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 ملخص البحث

إن من أعظم النعم اليت أنعمها اهلل وتفضل 
هبا على مجيع خلقه هي نعمة األمن 
وبانعدامه تنعدم السعادة والراحة 
والطمأنينة ، فاخلائف ال يأمن إال يف أخذ 

، طة واحلذر للحصول على هذه النعمةاحلي
أي بيته  ، لذلك جعل وال سيما يف مأمنه 

اهلل االمن والسكينة يف بيته فقد قال يف 
)َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة  حمكم كتابه :

لِلنَّاِس َوأَْمنًا ( وما نراه يف عصرنا هذا مما 
حّل بالعامل أمجع من وباء كان من األحرى 
أن نعود إىل دستورنا وكتاب اهلل العزيز وما 

البينات الدالة على أن زخر به من اآليات 
يكون البيت املالذ األول واملأمن من هذه 
اجلائحة وما سنقوم به من دراسة لنبني ما 
يف القران الكرمي من إعجاز بالغي دال 

على قدرة اهلل وعظمته بأسلوب بليغ جم 
 ، ومما يدل على أن البيت هو االمن 

 
والسكن للحد من هذا الوباء قوله تعاىل : 

َعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكناً( فهو )َواللَُّه جَ 
موضع الراحة واألمن من كل املخاوف 

 اليت حتيط باإلنسان. 
كلمات مفتاحية/ مدارج ، األمن، البيت،   

 البالغة. 
 Summary    

One of the greatest blessings 

that God has bestowed and 

bestowed upon all his 

creation is the blessing of 

security, and in his absence 

there is no happiness, 

comfort, and reassurance, for 

fear is safe only in taking 

precaution and caution to 

obtain this blessing, 

especially in his safe, that is, 

his house, so God made 
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security and tranquility in his 

house, he said In the text of 

his book: ((And when we 

made the house as the 

likeness of people and 

security)), and what we see 

in our time of this which has 

befallen the whole world of 

an epidemic, it was rather to 

return to our constitution and 

the book of God Almighty 

and the abundant verses that 

indicate that the house From 

this pandemic and what we 

will do to study the rhetorical 

miracles of the Holy Qur’an 

that indicate God’s ability 

and greatness in an eloquent 

manner.  

And what indicates that the 

house is security and housing 

to reduce this epidemic, the 

Almighty said: ((By God He 

made for you from your 

homes a house)) It is a place 

of comfort and security from 

all the fears that surround 

.man 

: Runways,  Keywords   

        security, house, rhetoric.

 مقدمة     
احلمُد هلل  الذي جعل  كتابه سكنا        

للخائفني ، وأوحى إىل النملة بنباهة 
 العارفني ، وأخص بذكري ما  قال بقوله :

)َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكناً( 
( ، وأصلي وأسلم على 80)النحل : 

صاحب السالم واألمان ومصباح  نور 
وأمت الظالم حممد عليه أفضل الصالة 

  ...السالم  ، وبعد  
قد منَّ اهلل بنعمة األمن واألمان على 
عباده وحذر من املخاوف اليت حتيط 
باإلنسان على مجيع األصعدة ،  وال سيما 
يف القرآن الكرمي ، فمن تبعه كان آمنا من 
مجيع املخاوف واحملاذر ، ومن عصاه كان 

 من اخلائفني . 
ما وقد سأل احلجاج اجلوهري يوما :)

؟ قال: األمن، فإين رأيت اخلائف ال النعمة
ينتفع بعيش، قال: زدين، قال: الصحة، 
فإين رأيت السقيم ال ينتفع بعيش، قال: 
زدين قال: الشباب، فإين رأيت الشيخ ال 
ينتفع بعيش، قال: زدين قال: الِغََن، فإين 
رأيت الفقري ال ينتفع بعيش، قال: زدين، 

( 1).قال: ال أجد مزيداً(
  

إذن فنعمة األمن ال ينتفع هبا إال من آمن 
وجاهد نفسه على احلفاظ عليها فكان 
حرٌي بنا أن حنرص عليها يف زمن الوباء 
والبالء زمن اجلائحة الكاسحة ، اليت 
قطفت أرواحا منها ما كانت بذرة ، ومنها 
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ما كانت مثرة ، ومنها ما بلغ هبا العمر 
 فكربت واجتاحتها بطرفة عني . 

ل ذلك كانت هذه الرسالة بابا من من أج
أبواب التذكري والتحذير ملن استهان هبا 

مدراج وأنكر وجودها فكانت رسالتنا )
األمن وأثره يف احلد من األوبئة دراسة يف 
البالغة القرآنية ( للحد من هذا الوباء ، 
ولبيان االعجاز القرآين والبالغي يف هذه 

 املدارج . 
هيد مبعَن فقسمت البحث بدًءا بالتم

املدارج يف علوم العربية اللغة واالصطالح ، 
معللة سبب اختيار هذه اللفظة دون غريها 
مع فائدة األمن يف احلد من األوبئة ، 
واملبحث األول مدارج األمن يف البيوت 
حبسب املنزلة ، كالبيت احلرام ) مكة 
املكرمة ( شرفها اهلل ، وبيوت االنبياء ) 

بتة واملتنقلة  ، مث عليهم السالم ( الثا
املبحث الثاين مدارج األمن يف البيوت 

العامة منها بيوت من غري تدخل األنسان  
كاجلبال، وبيوت عامة الناس ) املبنية (  

كبيوت احلضر  املبنية من احلجر ، وبيوت 
الريف أو املسافرين كاخليم والقباب ، 
والقسم الثالث البيوت املنحوتة من اجلبال 

الث مدارج األمن يف بيوت واملبحث الث

احليوانات منها بيوت احليوانات اآلمنة  
كبيوت النحل والنمل  ، والقسم اآلخر : 
بيوت احليوانات غري اآلمنة كبيوت 
العنكبوت وقد ذكرت من باب ضرب 
املثل وأخذ العضة ، مث خامتة بأهم النتائج 

 اليت خرج هبا البحث .
 وكل املباحث تتضمن دراسة بالغية أبني

فيها أوجه االعجاز البالغي واللمسات 
البيانية ، وما فيه من حتذير للبقاء يف 
البيوت يف حال واجه البشرية أو احليوانات 
خطر كاألوبئة واالسقام والكوارث إخل ... 
وبيان نعمة البقاء يف البيوت ملا فيها من 
السكينة والطمأنينة وفوائد أخرى حتصل 

 عن طريقها نعمة األمن . 
نت هذه الدراسة رسالة نبني هبا أثر فكا

األمن يف احلد من األوبئة اليت تنتشر يف 
اجملتمعات واحلد منها يف زمن كثر فيه 

 الوباء وقل فيه الدواء . 
اللهم ال داء إال وجعلت له دواء         

سائلة اهلل عز وجل أن نأمن من هذا 
الوباء، ويصرفه عن املسلمني، وصلى اهلل 

 مد وعلى آله والتابعني.على نبينا حم
 التمهيد :
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يف علوم العربية وكتب  املدارج -
 :التعريفات

َرَجُة يف  املدارج لغة :  رَُج والدَّ من ) الدَّ
َعِة واملنزِلِة وجتمَ  رَج وَدَرجاُت الرِّف ْ ُع الدَّ

 (2): َمنازُِل ارَفُع من َمنازَِل( .اجلِنانِ 

ومما ورد ذكره يف احمليط مبعَن درج أي 
صعد يف املراتب ، ومنه الطريق ورجع 
أدراجه أي يف الطريق الذي جاء منه ، 

  (3)ومنه املسلك أيضا .
ويف اللسان ) ُدرَُّجه ( بالتثقيل من املراتب 

  (4)بعضها فوق بعض .

وقيل يف معناه : ما ورد يف الصحاح : )و 
درََّجُه إىل كذا َتْدرجيا و اْسَتْدَرَجُه مبعَن 

ْدَرَجُة  أدناه منه على
َ

التدريج فَ َتَدرََّج و امل
َرَجُة  بوزن املرتبة املذهب واملسلك و الدَّ

َرَجاُت (أيضا املرتب   (5).ة والطبقة واجلمع الدَّ
إذن لو تتبعنا املدلول اللغوي ينطوي حتت 
املنزلة والدرجة العالية أو املرتبة ، ومنه 

، لذي يتفرع إىل طرق مبعَن املدراجالطريق ا
يرد مبعَن املذهب والطبقة ، فتعدد أو قد 

املعَن يصب يف بوتقة واحدة وهو اختيارنا 
للمدرج أي مبعَن التسلسل أو التدرج فيما 

 هو مهم عما هو أقل منه أمهية . 
 

 : يف االصطالح
إن املتتبع ملصطلح املدارج أو الدرجة جنده 
يعطي داللة املنزلة كما ذكر عند أيب عبيدة 

 (6).لدرجة تعين املنزلةبقوله : اه (210)ت
وتبعه يف املعَن االصطالحي وزاد عليه  

ه  ( بقوله  502الراغب األصفهاين ) ت 
: ) الدرجة حنو املنزلة لكن يقال للمنزلة 
درجة إذا اعتربت بالصعود دون االمتداد 
على البسيط كدرجة السطح والسلم ويعرب 

َجاِل َولِلرِّ ) هبا عن املنزلة الرفيعة قال تعاىل :
 َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة( 

( تنبيها لرفعة منزلة الرجال 228) البقرة: 
 (7)عليهن يف العقل والسياسة (.

ه ( يف مهمات 1031ويعرف املناوي )ت 
تعاريفه : )الدرجة حمركة حنو املنزلة لكن 
يقال للمنزلة درجة إذا اعتربت بالصعود 
دون االمتداد على البسيطة كدرجة 

ويعرب هبا عن املنزلة السطح والسلم 
  (8)الرفيعة(.

