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 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 
 
 

 م. د. صالح مهدي حسن
 قسم اصول الدين -جامعة تكريت/ كلية العلوم االسالمية

 

 ذمـــةـمقـال
األلباب ، والصبلة والسبلـ عمػ  مػف الحمد هلل منزؿ الكتاب تبصرة وذكرى ألولي 

أوتػػي الحكمػػػل ولصػػػؿ اليطػػاب ، سػػػبدنا محمػػػد النبػػػي الصربػػي األمػػػّي ، الػػػذي يصػػػو اهلل 
بالقػػدر الصظػػبـ ، والػػذكر الحكػػبـ ، وعمػػ  هلػػو وأصػػحابو الطببػػبف الطػػاىربف ، ومػػف تػػبصيـ 

      بإحساف إل  بـو الدبف .
 …أما بعــــــــد 

الموضػوع ىػو مػا حصػؿ لبػو مػف لػبس عنػد بصػض النػاس لإف سبب ايتباري ليذا 
القػػايمبف بحرمػػل التبػػرؾ باو ػػار أو األعبػػاف المباركػػل ووصػػ يـ ليػػا بال ػػرؾ بػػاهلل تصػػال  ، 
لػػػتردت لػػػي بح ػػػي ىػػػذا الموسػػػـو ة ف أل ػػػاظ البركػػػل لػػػي القػػػرهف الكػػػربـ   أف أوضػػػ  ىػػػذا 

 المبس بتدلل مف القرهف الكربـ والسنل النبوبل الدالل عمبو .
وتكمػػػف أىمبػػػل ىػػػذا الموضػػػوع بػػػتنواع البركػػػل ا الموتػػػودة لػػػي ة صػػػ ات اهلل تبػػػارؾ      

وتصال  ، والكتب اإلليبل المنزلل ، وأنببايػو الػذبف اصػط اىـ لرسػالتو ، ومػا يصػو تصػال  
 مف األمكنل واألزمنل بتمؾ البركل وه ارىا الدنبوبل واأليروبل عم  اإلنساف .

بحػػث بػػتميص لػػي ببػػاف أل ػػاظ البركػػل الػػواردة لػػي وكػػاف منيتػػي لػػي كتابػػو ىػػذا ال
مواضػػصيا وتصػػنب يا لموعػػوؼ عمػػ  مػػا لبيػػا مػػف داليػػؿ ولوايػػد بتحقػػؽ بيػػا توضػػب  تمػػؾ 

 الداليؿ .

 ي القرآن الكريمـالفاظ الربكة ف
 " دراضة مىضىعية "
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 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 وعد عسمت بح ي ىذا عم  ستل مباحثة

 ة عف م يـو البركل لي المغل واالصطبلح  المبحث األول
 ة البركل لي الص ات اإلليبلالمبحــث الثــــاني

 ة البركل لي الكتب المنزلل  مبحــث الثـــالثال
 ة بركػػػػػل  األ ػػػػياصالمبحـــــــث الرابـع
 ة  بركػػػػػػل األزمنػػػػػػػل  امســالمبحـــــــث الخ

 ة  بركػػػػػػل  األمكنػػػػػل المبحـــــــث الســـــــادس

 لمبحث ببنت لبيا أىـ النتايج . ةــــــــخاتم

ف مػف أىػػـ  المصػػادر التػي اعتمػػدتيا لػػي بح ػي لكانػػت متموعػػل مػف كتػػب المغػػل وا 
والت سػػبر المصتمػػدة عمػػ  ايػػتبلؼ مناىتيػػا وكتػػب الحػػدبث النبػػوي ال ػػربؼ وبصػػض كتػػب 

 ال روح وغبرىا مف المصادر .
 

أف الحمػد هلل رب الصػالمبف وألضػؿ الصػبلة وأتػـ التسػمبـ عمػ  سػبدنا  وآخر دعوانا
 .  محمد وعم  هلو وصحبو أتمصبف 
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 لث األواملبحـ
 ركـــــــةــمفهـــــــــىم الب

 

 …أواًل : البركة في المغـــة 
 ة الّنماء والزبادة . والتبربؾ الدعاء لئلنساف أو غبره بالبركل .  البركة في المغة تعني

رؾ لبػو عمبو تبربكًا ا أي عمت لو بارؾ اهلل عمبػؾ ، وبػارؾ اهلل ال ػيء ومبػابقاؿ ة بركت 
   وعمبو ة وضع لبو البركل .

     َرْحَمػػػػُت الموػػػػِو َوَبَرَكاتُػػػػُو   وطصػػػػاـ بربػػػػؾ ة كتنػػػػو مبػػػػارؾ . وعػػػػاؿ ال ػػػػّراء لػػػػي عولػػػػو ة     
   عاؿ ة البركات السصادة .  ٔف َعَمْبُكـ
عػػاؿ أبػػو منصػػور ة وكػػذلؾ عولػػو لػػي الت ػػيد ة السػػبلـ عمبػػؾ أبيػػا النبػػي ورحمػػل اهلل     

، لقد نػاؿ السػصادة المباركػل الدايمػل . وبركاتو ا ألف مف أسصده اهلل بما أسصد بو النبي 
مػا أعطبتػو مػف الت ػربؼ وعولو ة وبارؾ عم  محمد وعم  هؿ محمد ة أي أ بت لػو وأدـ 

   والكرامل .
صػؿ األوؿ أي ال بػات وتصني البركل أبضػًا المبلزمػل ، وتطمػؽ أبضػًا عمػ  الزبػادة واأل   

 .   ٕف ولي حدبث أـ سمبـ ة فف لحنكو وبرؾ عمبو    والمبلزمل .
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٖٚ   سورة ىود ة اوبل ٔف
ىػػ  ة ٕٙ٘صحب  البياري ة ألبي عبػد اهلل محمػد بػف اسػماعبؿ البيػاري ، باب الدعاء بك رة الماؿ والولػد مػع البركػل ، فت  ٕف

 ـ  .ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔلبناف، ف –، دار القمـ ، ببروت  ٖٕٗٗ/٘
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

   . ٔفأي دعا لو بالبركل ، وبقاؿ بارؾ اهلل لؾ ولبؾ وعمبؾ ، وتبارؾ اهلل أي بارؾ اهلل 
َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَيا .    ٕف  وتبركت بو أي تبمنت بو ، وعولو تصال  ة 

عػػاؿ األزىػػري ة النػػار نػػػور الػػرحمف ، والنػػػور ىػػو اهلل تبػػػارؾ وتصػػال  ، ومػػف حوليػػػا      
 . ٖفوالمبليكل ، وعاؿ األزىري ة فف مصن  بركل اهلل عّموه عم  كؿ  يء    موس  

 .  ٗفوتبػارؾ اهلل ة تقدس وتنزه وتصاظـ ، وال تكوف ىػذه الص ل لغبره أي تطير 
ف ت سػػبر تبػػارؾ اهلل لقػػاؿ ة ارت ػػع . والمتبػػارؾ ة المرت ػػع وعػػاؿ وسػػيؿ أبػػو الصبػػاس عػػ     

  الزتاج ة تبارؾ ت اعؿ مف البركل وكذلؾ بقوؿ أىؿ المغل .
ة ومصنػػ  البركػػل الك ػػرة لػػي كػػؿ يبػػر وعػػاؿ لػػي    رضــي اع عنيمــا وروى ابػػف عبػػاس      

وعػػػاؿ ابػػػف األنبػػػاري ة تبػػػارؾ اهلل أي بتبػػػرؾ  موضػػػع هيػػػر تبػػػارؾ اهلل ة تصػػػاظـ وتصػػػال  .
 باسمو لي كؿ أمر . 

 

                                                           

             لئلماـ الصبلمل أبػي ال ضػؿ تمػاؿ الػدبف محمػد بػف مكػـر ابػػف منظػور األلربقػي المصػري بنظر ة لساف الصرب ة   ٔف
ألبػػػي منصػػػور محمػػػد بػػػػف احمػػػد وبنظػػػر ة تيػػػذبب المغػػػل ة  ، ىػػػػ ٖٗٚٔ-ـٜ٘٘ٔفمػػػػادة ف بػػػرؾ   ىػػػػ ، ٔٔٚت ف

ىػػػ  مػػػادة ف بػػرؾ   ، تحقبػػؽ ة األسػػتاذ محمػػد عبػػد المػػنصـ ي ػػاتي واألسػػتاذ محمػػػود لػػرج الصقػػدة ، ٖٓٚاألزىػػري ف
والمصباح المنبر  ،مراتصل األستاذ عمي محمد البتاوي، الدار المصربل لمتتلبؼ والترتمل ف د. ط.   ف د. ت.   

 ،، مصػر ، التػزء االوؿ  ٖىػ  مػػادة ف بػرؾ   ، طٓٚٚالمقري ال بومي ، فتة لمرالصي احمد بف محمد بف عمي 
ىػػػػ  ، تحقبػػػػؽ متموعػػػػل مػػػف االسػػػاتذة ، طبصػػػل ٕ٘ٓٔوتػػػػاج الصػػػروس ة محمػػػد مرتضػػػ  الزببػػػدي الحسػػػبني ، فت

ـ ، ومصتػػـ مقػػاببس المغػػل ة ألبػػي الحسػػبف أحمػػد بػػف لػػارس بػػف زكربػػا ٕٕٓٓ – ٜ٘ٙٔالكوبػػت ، تػػاربط الطبػػع  ف
   ، تحقبؽ ة عبد السبلـ ىاروف ، طبصل دار الكتب الصممبل، ببروت .ىػٜٖ٘ف

 . ٛسورة النمؿ ة اوبل   ٕف
 تيذبب المغل ة مادة ف برؾ   .  ٖف
، دار  ٕ٘ٓ/ٗىػ  ة ٜٔٚبنظر ة ت سبر الببضاوي ة لئلماـ أبي سصبد عبد اهلل بف عمر بف محمد ال برازي فت  ٗف 

ىػػ  ٜٔ٘ت سبر أبي السصود ة ألبي السصود محمد بػف محمػد الصمػادي فت ، الكتب الصممبػل ، ببروت ف د. ت.  
روح المصػػػاني لػػػي ت سػػػبر القػػػراف الكػػػربـ  ،، دار إحبػػػاء التػػػراث الصربػػػي ، ببػػػروت ، ف د. ت. ط.    ٕٓٓ/ٙة 

 ، دار إحباء التراث الصربي ، ببروت. ٖٕٓ/ٛٔىػ  ة ٕٓٚوالسبع الم اني ة لمحمػد الآللوسي أبو ال ضؿ فت
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 (7( السنـة )31العـدد )

 وعاؿ المبث ة لي ت سبر تبارؾ اهلل عاؿ ة تمتبد وتصظبـ ، وتبارؾ بال يء ة ت اعػؿ بػو .
والبركػػاء ة ال بػات لػػي  التتػػارة وغبرىػا أي واظبػػت عمبيػا .وعػاؿ المحبػاني ة باركػػت عمػ  

   ت السحابل ة ا تد انيبلليا .الحرب والتد وأصمو مف البروؾ ، وابترك
 .  ٔفالسػػػماء ، وأبركػػػت ة داـ مطرىػػػػا . وابتػػػرؾ السػػػحاب ة إذا ألػػػّ  المطػػػروابتركػػػت     

الّنمػػػاء والزبػػػادة والػػػدعاء  ويبلصػػػل القػػػوؿ نتػػػد أف مصػػػاني البركػػػل لػػػي المغػػػل تػػػدؿ عمػػػ  ة
والسػػػصادة والػػػدواـ وال بػػػات والتػػػبمف والتنزبػػػو والتقػػػدبس والتصظػػػبـ والتمتبػػػد والرلصػػػل والصمػػػو 

 وك رة اليبر والت اؤؿ .
 …ثانيــــــًا : البركة في االصطالح 

بصد االستقراء لم يـو البركل لي المغل نبلحظ أف م يػـو البركػل لػي االصػطبلح بكػاد     
   غوي . عم  ما ذكرنا مف مصانبيا .عف مصناه الم ال بيرج

أنيػػػا ة ف البركػػػل ة الّنمػػػاء والزبػػػادة حسػػػبل كانػػػت أو  معناىـــا االصـــطالحيوعبػػػؿ لػػػي     
 .  ٕفمصنوبل ، وك رة اليبر ودوامو   

ف البركػل ة ىػي  بػوت اليبػر اإلليػي لػي ال ػيء ، وعبػؿ لكػؿ  ػيء لبػو  وعبؿ أبضًا ة   
 .  ٖفزبادة محسوسل ىو مبارؾ ولبو بركل   

 
 
 
 

                                                           

 . ٕٕٓ/ٔبنظر ة لساف الصرب مادة ف برؾ   ة   ٔف
 . ٕٓٓ/ٙت سبر أبي السصود ة   ٕف
 . ٔٗٔ/ٕم ردات القرهف وغرببو ، لصبد الرؤوؼ المصري ة   ٖف
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 املبحث الثـاني
 ي الصفـــات اإلهليــــةـالربكــــة ف

 

ذكرت البركل لي الص ات اإلليبل لي أك ر مف هبل لي القرهف الكػربـ وعػد دلػت عمػ      
الم سػروف والتػي سػنصرض لػي ىػذا المبحػث بصػض تمػؾ األعػواؿ مػع مصاٍف متصػددة ذكرىػا 

اإل ػػارة إلػػ  مػػوطف البركػػل لػػي الصػػ ات  ػػـ نسترسػػؿ لػػي ببػػاف مػػا بتػػوز لػػي حقػػو تصػػال  
مػػف التنزبػػو والتوحبػػد ون ػػػي ال ػػببو ، وعمػػـو بركػػل أسػػػمايو وصػػ اتو وعدسػػبتيا ومػػف ىػػػذه 

 اوبات ة
. عاؿ تصال  ة ٔ

َل ا  .  ٔف  ْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًا  َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
لالبركػػل ة النمػػاء والزبػػادة حسػػبل كانػػت أو مصنوبػػل ، وك ػػرة اليبػػر ودوامػػو أبضػػًا ، 

ؽ بالمقاـ باعتبار تصالبو عما سػواه لػي عم  المصن  األوؿ وىو األلب ونسبتيا إل  اهلل 
ذاتو وص اتو وألصالو ، التػي مػف تممتيػا تنزبػؿ القػرهف الكػربـ المصتػز النػاطؽ بصمػّو  ػتنو 
تصػػػال  وسػػػمو صػػػ اتو وابتنػػػاء ألصالػػػو عمػػػ  أسػػػاس الحكػػػـ والمصػػػال  ويموىػػػا عػػػف  ػػػايبل 

قػو تصػال  حتػ  وبتضػ  مػف ىػذا الكػبلـ أف مقػاـ التنزبػو واتػب لػي ح .  ٕفاليمؿ بالكمبل 
ال بما ػػؿ الميمػػوعبف لبػػو ، وعػػد سػػبؽ ذكػػر البركػػل ىنػػا لمداللػػل عمػػ   ػػموؿ الزبػػادة والػػدواـ 

 وال بات لتمبع ص اتو تصال  ومصانبيا لبتحقؽ الصمّو المطمؽ لو تّؿ لي عبله .
وصػػػػبغل الت اعػػػػؿ لػػػػي تبػػػػارؾ لممبالغػػػػل ، لبمػػػػا ذكػػػػر لإنػػػػو ال بتصػػػػور نسػػػػبتو إلبػػػػو 

 ا كالتكبر ونحوه ال تنسب إلبو تصال  إال باعتبار غابتيا . سبحانو حقبقل مف الصبغ

                                                           

 . ٔسورة ال رعاف ة اوبل   ٔف
 . ٕٓٓ/ٙت سبر أبي السصود ة   ٕف 
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 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

وعمػػػ  المصنػػػ  ال ػػػاني باعتبػػػار ك ػػػرة مػػػا ب ػػػبض منػػػو عمػػػ  ميموعاتػػػو والسػػػبما عمػػػ      
اإلنساف مف لنوف اليبرات التػي مػف تممتيػا تنزبػؿ القػرهف المنطػوي عمػ  تمبػع اليبػرات 
الدبنبػػل والدنبوبػػل والصػػبغل حبنيػػذ ال بتػػوز أف تكػػوف إللػػادة نمػػاء تمػػؾ اليبػػرات وتزابػػدىا 

حدو يا أو حدوث متصمقاتيا ، والستقبلليا بالداللل عم  غابػل   بيًا ل بيًا وهنًا لآنًا بحسب
     الكمػػػػػاؿ وتحققيػػػػػا بال صػػػػػؿ واإل ػػػػػصار بالتصتػػػػػب المناسػػػػػب إلن ػػػػػاء واألنبػػػػػاء عػػػػػف نيابػػػػػل 

وىنػػا اعتػػرف ل ػػظ البركػػل بنػػزوؿ القػػرهف الكػػربـ واإل ػػصار بتنزببلتػػو والحكمػػل  .  ٔفالتصظػػبـ 
األمػل المحمدبػل لمػا لبيػا مػف يبػر ك بػر  منيا ومػا حوتػو مػف بركػات عامػل و ػاممل عمػ 

صػاحب البركػل الصظمػ   وايتصاص وامتباز عف باعي األمـ وتصظبمًا ل يص النبػي 
    والدرتل الصمبا وال رؼ المناسبل بػبف ذكػر صػ ات اهلل تصػال  والقػرهف الكػربـ الػذي وصػ و 

تصماؿ غبرىػا مػف ولـ بتز استصماؿ ل ظ ف تبارؾ   لي حؽ غبره تصال  وال اس بال رعاف .
وىػػذا االيتصػػاص عػػد أ بتػػو اهلل تصػػال  لن سػػو لبصممنػػا حػػدود  .  ٕفالصػػبغ لػػي حقػػو تصػػال  

ذاتػػػػو وصػػػػ اتو وكب بػػػػل تنزبيػػػػو ووصػػػػ و بنصػػػػوت الصمػػػػو والرلصػػػػل التػػػػي تمبػػػػؽ بذاتػػػػو .وعػػػػاؿ 
يو ال صػػػػالبي ة وبقػػػػاؿ تبػػػػارؾ اهلل ، وال بقػػػػاؿ متبػػػػارؾ ، وال مبػػػػارؾ ألنػػػػو بنتيػػػػي لػػػػي أسػػػػما

 وعاؿ الطرماح ف ال اعر   ة حبث ورد التوعبؼ . وص اتو إل 
  ٖفولبس لما أعطبت با رب مانع   توتباركت ال ُمصٍط ل يء منص

 

بالبركل تاءت بصػبغل ت اعػؿ  وبدؿ عم  ذلؾ أف تمبع اوبات التي وص ت اهلل     
   رببل وتقدس واحد . وىما لمصظمل .وعاؿ ال ّراء ة تبارؾ لي الص أي ف تبارؾ   .

