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 التوثيق القرآني لغزوة بدر الكبرى
 

 احلمد هلل ، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل ، وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد: 
يأخذ التوثيق أمهيته ومكانته من أمهية ادلوثق ومكانته، وال ريب فإن القرآن الكرمي يتبوأ ادلكانةة 

تعةةةاك تك ةةة  فهةةةو  ةةةالم اهلل ؛ وثيقهةةةاوتاألحةةةدا  تةةةدوين بةةةمل ادلصةةةا ر الةةة  ا تمةةة  باألمسةةةى 
وقةال: )ال   1) فقال : )إنةا ضلةن ننل ةا الةذ ر وإنةا لةه حلةافظون   ،تبدي  أوتغيري أي حب ظه من 

 . 2)  ربرك به لسانك لتعج  به إن علي ا مجعه وقرآنه 
: نقلةةةه إلي ةةةا متةةةواترا  يةةةيال  عةةةن ييةةة  ،  تابةةةة   أمههةةةا،  ثةةةرية متعةةةد ةمظةةةا ر  ةةةذا احل ةةة   و  
ال ميكةن  مةن حيةا الثبةو  و ذا التواتر ي يةد العلةا الوةروري  3) .لسطور وح ظا    الصدورا

 ور  ذ ر ا   القرآن الكرمي. آية أي فعه   
زلةةة  إمجةةةام ادلسةةةلممل ، فةةةال حايةةةة   رلةةةال التوثيةةةق إال أنةةةه  و ةةةذا األمةةةر علةةةى يليةةة  أمهيتةةةه 

 إلطالة البحا فيه . 
 األحداث.منهج القرآن الكريم في توثيق  

د  فيةه تابعةا  لؤلمةر  ةون احلة  :أمههةا ةم هج القرآن الكرمي   توثيق األحدا  بةأمور عةديتمين 
بيان أو م ة أو غري ذلك من األمور ال  وظف اهلل  وق أليله ، من عظة أو توييه أيالذي س

مةةرا  غةةري  القةةرآن الكةرمي سةبحانه وتعةةاك األحةدا  أليلهةةا ، ال نقةول إن توثيةةق األحةدا    
وإمنةةا نقةةول : إن توثيةةق األحةةدا    القةةرآن لةةيد مةةرا ا  بالدريةةة األوك مةةن إيةةرا  احلةةد  البتةةة 

سلتل ةا  عةن ذلذا فقد ياء التوثيق القرآين لؤلحةدا   ؛أليله احلد  ب  تابع لؤلمر الذي سيق 
 من ويوه : غريه 
 .إيرا  األحدا  غري مرتبة زم يا   : األول

 ، خاصةةة  ةةاو ةة    سةةورة األن ةةال بأ ملهةةا بعةةد انتهةةاء غةةنوة بةةدر ، أننلةة :فعلةةى سةةبي  ادلثةةال
ولةةةو تأمل ةةةا .  4)"رتلةةةك سةةةورة بةةةد"حةةةا قةةةال ابةةةن عبةةةاس رملةةة  اهلل ع همةةةا دلةةةا سةةة   ع هةةةا : 

 األحدا  ال  ور      ذه السورة لويدنا ا غري مرتبة وفق سري الغةنوة مةن يةوم خرويةه 
                              

 .   9احلجس آٓ٘   1)

 . 17-16الكٔام٘ آٓ٘   2)

 زاجع يف ٍرا نتب علْو الكسآٌ الهسٓه نالربٍاٌ للصزنػٕ ّاإلتكاٌ للطْٔطٕ ّغريٍا.  3)

 . 4/2322 ، التفطري ، باب يف ضْزٗ بساٛٗ ّاألىفال ّاحلػس صخٔح مطله  4)
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صلةد أن السةورة يور ه أصةحا  السةري وادلخرخةون ، بة  وفق ما ك ادلدي ة إ حا عو تهو إك بدر 
 ؛احلةديا عةن األن ةال الة  اختلةف بعةا الصةحابة عليهةا عقيةب االنتهةاء مةن الغةنوة بدأ  ب