فاملنزلة الرفيعة هي أعلى رتبة من غريها 
وهذا ال شك فيه ؛ ألهنا تؤول إىل الصعود 

وأرفع مكانة من  د هو أعظموالصعو 
 .النزول
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 فائدة احلجر يف احلد من األوبئة . 
يعترب احلجر الصحي من أهم الوسائل 
الصحية يف احلد من األوبئة واألمراض 
املعدية ، فهو يُنبئ عن خطر حمدق وسيل 
عارم حيرق األخضر واليابس ، أفال ندرك 
هذا اخلطر كما أدركته منلة ؟ يا لنباهتها ! 
عندما أدركت اخلطر ، رفعت صوهتا 

)َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ْوا  وحذرت قومها وقالت :
َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت مَنَْلٌة يَا أَي َُّها النَّْمُل 

ُلوا َمَساِكَنُكْم ال حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن اْدخُ 
( فال 18َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن()النمل:

بد لنا أن ندرك اخلطر ونتعظ مما قالته 
حشرة صغرية ، فالتحطيم ليس على 
مستوى الدهس فحسب بل على مستوى 
ما حييط بنا من خماطر سواء أكان على 

غريها من مستوى األمراض املعدية أو 
املخاطر كالزالزل والسيول اجلارفة وبقية 

 اآلفات اخلطرة . 
وقد أشار النيب حممد) صلى اهلل عليه 
وسلم ( يف أحاديث كثرية ، فوائد احلجر 
الصحي وحذر من عدم الدخول إىل املدن 
واألماكن املصابة بالطاعون ، ومنع من 

 َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِب ) اخلروج منها
َعُه َيْسَأُل ُأَساَمَة ْبَن  َوقَّاٍص َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسَِ

ْعَت ِمْن َرُسوِل اللَِّه  )صلى اهلل َزْيٍد َماَذا َسَِ
( يف الطَّاُعوِن فَ َقاَل ُأَساَمُة قَاَل عليه وسلم

(» )صلى اهلل عليه وسلمَرُسوُل اللَِّه 
 الطَّاُعوُن رِْجٌز أَْو َعَذاٌب أُْرِسَل َعَلى َبَِن 

َلُكْم فَِإَذا  ِإْسرَائِيَل َأْو َعَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ
ْعُتْم ِبِه بَِأْرٍض َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيِه َوِإَذا َوَقَع  َسَِ
بَِأْرٍض َوأَنْ ُتْم هِبَا َفاَل ََتُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه 

»)).(9)  
ومما ورد يف األثر أيضا : )َأنَّ َعْبَد الرَّْْحَِن 

طَّاِب َوُهَو ْبَن َعْوٍف أَ  ْخبَ َر ُعَمَر ْبَن اخلَْ
اِم َعْن النَّيبِّ  )صلى اهلل َيِسرُي يف طَرِيِق الشَّ

َب ِبِه  عليه وسلم( َقَم ُعذِّ قَاَل ِإنَّ َهَذا السَّ
ْعُتْم ِبِه يف أَْرٍض َفاَل  َلُكْم فَِإَذا َسَِ اأْلَُمُم قَ ب ْ

نْ ُتْم هِبَا َتْدُخُلوَها َعَلْيِه َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَ 
َفاَل ََتُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه قَاَل فَ َرَجَع ُعَمُر ْبُن 

اِم(. طَّاِب ِمْن الشَّ  (10)اخلَْ
ومما ورد يف الصرب على الباليا والثبات 

َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه عليها ما ورد عن ) 
اأْلَْنَصارِيَّ يَ ُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه )صلى اهلل 

اْلَفارُّ ِمْن الطَّاُعوِن َكاْلَفارِّ ِمْن عليه وسلم( 
اِبِر يف  اِبُر ِفيِه َكالصَّ الزَّْحِف َوالصَّ

 (11).الزَّْحفِ 
وهذا ما يتجاله اإلعجاز النبوي يف 
أحاديث كثرية يف منع الشخص املاكث يف 
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أرض الوباء أن خيرج منها حَّت وان كان 
غري مصاب إن مل يستطع ، بل إن املنطق 

الشخص السليم املعاىف ان يفرض على 
يفر من البلدة املوبوءة ، وان مل يستطيع 
اخلروج فعليه أن يلزم مكانه فهو كالصابر 

)صلى يف الزحف كما وصفه النيب حممد 
  .اهلل عليه وسلم(

 املبحث األول
مدارج األمن يف البيوت حبسب املنزلة يف 

 القرآن الكرمي
بد قبل البدء بالدخول يف املباحث ال    

لنا من االشارة إذ يتبادر سؤال إىل الذهن 
ما الذي يأمن اإلنسان إذا حلق به خطر 
أو وباء وما الذي حيد منه ؟ فستكون 
اإلجابة البيوت، فاملدارج اآلمنة تبدء يف 
املساكن ، والبيوت على أنواع لذا تدرجنا 

 يف التقسيم حبسب املنزلة واملكانة .
  : أوال : البيوت اخلاصة وتقسم إىل

 بيت اهلل اآلمن . -1
 بيوت األنبياء . -2

إن أول البيوت يف األرض إجيادا هو بيت  
، وهو يف مكة املكرمة شرفها اهلل احلرام 

، ويعد املكان الوحيد اآلمن على وجه اهلل
)َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت  األرض قال تعاىل :

ُذوا ِمْن َمَقامِ  ِإبْ َراِهيَم  َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواَتَِّ
ُمَصّلًى َوَعِهْدنَا ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َأْن 
ِع  رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَّ َطهِّ

ُجوِد()البقرة:   .(125السُّ
من اللمسات القرآنية يف اآلية هو حلول 
األمن يف البيت احلرام ، مث تكليف ابراهيم 

باإلمامة ، وأول ما )عليه السالم( 
يستوقفنا هو لفظة ) جعل ( مبعَن خلق أو 

  (12)وضع وهي تتعدى لواحد وهو البيت .

معرفة ، ذكر البيت  يف لفظة وما ورد
ه  ( فائدة يقول فيها 604الفخر الرازي ) 

: ) أما البيت فإنه يريد البيت احلرام 
واكتفى بذكر البيت مطلقًا لدخول األلف 

كانتا تدخالن لتعريف والالم عليه إذا  
املعهود أو اجلنس وقد علم املخاطبون أنه 
مل يرد به اجلنس فانصرف إىل املعهود 

  (13)عندهم وهو الكعبة (.
ه  ( يف  745وتوسع ابن حيان ) ت 

معَن البيت واملقصود به مكمال ما بدأ به 
الرازي يف مفاتيحه ، يقول يف تأويله : ) 

مهور ، والبيت هنا الكعبة على قول اجل
وقيل املراد البيت احلرام ال نفس الكعبة ، 
ألنه وصفه باألمن وهذه صفة مجيع احلرم 
ال صفة الكعبة فقط ، وجيوز إطالق 
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البيت ويراد به كل احلرم ، وأما الكعبة فال 
تطلق إال على البناء الذي يطاف به ، وال 

  (14)تطلق على كل احلرم (.
الكل ، إذن ما ُقصد بالبيت اجلزء واملراد 

ب اجملاز املرسل وعالقته وهذا من با
، فعرب باجلزء ) البيت ( أي الكعبة، جلزئيةا

واملراد الكل أي ان كل احلرم وصف 
باألمن ، وهي صفة مالزمة لبيت اهلل 
احلرام إىل يوم القيامة وعامة له ، وكل ما 
ورد يف هذه اآلية من معاين بالغية تعجز 

بة هي تاء هلا األلسن ، فالتاء يف مثا
 املبالغة لكثرة من يثوب إىل بيت اهلل 

 (15)احلرام .
فكما جعل فيه التاء لكثرة من يثوب إليه 
جعله أمنا من كل املخاوف واملفاسد ودرأ 

 عنه كل اعتداء داخله . 
ومن الفنون البالغية أيضا اإلجياز باحلذف 
يف قوله :) أمناً ( ؛ أي ذا أمن على سبيل 

 اجملاز.
ما تلته اآلية اليت بعدها يف  ومن البديع
اْجَعْل  )َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ  قوله تعاىل:

، ويف (126)البقرة:  (َهَذا بَ َلدًا آِمناً 
(َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ  موضع آخر قال :

اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمنًا َواْجنُْبيِن َوَبيِنَّ َأْن 
 ( . 35اهيم:نَ ْعُبَد اأْلَْصَناَم()ابر 

ومن اللطائف التفسريية للخطيب 
 تنكري )البلد ه  ( يف420االسكايف ) ت 
، وتعريفه يف سورة إبراهيم ( يف سورة البقرة

ب  ) البلد ( قوله : ) أحدمها : أن يقال : 
، ومل يكن املكان إن الدعوة األوىل وقعت

قد جعل بلدا ، فكأنه قال : رب اجعل 
؛ ألن اهلل تعاىل هذا الوادي بلدا آمنا 

(َرب ََّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت  حكى عنه أنه قال :
ِمْن ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك 

( بعد قوله : اجعل 37اْلُمَحرَِّم()ابراهيم: 
هذا الوادي بلدا آمنا ، ووجه الكالم فيه : 
تنكري بلد الذي هو مفعول ثان ، وهذا 

انية وقعت ، وقد عوة الثمفعول أول. والد
، فكأنه قال : اجعل جعل الوادي بلدا

هذا املكان الذي صريته كما أردت 
ومصرته كما سألت ذا أمن على من أوى 
إليه والذ به .. فعرف حيث عرف بالبلدية 
، ونكر حيث كان مكانا من األمكنة غري 
مشهور بالتميز عنها خبصوصية من عمارة 