                                                           

 . ٖٕٓ/ٛٔروح المصاني ة  ، ٕ٘ٓ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٔف 
ت سػػبر الواحػػدي ة ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف احمػػد الواحػػدي النبسػػابوري ،  ، ٕٓٓ/ٙبنظػػر ة ت سػػبر أبػػي السػػصود ة   ٕف

 ـ .ٜٜٗٔ، ٔل ، ببروت ، لبناف ، ط، تحقبؽ نيبل مف الصمماء ، دار الكتب الصممب ٖٚٚ/ٕىػ  ة ٛٙٗفت 
، دار المصرلػػل ،  ٓٙ/ٗىػػػ  ة ٕٓ٘ٔبنظػػر ة لػػت  القػػدبر لم ػػوكاني ة لمحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػػد ال ػػوكاني فت  ٖف 

 . ٖٕٓ/ٛٔروح المصاني لآللوسي ة  ، لبناف  –ببروت 
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 .روعاؿ الزتاج ة تبارؾ ت اعؿ مف البركل عػاؿ ومصنػ  البركػل الك ػرة مػف كػؿ ذي يبػ    
وعبػػؿ المصنػ  ة داـ و بػػت  ؿ ة تصال  عطاؤه ا أي زاد وك ػر .وعبؿ تبارؾ ة تصال  ، وعب

إنصاُمػُو . وعػاؿ النحػاس وىػذا أوالىػا لي المغػل واال ػتقػاؽ مصػًا بػرؾ ال يء إذا  بػت ومنػػو 
لالبركػل عمػ  مػا تقػدـ المتصمقػل بالصػػ ات  .  ٔفوؾ الطبػػر عمػ  المػاء ة أي داـ و بػت بػػر 

اإلليبػػل تػػدؿ عمػػ  مصػػاف تمبػػؽ بػػو سػػبحانو كالتنزبػػو والتقػػدبس لصظمتػػو ولك ػػرة اليبػػر منػػو 
وعبػػػؿ ة تباركػػػت ة مػػػا تقػػػدر بقػػػع ولػػػؾ ال ػػػكر . وىػػػػو مػػػف البركػػػل  وزبػػػادة ودواـ إنصامػػػو .

 .  ٕفالمستقرة الدايمل 
ْكَرامِ  .  ٖف   . عاؿ تصال  ة ٕ َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجالِل َواأْلِ

وىػو تنزبػو وتقػدبس لػو تصػال  لبػو   السػورة بقولػو ة  لقد ايتتـ     َتَبـاَرَك اْسـُم َربِّـَك 

تقربر لما ذكر لي السورة الكربمل مف هاليو ال ايضل عم  األناـ أي تصػال  اسػمو التمبػؿ 
الذي مف تممتو ما صدرت بو السورة مف اسـ الرحمف ا المنبئ عف إلاضتو الم صػمل ، 

ِذي  رت ع عما ال بمبؽ ب ػتنو مػف األمػور التػي مػف تممتيػا تحػود نصمايػو وتكػذببيا . وا

 وىذا التصػدبر  .  ٗفببًل لـ ذكر مف التنزبو والتقربروصؼ بو الرب تكم ْكَرامِ  اْلَجالِل َواأْلِ

م ػصر بػتف تمبػع اليمػؽ مػف اإلنػس والتػف والمبليكػل   لمسورة بوص و تصال   لـرَّْحَمنُ ا

الػػػرحمف والسػػػماوات واألرض ومػػػا ببنيمػػػا والتنػػػل والنػػػار ومػػػا لبيمػػػا ، صػػػادر مػػػف لػػػدف 
                                                           

، مطبصػػل دار الكتػػب  ٕٔٓ/ٖٔىػػ  ة ٔٚٙبنظر ة ت سبر القرطبي ة لمحمػد بػف احمػد األنصػاري القػػرطبي فت  ٔف 
ت سبر النس ي ة لئلماـ أبي البركات  ، ٕ٘ٓ/ٗت سبر الببضاوي ة  ، ـ ٜٚٙٔ –ىػ ٖٚٛٔ، ف ٔالمصربػل ، ط

    ، دار إحبػػاء الكتػب الصرببػل ، عبسػ  البػابي الحمبػي و ػركاؤه ،  ٓٙٔ/ٖعبد الدبف احمػد بػف محمػود النسػ ي ة 
   . ف ت. د. ط.

بػػابي ، مطبصػػل عبسػػ  ال ٜٖٓ/ٖىػػػ  ة ٗٚٚبنظػػر ة ت سػػبر ابػػف ك بػػر ة لصمػػػاد الػػدبف أبػػو ال ػػداء ابػػف ك بػػر فت  ٕف
 ، مصر ، ف د. ت.   .و ركاه 

 . ٛٚسورة الرحمف ة اوبل   ٖف
 . ٚٛٚ/ٛبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٗف
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 (7( السنـة )31العـدد )

      ولببػػػػاف بركػػػػل ىػػػػذه الصػػػػ ل واتسػػػػاعيا رغػػػػـ تكػػػػذبب المكػػػػذببف وتحػػػػود التاحػػػػدبف ليبػػػػره 
لػػ  م ػػؿ ذلػػؾ أ ػػار القرطبػػي    عػػاـ دايػػـ .   لقػػاؿ ة التػػت  سػػبحانو السػػورة  رحمــو اعوا 

باسػػـ الػػرحمف لوصػػؼ يمػػؽ اإلنسػػاف والتػػف ، ويمػػؽ السػػماوات واألرض ، وصػػنصو وأنػػو 
. بـو القبامػل وأىواليػا وصػ ل النػارتدببره لبيـ  ـ وصؼ  كؿ بـو ىو لي  تف ، ووصؼ

ـــَك ِذي اْلَجـــالِل   ػػػـ عػػػػاؿ لػػػي هيػػػػر السػػػورة   ػػػـ يتميػػػا بصػػػ ل التنػػػاف . ـــاَرَك اْســـُم َربِّ َتَب

    رة كتنػو ُبصمميػػـ أف ىػذا كمػو يػرج مػػف ا أي ىػذا االسػـ الػػذي التػت  بػو السػو ْكـَرامِ  َواأْلِ

 .ض واليمؽ واليمبقل والتنل والناررحمتي لمف رحمتي يمقتكـ ويمقت لكـ السماء واألر 
ليػػذا كمػػو لكػػـ مػػف اسػػـ الػػرحمف لمػػدح اسػػمو  ػػـ عػػاؿ ذي التػػبلؿ واإلكػػراـ أي تمبػػؿ لػػي 

ذي التػبلؿ واإلكػراـ    ةرضـي اع عنيمـا  وعاؿ ابػف عبػاس   .  ٔفذاتو كربـ لي ألصالو 
وعػػاؿ هيػػر ة تبػػارؾ اسػػـ ربػػؾ ة أي ىػػو أىػػؿ أف بّتػػؿ لػػػبل  أي ذي الصظمػػل والكبربػػاء .

وعػػػف رببصػػػل بػػػف  .  ٕفبصصػػػ  وأف بكػػػـر لبصبػػػد وب ػػػكر لػػػبل بك ػػػر وأف بػػػذكر لػػػبل بنسػػػ  
أي الزمػػوا.  . ٖفة } إلظػػوا بػػذي التػػبلؿ واإلكػػراـ  بقػػوؿ  عػػامر عػػاؿ سػػمصت رسػػوؿ اهلل 

 إللحاح وىو المداومل والمزـو .واألل اظ ة ا
 –إذا سػػػمـ ال بقصػػد  عػػػالت ة ف كػػػاف رسػػػوؿ اهلل  "رضــي اع عنيــا" وعػػف عاي ػػػل
إال بقػػػدر مػػػا بقػػػوؿ ة } الميػػػـ أنػػػت السػػػبلـ ومنػػػؾ السػػػبلـ تباركػػػت  –بصنػػػي بصػػػد الصػػػبلة 

 .    ٗفوتصالبت با ذا التبلؿ واإلكراـ   
 

                                                           

 . ٖٜٔ/ٚٔبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٔف
 . ٕٕٛ/ٗك بر ة  بنظر ة ت سبر ابف  ٕف
،مػػع  ػرحو  ٜٖ٘/٘ىػػ ة ٜٕٚورة الترمػػذيفتلئلماـ الحالظ أبي عبس  محمد بػف عبسػ  بػػف سػسنف الترمذي ة  ٖف

 .ـ  ٜٜٚٔ –ىػ ٜٜٖٔالوىػاب عبػدالمطبؼ ،دار ال كػر ،ببروت ،الطبصػل ال ال ػلف عبدتح ل االحوذي ،تحقبؽ ة
 . ٕٕٛ/ٗوت سبر ابف ك بر ة  ،  ٕ٘ٓ/ٛٔبنظر ة القرطبي ة   ٗف
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َتَباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخْيرًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا  . عاؿ تصػال  ة ٖ

 اأْلَْنَياُر َوَيْجَعْل َلَك ُقُصورًا    .  ٔف
با يبػػرًا ممػػا عػػالوا وىػػو أف ومصنػػاه أي تكػػا ر يبػػر الػػذي إف  ػػاء وىػػب لػػؾ لػػي الػػدن    

  .  ٕفعدؾ لي اويرة مف التنات والقصوربتصؿ لؾ م ؿ ما و 
وتبارؾ ىنا تك ر وتزابػد يبػره ألف بركتػو بمػا بيػب لصبػاده المػؤمنبف ىػو القػادر عمػ      

   ه لي اويرة مف التنات والقصور .تصؿ ذلؾ ال بصتزه عف لصمو كما وعد
           وردًا عمػػػػػػػ  سػػػػػػػؤاؿ الػػػػػػػذبف  ػػػػػػػككوا بقػػػػػػػدرة اهلل تصػػػػػػػال  وبصػػػػػػػدؽ دعػػػػػػػوى نببػػػػػػػو       
 بذلؾ . لتسكتيـ

     َتَبــاَرَك الَّــِذي َجَعـــَل ِفــي السَّــَماِء ُبُروجــًا َوَجَعـــَل ِفيَيــا ِســَراجًا َوَقَمـــرًا  . عػػاؿ تصػػال  ة ٗ

 ُمِنيراً   .  ٖف

 وعاؿ تصال  ة    
َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْمُك َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  . ٗف

لػػػالمراد ىنػػػا بقولػػػو تصػػػال  ذكػػػره ة أي تبػػػارؾ وتصػػػاظـ وتصػػػال  الػػػذي ببػػػده ممػػػؾ الػػػدنبا    
   واويرة وسمطانيما ، نالذ لبيما أمره وعضاؤه وىو عم  كؿ  يء عدبر .

       بمنصػػػو مػػػف لصمػػػو مػػػانع وال بحػػػوؿ ببنػػػو بقػػػوؿ ىػػػو عمػػػ  مػػػا ب ػػػاء لصمػػػو ذو عػػػدرة ال     
 .  ٘فوببنو عتز 

 
                                                           

 . ٓٔسورة ال رعاف ة اوبل   ٔف
 . ٕ٘ٓ/ٙسصود ة ت سبر أبي ال ، ٕٙٔ/ٖت سبر النس ي ة  ، ٘ٛٔ/ٛٔبنظر ة ت سبر الطبري ة   ٕف
 . ٔٙسورة ال رعاف ة اوبل   ٖف
 . ٔسورة الممؾ ة اوبل   ٗف
ت سػػػبر أبػػػي   ،  ٙٔٔٔ/ٕت سػػػبر الواحػػػدي ة  ، ٕٕٙ/ٗت سػػػبر النسػػػ ي ة  ، ٔ/ٜٕبنظػػػر ة ت سػػػبر الطبػػػري ة   ٘ف

 . ٕ/ٜالسصود ة 
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

ل ػػي ىػػذه اوبػػات وسػػابقاتيا إليػػاـ لمصقػػوؿ القاصػػرة عػػف إدراؾ حقبقػػل صػػػ ات اهلل 
تصػػال  وذاتػػو ، والتػػي ببنيػػا لنػػا بتدلتيػػا أي ه ػػار تمػػؾ الصػػ ات لػػي يمقػػو الػػدعبؽ الصػػنع 

والمطبػػؼ الػػذي بي ػػ  لػػبل  الكببػػر منػػو الػػذي تصتػػز عػػف اإلحاطػػل بػػو الصقػػوؿ واألبصػػار
 بحس والمصمـو منو والذي استت ر بصممو سبحانو .

لكػػؿ ذلػػؾ أي كػػؿ صػػ ل مػػف صػػ اتو ت بػػت الصمػػّو والرلصػػل والػػدواـ والزبػػادة والصظمػػل 
ببركتيا لتتتم  عمػ  مػف أنصػـ اهلل عمبػو بالبركػل لبكػوف لػو سػمصو الػذي بسػمع بػو وبصػره 

التي بم ي بيا بؿ وبتصمو بقوؿ لم ػيء كػف الذي ببصر بو وبده التي ببطش بيا ورتمو 
لبكػػػوف بإذنػػػو تصػػػال  . وىػػػذا المقػػػاـ ال بكػػػوف إال لمػػػف حقػػػؽ إيبلصػػػو هلل تصػػػال  وألػػػرده 

 بالتوحبد والصبادة .
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 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 املبحث الثالث
 ي الكتـب املنسلـةـالربكـة ف

بالبركػػل لمنزلػػل وردت لػي القػػرهف الكػػربـ هبػػات دلػػت عمػ  وصػػؼ الكتػػب السػػماوبل ا
َوَىـَذا ِكتَـاٌب َأْنَزْلَنـاُه ُمَبـاَرٌك ُمَصـدَُِّّ الَّـِذي َبـْيَن َيَدْيـِو  عولػو تصػال  ة  ومف ىذه اوبػات ة

ِخَرِة ُيْؤِمُنـوَن ِبـِو َوُىـْم َعَمـى َصـالِتِيْم  َْ َوِلتُْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمـْن َحْوَلَيـا َوالَّـِذيَن ُيْؤِمُنـوَن ِبـا

  وعولػػو تصػػال  ة  .  ٔف  َــْم ُيَحــاِفُوون ــاتَِّبُعوُه َواتَُّقــوا َلَعمَُّك ــاَرٌك َف ــاُه ُمَب ــاٌب َأْنَزْلَن َوَىــَذا ِكَت

ُتْرَحُموَن   
َوَىَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك َأْنَزْلَناُه َأَفَأْنُتْم َلُو ُمْنِكُرونَ    ٖف    وعولػو تصػال  ة  .  ٕف

ُأوُلو اأْلَْلَبابِ  ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكَّرَ  . ٗف   وعولو تصال  ة 

ليػػػذه اوبػػػات دلػػػت عمػػػ  وصػػػؼ الكتػػػب المنزلػػػل بالبركػػػل وأنيػػػا مباركػػػل وعػػػد بصػػػث اهلل    
تصال  رسمو وأنبباءه بيا مب ربف ومنذربف ألمميـ . وأف ىذه الكتب مباركل ألف لبيا مػف 

الك بر والن ع الصظبـ بما حوتو مف اليػدي واإلر ػاد . وت ربقيػا بػبف الحػؽ والباطػؿ اليبر 
وبػبف الك ػر واإلبمػػاف وبػبف الضػبللل واليػػدى ولمػا تػػاءت بػو مػف مصػػال  الصبػاد الدنبوبػػل 

 واأليروبل مف يبر وبركل .
ومصناه ة وكذلؾ أنزلت إلبػؾ كتػابي   ٘ف   ولي عولو تصال  ة  َوَىَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلَناهُ 

 .    ٙفكتابي ىذا مبارؾ كالذي أنزلت مف التوراة إل  موس  ىدًى ونورًا 
 

                                                           

 . ٕٜسورة األنصاـ ة اوبل   ٔف
 . ٘٘ٔسورة األنصاـ ة اوبل   ٕف
 . ٓ٘األنبباء ة اوبل سورة   ٖف
 . ٜٕسورة ص ة اوبل   ٗف
 . ٜٕسورة ص ة اوبل   ٘ف
 . ٕٔٚ/ٚبنظر ة ت سبر الطبري ة   ٙف
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

وعػػد ببنػػت ىػػذه اوبػػل أف الغابػػل مػػف إنػػزاؿ القػػرهف الكػػربـ ووصػػ و بالبركػػل لتحقبػػؽ 
 .  اليدابل واإلر اد والنور كما حصمت بإنزاؿ التوراة عم  موس  

عػػاؿ بصنػػي ة القػػرهف الكػػربـ .   ٔف   أمػػا لػػي عولػػو تصػػػال  ة  ــاهُ  ــاٌب َأْنَزْلَن ــَذا ِكَت َوَى

       الزتػػػػػاج ة والمبػػػػػارؾ ة الػػػػػذي بػػػػػتتي مػػػػػف عبمػػػػػو اليبػػػػػر الك بػػػػػر ا والمصنػػػػػ  أنزلنػػػػػاه لمبركػػػػػل 
 .  ٕفواإلنذار 

وصػؼ ىػػذا الكتػاب المنػزؿ بصػدما وصػػ و بتنػو مبػارؾ لقػاؿ مصػػدؽ ،   ػـ كػرر 
وىمػا صػػ تاف لكتػػاب ة والمبػػارؾ ك بػر البركػػل والمصػػدؽ ك بػػر التصػدبؽ والػػذي بػػبف بدبػػو 
ما أنزلو اهلل مػف الكتػب عمػ  األنببػاء مػف عبمػو كػالتوراة واإلنتبػؿ لإنػو بوالقيػا لػي الػدعوة 

ف يال يا  ل  توحبده وا   .  ٖفلي بصض األحكاـ  –لقرهف أي ا –إل  اهلل وا 
عػاؿ الزتػاج ة المصنػ  ا وىػذا القػرهف   ٗف   ولي عولو تصػال  ة  َوَىَذا ِذْكٌر ُمَباَركٌ 

 .  ٘فذكر لمف تذكر بو وموعظل لمف اتصظ بو والمبارؾ ك بر البركل واليبر 
َوَىَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ  . ٙف   تصال  ة  ولي عولو

 .  ٚفأي أنزلناه مبارؾ ك بر اليبر لاتبصوه واتقوا ميال تو لصمكـ ترحموف 
 

                                                           

 . ٕٜسورة األنصاـ ة اوبل   ٔف
ىػػ  ة ٜٚ٘زاد المسبر ة ألبي ال ػرج تمػاؿ الػدبف عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمػد ابػف التػوزي البغػدادي ، فت   ٕف 

 ـ  .ٜ٘ٙٔ -ىػٖ٘ٛٔ، ف ٔ، المكتب اإلسبلمي لمطباعل والن ر ، ببروت ، ط  ٗٛ/ٖ
 . ٜٖٔ/ٕلت  القدبر لم وكاني ة   ٖف
 . ٓ٘سورة األنبباء ة اوبل   ٗف
 . ٔٔٗ/ٖلت  القدبر ة   ٘ف
 . ٘٘ٔسورة األنصاـ ة اوبل   ٙف
 . ٕٚ/ٙبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٚف
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

لي ىذه اوبل إل  أف ىذا الكتاب أي القرهف لبو مف البركات الصظبمل  وعد نبو 
التػػػي تكممنػػػا عنيػػػا لبػػػتتي التنببػػػو عمػػػ  إتبػػػاع مػػػا لبػػػو ألنػػػو اليػػػادي إلػػػ  اليبػػػر والصػػػراط 
المستقبـ ومف  ـ حذر سبحانو مف ميال ل ما لبو مف األوامػر واتتنػاب النػواىي لتحصػؿ 

 تو .البركل مف اتباعو ب موليـ برحمتو وبرك
ولػػي ياتمػػل ىػػذا المبحػػث سنسػػمط الضػػوء عمػػ  أبػػرز سػػمات البركػػل الموتػػودة لػػي 

 القرهف الكربـ والتي بمكف إتماليا بما بمي ة
إف ص ل البركل لي القػرهف الكػربـ تتصمػو  ابتػًا ال بحػوؿ وال بػزوؿ وال بمحقػو التمػؼ 

نَّـــا َلـــُو ِإنَّـــا َنْحـــُن َنزَّ  ة  ألف اهلل تبػػػارؾ وتصػػػال  عػػػد تك ػػػؿ بح ظػػػو لقػػػاؿ  ْلَنـــا الـــذِّْكَر َواِل

   َلَحاِفُوونَ  .  ٔف

ف بركػػػل القػػػرهف دايمػػػل ومػػػا لبػػػو مػػػف أحكػػػاـ تصػػػم  لكػػػؿ زمػػػاف ومكػػػاف إلػػػ  عبػػػاـ  وا 
ولصػؿ مػف أعظػـ  الساعل ليو ال صؿ الذي ال بتتبو الباطػؿ مػف بػبف بدبػو وال مػف يم ػو .