ذلةةك لل ةة  أنظةةار ا إك أمةةر  ةةو األ ةةا ع ةةده سةةبحانه و ةةو تن يةةة ال  ةةوس وتطهري ةةا عةةن أن و 
ن ةةال ، قةة  األن ةةال هلل والرسةةول )) يسةةألونك عةةن األ :تتعلةةق بعةةر  مةةن الةةدنيا قليةة  ، فقةةال

وايت بةةوا مةةا أنةةتا فيةةه مةةن ادل ةةايرة فيهةةا أو االخةةتالن أو إخ ةةاء  ةة ء م ةةه ب ةةاء   فةةاتقوا اهلل 
، بةةةالر  وادلواسةةاة فيمةةةا حةة  بأيةةةديكا  كا وأصةةلحوا ذا  بيةة )علةةى أنكةةا   ةةةتا موعةةو ين بةةةه 

 .   إن   تا مخم مل وأطيعوا اهلل ورسوله)
إك بةذل ال  ةوس   سةبي  هها يويتتر   بعا ادلخم مل   القتال ، و  مث ثىن احلديا فيها عن

  حد  قب  بدء ادلعر ة. و ذا الرت  ؛  اهلل
يقةةار  بةةمل األحةةدا  ادلتباعةةدة إذا  انةة  ذبتمةةع   األمةةر الةةذي سةةيق القةةرآن الكةةرمي بةة  صلةةد 

 احلد  أليله . 
أهنةةةا لكةةةا وتةةةو ون أن غةةةري ذا   انظةةةر مةةةثال  قولةةةه تعةةةاك: )) وإذ يعةةةد ا اهلل إحةةةد  الطةةةا  تمل

لبيان مجي  ص ع اهلل بادلخم مل مةع  سوقة ذه اآلية مستأن ة م  5) اآلية     ال و ة تكون لكا 
ما  ا من اجلنم وقلة احلنم ، وقوله سبحانه وتعاك بعد ا : )) إذ تستغيثون ربكا فاسةتجا  

بةادلخم مل ومةا أيةد ا بةه مةن   عهو   مسوقة أيوةا  لبيةان مجية  صةها، م  بدل  6)   اآلية لكا 
وي ةنل علةيكا مةن السةماء  قوله سبحانه بعد ا : )) إذ يغ يكا ال عةاس أم ةة م ةه و  ، ادلال كة

علةةى أريةةو أقةةوال أ ةة  العلةةا ، و ةة    إذ يعةةد ا)مةةن  ثةةانبةةدل   7)   مةةاء ليطهةةر ا بةةه   اآليةةة
ي ةة الة  أننذلةا اهلل علةى قلةو ا مسوقة أيوا  لبيان مجي  ص ع اهلل بادلخم مل وإظهار نعمةة الطمأن

 .ا بعد أن أطار اخلون  را ا بال عاس الذي غ يه
و االسةةةتغاثة   الثانيةةةة  انةةة  بعةةةد وصةةةوذلا إك بةةةدر ،  8)فرانذبةةةوالوعةةةد   اآليةةةة األوك  ةةةان 

 فجمةعها للقتال ، وال عاس الذي غ يها وادلطر الذي أنةنل علةيها  ةان ليلةة بةدر ، فواصط ا
ويعةة  بعوةةها بةةدال  مةةن بعةةا  واحةةد ،  سةةيا   ادلتباعةةدة  األحةةدا  مل  ةةذهبةةاهلل سةةبحانه 

                              
 مً ضْزٗ األىفال  7مً اآلٓ٘    5)

 مً ضْزٗ األىفال.  9مً اآلٓ٘    6)

 مً ضْزٗ األىفال. 11مً اآلٓ٘   7)

ُ ، ّاد صػري ٓيتَٕ أعالِ بجئ٘ بني جبلني  (8) ُ ّنطس ثاىٔ ّٓتفسع ميُ طسٓل صعب إىل بدز  ، ضلهُ  -ٍٕ زٓعُ  -ذفساٌ/ بفتح أّل

 .3/257 احلجاش ، معجه معامل 40، الطسٓل اليبْٖ ص 4/281يف طسٓكُ إىل بدز. الطنَْدٖ  الييب 
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ألهنةةا مسةةوقة لبيةةان مجيةة  صةة ع اهلل سةةبحانه وتعةةاك  أهنةةا حةةدث    وقةة  واحةةد ؛  ةة  ذلةةك 
 بادلخم مل . 

