِكَعاَيٌة َعػِف السلػَحاِب َتَعطلَمػْت َعمل
َوَأْيًثػا َفػاْلَعَرُب ُتَشػبٍُّة السلػَحاَب ِباْلَحاِمػِؿ   (ٗ)علػُة َأْشػَبُة ِبَسػاِئِر َمػا َقْبَمػُة َكاَف َمَجػازًا ِإالل أَ 

 (٘)."[ٕ]الذلاِرَياِت: ( َفاْلحاِمالِت ِوْقراً )َقاَؿ َتَعاَلل: 
بتشػػبية السػحابة المتوقػػع مطرهػا بالعاقػة العشػػراف القريػب وثػػع  فهػو اسػتعارة"
فػإف السػحب   مػع المعاسػبة التاّمػة بيعػة وبػيف مػا قبمػة  ةوهي استعارة لطيف  حممها

 -أيثػػاً -وتعطيمهػػا عمػػل هػػذا مجػػاز ...  رى ععػػدهاوتُػػ (ٙ)تععقػػد عمػػل رؤوس الجبػػاؿ
 (ٚ)"بمععل عدـ ارتقاب مطرها ألعهـ في شاؿ ععة.

ـْ ُيْطِمُقوَف ِمْ َؿ َهِذِل ااِلْسِتعَ " اَرِة ِلمسلػَحاِب  َكَمػا َوَهَذا َأْيُر َبِعيٍد ِمَف ااِلْسِتْعَماِؿ  َفُه
ـَ ِبْكٍر ِفي َقْوِؿ َعْعَتَرَة:  َأْطَمُقوا َعَمل السلَحاَبِة اْس

 ُكػػػػػػػؿ  ِبْكػػػػػػػٍر ُحػػػػػػػرلةٍ  َهػػػػػػػاَجػػػػػػػاَدْت َعَميْ 
 

 (ٛ)َفتَػػػػػػػػػَرْكَف ُكػػػػػػػػػػؿل َقػػػػػػػػػرَاَرٍة َكالػػػػػػػػػػدٍّْرَهـِ  ...
 

                                           

 (ٙٓٗ/ ٗزاد المسير في عمـ التفسير ) (ٔ)

 (ٓٚٗ/ ٘فتظ القدير لمشوكاعي ) (ٕ)

 (ٚٓٚ/ ٗتفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ ) (ٖ)

 اآلية في السورة.يععي: مف اآليات التي قبؿ هذل  (ٗ)

 (ٗٙ/ ٖٔتفسير الرازي = مفاتيظ الايب أو التفسير الكبير ) (٘)

َذا اْلِجَباُؿ ُسيٍَّرتْ ألف اآلية التي قبمها: ) (ٙ)  [ٖ]التكوير :  (َواِ 

 (ٕٖٙ-ٕٖ٘/ ٛحاشية الشهاب عمي تفسير البيثاوي =ععاية القاثي وكفاية الراثي ) (ٚ)

ٖٕٙ) 

( تحقيػؽ: َحْمػُدو ٖٔؿ   وهػو فػي ديػواف ععتػرة بػف شػداد )ص: قرارة: حفرة  والبيت مف الكامػ (ٛ)
 ـ.ٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔلبعاف  الطبعة ال اعية   –َحْمُدو َطملاس  دار المعرفة  بيروت 
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ـَ اْلِبْكػِر اْلُحػرل  ِة  َأِي اأْلَِصػيَمِة ِمػَف الع ػوِؽ َفَأْطَمَؽ َعَمػل السلػَحاَبِة اْلَكِ يػَرِة اْلَمػاِف اْسػ
ِؿ.  َوِهَي ِفي َحْمِمَها اأْلَول

َوَمْعَعل َتْعِطيِؿ اأْلَْسِحَبِة َأْف َيْعِرَض َلَها َما َيْحِبُس َمَطَرَها َعػِف الع ػُزوِؿ  َأْو َمْعَعػاُل 
ُعَهػا  َفَيتَػَواَلل اْلَقْحػُط َأفل اأْلَْسِحَبَة ال ٍَّقاَؿ اَل َتَتَجملُع َواَل َتْحِمُؿ َماًف  َفَمْعَعػ ل َتْعِطيِمَهػا َتَكو 

ـُِ .  (ٔ)"َعَمل اأْلَْرِض َفَيْهِمُؾ العلاُس َواأْلَْعَعا
وهذا تصوير بديع لما يصيب العاس مف أهػواؿ  تجعمهػـ ال يمتفتػوف إلػل أعػز "

 (ٕ)"أموالهـ لديهـ.
ـْ " ـُ ِكَعاَيٌة َعْف َتْرِؾ العلاِس َأْعَماَلُه  (ٖ)."ِلِشدلِة اْلَهْوؿِ َواْلَكاَل

وقد قامػت هػذل الكعايػة عمػل الػتالـز بػيف العػوؽ العشػار وقيػاـ أصػحابها عمػل 
دراؾ هذا التالـز يظهػر  حسف رعايتهـ لها  وزيادة ععايتهـ بها  ودواـ تفقدهـ لها  وا 

 مدى هوؿ هذا اليـو الذي تعطلؿ فية تمؾ العوؽ الِعشار.
 ادلبحث انثبنث 

 ننبقتانتصىيس بفىاق ا 
يسػػمي العػػرب الوقػػت بػػيف حمبتػػي العاقػػة فػػواؽ العاقػػة  وقػػد جػػاف فػػواؽ العاقػػة 

َوَمػا َيعُظػُر َهػُؤاَلف ِإالل : )-تعػالل-مصدرا لمتصوير في القرآف الكريـ  وذلؾ  فػي قولػة 
 . [٘ٔ]ص :  (َصْيَحًة َواِحَدًة ملا َلَها ِمف َفَواؽٍ 

َفَقػرََأ اْبػف ك يػر ( َمػا َلَهػا مػف فػَواؽ) :لػةَواْختمُفوا فل ثػـ اْلَفػاف َوفتحَهػا مػف َقوْ "
 َوَقرََأ َحْمَزة   ِبَفْتظ اْلَفاف (َواؽفَ مف )ف َعامر َوَعاِصـ ػْ رو َوابػع َوَأُبو َعمْ ػَوَعافِ 

                                           

 (ٖٗٔ -ٕٗٔ/ٖٓالتحرير والتعوير ) (ٔ)

 (ٜٕٚ/ ٘ٔالتفسير الوسيط لطعطاوي ) (ٕ)
 (ٕٗٔ/ٖٓالتحرير والتعوير ) (ٖ)
 



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٕٓٓ٘ 

 (ٔ)."ِبَثـ اْلَفاف (َواؽفُ مف ) يوالكسائ
ـّ أراد: قػػدر مػػا بػػيف الحمبتػػيف " فقيػػؿ: همػػا لاتػػاف بمععػػل واحػػد. وقيػػؿ: مػػف ثػػ
 (ٕ)"ف راحة.ومف فتظ أراد: مِ  لمعاقة.
ـل ِفيِة َسَوافٌ "  (ٖ)."َوُجْمُهوُر َأْهِؿ الم َاِة َعَمل َأفل اْلَفْتَظ َوالثل

 ومف أقوالهـ في ذلؾ ما يمي:
ُفَواؽ العاقة وَفَواقها  وهو ما بيف الَحْمَبَتيف  يقاؿ: ال تعتظرُل َفػَواؽ عاقػة وفُػَواؽ "

 (ٗ)(."ُفَواؽ)و  (ا ِمْف َفَواؽٍ َما َلهَ )عاقة  وقرأت القراُف: 
 (٘)."الُفواُؽ: لاٌة في الَفواؽِ "
 (ٙ)"وز ِفيِة اْلَفْتظ.ػوأّما الُفَواؽ َبيف الَحْمبتيف َوُهَو الس كوف فايُر َمْهُموز  َويج"
 ُيَقػاؿ: اَل تعتظػرل فػَواؽ َعاَقػة.  وفواؽ العلاقة  وفواقها: ُرُجوع الملػبف ِفػي ثػْرعَها"

وفواؽ العلاقة  وفواقهػا: َمػا َبػيف الحمبتػيف  َوأَقاـ فَواؽ َعاَقة  جعموها ظرفا عمل السَعة.
 ِإذا فتحت يدؾ.

                                           

 (ٕ٘٘السبعة في القرافات )ص:  (ٔ)
 هػػ(ٖٓٚأبو عبد اا الحسيف بف أحمد بػف خالويػة ) (ٖٗٓالحجة في القرافات السبع )ص:  (ٕ)

 ػ.ه ٔٓٗٔالطبعة الرابعة    بيروت –دار الشروؽ   ؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـريقتح
 (ٕٕٗ/ ٖٕالتحرير والتعوير ) (ٖ)
 هػػ(ٕٗٗسػكيت )ال المعػروؼ بػابفأبو يوسؼ يعقوب بف إسػحاؽ  (٘ٛإصالح المعطؽ )ص:  (ٗ)

 .ـ ٕٕٓٓهػ    ٖٕٗٔالطبعة األولل   دار إحياف التراث العربي  ؽ: محمد مرعبيحقت

 هػػ(ٖٓ٘أبو إبراهيـ إسحاؽ بف إبراهيـ بػف الحسػيف الفػارابي ) (ٕٖٚ/ ٖمعجـ ديواف األدب ) (٘)
مؤسسػػػة دار الشػػػعب   مراجعػػػة: دكتػػػور إبػػػراهيـ أعػػػيس  تحقيػػػؽ: دكتػػػور أحمػػػد مختػػػار عمػػػر

 .ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ  الطباعة والعشر  القاهرةلمصحافة و 
 (ٖٚٔ/ ٓٔلساف العرب )  (ٕٗ٘/ ٜتهذيب الماة ) (ٙ)
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ـل ارسمة ِعْعد اْلَحمب. رع    (ٔ)"َوقيؿ: ِإذا قبض الحالب عمل الثل
الفُػػواؽ: رجػػوع المػػبف فػػي الثػػرع بعػػد الحمػػب  لاػػٌة فػػي الَفػػواؽ. يقػػاؿ: مػػا أقػػاـ "

 (ٕ)."عاقة ععدل إال ُفواؽَ 
 وفرؽ بعثهـ بيف المععييف في حالتي الفتظ والثـ.