 أف بتصميا . بركاتو أف لي تبلوتو مف الحسنات المضاع ل المتزابدة لمف ب اء 
وأف بركتو لتتصؿ حباة المسمـ لبو طببل كربمل وأنو بم ؿ األنبس مف وح ػل القبػر 
لي حباة البػرزخ ولػي اويػرة ىػو  ػ بع ومحػاتج عػف صػاحبو بػـو الحسػاب . وىػو برلػع 

 تبع أوامره إل  أعم  التنات .مف أحسف تبلوتو واعتدى وا
،   ٕف كمػا لي الحػدبث ة } اعػرؤوا القػرهف لإنػو بػتتي بػـو القبامػل  ػ بصًا ألصػحابو  

 .  ٖف ة } إف اهلل برلع بيذا الكتاب أعوامًا وبضع بو هيربف   وعولو 
                                                           

 . ٜسورة الحتر ة اوبل   ٔف
     ،  ٕٕٚ/ٕىػػػػػػ  ة ٙ٘ٙ-ٔٛ٘الترغبػػػػب والترىبػػػػب ة لصبػػػػػد الصظػػػػبـ بػػػػػف عبػػػػػد القػػػػػوي المنػػػػذري أبػػػػو محمػػػػػد ، فت  ٕف

 ىػ  .ٚٔٗٔتحقبؽ ة إبراىبـ  مس الدبف ، دار الكتب الصممبل ، ببروت ف
   ،  ٜ٘٘/ٔىػػػػ  ة ٕٔٙ–ٕٙٓصػػػحب  مسػػػمـ ة لئلمػػػاـ الحػػػػالظ أبػػػي الحسػػػبف مسػػػمـ بػػػف الحتػػػاج النبسػػػابوري فت  ٖف 

 ـ  .ٜٛٚٔ –ىػ ٜٖٛٔصل ال انبل ، فالباعي ، دار ال كر ، ببروت ، الطبحققو ة محمد لؤاد عبػد
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 املبحث الرابـع
 اصــي األشخـالربكــة ف

ـالِة َوالزََّكـاِة َمـا ُدْمـُت  عاؿ تصال  ة  َوَجَعَمِني ُمَباَركًا َأْيَن َما ُكْنـُت َوَأْوَصـاِني ِبالصَّ

َحّيًا 
  .  ٔف

لقػػد ورد ل ػػظ البركػػل لػػي القػػرهف الكػػربـ لػػي مػػواطف عػػدة كمػػا ذكرنػػا لػػي أوؿ بح نػػا ىػػذا    
وحسػػب موضػػوع تمػػؾ اوبػػات المتصمقػػل لإننػػا عػػد صػػن نا ىػػذه اوبػػل الكربمػػل أنيػػا دالػػل عمػػ  

ومػػػا ا ػػػتممو مػػػف بركػػػات  بركػػػل األ ػػػياص وأي  ػػػيص ىػػػو أنػػػو نبػػػي اهلل عبسػػػ  
ضوء عم   ػيء منيػا ونسػتصبف بػاهلل تبػارؾ عظبمل حاولنا لي ىذا المبحث مف تسمبط ال

 وتصال  القوؿ ة
أي نالصػًا مصممػًا لميبػر حبػث كنػت ، وعػد   ل ي عولػو تصػال  ة  َوَجَعَمِنـي ُمَباَركـًا 

أو بتصػػؿ المحقػػؽ عبػػر عنػػو بم ػػظ الماضػػي إمػػا باعتبػػار مػػا سػػبؽ لػػي عضػػايو سػػبحانو ، 
 . ٕفوعبؿ ة أكمؿ اهلل عقمو واستبناه ط بًل اعع ف أي تصؿ اوتي كتنو وتد   وعوعو كالو 

والناظر ليذا القوؿ لإنو سبتد وبممػس الصنابػل اإلليبػل المصبػر عنيػا باسػتيداـ ل ػظ 
 الماضي وسبؽ التمكبف لبيا تمي واض  .

، اء والزبػادة حسػبل كانػت أو مصنوبػلمف البركل وتصني ة النمػ   وعولو ة  ُمَباَركًا 

وك ػػرة اليبػػر ودوامػػو . وىػػي  بػػوت اليبػػر اإلليػػي لػػي ال ػػيء وعبػػؿ لكػػؿ  ػػيء لبػػو زبػػادة 
 .  ٖفمحسوسل ىو مبارؾ ولبو بركل 

                                                           

 . ٖٔسورة مربـ ة اوبل   ٔف
 .  ٕٗٙ/٘ت سبر أبي السصود ة  ،  ٓٛٙ/ٕت سبر الواحػدي ة  ، ٗٔ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٕف
ىػػػ  ة ٕٓ٘بنظػػر ة م ػػردات القػػرهف وغرببػػو ة ألبػػي القاسػػـ الحسػػبف بػػف محمػػد المصػػروؼ بالراغػػب األصػػبياني ف  ٖف

 لكببلني ، دار المصرلل ، ببروت .، تحقبؽ ة محمد سصبد ا ٔٗٔ/ٕ
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وعػاؿ التسػتري ة وتصمنػي لدبف والدعاء إلبػو ومصممػًا لػو . ي اوعبؿ أي ذا بركات ومنالع ل
 .  ٔفهمرًا بالمصروؼ وأنيي عف المنكر وأر د الضاؿ وأنصر المظمـو وأغبث المميوؼ 

ونالصًا ومف ن صو ة إبراء األكمو واألبرص ، ومصمـ اليبر ، همرًا بالمصروؼ وناىبًا عف 
ألعماؿ مف تقدبـ المنالع لمناس والدعوة إل  وىذه ا .  ٕفالمنكر ، وعبؿ عاضبًا لمحوايج 

ر اد الضاؿ ونصرة المظمـو  دبف اهلل والتصمبـ واألمر بالمصروؼ والنيي عف المنكر وا 
وغبرىا مف أعماؿ اليبر لإنيا توتب لصاحبيا وصؼ البركل التي ال بستغف الناس 

أي حبث كنت أي عم  أي حاؿ كنت   وعولو ة عف االنت اع بيا . َأْيَن َما ُكْنُت  

أي وأمرني أو كم ني وعبؿ بصني ة   ط بًل لي الميد أو رتبًل أو كيبًل . َوَأْوَصاِني  
وعولو أوصاني بالصبلة والزكاة ة أي  .  ٖفبالصبلة والزكاة ما دمت حبًا بتف همركـ 

 .  ٗفزكاة الماؿ إف ممكتو أو تطيبر الن س عف الرذايؿ . وعبؿ الصبلة ة الدعاء 
إف ممكػػت المػػاؿ ، وعبػػػؿ ة صػػدعل ال طػػر ، وعبػػؿ ة تطيبػػر البػػدف .  وعبػػؿ الزكػػاة ة

ة وعد أتمع ال قيػاء عمػ  عولػو تصػال  .  ٘فالؤدبيما إذا أدركني التكمبؼ وأمكنني أداؤىما 
  ومػػف بركتػػو عػػػاؿ األمػػر بالمصػػػروؼ والنيػػي عػػف   ٙف ــُت  ــا ُكْن ــَن َم ــًا َأْي ــي ُمَباَرك َوَجَعَمِن

ة  المنكر أبنما كاف وعولو أوصاني بالصبلة والزكاة ما دمت حبػًا كقولو تصال  لمحمػد 
  َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن  .  ٛف  ٚف

                                                           

 . ٖٓٔ/ٔٔبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٔف
 . ٜٛ/ٙٔة ت سبر روح المصاني ة بنظر   ٕف
 . ٖٙ/ٖبنظر ة ت سبر النس ي ة   ٖف
  ٜٛ/ٙٔروح المصاني ة  ، ٓٛٙ/ٕت سبر الواحدي ة  ، ٗٔ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٗف
 . ٕٖٖ/ٖولت  القدبر ة   ، ٜٕٕ/٘زاد المسبر ة   ، ٖٙ/ٖبنظر ة ت سبر النس ي ة   ٘ف
 . ٖٔسورة مربـ ة اوبل   ٙف
 . ٜٜسورة الحتر ة اوبل   ٚف
 . ٕٔٔ/ٖبنظر ة ت سبر ابف ك بر ة   ٛف



 165  
 

     

   
 

 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

وىذا االرتباط لبس غرببًا عمبنا ألف مصدر البركل ببنيمػا واحػد وىػو الصنابػل اإلليبػل لمػف 
 اصط اىـ ىداًة لمناس أتمصبف . 

   . َما ُدْمُت َحّياً  أي مدة دوامي حبًا ، ومدة حباتي

    وبػارًا بيػا أكرميػا م  مبارؾ أي ة مباركػًا وبػارًا . أي بارًا بيا عطؼ ع يَوَبرًّا ِبَواِلَدتِ 

 وأعظميا .
وعبػػؿ ة أي وأمرنػػي ببػػر والػػدتي ذكػػره بصػػد طاعػػل ربػػو ألف اهلل تصػػال  ك بػػرًا مػػا بقػػرف      

َوَقَضـى َربكـَك َأالَّ َتْعُبـُدوا  ة  طاعػل لموالدبػف . كمػا لي عولػو ببػف األمر بالصبػادة لو وال

  ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  .  ٕف  ٔف

أي ولـ بتصمنػي تبػارًا متكبػرًا  ػقبًا     ـ عاؿ سبحانو ة  َوَلْم َيْجَعْمِني َجبَّارًا َشِقّياً 

 عاعًا أي عند اهلل مف لرط تكبره .
وعبؿ تبارًا أي ة متصاظمًا متكبرًا بقتػؿ وبضػرب عمػ  الغضػب وعبػؿ التبػار الػذي 

 ال برى ألحد عمبو حقًا عط .
اليبػر ، وعبػؿ عاعػًا ، وعبػؿ عاصػبًا لربػو ، وعبػؿ لػـ بتصمنػي   قبًا ة أي يايبًا مػف

تاركػػػًا ألمػػػره لت ػػػق  كمػػػا  ػػػقي إبمػػػبس لمػػػا تػػػرؾ أمػػػره أو لػػػـ بتصمنػػػي تبػػػارًا مسػػػتكبرًا عػػػف 
إنػؾ ال  ومف ال وايد المستنبطل لي ىػذا المقػاـ ة .  ٖفعبادتو وطاعتو وِبُر والدتي لت ق  

ال تتػػػد سػػػبئ الممكػػػل إال وتدتػػػو ميتػػػااًل ليػػػورًا . وال تتػػػد عاعػػػًا لوالدبػػػو إال وتدتػػػو تبػػػارًا 
 متكبرًا  قبًا يايبًا .

                                                           

 . ٖٕسورة اإلسراء ة اوبل   ٔف
 . ٖٙ/ٖت سبر النس ي ة   ،  ٗٔ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٕف
 . ٕٔٔ/ٖت سبر ابف ك بر ة  ، ٖٓٔ/ٔٔبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٖف
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وعػػػػاؿ عتػػػػادة ة ذكػػػػػر لنػػػػا أف امػػػػرأة رأت ابػػػػػف مػػػػربـ ُبحػػػػي المػػػػػوت  وببػػػػرئ األكمػػػػػو 
واألبػػػرص ، مػػػف هبػػػات سػػػمطل اهلل عمػػػبيف وأذف لػػػو لػػػبيف لقالػػػت ة طػػػوب  لمػػػبطف الػػػذي 

بتببيػػػا طػػػوب  لمػػػف تػػػبل  ولم ػػػدي الػػػذي أرضػػػصت بػػػو ، لقػػػاؿ نبػػػي اهلل عبسػػػ  حممػػػؾ 
 .  ٔفكتاب اهلل لاتبع ما لبو ولـ بكف تبارًا  قبًا 

ة } أنػا أولػ   عػاؿ ة عػاؿ رسػوؿ اهلل  ولػي الحػدبث ال ػربؼ عػف أبػي ىربػرة 
 .  ٕف الناس بابف مربـ ألنو لبس ببني وببنو نبي  

وأمػػو يبػػر نسػػاء الصػػالمبف ال تصػػد وال تحصػػ  ألنيمػػا والبركػػل لػػي نبػػي اهلل عبسػػ  
ص وة اهلل تبارؾ وتصال  وهبتبف عظبمتبف ألـ تمد مػف غبػر رتػؿ وولػد بولػد مػف غبػر أب 

 سوى أنو صنصل اهلل ال اممل لمبركات .
ــل  وذكػػر ل ػػظ البركػػل لػػي موضػػع هيػػر مػػف القػػرهف الكػػربـ لقػػاؿ تصػػال  ة  َربِّ َوُق

  َأْنِزْلِني ُمْنَزاًل ُمَباَركًا َوَأْنَت َخْيُر اْلُمْنِزِلينَ  .  ٖف

وعػػػد  ال  بدعايػػػو وىػػػو نػػػوح وىػػػذه البركػػػل التػػػي بطمبيػػػا نبػػػي مػػػف أنببػػػاء اهلل تصػػػ
َوُقْل َربِّ َأْنِزْلِني .   صدر دعايو بقولو ة 

أي لي الس بنل أو لي األرض ، ومنزاًل ىنا بمصنػ  إنػزااًل أو موضػع أنػزؿ ، مكانػًا 
 .  ٗفمباركًا وىو موضع إنزاؿ بستتبع يبرًا 

                                                           

 . ٕٔٔ/ٖبنظر ة ت سبر ابف ك بر ة   ٔف
 . ٖٚٛٔ/ٗوصحب  مسمـ ة   ، ٕٓٚٔ/ٖصحب  البياري ة   ٕف 
 . ٜٕسورة المؤمنوف ة اوبل   ٖف
 . ٕٛ/ٛٔروح المصاني ة  ،  ٕٖٔ/ٙأبي السصود ة  ،  ٖ٘ٔ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٗف
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بتسػػػبب بمزبػػػد مػػػف اليبػػػر لػػػي الػػػداربف . لاسػػػتتاب اهلل    وعولػػػو  منـــزاًل مباركـــاً 

. وبػارؾ لػبيـ بصػد إنػزاليـ   ٔف   تصال  دعاءه لقاؿ تصػال  ة  اْىِبْط ِبَسالٍم ِمنَّـا َوَبَرَكـاتٍ 
 .  ٕفمف الس بنل حت  كاف تمبع اليمؽ مف نسؿ نوح ومف كاف مصو لي الس بنل 

ولصؿ المقصود ىو إدامل البركػل وتػوز أف بكػوف دعػاء بػالتولبؽ لمنػزوؿ لػي أبػرؾ 
وصػ اتو وألصالػو وعدرتػو   ػـ عقػب دعايػو بػإعرار بتوحبػد اهلل  .  ٖفمنازليا ألنيا واسصل 

وىػو  نػاء مطػابؽ لدعايػو ، أمػره     ل والرعابل لقاؿ ةعم  اإلتاب َوَأْنـَت َخْيـُر اْلُمْنـِزِلينَ 

نمػا ألػرده بػاألمر والمصمػؽ  غػل لبػو وتوسػبًل بػو إلػ  اإلتابػل .بػتف ب ػ ع بػو مبال بػػو ، أف وا 
بسػػتوي ىػػو ومػػف مصػػو إظيػػارًا ل ضػػمو وا  ػػصارًا بػػتف لػػي دعايػػو مندوحػػل عػػف دعػػاييـ لإنػػو 

نيػػا والبركػػل الحاصػػمل لػػي السػػ بنل ة ىػػي بالنتػػاة لبيػػا ، وبصػػد اليػػروج م .  ٗفبحػػبط بيػػـ 
 . ٘فك رة النسؿ ، وتتابع اليبرات

 ذلؾ ة أي لبما لصؿ بنوح وعومو . إف لي
والوعػػت الػػذي عػػاؿ لبػػو نػػوح ذلػػؾ وطمبػػو بالػػدعاء ة إمػػا أف بكػػوف عنػػد نزولػػو لػػي السػػ بنل 

 .  ٙفوال اني عند نزولو مف الس بنل إل  األرض 
تمااًل ة بقوؿ تصال  ذكره لنببو نوح  وعػؿ إذا سػممؾ اهلل وأيرتػؾ مػف ال مػؾ لنزلػت  وا 

 . ٚفعباده المنازؿ وأنت يبر مف أنزؿ عنيا رب أنزلني منزاًل مف األرض مباركاً 

                                                           

 . ٛٗسورة ىود ة اوبل   ٔف
 . ٙٗٚ/ٕبنظر ة ت سبر الواحدي ة   ٕف
 . ٕٛ/ٛٔة  بنظر ة روح المصاني لآللوسي  ٖف
 . ٕٖٔ/ٙأبي السصود ة  ،  ٖ٘ٔ/ٗبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٗف
 . ٕٔٔ/ٖبنظر ة ت سبر النس ي ة   ٘ف
 . ٔٚٗ/٘بنظر ة ت سبر زاد المسبر ة   ٙف
 . ٕٔٙ/ٖبنظر ة ت سبر ابف ك بر ة   ٚف
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ونست ؼ مف ىذا أف الببلء وااليتبار بك ؼ عػف صػدؽ اإلبمػاف والتوتػو بالكمبػل 
 إل  اليالؽ المتصرؼ ب ؤوف اليمؽ لتحقبؽ اإللوىبل والربوببل لو سبحانو .