إمةدا  لآليةة الة  ربةدث  عةن ب  نلح  أمرا  آخرا     ذه اآليا  و و تقدميةه سةبحانه وتعةاك 
الةذي ادلطةر الةذي غ ةيها و  الطمأني ةة وال عةاساآلية الة  ربةدث  عةن كة على ادلال ادلسلممل ب

مقدمةة   سةري األحةدا  علةى تلةك ، وذلةك لكةون األوك  بةالرغا مةن أن  ةذهأننل عليها ؛ 
 من الثانية.أبلغ   إظهار ادل ة ومجي  الص ع 

إك بةةدر ة بة  نلحة  مةا  ةةو أعظةا مةن ذلةةك حيةا ي قة  القةةرآن الكةرمي طرفةا  مةةن حةديا غةنو 
و ةةو حةةد  غةةنوة أحةةد وذلةةك   سةةورة أخةةر   ةة  سةةورة آل عمةةران و  سةةيا  حةةد  آخةةر 

والسةبب   ذلةةك توظيةف احلةةد    9) قولةه تعةةاك : )ولقةد نصةةر ا اهلل ببةدر وأنةةتا أذلةة  اآليةةة 
، فلقد مهة  طا  تةان مةن ادلةخم مل   غةنوة أحةد    خدمة الوظا ف الدعوية واإلميانية وغري ا

غةنوة بةدر  أحةدا  عةن القتةال خوفةا  م ةه ، فةأور  سةبحانه    ةذا السةيا  طرفةا  مةنبالتخلف 
 فيها بال صر الذي حققه ذلا رغا قلتها وذلتها.ذ ر ا 
 مجمالً: في غالب األحيان عرض الحدثالثاني: 

و ذا اإلمجال  و أحد شلينا  التوثيق القرآين لؤلحدا  ، فهو يطلق احلةد  عةن الةنمن الةذي 
مةةن معةةمل  ةةذا ال بةةع   األزمةةان واألييةةال الةة  تسةةتق ويعطيةةه  الال  تتسةةع باتسةةام وقةةع فيةةه ،
 العظيا.

 فقةةد رو  البخةةةاري  10)  انظةةر مةةثال  قولةةه تعةةاك: ) ةةذان خصةةمان اختصةةموا   ر ةةا   اآليةةة
وقعةة    بدايةةة غةةنوة بةةدر بةةمل عبيةةدة بةةن احلةةار  و ةةنة أهنةةا ننلةة    ادلبةةارزة الةة    11)ومسةلا

بيعةة و ةيبة بةن ر مةن ادلسةلممل وعتبةة بةن رمل  اهلل عة ها طلب وعل  بن أيب طالب بن عبد ادل
علةةى  ةة  خصةةممل  بيةةد أنةةك تسةةتطيع أن تست ةةهد  ةةاادل ةةر مل. ربيعةةة والوليةةد بةةن عتبةةة مةةن 

 اختصموا أحدمها على احلق والثاين على الباط    أي وق  و  أي مكان.

                              
 مً ضْزٗ آل عنساٌ. 123مً اآلٓ٘    9)

 مً ضْزٗ احلج. 19مً اآلٓ٘     10)

ٌ اختصنْا يف زبَه(   11) ٌ خصنا ٖ ، التفطري ، باب )ٍرا ، ّمطله ، التفطري ، باب يف قْلُ تعاىل : )ٍراٌ خصناٌ  4/1768البخاز

 .4/2323اختصنْا يف زبَه( 
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.  12)  اآليةة  احلةق بكلماتةه ويقطةع  ابةر الكةافرين  أن قةقوتأم  أيوةا  قولةه تعةاك: )ويريةد اهلل
)بكلماتةةه   ةة   ةة  اآليةةا  ادلةةوحى  تعةةاك: ادل سةةرون مةةذا ب  ةةا   ادلةةرا  بقولةةهفقةةد ذ ةةب 

