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 ملخص البحث بالعربية واإلجنليزية

ها بذكرها ىف القرآن الكريم، الطيوُر من املخلوقات التى خلقها اهلل و َرَها ىف أحسن ُصوَرٍة، وأمجِل َلوٍن، وعظَّمها وخصَّ َصوَّ

ٍب لألمثاِل، وعربٍة أل َ وى وألمهية هذه الطيور وِعَظِمها عند اهلل َذَكَرَها ىف القرآن الكريم يف أكثَر من موضٍع، واستخَدَمَها كَمْضر

 األلباِب.

َمتِدِ  ىف خلد  وتُدلُّ اآلياُت الكريمُة ا       لتى ورد فيها ذكر الطري ىف القرآن الكريم عىل كامل ُقدرِة اهلل تعاى وَبدِديِع ُصدنرِعِ  وِحكر

ِل والوزن كر ُنُ  من الطرياِن، وَميََّزُه عن غريه باجلسم والشَّ َدُه بآالٍت ُُتكِّ  .املخلوقات، فإنَّ  سبحان  َخَلَ  الطَّرَي وزوَّ

متر لنا أروع األمثلة وقد استخدمُت لفظ ا        لطري عىل غريه من املخلوقات؛ لنتدبر ب  كيفية اإلعجاز القرآنى هلذه الطيور التى قدَّ

 ىف اإليامن باهلل، والتمسك بالعقيدة، واستنكار ما ُيعَبُد من دون اهلل تعاى.

Birds are creatures created by God and portrayed in the best form, and the most beautiful 

color, and greatness and singled out by mentioning them in the Koran, and the importance 

of these birds and bone in God mentioned in the Koran in more than one place, and used 

them as a model. 

The verses in which the mention of the bird in the Koran indicate the perfection of the 

power of God and the creation and wisdom in the creation of creatures, it Almighty 

created the bird and provided him with machines that enable him to fly, and distinction. 

I have used the term bird on other creatures; to reflect on how the Quranic miracles of 

these birds, which gave us the finest examples of faith in God, adhere to the faith, and 

denounce what is worshiped without God. 

مرص   -افظة الرشقيةم.            اإلقامة: حم1/1/1891االسم: هانى عىل عبد العزيز أبو العال         امليالد:   

 الدرجة العلمية : مدرس                               جهة العمل: كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني بالرشقية

 

 الكلمات املفتاحية: 

 )الطير ، الغراب ، الهدهد ، السلوى ( 

The bird - the crow – Hoopoe - Amniocentesis 
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  متهيٌد

ها بذكرها لَ  ، وأمجلِ ةٍ ورَ ا ىف أحسن ُص هَ رَ وَّ خلقها اهلل وَص  التيمن املخلوقات  لطيورَ إنَّ ا القرآن  ىفوٍن، وعظَّمها وخصَّ

دا كمَ هَ مَ واسدتخدَ  ،الكدريم ىف القرآنا هَ رَ كَ ها عند اهلل ذَ مِ ظَ مهية هذه الطيور وعِ وأل، الكريم َ ألوى  وعدربةٍ  ،مثدالِ لأل ٍب ْضر

 األلباِب.

ىف خل    ِ تِ مَ كر وحِ   ِ عِ نر ُص  يعِ دِ اهلل تعاى وبَ  درةِ ورد فيها ذكر الطري ىف القرآن الكريم عىل كامل قُ  التي الكريمةُ  اآلياُت  لُّ تدُ       

نُُ  من الطريانِ  هُ دَ وزوَّ  ريَ الطَّ  َ  لَ املخلوقات، فإنَّ  سبحان  َخ  بذلك عىل  َب ليتغلَّ  ؛اَم هُ ُض قبِ  ويَ اَم هُ طُ بُس ، فجعل ل  َجنَاَحني يَ بآالٍت ُُتكِّ