وعم  ما تقدـ نبلحػظ أف السػ بنل والغػرض مػف بناييػا وكب بػل البنػاء محاطػًا ببركػل 
لتحقبػؽ الغابػػل مػف ىػػذه  ميمصػبف عػػف غبػرىـ مػػف اتبػاع نػػوح اهلل تصػال  لبػتـ تنقبػػل ال
كػاف لػي  وعػد حصػؿ ذلػؾ بػتف الذي سبتكوف عنػو لبمػا بصػد ذلػؾ . التنقبل باليمؽ والنسؿ
ْن  وتبل ىذه اوبل باإل ػارة والتنببػو لقػاؿ ة ذربتو النبوة والرسالل . يـات َواِل ِإنَّ ِفـي َذِلـَك ََ

  وبستدؿ بيا وبصتبر أولوا األبصار أي وبات تمبمل بستدؿ بيػا أولػوا   ٔف . ُكنَّا َلُمْبَتِمينَ 
وممػػػف  ػػػممتو البركػػػل والصنابػػػل اإلليبػػػل لبػػػو  .  ٕفاالستبصػػػار وبصتبػػػر بيػػػا ذووا االعتبػػػار 
لنالتو البركل األول  بتف أنتػػاه اهلل تصػال   .  وبركل اإلن اء والصنع نبي اهلل موس  
ْيَنـاُكْم ِمـْن آِل ِفْرَعـْوَن َيُسـوُموَنُكْم ُسـوَء  مف بطش لرعػوف وعومػو لقػاؿ تصػال  ة  ْذ َنجَّ َواِل

 َبـالٌء ِمـْن َربُِّكـْم َعِوـيمٌ  اْلَعَذاِب  ُيَذبُِّحوَن َأْبَناَءُكْم َوَيْسـَتْحُيوَن ِنَسـاَءُكْم َوِفـي َذِلُكـمْ  .  ٖف

 َننَّـا َعَمْيــَك َمــرًَّة ُأْخــَرىَوَلَقــْد مَ  وال انبػل بػتف أوحػػ  اهلل تصػال  إلػػ  أمػو وىػو ط ػػؿ لقػاؿ ة 

  ـَك َمـا ُيـوَحى اُبوِت َفاْقِذِفيـِو ِفـي اْلـَيمِّ َفْمُيْمِقـِو  ِإْذ َأْوَحْيَنا ِإَلـى ُأمِّ َأِن اْقِذِفيـِو ِفـي التَـّ

       ِبالسَّــاِحِل َيْأُخــْذُه َعــُدوو ِلــي َوَعــُدوو َلــُو َوَأْلَقْيــُت َعَمْيــَك َمَحبَّــًة ِمنِّــي َوِلُتْصــَنَع َعَمــى  اْلــَيمك 

  َعْيِني .  ٗف

                                                           

 . ٖٓسورة المؤمنوف ة اوبل   ٔف
 . ٕٖٔ/ٙت سبر أبي السصود ة   ٕف
 . ٜٗاوبل  سورة البقرة ة  ٖف
 . ٜٖ – ٖٚسورة طو ة اوبل    ٗف



 169  
 

     

   
 

 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

ــا  لػػي ل ظػػو لقػػػاؿ تبػػارؾ وتصػػال  ة  ب بػػوت البركػػل لموسػػ    ػػـ صػػرح  َفَممَّ

  َجاَءَىا ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَيا َوُسْبَحاَن المَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ  .  ٔف
 ولي عولو ة بورؾ مف لي النار ومف حوليا .

،    ٕفأي ة عػػدس وطيػػر وايتبػػر لمرسػػالل مػػف لػػي مكػػاف النػػار ، وىػػو موسػػ  
 ومف حوؿ مكانيا وىـ المبليكل الحاضروف .

ِمــْن َشــاِطِ   والمكػػاف المبػػارؾ ىػػو البقصػػػل المبػػػاركل المػػذكورة لػػي عولػػػو تصػػػػال  ة 

 اْلَواِد اأْلَْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكةِ    ٖف
ومكاف ىذه البقصل تمي تبؿ الطور ة ووص ت بالمباركل لمػا وعػع لبيػا مػف التكمػبـ 

 .  ٗفوالرسالل وظير لبيا مف اوبات والمصتزات 
 .  ٘فوأصؿ البركل ة  بوت اليبر اإلليي لي ال يء 

غبػره مػف األنببػاء بػتنيـ مبػاركبف ومػف ىػذه الذربػل المباركػل  وكذلؾ وصؼ اهلل 
ـاِلِحيَن  لقاؿ تبارؾ وتصال  ة  ليـ ذربل إبراىبـ   َوَبشَّْرَناُه ِبِإْسَحاََّ َنِبّيًا ِمَن الصَّ

يَِّتِيَمـا ُمْحِسـٌن َوَوـاِلٌم ِلَنْفِسـِو ُمِبـيٌن  َوَلَقـْد َمَننَّـا  َوَباَرْكَنا َعَمْيِو َوَعَمـى ِإْسـَحاََّ َوِمـْن ُذرِّ

ْيَناُىَما َوَقْوَمُيَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِويمِ   .  ٙف  َمى ُموَسى َوَىاُروَن عَ  َوَنجَّ

 
                                                           

 . ٛسورة النمؿ ة اوبل   ٔف
مبل ، ، طبصػػل وزارة األوعػػاؼ وال ػػؤوف اإلسػػبل ٖ، ط ٓٛٗصػػ وة الببػػاف ة تػػتلبؼ حسػػنبف محمػػد ميمػػوؼ ة ص  ٕف

 ـ   . ٜٚٛٔالكوبت ، ف 
 . ٖٓسورة القصص ة اوبل   ٖف
 .   ٜٓٗص وة البباف لمصاني القرهف ة ص بنظر ة  ٗف
 . ٔٗٔ/ٕم ردات القرهف وغرببو ة   ٘ف
 .  ٘ٔٔ – ٖٔٔسورة الصالات ة اوبل   ٙف
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ومسػػػؾ اليتػػػاـ ليػػػذا المبحػػػث المتصمػػػؽ ببركػػػل األنببػػػاء سنسػػػمط الضػػػوء عمػػػ  بركػػػل 
وعمػػػػ  هلػػػػو وصػػػػحبو أتمصػػػػبف الػػػػذي  يػػػاتـ األنببػػػػاء والمرسػػػػمبف سػػػػبدنا وحبببنػػػػا محمػػػػد 

َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ  . ٔف   ة ارؾ وتصال  لي كتابو الصزبز لقاؿوص و تب

لإننا سنحتاج إل  كتابل كتب ك برة ومتمدات بػؿ وال ن ػي  ولموعوؼ عم  بركتو 
 ولكننا سنببف بصض ه ار تمؾ البركات بصورة موتزة . حقو 

لقػػد روى البيػػاري عػػف ع مػػاف بػػف عبػػد اهلل بػػف وىػػب عػػاؿ ة أرسػػمني أىمػػي إلػػ  أـ 
وكػاف إذا أصػاب  اء لتاءت بتمتؿ مف لضل لبو  صر مف  صر النبػي سممل بقدح م

اإلنسػػاف عػػبف أو  ػػيء بصػػث إلبيػػا ميضػػبل عػػاؿ ة لاطمصػػت لػػي التمتػػؿ لرأبػػت  ػػصرات 
والتمتؿ ة ىو  بو الترس بتيذ مف ال ضل أو الصػير أو النحػاس ، وعػد  .  ٕفحمرات 

 صبانتو . تنزع منو الحصاة التي تتحرؾ لبو لبوضع لبو ما بحتاج إل 
وكػػاف النػػاس عنػػد مرضػػيـ بتبركػػوف بيػػا ، وبست ػػ وف مػػف بركتيػػا ، وبتيػػذوف مػػف 
 ػػػصره وبتصمونػػػو لػػػي عػػػدح مػػػف مػػػاء ، لب ػػػربوف المػػػاء الػػػذي لبػػػو ال ػػػصر ، لبحصػػػؿ ليػػػـ 

ب قد عمنسوة لػو بػـو البرمػوؾ لبقػوؿ ة اطمبوىػا ، لمػـ  وىذا يالد بف الولبد  .  ٖفال  اء 
لقػػػاؿ  –أي لبسػػت بتدبػػدة  –تػػدىا ، لػػإذا ىػػي عمنسػػوة يمقػػل بتػػدوىا لقػػاؿ ة اطمبوىػػا لو 
لحمػػػؽ رأسػػػو لابتػػػدر النػػػاس توانػػػب  ػػػصره لسػػػبقتيـ إلػػػ    يالػػػد ة اعتمػػػر رسػػػوؿ اهلل  

 . ٗفناصبتو لتصمتيا لي ىذه القمنسوة ، لمـ أ يد ، عتااًل وىي مصي إال رزعت النصر

                                                           

 . ٚٓٔسورة األنبباء ة اوبل   ٔف
 . ٖٖ٘/ٔلت  الباري ة   ، رواه البياري ة لي كتاب المباس   ٕف
ىػػػ  ة ٘٘ٛبنظػػر ة عمػػػدة القػػارئ لػػي  ػػرح صػػحب  البيػػػاري ة لبػػػدر الػػدبف محمػػػد محمػػود بػػف احمػػد الصبنػػي فت  ٖف

 ، طبػع مطبصػل المنبربػل ، دار إحبػاء التػراث الصربي ، فد. ت.   . ٜٚ/ٛٔ
، دار  ٜٖٗ/ٜىػػ  ة ٚٓٛعاؿ اليب مي لي متمع الزوايد ومنبػع ال وايد ة عمي بف أبي بكر اليب مي تػولي سػنل ف  ٗف

 . ىػ  . رتالو رتاؿ الصحب  ٚٓٗٔدار الرباف لمتراث ، دار الكتاب الصربي ، القاىرة ، ببروت ف
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ع عرعػػو عمػػ  عػػف أـ سػػممل أنػػو كػػاف بتصػػرؽ لتسػػتنق ومػػا تػػاء لػػي بركػػل عرعػػو 
ي عواربرىػػػا لتلػػػػاؽ ا عػػػاؿ مػػػػا عطصػػػل أدبػػػـ عنػػػػده لتصمػػػت تن ػػػؼ ذلػػػػؾ الصػػػرؽ لتصصػػػػره لػػػ

وبسػػػت اد مػػػف ىػػػذه الروابػػػل  .  ٔف؟ عالػػػت نرتػػػو بركتػػػو لصػػػبباننا ، لقػػػاؿ أصػػػبت تضػػػصبف
ومنػو التبػرؾ بمػس تمػده  لصميا بتف تتمصو لمطبب ولمبركل واهلل أعمػـ . تصوبب النبي 

  كػػاف أسػػبد بػػف حضػػبر ،  تػػبًل صػػالحًا ضػػاحكًا ممبحػػًا ، لببنػػا ىػػو عنػػد رسػػوؿ اهلل ر
ة  لػي ياصػرتو ، لقػاؿ ة أوتصتنػي عػاؿ  بحدث القـو وبضحكوف لطصنو رسػوؿ اهلل 

} اعػػتص  ، عػػاؿ ة بػػا رسػػوؿ اهلل إف عمبػػؾ عمبصػػًا ولػػـ بكػػف عمػػّي عمػػبص ، عػػاؿ ة لرلػػع 
عمبصػػو لاحتضػػنو  ػػـ تصػػؿ بقبػػؿ ك ػػحو ، لقػػاؿ بػػتبي أنػػت وأمػػي بػػا رسػػوؿ  رسػوؿ اهلل 

رضـي اع اهلل بػف الزببػر   كما لي يبر عبػد أما التبرؾ بدـ النبي  .  ٕفاهلل أردت ىذا 
اهلل اذىػب بيػذا الػدـ بحػتتـ ، لممػا لػرغ عػاؿ ة } بػا عبػدوىػو    لتنػو أتػ  النبػي  عنيما

إلػ  الػدـ ل ػربو ، لممػا  عػدؿ بػرز عػف رسػوؿ اهلل لاىرعو حبػث ال بػراؾ أحػد   ، لممػا 
اهلل مػػا صػػنصت بالػػدـ   ؟ عػػػاؿ ة تصمتػػو لػػي أي ػػ  مكػػاف عممػػت أنػػػو رتػػع عػػػاؿة } بػػا عبػػد

}ولـ  ربت الػدـ ؟ وبػؿ  لصمؾ  ربتو   عػاؿ ة نصـ ، لقػاؿ  بي   عف الناس ، عػاؿ ة }
لػي تػواز ذلػؾ أي  ػرب  وعػد تضػاربت األعػواؿ .   ٖفلمناس منؾ ووبؿ لؾ مف الناس   

                                                           

 . ٕ/ٔٔلت  الباري ة   ٔف
ىػػ   المسػتدرؾ عمػ  ٘ٓٗ  رواه الحاكـ لي المستدرؾ وىو صحب  ة لمحمػد بػف عبػػد اهلل الحػػاكـ النبسػػابوري فت ٕف

ىػػػ  . ووالقػػو ٔٔٗٔ، دار الكتػػب الصممبػػل ، ببػػروت ف ٔعطػػا ، ط الصػػحبحبف تحقبػػؽ ة مصػػط   عبػػد القػػادر
بنظػػر ة كنػػػز الصمػػاؿ ة لمصبلمػػل عػػبلء الػػدبف عمػػي المتقػػي بػػف حسػػاـ الػػدبف الينػػدي   ، الػػذىبي وعػػاؿ صػػحب  

، ضبطو ولسر غرببو ة ال بط بكػري حبػاني ، صححػػو ووضػع ليارسػػو  ٔٓٚ/ٚىػ  ة ٜ٘ٚالبرىاف نوري فت
  ، والحػػػػػدبث عنػػػػػد أبػػػػػي داود ٜٗٚٔ–ٜٖٗٔ، مؤسسػػػػػل الرسػػػػػالل ، الطبصػػػػػل األولػػػػػ  فة ال ػػػػػبط صػػػػػ وة السػػػػػقا 

 . ٖٗ/ٗوالطبراني  ة 
بنظػػر ة اإلصػػػابل لػػي تمبػػػز الصػػػحابل ة ألبػػي ال ضػػػؿ احمػػػد بػػف عمػػػي بػػػف محمػػد بػػػف محمػػػد بػػف عمػػػي الكنانػػػػي   ٖف 

 كتػب الصممبػل ، ببػروت، دار ال ٖٓٔ/ٕىػ  ة ٕ٘ٛالصسقبلني  ـ المصػري فال ػالصي  المصػروؼ بابف حتر فت 
 لبناف ف د. ط.   ف د. ت.   .  -
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دمو أو عرعو وما إل  ذلؾ. واألص  مف ذلؾ كمو المروي عف النووي أف األص  القطػع 
بطيارة تمبع ال ضبلت ، وبيذا عاؿ أبو حنب ل كمػا عالػو الصبنػي وعػاؿ  ػبط اإلسػبلـ ابػف 

 وعّد األيمل ذلؾ لي يصايصو . حتر ة عد تكا رت األدلل عم  طيارة لضبلتو 
رضــي اع لصػػف أسػماء بنػت أبػي بكػر   بمبلبسػو وتبتػػو يصوصػًا ومنػو التبػرؾ 

دببػػػػاج ولرتبيػػػػا مك ػػػػولبف   ة أنيػػػػا أيرتػػػػت تبػػػػل طبالسػػػػبل كسػػػػروانبل ليػػػػا لبػػػػل عنيمــــا
  لممػػا رضــي اع عنيــاكانػػت عنػػد عاي ػػل   ، وعػػػالت ة ىػػذه تبػػػل رسػػوؿ اهلل بالدببػػػاج

 .  ٔفبمبسيا ا لنحف نغسميػا لممرض  ونست  ي بيا  عبضت عبضتيػا ، وكاف النبي 
    تػػػدؿ صػػػراحل عمػػػ  انتقػػػاؿ بركػػػل  وىػػػذه النصػػػوص الدالػػػل عمػػػ  التبػػػرؾ بػػػالنبي 

وتػدؿ عمػ  اتتيػاد النػاس لػي تحصػبؿ ذلػؾ  لي ذاتو إل  غبرىا مػف األعبػاف . النبي 
ل وعػػدح مػػف بػػد المسػػت بػػده ال ػػرب  وحرصػػيـ عمػػ  طمبػػو لػػي محمػػو الػػذي انتقمػػت إلبػػو .

 رب لبػو وعربػو المسػت لبػو الطػاىر ودراىػـ مسػتيا بػده ، وتبػل لبسػيا ، وموضػع وعػؼ 
وال ػػػاىد لبػػػو انتقػػػاؿ بركػػػل ذاتػػػو  لبػػػو لمصػػػبلة ووطتتػػػو عػػػدماه . وغبػػػر ذلػػػؾ مػػػف او ػػػار .

ال ػػػػرب ل إلػػػػ  غبرىػػػػا مػػػػف األعبػػػػاف بػػػػبل ت ربػػػػؽ بػػػػبف الػػػػذوات ، وىػػػػذا بػػػػديؿ لبػػػػو األمكنػػػػل 
 .  ٕفواألزمنل ببل إ كاؿ 

 
 

 
 

                                                           

 . ٓٗٔ/ٖرواه مسمـ لي كتاب المباس والزبنل ة    ٔف
، دايػػػرة األوعػػػاؼ  ٓٔ، ط ٖٕٚبنظػػػر ة م ػػػاىبـ بتػػػب أف تصػػػح  ة تػػػتلبؼ السػػػبد محمػػػد عمػػػوي المػػػالكي ة ص  ٕف

 ـ   .ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔوال ؤوف اإلسبلمبل ، دبي ف
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 املبحث اخلـامص
 ةي األزمنـــالربكـة ف

ِإنَّـا َأْنَزْلَنـاُه ِفـي َلْيَمـٍة  إف مف اوبات التي دلت عم  بركل األزمنػل عولػو تصػال  ة 

  أنػػػزؿ ىػػػذا الكتػػػاب  حبػػػث أعسػػػـ اهلل سػػػبحانو بالكتػػػاب المبػػػبف عمػػػ  أنػػػو .  ٔف ُمَباَرَكـــة

ــٍة  لكػػاف تػػواب القسػػـ لػػي عولػػو تصػػال ة  الصظػػبـ لػػي لبمػػل مباركػػل . ــي َلْيَم ــاُه ِف ــا َأْنَزْلَن ِإنَّ

     ُمَباَرَكة

ضػمبر التمػػع ا ذلػػؾ أف الحػػؽ سػػبحانو   وأف الضػمبر لػػي عولػػو ة  ِإنَّــا َأْنَزْلَنــاُه 

لي كؿ لصؿ ب صمو بتتي بضمبر المتكمـ التمع ألف ال صؿ بتطمب تكػاتؼ صػ ات متصػددة 
 هلل سبحانو ا كالحكمل والرحمل والقوة والصمـ .