 أوامره للمال كة بإمدا  ادلخم مل ؟ أو دبا قوى مةن أسةر الك ةار وقةتلها  ا    ذه القصة؟ أو
ربتملهةا  لمةة واحةدة  ة  قولةه : )بكلماتةه   ة   ةذه ادلعةاين وغري ةا   وطرحها   قليب بدر؟

ولك أخ  الكرمي أن تست هد  ذه الكلمة أيوا  بأحدا  أخر  ظهر فيها احلق على الباط  
 .   أي زمان وأي مكان

 .عربة بعموم الل   ال خبصوص السبباللذلك  ان  
 الثالث: أسلوب التعبير عن الحدث:

قا ا بذاته ، أل   فيه مخل ا   ثرية لكرمي ، و و علا ك اإلعجاز البياين للقرآن اإو ذا يعو  
 أمر عسري.احلديا ع ه    ذه العجالة و 

الطا  تمل أهنةا لكةا وتةو ون أن غةري أنه لك أن تتأم  قوله تعاك : )وإذ يعد ا اهلل إحد  إال 
 . 13)  اآلية   ذا  ال و ة تكون لكا

 ةبة الذي خرج حلمايتها يشاجلدل ر مل و مل أيد فيمن  تب عن  ذه الغنوة من عرب عن قافلة ا
إال القةةةرآن الكةةةرمي ،؛ وذلةةةك للت بيةةةه علةةةى سةةةبب و ا  ةةةا )ذا  ال ةةةو ة وغةةةري ذا  ال ةةةو ة  

 العري ون ر ا من مالقاة ال  ري ،وإعجاز مث   ذا ال خي ى. مالقاة
ن عةةن اء ال ةاس ويصةةدو  ةةبة  تأمةة  قولةه تعةةاك: )وال تكونةوا  الةةذين خريةةوا مةن  يةةار ا بطةرا  ور 

 .  14)  سبي  اهلل  اآلية
، ب  سا  اخلرب أوال    معر   تب السري والتاريخ   سر  احلد  سر ا   ما  و ادلعهو   مل ي

التوييةةةةه )وال تكونةةةةوا ...  ومل يغ ةةةة  يانةةةةب القةةةةوة والكثةةةةرة وادلةةةةال الةةةةذي خريةةةة  بةةةةه قةةةةريش 
طر ا بصيغة االسةا الة  فعرب عن ب)ويصدون   :مث قالاء ال اس   بقوله : )بطرا  ور  فاختصر ا

تةةدل علةةى التمكةةمل والثبةةا  ، وعةةن صةةد ا بصةةيغة ال عةة  الةة  تةةدل علةةى التجةةد  واحلةةدو  
أبةةةا يهةةة  ور طةةةه  ةةةانوا رلبةةةولمل علةةةى البطةةةر وادل ةةةاخرة  "ألنقةةةال ال خةةةر الةةةرازي: وذلةةةك  مةةةا 

 .  15)بال بوة" والعجب أما صد ا عن سبي  اهلل إمنا حص    النمان الذي أ رم فيه ال يب 
                              

 .مً ضْزٗ األىفال 7مً اآلٓ٘    12)

 مً ضْزٗ األىفال.  7مً اآلٓ٘   13)

 مً ضْزٗ األىفال.  47مً اآلٓ٘   14)

 .15/173التفطري الهبري للساشٖ   15)
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قريش خري  أول ما خري  دل ةع العةري فالتقةدير: خريةوا مةن ا ؛ فاختصار مث إن    ذه اآلية 
ختصار فيه لد  التأم   ذا اال يار ا ليم عوا عري ا ومل يريعوا بعد صلا ا بطرا  ور اء ال اس. و 

 من اإلعجاز ما ال خي ى.
 محاور التوثيق القرآني لغزوة بدر

   ثالثة زلاور : غنوة بدرنستطيع أن نلخص 
 األول: مقدما  الغنوة وأسبا ا
 الثاين: أحدا  الغنوة ووص ها