 (16)وسكَن الناس (. 
الفنون البالغية يف تنكري البلد ، إذ ومن 

أسند االمن إىل البلد مبالغة ، وهذا من 
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باب إسناد ما للحال إىل احملل ، واملقصود 
أمن من يلتجأ إىل هذا البلد وهذا دليل 
على أمنه وخلوه من كل مكروه داخلي أو 
اعتداء خارجي ، سواء أكان من البشر أم 

 من غريه . 
بيت اهلل احلرام ، كيف ال يكون أمنا وهو 

فضال عن أول ما بدأ به من دعاء سيدنا 
 إبراهيم

عليه السالم( هو األمان مث بالرزق الوفري )
لساكنه وخص منهم من أمن باهلل ، وهذا 
شرط يف حلول األمن واخلريات اليت تعم 

 ساكنيه . 
كما وان اهلل حافظ بيته مما حل بالعامل 

من وباء جاح األرض ، وقطف أروح  
، فما نالحظه هو أن بيت اهلل آمنا ريكث

من مجيع هذه املخاوف واملهالك حبفظه 
 . ء ابينا إبراهيم كما ذكرنا أعالهتعاىل ودعا

 بيوت األنبياء :   -ب
مما يستدعي هذا التدرج هو األمهية      

يف ذكر من هو أعلى مقاما وشرفا ممن هو 
ن جنعل أقل منه درجة فكان حري بنا أ

بعد أشرف وآمن بيوت األرض بيت اهلل 
احلرام ، نذكر يف املنزلة بيوت األنبياء 

ومنها على سبيل الذكر ال احلصر البيوت 
 الثابتة ، والبيوت املتنقلة . 

فاألنبياء ) عليهم السالم ( كانت هلم بيوتا 
آمنه. وهذا التقسيم الذي أوردناه حبسب 

ت الثابتة ، ذكر اآليات القرآنية فأما البيو 
َنا ِإىَل ُموَسى  منها قوله تعاىل : )َوَأْوَحي ْ

َوَأِخيِه َأْن تَ بَ وَّءا لَِقْوِمُكَما مبِْصَر بُ ُيوتاً 
ِر  الَة َوَبشِّ َلًة َوأَِقيُموا الصَّ َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ

 (. 87اْلُمْؤِمِننَي()يونس:
لقد أوىل سبحانه لبيوت األنبياء العناية 

واملكانة الرفيعة، ليس من جانب اإلهلية 
العمران والفخامة بل ، ما مشله اجلانب 
الروحاين يف عبادهتم وسكينتهم داخل 

 بيوهتم. 
أمر اهلل سبحانه وتعاىل موسى وأخيه 
هارون أن يتخذوا من جوف بيوهتم 
مساجد لشدة خوفهم  من فرعون ، بعد 

  (17)أن قام هبدم املساجد .
سبحانه وتعاىل وهذا دليل على أن اهلل 

جعل من البيت املالذ اآلمن للعبادة ، 
 والطمأنينة من جرم فرعون واتباعه . 

ومن اللمسات البالغية ما ذكرها 
ه  ( : ) كيف نوّع 538الزخمشري ) ت 

اخلطاب ، فثَن أّواًل ، مث مجع ، مث وحد 
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آخرًا . قلت : خوطب موسى وهارون 
،  عليهما السالم أن يتبوآ لقومهما بيوتاً 

وخيتارها للعبادة ، وذلك مما يفّوض إىل 
األنبياء . مث سيق اخلطاب عاّمًا هلما 
ولقومهما باَتاذ املساجد والصالة فيها ، 
ألّن ذلك واجب على اجلمهور ، مث خّص 
موسى عليه السالم بالبشارة اليت هي 

 (18)الغرض ، تعظيماً هلا (.
فمن الفنون البالغية يف اآلية ما ملح إليها 

زخمشري هو فن االلتفات فبدأ بالتثنية ال
خبطاب ) موسى وهارون ( مث مجع القوم ، 
مث افرد اخلطاب اخرا ، ولكي نبني سر 
هذا العدول والتحول من صيغة إىل أخرى 
نالحظ أن اآلية مسوقة إىل التنبه خلطر ما 
إذا كانت الصالة خارج البيت ، وخص 
بالتثنية موسى وهارون لكوهنما أصحاب 

الة ، أما كون اخلطاب كان بعد ذلك الرس
باجلمع وعاما ؛ لكون الصالة عامة 
للجميع فعمم اخلطاب ، مث انتقل اخلطاب 
بعد ذلك إىل اإلفراد ؛ ألن الرسالة 
خمصوصة مبوسى ) عليه السالم( وهارون 

 تبع له ووزيره . 
وهذه البيوت ثابته عدت للعبادة أي 
للصالة ولغريها فكانت مأمن اخلائفني 

ومالذا هلم من القتل واالعتداء فهي من 
البيوت الثابتة والدليل على ذلك ما ذكره 
اهلل يف قوله : )تَ بَ وَّءا( والتبوء يعين االَتاذ 

 واملالزمة له.
أما بيوت االنبياء املتنقلة ، منها سفينة 

 نوح ) عليه السالم ( ويف هذا قال تعاىل :
َمْن َدَخَل بَ ْييِتَ (َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِ 

ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوال َتزِِد 
 ( 28الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تَ َباراً()نوح:

سفينة نوح أو فلك نوح )عليه السالم( 
صنعها للنجاة من الغرق أو املوت ، فمن 
ركبها كان آمنا من الغرق ، ومن عصى 

وح فقد أخذه الطوفان والعذاب ، َسى ن
)عليه السالم( من ركب السفينة ب  ) البيت 
( ونسبه إليه ، وقد ذكرها أهل التفسري 
باملسجد واملنزل والسفينة ومنهم اخللوايت ) 

ه  ( قال : )أي منزِل وقيل 1137ت 
مسجدي فإنه بيت أهل اهلل وإن كان 

بيت اهلل من وجه  وقيل سفينيت فإهنا  
كالبيت يف حرز احلوائج وحفظ النفوس 

  (19)ن احلر والربد وغريمها (.ع
وزاد ابن عاشور يف تأويله قائال : ) وعرب 
عنهم مبن دخل بيته كناية عن سكناهم 
{ دخول  معه، فاملراد بقوله: }َدَخَل بَ ْييِتَ
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خمصوص وهو الدخول املتكرر املالزم. 
ومنه َسيت بطانة املرء دخيلته ودخلته مث 

ء عمم املؤمنني واملؤمنات، مث عاد بالدعا
  (20)( .ى الكفرة بأن حيرمهم اهلل النجاحعل

فكانت سفينة نوح كناية عن نسبة البيت 
الذي سكنه هو ومن تبعه من املؤمنني 
واملؤمنات ، مالذا آمنا هلم ومكانا 
يتعبدون فيه ويدعون اهلل خالصا من 

 الظاملني واخلارجني عن دينه . 
ومن الفنون البالغية األخرى فن االمجال 

ل ، فذكر اخلاص أمجل الدعاء والتفصي
باملغفرة خاصة له ولوالديه ، مث فصل هبا 

 بدعائه للمؤمنني واملؤمنات عامة . 
وخص والديه بالدعاء ) فيجوُز أن يكوَن 
أراَد أباه األقرَب الذي َوَلَده، وخصَّه 
بالذِّْكر ؛ ألنه أشرُف من األم، وَأْن يريَد 

عليه السالم  مجيَع َمْن َوَلَده ِمْن َلُدْن آدمَ 
  (21)إىل َمْن َولده(.

ومن الفنون البديعة أسلوب الرتقي والتدِل 
يف الرتبة فبدأ بدعائه لنفسه ، كونه نيب 
وهذه أعلى رتبة مث بأقرب الناس له والديه 
، مث تدرج من دخل بيته مؤمنا ، وخص 
املؤمن هنا من كان من أهل بيته آمن به 

دِل وصدق رسالته ، مث عمم الدعاء بالت
 لعامة املؤمنني واملؤمنات.  

ومن املالحظ يف ذكر الوالدين يف دعائه 
هنا دليل على إخالص من ولده والدعاء 
هلما بأسلوب التعميم والتغليب كون األب 
حامال نسبه ، واألم من ولدته وهذا من 
باب اإلخالص هلما حبسن الصحبة 
للوالدين ، وقد خص بالذكر الوالدين دون 

ا ذكر يف القرآن من مواضع األبوين ؛ مل
يشتمل على أن ذكر األبوين مع املرياث 
أعم من ذكر الوالدين ، فيذكر الوالدين 

 إحسانا وإخالصا هلما كما قال تعاىل :
)َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن 

 ( . 23)اإلسراء:  ِإْحَساناً (
كانت بيوت هكذا هي البيوت سواء أ

ثابته حيل فيها األمن واإلميان جبوفها، أم 
متنقلة كسفينة نوح )عليه السالم( داخال 
فيها املؤمنني واملؤمنات ومن أخلص عبادته 
هلل فعدت بيتا من بيوت اهلل ومأمنا هلم مما 

 حّل بقومه يف الطوفان . 
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 املبحث الثاين
 البيوت العامة

  أوال : بيوت من غري تدخل اإلنسان
لقد من اهلل على خلقه بنعم كثرية مهدت  

له ُسبل العيش والدوام على هذه األرض ، 
 ومما ورد ذكره يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:

)َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ممَّا َخَلَق ِظالاًل َوَجَعَل 
َلُكْم ِمَن اجْلَِباِل َأْكَنانًا َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل 

َوَسرَابِيَل َتِقيُكْم بَْأَسُكْم َكَذِلَك  َتِقيُكُم احلَْرَّ 
يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم 

 ( 81ُتْسِلُموَن()النحل:
يعدد اهلل تعاىل النعم اليت أنعمها       

على خلقه يف هذه اآلية املباركة  وما 
سخره هلم ، وابتدأها بذكر الظالل واجلبال 

يف اليت يستكن هبا من حرارة الشمس 
الصيف، ومن برودة الشتاء وأمطاره 
وثلوجه وعواصفه، ومن املخاطر األخرى 

م عليه، فالكهوف ْحاية له من   اليت تقدَّ
كافة املخاطر ، وهي الصورة األوىل اليت 

 عاشها اإلنسان منذ آالف السنني.
ليس هذا حمسب فاملخاطر متعددة فقد 
تكون أمراضا متنقلة ومعدية وقد تكون 

سة أو ما شابه ذلك مما ذكر حيوانات مفرت 
 أنفا . 