وجعمهػا مػف فػواؽ   واؽفُػ مف فتحها قاؿ: ما لها مف راجػة  ومػف ثػّمها قػاؿ:"
 (ٖ)."عاقة ما بيف الحمبتيف

 ب الماوييف  ومف أقوالهـ في ذلؾ ما يمي.ػؾ مذهػي ذلػروف فػب المفسػوذه
رئػت بفػػتظ الفػاف وثػػمها  فقػاؿ بعػػض واختمفػت أهػؿ العربيػػة فػي مععاهػػا إذا قُ "

ذا ثػمت جعمهػا فُػواؽ  البصرييف معهـ: مععاها  إذا فتحت الفاف: ما لها مف راحة  وا 
ـ فيهػا ػعاقة ما بيف الحمبتيف. وكػاف بعػض الكػوفييف مػعهـ يقػوؿ: مععػل الفػتظ والثػ

عما هما لاتاف م ؿ السلَواؼ والس واؼ   وَجماـ المكوؾ  (ٗ)واحد  وا 
 وَقصاص الشعر وُقصاصة.( ٘) ةػوُجمام

                                           

 (ٕٛ٘/ ٙالمحكـ والمحيط األعظـ ) (ٔ)

 (ٕٚٚ٘/ ٛشمس العمـو ودواف كالـ العرب مف الكمـو ) (ٕ)

 (ٜٚٔ/ ٕمجاز القرآف ) (ٖ)

و إسحاؽ بف مّرار الشيباعي بػالوالف أبو عمر  (ٕٔٔ/ ٕالجيـ ) السلواؼ: مرض يقع في اإلبؿ. (ٗ)
الهيئػة العامػة لشػئوف   راجعػة: محمػد خمػؼ أحمػد  ؽ: إبراهيـ األبيػارييحقت هػ(ٕٙٓبالوالف )

 .ـ ٜٗٚٔ -هػ ٜٖٗٔ  المطابع األميرية  القاهرة

اف )ص: ػة الفقهػػػـ لاػػػمعجػػ." المكػوؾ: بفػػتظ فسػػكوف ج مكاكيػػؾ  مكيػػاؿ سػػعتة صػػاع وعصػػؼ" (٘)
  دار العفػػائس لمطباعػػة والعشػػر والتوزيػػع  حامػػد صػػادؽ قعيبػػي -محمػػد رواس قمعجػػي  (ٙ٘ٗ

ِإذا َقػػػارب َأف   مامػػػةمػػػاـ المكػػػوؾ وجُ وأعطيتػػػة جَ . "ـ ٜٛٛٔ -هػػػػ  ٛٓٗٔالطبعػػػة ال اعيػػػة  
 . (ٜٙٗ/ ٔجمهرة الماة )" يمتم .
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والصواب مف القوؿ في ذلؾ أعهما لاتاف  وذلؾ أعا لـ عجد أحدا مف المتقػدميف 
ـّ فيػة والفػتظ  ولػػو كػ اف مختمػػؼ ػعمػل اخػتالفهـ فػػي قرافتػة يفّرقػوف بػػيف مععػل الثػػ
 (ٔ)"المععل باختالؼ الفتظ فية والثـ  لقد كاعوا فرقوا بيف ذلؾ في المععل.

لؾ  فبأي القرافتيف قرأ القارئ فمصيبل وأصؿ ذلؾ مف قولهـ: فإذ كاف ذلؾ كذ"
أفاقت العاقة  فهي تفيؽ إفاقة  وذلؾ إذا ردت ما بػيف الرثػعتيف ولػدها إلػل الرثػعة 
األخرى  وذلؾ أف ترثع البهيمة أمها   ـ تتركها حتػل يعػزؿ شػيف مػف المػبف  فتمػؾ 

 (ٕ)."اإلفاقةل يقاؿ إذا اجتمع ذلؾ في الثرع فيقة
ويقػاؿ لمػبف الػذي   الزمف الذي بيف حمبتي الحالػب ورثػعتي الراثػع :فواؽوال"

وأفػاويؽ جمػع الجمػػع    ويجمػع عمػل أفػػواؽ  يجتمػع فػي الثػػرع بػيف الحمبتػيف فيقػػة
مػػا يعتظػػروف إال صػػيحة واحػػدة مالهػػا مػػف توقػػؼ  :أي  والكػػالـ عمػػل تقػػدير مثػػافيف

راد  مقدار فواؽ ة الػالـز الػذي هػو التوقػؼ أو عمػل ذكػر الممػزـو الػذي هػو الفػواؽ وا 
أف الصػػيحة إذا جػػاف وقتهػػا لػػـ تسػػتأخر هػػذا  :والمععػػل  مقػػدارل  وهػػو مجػػاز مشػػهور

 القدر مف الزماف.
وعف ابف عباس ومجاهد وقتادة تفسيرل بالرجوع والترداد  وهو مجاز أطمؽ فية 

 :ععػلالممزـو وأريد الالـز فإف في الزماف بيف الحمبتيف يرجع المػبف إلػل الثػرع  والم
عميػة صػفة مؤكػدة لوحػدة  (ٖ)فالجممػة  ال ت عػل وال تػردد  أعهػا صػيحة واحػدة فحسػب

 الصيحة.
وقرأ السممي وابػف و ػاب واألعمػش وحمػزة والكسػائي وطمحػة بثػـ الفػاف فقيػؿ 

صاصػػة  وقيػػؿ: المفتػػوح اسػػـ صػػاص الشػػعر وقُ كقَ   وهػػو مػػا تقػػدـ  همػػا بمععػػل واحػػد

                                           

 (ٕٙٔ/ ٕٔتفسير الطبري = جامع البياف ) (ٔ)

 (ٖٙٔ/ ٕٔتفسير الطبري = جامع البياف ) (ٕ)
 (ملا َلَها ِمف َفَواؽٍ جممة: )يععي  (ٖ)
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لية يرجػع تفسػير ابػف   رجع إلل الصحة إذا  مصدر مف أفاؽ المريض إفاقة وفاقة وا 
زيد والسدي وأبي عبيدة والفراف لة باإلفاقة واالستراحة  والمثمـو اسـ ساعة رجػوع 

 (ٔ)"المبف لمثرع.

َها)َواْلَفػػَواُؽ " ـٌ ِلَمػػا َبػػْيَف َحْمَبتَػػْي َحاِلػػِب العلاَقػػِة َوَرْثػػَعَتْي (ِبَفػػْتِظ اْلَفػػاِف َوَثػػمٍّ : اْسػػ
ـل َيْتُرُكَها َساَعًة ِلَيْرَثَعَها َفِصػيُمَها ِلَيػِدرل الملػَبُف ِفػي  َفِصيِمَها  َفِإفل  اْلَحاِلَب َيْحِمُب العلاَقَة ُ 

ـل َيُعوُدوَف َفَيْحِمُبوَعَهػا  َفاْلُمػدلُة اللِتػي َبػْيَف اْلَحْمَبتَػْيِف ُتَسػملل َفَواًقػا. َوِهػَي َسػاَعٌة  ْرِع ُ  الثل
ـْ َقْبػؿَ   َقِميَمةٌ  اْبِتػَداِف اْلَحْمػِب َيْتُرُكػوَف اْلَفِصػيَؿ َيْرَثػُعَها ِلتَػِدرل ِبػالملَبِف. َوُجْمُهػوُر َأْهػِؿ  َوُه

ـل ِفيػِة َسػَواٌف  َوَذَهػَب َأُبػو ُعَبْيػَدةَ  ػ ِإَلػل َأفل َبػْيَف  (ٖ)َواْلَفػرلافُ  (ٕ)الم َاِة َعَمػل َأفل اْلَفػْتَظ َوالثل
َجاَبػػِة ػا َفَقػااَل: اْلَمْفتُػوُح ِبَمْعَعػػل الرلاَحػِة ِمْ ػَؿ اْلَجػػَواِب ِمػاْلَمْفتُػوِح َواْلَمْثػُموـِ َفْرًقػػ  (ٗ)َف اإلِْ

ػِة ُيَسػملل: اْلَفْيَقػَة ِبَكْسػِر اْلَفػاِف   َواْلَمْثُموـُ اْسـٌ ِلْمُمدلِة. َوالملَبُف اْلُمْجَتِمُع ِفي ِتْمػَؾ اْلِحصل
 َوَجْمُعَها َأَفاِويُؽ.

                                           

 (٘ٙٔ-ٗٙٔ/ ٕٔتفسير األلوسي = روح المعاعي ) (ٔ)

مػا َلهػا ِمػْف أبو عبيدة عرض الرأييف  وبدأ بالرأي القائؿ بالتفريؽ بيعهما  وهذا عػص كالمػة: ") (ٕ)
 وجعمها مف فواؽ عاقة ما بيف  واؽفُ  مف فتحها قاؿ: ما لها مف راجة  ومف ثّمها قاؿ: (َفواؽٍ 

صػاص صاص الّشعر وقُ ماـ المّكوؿ وقَ جُ ماـ المكوؿ و جَ الحمبتيف  وقوـ قالوا: هما واحد بمعزلة 
 (ٜٚٔ/ ٕمجاز القرآف )." الّشعر

 ٓ(ٓٓٗ/ ٕمعاعي القرآف لمفراف ) (ٖ)
: م ػػؿ جػػواب مػػف  (فػػواؽ) ػفػػ فػػي تفسػػيرل حيػػث قػػاؿ: " هػػػ(ٕٗ٘أشػػار إلػػل هػػذا ابػػف عطيػػة ) (ٗ)

-  وذكػرل (ٜٙٗ/ ٗالمحػرر الػوجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز )تفسير ابف عطية = " .ةجابإ
  مصدر كاإلفاقة -بالثـ-والفواؽ فقاؿ: " هػ(ٓ٘٘) أبو القاسـ عجـ الديف العيسابوري -أيثا

أبػػو القاسػػـ عجػػـ الػػديف  (ٚٓٚ/ ٕإيجػػاز البيػػاف عػػف معػػاعي القػػرآف ) "م ػػؿ الجػػواب واإلجابػػة.
ؽ: الػدكتور حعيػؼ بػف حسػف يػحقت هػػ(ٓ٘٘ري )محمود بف أبل الحسف بف الحسػيف العيسػابو 

 ػ.ه ٘ٔٗٔ -الطبعة األولل   بيروت –دار الارب اإلسالمي   القاسمي
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-َلػػْيَس َبْعػػَدَها ِإْمَهػػاٌؿ ِبَقػػْدِر اْلَفػػَواِؽ  َوَهػػَذا َكَقْوِلػػِة  (ْف َفػػواؽٍ َمػػا َلهػػا ِمػػ)َوَمْعَعػػل 
ػػُموَف  َمػػا): -َتَعػػاَلل ـْ َيِخصٍّ ـْ َوُهػػ َفػػال َيْسػػَتِطيُعوَف . َيْعُظػػُروَف ِإالل َصػػْيَحًة واِحػػَدًة تَْأُخػػُذُه
 (ٔ)"[.ٓ٘ ٜٗ]يس: (َتْوِصَيةً 

حتل يجتمع المبف  ػـ تحمػب فمػا وأصؿ الفواؽ أف تحمب العاقة  ـ تترؾ ساعة "
 (ٕ)"بيف الحمبتيف فواؽ  فاستعير الفواؽ في موثع االعتظار.

: ومػػا يعتظػػر هػػؤالف المشػػركوف الػػذيف هػػـ أم ػػاؿ المهمكػػيف مػػف قػػبمهـ ِإالل "أي
ـْ   سػػرافيؿإ: عفخػػة واحػػدة يعفخهػػا أي  َصػػْيَحًة واِحػػَدةً  ـْ ِمػػَف اأْلَْجػػداِث ِإلػػل َربٍِّهػػ َفػػِإذا ُهػػ

: ليس لها مف توقػؼ واعتظػار حتػل ولػو أي  وَف  وهذل العفخة ما َلها ِمْف َفواؽٍ َيْعِسمُ 
وهو الزمف الذي يكوف بػيف الحمبتػيف  أو الػزمف الػذي يكػوف فيػة   بمقدار فواؽ عاقة

 رجوع المبف في الثرع بعد الحمب.