ا اهلل ، ولػي ىػذه ولكف الحؽ سبحانو إذا تكمػـ عػف ذات ، بػتكمـ بػاإللراد ا إننػي أنػ
 .  ٕفالحالل ليو بتكمـ عف وحدانبتو ال  ربؾ لو 

َأْنَزْلَناهُ  مف النزوؿ .   وعولو تصال  ة 
الحمػػوؿ ، وعػػد نػػزليـ ، ونػػزؿ عمػػبيـ ، ونػػزؿ بيػػـ بنػػزؿ نػػزواًل  ة والنــزول فــي المغــة

ومنػػزاًل ، والمنػػزؿ ب ػػػت  المػػبـ والػػزاي النػػػزوؿ وىػػو الحمػػوؿ ، والتنزبػػػؿ الترتبػػب والمنػػػزؿ ة 
 .  ٖفاإلنزاؿ ا تقوؿ أنزلني منزاًل ، ونزؿ مف عمو إل  س ؿ ، وأنزؿ الكتاب ونزلو 

 
                                                           

 . ٖمف اوبل  سورة الدياف ة  ٔف
 ، دار النصر ، ببروت  . ٛ٘/ٔبنظر ة المنتيب مف ت سبر القرهف الكربـ ة لمحمد متولي ال صراوي ة   ٕف
 م رعًا لي ع ربف سنل . عم  عمب النبي  نزؿ بو تبربؿ   ٖف

حمبػػػػي ، دار إحبػػػػاء الكتػػػػب عبسػػػػ  ال ٖ، ط ٚٗ/ٔبنظػػػػر ة مناىػػػػؿ الصرلػػػػاف ة محمػػػػد عبػػػػد الصظػػػػبـ الزرعػػػػاني ة      
 ، ٖ، ط ٜٛ/ٔىػػ  ة ٜٔٔوبنظر ة اإلتقػاف لي عػمـو القػرهف ة لتػبلؿ الدبػػف السػبوطي فت  ،و ركاؤه ، مصر 

 .ٚٔض القرهف ةلصبدالمطبؼ السبكي ةص وبنظر ةلي ربا ،ـ   ٜٔ٘ٔف مصط   البػػابي الحػمبي ، مصر ،
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وىػػػي المبػػػؿ يػػػبلؼ النيػػػار ، وىػػػي مػػػف مغػػػػرب    وعولػػػو تصػػػال  ة  ِفـــي َلْيَمـــٍة 

  ة ف أصػؿ رحمـو اعوعػاؿ الراغػب   .  ٔفال مس إل  طموع ال تر الصػادؽ أو ال ػمس 
ُمَباَرَكة  مف البركل .  وعولو  . ٕفؿ تصغبرىا لببمل ، وتمصيا لباؿ  المبمل لببلة بدلب

 ة الّنماء والزبادة والسصادة والتبربؾ والدعاء . والبركة في المغة
ة ىػػي  بػػوت اليبػػر اإلليػػي لػػي ال ػػيء ، وعبػػؿ لكػػؿ  ػػيء لبػػو زبػػادة محسوسػػل  فالبركــة

ُمَباَرَكــة      ة لػػي تسػمبتيا رحمــو اعي  وبقػػوؿ المػاورد .  ٖفليػو مبػػارؾ ولبػػو بركػػل 

 وتياف ة 
 ة لما بنزؿ لبيا مف الرحمل .أحدىا
 .  ٗفة لما بتاب لبيا مف الدعاء وثانييا

تنوبيػًا بيػا وت ػوبؽ لمصرلتيػا ،    ف لبمػل   ىنػا لمتصظػبـ ، ووصػ يا وتنكبػر     ُمَباَرَكـة

لبركل المبمل التي أنػزؿ لبيػا القػرهف بركػل عػدرىا اهلل تصػال  عبػؿ نػزوؿ القػرهف لبكػوف القػرهف 
سػبات اإلليبػل بابتداء نزولو مبلبسًا لوعت مبارؾ لبزداد بذلؾ لضبًل و رلًا وىذا مػف المنا

 .  ٘فالدعبقل التي أنبتنا اهلل ببصضيا 

                                                           

، دار التبػؿ ،  ٛٗ/ٗ  ة  ال بروزهبػادي ، مػادة ف لبػؿ بنظر ة القاموس المحبط ة لمتد الدبف محمد بف بصقوب   ٔف
 ببروت .

ىػػ  ة ٕٓ٘بنظر ة الم ردات لي غربػب القػرهف ة ألبي القاسـ الحسبف بف محمد المصروؼ بالراغب األصبياني ف  ٕف 
 ، تحقبؽ ة محمد سصبد الكببلني ، دار المصرلل ، ببروت.  ٛٚٗص 

 .  ٔٗٔ/ٕبنظر ة م ردات القرهف وغرببو ، لصبد الرؤوؼ المصري ة   ٖف
ىػػػ  ة ٓ٘ٗبنظػػر ة ت سػػبر المػػػاوردي المسػػم  ف النكػػت والصبػػوف   ة ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػػف حببػػب المػػاوردي فت  ٗف

 ـ   .ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ، تحقبؽ ة يضر محمد يضر ، مطابع مقيوي ، الكوبت ف  ٔ، ط ٔٔ/ٗ
الػػػدار التونسػػػبل  ،ٕٚٚ/ٕ٘ىػػػػ  ة ٖٜٚٔلم ػػػبط محمػػػد الطػػػاىر بػػػف عا ػػػور ، فت : التنػػػوبر بنظػػػر ة التحربػػػر و   ٘ف

 ـ .ٜٗٛٔلمن ر ، 
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ف اهلل  أيبر عف القرهف أنو أنزلو لي لبمل مباركػل ، وايتمػؼ الصممػاء لػي تمػؾ  وا 
لقػػػاؿ التميػػور ىػػي لبمػػل القػػدر . عمػػ  مػػا روي  ل ا أي لبمػػل مػػف لبػػالي السػػنل ىػػي ؟المبمػػ

ر ، ومتاىػػد وعمبػػو أك ػػر   ، وعتػػادة ، وسػػصبد بػػف تببػػرضــي اع عنيمــاعػػف ابػػف عبػػاس  
 .  ٔفالم سربف ، وظاىر النصوص تؤبد ذلؾ 

باركل   أنو عاؿ ة   عف عتادة لي عولو ة ف لي لبمل مرحمو اعوعػد أيرج الطبري  
 .  ٕفىي لبمل القدر

ل ىػػي   عػػاؿ ة المبمػػل المباركػػرحمــو اعولػػي غربػػب القػػرهف ألبػػي بكػػر الستسػػتاني  
 .  ٖفلبمل القدر

  أنػو عػاؿ ة ىػي لبمػل النصػؼ مػف  ػصباف ، وتسػم  رحمـو اععكرمل  وروي عف 
ة لبػراءة ا ووتػو تسػمبتيا بػاأليبربفلبمل الرحمل ، والمبمل المباركل ، ولبمل الصؾ ، ولبمل ا

بكتب  أف البندار إذا استول  اليراج مف أىمو كتب ليـ البراءة ، والصؾ ، كذلؾ اهلل 
 .  ٗفي ىذه المبمل لصباده المؤمنبف البراءة والصؾ ل

                                                           

 . ٓٔٔ/ٕ٘بنظر ة روح المصاني ، لآللوسي ة   ٔف
، تحقبػػػؽ ة  ٛٓٔ/ٕ٘ىػػػػ  ة ٖٓٔ  تػػػامع الببػػػػاف لػػػي وتػػػوه تتوبػػػػؿ هي القػػػرهف ة لمحمػػػد بػػػػف تربػػػػر الطبػػػري ، فتٕف

وبنظػػػر ة الػػػدر المن ػػػور ة لتػػػبلؿ الػػػدبف  ،  ـ ٜٗ٘ٔ،  ٕمصػػػارؼ ، مصػػػر ، طمحمػػػود محمػػػد  ػػػاكر ، دار ال
 ـ  .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ف ٔط، دار ال كر لمطباعل والن ر ،  ٜٖٛ/ٚىػ  ة ٜٔٔالسبوطي ، فت

، دار الرايػػد الصربػػي ، ببػػروت ،  ٛٙٔة ص    غربػػب القػػرهف المسػػم  ف نزىػػل القمػػوب   ة ألبػػي بكػػر الستسػػتانيٖف
 ـ  .ٕٜٛٔ -ىػٕٓٗٔف ٖط

، دار الكتػػاب  ٜٜٖ/ٖىػػػ  ة ٖٛ٘  بنظػػر ة ت سػػبر الك ػػاؼ ة لئلمػػاـ تػػار اهلل محمػػود بػػف عمػػر الزمي ػػري فتٗف
 . ٓٔٔ/ٕ٘وروح المصاني ، لآللوسي ة   ،  الصربي ببروت ، ف د. ت. ط.   
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أنػػػو عػػػاؿ ة } بطمػػع اهلل لػػي  عػػف النبػػي  وأيػػرج الببيقػػي عػػف مصػػػاذ بػػػف تبػػؿ 
 .   ٔف لبمل النصؼ مف  صباف لبغ ر لتمبع يمقو إال لم رؾ أو م احف  
. وعػاؿ ابػف الصربػي   ٕفوالصواب لي القوؿ ذلؾ عوؿ مف عاؿ ُعني بيا لبمل القػدر 

مف عاؿ أنيا لبمل النصؼ مف  صباف ليػو باطػؿ ألف اهلل تصػال  عػاؿ لػي  ة" رحمو اع " 
َشْيُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآنُ  .  ٖف   كتابو الصادؽ القاطع ة 

ل المبػؿ ىاىنػا بقولػو تصػال ة لنص عم  مبقات نزولو رمضاف ،  ـ عبر عف زمانبػ
  لمػف زعػـ أنػو لػي غبػره لقػد أعظػـ ال ربػل عمػ  اهلل ولػبس لػي   ٗف . ِفـي َلْيَمـٍة ُمَباَرَكـة

 .  ٘فلبمل النصؼ مف  صباف حدبث بصوؿ عمبو 
  لقػػاؿ ة ف ىػػي لبمػػل القػػدر رحمــو اع  ولحسػػـ ىػػذه المسػػتلل نػػذكر عػػوؿ ابػػف القػػبـ

. ومف زعـ أنيا لبمل النصؼ مػف   ٙف   عطصًا لقولو تصال  ة  ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدرِ 

 .  ٚفمف  صباف لقد غمط   
 

                                                           

، تحقبػؽ ة محمػد  ٕٕٚ/٘ىػػ  ة ٛ٘ٗ-ٖٗٛحمد بف الحسبف الببيقػي ، فت  بنظر ة  صب اإلبماف ة ألبي بكر أٔف
الػدر المن ػور ة لتػبلؿ الػدبف   ،   ىػػ ٓٔٗٔ، ف ٔالسػصبد بسػبوني زغمػوؿ ، دار الكتػب الصممبػل ، ببػروت ، ط

 ـ  .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ف ٔالن ر ، ط، دار ال كر لمطباعل و  ٖٓٗ/ٚىػ  ة ٜٔٔالسبوطي فت
 . ٜٓٔ/ٕ٘تامع البباف ، لمطبري ة  بنظر ة  ٕف
 . ٘ٛٔسورة البقرة ة مف اوبل   ٖف
 . ٖسورة الدياف ة مف اوبل   ٗف
، تحقبػؽ ة محمػد عمػي ٜٙٔ/ٗىػػ  ة ٖٗ٘بنظر ة أحكاـ القػرهف ة ألبػي بكػر محمػد المصػروؼ بػابف الصربػي فت   ٘ف

 ببروت . –البتاوي ، دار التبؿ 
 . ٔسورة القدر ة اوبل   ٙف
ت سبر ابػف ك بػر  ، ٛٛٔ/ٕالبرىاف لي عمـو القرهف ، لمزرك ي ة  ،  ٔٗ  اء الصمبؿ ، البف عبـ التوزبل ة ص  ٚف 

 –، عػػالـ الكتػب ، ببػروت  ٜٖٔ/ٚأضػواء الببػاف ة لمحمػد أمػبف بػف محمػد ال ػنقبطي ة   ،  ٕٕٓ/ٗك بر ة 
 . ٓٚ٘/ٗدبر ، لم وكاني ة ولت  الق ، ٓٛٔ/ٖالت سبر القرهني لمقرهف ، لصبد الكربـ اليطبب ة  ، لبناف
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التمػػػػع بػػػػبف اوبػػػػات القرهنبػػػػل مػػػػا تػػػػدؿ عمبػػػػو والػػػػرات  مػػػػا عالػػػػو التميػػػػور ة حبػػػػث 
ضػالل عمػ  ذلػؾ مػا أيرتػو اإلمػاـ السػبوطي  ا أول  مف دلصيا والقوؿ بغبرىا .ظواىرى وا 

 .  ٔفأنو عاؿ ة ف ىي لبمل القدر    "رحمو اع "لي م حمات األعراف عف عكرمل 
 وبذلؾ بكوف لصكرمل عوالف ة

   .ة أنيا لبمل النصؼ مف  صباف أحدىا
 أنيا لبمل القدر . الثاني

 وىذا التردد بدلع القوؿ بتنيا لبمل النصؼ مف  صباف وما سبؽ ذكره مف األعواؿ .    
ولػػػي ت ضػػػبؿ المبػػػؿ عمػػػ  النيػػػار أو الصكػػػس ة أف لضػػػؿ النيػػػار عنػػػد الصامػػػل ألف       

مصظػػـ الصبػػادات تػػؤدى نيػػارًا مػػع اال ػػتغاؿ بػػاألمور الحباتبػػل ، أمػػا اليػػواص مػػف األنببػػاء 
يػػػبلص الصبػػػادة هلل واألو  لبػػػاء المقػػػرببف لػػػإنيـ ب ضػػػموف المبػػػؿ ا ألتػػػؿ اليمػػػوة والمناتػػػاة وا 

 سبحانو .
ووصؼ لبمل نزوؿ القرهف بكونيا مباركل ، أي الك برة اليبر لما بتب  اهلل لبيػا مػف 

إنػػػزاؿ  ـ ودنبػػػاىـ ، ولػػػو لػػػـ بتػػػد لبيػػػا إالاألمػػػور التػػػي تتصمػػػؽ بيػػػا منػػػالع الصبػػػاد لػػػي دبػػػني
      ػػػػػ  بػػػػػو بركػػػػػل ، وألف أنػػػػػزؿ القػػػػػرهف مسػػػػػتتبع لممنػػػػػالع الدبنبػػػػػل والدنبوبػػػػػل القػػػػػرهف وحػػػػػده لك

وأف األمكنل واألزمنل كميػا متسػاوبل لػي حػد ذاتيػا ال ب ضػؿ بصضػيا بصضػًا  .  ٕفبتتمصيا
 .  ٖفإال بما بقع لبيا مف األعماؿ ونحوىا 

 

                                                           

،  ٕ، تحقبػػؽ ة مصػػط   دبػػب البغػػا ، ط ٜٚبنظػػر ة م حمػػات األعػػراف لػػي مبيمػػات القػػرهف ، لمسػػبوطي ة ص   ٔف
 ـ  .ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔمؤسسل عمـو القرهف ، دم ؽ ف

وبنظػر ة غرايػب القػػرهف ورغايػب ال رعػاف ، لنظػاـ الػدبف القمػػي فت  ،  ٜٜٗ/ٖبنظػر ة الك ػاؼ ، لمزمي ػري ة   ٕف
 ـ  .ٜٛٙٔ-ىػٖٛٛٔ، مصط   بابي الحمبي ، مصر ف ٔ، تحقبؽ ة إبراىبـ عطوة ، ط ٘ٙ/ٕٕىػ  ة ٕٛٚ

 . ٘الروابات الحساف ، لمحمد نتـ الدبف الغبطي ة ص  ،  ٕٔٔ/ٕ٘بنظر ة روح المصػاني ، لآللوسي ة   ٖف
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 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

الداعبػػل إلػػ   –لبمػػل القػػدر  –وعػػد وردت األحادبػػث الدالػػل عمػػ  لضػػؿ تمػػؾ المبمػػل 
تحربيػػا لػػي األبػػاـ الص ػػر األوايػػر مػػف  ػػير رمضػػاف المبػػارؾ ألف تحدبػػد بوميػػا ميتمػػؼ 

          بصتكػػػػؼ الص ػػػػر األوايػػػػر مػػػػف رمضػػػػاف حتػػػػ  عميــــو الصــــالة والســــالملبػػػػو ، وكػػػػاف  
 . تولاه اهلل 

، إذا ديػػؿ الص ػػر  ػػد    عالػػت ة فف كػػاف النبػػي يــارضــي اع عنلصػػف عاي ػػل  
 .  ٔفميزره وأحبا لبمو وأبقظ أىمو    

ل ي ترعب بركل ىذه المبمل دلبػؿ عمػ  عظػـ ىػذه األزمنػل ،  ػير رمضػاف والص ػر 
 األواير منو والوتر مف الص ر األواير والمبمل المباركل مف الوتر .

.   ٕف  ولي لضؿ ىذه المبمل عاؿ رب الصزة ة  َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيـٌر ِمـْن َأْلـِش َشـْيٍر 

وعػػد ديػػػؿ لػػػي ىػػػذه المبمػػل أك ػػػر مػػػف أربصػػػل هالؼ تمصػػو بالحسػػػاب التممػػػي لمنتتمػػػؿ ىػػػذا 
 ال ضؿ .

ة }مػػف عػػاـ  عػػاؿ عػػف النبػػي  ومػػف بركػػل ىػػذه المبمػػل مػػا روي عػػف أبػػي ىربػػرة 
لبمل القدر إبمانًا واحتسابًا غ ر لو ما تقدـ مف ذنبو ، ومف صاـ رمضاف إبمانًا واحتسػابًا 

 .    ٖف غ ر لو ما تقدـ مف ذنبو  
لمبمػػل القػػدر ىػػي لبمػػل الحكػػـ والتقػػدبر ولبمػػل ال ػػرؼ والصظمػػل ليػػي لنػػا  ػػرؼ وعػػدر 

 . ٗفمع ما بكوف لبيا مف التقدبر

                                                           

   ٜٕٓٔبرعـ ف ٖٓٔ/ٖالبياري لي صحبحو ة باب ما تاء لي االعتكاؼ ة  الحدبث رواه  ٔف
 . ٖسورة القدر ة اوبل   ٕف
   .ٔٔبرعـ ف ٔٙ/ٖرواه البياري لي صحبحو ة ما تاء لي لضؿ الصباـ ة   ٖف
 . ٔٗبنظر ة   اء الصمبؿ البف القبـ ة ص   ٗف
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 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "

 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

ل بػػـو التمصػػل المػػذكور لػػي القػػرهف الكػػربـ عػػاؿ تصػػال  ة   ومػف تممػػل األزمنػػل المباركػػ
  ـالِة ِمـْن َيـْوِم اْلُجُمَعـِة َفاَسـَعْوا ِإَلـى ِذْكـِر المَّـِو َوَذُروا َيا َأيكَيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ

  …   اْلَبْيعَ  اوبل .  ٔف

ة } يبػر بػـو طمصػت عمبػو ال ػمس  عػاؿ ة عػاؿ رسػوؿ اهلل  وعػف أبػي ىربػرة 
 . ٕف بـو التمصل ا لبو يمؽ هدـ  ، ولبو أديؿ التنل   ، ولبو أيرج منيا  

ة } إف مػػف ألضػػؿ أبػػامكـ بػػـو  عػػػاؿ ة عػػػاؿ رسػػوؿ اهلل  وعػػف أوس بػػف أوس 
 .  ٖف ف صبلتكـ مصروضل عمّي  التمصل  ، لتك روا عمي مف الصبلة لبو ا لإ

ديالػػو التنػػل لبػػو  لمػػف بركػػل ىػػذا البػػـو ومػػا حصػػؿ لبػػو مػػف طمػػوع ال ػػمس ويمػػؽ هدـ وا 
يراتو منيا ، وأنو ألضؿ أباـ ال يور ألف لبو تصرض الصبلة عم  النبػي  لػي ىػذا  وا 

   البـو .
ـــَماِء َذاِت     لقولػػػو تصػػال  ة  ومػػف ت سػػػبر أبػػي ىربػػػرة        َواْلَيـــْوِم اْلُبـــُروجِ َوالسَّ

    عػاؿ ة ف ال ػاىد بػـو التمصػل والم ػيود بػـو عرلػل   ٗف . َوَشاِىٍد َوَمْشُيودٍ اْلَمْوُعودِ 
 .  ٘فوالموعود بـو القبامل   

 

                                                           

 . ٜسورة التمصل ة مف اوبل   ٔف
      رؼ النػػػووي ة بنظػػػر ة ربػػػاض الصػػػالحبف ة لمحػػػي الػػػدبف أبػػػي زكربػػػا بحبػػػ  بػػػف  ػػػ ،  ٘ٛ٘/ٕصػػػحب  مسػػػمـ ة   ٕف

 اهلل أحمد أبو زبنل ، وكالل المطبوعات ، الكوبت ، دار القمـ ، ببروت  .، تحقبؽ ة عبد ٜٖٗص 
ىػػػ  ، ٕ٘ٚ – ٕٕٓفت رواه أبػػو داود بإسػػناد صػػحب  لئلمػػاـ الحػػالظ أبػػي داود سػػمبماف بػػػف األ ػػػصث الستسػػتاني  ٖف