ُهُل علي   اجلوِّ  سبحان  من طبيعةِ  اهلُل رَ ليستفيد مما سخَّ  ؛والوزن لِ كر عن غريه باجلسم والشَّ  هُ زَ يَّ ، ومَ ةِ اهلواء واجلاذبيَّ  مقاومةِ  َفَيسر

 في . هُ اذَ فَ ونَ   ُ رقَ َخ 

، وكاندت هدذه بدديعٍ  ُُتلُِّ  ىف السامء بشكٍل مجيلٍ  مّر التاريخ، وُتتَّع برتبيتها ومشاهدهتا بَّ اإلنساُن الطيوَر عىلَأَح لقد        

  ىف ثقيل   سم  لِّ  جِ أنر ُيَ  مكانِ إكيفية  وهى الظاهرةُ 
ِ
ذلك  بعُث مما ي األرض،لقانون جاذبية  الًفاِخ بتلك الرسعِة  ويتحركُ  ،السامء

رِ  عىل  .سبحان  وتعاى وإثبات أنَّ الصانَع اهلُل دائاًم، دهشة املتفكِّ

، شِّ طراز بناء البيت والعُ والتغريد اللطيف لبعضها، وواجلناحني،  ،كالريش خرىأ ست هذه الصفة فقط بل صفات  ولي        

، بالرغم من أّن للدهشة مصدًرامن هذا القبيل كانت  مور اخرىوأاهلجرة الطويلة لقسٍم منها، وطعامها، إوتربيِة الفراخ و

هذه  إى الكريمُ  وقد أشاَر القرآنُ ، رامِ الكِ  رورَ الناس عليها مُ  أن يمرَّ بعُض  إى -تدرجوبال -هذه احلاالت املثرية أّدى ارَ رَ كر تَ 

ا آياِت  كى ؛شاهدة عا م الطيورمل ، ودعا اجلميعَ واإلعجاز جانٍب من آياِت التوحيد ىفاملسألة   . البارئ وبراهنيِ  َيَرور

 معنى الطري ىف املعاجم اللغوية:

ُ  "جاء ىف العني:          ُت  ،وقلاّم يقال لألنثى: طائرة   ،الواحد: طائر   ،: اسم  جامع  مؤنث  الطَّرير ر  أى:والطِّرَيُة: مصدُر قولك: اطَّريَّ

ُت  ر ر أسمع  ،والطِّريُة لغة   ،َتَطريَّ لة غري الطِّرية واخِلرية ىفو َم ُتُ  ِخريًة نادرتان ،َمصاِدر افتعل عىل فِعر رَتر وجيمع الطَّري  ،كقولك: اخر

 .(2)"...چ  ھ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ںچ :(1)ىف قول  تعاى ،ُقلِّده اّلذىوطائر اإلنرساِن: عمل   ،ىل أطيار مجع اجلمعع

                                                           

 .11سورة اإلرساء: -1

 -1ط -بدريوت - العلميدة الكتدب دار -1/07 -هندداوى احلميدد عبدد/ د ُتقي  –كتاب العني مرتبا عىل حروف املعجم للخليل بن أمحد  -2

 .م2771/ه1121
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: اسم  جلامَعِة ما ":أيًضا قال الزبيدىو         ُ ب(طاِئرٍ  مجعُ ) َيطرِي، ُمؤّنث والطَّرير ،  ،، كَصاِحب وَصحر ،  وهىواألُنرثى طاِئَرة  قليلة 

َ َأصُل  مصدر وقيل: إِنّ ، هرىُّ األَزقاَل   ، َأو اسُم  الطَّرير ، كَسيِّد، َأو هو مَجرع  َحِقيقة، وفي  َنظر  ٍ ، فُخفِّف من َطريِّ َطار، َأو ِصَفة 

 مجرع، وهو األَصحُّ األَقرُب إِى كالمهم، قال  شيخنا. 