والمقصود بياف أف هذل الصػيحة سػريعة الوقػوع  وأعهػا لػف تتػأخر عػف وقتهػا  
 (ٖ)"يتـ بعدها كؿ شيف يتعمؽ بالبعث والجزاف.  ة واحدة فقطوأعها صيح

تبيف مف خالؿ تمؾ الرحمة المباركة في فصوؿ هػذا البحػث أف التصػوير باإلبػؿ 
وهيئاتها وأحوالها مصدر مػف مصػادر التصػوير فػي القػرآف الكػريـ  إذ جػاف التصػوير 

الػػدكاف  وهيئػػة  بجسػػـ الجمػػؿ معفػػردا وبأجسػػاـ الجمػػاؿ مجتمعػػة  وجػػاف بهيئػػة العاقػػة
  اقَمَطػػرتْ قمػػوح اإلبػػؿ  وهيئػػة الفػػاقرة التػػي تعمػػؿ فػػي أعػػؼ البعيػػر  وهيئػػة العاقػػة إذا 

                                           

 (ٕٕٗ/ ٖٕالتحرير والتعوير ) (ٔ)

 هػػػ(ٕٙٚأبػو محمػد عبػد اا بػف مسػمـ بػف قتيبػة الػديعوري ) (ٜٚتأويػؿ مشػكؿ القػرآف )ص:  (ٕ)
 .لبعاف –  بيروت دار الكتب العممية  ؽ: إبراهيـ شمس الديفيحقت

 (ٓٗٔ/ ٕٔالتفسير الوسيط لطعطاوي ) (ٖ)
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هطاعهػػا وحسػػرها  و  التصػػوير بإيثػػاع اإلبػػؿ وجػػاف وداف  الَحػػَبطبػػداف فػػي سػػيرها وا 
َعر وداف الُهياـ  و   بالمواقظ والعشار  وبفواؽ العاقة.الَجَرب وداف الصل

ؿ تثافر فصولة وتتزر مباح ة يكوف قػد أمػاط الم ػاـ ولعؿ هذا البحث مف خال 
 وكشؼ العقاب عف مالمظ التصوير باإلبؿ وهيئاتها وأحوالها في القرآف الكريـ.
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 لتلخبمت
الحمد ا الذي بععمتة تتـ الصػالحات  وُتقػاؿ الع ػرات  وُترفػع الػدرجات  وصػؿٍّ 

ت  وعمػل آلػة السػادة  المهـ عمل سيدعا محمد مف جاف بالبيعات  فػأخرج مػف الظممػا
 وأصحابة القادة  وجميع مف عطؽ لة بالشهادة.

 ،،، وبعد
تعددت وتعوعت الصور التي اتخػذت مػف اإلبػؿ وهيئاتهػا وأحوالهػا مصػدرا لهػا  
وقػػد عكػػؼ هػػذا البحػػث عمػػل جمػػع هػػذل الصػػور قػػدر االسػػتطاعة استكشػػافا لمالمػػظ 

در الصػورة فػي القػرآف الجماؿ فػي تمػؾ الصػور  وتعر فػا عمػل هػذا المصػدر مػف مصػا
 الكريـ.

وقد جاف جسـ الجمؿ بثخامتة المعهودة مصػدرا لمتصػوير فػي القػرآف الكػريـ  
 وقد كاف التصوير تارة بجسـ الجمؿ معفردا وتارة بأجساـ الجماؿ مجتمعة.

ر اسػتحالة  واتثظ مف هذا كيؼ أعاف معظر الجمؿ بجسمة الثخـ عمل تصػوٍّ
ت والمسػػتكبريف ععهػػا مػػف خػػالؿ تم  ػػؿ اسػػتحالة دخػػوؿ الجعػػة عمػػل المكػػذبيف باآليػػا

دخػػوؿ الجمػػؿ ذلػػؾ الحيػػواف الػػذي اشػػتهرت ثػػخامتة فػػي  قػػب اإلبػػرة الػػذي اشػػتهر 
 ثيقة.

ر مػدى فظاعػة عػار جهػعـ  إذ  واتثظ كيؼ أعاعت الجماالت الصفر عمل تصػوٍّ
ر الشرر المتطاير معها  بالجماؿ الصػفراف المتفرقػة  -وهو أصار ما يكوف فيها-ُصوٍّ

 المتعا رة في كؿ مكاف.

تعددت هيئات اإلبؿ التي اتخذ القرآف الكريـ معهػا مصػدرا لمتصػوير  ومػف هػذل 
إذ أف سعامها مستو مع ظهرها    ال سعاـ لهاالعاقة الدكاف  وهي التي  الهيئات هيئة
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جبػػؿ التجمػػل أـ سػػد  -فػػي اآليػػات المستشػػهد بهػػا هعػػاؾ-وسػػواف أكػػاف المشػػبة بػػة 
لتشبية بالعاقة الدكاف جعؿ الصورة في كؿ معهمػا أك ػر وثػوحا يأجوج ومأجوج فإف ا

 وأشد قربا  وكأعها رأي العيف.

وتػػـ التصػػوير بهيئػػة قمػػوح اإلبػػؿ  وهػػي رفػػع رأسػػها إلػػل ظهرهػػا امتعاعػػا عػػف 
الشرب بسبب ارتوائها أو لعػدـ اسػتطاعة شػرب المػاف لبرودتػة  وقػد عمػؽ التصػوير 

رهـ بمػا عميػة هػؤالف الكػافروف مػف فظاعػة بهيئة قموح اإلبػؿ إحسػاس الكػافريف وأيػ
اإلباف عف الحؽ وبشاعة االستكبار عمل الهدى وشعاعة الصدود عف اإليماف  وذلؾ 

 لرؤيتهـ إلبمهـ في هذل الهيئة مرات ومرات.  
وتـ التصوير بهيئة الفػاقرة التػي تعمػؿ فػي أعػؼ البعيػر  عمػل الػرأـ مػف كػوف 

عظيمػػة التػػي تكسػػر فقػػار الظهػػر إال أف مععػػل الفػػاقرة لهػػا مععػػل آخػػر وهػػو الداهيػػة ال
الفػػاقرة التػػي تعمػػؿ فػػي أعػػؼ البعيػػر أقػػرب معاسػػبة إلػػل الصػػورة مػػف أيػػرل  واتثػػحت 

 هعالؾ أسباب ذلؾ.

فتكوف الفاقرة بهذا المععل كعاية عما تظف وجول الكافريف أعة سيحيؽ بها مػف 
 العذاب.

رفعػت ويراد بذلؾ هيئتهػا إذا   اقَمَطرتْ تـ تصوير يـو القيامة بهيئة العاقة إذا و 
ممػػا يزيػػد مػػف إحسػػاس المتمقػػي ورفعػػت رأسػػها أللػػـ بهػػا  ذعبهػػا وجمعػػت قطريهػػا 

ببشػػاعة هيئػػة هػػذا اليػػـو  ويعمػػي شػػعورل بكراهػػة معظػػرل  لعػػؿ هػػذا اإلحسػػاس وذلػػؾ 
 الشعور يدعول إلل الخوؼ معة والعمؿ لة.

أعػاف التصػوير وقد تبيف مف خػالؿ كػؿ هػذل العمػاذج المتعػددة المتعوعػة كيػؼ 
بثػػخامة أجسػػاـ اإلبػػؿ وهيئاتهػػا المتعوعػػة عمػػل وصػػوؿ تمػػؾ الصػػور إلػػل أاياتهػػا 

 وبموأها بذلؾ عهاياتها.
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وقد اتخذ القرآف الكػريـ مػف أحػواؿ اإلبػؿ فػي سػيرها مصػدرا لمتصػوير فػي عػدة 
 صور  ومف هذل األحواؿ اإليثاع وهو حمؿ البعير عمل اإلسراع.

فت مصػػدرا لمتصػػوير اإلهطػػاع  وهػػو إسػػراع ومػػف أحػػواؿ سػػير اإلبػػؿ التػػي جػػا
البعير في سيرل مع تصويب في ععقة  وقد جاف اإلهطػاع مصػدرا لمتصػوير فػي عػدة 
صور  وتبيف أف هذل الصور قد بعيت عمل استعارة اإلهطاع مف اإلبػؿ ألولئػؾ الػذيف 

 تحد ت ععهـ اآليات في سياقاتها المتعددة.

لمتصػػوير فػػي القػػرآف الكػػريـ حالػػة ومػػف أحػػواؿ سػػير اإلبػػؿ التػػي جػػافت مصػػدرا 
الحْسر  وهي شدة إعياف البعير مف طوؿ سيرل  وقد تعددت الصور التي اتخذت مػف 

 هذل الحالة مصدرا لها.

وتبيف كيؼ ساعدت أحواؿ سير اإلبؿ التي تـ التصوير بها في شػحذ إحسػاس 
 المتمقي وتعمية شعورل بما سيقت لة كؿ صورة مف تمؾ الصورة.

قػػرآف الكػػريـ مػػف بعػػض أمػػراض اإلبػػؿ مصػػدرا لمتصػػوير فػػي عػػدة وقػػد اتخػػذ ال
 صور.

مف هذل األمراض الَحَبط  وهو داف تصاب بة اإلبؿ في بطوعها ععد ك رة األكػؿ 
 أو ععد األكؿ مف عباتات بعيعها  تعتفخ معة بطوعها اعتفاخا عظيما ربما يهمكها.

فتعػػزؿ اإلبػػؿ  ومػػف هػػذل األمػػراض الَجػػَرب  وهػػو داف معػػد يصػػيب جمػػد البعيػػر 
الجربػل بسػػببة عػػف اإلبػػؿ الصػػحاح  وتطمػػل بػالقطراف لتشػػفل  والجػػرب لػػـ يػػأت ذكػػرل 

عما جاف ذكر القطراف  فاستمـز ذكرل داف الجرب ععد اإلبؿ.  صريحا  وا 

َعر  وهو داف يصيب اإلبؿ فتمتوي معة أععاقها.  ومف هذل األمراض الصل
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يحعمهػا ال ترتػوي مػف المػاف  ومف هذل األمراض الُهياـ  وهػو داف يصػيب اإلبػؿ
 مهما شريت.

واتثظ أف مف سيقت هذل األمراض لتصويرهـ فيهـ اعوجاج وميػؿ عػف الحػؽ 
والصواب  مهما تعوعت أوصافهـ أو تايرت طبائعهـ  ولعؿ تصويرهـ بهػذل األمػراض 
إعما جاف ليمفت األعظار إلل األمراض المععوية التػي أصػيب بهػا أولئػؾ الػذيف سػيقت 

 اض لتصويرهـ.هذل األمر 

وقد اتخذ القرآف الكريـ مف بعض أطوار حمؿ اإلبؿ وعػادات حمبهػا مصػدرا مػف 
 مصادر التصوير فية.