 . ٜٖٗبنظر ة رباض الصالحبف ة ص  ،  ـ ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔدار الحدبػث ، القػاىرة ف
 . ٖ -ٔسورة البروج ة اوبات   ٗف
، وؼ طو ، دار إحباء التراث الصربي، تقدبـ طو عبد الرؤ   ٓٗٔ/ٔرواه أحمد بنظر ة زاد المصاد ة البف القبـ ة   ٘ف

 ببروت .
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 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

أنػػػو عػػػػاؿ ة} إف لػػػي التمصػػػل لسػػػاعل ال  ورد لػػػي الحػػػدبث ال ػػػربؼ عػػػػف النبػػػي 
 .    ٔفبوالقيػا عبػد مسمـ بستؿ اهلل لبيػػا يبر الدنبػا واويػػرة إال أعطػاه إبػاه  

وروي عف كصب األحبار أنو عاؿ ة } أال أحد كـ عف بـو التمصل أنو إذا كاف بػـو 
التمصػػػػػل نزعػػػػػت لػػػػػو السػػػػػماوات واألرض والتبػػػػػاؿ والبحػػػػػار واليبليػػػػػؽ كميػػػػػا إال ابػػػػػف هدـ 
وال باطبف ، وص ت المبليكل بتبواب المساتد لبكتبػوف األوؿ لػاألوؿ حتػ  بيػرج اإلمػاـ 

 اء بصد تاء لحؽ اهلل ، وما كتب عمبو . والصدعل لإذا يرج اإلماـ طووا صح يـ ومف ت
لبو ألضػؿ مػف الصدعػػل لػي سػاير األبػاـ ، ولػـ تطمػع ال ػمس ولػـ تغػرب عمػ  بػـو كبػـو 

ايتػار ال ػػيور وايتػار  ػػير رمضػػاف  وعػػد ورد لػي او ػػار ة ف إف اهلل  .  ٕف التمصػل  
السػاعات  ل القػدر، وايتػاروايتار األباـ وايتار بـو التمصػل ، وايتػار المبػالي وايتػار لبمػ

  ٖفوالتمصػل تك ػر مػا ببنيػا وبػبف التمصػل األيػرى وتزبػد  بل ػًا  وايتار سػاعل الصػبلة   .
ورمضػاف بك ػر مػا ببنػو وبػبف رمضػاف والحػج بك ػر مػا ببنػو وبػبف الحػج والصمػرة تك ػر مػػا 
ببنيػػػا وبػػػبف الصمػػػرة وبمػػػوت الرتػػػؿ بػػػبف حسػػػنتبف حسػػػنل عضػػػاىا وحسػػػنل بنتظرىػػػا بصنػػػي 

بف . وتصػػ د ال ػػباطبف لػػي رمضػػاف وتغمػػؽ أبػػواب النػػار وت ػػت  لبػػو أبػػواب التنػػل صػػبلت
اهلل لػػبيف الصمػػؿ وبقػػاؿ لبػػو بػػا بػػاغي اليبػػر ىمػػـ رمضػػاف أتمػػع ومػػا مػػف لبػػاؿ أحػػب إلػػ  

 . ٗفمف لباؿ الص ر  
  

                                                           

  ٖٛ٘/ٔالرحمف النسػايي ة الكبرى ة الحمػد بػف  ػصبب ابػو عبػد السنف ،  ٖٓ٘بنظر ة رباض الصالحبف ة ص  ٔف
           ببػػػػػػػػػروت  ، ٔالغ ار سػػػػػػػػػمبماف البنػػػػػػػػػداري ، دار الكتػػػػػػػػػب الصممبػػػػػػػػػػل ، طىػػػػػػػػػػ  ، تحقبػػػػػػػػػؽ ة عبػػػػػػػػػد ٖٖٓ – ٕ٘ٔف
 ـ  . ٜٜٔٔ –ىػ ٔٔٗٔف

 . ٓٗٔ/ٔبنظر ة زاد المصاد ة   ، وكصب األحبار  ىذا الكبلـ مف عوؿ أبي ىربرة   ٕف
 م مو رواه مسمـ .  ٖف
 . ٔٗٔ/ٔبنظر ة زاد المصاد ة   ٗف
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 املبحث الطادش
 ي األمكنـةـالربكــة ف

َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس  .  ٔف  عاؿ تصال  ة  َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُىدًى ِلْمَعاَلِمينَ ِإنَّ َأوَّ
عػػد لضػػؿ مػػف األرض بقاعػػًا ايتصػػيا بت ػػرب و وتصميػػا أمػػاكف لصبادتػػو  إف اهلل 

بضػػػاعؼ لبيػػػا ال ػػػواب وبنمػػػي بيػػػا األتػػػور، وكانػػػت المسػػػاتد الػػػ بلث ىػػػي ألضػػػؿ بقػػػاع 
 .  ٕفاألرض وىي مكل والمدبنل وببت المقدس 

لقد  ممت ىذه اوبل الدالل عم  بركل المكاف عم  تممل أمور أال وىي مكػل التػي 
 بوص يا بالبركل .  رليا اهلل 

يػػػػود ة ببػػػػت المقػػػػدس ألضػػػػؿ مػػػػف لحبنمػػػػا التيػػػػر المسػػػػمموف والبيػػػػود ، لقالػػػػت الب
 .  ٖف، وعاؿ المسمموف ة الكصبل ألضؿ . لنزلت ىذه اوبل الكصبل

فف عػػف أوؿ مسػػتد وضػػع لػػي  عػػاؿ ة سػػتلت رسػػوؿ اهلل  وروي عػػف أبػػي ذر 
ة   ، عمػت المسػتد األعصػ  ة }األرض عاؿ ة } المستد الحراـ   ، عمت ة  ـ أي ؟ عاؿ 

كػػػـ ببنيمػػػا ؟ عػػػاؿ ة } أربصػػػوف عامػػػًا ،  ػػػـ األرض لػػػؾ مسػػػتدًا لحب مػػػا أدركتػػػؾ الصػػػبلة 
 .    ٗفلصّؿ   

ة كػاف عبمػو ببوتػًا ك بػرة  وعاؿ متاىد وعتادة ة لـ بوضع عبمو ببت . وعف عمي 
 .  ٘فوالمصن  أنو أوؿ ببت وضع لمصبادة 

 
                                                           

 . ٜٙسورة هؿ عمراف ة اوبل    ٔف
 . ٖٛٗـ  ة ص ٜٛٚٔلبناف ف -، دار القمـ  ، ببروت ٔبنظر ة مقدمل ابف يمدوف ، ط  ٕف
 . ٕٗٗ/ٔزاد المسبر ة   ،  ٖٚٔ/ٗبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٖف
 والحدبث رواه مسمـ لي الصحب  .  ،  ٖٚٔ/ٔٗبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٗف
 . ٖٚٔ/ٗت سبر القرطبي ة   ،  ٚٙ/ٕبنظر ة ت سبر الببضاوي ة   ٘ف
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 (7( السنـة )31العـدد )

 وكونو أوؿ ببت لبو أعواؿ ة
ة وضػع رضـي اع عنيمـا" عبؿ أنو أوؿ ببت كاف لي األرض . عػاؿ ابػف عبػاس  

الببت لي الماء عم  أربصل أركاف عبؿ أف تيمؽ الػدنبا بػتل ي سػنل  ػـ دحبػت األرض مػف 
 .  ٔفتحت الببت 

وعبؿ ة إف هدـ استوحش حبف ىبط . لتوح  اهلل إلبػو أف ابػف لػي ببتػًا لػي األرض 
 .  ٕفبليكتي تصنع حوؿ عر ي لبناه لاصنع حولو نحو ما رأبت م

وعف عتادة ة أنو أىػبط مػع هدـ لممػا كػاف الطولػاف رلػع لصػار مصمػورًا لػي السػماء 
 .  ٖفوبن  إبراىبـ عم  أ ره 

 .  ٗفوعبؿ أبضًا ة أنو أوؿ ببت وضع لمناس لمصبػادة ، وعد كانت عبمو ببوتًا ك برة 
كل   وىي لي المغل تصنػي عمػ  عػوؿ وعد ذكرت اوبل الكربمل البمد الحراـ بم ظ ف ب

الزتاج ة بصم  ىذا االسـ أف بكوف م تقًا مف ف البؾ   بقاؿ بػؾ النػاس بصضػيـ بصضػًا 
 وبكل لغل لي مكل لإف الصرب تصاعب ببف الباء والمبـ لي عولو الزب والـز .  ٘فأي دلع 

. 
 .  ٙفوىي عمـ لمبمد الحراـ مف بكُو إذا زحمو ا الزدحاـ الناس لبو 

 وايتم وا لي تسمبتيا بكل عم   بل ل أعواؿ ة

                                                           

 ، وىو عوؿ ابف عمر وعتادة ومتاىد والسبدي . ٕٗٗ/ٔبنظر ة زاد المسبر ة   ٔف
 . ٕٗٗ/ٔالمصدر ن سو ة   ٕف
 . ٖٚٔ/ٗبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٖف
 .والحسف وعطاء بف السايب وهيربف وىو عوؿ عمي بف أبي طالب   ،  ٜ٘/ٕبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٗف
 . ٜ٘/ٕبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٘ف
 . ٕ٘ٗ/ٔبنظر ة ت سبر زاد المسبر ة   ٙف
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ة الزدحػػاـ النػػاس بيػػا . عالػػو ابػػف عبػػاس وسػػصبد بػػف تببػػر وعكرمػػل وعتػػادة األول 
 .  ٔفوال راء ومقاتؿ 
. لمػـ بقصػدىا تبػػار إال عصػمو اهلل ة ألنيا تبؾ أعناؽ التبابرة ا أي تدعيػػاالثاني 

 .  ٕفكره الزتاج وذ رضي اع عنيما"روي عف عبد اهلل بف الزببر  
منػػػو  ة ألنيػػػا تضػػػع مػػػف نيػػوة المتتبػػػربف بقػػػاؿ بككػػػت الرتػػػؿ أي وضػػػصتالثالـــث 

 .  ٖفالرحمف الزبدي وعطرب ورددت نيوتو . عالو أبو عبد
ولي تحدبد مكانيا لقد ات ؽ أك ر الصمماء والم سربف عم  أف ف مكل   اسـ لتمبػع 

 البمدة وايتم وا لي ف بكل   عم  أربصل أعواؿ ة
ة أنػػو اسػػـ لمبقصػػل التػػي لبيػػا الكصبػػل . عالػػو ابػػف عبػػاس ومتاىػػد وأبػػو مالػػؾ األول 

براىبـ وعطبل   .  ٗفوا 
 ة أنيا ما حوؿ الببت ومكل ما وراء ذلؾ . عالو عكرمل .والثاني 
 ة أنيا المستد والببت ومكل اسـ لمحـر كمو عالو الزىري .والثالث 
ــع  بػػف عتببػػل واحػػتج ابػػف عتببػػل بإبػػداؿ ة أف بكػػل ىػػي مكػػل . عالػػو الضػػحاؾ واوالراب

 .  ٘فالباء مبمًا 
 وأما مكل لقبؿ أنيا سمبت بذلؾ ة

لقمل ماييػا ، وعبػؿ ألنيػا تمػؾ المػط مػف الصظػـ ممػا بنػاؿ عاصػدىا مػف الم ػقل مػف 
 .رتت ما لبو ومؾ ال صبؿ ة رضع أموعوليـ مككت الصظـ إذا أي

                                                           

 .ٖٛٔ/ٗبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ٔف
 . ٖٛٔ/ٗالقرطبي ة ت سبر  ،  ٕ٘ٗ/ٔبنظر ة ت سبر زاد المسبر ة   ٕف
 .ٜ٘/ٕوبنظرة ت سبر أبي السصودة   ٖف
 . ٕ٘ٗ/ٔبنظر ة زاد المسبر ة   ٗف
 . ٕ٘ٗ/ٔبنظر ة زاد المسبر ة   ٘ف
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ؿ سػمبت بػذلؾ ألف النػاس وعبؿ ألنيا تمؾ مف ظمـ لبيا أي تيمكػو وتنقصػو ، وعبػ
َوَما َكاَن َصالُتُيْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاًء  كانوا بمكوف وبضحكوف لبيا لي عولو تصػال  ة 

َوَتْصِدَية 
  .  ٔف

الببت الحـر أنو مبارؾ والمصن  كما عاؿ الزتاج ة ىػو منصػوب   ووصؼ اهلل 
عم  الحاؿ الذي استقر بمكػل لػي حػاؿ بركتػو وأصػؿ مبػارؾ مػف البركػل وتصنػي ة الزبػادة 
والّنماء أي أوؿ ببت وضػع بال ػرؼ ال بالزمػاف مباركػًا ك بػر اليبػر والن ػع ، لمػا بحصػؿ 

اب وتك بػػر الػػذنوب وىػػو حػػاؿ لمػػف حتػػو واعتمػػر واعتكػػؼ دونػػو وطػػاؼ حولػػو مػػف ال ػػو 
 .  ٕفالمستكف لي الظرؼ ألف التقدبر ما مقدر لي الظرؼ مف لصؿ االستقرار 

أي وذا ىػػدى ، وبتػػوز أف بكػػوف ىػػدى لػػي   وعولػػو تصػػال  ة  ــاَلِميَن  َوُىــدًى ِلْمَع

 موضع رلع والمصن  ة وىو ىدى .
وأما بركتو ل بو تغ ر الػذنوب وتضػاعؼ الحسػنات وبػتمف مػف ديمػو لقػد روى ابػف 

عاؿ ة }مف طاؼ بالببػت لػـ برلػع عػدمًا ولػـ بضػع    عف النبي رضي اع عنيماعمر  
 .  ٖفورلػع لو بيا درتل   أيرى إال كتب اهلل لو بيا حسنل وحط عنو بيا يطبيل 

ذا أردنا الوعوؼ عم  البركات التي يصت بيا ىػذه البقصػل المباركػل لإننػا سػنتد  وا 
أف لبيػػا متموعػػل مػػف اليصػػايص وال ضػػايؿ التػػي تمبػػزت بيػػا عػػف بػػاعي بقػػاع األرض . 

 ومف ىذا ة
 

                                                           

 . ٖٛٔ/ٗوبنظر ة ت سبر القرطبي ة   ،  ٖ٘سورة األن اؿ ة اوبل    ٔف
  ،  ٕٕٗ/ٔوبنظػػػر ة ت سػػػبر الواحػػػػدي ة   ،  ٙٗٗ/ٔزاد المسػػػبر ة   ،  ٜ٘/ٕبنظػػػر ة ت سػػػبر أبػػػي السػػػصود ة   ٕف

 . ٚٙ/ٕوت سبر الببضاوي م مو ة 
 . ٕٕٔ/ٕالحدبث ة الترغبب والترىبب ة   ،  ٕٙٗ/ٔبنظر ة زاد المسبر ة   ٖف
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مػػف األمػػاكف والػػببلد يبرىػػا وأ ػػرليا . وىػػي البمػػد الحػػراـ لإنػػو سػػبحانو  ايتبػػاره 
ايتػػاره لنببػػو وتصمػػو مناسػػؾ لصبػػاده وأوتػػب عمػػبيـ اإلتبػػاف إلبػػو مػػف القػػرب والبصػػد مػػف كػػؿ 
لػػّج عمبػػؽ . لػػبل بديمونػػو إال متواضػػصبف متي ػػصبف متػػذلمبف كا ػػ ي رؤوسػػيـ متتػػردبف 

 عف لباس أىؿ الدنبا .
وتصمػػػو حرمػػػًا همنػػػًا ال بسػػػ ؾ لبػػػو دـ وال تصضػػػد بػػػو  ػػػترة وال بن ػػػر لػػػو صػػػبد ، وال 

 .  ٔف. وال بمتقط لقطتو لمتممبؾ بؿ لمتصربؼ ، لبس إال بيتم  يبله 
وتصؿ عصده مك ػرًا لمػا سػمؼ مػف الػذنوب ماحبػًا لػؤلوزار حاطػًا لميطابػا كمػا تػاء 

ة } مػف أتػ  ىػذا الببػت لمػـ  عػاؿ ة عػاؿ رسػوؿ اهلل  لي الصحبحبف عف أبي ىربػرة 
 .  ٕفبرلث ولـ ب سؽ رتع كبـو ولدتو أمو   

مػف ال ػػواب دوف التنػل ولػػي الحػدبث ة } والحػػج المبػرور لػػبس ولػـ بػرض لقاصػػده 
 .  ٖف لو تزاء إال التنل 

لمػػػو لػػػـ بكػػػف البمػػػد األمػػػبف يبػػػَر بػػػبلده وأحبيػػػا إلبػػػو وميتػػػارة مػػػف الػػػببلد لمػػػا تصػػػؿ 
 عرصاتيا مناسؾ لصباده لرض عمبيـ عصدىا وتصؿ ذلؾ مف هكد لروض اإلسبلـ 

ْبتُػوِف  وأعسـ بو لي كتابو الصزبز لػي موضػصبف منػو لقػاؿ تصػال ة  َوطُػوِر  َوالتِّػبِف َوالزو

 ِسبِنبفَ 
َوَىَذا اْلَبَمِد اأْلَِمبفِ     . ٗف

ـُ ِبَيَذا اْلَبَمدِ   وعاؿ تصال ة    ٘ف  َوَأْنَت ِحؿٌّ ِبَيَذا اْلَبَمدِ   ال ُأْعِس

                                                           

ر ، تقػػدبـ ة طػػو عبػػد الػػرؤوؼ طػػو ، دا ٕٓ/ٔبنظػػر ة زاد المصػػاد لػػي ىػػدي يبػػر الصبػػاد ة البػػف عػػبـ التوزبػػل ة   ٔف
 ، ببروت .إحباء التراث الصربي 

 . ٖٜٛ/ٕصحب  مسمـ ة   ٕف
 . ٜٕٙ/ٕوصحب  البياري ة   ،  ٖٜٛ/ٕصحب  مسمـ ة   ٖف
 . ٖ – ٔسورة التبف ة اوبات   ٗف
 . ٕ -ٔسورة البمد ة اوبتاف   ٘ف
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ولػػػبس عمػػػ  وتػػػو األرض بقصػػػل بتػػػب عمػػػ  كػػػؿ عػػػادر السػػػصي إلبيػػػا . والطػػػواؼ 
بالببت الذي لبيا غبرىا . ولبس عم  وتو األرض موضع ب ػرع تقببمػو واسػتبلمو وتحػط 

 .  ٔفاليطابا واألوزار لبو غبر الحتر األسود البماني 
لقػد  ومف بركل ىذه البقصل ال رب ل ومسػتدىا أف الصػبلة لبيػا بمايػل ألػؼ صػبلة .