ومن اللمسات البيانية التعبريية يف هذه 
ما ذكره الدكتور اآلية ووجوه اإلعجاز 

فاضل السامرائي من نكتة إذ قال: ) 
وهناك أمر آخر حّسن عدم ذكر وقاية 
الربد هاهنا، ذلك أن املقام يف ذكر احلر ال 
الربد، فإن اإلنسان يذهب إىل الظالل 

نفسه احلر، ويذهب إىل اجلبال يف يقي 
الصيف ليحتمي من احلر، فكان املناسب 
ذكر الوقاية من احلر، وأما الوقاية من 
الربد، فإن القياس يكون بذكر درجات 

، (22)احلرارة فإهنا قد تتدىن وقد ترتفع(
وحكم بسياق اآلية كوهنا ابتدأت بذكر 

 الظالل مث اجلبال.
 وقيل: )إمنا خصَّ احلر بالذكر

أيضا؛ ألن األمراض النامجة عنه أكثر من 
األمراض النامجة عن الربد، وإننا نسمع ما 
تبثه الفضائيات من تقارير علمية حول ما 
تسببه أشعة الشمس من أمراض نتيجة ما 

، فحذف ما ال يهم (23)حتمله من أشعة(
 .(24)املتلقي واكتفى بذكر ما يهمه

ومما يظهره السياق يف اآلية 
وما أثار « التقدمي والتأخري»أسلوب 

« اجلبال»على « الظالل»االنتباه يف تقدمي 
فبدأ بتقدمي املنة باألهم للمخاطب؛ وقاية 
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للحر، وما للظالل من التفضيل يف التقدمي 
)وتكون الظالل حيمي كال من اإلنسان 
واحليوان والنبات من خماطر التعرض لكل 
من حرارة وأشعة الشمس لساعات أطول 

 .(25)تمله قدرهتا(مما حت
أما اجلبال اليت سخرها اهلل هلم 
منها األكنان، وهي الكهوف واملغارات 
)وكان ذلك بتكوين الكهوف والغريان أو 
املغارات املختلفة... اليت احتمى هبا 
اإلنسان األول حَّت تعلم فن صناعة 

 .(26)اخليام، مث فن البناء(
ومنه نفهم إن الظالل ال تزال 

خلوقات حَّت قيام الساعة، مأوًى جلميع امل
أما الكهوف فهي مأوى لإلنسان وإن 
اَتذها احليوان فال يستطيع النبات أن 
حيتمي هبا، ومن جانب آخر فإّن الظالل 
أكثر وأوفر من األكنان، فال جند كهوفا 
ومغارات كما جند ظالال يف كل مكان؛ 
لذا قدم األهم على ما كان أقل منه 

 موقعا.
 اآلية تعدد ومما يلفت النظر يف

النعم، بأسلوب بالغي آخر هو أسلوب 
، إذ بدأ بذكر األعلى «التدِل يف الرتبة»
ومصدره ناتج من ضوء « الظالل»

َأملَْ )س مرتبط فيه، والدليل قوله تعاىلالشم
تَ َر ِإىَل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء جلَََعَلُه 

ْمسَ   (َعَلْيِه َدلِياًل  َساِكًنا مُثَّ َجَعْلَنا الشَّ
[، مث ذكر األدىن منه 45]الفرقان 

، و ذكرت النكتة «الكهوف واملغارات»
 يف سر التقدمي والتأخري آنفا.

، فعندما «التذييل»كما برز فن 
ذكر النعم اليت أنعمها اهلل عليهم وكرمهم 
هبا، أشار إىل تأكيد النعم املذكورة 

 .(27)باإلمتام
عي آخر، مجع وبرزت يف اآلية أسلوب بدي

من مجال الرتكيب ودقة التعبري يف آن 
، فاجلمع «اإلمجال والتفصيل»واحد وهو 

يبدأ بالتفصيل، مث ينتهي باإلمجال، واآلية 
ممَِّّا َخَلَق )بدأت بتعداد وتفصيل النعم ب 

َن اجْلَِباِل َأْكَنانًا ،  ِظاَلاًل ، َوَجَعَل َلُكم مِّ
ُم احلَْرَّ ، َوَسرَابِيَل َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل َتِقيكُ 

ة أمور حتت  ،(َتِقيُكم بَْأَسُكمْ  فجمع عدَّ
حكم واحد، فالبنية يف اآلية بدأت 
بالتفصيل وذكر النعم، مث أمجلها الباري 
بقوله )َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم...(، 
واملالحظ أن الرتاكيب خمتلفة بداللة 

طريق  التقابل بني عناصرها الواردة عن
 عالقة التناظر . 
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 ثانيا : بيوت عامة الناس ) املبنية (  
تعد بيوت العامة من البيوت اليت يقوم 
اإلنسان يف بنائها ، لتكون امللجأ واملأمن 
له من مجيع املخاوف من جهة ، والسكن 
والراحة من جهة أخرى . وَسي البيت 
املسكن ؛ ألنه موضع الراحة والسكن 

)َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن  تعاىل:واألمن ، قال 
بُ ُيوِتُكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد 
ونَ َها يَ ْوَم ظَْعِنُكْم َويَ ْوَم  اأْلَنْ َعاِم بُ ُيوتًا َتْسَتِخفُّ
ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها 

 (.80أَثَاثاً َوَمَتاعاً ِإىَل ِحنٍي()النحل:
ففي هذه اآلية الكرمية قسم اهلل تعاىل 
البيوت إىل قسمني : بيوت احلضر املبنية 

من احلجر ، وبيوت الريف أو املسافرين  
 كاخليم والقباب . 

قسم الرازي البيوت على قسمني : )القسم 
األول البيوت املتخذة من اخلشب والطني 
واآلالت اليت هبا ميكن تسقيف البيوت 

ة بقوله واهلل جعل لكم من وإليها اإلشار 
بيوتكم سكنا وهذا القسم من البيوت ال 
ميكن نقله ال اإلنسان ينتقل إليه ، والقسم 
الثاين القباب واخليام والفساطيط وإليها 
اإلشارة بقوله وجعل لكم من جلود 
األنعام بيوتا تسخفوهنا يوم ظعنكم ويوم 

إقامتكم وهذا القسم من البيوت ميكن 
 (28)من مكان إىل مكان(. نقله وحتويله

والسكن هو )كل ما َسَكْنَت إليه 
واطمْأنَنت به من أَهل وغريه ورمبا قالت 

َكُن ملا ُيْسَكُن إليه ( . فهو   (29)العرب السَّ
بعيد عن كل االصوات اليت تزعج االنسان 
وعن كل شيء ضار سواء أكان من 
احلشرات أم احليوانات املفرتسة أو 

 ملعدية الضارة .األمراض املتنقلة وا
ومن االساليب البديعية واحملسنات املعنوية 
الطباق بني قوله تعاىل :)يَ ْوَم ظَْعِنُكْم َويَ ْوَم 

 ِإقَاَمِتُكْم(. 
ومن اللطائف التأويلية البن عاشور يف 
هذه اآلية قوله : ) وهذه نعمة اإلهلام إىل 
اَتاذ املساكن وذلك أصل حفظ النوع من 

ن شدة برد أو حر غوائل حوادث اجلو م
ومن غوائل السباع واهلوام . وهي أيضا 
أصل احلضارة والتمدن ألن البلدان ومنازل 
القبائل تتقوم من اجتماع البيوت. وأيضا 

 (30)تتقوم من جمتمع احللل واخليام(.
ويف معرض احلديث عن البيوت واملساكن 
نرى أن اآلية كلها تشري إىل اجلمع يف 

اجللود ،  الصيغة منها ) البيوت ،
األصواف ، األوبار إخل.... ( وهذه 
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اجلموع املتناغمة املنتظمة تدل على عظم 
نعمة اهلل سبحانه وتعاىل ، وبيان كرمه 
وفضله على سائر البشر ، فجعل البيوت 
السكن بكل ما تزخر فيه من معاين ، 
سواء أكانت البيوت الثابتة أم املتنقلة . 

وا نِ  ْعَمَة اللَِّه ال قال تعاىل: )َوِإْن تَ ُعدُّ
حُتُْصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر 

 .(18َرِحيٌم()النحل:
 ثالثا : البيوت املنحوتة . 