ع كاجلَاِمِل وا اساًم  االّطائُر َأيًض  قلرت: وجيوز َأن يكون        وَقدر َيَقُع عىل الواِحِد، كذا َزَعم  ُقطردُرب، قدال ابدن  ،لَباِقرِ للَجمر

نِ ذكيَف  َأدِرىِسيَده: وال   .(1)"...ب  املصدرَ  َى لك إاِلّ َأنر َيعر

 أنواع الطيور الواردة فى القرآن:

َ  ثامينورد لفظ الطري ىف القرآن الكريم أواًل:           ىف مخس (طائٍر، يطريُ  طرٍي، طري، طرًيا،: )الىمتمثاًل ىف احلقل الدال مرةً  ةعرشر

 ا ىف اجلدول اآلتى:ح  بياُن ضَّ وَ ، ومُ من سور القرآن الكريم سورةً  ةعرش

 الغرض       اآلية السورة م

 طري إبراهيم  267 البقرة 1

آل  2

 عمران

 طري عيسى  18

 طري عيسى  117 املائدة 1

 الطري أمة من األمم 19 األنعام 1

 يوسفطري صاحب  16 يوسف 5

 طري صاحب يوسف 11 يوسف 6

 الطري اآلية املعجزة 08 النحل 0

                                                           

  .م1801/ه1182 -بالكويت للثقافة الوطنى املجلس طباعة -12/157 -حجازى مصطفى/ ُتقي  –تاج العروس للزبيدى  - 1
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 طري داوود  08 األنبياء

 الطري من جند اهلل 11 احلج 8

 الطري تسبح 11 النور 17

 طري سليامن  16 النمل 11

 طري سليامن  10 النمل 12

 طري سليامن  27 النمل 11

 طري داوود  17 سبأ 11

 طري داوود  18 ص 15

 طري اجلنة 21 الواقعة 16

 الطري اآلية املعجزة 18 امللك 10

 الطري العذاب 1 الفيل 19

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ وقد ورد ذكره ىف القدرآن الكدريم مدرًة واحددًة، ،اهلدهدد  ثانًيا:      

 چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ٹ ٹ چ وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم مرًة واحدًةالغراب ا:ثالًث      

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی       ېئۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئ

                                                           

 . 27سورة النمل :  -1

 . 11سورة املائدة : -2
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ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ٹ ٹ چ ،مدرتنيوقد ورد ذكره ىف القدرآن الكدريم السدوى  ا: رابًع

  چ  ڄڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹ ٹ چ  چ  ىې  ى

 ما متتاز به الطيور عن اإلنسان:

 .اٌتافََّص حاٌتبَِّسُم أوًلا: الطيىُر

 چ  ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋٹ چ  ويتضح ذلك من قول

ۈمن املالئكةڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   قول  "ىف تفسريه هذه اآلية: القرطبىقال 

وقدال سدفيان:  ،قال جماهد وغريه: الصالة لإلنسان والتسبيح ملا سواه من اخلل   ۋٴۇ  ۋ من اجلن واإلنس

وقيدل:  ،اشحكداه النّقد ،سبيح  تَ  اأصواهَت  ، وإنَّ ا بأجنحتها صالة  َب َضر  وقيل: إنَّ  ،وال سجود   ليس فيها ركوع   للطري صالة  

  .(1)"اهلواء ىفمصطفات األجنحة ۋومعنى ،نعةِ املخلوق من أثر الصَّ  ىفى رالتسبيح ها هنا ما يُ 

 ُ ا سبحان  وتعاى، ال يغيُب ىف اهلواء تسبُِّح خالَقهلنا أنَّ الطرَي حتى وهى صافات  بأجنحتِها ومن خالل هذه اآلية يتبنيَّ

ِ  كثرًيا ما جيحُد نَِعَم رالذى  بخالف اإلنسانِ  عنها التسبيُح  ، رغَم أن  ىف أشدِّ االحتياِج إى خالق  ورازق  وهاديدِ  علي  بِّ

 .السبيَل 

 .تغضُب هلل تعاىلالطيىر : ثانًيا

 چڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ    ٹ چ ويتضح ذلك من قول 

، فجاء القرآُن الكريُم مصوًرا ى الذى خل  ورزقحينام وجد قوَم سبإٍ يعبدون غري اهلل تعا غضب هدهد سليامن فقد         