تػػـ تصػػوير الريػػاح باإلبػػؿ المػػواقظ  وهػػي جمػػع القػػظ  وهػػي الحامػػؿ التػػي تيػػيف 
مف ألقظ الفحؿ العاقة إذا ألقل    وقيؿ:وهل عاقة ذات لبف  جمع لقوححممها  وقيؿ: 
 .حمؿمافل قيها لت

وتبػػيف أعػػة عمػػل الػػرأـ ممػػا أ بتػػة العمػػـ الحػػديث عػػف وظيفػػة الريػػاح وأهميتهػػا 
أصػُؿ الملقػاح لجميع الزروع إال أف هذا لـ يعِؼ كوف اإلبؿ مصػدرا لهػذل الصػورة  ألف 

   وقد تـ بياف ذلؾ مف كتب الماة وأيرها.ِلإْلِِبؿِ 

 .عشرُة أشهر أتل عميها في الحمؿوتـ التصوير بالعوؽ الِعشار  وهي التي 

وقامت الكعاية في هذل الصورة عمل التالـز بيف العوؽ العشار وقياـ أصػحابها 
دراؾ هػذا الػتالـز  عمل حسف رعايتهـ لها  وزيادة ععايتهـ بها  ودواـ تفقػدهـ لهػا  وا 

 يظهر مدى هوؿ هذا اليـو الذي تعطلؿ فية تمؾ العوؽ الِعشار.

الحمبتػػيف.  وتبػػيف أف فػػواؽ العاقػػة  وتػػـ التصػػوير بفػػواؽ العاقػػة  وهػػو مػػا بػػيف
 مصدر أصيؿ في الصورة هعاؾ.
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وقػػد تبػػيف مػػف كػػؿ ذلػػؾ تعػػدد الموثػػوعات وتعػػوع المجػػاالت التػػي جػػافت اإلبػػؿ 
وهيئاتها وأحوالها مصدرا لتصويرها  وكاف التصوير باإلبؿ وهيئاتها وأحوالها مف أدلة 

ؿ كيػػاف أصػػيؿ فػػي هػػذل حثػػور البيئػػة العربيػػة فػػي تصػػوير القػػرآف الكػػريـ  ألف اإلبػػ
البيئة  وظهرت ععاية القرآف الكريـ بالمتمقي مف خالؿ تقريب المعاعي لػة بتصػويرها 
بما هو مشهود لة ومعهود  دعوة العفعالة بهذا الكػالـ  حتػل يعػاؿ مػا فيػة مػف خيػر 

 العمؿ بة  ويتقي شر مخالفتة والبعد ععة.

باإلبػؿ وهيئاتهػا وأحوالهػا فػي أرجو أف أكوف قد ُوفٍّقُت في بياف معالـ التصوير 
ال فعذري أععي حاولت  أسأؿ اا حسف القبوؿ وسالمة الوصوؿ إلل  القرآف الكريـ  وا 

 أاية المأموؿ.
 
 
 
 
 



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٕٓٔٙ 

 يساجع ويصبدز انبحث
القاثػػػي أبػػػو بكػػػر محمػػػد بػػػف عبػػػد اا بػػػف العربػػػي    أحكػػػاـ القػػػرآف -1

 ػػػة راجػػع أصػػولة وخػػرج أحادي هػػػ(ٖٗ٘) المعػػافري االشػػبيمي المػػالكي
 –دار الكتػػب العمميػػة  بيػػروت   وعملػػؽ عميػػة: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا

 .ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔالطبعة ال ال ة    لبعاف

أبػو   تفسير أبي السعود= إرشاد العقؿ السميـ إلل مزايا الكتاب الكريـ  -2
دار إحيػػاف  هػػػ(ٕٜٛالعمػػادي ) السػػعود محمػػد بػػف محمػػد بػػف مصػػطفل

 اريخ.  بدوف تبيروت –التراث العربي 

أبػو القاسػػـ محمػود بػػف عمػرو بػػف أحمػد  الزمخشػػري   أسػاس البالأػػة -3
العاشػػػر: دار الكتػػػب   تحقيػػػؽ: محمػػػد باسػػػؿ عيػػػوف السػػػود هػػػػ(ٖٛ٘)

 .ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔالطبعة األولل    لبعاف –العممية  بيروت 
السكيت  المعروؼ بابفأبو يوسؼ يعقوب بف إسحاؽ   إصالح المعطؽ -4

الطبعػػة   دار إحيػػاف التػػراث العربػػي  بؽ: محمػػد مرعػػيػػحقت هػػػ(ٕٗٗ)
 .ـ ٕٕٓٓهػ    ٖٕٗٔاألولل 

 هػػ(ٖٓٗٔمحيي الديف أحمد مصطفل درويػش )  إعراب القرآف وبياعة -5
 -سػورية   )دار اليمامػة  -حمػص  -دار اإلرشاد لمشػئوف الجامعيػة 

الطبعػػػة  بيػػػروت( -دمشػػػؽ  -بيػػػروت(   ) دار ابػػػف ك يػػػر  -دمشػػػؽ 
 .هػ ٘ٔٗٔالرابعة   

أبػو حيػاف محمػد بػف يوسػؼ بػف عمػي بػف   المحيط في التفسيرالبحر  -6
  : صػػدقي محمػػد جميػػؿتحقيػػؽ هػػػ(٘ٗٚيوسػػؼ بػػف حيػػاف األعدلسػػي )

 ػ.ه ٕٓٗٔالطبعة  بيروت  دار الفكر
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أبو العباس أحمد بف محمد بف   البحر المديد في تفسير القرآف المجيد -7
وت  بيػر  -هػ( دار الكتب العمميػة ٕٕٗٔالمهدي بف عجيبة الحسعي )

 .ـ ٕٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔ  الطبعة ال اعية

أبو عبد اا بدر الديف محمد بف عبد اا بف   البرهاف في عمـو القرآف -8
دار   : محمػػد أبػػو الفثػػؿ إبػػراهيـتحقيػػؽ هػػػ(ٜٗٚبهػػادر الزركشػػي )

الطبعػة األولػل    إحياف الكتب العربيػة عيسػل البػابل الحمبػي وشػركائة
 .ـٜٚ٘ٔ -هػ  ٖٙٚٔ

أبو القاسـ محمد بف أحمػد   تفسير ابف جزي= التعزيؿ التسهيؿ لعمـو  -9
ؽ: يػحقت هػػ(ٔٗٚابػف جػزي الكمبػي الارعػاطي ) بف محمػد بػف عبػد اا

  بيػروت –شركة دار األرقـ بػف أبػي األرقػـ   الدكتور عبد اا الخالدي
 .هػ ٙٔٗٔ -الطبعة األولل 

مكتبػة ال  صبظ يعمي عم  دالتصوير القرآعي لمقيـ الخمقية والتشريعية -11
 .ـٕٔٓٓاألزهرية لمتراث  القاهرة  

11-  

أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي   التفسػػير البسػػػيط -12
جامعػػة محمػػد بػػف سػػعود  -عمػػادة البحػػث العممػػي  هػػػ(ٛٙٗالواحػػدي )
 .هػ ٖٓٗٔالطبعة األولل  الرياض   - اإلسالمية

 –دار إحيػػػاف الكتػػػب العربيػػػة   دروزة محمػػػد عػػػزت  التفسػػػير الحػػػديث -13
 .هػ ٖٖٛٔالطبعة   رةالقاه

هػػػ( دار ٜٕٗٔعبػػد الكػػريـ يػػوعس الخطيػػب )  التفسػػير القرآعػػي لمقػػرآف -14
   بدوف تاريخ.القاهرة –الفكر العربي 

ؽ: أػػػالـ عبػػػي يػػػحقت المظهػػػري  محمػػػد  عػػػاف اا  التفسػػػير المظهػػػري -15
 .هػ ٕٔٗٔ  الباكستاف –مكتبة الرشدية   التوعسي
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وهبػػػة مصػػػطفل  .د  مػػػعهجالتفسػػػير المعيػػػر فػػػي العقيػػػدة والشػػػريعة وال -16
 .هػ ٛٔٗٔالطبعة ال اعية     دمشؽ –دار الفكر المعاصر   الزحيمي

مجموعػة مػف العممػاف بإشػراؼ مجمػع   التفسير الوسػيط لمقػرآف الكػريـ -17
  الهيئػػة العامػػة لشػػئوف المطػػابع األميريػػة  البحػػوث اإلسػػالمية بػػاألزهر

 .ـ( ٖٜٜٔهػ =  ٗٔٗٔ) -ـ(  ٖٜٚٔهػ =  ٖٜٖٔالطبعة األولل )

دار هػػػ( ٖٔٗٔ) محمػد سػػيد طعطػاوي  التفسػير الوسػػيط لمقػرآف الكػػريـ -18
الطبعػػة   القػػاهرة –والتوزيػػع  الفجالػػة  عهثػػة مصػػر لمطباعػػة والعشػػر

 ـ.ٜٜٛٔ/ٜٜٚ  األولل

 هػػ(ٜٖٛٔالدكتور محمد السيد حسيف الػذهبي )  التفسير والمفسروف -19
 .مكتبة وهبة  القاهرة

دار   هػػ(ٗٔٗٔمكػي العاصػري )محمد ال  التيسير في أحاديث التفسير -21
 -هػػػػ  ٘ٓٗٔالطبعػػػة األولػػػل    لبعػػػاف –الاػػػرب اإلسػػػالمي  بيػػػروت 

 .ـ ٜ٘ٛٔ

وسػػععة  الجػػامع المسػػعد الصػػحيظ المختصػػر مػػف أمػػور رسػػوؿ اا  -21
  اا محمػد بػف إسػماعيؿ البخػاري أبو عبػد  وأيامة = صحيظ البخاري

لطبعػػة ا  دار طػػوؽ العجػػاة  ؽ: محمػػد زهيػػر بػػف عاصػػر العاصػػريػػحقت
 .هػٕٕٗٔاألولل  

 أحمػد بػف محمد اا عبد أبو  تفسير القرطبي=  القرآف ألحكاـ الجامع -22
: تحقيػؽ (هػػٔٚٙ) القرطبػي الخزرجػي األعصػاري فػرح بػف بكر أبي بف

براهيـ البردوعي أحمد  الطبعػة  القػاهرة  المصرية الكتب دار  أطفيش وا 
 .ـ ٜٗٙٔ - هػٖٗٛٔ ال اعية 
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ؽ: يػحقت هػ(ٕٙٓبف مرّار الشيباعي بالوالف ) أبو عمرو إسحاؽ  الجيـ -23
الهيئػػة العامػػة لشػػئوف   راجعػػة: محمػػد خمػػؼ أحمػػد  إبػػراهيـ األبيػػاري

 .ـ ٜٗٚٔ -هػ ٜٖٗٔ  المطابع األميرية  القاهرة

أبو عبد اا الحسيف بف أحمػد بػف خالويػة   الحجة في القرافات السبع -24
  بيػروت –وؽ دار الشػر   ؽ: د. عبػد العػاؿ سػالـ مكػـريقتح هػ(ٖٓٚ)