يف رمال الصحراء وجباهلا وأغوارها ، كان 
قوم عاد ومثود وأصحاب احلجر ينحتون 
من اجلبال بيوتا ؛ ليأمنوا من شر احليوانات 

فة ، املفرتسة والسيول اجلارفة والزالزل املخي
فتعد هذه البيوت الفاخرة املنحوتة بأدق 
الزخارف والتشكيالت اهلندسية الفخمة 
مكانًا آمنا ألقوام عاشت منذ أكثر من 
مخسة االف سنة  وال تزال حمافظة على 
أشكاهلا وزخارفها  على الرغم من التغريات 

املناخية والتقلبات اجلوية اليت تعرضت هلا  
ه وتعاىل يف  كما أخربنا عنها اهلل سبحان

)َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن  كتابه :
بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وََّأُكْم يف اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن 
ُسُهوهِلَا ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُ ُيوتاً 

فَاذُْكُروا آالَء اللَِّه َوال تَ ْعثَ ْوا يف اأْلَْرِض 
 (74ُمْفِسِديَن()ألعراف:

)وََكانُوا يَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل  وقال تعاىل : 
 ( ، وقال تعاىل :82بُ ُيوتًا آِمِننَي()احلجر:

(َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيوتاً 
 (.149فَارِِهنَي()الشعراء:

يف آية األعراف يُذكر اهلل سبحانه وتعاىل 
بالنعم اليت أنعمها على قوم مثود بعد أن 

، فأنعم عليهم بطول وأبادهمأهلك عاد 
يته ويعيد األعمار حَّت أن الرجل ليفَن ب

 . بنائه وهو ال يزال حيا
فلما كان احلديث عن تعدد النعم وزيادة 
احلركة العمرانية على املستويني العمراين 
بناء القصور املستوية ، والنحت يف اجلبال 
وكالمها توسع يف البناء وزيادة العدد يف 

شرية مل يأت حبرف اجلر ) من (  النفوس الب
كما ورد يف اآليات اليت تليها بذكر احلرف 
وكأن كل اجلبال جعلوا منها بيوتا ، 
واإلفاضة بالتوسع ال حيتاج ) من ( وجعل 
زمن النحت يف املضارع املستمر وهذا يدل 
على استمرارهم يف التوسع العمراين 

 واستحضار حنتهم للجبال الضخمة . 
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)كانوا يسكنون السهول يف  ذكر الرازي :
الصيف واجلبال يف الشتاء وهذا يدل على 

  (31)أهنم كانوا متنعمني مرتفهني ( . 
ومن بديع الفنون البالغية فن الطباق يف 
اآلية بني لفظي اجلبال والسهول واجلمع 
بينهما يدل على عظمة النعم اليت أنعمها 
اهلل عليهم وما بسطه اهلل هلم من سبل 

 غيد واألمان الدائم.العيش الر 
ومن املالحظ أيضا اللمسات البيانية بني 
آييت احلجر والشعراء وما بينهما من أوجه 
التشابه واالختالف ، والنكت البليغة واليت 
نورد منها أوال الفارق بينها وبني آية 
االعراف يف ذكر حرف اجلر ) من ( 

 هاهنا . 
ففي آية الشعراء احلديث خيص الزرع 

والبساتني واجلنات والعيون وهذا والكأل 
يدل ان التوسع يف البناء أقل فذكر حرف 
اجلر ) من ( خبالف ما جاء يف آية 

 األعراف . 
وملا كان مشول الزروع وذكر ورود اتوسع 
العمراين يف موضع آخر احتيج لذكر ) من 
( اليت تدل على بعض الشيء وما طغى 

 عليه أوسع . 

كتور حممد داود وما يعزز ذكره ما ذكره الد 
: األصل يف هذا الرتكيب استعمال حرف 
اجلر "من" الدال على ابتداء الغاية 
والتبعيض مًعا، كما يف آييت احلجر 
م فيها  والشعراء. أما آية األعراف فقد تقدَّ
حرف اجلر "من" يف قوله عز وجل: ) 
َوبَ وََّأُكْم يف اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا 

( ، فاكتفى بذكرها يف املوضع ُقُصورًا
دت متكينهم  األول. كما أن اآلية أكَّ
واستخالفهم يف األرض، وُعربِّ عن ذلك 
بقدرهتم على حنت اجلبال ال بعض 

 (32)اجلبال.
وملا كثر تكذيب أصحاب احلجر 
للمرسلني يف آية احلجر ذكر قصتهم يف 
زمن املضي ، مث جتدد الفعل املضارع يف 

دال على االستمرار يف قوله :)ينحتون( ال
النحت والتنعم مبا أسبغ اهلل عليهم من 
النعم وال سيما نعمة األمن يف قوله: 
)ءامنني( قال ابن عاشور : )أي مقدرين 
أن يكونوا آمنني عقب حنتها وسكناها. 
وكانت هلم مبنزلة احلصون ال يناهلم فيها 
العدو ولكنهم نسوا أهنا ال تأمنهم من 

اللمسة البيانية هنا إنه و  (33)عذاب اهلل (.
ملا ذكر التكذيب واإلنكار هلم واإلعراض 
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عن آيات اهلل ذكرهم بأعظم نعمة أنعمها 
عليهم هي نعمة األمن وهم يف بيوهتم 
املنحوتة من اجلبال وهي احلصن اآلمن هلم 
من كل املخاوف اليت حتيط هبم لكنهم 
زادوا إصرارا وعنادا فنزع اهلل منهم نعمة 

لوالها ما حصلت النعم  األمن اليت
 األخرى .  

أما يف آية الشعراء فغاير سبحانه بصيغة 
الفعل فضال عن قوله :)فارهني( بدال من 
)ءامنني(   واملغايرة بصيغة الفعل يف آية 
الشعراء ) مشتق من الفراهة وهي احلذق 
والكياسة، أي عارفني حذقني بنحت 

البيوت من اجلبال حبيث تصري بالنحت  
 (34)بنية (.كأهنا م

وملا كان احلديث عن اجلنات والعيون 
والزروع والثمار غاير يف الصيغة ويف اللفظ 
مبا يدل عليه السياق فكان أحق أن يأيت 
بلفظة فارهني على معَن : نشيطني 
مستفرهني أي مبالغني يف استجادة 
املغارات ليحفظوا فيها أمواهلم وهم آمنني 

  (35).عليها ، وقيل معناه كيسني حذقني 
وهذا يدل على تناسب الكلمة يف سياقها 
فأتى مع ذكر الزروع واجلنات مبا يدل على 

 التنعم والتكيس والرتّفه.

 املبحث الثالث
 بيوت احليوانات 
 أوال : بيوت احليوانات اآلمنة 

 ثانيا : بيوت احليوانات غري اآلمنة 
( البيوت على مل خيتص اهلل )عز وجل

، إمنا خص هبا  اإلنسان فحسب
احليوانات أيضا فهداها إىل أن تبين بيوتا 
تعيش فيها ، وهذه من نعم اهلل على مجيع 

 خلقه . 
ولكل نوع من أنواع احليوانات بيت 
ومسكن يأوي إليه ويأمن به من مجيع 
املخاطر سواء أكانت بتدخل اإلنسان أم 
من الطبيعة ، فمرة يذكر القرآن بيوت 

، فالبيت أمشل توأخري مسكن للحيوانا
وأوسع معَن وداللة من املسكن ، فمنها 
بيوت آمنة ، ومنها غري آمنة ، فمن 
املساكن اآلمنة املذكورة يف القرآن مساكن 
النمل ، وبيوت النحل . أما البيوت غري 

 اآلمنة منها بيوت العنكبوت . 
 أوال : بيوت احليوانات اآلمنة 

العزيز  ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه    
أن للحيوانات بيوت ومساكن ، منها آمنة 
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وأخرى غري آمنه فاآلمنة منها كبيوت 
النحل ، كما َسى السورة باَسه وهذا دليل 
على عظمة هذا املخلوق الصغري الذي 
تتجلى فيه قدرته سبحانه بقوله :) َوأَْوَحى 

ِذي ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيوتاً   َربَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اَتَِّ
َجِر َوممَّا يَ ْعرُِشوَن()النحل: (، 68َوِمَن الشَّ

هذه اآلية تكشف لنا أدق التفاصيل 
العلمية يف حياة هذا املخلوق ذا النظام 
اهلندسي العجيب ، فكيف بنحلة حشرة 
صغرية لديها القدرة يف بناء هكذا بيوت 

ال اختالف فيها بزيادة  بأشكال منتظمة
 ؟ أو نقصان

أن الوحي فيها هو: ذكر الفخر الرازي 
)اإلهلام واملراد من اإلهلام أنه تعاىل قرر يف 
أنفسها هذه األعمال العجيبة اليت تعجز 
عنها العقالء من البشر وبيانه من وجوه 
األول أهنا تبين البيوت املسدسة من 
أضالع متساوية ال يزيد بعضها على 
بعض مبجرد طباعها والعقالء من البشر ال 

تلك البيوت إال بآالت  ميكنهم بناء مثل
وأدوات مثل املسطر والفرجار ، والثاين أنه 

ثبت يف اهلندسة أن تلك البيوت لو كانت 
مشكلة بأشكال سوى املسدسات فإنه 
يبقى بالضرورة فيما بني تلك البيوت فرج 

 (36)خالية ضائعة(.
والبديع يف هذه احلشرات أن هلا فصائل  

،  كما أن لإلنسان فصائل وعشائر خمتلفة
فمنها تسكن الشجر ومنها تسكن اجلبال 
، ومنها ما تسكن عرائش اليت تكون 

 برعاية البشر .
وقد ذكر الرازي ملسة بيانية يف هذه اآلية 

ويف ذكر ) من ( قائال : )  فإن قيل ما 
ِذى ِمَن  معَن )من( يف قوله : )َأِن اَتَِّ

َجِر َوممَّا يَ ْعرِشُ  وَن( اجْلَِباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشَّ
وهال قيل يف اجلبال ويف الشجر ؟  قلنا 

أريد به معَن البعضية وأن ال تبين بيوهتا يف  
كل جبل وشجر بل يف مساكن توافق 

    (37)مصاحلها وتليق هبا(.
وملا سخر اهلل سبحانه وتعاىل النحل خلدمة 
ومنفعة اإلنسان مكنه من اإلحياء بأمر من 

مؤمنا  اهلل أن يقوم هبذا األعمال الفطرية ،
له هذه البيوت اهلندسية الشكل ، حبيث 
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تكون مصنعا آمنا له من كل احلشرات 
واجلراثيم واالخطار اخلارجية كما لو كان 

 مع اإلنسان ذلك . 
ومن االساليب البالغية يف هذه اآلية 
ِذي ِمَن  الكرمية فن االستعارة يف قوله :)اَتَِّ

 اجْلَِباِل بُ ُيوتاً(
وهتا اليت حتفظ فيها إذ شبه بناء النحل لبي

العسل بالبيت ، فاستعار لفظ البيت 
الذي يبنيه االنسان ليسكن فيه من مجيع 

 املخاطر على طريقة االستعارة التصرحيية . 
ومن البديع أن اهلل أتى مع النحل بلفظ 

البيت دون املسكن ، أما مع النمل قالت 
منلة املساكن فما الفرق بني البيت 

 واملسكن ؟ 
كن مقسم إىل حجرات لريتاح فيها أن املس

اإلنسان ويستكن هبا فيحل هبا الطمأنينة 
واألمن ، أما البيت فهو عبارة عن مساحة 

واحدة غري مقسم فقد يكون مسكنا آمنا 
 وقد ال يكون .