 نوة.غالثالا: نتا ج ال
  غةةنوة بةةدر والتأمةة  فيهةةا صلةةد أهنةةا اسةةتوعب   ةةذه ا ةةاور  اآليةةا  الةة  ننلةة  اسةةتقراء ولةةد  

  لها وفق ادل هج الذي ربدث  ع ه   ادلبحا السابق.
مةةن ادلدي ةةة للقةةاء القافلةةة، وم ةةاورته أصةةحابه    ال ةةيب  خةةروج   اولةة    ا ةةور األول فقةةد ت

و را ة بعوها القتال وما أحاط بذلك من أحدا  وذلك من ياءه اخلرب ب جا ا ،  فران دلاذ
ك قولةه : إآلية اخلامسة من سورة األن ال ا ربك من بيتك باحلق  ك ما أخري)قوله تعاك : 

  16) ق ويبط  الباط  ولو  ره اجملرمون  اآلية الثام ة من السورة.ليحق احل)
مةةن مكةةة دل ةةع  ااسةةتعدا ا  يةةيش ادل ةةر مل وخةةرويهعةةن  أيوةةا   مةةا ربةةدث     ةةذا ا ةةور  

وذلةك   قولةه  عةن سةبي  اهللاء وصةدا  رغةا صلا ةا بطةرا  وريةإك بةدر  االعري ، مث متابعةة مسةري 
مةةةةن سةةةةورة  36اآليةةةةة    ن أمةةةةواذلا ليصةةةةدوا عةةةةن سةةةةبي  اهلل تعةةةةاك : )إن الةةةةذين   ةةةةروا ي  قةةةةو 

من  يار ا بطرا  ور اء ال اس  إك قوله : )واهلل  األن ال. و  قوله : )وال تكونوا  الذين خريوا
 من السور ن سها. 48 - 47 ديد العقا    اآليتان 

، فةةةذ ر  وسةةةع  ةةةك  أوأمةةةا ا ةةةور الثةةةاين )أحةةةدا  ادلعر ةةةة ووصةةة ها   فقةةةد ت اولتةةةه اآليةةةا  ب
مل والقافلةةة وذلةةك   قولةةه تعةةاك: )إذ وادل ةةر ويةةيش يةةيش ادلسةةلممل األمةةا ن الةة  نةةنل فيهةةا 

 من سورة األن ال. 42اآلية   والر ب أس   م كا أنتا بالعدوة الدنيا و ا بالعدوة القصو  
ال عةاس بر ا ، وإمدا  ا بادلال كةة ، وإنةنال وادلسلممل   ما  ربدث  عن استغاثة الرسول 

ليثبةة  قلةةو ا وير ةةب عةةدو ا   ةة  ذلةةك ؛  ، وتقليةة  عةةد  ادل ةةر مل   أعيةة ها وادلطةةر علةةيها 

                              
 زاجع يف ٍرا نتب أضباب اليصّل ، ّنتب التفطري اليت اعتيت يف ٍرا اجلاىب نالطربٖ ّالصيعاىٕ ّغريٍنا.   16)
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مةةن سةةورة األن ةةال إك  9اآليةةة   وذلةةك   قولةةه تعةةاك : )إذ تسةةتغيثون ربكةةا فاسةةتجا  لكةةا
إذ من السورة. و  قوله : ) 14قوله تعاك : )ذلكا فذوقوه وأن للكافرين عذا  ال ار   اآلية 

مةةةن  44 -43إك قولةةةه : )وإك اهلل تريةةةع األمةةةور   اآليتةةةان   يكها اهلل   م امةةةك قلةةةيال  يةةةر 
إك  مةن سةورة آل عمةران 123اآليةة   ولقةد نصةر ا اهلل ببةدر وأنةتا أذلةة و  قولةه : ) سورة.ال

 من السورة.127قوله : )في قلبوا خا بمل  اآلية 
اللهةةا أقطع ةةا للةةرحا  : " يهةة  أيب وقةةولمل وربةةدث     ةةذا ا ةةور أيوةةا  عةةن اسةةت تا  ادل ةةر 