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ هذا املشهَد الرائَ  الرائدعَ 

 دهددَ اهلُ  ، كأنَّ وهو الطائرُ  اهلدهدَ  أغضَب للشمس من دون اهلل  السجودُ ف،  چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

                                                           

 .50سورة البقرة :  -1

 . 167سورة األعراف:  -2

 .11سورة النور:  -1

 .م2776/ ه1120 -1ط -الرسالة مؤسسة -15/175  -الرتكى املحسن عبد بن اهلل عبد/ د ُتقي  –تفسري القرطبى  -1

 .25سورة النمل:  -5
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ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       :حكايًة عن  تعاى لقاثم  ،أن  غضبلقضية التوحيد وقضية اإليامن بدليل  ُمدرك  

ءلفظ )، والحظ أن  جاء بالسجودَ  يستح ُّ  الذىن إذن فهو يعرف مَ ڄ  ڃ  ڃ      دائاًم ألن طعام   (؛اخلَبر

رِ   ُ وُُيرج رزقَ الطائُر ر ينقُ فُتت األرض،  خمبوء    .اطعًة عىل أنَّ ُكلَّ خملوٍق ُيِقرُّ بوحدانيَّة اهلل ، مما يُدلُّ داللًة قل ُ  املرَُقدَّ

  :الطيىرد لد  قََّعان امُلَرَيالطَّ نَُّف: ثالًثا

جسم  ىفوتعاى خلقها اهلل سبحان   التىاألجهزة واألنظمة وتتعلُ  بعملية الطريان،  التي قائِ  احلويتضح ذلك من خالل        

 . بأمر خالقها هلا رِ خَّ َس املرُ  وِّ الطائر، وكيف استفادت الطيور من اجل

 چ      ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ چ   قول  ففي

هذه اآلية التنبي  عىل  ىفل ابن عطية: املعنى قا ":قول ابن عطية والزخمرشى، فقال ىف تفسري هذه اآلية أبو حيان نقل

قدرت   مِ ظَ ذكر ذلك؟ قلت: الداللة عىل عِ  ىف: فإن قلت: فام الغرض الزخمرشىوقال ، ع خملوقات أنوا ىفآيات اهلل املوجودة 

لم  وسعة سلطان  وتدبريه تلك اخلالئ  املتفاوتة األجناس املتكاثرة األصناف، وهو ملا هلا وما عليها مهديمن  عدىل عِ  ِف طر ولُ 

 .(2)"خمصوصني بذلك دون من عداهم من سائر احليوان انتهىاملكلفني ليسوا  ، وأنَّ عن شأنٍ  أحواهلا ال يشغل  شأن  

 چ     حئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئٹ ٹ چ 

 خالًفا للجاذبية األرضية هو آية  من آيات اهللَّ عىلأكدت هذه اآلية فقد 
ِ
امء ونظًرا لطبيعة  ،أنَّ ُتلي  الطيور ىف جو السَّ

لم األجسام ىف االنج ، فمن املسَّ ذاب نحو األرض فإنَّ حركَة الطيور ىف أعاى اجلو تبدو شيًئا عجيًبا، وجيب أنر ُتؤخذ مأخَذ َجدٍّ

ُنها من الطريان بيرٍُس ىف السامء مستثمرًة خمتلَف القوانني الطبيعية املعّقدة، إّن   ب  أنَّ هناك جمموعًة من املزايا لدى الطيور ُُتكِّ

. ء  َيبعُث عىللشى هشِة بال َشكٍّ  الدَّ

ا قادًرا حكياًم مطلًعا عىل        أرسار العلوم، بل ليست  إّن هلذا امليدان العجيب والقوانني التى تسبب هذه الظاهرة املدهشة ربًّ