والبيت قد ال يتوافر فيه الراحة والسكن 
والطمأنينة كما يف السكن ؛ ألنه من 

 السكون والراحة والطمأنينة .
مما ورد ذكره يف القرآن الكرمي من مساكن و 

احليوانات مساكن النمل يف قوله تعاىل: 
)َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت مَنَْلٌة يَا 

أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال حَيِْطَمنَُّكْم 
ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال 

 .(18َيْشُعُروَن()النمل:
فقول النملة هنا : ادخلوا مساكنكم 

فاملساكن هي عبارة عن املخازن املقسمة 
واملؤمنة هلم يف الشتاء كما هي مأوى هلم 
من مجيع املخاطر والدليل على ذلك أهنا 
تنبهت من ذلك اخلطر احملدق ، فنادهتم 

 بالدخول السريع إىل املساكن. 
ذكر أهل التأويل أن النملة هي أسم 

يطلق على املذكر واملؤنث ، وال جنس 
تؤنث إال عندما نقول منلة أنثى أو منلة 

ليل أن ذكر ، وهذه النملة كانت أنثى والد
 .((اهلل تعاىل قال : )) قالت
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وقيل أهنا كانت ملكة النمل ، وخصت 
 ال يكون للنملة ا ، وإالبالتسمية لنطقه

 (38).أسم علم
 وم   ن عظم    ة اهلل يف خلق   ه أن    ه تع   اىل َس    ى

الس  ورة باس  م ه  ذه احلش  رة الص  غرية ، وم  ن 
الق    ول أن    ه ع    دى حب    رف االس    تعالء  ب    ديع

( أت واالذي يفيج الفوقية ، فع دى )على ( )
ب    حب  رف اجل  ر )عل  ى( ألن اإلتي  ان ك  ان م  ن 

 (39)فوق الوادي .
وم       ن الفن       ون البالغي       ة ال       يت ذكره       ا اهلل  

س   بحانه وتع    اىل عل   ى لس    ان ه   ذه احلش    رة 
أح    د عش    ر أس    لوبا م    ن  الص    غرية البليغ    ة ،

االس    اليب البالغي    ة أوهل    ا : الن    داء الطل    يب 
فق  د ن  ادت النم  ل ب  أداة الن  داء ) ي  ا ( ال  يت 
ين     ادى هب     ا للبعي     د فن     ادت هب     ا للقري     ب ، 
فن   ادت هب   ا عن   دما ش   عرت ب   أن النم   ل ق   د 
يك   ون س   اهيا أو غ   افال مم   ا يواجهون   ه م   ن 

خطر التحط يم ، والث اين أهن ا كن ت ) أي (  
النم     ل باس     م الواح     د ،  كناي     ة ع     ن مجي     ع

واألم   ر الثال   ث : أهن   ا أت   ت ب     ) ه   ا ( أيه   ا 
للتنبيه عما يقدم عليهم من خطر ، والراب ع 

: أهن   ا ت   أمرهم بأس   لوب األم   ر ) ادخل   وا ( 
وهنا األم ر خ رج ملع َن التح ذير والتنبي ه م ن 
خط    ورة املوق    ف ، واخل    امس :  االس    تعارة 
يف قوهل       ا )) ال حيطم       نكم (( واحلط       م يف 

يق    ة الكس    ر لألش    ياء الص    لبة فاس    تعري احلق
هن     ا لل     دهس جب     امع اهل     الك جلمي     ع أف     رد 

ل ، والس     ادس : التخص     يص فيقوهل     ا النم     
س  ليمان ( لكوهن  ا تعرف  ه ب  النبوة م  ن جه  ة )

وهو من يفهم لغة احلي وان م ن جه ة أخ رى 
فك  ان مع  روف عن  د اجلمي  ع ، مث الس  ابع : 
التعم  يم بقول  ه : ) وجن  وده ( وه  ذا م  ا يع  م 

اجلن    د حت    ت ل    واء س    يدنا س    ليمان ) مجي    ع 
 عليه السالم(.

 يا لنباهتها !!! 
أفال نتعلم من منلة ؟  ملّا أدركت اخلطر، 

أخذت باألسباب، وحذرت قومها. فلنا 
منها عربة وعظة فيما حل بنا من بالء وما 

 نزل بنا من مصاب.
 ثانيا : بيوت احليوانات غري اآلمنة 

بيت العنكبوت مثال يضرب ببيوت 
يوانات غري اآلمنة ، تلك الشبكة احل
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الواهنة اليت يلف هبا العنكبوت نفسه ظنا 
انه حيمي نفسه وفريسته من االخطار 

اخلارجية ، لكنها شبكة ضعيفة غري آمنة 
يسهل خرقها ، وميكننا أن نرى العنكبوت 

بداخلها بسهولة . وقد َسى اله سبحانه 
السورة بالعنكبوت )َسيت " سورة 

ن اهلل ضرب العنكبوت العنكبوت " أل
فيها مثال لألصنام املنحوتة ، واآلهلة 

املزعومة )َمَثُل الَِّذيَن اَتََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه 
 َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اَتَََّذْت بَ ْيتاً(.

 (40)(.41العنكبوت: )
يسأل مِلَ خصت بالذكر بيوت ورب سائل 

منة فعال احليوانات غري اآلمنة وهي غري آ
وحنن نبحث عن اآلمن منها ؟ واجلواب 

 على ذلك : 
إمنا ذكرت بيوت احليوانات غري اآلمنة مثال 

ملن يستعني بغري اهلل يف حفظه ، ويلوذ 
بغريه سبحانه يف امللمات ، كما متثل 

البيوت احلقيقية غري اآلمنة من حيث 
التحصني يف البناء ، والتحصني يف أخذ 

كون مصابا مبرض أو احليطة واحلذر ممن ي
آفة وال يأخذ باألسباب اليت تأخذه إىل بر 

األمان فسيكون عرضة للمرض والوهن  
كما هو احلال مع بيت العنكبوت يف 

 وهنه وضعفه.
وي  ذكر اهلل )ع  ز وج  ل ( اآلي  ة مفص  ال فيه  ا 
الض  عف واهل  وان إذ يق  ول س  بحانه : )َمثَ  ُل 

َ    ُذوا ِم    ْن ُدوِن اللَّ    ِه َأْولِ  يَ    اَء َكَمثَ    ِل الَّ    ِذيَن اَتَّ
َ   َذْت بَ ْيت   اً َوِإنَّ َأْوَه   َن اْلبُ يُ   وِت  اْلَعْنَكبُ   وِت اَتَّ

 لَبَ ْي        ُت اْلَعْنَكبُ        وِت لَ        ْو َك        انُوا يَ ْعَلُم        وَن(
   (. 41)العنكبوت:

لرازي احلكمة يف هذا املثل ذكر ا     
: )أن البيت ينبغي أن يكون له أمور قائال

حائط حائل وسقف مظل وباب يغلق 
ينتفع هبا ويرتفق وإن مل يكن كذلك وأمور 

فال بد من أحد أمرين إما حائط حائل 
مينع من الربد وإما سقف مظل يدفع عنه 

احلر فإن مل حيصل منهما شيء فهو  
كالبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت 
ال جينها وال يكنها وكذلك املعبود ينبغي 
أن يكون منه اخللق والرزق وجر املنافع وبه 

ضار فإن مل جتتمع هذه األمور فال دفع امل
أقل من دفع ضر أو جر نفع فإن من ال 
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يكون كذلك فهو واملعدوم بالنسبة إليه 
سواء فإذن كما مل حيصل للعنكبوت باَتاذ 
ذلك البيت من معاين البيت شيء كذلك 
الكافر مل حيصل له باَتاذ األوثان أولياء 

  (41)من معاين األولياء شيء(.
ياني  ة يف اآلي  ة ف  ن ) التش  بيه وم  ن الفن  ون الب

التمثيل  ي ( إذ يش  به اهلل س  بحانه ح  ال م  ن 
يتخ     ذ ولي     ا م     ن دون     ه كاألص     نام وغريه     ا 
ويعب       دوهنا م       ن دون اهلل وي       دعوهنا خوف       ا 
وطمع    ا ، ويتش    فعون هب    ا حب    ال العنكب    وت 
ال   يت اَت   ذت بيت   ا فكم   ا ان بيته   ا ال ي   دفع 

عنه       ا ح       را وال ب       ردا وال رحي       ا وال أذى ،  
صنام اليت ال متل ك مل ن يل وذ هب ا فكذلك اال

نفع ا وال ض  را وال رزق  ا وال خ  ريا ، فش  به اهلل 
اهليئ  ة باهليئ  ة ح  ال الكف  ار حب  ال العنكب  وت 

 ، ووجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . 
ويف التكرار ) للعنكبوت ( و ) البيت ( 

تأكيدا على ضعف هذا املخلوق العجيب 
ردا ، وضعف بيته الذي ال يقيه حرا وال ب

 وال نفعا وال ضرا . 