أنػػػو عػػاؿ ة } صػػبلة لػػي  عػػف النبػػي  رضــي اع عنيمــا"روي عػػف عبػػػد اهلل بػػػف الزببػػر  
مسػػتدي ىػػذا ألضػػؿ مػػف ألػػؼ صػػبلة لبمػػا سػػواه إال المسػػتد الحػػراـ وصػػبلة لػػي المسػػتد 

 .  ٕف الحراـ ألضؿ مف صبلة لي مستدي ىذا بمايل صبلة 
 طبلؽ .وىذا تصرب  بتف المستد الحراـ ألضؿ بقاع األرض عم  اإل

ولػػذلؾ كػػاف  ػػد الرحػػاؿ إلبػػو لرضػػًا ولغبػػره ممػػا بسػػتحب وال بتػػب . ولػػي الحػػدبث 
وىػػػو واعػػؼ عمػػ  راحمتػػو لػػي الحػػزورة مػػف مكػػل بقػػػوؿ ة } واهلل إنػػؾ ليبػػر  عػػف النبػػي 

 .  ٖفأرض اهلل ، وأحب أرض اهلل إل  اهلل ولوال أني أيرتت منؾ لما يرتت   
ربػػل الطػػاىرة الحبببػػل التػػي احتضػػنيا منػػذ ليػػذه الت وىػػذا ال ػػوؽ مػػف عبػػؿ النبػػي 

ط ولتػػو وحتػػ  إيراتػػو منيػػا مكرىػػًا  ػػصور تيتػػز لػػو األليػػدة إتػػبلاًل وتصظبمػػًا لصمػػو  ػػتنيا 
 عند اهلل ورسولو .

 
 

                                                           

 وما بصدىا . ٔٔ٘/ٗوبنظر ة ت سبر ابف ك بر ة   ،  ٕٓ/ٔزاد المصاد ة   ٔف
،  ٜٜٗ/ٗىػػػ  ة ٖٗ٘صػػحب  ابػػف حبػػاف ة لمحمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد البسػػتي ف  ،  ٖٔٓٔ/ٕصػػحب  مسػػمـ ة   ٕف

 ىػ  . ٗٔٗٔلبناف ، ف –ل ، ببروت تحقبػؽ ة  ػصبب األرنػؤوط ، مؤسسل الرسػػال
،  ، دار يضػر ٖٚٓ/ٗىػػ  ة  ٕ٘ٚ-ٕٚٔعبػداهلل فتأيبار مكػل ة لمحمػد بػف إسػحاؽ بػف البػاس ال ػاكيي أبػو   ٖف

 . ٕاهلل ، طعبدالممؾ بف عبد ىػ  تحقبؽ ةٗٔٗٔببروت ، ف
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ومػف  بػات بركتيػػا ودواميػا كونيػػا عبمػو بتوتػو إلبيػػا أىػؿ األرض كميػػـ لمػبس عمػػ  
 وتو األرض عبمل غبرىا .

ومف يواصيا أنو بحػـر اسػتقباليا واسػتدبارىا عنػد عضػاء الحاتػل دوف سػاير بقػاع 
ومػػف بركػػل ىػػذا المكػػاف أف لبػػو مػػف اوبػػات الببنػػات مػػا تقػػـو كػػدلبؿ  ػػامط  .  ٔفاألرض 

 عم  البركل الصظبمل ال ابتل والدايمل عم  مر الصصور . ومف ىذه اوبات ة
والم ػػاىد لبركػػل ىػػذا  .  ٕف     ...عولػػو تصػػال ة  ـُ ِإْبػػَراِىبـَ ِلبػػِو هَبػػاٌت َببَِّنػػاٌت مَ  قَػػا

المكػػػاف سػػػبتد أف الطبػػػور تنحػػػرؼ عػػػف مػػػوازاة الببػػػت عمػػػ  مػػػدى اإلعصػػػار .وميالطػػػل 
ودلبػػؿ ذلػػؾ أف ألصاليػػا تقػػـو بود لػػي الحػػراـ مػػف غبػػر تصػػرض ليػػا .ضػػواري السػػباع الصػػ

االلتػراس ولكػف لػي ىػذا يبللًا لمغربزة التي ال تحدد الطبر بمكاف وال تمنع الضواري مػف 
وعير اهلل تصال  لكؿ تبار عصده بسوء كتصػحاب ال بػؿ .  المكاف األمر ميتمؼ تمامًا .

ولبػػو مقػػاـ إبػػراىبـ ومػػف الببنػػات لبػػو الصػػيرة الصػػماء التػػي لبيػػا أ ػػر غػػوص عدمبػػو إلػػ  
بقايػػو دوف  الكصبػػبف ومػػا حصػػؿ لبػػو مػػف المبونػػل مػػا ال بحصػػؿ مػػع غبػػره مػػف الصػػيور وا 

 .  ٖفاألنبباء عمبيـ السبلـ وح ظو مع ك رة ألوؼ سنل هبل مستقمل  ساير هبات
لػػػ  حرميػػػا أنيػػػا همنػػػبف  ػػػممتا  وأف مػػػف أعظػػػـ بركاتيػػػا التػػػي بمكػػػف التنوبػػػو إلبيػػػا وا 
 حت  الصاصبف والمذنببف ، لكاف الرتؿ لو تّر كؿ تربرة  ـ لتت إل  الحـر لـ بطمب .

 –أي الحػػػـر  - ػػرت لبػػو أنػػػو عػػػاؿ ة فف لػػو ظ وروي عػػف محمػػد بػػف اليطػػاب 
   .  ٗفبقاتؿ اليطاب ما مسستو حت  بيرج منو    

                                                           

 . ٕٔ/ٔبنظر ة زاد المصاد ة   ٔف
 . ٜٚسورة هؿ عمراف ة اوبل   ٕف
 . ٚٙٔ/ٔت سبر النس ي ة    ،  ٓٙ– ٜ٘/ٕبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٖف
 والحدبث ة ٔٙ/ٕبنظر ة ت سبر أبي السصود ة   ٗف
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ة مػػف لػـز القتػػؿ لػي الحػػّؿ بقصػػاص أو ردوٌة أو رحمـو اع" ولػذلؾ عػػاؿ أبػو حنب ػػل  
زنا لالتتت إل  الحـر لـ بتصرض لو . إال أنو ال بػؤوى وال بطصػـ وال بسػق  وال ببػابع حتػ  

 .  ٔفبضطر إل  اليروج 
ة } مػف مػات لػي أحػد الحػرمبف  ومما تاء لي بركػل تربتيػا مػا روي عػف النبػي 

 .  ٕفبصث بـو القبامل همنًا   
وىمػا مقبرتػا   ٖفة } التحوف والبقبع بؤيذ بتطراليما وبن راف لػي التنػل    وعنو 

أنو عػاؿ ة } مػف صػبر عمػ  حػر  ومف بركل مناييا ما ورد عف النبي  مكل والمدبنل .
ولبيػا مػف البركػات مػا  .  ٗفل مف نيار تباعدت عنو تينـ مسبرة مايتي عاـ   مكل ساع

بطػػوؿ تصػػدادىا حسػػبل وعقمبػػل مادبػػل ومصنوبػػل وروحبػػل ولطػػايؼ ايتصػػت بيػػا عمػػ  سػػاير 
 واهلل أعمـ . بقاع األرض حت  برث اهلل األرض وما عمبيا

ولقد تقػدـ الكػبلـ عػف بركػل األمػاكف ويصصػنا الحػدبث عػف بركػل المسػتد الحػراـ 
ومػا ا ػتمؿ عمبػو  ولبما بتتي سنتكمـ عف بركل بقصػل مباركػل أيػرى وىػي مسػتد النبػي 

إلػػػ  ب ػػػرب  لقػػػد تتسػػػس ىػػػذا المسػػػتد مػػػف أوؿ بػػػـو ىػػػاتر لبػػػو النبػػػي مػػػف البركػػػات .
المنػػورة .وكػػاف موضػػع بنػػاء المسػػتد لت ػػرلت بمقدمػػل وسػػمبت منػػذ ذلػػؾ الحػػبف بالمدبنػػل 

حبنمػا عػاؿ ة } دعوىػا لإنيػػا مػتمورة   . وبػدؿ ذلػؾ عمػػ  أف  ىػػو موضػع بػػروؾ ناعتػػػو 
لػػي بنايػػو حبػػث  وعػػد  ػػارؾ المصػػط    . ايتبػػار ىػػذا المكػػاف ىػػو لطػػؼ مػػف اهلل 

                                                           

 . وعد نسط ىذا الحكـ . ٔٙ/ٕالمصدر ن سو ة   ٔف
 . ٛٛٗ/ٖ صب اإلبماف ة   ٕف
ىػ ، ٗٓٗٔمكتبػل الر د ، الرباض ف ، ٕٜ/ٔىػ  ة ٗٔٓٔالمصنوع ة لصمي بف سمطاف محمد اليروي القاري فت  ٖف

 ال تاح أبو غدة .، تحقبؽ عبد ٗط
، دار  ٖٛٔ/٘ىػػ  ة ٕٙٙاهلل الحموي أبو عبػداهلل فتف ة باعوت بف عبدمصتـ البمدا   ،  ٖٔٔ/ٕأيبار مكل ة   ٗف

 كر ، ببروت ، ف ب. ت. ط.  ال 
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لبنػػػاؿ ىػػػذا األسػػػاس مػػػف البنبػػػاف بركػػػل  كػػػاف بحمػػػؿ األحتػػػار مػػػع الصػػػحابل الكػػػراـ  
 .  ٔف لمصط   الحببب ا

ومف بركات المستد النبوي أف الصبلة لبو تصدؿ ألؼ صبلة لبما سواه ، لمحػدبث 
الػػذي سػػبؽ ذكػػره وكػػذلؾ ت ػػرؼ المسػػتد بمتػػاورة القبػػر ال ػػربؼ ، ولػػي دايػػؿ المسػػتد 

لقػػاؿ ة } مػػا بػػبف عبػػري ومنبػػري ىػػذا روضػػل مػػف  المنبػػر والروضػػل التػػي أيبػػر عنيػػا 
البقصػػل أبضػػًا مقبػػرة البقبػػع التػػي سػػبؽ الكػػبلـ عنيػػا وعػػف ولػػي ىػػذه  .  ٕفربػػاض التنػػل   

ولصػػؿ مػػف أعظػػـ الت ػػربؼ لممسػػتد النبػػوي أنػػػو ال  بركػػل تربتيػػا وأنيػػا سػػتن ر لػػي التنػػل .
ولممسػػتد األعصػػ  كمػػػا لػػي الحػػدبث  ت ػػػد الرحػػػاؿ إال لممسػػتد الحػػراـ ولمسػػتد النبػػي 

ال ت ػػدوا الرحػػاؿ إال إلػػ   انػػو عػػاؿ ة } عػػف الرسػػوؿ محمػػد  الػػذي رواه أبػػػو ىربػػرة 
وتتتمػػػ  بركػػػل .   ٖف بل ػػػل مسػػػاتد مسػػػتدي ىػػػػػػػذا والمسػػػتد الحػػػػراـ والمسػػػتد االعصػػػ    

لمدبنتػػػو المنػػػورة وه ارىػػػا وتربتيػػػا وماييػػػا وأ ػػػتارىا ونباتاتيػػػا وببوتيػػػا وأىميػػػا عػػػد  النبػػػي 
نالػػت كػػؿ مػػا ت ػػرؼ بمبلمسػػل تسػػده ال ػػربؼ أو  ػػـ مػػف عطػػره الطبػػب أو تػػرنـ بصػػوتو 

مػؤمنبف ومنيػؿ ال تي . لتنوار بركاتو  ابتل وعايمل ودايمل إل  عباـ الساعل ليي مػزار ال
ف مف أ رؼ األمػاكف وأبركيػا بصػد المسػتد الحػراـ والمسػتد النبػوي  األنوار المحمدبل . وا 

والمسػػتد األعصػػ  عػػػد بنػػػاه  المسػػتد األعصػػ  أولػػ  القبمتػػبف و الػػث الحػػرمبف ال ػػرب بف .
عػػاؿ   رضـي اع عنيمـا اهلل بػف عمػر ، ولي الحدبػث ال ربؼ عف عبد نبي اهلل سمبماف 
لّمػػا بنػ  ببػػت المقػػدس سػػتؿ اهلل يػػبلاًل   اود} إف سػػمبماف بػػف دة ة عػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
ممكػػًا ال بنبغػػي ألحػػد   ، وسػػتؿ اهللحكمػػًا بصػػادؼ حكمػػو لتوتبػػو  بل ػػل ة سػػتؿ اهلل 

                                                           

 . ٓٙ/ٕبنظر ة زاد المصاد ة   ٔف
 . ٘٘٘/٘اإلصابل ة    ،  ٜٔٗ/ٖ صب اإلبماف ة   ٕف
 . ٗٔٓٔ/ٕصحب  مسمـ ة   ٖف
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حػػػػبف لػػػػرغ مػػػػف بنػػػػاء المسػػػػتد أال بتتبػػػػو أحػػػػد ال بنيػػػػزه إال  بصػػػػده لتوتبػػػػو ، وسػػػػتؿ اهلل 
.وأف مػػف بركتػػو أبضػػًا   ٔفالصػػبلة لبػػو أف تيرتػػو مػػف يطبيتػػو كبػػـو ولدتػػو أمػػو لتوتبػػو   

أف الصبلة لي المستد األعص  تصدؿ يمسمايل صػبلة لبمػا سػواه ، ألنػو  الػث الحػرمبف 
أبضًا وعػد مػر ىػذا الحػدبث وأنو ال ت د الرحاؿ إال إلبو  .  ٕفال رب بف وكما لي الحدبث 

ــييم الصــالة ومػػف بركاتػػو أنػػو ت ػػرؼ بػػتنوار وبركػػات النبػػوة ليػػػو عبمػػل األنببػػاء  هن ػػًا . عم
ُسـْبَحاَن الَّـِذي َأْسـَرى  لبػورؾ ومػا حولػو لقػاؿ تصػال ة  ومسرى النبي محمد  والسالم"

اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيـُو ِمـْن آَياِتَنـا  ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجدِ 

  لقد عرج منػو الحببػب  .  ٖف  إلػ  السػماء بصػدما أسػري بػو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر 

لػػ  بومنػػا ىػػذا بسػػم  حػػايط  –البػػراؽ  –مػػف المسػػتد الحػػراـ عمػػ  دابػػل  وعػػد ربطػػو لبيػػا وا 
   البراؽ لبو .
ولكػػػػف وهأسػػػػ ًا والمسػػػػتد  ربػػػػو بػػػػتمر عظػػػػبـ وىػػػػو لػػػػرض الصػػػػبلة . مػػػػف لػػػػتت  

األعص  المبارؾ أسبر بتبدي البيود بتف وب تكي وبدعو كؿ مسمـ غبور كي ب ػؾ أسػاره 
 ىؤالء الينازبر لصنيـ اهلل . مف

  
 
 
 
 

                                                           

 . ٓٚٗ/ٖ صب اإلبماف ة   ، والحدبث أيرتو النسايي وعػاؿ صحب     ،  ٖٚٔ/ٗبنظر ة القرطبي ة   ٔف
 . ٘ٛٔسبؽ ذكره لي ص   ٕف
 . ٔاإلسراء ة اوبل سورة   ٖف
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 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 ةـمـاتـاخل
بصػػد كػػؿ مػػا تقػػدـ مػػف األمػػور التػػي ذكرتيػػا لػػي المباحػػث السػػابقل والمتصمقػػل بم يػػـو      

البركل وأل اظيا لي القرهف الكربـ وت صببلتيا أردت أف ُأتمؿ ذلؾ بيبلصػل مػوتزة وىػي 
 كاوتي ة

 بػػوت اليبػر اإلليػػي لػي ال ػػيء ودوامػو ، والزبػػادة لبػػو  ة إن مفيـوم البركــة تعنــي
ف التبػرؾ لػبس ىػو إال  أعبػاف أو ه ػار أو مكػاف أو زمػاف .محسوسل سواء كانت بركػل  وا 

 بذلؾ المتبرؾ بو سواء أكاف أ رًا أو مكانًا أو  يصًا . توسبًل إل  اهلل 
اعتقػػاد عتزىػػا  ة لبلعتقػػاد لضػػميا وعربيػػا مػػف اهلل تبػػارؾ وتصػػال  مػػع أمــا األعيــان

 عف تمب يبر أو دلع  ر إال بإذنو تصال  .
ة لؤلنيػػػػا منسػػػػوبل إلػػػػ  تمػػػػؾ األعبػػػػاف ليػػػػي م ػػػػرلل ب ػػػػرليا ومكرمػػػػل  وأمــــا اَثــــار

 ومصظمل ومحبوبل ألتميا .
نما وأما األمكنة لمػا بحػؿ لبيػا وبقػع  ة لبل لضؿ ليا لذاتيا مف حبث ىي أمكنل وا 
واع الصبػػػػادات ممػػػػا بقػػػػـو بػػػػو عبػػػػاد اهلل كالصػػػػبلة والصػػػػباـ وتمبػػػػع أنػػػػ مػػػػف يبػػػػر وبػػػػر ة

الصػػػالحوف ، إذ تنػػػزؿ لبيػػػا الرحمػػػات وتحضػػػرىا المبليكػػػل وتغ ػػػاىا السػػػكبنل وىػػػذه ىػػػي 
وىػػذه البركػػل  البركػػل التػػي تطمػػب مػػف اهلل تبػػارؾ وتصػػال  لػػي األمػػاكف المقصػػودة لػػذلؾ .

تػػذكر مػػا تطمػػب بػػالتصرض ليػػا لػػي أماكنيػػا بالتوتػػو إلػػ  اهلل تصػػال  ودعايػػو واسػػتغ اره ، و 
كربمػػل ، تحػػرؾ الن ػػوس وتبصػػث ، مػػف حػػػوادث عظبمػػل ومناسػػبات اكفوعػػػع لػػي تمػػؾ األمػػػ

 لبيا اليمل والن اط لمت بو بتىميا أىؿ ال بلح والصبلح .
 وال أرى لي بح ي ىذا إال تيد المقؿ وأستؿ اهلل تبارؾ وتصال  السداد والر اد .

ــــوآخ     ــــر دعــ أف الحمػػػد هلل رب الصػػػالمبف والصػػػبلة والسػػػبلـ عمػػػ  يػػػاتـ األنببػػػاء  واناـــ
ـْ َوَأْنَت َيْبُر الرواِحِمبفَ   والمرسمبف وعم  هلو وصحبو أتمصبف .    َوُعْؿ َربِّ اْغِ ْر َواْرَح
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 ةـوم اإلسالميـة العلـمجل

 (7( السنـة )31العـدد )

 املصــــــادر واملراجــــــــــع
    بعـــد القـــرآن الكريـــــــم… 

، مصػػط    ٖىػػػ  ، طٜٔٔة لتػػبلؿ الػػدبف السػػبوطي فت اإلتقــان فــي عمــوم القــرآن .ٔ
 ـ  .ٜٔ٘ٔالبابي الحمبي ، مصر ، ف

ىػػ  ، تحقبػؽ ة ٖٗ٘ة ألبي بكػر محمػد المصػروؼ بػػفابف الصربػي  ، فتأحكام القرآن  .ٕ
 محمد عمي البتاوي ، دار التبؿ ، ببروت .