 ػ.ه ٔٓٗٔالطبعة الرابعة  

الهيئػػة  هػػػ(ٕٜٖأبػػو الفػػتظ ع مػػاف بػػف جعػػي الموصػػمي )  الخصػػائص -25
 .الطبعة الرابعة  المصرية العامة لمكتاب

أبػػو العبػػاس شػػهاب الػػديف   الػػدر المصػػوف فػػي عمػػـو الكتػػاب المكعػػوف -26
 هػػ(ٙ٘ٚأحمد بف يوسؼ بػف عبػد الػدائـ المعػروؼ بالسػميف الحمبػي )

 .دار القمـ  دمشؽ  دكتور أحمد محمد الخراط: التحقيؽ

 أبػو بكػر أحمػد بػف موسػل بػف العبػاس التميمػي  السبعة فػي القػرافات -27
دار المعػارؼ   : شػوقي ثػيؼتحقيػؽ هػ(ٕٖٗمجاهد ) المعروؼ بابف

 .هػٓٓٗٔالطبعة ال اعية    مصر –

–ـ(  مطػػػابع دار الكتػػػاب العربػػػي ٕٖٜٔالشػػػوقيات  أحمػػػد شػػػوقي ) -28
 مصر  بدوف تاريخ. –مكتبة التجارية الكبرى بيروت  توزيع ال

أبػػو عصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد   الصػػحاح تػػاج الماػػة وصػػحاح العربيػػة -29
دار   تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الافػػور عطػػار هػػػ(ٖٜٖالجػػوهري الفػػارابي )

 .ـٜٚٛٔ -  هػ ٚٓٗٔالطبعة: الرابعة   بيروت –العمـ لممالييف 
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 أبػو  بعػدهـ ومػف لمديعػةا أهػؿ لتػابعي المػتمـ القسػـ الكبػرى  الطبقات -31
 الباػدادي البصػري بػالوالف الهاشػمي معيػع بػف سػعد بػف محمد اا عبد

 مكتبػػة  معصػػور محمػػد زيػػاد: تحقيػػؽ (هػػػٖٕٓ) سػػعد بػػابف المعػػروؼ
 هػ.ٛٓٗٔ ال اعية  الطبعة  المعورة المديعة - والحكـ العمـو

 ربػػة عبػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد الػػديف شػػهاب عمػػر أبػػو  العقػػد الفريػػد -31
 ػ.ه ٗٓٗٔ األولل  الطبعة  بيروت  –  ةػالعممي بػالكت دار (هػٕٖٛ)

أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تمػيـ الفراهيػدي   العيف -32
دار   إبػػراهيـ السػػامرائي .مهػػدي المخزومػػي  د. : دتحقيػػؽ هػػػ(ٓٚٔ)

 . بدوف تاريخ.ومكتبة الهالؿ

هؿ بػف سػػعيد أبػو هػالؿ الحسػف بػػف عبػد اا بػف سػ  الفػروؽ الماويػة  -33
دار العمػـ   حققة وعمؽ عمية: محمػد إبػراهيـ سػميـ هػ(ٜٖ٘العسكري )

 . بدوف تاريخ.مصر –وال قافة لمعشر والتوزيع  القاهرة 

  مؤسسػػػة آؿ  الفهػػػرس الشػػػامؿ لمتػػػراث العربػػػي اإلسػػػالمي المخطػػػوط -34
 ـ.ٜٜٛٔعماف   -المجمع الممكي  –البيت 

ة لمكمػػػـ القرآعيػػػة والحكػػػـ الفػػػواتظ اإللهيػػػة والمفػػػاتظ الايبيػػػة الموثػػػح -35
بالشػػيخ عمػػواف  المعػػروؼععمػػة اا بػػف محمػػود العخجػواعي    الفرقاعيػة

 ٜٔٗٔالطبعة األولل    الاورية  مصر -هػ( دار ركابي لمعشر ٕٜٓ)
 .ـ ٜٜٜٔ -هػ 
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مجد الديف أبو طاهر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى   القاموس المحيط -36
بإشػراؼ:   ي مؤسسة الرسالةتحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث ف هػ(ٚٔٛ)

ة والعشػر والتوزيػع  ػمؤسسػة الرسػالة لمطباعػ  محمد ععيـ العرقُسوسي
 .ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔال امعة   الطبعة  لبعاف –بيروت 

  محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف سػػػالـ القػػػرافات وأ رهػػػا فػػػي التفسػػػير واألحكػػػاـ -37
بازموؿ  عسخة مصورة عف مخطوطة )دكتػورال( بكميػة الػدعوة وأصػوؿ 

 هػ.ٖٔٗٔ/ٕٔٗٔجامعة أـ القرى بمكة المكرمة   - الديف

أبو القاسـ   تفسير الزمخشري= الكشاؼ عف حقائؽ أوامض التعزيؿ  -38
 –هػ( دار الكتاب العربػي ٖٛ٘محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري )

 .هػ ٚٓٗٔ -الطبعة ال ال ة   بيروت

 دأحم إسحاؽ أبو  تفسير ال عمبي= الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف  -39
 بػف محمػد أبػي اإلمػاـ: تحقيػؽ (هػػٕٚٗ) ال عمبي إبراهيـ بف محمد بف

ث التػرا إحيػاف دار  السػاعدي عظيػر األسػتاذ: وتػدقيؽ مراجعػة  عاشور
 .ـ ٕٕٓٓ - هػ ٕٗٔ األولل الطبعة  لبعاف – بيروت لعربي ا

 أبػػػو يوسػػػؼ يعقػػػوب بػػػف إسػػػحاؽ  الكعػػػز الماػػػوي فػػػي الَمَسػػػف العربػػػي -41
مكتبػػػة   : أوأسػػػت هفعػػػرتحقيػػػؽ هػػػػ(ٕٗٗالسػػػكيت ) المعػػػروؼ بػػػابف

   بدوف تاريخ.القاهرة –المتعبي 
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أبػػو   تفسػػير ابػػف عطيػػة= المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز  -41
محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف أالػػب بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف تمػػاـ بػػف عطيػػة 

  : عبد السالـ عبد الشافي محمدتحقيؽ هػ(ٕٗ٘األعدلسي المحاربي )
   بدوف تاريخ.يروتب –دار الكتب العممية 

أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيدل   المحكػػـ والمحػػيط األعظػػـ -42
 –دار الكتػب العمميػة   : عبد الحميد هعػداوي( تحقيؽهػٛ٘ٗ) المرسي
 .ـٕٓٓٓ -هػ  ٕٔٗٔالطبعة األولل    بيروت

  لمسػػعد الصػػحيظ المختصػػر بعقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػل رسػػوؿ اا ا -43
مـ بػػف الحجػػاج القشػػيري العيسػػابوري أبػػو الحسػػف مسػػ  صػػحيظ مسػػمـ

 –دار إحياف التػراث العربػي   ؽ: محمد فؤاد عبد الباقييحقت هػ(ٕٔٙ)
 . بدوف تاريخ.بيروت

أبو القاسػـ الحسػيف بػف محمػد المعػروؼ    المفردات في أريب القرآف -44
دار   : صػػفواف عػػدعاف الػػداوديتحقيػػؽ هػػػ(ٕٓ٘بالراأػػب األصػػفهاعل )
 .هػ ٕٔٗٔ -الطبعة األولل ( بيروت –ؽ دمش)القمـ الدار الشامية 

ؽ: يػػحق  تجعفػػر شػػرؼ الػػديف ( خصػػائص السػػور)الموسػػوعة القرآعيػػة  -45
 –دار التقريػب بػيف المػذاهب اإلسػالمية   عبد العزيز ع ماف التويجزي

 .هػ ٕٓٗٔ -الطبعة األولل   بيروت

شهاب الػديف فثػؿ اا  أبو عبد اا  الميسر في شرح مصابيظ السعة -46
ؽ: د. يػحق  تهػػ( ٔٙٙبػف حسػيف بػف يوسػؼ الت وِرِبْشػِتي )بػف حسػف ا

 -)مكػػة المكرمػػػة  مكتبػػة عػػػزار مصػػطفل البػػاز  عبػػد الحميػػد هعػػداوي
 ػ.ه ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔالطبعة ال اعية   الرياض(
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أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف   تفسػػير المػػاوردي= العكػػت والعيػػوف  -47
 هػػػػ(ٓ٘ٗمحمػػػد بػػػف حبيػػػب البصػػػري الباػػػدادي الشػػػهير بالمػػػاوردي )

 –دار الكتػػػب العمميػػػة   عبػػػد الػػػرحيـ ؽ: السػػػيد عبػػػد المقصػػػوديػػػحقت
 .بيروت

مجػد الػديف أبػو السػعادات المبػارؾ   العهاية فػي أريػب الحػديث واأل ػر -48
بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد ابػػف عبػػد الكػػريـ الشػػيباعي الجػػزري 

محمػود  -تحقيؽ: طاهر أحمػد الػزاوى  هػ(ٙٓٙابف األ ير )المعروؼ ب
 .ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔبيروت   -المكتبة العممية   عاحيمحمد الط

الهدايػػة إلػػل بمػػوغ العهايػػة فػػي عمػػـ معػػاعي القػػرآف وتفسػػيرل وأحكامػػة  -49
أبػو محمػد مكػي بػف أبػي طالػب َحّمػوش بػف   وجمؿ مػف فعػوف عمومػة

 -مجموعة بحوث الكتاب والسػعة   هػ(ٖٚٗمحمد بف مختار القيسي )
الطبعػة األولػل    جامعة الشارقة -كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .ـٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔ

أبو الحسف عمي بف أحمد بف محمد   الوسيط في تفسير القرآف المجيد -51
تحقيػؽ وتعميػؽ: الشػيخ عػادؿ أحمػد عبػد  هػ(ٛٙٗ) بف عمي الواحديا

الموجػػود  الشػػيخ عمػػي محمػػد معػػوض  الػػدكتور أحمػػد محمػػد صػػيرة  
دار   سػر عبػػد الػػرحمف عويػػالػػدكتور أحمػػد عبػػد الاعػػي الجمػػؿ  الػػدكتو 

 -هػػػػػ  ٘ٔٗٔالطبعػػػػة: األولػػػػل    لبعػػػػاف –ب العمميػػػػة  بيػػػػروت ػالكتػػػػ
 .ـ ٜٜٗٔ



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٕٕٓٗ 

عاصػػر الػػديف أبػػو   تفسػػير البيثػػاوي= أعػػوار التعزيػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ  -51
 هػػػػ(٘ٛٙسػػػعيد عبػػػد اا بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد الشػػػيرازي البيثػػػاوي )

 –العربػػي  دار إحيػػاف التػػراث  : محمػػد عبػػد الػػرحمف المرعشػػميتحقيػػؽ
 .هػ ٛٔٗٔ -الطبعة األولل   بيروت

أبو القاسـ عجـ الديف محمود بػف أبػل   إيجاز البياف عف معاعي القرآف -52
ؽ: الػدكتور حعيػؼ بػف يػحقت هػ(ٓ٘٘الحسف بف الحسيف العيسابوري )