وذلك   قوله تعاك: )إن   18)، اللها انصر خري الدي مل"  17)وآتانا دبا ال يُعرن فأح ه الغداة
 من سورة األن ال. 19اآلية   تست تحوا فقد ياء ا ال تو

ن عبةةد عةةن ادلبةةارزة الةة  حصةةل    بدايةةة ادلعر ةةة بةةمل عبيةةدة بةةن احلةةار  و ةةنة بةة مةةا ربةةدث  
بيعةة و ةيبة بةن ربيعةة ر وعتبةة بةن ، مةن ادلسةلممل رملة  اهلل عة ها  ادلطلب وعل  بن أيب طالب
     : ) ةةذان خصةةمان اختصةةموا   ر ةةا وذلةةك   قولةةه تعةةاك ؛ والوليةةد بةةن عتبةةة مةةن ادل ةةر مل

 من سورة احلج . 19اآلية 
ء   ويةةوه ادل ةةر مل ،   القتةةال ورميةةه احلصةةبا وربةةدث  اآليةةا  أيوةةا  عةةن م ةةار ة ال ةةيب  

 17اآليةة   وذلك   قوله: )فلا تقتلو ا ولكن اهلل قتلها وما رمي  إذ رمية  ولكةن اهلل رمةى
 من سورة ال ساء.

 نتا ج الغنوة  فكان الرت ين عليه أ ثر من سابقيه ، وأما ا ور الثالا )
ة أن حقيقته مةن ما موملع ، مبي  فقد ربد  اآليا  عن ال صر الذي حققه ادلسلمون   غري

مةن سةورة آل  123اآليةة   ع د اهلل تعاك ، وذلك   قوله: )ولقد نصر ا اهلل ببدر وأنةتا أذلةة
ولتطمةة ن قلةةوبكا بةةه ومةةا ال صةةر إال مةةن ع ةةد  ومةةا يعلةةه اهلل إال ب ةةر  لكةةاعمةةران. وقولةةه : )
اهلل إال ب ةر   : )ومةا يعلةه من سورة آل عمران . وقوله تعةاك 126اآلية  اهلل العنين احلكيا 

مةةةن سةةةورة  10اآليةةةة ولتطمةةة ن بةةةه قلةةةوبكا ومةةةا ال صةةةر إال مةةةن ع ةةةد اهلل إن اهلل عنيةةةن حكةةةيا  
 ون   األر  زبةةافون أن يةةتخط كا ال ةةاس األن ةةال. وقولةةه : )واذ ةةروا إذ أنةةتا قليةة  مستوةةع

 . من سورة األن ال.26اآلية   فآوا ا وأيد ا ب صره

                              
 . 2/268ابً ٍػاو  ، 5/431مطيد اإلماو أمحد  (17)

 .  3/79ٜ  اليبْٗ للبَٔكٕ دال (18)
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، األوك    آيتمل اث تمل غ مها ادلسلمون    ذه الغنوة  ما ربدث  عن األن ال والغ ا ا ال 
ن ةال. اآليةة األوك مةن سةورة األ  قوله تعاك : )يسألونك عن األن ال ق  األن ال هلل والرسةول 

علةى حةثها فالقرآن    ذه اآليةة علةى تربيةة الصةحابة ،  قد ر ن، و و   ال  مسي  السورة  ا
وإصةةةال  ذا  البةةةمل ، وأمةةةر ا بطاعةةةة اهلل  ةةةذه األمةةةور ،  اخلةةةالن أليةةة ، ونبةةةذ تقةةةو  اهلل 

 كا اهلل تعاك.حبعلى  ورسوله ، وت ويا أمر  ذه الغ ا ا ذلما يقسمها ال يب 
 ةةا ع ةةد اهلل سةةبحانه ، ألهنةةا ا ةةور   األمةةر األودلةةا  انةة  تربيةةة الصةةحابة ، وتن يةةة ن وسةةها  ةة

   قةةدمها  19) ا وقةةد خةةا  مةةن  سةةا ا الةةذي يةةدور عليةةه ال ةةال  واخليبةةة )قةةد أفلةةو مةةن ز ا ةة
ودلةا  انةة  األن ةال  ة  السةةبب ادلبا ةر ذلةةذه الرتبيةة والتن يةةة   .الةذ ر علةى مجيةةع أحةدا  الغةةنوة