وم           ن اللمس           ات البياني           ة أن اهلل        
نكب  وت وال  دليل أن  ه س  بحانه ذك  ر أنث  ى الع

( مبع    َن أهن    ا كان    ت أنث    ى ق    ال : ) اَت    ذت
وم     ن ب     ني وج     وه اإلعج     از إذ يق     ال : أن 

 البيت.أنثى العنكبوت هي من تقوم بعمل 
ومن جهة أخرى فق د أثب ت العل م احل ديث 

بع    د أن يق    وم بتلق    يح  أن ذك    ر العنكب    وت
األنث  ى تق  وم األنث  ى بافرتاس  ه فتتغ  ذى عل  ى 
حلم   ه طيل   ة ف   رتة حض   انة الب   يض وبع   د أن 
يفق        س الب        يض تتغ        ذى الريق        ات عل        ى 
أض   عفها مث بع   د أن يق   وى ويش   تد ع   ود م   ا 
تبق  ى م  ن الص  غار تق  وم بأك  ل أمه  ا ؛ألهن  ا 
أص   بحت أض   عف املوج   ود مث يلق   ح ال   ذكر 

وم   ن هن   ا  األنث   ى مث تق   وم بأكل   ه وهك   ذا ،
فإن الضعف يف بيت العنكبوت يف ض عف 

 (42)الرتابط األسري بني أعضائه . 
فما لنا يف هذه البيوت غري اآلمنة إال 

العربة والدروس املنتقاة يف ترابط االسرة 
وتكاتفها يف مجيع جماالت احلياة العامة 

 واخلاصة .
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 اخلامتة
قب     ل أن ذ     تم ه     ذه امل     دارج القرآني     ة      

بد لن ا أن ن ذكر أه م النت ائج ال يت  املباركة ال
 أسفرت عنها الدراسة ونوجزها باآليت: 

تنط       وي امل       دارج مب       دلوهلا اللغ       وي  -1
واالص  طالحي ح  ول املنزل  ة والدرج  ة 
العالي       ة أو املرتب       ة ، ومن       ه الطري       ق 
ال   ذي يتف   رع إىل ط   رق ، أو ق   د ي   رد 
مبع       َن امل       ذهب والطبق       ة ، فتع       دد 
املع  َن يص  ب يف بوتق  ة واح  دة وه  و 

يارنا للمدرج أي مبعَن التسلس ل اخت
أو الت   درج فيم   ا ه   و مه   م عم   ا ه   و 

 أقل منه أمهية .
يعت      رب احلج      ر الص      حي م      ن أه      م  -2

الوس        ائل الص        حية يف احل        د م        ن 
األوبئ      ة واألم      راض املعدي      ة ، فه      و 
يُنب  ئ ع  ن خط  ر حم  دق وس  يل ع  ارم 
حيرق األخضر واليابس ، أفال ندرك 
ه    ذا اخلط    ر كم    ا أدركت    ه منل    ة ؟ ي    ا 

! عن   دما أدرك   ت اخلط   ر ،  لنباهته   ا
رفع         ت ص         وهتا وح         ذرت قومه         ا 

)َح  َّتَّ ِإَذا أَتَ   ْوا َعلَ  ى َواِد  وقال  ت :

النَّْم     ِل قَالَ     ْت مَنْلَ     ٌة يَ     ا أَي َُّه     ا النَّْم     ُل 
اْدُخلُ        وا َمَس        اِكَنُكْم ال حَيِْطَم        نَُّكْم 
ُس                  َلْيَماُن َوُجنُ                   وُدُه َوُه                   ْم ال 

 (18َيْشُعُروَن()النمل:
وي بفوائد كثرية يتجلى اإلعجاز النب -3

منه     ا : من     ع الش     خص املاك     ث يف 
االراضي املوبوءة حَّت وأن ك ان غ ري 
مص        اب أن مل يس        تطع اخل        روج ، 
فعلي  ه أن يل  زم مكان  ه فه  و كالص  ابر 

)ص  لى كم  ا وص  فه النيبيف الزح  ف   
 .اهلل عليه وسلم(

م    ن البي    وت اخلاص    ة حبس    ب الرتب    ة  -4
بي       ت اهلل اآلم       ن ، ويع       د املك       ان 

ج   ه األرض . الوحي   د اآلم   ن عل   ى و 
أم     ا بي     وت األنبي     اء كان     ت تش     مل 
البي   وت الثابت   ة كبي   وت ق   وم موس   ى 
)علي     ه الس     الم( عن     دما ام     رهم اهلل 
س       بحانه أن يتخ       ذوا م       ن ج       وف 
بي  وهتم مس  اجد لش  دة خ  وفهم  م  ن 
فرع            ون ، بع            د أن ق            ام هب            دم 

 املساجد. 



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

   
 325 

 

 

أم   ا البي   وت املتنقل   ة فكان   ت س   فينة  -5
ن   وح كناي   ة ع   ن نس   بة البي   ت ال   ذي 

م   ن تبع   ه م   ن امل   ؤمنني س   كنه ه   و و 
واملؤمن  ات ، م  الذا آمن  ا هل  م ومكان  ا 
يتعب    دون في    ه وي    دعون اهلل خالص    ا 
م    ن الظ    املني واخل    ارجني ع    ن دين    ه 

 بعد أن جناهم اهلل من الطوفان . 
وم   ن البي   وت العام   ة م   ا كان   ت م   ن  -6

غري تدخل األنسان ومنها الكهوف 
واملغ    ارات فه    ي حتم    يهم م    ن كاف    ة 

ألوىل ال  يت املخ  اطر ، وه  ي الص  ورة ا
عاشها اإلنسان منذ آالف السنني. 
ليس ه ذا حمس ب فاملخ اطر متع ددة 
فق   د تك   ون أمراض   ا متنقل   ة ومعدي   ة 
وق  د تك  ون حيوان  ات مفرتس  ة أو م  ا 

 شابه ذلك مما ذكر أنفا .
البي          وت العام          ة املبني          ة بت          دخل  -7

األنس       ان ، لتك       ون ه       ذه البي       وت 
امللجأ واملأمن له من مجيع املخاوف 

س    كن والراح    ة م    ن م    ن جه    ة ، وال
جه   ة أخ   رى. وق   د ذُك   رت يف اآلي   ة 
أن هلذه البيوت قسمان منه ا بي وت 

احلض   ر املبني   ة م   ن احلج   ر ، وبي   وت 
الري         ف املص         نوعة م         ن القم         ا   

كاخلي   ام والقب   اب . فجع   ل البي   وت 
السكن بكل ما تزخر فيه من معاين 
، س     واء أكان     ت البي     وت الثابت     ة أم 

 املتنقلة
ورة يف م      ن البي      وت املنحوت      ة امل      ذك -8

الق      رآن الك      رمي بي      وت ع      اد ومث      ود 
وأص     حاب احلج     ر ك     انوا  ينحت     ون 
م   ن اجلب   ال بيوت   ا ؛ لي   أمنوا م   ن ش   ر 
احليوان  ات املفرتس  ة والس  يول اجلارف  ة 
وال         زالزل املخيف         ة ، فتع         د ه         ذه 
البي       وت الف        اخرة املنحوت       ة ب        أدق 
الزخ      ارف والتش       كيالت اهلندس       ية 
الفخم  ة مكان  اً آمن   ا ألق  وام عاش   ت 

 ن مخسة االف سنة. منذ أكثر م
( البي     وت مل خي    تص اهلل )ع     ز وج    ل -9

عل ى اإلنس ان فحس ب ، إمن ا خ  ص 
هب   ا احليوان   ات أيض   ا فه   داها إىل أن 
تب   ين بيوت   ا تع   يش فيه   ا ، وه   ذه م   ن 
نع     م اهلل عل     ى مجي     ع خلق     ه فمنه     ا 
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بيوت  ا آمن  ة كبي  وت النح  ل والنم  ل ، 
 ومنها غري آمنة كبيوت العنكبوت .  

إمن                ا ذك                رت بي                وت  -10
احليوان      ات غ      ري اآلمن      ة م      ثال مل      ن 
يس  تعني بغ  ري اهلل يف حفظ  ه ، ويل  وذ 
بغ     ريه س     بحانه يف امللم     ات ، كم     ا 
متثل البيوت احلقيقية غري اآلمن ة م ن 
حي              ث التحص              ني يف البن              اء ، 
والتحص   ني يف أخ   ذ احليط   ة واحل   ذر 
مم  ن يك  ون مص  ابا مب  رض أو آف  ة وال 
يأخذ باألس باب ال يت تأخ ذه إىل ب ر 

ون عرض      ة للم      رض األم      ان فس      يك
وال    وهن كم    ا ه    و احل    ال م    ع بي    ت 

 العنكبوت يف وهنه وضعفه.
 

وختام     اً ... أْح     د اهلل عل     ى نعم     ة األم     ن 
واألم       ان  أوالً وآخ       راً ال       ذي بنعم       ه ت       تم 
الص      احلات ، وأص      لي وأس      لم عل      ى نبين      ا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
 
 

 اهلوامش:
                                                           

 . 119/  3)( مروج الذهب : 1
  . 6/77( العني : مادة ، ) درج( : (2

 1)( ينظر: القاموس احمليط : مادة ) درج ( : 3
 /240  . 