  ىػػػٕ٘ٚ-ٕٚٔاهلل فتإسػػحاؽ بػػف البػػاس ال ػػاكيي أبػػو عبػػد ة لمحمػػد بػػف أخبــار مكــة .ٖ
 . ٕىػ  ، طٗٔٗٔاهلل ، ببروت ، فيضر ، تحقبؽ ة عبدالممؾ بف عبد دار

ىػػػ  دار صػػادر لمطباعػػػل ٖٛ٘ة لمحمػػود بػػف عمػػر الزمي ػػري ، فت أســاس البال ــة .ٗ
 ـ  .ٜ٘ٙٔ –ىػ ٖ٘ٛٔوالن ر ودار ببروت لمطباعل والن ر ، ببروت ، ف

ف محمػد بػف ة ألبي ال ضؿ احمػد بف عمي بػف محمػػد بػ اإلصابة في تمييز الصحابة .٘
           عمػػػػػػػي الكنانػػػػػػػػي الصسػػػػػػػقبلني  ػػػػػػػـ المصػػػػػػػػري فال ػػػػػػػالصي  المصػػػػػػػروؼ بػػػػػػػابف حتػػػػػػػر 

 لبناف ف د. ط.   ف د. ت.   .  -ىػ  ، دار الكتػب الصممبػل ، ببػروت ٕ٘ٛت  ف
ة لمحمد أمبف بف محمػد ال ػنقبطي ، عػالـ  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .ٙ

 لبناف . –الكتب ، ببروت 
ة لبػػػدر الػػػدبف الزرك ػػػي ، تحقبػػػؽ ة محمػػػد أبػػػو ال ضػػػؿ  رىـــان فـــي عمـــوم القـــرآنالب .ٚ

 ـ  .ٜٚ٘ٔإبراىبـ ، مصر ، ف
ة محمػػػػد مرتضػػػػ  الزببػػػػدي الحسػػػػػبني ،  تــــاج العــــروس  مــــن جــــواىر القــــاموس .ٛ

االسػػػاتذة ، طبصػػػل الكوبػػػت ، تػػػاربط الطبػػػع   مـــن ىػػػػ  ، تحقبػػػؽ متموعػػػلٕ٘ٓٔفت
 ـ  .ٕٕٓٓ – ٜ٘ٙٔف

 تونس . –حمد بف الطاىر عا ور ، دار سحنوف ة لم التحرير والتنوير .ٜ



 193  
 

     

   
 

 الفاظ البركة في القرآن الكريم

 م. د. صالح مهدي حسن " دراسة موضوعية "
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-ٔٛ٘ة لصبػػد الصظػبـ بػػف عبػػد القػػوي المنػذري أبػو محمػػد ، فت التر يب والترىيب .ٓٔ
ىػػػػػػػػ  ، تحقبػػػػػػػؽ ة إبػػػػػػػراىبـ  ػػػػػػػمس الػػػػػػػدبف ، دار الكتػػػػػػػب الصممبػػػػػػػل ، ببػػػػػػػروت ٙ٘ٙ

 ىػ  .ٚٔٗٔف
ىػػ  ، مطبصػل عبسػ  ٗٚٚة لصمػاد الدبف أبػو ال ػداء ابػف ك بػر فت تفسير ابن كثير .ٔٔ

 البابي و ركاه ، مصر ، ف د. ت.   .
ىػػػ  ، دار ٜٔ٘ألبػػي السػػصود محمػػد بػػف محمػػد الصمػػادي فتتفســير أبــي الســعود :  .ٕٔ

 إحباء التراث الصربي ، ببروت ، ف د. ت. ط.   .
لئلمػاـ أبػي سػصبد عبػد  تفسير البيضاوي المسـمى أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل : .ٖٔ

         ىػػػػػػ  ، دار الكتػػػػػب الصممبػػػػػل ، ببػػػػػروت ٜٔٚاهلل بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد ال ػػػػػبرازي ف
 ف د. ت.   .

ىػػ  ، مطبصػل ٗٚٚعمػػاد الػدبف أبػو ال ػداء ابػف ك بػر ، فتتفسير القـرآن العوـيم :  .ٗٔ
 عبس  البابي و ركاه ، مصر ، ف د. ت.   .

 كربـ اليطبب .الة تتلبؼ عبد التفسير القرآني لمقرآن .٘ٔ
ىػػ ، مطبصػػل دار ٔٚٙة لمحمػػد بػػف احمػػد األنصػاري القػػرطبي فت تفسير القرطبي .ٙٔ

 ـ  .ٜٚٙٔ –ىػ ٖٚٛٔ، ف ٔالكتػب المصربػل ، ط
ــون   .ٚٔ ة ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػػف حببػػب  تفســير المـــاوردي المســمى ت النكــت والعي

،  ، تحقبػػؽ ة يضػػر محمػػد يضػػر ، مطػػابع مقيػػوي ٔىػػػ  ، طٓ٘ٗالمػػاوردي فت
 ـ  .ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔالكوبت ف

لئلمػػاـ أبػػي البركػػات عبػػد الػػدبف احمػػد بػػف محمػػود النسػػ ي ، دار تفســير النســفي :  .ٛٔ
 إحباء الكتب الصرببل ، عبس  البابي الحمبي و ركاؤه ، ف ت. د. ط.   
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 (7( السنـة )31العـدد )

، ىػػ ٛٙٗبػف احمد الواحػدي النبسابوري ،فت  ة ألبي الحسف عميتفسير الواحدي  .1ٔ
، ٔلبنػػػػػػػاف ، ط -مػػػػػػػاء ، دار الكتػػػػػػػب الصممبػػػػػػػل ، ببػػػػػػػروت تحقبػػػػػػػػؽ نيبػػػػػػػل مػػػػػػػف الصم

   .ـٜٜٗٔف
ىػػ  تحقبػؽ ة األسػتاذ ٖٓٚألبي منصور محمد بػػف احمػد األزىػري ف:تيذيب المغة  .ٕٓ  

المنصـ ي ػػػاتي واألسػػػتاذ محمػػػػود لػػػرج الصقػػػدة ، مراتصػػػل األسػػػتاذ عمػػػي محمػػػد عبػػػد
          ت. لترتمػػػػػػػػػل ف د. ط.  ف د. محمػػػػػػػػػد البتػػػػػػػػػاوي ، الػػػػػػػػػدار المصػػػػػػػػػربل لمتػػػػػػػػػتلبؼ وا

 .ف برؾ   مادة
محمػػػػػد بػػػػػػف تربػػػػػػر الطبػػػػػري، ة لجـــــامع البيــــــان فـــــي وجـــــوه تأويــــــل آي القـــــرآن  .ٕٔ

 ،ٕىػػػػػػػػػ ، تحقبػػػػػػػػؽ ةمحمػػػػػػػػود محمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػاكر ،دار المصػػػػػػػػارؼ ،مصػػػػػػػػر ،طٖٓٔفت
 ـ  .ٜٗ٘ٔف

ـــرآن :  .ٕٕ ـــام الق ىػػػػ  ، ٔٚٙمحمػػػد بػػػف احمػػػد األنصػػػاري القرطبػػػي ، فتالجـــامع ألحك
 ـ  .ٜٚٙٔ –ىػ  ٖٚٛٔف ، ٔمطبصػل دار الكتػب المصربػل ، ط

ـــي المســـتدرك وىـــو صـــحي  .ٖٕ        اهلل الحػػػػاكـ النبسػػػػابوري ة لمحمػػػػد بػػػف عبػػػػد الحـــاكم ف
القادر عطػا ، م  الصحبحبف ، تحقبؽ ة مصط   عبػدىػ   المستدرؾ ع٘ٓٗت  ف
 ىػ  .ٔٔٗٔ، دار الكتب الصممبل ، ببروت ف ٔط

ىػػػ  ، دار ٜٔٔتػػبلؿ الػػدبف السػػبوطي، فت الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور : .ٕٗ
 ـ  .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ف ٔال كر لمطباعل والن ر ، ط

ة  ػػياب الػػدبف السػػبد محمػػود  روح المعــاني فــي تفســير القــرآن والســبع المثــاني .ٕ٘
   .فد.ت إحبػاء التراث الصربي ، ببروت ، ىػ  ، دارٕٓٚٔالبغدادي االلوسي ، فت
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ة لمحػػي الػػدبف أبػػي زكربػػا بحبػػ  بػػف  المرســمينريــاا الصــالحين مــن كــالم ســيد  .ٕٙ
 رؼ النػووي ، تحقبػؽ ة عبػد اهلل أحمػد أبػو زبنػل ، وكالػل المطبوعػات ، الكوبػت ، 

 دار القمـ ، ببروت .
ألبػي ال ػرج تمػاؿ الػدبف عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف  زاد المسير في عمم التفسـير : .2ٕ

، مي لمطباعػل والن ػرالمكتب اإلسػبل ىػ  ،ٜٚ٘محمد ابف التوزي البغدادي ، فت 
 ـ  .ٜ٘ٙٔ -ىػٖ٘ٛٔ، ف ٔببروت ، ط 

ة البف عبـ التوزبل ، تقػدبـ ة طػو عبػد الػرؤوؼ طػو ، دار إحبػاء التػراث  زاد المعاد .ٕٛ
 الصربي ، ببروت .

ــــي داود : .ٜٕ لئلمػػػػاـ الحػػػػالظ أبػػػػي داود سػػػػمبماف بػػػػػف األ ػػػػػصث الستسػػػػتاني  ســــنن أب
 ـ  .ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔىػ  ، دار الحدبػث ، القاىرة فٕ٘ٚ–ٕٕٓفت

ة لئلمػاـ الحػالظ أبػي عبسػ  محمػد بػػف  سـنن الترمـذي الشـيير بالجـامع الصحيــ  .ٖٓ
ىػػػػ  ، مػػػػع  ػػػرحو تح ػػػل االحػػػوذي ، تحقبػػػؽ ة ٜٕٚعبسػػػ  بػػػػف سػػػورة الترمػػػػذي فت

 –ىػػػػٜٜٖٔعبػػػد الوىػػػػاب عبػػػػد المطبػػػؼ ، دار ال كػػػػر ، ببػػػروت ، الطبصػػػػل ال ال ػػػػل ف
 ـ  . ٜٜٚٔ

ىػػ  ، تحقبػؽ ٛ٘ٗ-ٖٗٛالحسػبف الببيقػي ، فتأبو بكػر أحمػد بػف  شعب اإليمان : .ٖٔ
،  ٔة محمػػػػػػػػد السػػػػػػػػصبد بسػػػػػػػػبوني زغمػػػػػػػػوؿ ، دار الكتػػػػػػػػب الصممبػػػػػػػػل ، ببػػػػػػػػروت ، ط

 ىػ  .ٓٔٗٔف
 البف القبـ التوزي . شفاء العميل : .ٕٖ
ـــان .ٖٖ ـــن حب ىػػػػ  ، مؤسسػػػل               ٖٗ٘ة لمحمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف أحمػػػد البسػػػتي ف صـــحي  اب

 ىػ  ، تحقبؽ ة  صبب األرنؤوط . ٗٔٗٔلبناف ، ف –الرسػػالل ، ببروت 
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ألبي عبػد اهلل محمػد بػف اسػماعبؿ البيػاري ، باب الدعاء بك ػرة  صحي  البخـاري : .ٖٗ
 -ىػػػٚٓٗٔ، ف لبنػػاف - ىػػػ  ، دار الصمػػـ ، ببػػروتٕٙ٘المػػػاؿ والولػػد مػػع البركػػل فت

 .  ـٜٚٛٔ
ـــــ  مســــمم :  .ٖ٘               لبلمػػػػاـ الحػػػػػالظ ابػػػػي الحسػػػػبف مسػػػػمـ بػػػػف الحتػػػػاج النبسػػػػابوري صحي

ىػػػػػ  ، حققػػػػو ة محمػػػػد لػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاعي ، دار ال كػػػػر ، ببػػػػروت ، ٕٔٙ–ٕٙٓفت
 ـ  .ٜٛٚٔ–ىػٜٖٛٔالطبصل ال انبل ، ف

، طبصػل وزارة  ٖة تػتلبؼ حسػنبف محمػد ميمػوؼ ، ط صفوة البيـان لمعـاني القـرآن .ٖٙ
 ـ  .ٜٚٛٔاألوعاؼ وال ؤوف اإلسبلمبل ، الكوبت  ، ف

عمدة القارئ لي  رح صحب  البيػاري لمصبنػي ة لبػدر الػدبف محمػد عمدة القارئ :  .ٖٚ
بربػػل ، دار إحبػاء التػػراث ىػػ  ، طبػػع مطبصػػػل المن٘٘ٛمحمػود بػف احمػد الصبنػػي فت

 ، ف د. ت.   .الصربي
ــــــــان .ٖٛ ـــــــب الفرق ـــــــرآن ور ائ ـــــــب الق ىػػػػػػػػ  ،               ٕٛٚة لنظػػػػػػػػاـ الدبػػػػػػػػف القمػػػػػػػي فت  رائ

-ىػػػػػٖٛٛٔ، مصػػػػط   بػػػػابي الحمبػػػػي ، مصػػػػر ف ٔتحقبػػػػؽ ة إبػػػػراىبـ عطػػػػوة ، ط
 ـ  .ٜٛٙٔ

ـــاري شـــرح صـــحي  البخـــاري  .ٜٖ ـــت  الب  لئلمػػػاـ الحػػػالظ أبػػػي حتػػػػر الصسػػػقبلني ،          ةف
التػي حقػؽ اصػميا عبػد الصزبػز بػف بػاز طبصو تدبدة منقحل ومصححل عػف الطبصػل 

ر الكتػػػب الصممبػػػل ، ورعػػػـ كتبيػػػا وأبوابيػػػا وأحادب يػػػا ة محمػػػد لػػػػؤاد عبػػػد البػػػاعي ، دا
   .ٜٜٛٔ-ٓٔٗٔ، الطبصل األول  فلبناف -ببروت 

ىػػػػػػػ  ، دار              ٕٓ٘ٔة لمحمػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػػد ال ػػػػػوكاني فت فتــــــ  القديـــــــر .ٓٗ
 لبناف . –المصرلل ، ببروت 
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، بصقوب ال بروزهبادي ، دار التبػؿ ة تتلبؼ متد الدبف محمد بفموس المحيط القا .ٔٗ
 ببروت .

ة لئلمػػػػاـ تػػػػار اهلل محمػػػػود بػػػػف عمػػػػر  الكشــــاش عــــن حقــــائَّ  ــــواما التنزيــــل .ٕٗ
 ىػ  دار الكتاب الصربي ببروت ، ف د. ت. ط.  .   ٖٛ٘الزمي ري ف

ــز العمــال  .ٖٗ ي المتقػػي بػػف                 ة لمصبلمػػل عػػبلء الػػدبف عمػػ كن ــوال واألفعــال ــي ســنن األق ف

ىػػػ  ، ضػػػبطو ولسػػر غرببػػػو ة ال ػػػبط ٜ٘ٚحسػػاـ الػػػدبف الينػػدي البرىػػػاف نػػػوري فت
بكري حباني ، صححو ووضػع ليارسػػو ة ال ػبط صػ وة السػقا ، مؤسسػل الرسػالل ، 

  .   ٜٗٚٔ–ٜٖٗٔالطبصل األول  ف
بػػػف  ة االمػػػاـ الصبلمػػػل ابػػػي ال ضػػػؿ تمػػػػاؿ الدبػػػػف محمػػػػد المصػػػػروؼ لســـان العـــرب .ٗٗ

ـ  مطبصػػػػل الػػػػدار ٜ٘٘ٔ-ىػػػػػ ٖٗٚٔىػػػػػ  ، فٔٔٚمنظػػػػور االلربقػػػػي المصػػػػري فت
 المصربل لمتتلبؼ والترتمل ، القاىرة .

ىػػ  ، ٚٓٛة عمػي بػف أبػي بكػر اليب مػي تػولي سػنل ف مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد .٘ٗ
 ىػ  .ٚٓٗٔدار الرباف لمتراث ، دار الكتاب الصربي ، القاىرة ، ببروت ف

ة لمرالصػػي احمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي فــي  ريــب الشــرح الكبيــرالمصــباح المنيــر  .ٙٗ
 ، مصر ، التزء االوؿ . ٖىػ  ، طٓٚٚالمقري ال بومي ، فت

ىػػػ  مكتبػػل الر ػػد ، ٗٔٓٔلصمػػي بػػف سػػمطاف محمػػد اليػػروي القػػاري فت المصــنو: : .ٚٗ
 ال تاح ابو غدة .، تحقبؽ ة عبد ٗىػ  ، طٗٓٗٔباض فالر 

ــدان  .ٛٗ ىػػػ  دار ال كػػر ، ٕٙٙاهلل فتمػػوي أبػػو عبػػدة بػػاعوت بػػف عبػػداهلل الحمعجــم البم
 ببروت ، ف ب. ت. ط.   .

ــــــي  .ٜٗ ــــــر لمطبران               ىػػػػػػػ  ،   ٖٓٙة سػػػػػػمبماف بػػػػػػػف احمػػػػػػػد الطبرانػػػػػػي ، فتالمعجــــــم الكبي
 المتبد السم ي ، مكتبل النوعبل ، ف د. ت.   .تحقبؽ ة حمدي عبد
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 (7( السنـة )31العـدد )

ىػػػػػ ،                 ٜٖ٘ة ألبػػػػي الحسػػػػبف أحمػػػػد بػػػػف لػػػػارس بػػػػف زكربػػػػا ف معجــــم مقــــاييس المغــــة .ٓ٘
 تحقبؽ ة عبد السبلـ ىاروف ، طبصل دار الكتب الصممبل ، ببروت .

، دايػػػرة                  ٓٔة تػػػتلبؼ السػػػبد محمػػػد عمػػػوي المػػػالكي ، طمفـــاىيم يجـــب أن تصـــح   .ٔ٘
 ـ  .ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔاألوعاؼ وال ؤوف اإلسبلمبل ، دبي ف

         ىػػػػػػ  ، تحقبػػػػػؽ ة         ٜٔٔتة لمسػػػػػبوطي فمفحمـــــات األقـــــران فـــــي مبيمـــــات القـــــرآن  .ٕ٘
 .ـ ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔـو القرهف ، دم ؽ فمؤسسل عم، ٕمصط   دبب البغا ، ط

ة ألبػػػػي القاسػػػػػـ الحسػػػػبف بػػػػف محمػػػػد المصػػػػػروؼ                   المفــــردات فــــي  ريــــــب القـــــرآن .ٖ٘
 د سػػصبد الكببلنػػي ،دار المصرلػػل ،ىػػػ  ، تحقبػػؽ ة محمػػٕٓ٘بالراغػػب األصػػبياني ف

 ببروت .
 ـ  .ٜٛٚٔلبناف ، ف –، دار القمـ ، ببروت  ٔة  ط مقدمة ابن خمدون .ٗ٘
ـــرآن .٘٘ ـــوم الق ـــي عم ـــان ف ، دار                    ٖة محمػػػد عبػػػد الصظػػػبـ الزرعػػػاني ، ط مناىـــل العرف

         إحباء الكتب عبس  الحمبي و ركاؤه ، مصر .
ـــــــم .ٙ٘ ـــــــرآن الكري ة لمحمػػػػػػػد متػػػػػػولي ال ػػػػػػصراوي ، دار                     المنتخـــــــب مــــــن تفســــــير الق

 النصر ، ببروت .
ة ألبػػػػػي بكػػػػػر الستسػػػػػتاني ، دار الرايػػػػػد                  نزىــــــة القــــــموب فـــــي  ريــــــب القــــــرآن  .ٚ٘

 ـ  .ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ، ف ٖالصربي ، ببروت ، ط
، ٔىػػػػػ  طٓ٘ٗألبػػػػي الحسػػػف عمػػػػي بػػػػف حببػػػػب المػػػاوردي فت  النكـــت والعيـــــون : .ٛ٘

 ـ  .ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔة يضر محمد يضر ، مطابع مقيوي ، الكوبت ف تحقبؽ