 -الطبعػػة األولػػل   بيػػروت –دار الاػػرب اإلسػػالمي   حسػػف القاسػػمي
 ػ.ه ٘ٔٗٔ

 أحمػد بػف محمػد بف عصر الميث أبو  ديتفسير السمرقع= بحر العمـو  -53
تحقيػؽ وتعميػؽ: الشػيخ عمػل محمػد  (هػػٖ٘ٚ) السػمرقعدي إبػراهيـ بف

معوض والشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود والدكتور زكريا عبػد  المجيػد 
لبعػػػػاف  الطبعػػػػة األولػػػػل   –العػػػػوبي   دار الكتػػػػب العمميػػػػة  بيػػػػروت 

 ـ.ٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔ

 حسػػيف بػػف ظػػافر بػػف الحسػػف عمػػي الػػديف أبػػو جمػػاؿ  بػػدائع البدائػػة -54
ثػػبطة وصػػححة: مصػػطفل عبػػد القػػادر  (هػػػٖٔٙ) الخزرجػػي  األزدي

 ـ.ٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔعطا  دار الكتب العممية  الطبعة األولل  

عبػػد القػػادر بػػف مػػاّل حػػويش السػػيد محمػػود آؿ أػػازي   بيػػاف المعػػاعي -55
 ٕٖٛٔالطبعػة األولػػل    دمشػؽ –هػػ( مطبعػة الترقػي ٜٖٛٔالعػاعي )

 .ـٜ٘ٙٔ -هػ 
 الػرزّاؽ عبػد بػف محّمػد بػف محّمػدمػف جػواهر القػاموس   تاج العػروس -56

 مػف مجموعػة: تحقيػؽ (هػػٕ٘ٓٔ) الزلبيػدي بمرتثل الممّقب الحسيعي
   بدوف تاريخ.الهداية دار  المحققيف
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ٕٕٓ٘ 

أبو محمد عبػد اا بػف مسػمـ بػف قتيبػة الػديعوري   تأويؿ مشكؿ القرآف -57
 –دار الكتب العمميػة  بيػروت   ؽ: إبراهيـ شمس الديفيحقت هػ(ٕٙٚ)

 .لبعاف
 محمػد بف محمد معصور أبو  تفسير الماتريدي= تأويالت أهؿ السعة  -58

 الكتػب دار  باسمـو مجدي. د: تحقيؽ (هػٖٖٖ) يالماتريد محمود بف
 .ـٕ٘ٓٓ - هػٕٙٗٔ األولل  الطبعة  لبعاف بيروت  - العممية

 ر الكتػاب المجيػدتحرير المععل السديد وتعوير العقػؿ الجديػد مػف تفسػي -59
محمػػد الطػػاهر بػػف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاهر بػػف   التحريػػر والتعػػوير= 

  تػػػػوعس –الػػػػدار التوعسػػػػية لمعشػػػػر  هػػػػػ(ٖٜٖٔعاشػػػػور التوعسػػػػي )
 ـ.ٜٗٛٔ

عبػد ( في مجالس التذكير مف كػالـ الحكػيـ الخبيػر)تفسير ابف باديس  -61
عمػػؽ عميػػة وخػػرج  هػػػ(ٜٖ٘ٔالحميػػد محمػػد بػػف بػػاديس الصػػعهاجي )

  لبعاف -دار الكتب العممية بيروت أحمد شمس الديف. :ادي ةآياتة وأح
 ـ.ٜٜ٘ٔ -هػ ٙٔٗٔالطبعة األولل  

أبػو عبػد اا محمػد بػف محمػد ابػف عرفػة الػورأمي   تفسير ابػف عرفػة -61
دار الكتػػػب   : جػػػالؿ األسػػػيوطيتحقيػػػؽ هػػػػ(ٖٓٛالتوعسػػػي المػػػالكي )

 .ـ ٕٛٓٓالطبعة األولل    لبعاف –العممية  بيروت 

هػ( وجالؿ ٗٙٛجالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )  جالليفتفسير ال -62
                                              ٜالػػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػيوطي )

 .الطبعة األولل  القاهرة –دار الحديث  هػ(ٔٔ

 
 



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٕٕٓٙ 

أبػػو القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ   تفسػػير الراأػػب األصػػفهاعي -63
تحقيؽ ودراسة: د. هعػد بعػت محمػد بػف  هػ(ٕٓ٘ل )بالراأب األصفهاع

مكػػة  – جامعػػة أـ القػػرى -كميػػة الػػدعوة وأصػػوؿ الػػديف   زاهػػد سػػردار
 .ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ  الطبعة األوللالمكرمة  

شػركة مكتبػة  هػػ(ٖٔٚٔأحمد بف مصطفل المراأػي ) ي تفسير المراأ -64
 الطبعػػػػة األولػػػػل   ومطبعػػػػة مصػػػػطفل البػػػػابل الحمبػػػػي وأوالدل بمصػػػػر

 .ـٜٙٗٔ -هػ ٖ٘ٙٔ

تقػديـ  هػػ(ٕٓٓ) يحيل بف سالـ بف أبي  عمبػة  تفسير يحيل بف سالـ -65
  لبعػػاف –دار الكتػػب العمميػػة  بيػػروت   وتحقيػػؽ: الػػدكتورة هعػػد شػػمبي

 .ـ ٕٗٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔالطبعة األولل  

أبػػػو معصػػػور محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف األزهػػػري الهػػػروي   تهػػػذيب الماػػػة -66
 –ار إحيػػاف التػػراث العربػػي د  : محمػػد عػػوض مرعػػبتحقيػػؽ هػػػ(ٖٓٚ)

 .ـٕٔٓٓاألولل   الطبعة  بيروت
أبػو جعفػر محمػد بػف   تفسػير الطبػري= جامع البياف في تأويؿ القرآف  -67

مؤسسػة   : أحمػد محمػد شػاكرتحقيؽ هػ(ٖٓٔجرير بف يزيد الطبري )
 .ـ ٕٓٓٓ -هػ  ٕٓٗٔالطبعة األولل    الرسالة

 بػػف سػػهؿ بػػف اا عبػػد بػػف الحسػػف هػػالؿ أبػػو (ٖ/ ٕجمهػػرة األم ػػاؿ ) -68
  بيػػروت – الفكػػر دار (هػػػٜٖ٘) العسػػكري مهػػراف بػػف يحيػػل بػػف سػػعيد

 بدوف تاريخ.

 هػػػ(ٕٖٔأبػػو بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد األزدي )  جمهػػرة الماػػة -69
الطبعػػة   بيػػروت –دار العمػػـ لمماليػػيف   : رمػػزي معيػػر بعمبكػػيتحقيػػؽ
 .ـٜٚٛٔاألولل  
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ٕٕٓٚ 

عواهػػػد األبكػػػار ماة: المسػػػ حاشػػػية السػػػيوطي عمػػػل تفسػػػير البيثػػػاوي -71
جػػالؿ الػػديف ب المعػػروؼ عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر  وشػػوارد األفكػػار

 -جامعػة أـ القػرى  - هػ( كمية الػدعوة وأصػوؿ الػديفٜٔٔالسيوطي )
 .ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ مكة المكرمة 

اِشػػيُة الشٍّػػَهاِب َعَمػػل تْفسػػيِر الَبيَثػػاِوي اْلُمَسػػملاة: ِعَعايػػُة الَقاِثػػل َح َ  -71
شػهاب الػديف أحمػد بػف محمػد   الرلاِثل َعَمل تْفسػيِر الَبيَثػاويوِكَفايُة 

 .بيروت –هػ( دار صادر ٜٙٓٔبف عمر الخفاجي المصري الحعفي )

حاشية الطيبػي عمػل الكشػاؼ المسػماة: فتػوح الايػب فػي الكشػؼ عػف  -72
( هػػػػٖٗٚقعػػػاع الريػػػب  شػػػرؼ الػػػديف الحسػػػيف بػػػف عبػػػد اا الطيبػػػي )

ارعة  جائزة دبي الدوليػة لمقػرآف الكػريـ تحقيؽ: د. يوسؼ عبد اا الجو 
 ـ. ٖٕٔٓهػ  ٖٗٗٔدبي  الطبعة األولل   –

عبد العظيـ إبػراهيـ محمػد   خصائص التعبير القرآعي وسماتة البالأية -73
 -هػػػػ  ٖٔٗٔالطبعػػػة األولػػػل    مكتبػػػة وهبػػػة  هػػػػ(ٜٕٗٔالمطععػػػي )

 .ـ ٕٜٜٔ

 متػولي محمػدالشػيخ  ي تفسير الشػعراو ي حوؿ القرآف الكريـ = خواطر  -74
 .ـ ٜٜٔٔ  اليـو أخبار مطابع (هػٛٔٗٔ) يالشعراو 

تحقيػػؽ: د. محمػػد حسػػيف    ميمػوف بػػف قػػيس ديػواف األعشػػل الكبيػػر  -75
 مكتبة اآلداب بالجماميز  بدوف تاريخ.

ديواف الحارث بف عبػاد  جمعػة وحققػة: أعػس عبػد الهػادي أبػو هػالؿ   -76
ألولػػػل  هيئػػػة أبػػػو ظبػػػي لم قافػػػة والتػػػراث  المجمػػػع ال قػػػافي  الطبعػػػة ا

 ـ.ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔ
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ٕٕٓٛ 

تحقيػؽ: عمػي    هماـ بف أالب بػف صعصػعة الػدارمي ديواف الفرزدؽ  -77
هػػ ٚٓٗٔلبعاف  الطبعة األولل   –فاعور  دار الكتب العممية  بيروت 

 ـ.ٜٚٛٔ -

ؽ . هػػػ( تحقيػػؽ  ٖٗديػػواف المػػتممس الثػػبعي  المػػتممس الثػػبعي ) -78
 –لعربيػػة وشػػرح وتعميػػؽ: حسػػف كامػػؿ الصػػيرفي  معهػػد المخطوطػػات ا

 ـ.ٜٓٚٔ -هػ ٜٖٓٔالقاهرة  
ديواف حساف بف  ابت  حساف بف  ابت بف المعذر الخزرجل األعصاري  -79

بيػروت  الطبعػة  –دار الكتػب العمميػة  هػ( تحقيؽ: عبػد أ. مهعػا  ٗ٘)
 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔال اعية  

  أيالف بف عقبة بف مسػعود التميمػي المعػروؼ بػذي ديواف ذي الرمة -81
 –قيػػػؽ: أحمػػػد حسػػػف بسػػػج  دار الكتػػػب العمميػػػة هػػػػ( تحٚٔٔالرمػػػة )

 ـ.ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔبيروت  الطبعة األولل  

هػػػ(  ٖٓعػػذري )عػػروة بػػف حػػزاـ بػػف مهػػاجر الديػػواف عػػروة بػػف حػػزاـ   -81
  لطبعػة األولػل  ابيػروت –دار الجيػؿ تحقيؽ: أعطواف محسػف القػولاؿ  