 مة بليغة.ك ان لتسمية السورة  ا م اسبة ظا رة وح
وذلةك   قولةه تعةاك : )واعلمةوا أمنةا غ مةتا مةن أما اآلية الثانيةة فقةد فصةل  مصةارن الغ ةا ا 

 من سورة األن ال. 41اآلية      ء
فتحةدث  عةن ذلةك    ةد ، م ها من الغ ا ا أخذ ور ن  اآليا  على قوية األسر  وما 

مةن سةورة األن ةال  إك  67اآليةة   قوله تعاك : )ما  ان ل يب أن يكون له أسةر   آيا  ، من
 من السورة. 71اآلية   قوله تعاك : )واهلل عليا حكيا

عمومةةا  ، وبغةةنوة بةةدر خصوصةةا  ؛ إك مصةةا ر السةةرية ادلتعلقةةة بةةالغنوا  اآليةةا   أملةةاف وقةةد 
: ذلك الك ف الدقيق لل  د الب ةرية ، تكوي هةا ،   نظريأمهها   20)ال بوية إملافا  واسعة

 وافعها ، حوافن ا ، ثبا ا وزباذذلا ، آماذلا وسلاوفها ، صرب ا وينعها ، إقدامها وإحجامها ، 
   د رغةةا االختالفةةا  ال ر يةةة   الصةة ا  تبقةةى واحةةدة اجلةةو ر ، ويبقةةىإمياهنةةا ون اقهةةا، والةة

قدر م رتك بمل الب ةر   ادل ةاعر واالن عةاال  ذبةاه األحةدا  الة  تةوايهها   احليةاة تكةرر 
    21) العل  واألسبا  القدمية واحلديثة وإن اختل   الصور وادلالبسا .

                              
 .10-9الػنظ آٓ٘   19)

نأضباب اليصس ّاهلصمي٘ ، ّأثس الطاع٘ ّاالختالف، ّالتياشع ّاالٜتالف، ّقْٗ اإلمياٌ ّالٔكني ، ّضيً احلٔاٗ العام٘ يف الطلله    20)

او ىداّهلا بني الياع". ٍّرا االىتكال ّاحلسب; ّمً ٍرِ الطيً : ضي٘ التداّل للكْٚ ّالتفْم املادٖ ّاحلضازٖ قال تعاىل: "ّتلو األٓ

ٚ ّالتكدو متخٔص للنؤميني يف حال ختلفَه ، ّىصس ّمتهني هله حال تكدمَه ٍّْ باليطب٘ للهافسًٓ اضتدزاج ّحمل  ملسانص الكْ

ً آميْا ّميخل الهافسًٓ". ّقال تعاىل:"فلنا ىطْا ما ذنسّا بُ فتخيا علَٔه أبْاب  ٛ حتٙ إذا فال تعاىل :" ّلٔنخص اهلل الرٓ ن  غٕ

 .1/12فسحْا مبا أّتْا أخرىاٍه بػت٘ فإذا ٍه مبلطٌْ".  اىظس حدٓح الكسآٌ الهسٓه عً الػصّات للدنتْز حمند بهس آل عابد 

 .1/12 ادلريع السابق  21)
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، معجةةن   أسةةلوبه ، فريةةد   نوعةةه بةةدرغةةنوة ا  ألحةدأن التوثيةةق القةةرآين وشلةا سةةبق يتبةةمل ل ةةا 
 .، وذباوز ا أحيانا  إك سور أخر  حلكا بليغة وأسرار عجيبة  سورة األن ال تر ن معظمه 

الةةر  وال  ق علةةى  ثةةرةل ةةفهةةو الةةذي ال خي خ  ، تو عليةةه فيةةه أ ثةةرو لمةةا تةةدبرنا  ةةذا القةةرآن أ ثةةر فُةة
   .بيع قلوب ا ونور أبصارنات قو  عجا به ، أسأل اهلل تعاك أن جيعله ر 