﴿إِنَّ  ويضيف ىف ختام اآلية:     حئی  ی  ی  جئ العلوم إاّل شيًئا من القوانني التى وضعها، هلذا يقول ىف سياق اآلية

ِمُنوَن﴾. ٍم ُيؤر َقور  ىِف َذلَِك آَلياٍت لِّ

                                                           

 .19سورة األنعام:  -1

هد/ 1122 - 1ط -بريوت –دار الكتب العلمية  -1/121ُتقي  ش/ عادل عبد املوجود، ش/ عىل معوض  –البحر املحيط ألبى حيان  -2

 م.2771

 .08سورة النحل:  -1
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وقيل: إنَّ اعتداَل َجسد الطائر بني اجلناحني يعين  عىل الطريان،  "وذكر القرطبى ىف هذه اآلية فنَّ هذا الطريان، فقال:

واجلناح أحدُد نداحيتى الطدري      حئی  ی  ی  جئ ولو كان غرُي معتدٍل لكان يميُل، فأعلَمنا أنَّ الطريان باجلناحني، و

الذى يتمكن ب  من الطريان ىف اهلواء، وأصل : امليُل إى ناحيٍة من النواحى، ومن  جنحت السفينة إذا مالت إى ناحيِة األرض 

 (.1)"الصقًة با فوقفت

       : بالنسدبة ألحجامهدا،  خفيدف   ، ووزنافشكلها انسيابى   للطريان، الطيور مهيأة   معظمَ "وذكر عبد اللطيف عاشور أنَّ

حول أجسامها،  منترشة   هوائية   أخرى هلا جيوب   ، ومن ناحيةٍ من الداخل من ناحيةٍ  ظامها مفرغة  عِ  وزنا إى أنَّ  وترجع خفةُ 

ىف  كبريةً  الطيور وذيوهلا يساعدها مساعدةً  الذى يغطى أجنحةَ  كالبالونات الصغرية، والريُش  وهذه اجليوب اهلوائية تعمل

 ا أجنحتها القوية.طريان، كام يساعدها عىل ذلك أيًض ال

ا من الطيدور ال كثريً  ورغم أنَّ ...، ا من أجسامنائً دددفر دِ  الطيور أكثرُ  فأجسامُ  ،ا دافئ  هَ مَ دَ  ىف أنَّ  الثديياِت  وتشب  الطيورُ        

مع  -فوق األرض، ولكن لكل الطيور ، وال تستطيع كل الطيور أن جترى هنا وهناكجلميعها أجنحةً  فإنَّ  الطريان،تستطيع 

 (.2)"وباإلضافة إى ذلك، فلكل الطيور مناقري ،أرجل -ذلك

 شابهة بني اإلنسان وغريه من املخلوقات:امُل ُةاَقَلَع

قدال  چ      ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ چ  لدقو ىفقال اإلمدام ابدن القديم        

و الذئب،  البهائم،إال وفي  َشَب   من  آدمى  رض األ ىفسفيان بن عيينة: ما  ُدو َعدر فمنهم َمن هيترص اهتصار األسد، ومنهم من َيعر

س كفعل الطاووس، ومنهم َمن ُيشب  اخلنازير  إليها الطعام الطيب  ُألقىلو  التىومنهم َمنر ينبح ُنباح الكلب، ومنهم َمن يتطوَّ

منهدا، وإن   ، فلذلك جتد من اآلدميني َمن لو سمع مخسني حكمة  م يفظ واحدةً عافت ، فإذا قام الرجل عن رجيع  ولغت في

اه وحفظ . أخطأ رجل    تروَّ

إذا  م يكن حكُم  ُمطاوًعا  الكالمَ  ما تأول سفيان هذه اآلية واستنبط منها هذه احلكمة! وذلك أنَّ  : ما أحسنَ اخلطابىُّ قال        

رب اهلل عن وجود امُلامثلة بني اإلنسان وبني كل طائر ودابة، وذلك مُمتنِع  من جهة اخللقة لظاهره وجب املصري إى باطن ، وقد أخ