 ـ.ٜٜ٘ٔ -هػ  ٙٔٗٔ

 –دار المعرفػة  بيػروت  ديواف ععترة بف شداد  تحقيؽ: َحْمُدو َطملاس  -82
 ـ.ٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔلبعاف  الطبعة ال اعية  

 ٛٙديواف قيس بػف الممػوح  قػيس بػف الممػوح الممقػب بمجعػوف لبمػل ) -83
هػػػ( تحقيػػؽ: يسػػري عبػػد الاعػػي  دار الكتػػب العمميػػة  بيػػروت  الطبعػػة 

 ـ.ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔاألولل 
المػػػػػولل أبػػػػػو الفػػػػػداف إسػػػػػماعيؿ حقػػػػػي بػػػػػف مصػػػػػطفل   روح البيػػػػػاف -84

   بدوف تاريخ.بيروت –دار الفكر  هػ(ٕٚٔٔستاعبولي )اإل
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ٕٕٜٓ 

تفسػػػير =  الم ػػػاعي والسػػػبع العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير فػػػي المعػػػاعي روح -85
 األلوسػػػي الحسػػػيعي اا عبػػػد بػػػف محمػػػود الػػػديف شػػػهاباأللوسػػػي   

 –العمميػػػة الكتػػب دار  عطيػػة البػػاري عبػػػد عمػػي: تحقيػػؽ (هػػػٕٓٚٔ)
 هػ ٘ٔٗٔ الطبعةاألولل   بيروت

جمػاؿ الػديف أبػو الفػرج عبػد الػرحمف بػف   ير في عمـ التفسيرزاد المس -86
دار   : عبػد الػرزاؽ المهػػديتحقيػؽ هػػػ(ٜٚ٘عمػي بػف محمػد الجػوزي )

 .هػ ٕٕٗٔ  الطبعة األولل  بيروت –الكتاب العربي 

 بػأبي المعػروؼ أحمػد بػف مصػطفل بػف أحمد بف محمد  زهرة التفاسير -87
 ـ.ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ. العربي الفكر دار (هػٜٖٗٔ) زهرة

 بػف موسػل بػف َسػْورة بػف عيسػل بػف محمد عيسل أبو  سعف الترمذي -88
  عػػوض عطػػوة إبػػراهيـ :وتعميػػؽ تحقيػػؽ (هػػػٜٕٚ) الترمػػذي الثػػحاؾ

 ال اعية  الطبعة  مصر – الحمبي يالباب مصطفل ومطبعة مكتبة شركة
 .ـٜ٘ٚٔ - هػ ٜٖ٘ٔ

 بػػف أحمػػد بػػف محمػػد اا عبػػد أبػػو الػػديف شػػمس  سػػير أعػػالـ العػػبالف -89
 المحققػيف مػف مجموعػة: تحقيػؽ (هػػٛٗٚ) الػذهبي َقاْيمػاز بف  مافع

 ال ال ػػة  الطبعػػة  الرسػػالة مؤسسػػة  األرعػػاؤوط شػػعيب الشػػيخ بإشػػراؼ
 .ـ ٜ٘ٛٔ/  هػ ٘ٓٗٔ

شرح الطيبي عمل مشكاة المصابيظ المسػمل بػػ )الكاشػؼ عػف حقػائؽ  -91
ؽ: د. يحقت هػ(ٖٗٚشرؼ الديف الحسيف بف عبد اا الطيبي ) السعف(

 -مكتبػػة عػػػزار مصػػطفل البػػاز )مكػػة المكرمػػػة   د الحميػػد هعػػداويعبػػ
 .ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔالطبعة األولل   الرياض(
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ٕٖٓٓ 

 بػف محمػد الػديف شػمس (ٕٖ٘)ص:  القػرافات فػي العشػر طيبة شرح -91
 الشػيخ: عميػة وعمػؽ ثػبطة (هػػٖٖٛ) الجػزري ابػف يوسػؼ بف محمد
 - هػ ٕٓٗٔ ال اعية  الطبعة  بيروت – العممية الكتب دار  مهرة أعس

 .ـ ٕٓٓٓ

عشواف بػف سػعيد الحميػرى   شمس العمـو ودواف كالـ العرب مف الكمـو -92
مطهػر بػف  -: د حسػيف بػف عبػد اا العمػري تحقيؽ هػ(ٖٚ٘اليمعي )

دار الفكر المعاصر )بيروت   د يوسؼ محمد عبد اا -عمي اإلرياعي 
 -ػ هػ ٕٓٗٔالطبعة األولل   سورية( -لبعاف(  دار الفكر )دمشؽ  -

 .ـ ٜٜٜٔ

دار الصػػػابوعي لمطباعػػػة   محمػػػد عمػػػي الصػػػابوعي  صػػػفوة التفاسػػػير -93
 .ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔالطبعة األولل    القاهرة –والعشر والتوزيع 

أبػػو العبػػاس شػػهاب الػػديف   عمػػدة الحفػػاظ فػػي تفسػػير أشػػرؼ األلفػػاظ -94
 هػػ( ٙ٘ٚأحمد بف يوسؼ بف عبد الدائـ المعػروؼ بالسػميف الحمبػي )

 الطبعة األولػل   دار الكتب العممية  اسؿ عيوف السودؽ: محمد بيحقت
 .ـٜٜٙٔ -هػ  ٚٔٗٔ

شػػػهاب الػػػديف أحمػػػد بػػػف   أايػػػة األمػػػاعي فػػػي تفسػػػير الكػػػالـ الربػػػاعي -95
مػػف أوؿ سػػورة الػػعجـ إلػػل ) هػػػ(ٖٜٛ) إسػػماعيؿ بػػف ع مػػاف الكػػوراعي

جامعػة   دراسػة وتحقيػؽ: محمػد مصػطفي كوكصػو( آخر سػورة العػاس
 .ـ ٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔ تركيا –االجتماعية كمية العمـو  -صاقريا 
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ٕٖٓٔ 

عظػػاـ الػػديف   تفسػػير العيسػػابوري=  أرائػػب القػػرآف ورأائػػب الفرقػػاف  -96
: تحقيػػؽ هػػػ(ٓ٘ٛالحسػػف بػػف محمػػد بػػف حسػػيف القمػػي العيسػػابوري )

 -الطبعػة األولػل   بيػروت –دار الكتب العمميػة   الشيخ زكريا عميرات
 .هػ ٙٔٗٔ

عبػػد اا بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة  أبػػو محمػػد  أريػػب الحػػديث البػػف قتيبػػة -97
 –مطبعػػة العػػاعي   : د. عبػػد اا الجبػػوريتحقيػػؽ هػػػ(ٕٙٚالػػديعوري )

 هػ.ٜٖٚٔالطبعة األولل    باداد

أبػو ُعبيػد القاسػـ بػف سػاّلـ بػف عبػد   أريب الحديث لمقاسـ بػف سػالـ -98
  : د. محمػػد عبػػد المعيػػد خػػافتحقيػػؽ هػػػ(ٕٕٗاا الهػػروي الباػػدادي )

الطبعػة: األولػل    الػدكف -ؼ الع ماعية  حيػدر آبػادمطبعة دائرة المعار 
 .ـ ٜٗٙٔ -هػ  ٖٗٛٔ

أبػػػو بكػػػر محمػػػد بػػػف ُعزيػػػر   أريػػػب القػػػرآف المسػػػمل بعزهػػػة القمػػػوب -99
دار   : محمػػد أديػػب عبػػد الواحػػد جمػػرافتحقيػػؽ هػػػ(ٖٖٓ) السجسػػتاعي

 .ـ ٜٜ٘ٔ -هػ  ٙٔٗٔالطبعة األولل     سوريا –قتيبة 

مػػد عبػػد اا بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة أبػػو مح  بػػف قتيبػػةال أريػػب القػػرآف -111
 ٜٖٛٔ  دار الكتػب العمميػة  : أحمػد صػقرتحقيػؽ هػػ(ٕٙٚالديعوري )

 .ـ ٜٛٚٔ -هػ 

أبػػو عبػػد اا محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف   فػػتظ البػػاب فػػي الكعػػل واأللقػػاب -111
ؽ: أبػػو قتيبػػة عظػػر يػػحقت هػػػ(ٜٖ٘محمػػد بػػف يحيػػل بػػف َمْعػػَدل العبػػدي )

هػػ ٚٔٗٔالطبعػة األولػل    الريػاض –مكتبػة الكػو ر   محمد الفاريابي
 .ـٜٜٙٔ -
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ٕٖٕٓ 

أبو الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف   فتظ البياف في مقاصد القرآف -112
ععػػي  هػػ(ٖٚٓٔبػف عمػي ابػف لطػؼ اا الحسػيعي البخػاري الِقعلػوجي )

  بطبعػػِة وقػػّدـ لػػة وراجعػػة: خػػادـ العمػػـ َعبػػد اا بػػف إبػػراهيـ األعَصػػاري
 -هػػػػ  ٕٔٗٔ  َبيػػروت –َصػػيَدا  الَمكتبػػة العصػػريلة لمطَباعػػة والّعْشػػػر 

 .ـ ٕٜٜٔ

 الشػػػوكاعي اا عبػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  فػػػتظ القػػػدير -113
 الطبعة  بيروت دمشؽ  - الطيب الكمـ دار ك ير  ابف دار (هػٕٓ٘ٔ)

 .هػ ٗٔٗٔ  األولل

بػابف    المعػروؼع مػاف سػعيد بػف محمػد المعػافري أبػو  كتاب األفعػاؿ -114
مراجعػػة:   يف محمػػد محمػػد شػػرؼ: حسػػتحقيػػؽ هػػػ( ٓٓٗالحػػداد )بعػػد 

مؤسسػة دار الشػعب لمصػحافة والطباعػة والعشػر    محمد مهدي عػالـ
 .ـ ٜ٘ٚٔ -هػ  ٜٖ٘ٔ    القاهرة

 ابػػف عمػػل بػػف مكػػـر بػػف الفثػػؿ محمػػد أبػػو الػػديف جمػػاؿ  لسػػاف العػػرب -115
 - ال ال ػػة الطبعػػة  بيػػروت – صػػادر دار( هػػػٔٔٚ) األعصػػاري معظػػور
 .هػ ٗٔٗٔ

 هػػ(ٜٕٓدة معمػر بػف الم عػل التيمػل البصػري )أبػو عبيػ  مجاز القرآف -116
 .هػ ٖٔٛٔ  القاهرة –مكتبة الخاعجل   : محمد فواد سزگيفتحيؽ

جمػاؿ الػديف   مجمع بحار األعوار فػي أرائػب التعزيػؿ ولطػائؼ األخبػار -117
 هػػػ(ٜٙٛمحمػػد طػػاهر بػػف عمػػي الصػػديقي الهعػػدي الَفتلِعػػي الكجراتػػي )

الطبعػػة  يػػدر آبػػاد الػػدكف بح مطبعػػة مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ الع ماعيػػة
 .ـٜٚٙٔ -هػ ٖٚٛٔال ال ة  
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ٕٖٖٓ 