(( ينظر : لسان العرب ، مادة ) درج ( : 4
2/266  . 

/ 1(( خمتار الصحاح : مادة ) درج ( : 5
218  . 

 .  15(( ينظر : جماز القرآن : 6
 .   167)( املفردات يف غريب القرآن  : 7
 

-335)( التوقيف على مهمات التعاريف :  8
336  . 

، رقم احلديث :  26/ 7(( صحيح مسلم : 9
( ، باب الطَّاُعوِن َوالطِّيَ رَِة َواْلَكَهانَِة  5903) 

 ِوَها.َوحنَْ 
، رقم احلديث :  211/ 3(( مسند أْحد : 10
 (1678 . ) 

، رقم احلديث  365/ 22(( مسند أْحد : 11
 ( :14478  . ) 

 .   104/  2(( ينظر : الدر املصون : 12
 .  42/  4( ( مفاتيح الغيب : 13
 .  551/ 1(( البحر احمليط :  14
 .   154(( ينظر معاين القرآن لألخفش : 15
 .   16-15تنزيل وغرة التأويل : (( درة ال16
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.  477/  1)( ينظر : معاين القرآن للفراء : 17

/  15، وجامع البيان عن تأويل آي القران : 
172 . 

 . 346/ 2(( الكشاف : 18
 .  143/  10(( روح البيان : 19
 . 199/  29(( التحرير والتنوير : 20
 .  478/  10(( الدر املصون : 21

-115القرآن الكرمي: أسئلة بيانية يف  ()22
116. 

 .169)( احلذف بني النحويني والبالغيني: 23
)( ينظر: احلجاج يف القرآن الكرمي: 24

1/480. 
)( تفسري اآليات الكونية يف القرآن الكرمي: 25

1/530. 
 .1/532)( املصدر نفسه: 26
 .13/194)( ينظر: التحرير والتنوير: 27
 .   74/  20(( مفاتيح الغيب : 28
/  13العرب ، مادة ) سكن ( :(( لسا 29

211 . 
 .   190/ 13(( التحرير والتنوير : 30
 .  133/  14(( مفاتيح الغيب : 31
 .   605(( ينظر : معجم الفروق الداللية : 32
 .  59/  13( ( التحرير والتنوير : 33
 .   182/  19(( املصدر نفسه : 34
 .  34/  7(( ينظر : البحر احمليط : 35
 .  56/  20غيب : (( مفاتيح ال36
 .   57/  20(( مفاتيح الغيب : 37

                                                                             
/  20(( ينظر : حدائق الروح والرحيان : 38

400-401   . 
 .  360/  3(( ينظر : الكشاف : 39
. من املكتبة 424/ 2(( صفوة التفاسري : 40

 احلية . 
 .   60/  25(( مفاتيح الغيب : 41
(( اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة على 42

:  الرابط
https://www.facebook.com/

miracle.quran.sunna/posts/37
7843418935238/ 

 املصادر واملراجع
 

 *القرآن الكرمي .

: د. أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي -1
الصحابة، فاضل السامرائي، مكتبة 

 م.2008-ه 1429، 1اإلمارات، ط
: حممد بن يوسف أبو البحر احمليط -2

ه (، حتقيق 745حيان األندلسي )ت 
الشيخ عادل أْحد عبد املوجود، 

الشيخ علي حممد معوض، دار الكتب 
-ه 1413، 1العلمية، بريوت، ط

 م.1993
: «تفسري ابن عاشور»التحرير والتنوير  -3

 حممد الطاهر بن حممد بن حممد

https://www.facebook.com/miracle.quran.sunna/posts/377843418935238/
https://www.facebook.com/miracle.quran.sunna/posts/377843418935238/
https://www.facebook.com/miracle.quran.sunna/posts/377843418935238/
https://www.facebook.com/miracle.quran.sunna/posts/377843418935238/
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الطاهر بن عاشور التونسي )ت 
ه (، مؤسسة التاريخ العريب، 1393

-ه 1420، 1بريوت، لبنان، ط
 م.2000

جامع البيان عن تأويل »تفسري الطربي  -4
: أبو جعفر حممد بن جرير «آي القرآن

ه (، حتقيق د. عبد 310الطربي )ت 
اهلل بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، 

 م.2001-ه 1422، 1القاهرة، ط
سري اآليات الكونية يف القرآن تف -5

: د. زغلول النجار، مكتبة الكرمي
-ه 1428، 1الشروق الدولية، ط

 م.2007
: التوقيف على مهمات التعاريف -6

اإلمام عبد الرؤوف بن املناوي )ت 
ه (، حتقيق : د. حممد رضوان 1031

الداية  ، دار الفكر املعاصر ، دار 
بريوت ، دمشق ، الطبعة  -الفكر 
 ه  .1410، األوىل 

احلجاج يف القرآن من خالل أهم  -7
: عبد اهلل صولة، خصائصه األسلوبية

جامعة منوية، منشورات كلية اآلداب 
 م.2001مبنوية، 

: حدائق الروح والرحيان يف روايب القرآن -8
حممد األمني بن عبد اهلل األرمي 
العلوي اهلرري الشافعي، إشراف د. 

                                                                             

هاشم حممد علي بن حسني مهدي، 
، 1طوق النجاة، بريوت، طدار 

 م.2001-ه 1421
: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -9

أْحد بن يوسف املعروف بالسمني 
ه (، حتقيق د. أْحد 756احلليب )ت 

حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، 
 بالت . 

درة التنزيل وغرة التأويل يف  -10
بيان اآليات املتشاهبات يف كتاب اهلل 

 : العزيز
 حممد بن عبد اهلل املعروف أبو عبد اهلل

ه (، 420باخلطيب اإلسكايف )ت 
رواية ابن أيب الفرج األردستاين، دار 

، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
 م.1995-ه 1416

: إَساعيل حقي روح البيان -11
ه (، دار إحياء 1137الربوسوي )ت 

 الرتاث العريب . بال ت . 
اجلامع »صحيح مسلم  -12

 : أبو احلسني مسلم بن«الصحيح
احلجاج بن مسلم القشريي )ت 

 ه (، دار اجليل، بريوت، بالت.261
: حممد بن صفوة التفاسري -13

علي الصابوين، دار اجليل، بريوت، 
 بالت.
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: أبو عبد الرْحن اخلليل العني -14
ه (، 175بن أْحد الفراهيدي )ت 

 حتقيق 
د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي ، دار الرشيد، منشورات 

 م.1982افة واإلعالم، وزارة الثق
: جمد الدين قاموس احمليط -15

حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت 
ه (، حتقيق حسان عبد املنان، 817

 م.2004بيت األفكار الدولية، 
الكشاف عن حقائق غوامض  -16

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه 
: العالمة جار اهلل أبو القاسم التأويل

حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق : 
بد الرزاق املهدي ، دار إحياء الرتاث ع

 بريوت .  –العريب 
 

: اإلمام العالمة لسان العرب -17
 مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم 
ابن منظور األنصاري األفريقي )ت 

ه (، حتقيق عامر أْحد حيدر، 711
، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 م.2005-ه 1426
: أبو عبيدة معمر جماز القرآن -18

 ه (، تعليق 210ثَن التميمي )ت بن امل
د. حممود فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، 

 القاهرة، بالت.

                                                                             

: حممد بن  خمتار الصحاح -19
أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، حتقيق 

: حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 
بريوت ، الطبعة طبعة جديدة ،  –

1415 – 1995 . 
:أليب احلسن  مروج الذهب -20

 ن علي املسعوديعلي بن احلسني ب
م ( ، راجعه :  957 -ه  346ت )

مال حسني مرعي ، املكتبة ك
بريوت ، الطبعة  –، صيدا العصرية

 م .2005 -ه  1425األوىل ، 
: أْحد بن حنبل  مسند أْحد -21

، حتقيق : شعيب األرنؤوط وآخرون ، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ، 

 م . 1999ه  ، 1420
زكريا حيىي : أبو معاين القرآن -22

ه (، عامل 207بن زياد الفراء )ت 
-ه 1403، 3الكتب، بريوت، ط

 م.1983
: أليب  معاين القرآن لألخفش -23

احلسن سعيد بن مسعدة األخفش 
ه  ( ، حتقيق 215األوسط ) ت 

الدكتورة هدى حممود قراعة ، مكتبة 
 -ه  1411،  1اخلاجني بالقاهرة ، ط

 م .1990



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

   
 330 

 

 

                                                                             

معجم الفروق الداللية يف  -24
الدكتور حممد حممد رآن الكرمي : الق

القاهرة ،    -داود ، دار غريب 
 م . 2008

التفسري »مفاتيح الغيب  -25
: فخر الدين حممد بن عمر بن «الكبري

احلسني بن احلسن بن علي التميمي 
ه (، دار 604البكري الرازي )ت 

، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
 م.2000

: املفردات يف غريب القرآن -26
حلسني حممد املعروف أبو القاسم ا

ه (، 502بالراغب األصفهاين )ت 
حتقيق حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، 

 م.2007-ه 1428، 5بريوت، ط
 الرسائل واالطاريح : 

حذف بني النحويني والبالغيني  -1
: حيدر حسني «دراسة تطبيقية»

 عبيد، 
، كلية اآلداب/ «أطروحة دكتوراه»

بغداد،  –اجلامعة اإلسالمية 
 م.2009-ه 1430

 
 املواقع : 

اإلعجاز العلمي يف القرآن                     
والسنة على الرابط 

                                                                             

https://www.facebook.com/
miracle.quran.sunna/posts/37

7843418935238/ 

 