أبػػو الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػاف   مجمػػؿ الماػػة البػػف فػػارس -118
  دراسة وتحقيؽ: زهير عبد المحسف سمطاف هػ(ٜٖ٘القزويعي الرازي )
 .ـ ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ -الطبعة ال اعية   بيروت –مؤسسة الرسالة 

مػػد جمػػاؿ الػػديف بػػف محمػػد مح  تفسػػير القاسػػمي=  محاسػػف التأويػػؿ -119
ؽ: محمػػد باسػػؿ عيػػوف يػػحقت هػػػ(ٕٖٖٔسػػعيد بػػف قاسػػـ القاسػػمي )

 .هػ ٛٔٗٔ  الطبعة األولل  بيروت –دار الكتب العممية   السود

زيف الديف أبػو عبػد اا محمػد بػف أبػي بكػر بػف عبػد   مختار الصحاح -111
المكتبػػػػة   ؽ: يوسػػػػؼ الشػػػػيخ محمػػػػديػػػػحقت هػػػػػ(ٙٙٙالقػػػػادر الػػػػرازي )

الخامسػػػة   الطبعػػػة  صػػػيدا –الػػػدار العموذجيػػػة  بيػػػروت  -العصػػػرية 
 .ـٜٜٜٔهػ / ٕٓٗٔ

أبو عبد اا أحمد بف محمد بف حعبؿ بف   مسعد اإلماـ أحمد بف حعبؿ -111
عػادؿ  -ؽ: شػعيب األرعػؤوط يػحقت هػػ(ٕٔٗهالؿ بػف أسػد الشػيباعي )

  إشػػػراؼ: د عبػػػػد اا بػػػف عبػػػػد المحسػػػف التركػػػػي  مرشػػػد  وآخػػػػروف
 .ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٔٗٔعة األولل  الطب  مؤسسة الرسالة

أبػو حػاتـ محمػد بػف   مشاهير عممػاف األمصػار وأعػالـ فقهػاف األقطػار -112
حققػػة  هػػػ(ٖٗ٘حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف التميمػػي الػػدارمي الُبسػػتي )

دار الوفػاف لمطباعػة والعشػر   مرزوؽ عمل ابراهيـ وو قة وعمؽ عمية:
 .ـ ٜٜٔٔ-هػٔٔٗٔالطبعة األولل  المعصورة –والتوزيع 
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ٕٖٓٗ 

محيػي السػعة أبػو   معػالـ التعزيػؿ فػي تفسػير القػرآف = تفسػير الباػوي -113
د ػ: عبػتحقيػؽ هػػ(ٓٔ٘محمد الحسيف بػف مسػعود بػف محمػد الباػوي )

األولػػل    الطبعػػة  بيػػروت–دار إحيػػاف التػػراث العربػػي   الػػرزاؽ المهػػدي
 .هػ ٕٓٗٔ

المعػروؼ ي أبو الحسف سعيد بف مسعدة البمخ  معاعل القرآف لألخفش -114
  تحقيػػؽ: الػػدكتورة هػػدى محمػػود قراعػػة هػػػ(ٕ٘ٔخفش األوسػػط )بػػاأل

 .ـ ٜٜٓٔ -هػ  ٔٔٗٔالطبعة األولل    مكتبة الخاعجي  القاهرة

أبو زكريا يحيل بف زياد بػف عبػد اا بػف معظػور   معاعي القرآف لمفراف -115
: أحمػد يوسػؼ العجػاتي / محمػد عمػي تحقيؽ هػ(ٕٚٓالديممي الفراف )

دار المصرية لمتأليؼ والترجمة   اعيؿ الشمبيالعجار / عبد الفتاح إسم
   بدوف تاريخ.الطبعة األولل  مصر –

 هػػ(ٖٖٛالعحػاس ) أبو جعفػر أحمػد بػف محمػد  معاعي القرآف لمعحاس -116
  رمػػػةكمكػػة الم -جامعػػة أـ القػػرى   ؽ: محمػػد عمػػي الصػػابوعيبػػحقت

 هػ.ٜٓٗٔالطبعة األولل  
عرابة لمزجاج -117 هيـ بف السري بػف سػهؿ أبو إسحاؽ إبرا  معاعي القرآف وا 

 –عػػالـ الكتػػب   : عبػػد الجميػػؿ عبػػدل شػػمبيتحقيػػؽ هػػػ(ٖٔٔالزجػػاج )
 .ـ ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔالطبعة األولل   بيروت

وُيسػػملل )إعجػػاز القػػرآف ومعتػػرؾ   معتػػرؾ األقػػراف فػػي إعجػػاز القػػرآف -118
دار  هػػ(ٜٔٔجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السػيوطي ) األقراف(

 -هػػػػػ  ٛٓٗٔالطبعػػػػة األولػػػػل   لبعػػػػاف –بيػػػػروت  -تب العمميػػػػة ػالكػػػػ
 .ـ ٜٛٛٔ
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ٕٖٓ٘ 

 (هػػ ٖٗٛ) المرزبػاعي عمػراف بػف محمػد اا عبيػد وأبػ  معجـ الشعراف -119
 دار القدسػػي  مكتبػػة  كرعكػػو.  ؼ الػػدكتور األسػػتاذ: وتعميػػؽ بتصػػحيظ
 - هػػػػػػٕٓٗٔ ال اعيػػػػػة  الطبعػػػػة  لبعػػػػػاف – بيػػػػروت العمميػػػػػة  الكتػػػػب
 .ـٕٜٛٔ

هيـ إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف الحسػػػيف أبػػػو إبػػػرا  معجػػػـ ديػػػواف األدب -121
مراجعػة: دكتػور   تحقيؽ: دكتور أحمػد مختػار عمػر هػ(ٖٓ٘الفارابي )

مؤسسػػػة دار الشػػػػعب لمصػػػحافة والطباعػػػة والعشػػػػر    إبػػػراهيـ أعػػػيس
 .ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ  القاهرة

دار   حامػد صػادؽ قعيبػػي -محمػد رواس قمعجػي   معجػـ لاػة الفقهػاف -121
 -هػػػػ  ٛٓٗٔالطبعػػػة ال اعيػػػة    توزيػػػعالعفػػػائس لمطباعػػػة والعشػػػر وال

 .ـ ٜٛٛٔ

عبػػػد اا محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف  أبػػػوتفسػػػير الػػػرازي  مفػػػاتيظ الايػػػب =  -122
 هػػ(ٙٓٙالحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي )

 .هػ ٕٓٗٔ -الطبعة ال ال ة   بيروت –دار إحياف التراث العربي 
 القزويعػػي زكريػػاف بػػف سفػػار  بػػف أحمػػد الحسػػيف أبػػو  مقػػاييس الماػػة -123

 دار  هػػاروف محمػػد السػػالـ عبػػد: تحقيػػؽ (هػػػٜٖ٘: المتػػوفل) الػػرازي
 .ـٜٜٚٔ - هػٜٜٖٔ  الفكر

مّحمػد  (تأمالت عممية وأدبية في كتاب اا عز وجؿ)مف روائع القرآف  -124
 -هػػػػ  ٕٓٗٔ بيػػػروت –موسسػػػة الرسػػػالة   َسػػػعيد َرمثػػػاف البػػػوطي

 .ـ ٜٜٜٔ
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ٕٖٓٙ 

إبػػراهيـ بػػف عمػػر بػػف حسػػف   سػػورعظػػـ الػػدرر فػػي تعاسػػب اآليػػات وال -125
دار الكتػاب اإلسػالمي   هػػ(٘ٛٛالرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )

   بدوف تاريخ.القاهرة

فصػػمت   عبػػد السػػالـ أحمػػد الراأػػب  وظيفػػة الصػػورة الفعيػػة فػػي القػػرآف -126
 -هػػػػ  ٕٕٗٔالطبعػػػة األولػػػل    حمػػػب –لمدراسػػػات والترجمػػػة والعشػػػر 

 .ـٕٔٓٓ

أبو العباس شمس الديف أحمد بػف   بعاف الزمافوأعباف أ وفيات األعياف -127
ؽ: إحسػاف يػحقت هػػ(ٔٛٙمحمد بف إبراهيـ بػف أبػي بكػر ابػف خمكػاف )

 ـ.ٜٔٚٔ  األولل الطبعة  بيروت –دار صادر   عباس
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ٕٖٓٚ 

 فهسس ادلىضلىعبث
 انصفحت ادلىضىع

 ٖٜٓٔ مقدمة
 ٖٜٗٔ ـ: التصوير بأجساـ اإلبؿ وهيئاتها في القرآف الكريانفصم األول

 ٖٜٗٔ التصوير بأجساـ اإلبؿ : ادلبحث األول       
 ٖٜٗٔ التصوير بجسـ الجمؿ معفردا -ٔ
 ٜٖٜٔ التصوير بأجساـ الجماؿ مجتمعة -ٕ

 ٜٗٗٔ التصوير بهيئات اإلبؿ : ادلبحث انثبني
 ٜ٘ٗٔ التصوير بهيئة العاقة الدكاف -ٔ
 ٜٛٗٔ التصوير بهيئة قموح اإلبؿ -ٕ
 ٜٓ٘ٔ هيئة الفاقرة التي تعمؿ في أعؼ البعيرالتصوير ب -ٖ
 ٜٗ٘ٔ اقَمَطرتْ التصوير بهيئة العاقة إذا  -ٗ

 ٜٚ٘ٔ : التصوير بأحواؿ سير اإلبؿ في القرآف الكريـانفصم انثبني
 ٜٚ٘ٔ التصوير بإيثاع اإلبؿ : ادلبحث األول

 ٜٔٙٔ التصوير بإهطاع اإلبؿ : ادلبحث انثبني
 ٜٗٙٔ ر بحْسر اإلبؿ: التصوي ادلبحث انثبنث
 ٜٙٚٔ التصوير بأمراض اإلبؿ في القرآف الكريـ انفصم انثبنث:
 ٜٚٚٔ الَحَبط: التصوير بداف  ادلبحث األول

 ٜٔٛٔ : التصوير بداف الجرب ادلبحث انثبني
َعر ادلبحث انثبنث  ٜٚٛٔ : التصوير بداف الصل
 ٜٜٔٔ : التصوير بداف الُهياـ ادلبحث انسابع



 

  

 

 
                                            الحسف عبد المطيؼ محمد الالويد/            القرآف الكريـ فيوهيئاتها وأحوالها اإلبؿ التصوير ب   

 

ٕٖٓٛ 

 انصفحت ادلىضىع
التصػوير بػأطوار حمػؿ اإلبػؿ وعػادات حمبهػا فػي سابع:انفصم ان

 . القرآف الكريـ
ٜٜٔٙ 

 ٜٜٙٔ : التصوير باإلبؿ المواقظادلبحث األول 
 ٕٔٓٓ : التصوير بالعوؽ العشار ادلبحث انثبني
 ٕٗٓٓ : التصوير بفواؽ العاقة ادلبحث انثبنث

 ٕٔٔٓ . خاتمة
 ٕٙٔٓ . مراجع ومصادر البحث
 ٖٕٚٓ . فهرس الموثوعات

 