  .الطباع واألخالق ىفامثلة املوالصورة، وَعَدم  من جهة النط  واملعرفة؛ فوجب أن يكون ُمنرصًفا إى 

                                                           

 .9/168تفسري القرطبى  -1

 دون طبعة. -باب الطاء -262ص  -عبد اللطيف عاشور -موسوعة الطري واحليوان ىف احلديث النبوى -2
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، وبعدض تدالٍ  غدري حُم اًل تدوكِّ ها مُ ، وبعَضدتااًل ا حُم سوبً الدواب كَ  واهلل سبحان  قد جعل بعَض  :ثم عل  ابن القيم قائاًل        

ا، مقطوًعد اا وأمدرً ا مضدمونً رزًقد  ِ ايتِ فَ كِ  رَ در قَ  يومٍ  كلِّ  ىفل   بأنَّ  عىل الثقةِ  ُل كِ ، وبعضها يتَّ  ِ تِ نَ َس  وَت لنفس  قُ  خرُ دَّ يَ  احلرشاِت 

  (.1)"...البتةَ  ولدهُ  وبعضها ال يعرُف 

 والسلوكِ  يتهم، ومن حيث الطباعِ ييهم ومُم م وحُم هُ قُ راز اهللَ البرش من حيث أنَّ  بنىمثل  وابَّ والد الطيورَ وخالصة ذلك أنَّ          

،، ومنهم   الغدرُ طبعُ  نر ومنهم مَ  ،قةالرسَّ   ُ قُ لُ ُخ  نر فمن الطيور مَ  ،واألخالِق  د ،ومدنهم املسدا مُ  الوىفُّ ِ ، ومدنهم ُس ومدنهم الرشَّ

،  .إى آخر صفاِت بنى آدم .... م اخلائنُ لزوجت ، ومنه الوىفُّ ومنهم  االستغالىُّ

                                                           

 -بريوت -دار الفكر -00ص -ُتقي /حممد بدر الدين أبو فراس احللبى -اء العليل ىف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن القيمشف -1

 م. 1809ه/1189 -1ط
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الطري فى القرآن

الغراب فى القرآن

اهلدهد فى القرآن

ى فى القرآنالسَّْلَو
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 املبحث األول: الطري فى القرآن

هذا التعريَف غرُي ُمقيٍَّد، إذ يدُخُل فيد  كدلُّ مدا يقددُر عدىل  سم  جلامعة ما يطرُي، لكنَّ : اىف اللغة حدُّ الطري )ط ى ر(

اَلن  ،وليس كلُّ ما طار بَجناحنِي فهو من الطري "قال اجلاحظ: الطريان، ُل قد يطري اجِلعر نابرُِي  واجلَحر والَيعاِسيُب والّذباُب والزَّ

ل والَفراُش والَبعوُض وا ى بالطري ،ألرَضة والنحُل وغرُي ذلكواجلَراُد والنمر وقد يقال ذلك هلا عند بعض الدذكِر  ،وال يسمَّ

ون الدجاَج  ،والسبب ون بذلك اجلراد طرًياوقد يسمُّ وهلا  ،واملالئكُة تطِريُ  ،واملثُل املْضوُب ب  أشهر ،واجلراُد َأطررَي  ،وال يسمُّ

 .(1)"وليس جعفر  من الطري ،اجلنَّة حيُث شاء ىفَيطري بام  طالب ذو جناحني أبىوَجعفر بن  ،أجنحة  وليستر من الطري

 ةعرش ا، طرٍي، طائٍر، يطرُي( ىف مخسمرًة متمثاًل ىف احلقل الدالى: )الطري، طريً  ىف القرآن الكريم ثامين عرشة الطريورد لفظ         

ُض إى بيان سورًة من سور القرآن الكريم   اآلتى: عىل النحوهذه احلقول بعض ، ونتعرَّ

 إبراهيم  طري

يَِّة عىل عن القدرة اإلهللصدارَة، فقد ورَد ذلك ىف احلديث ورد ذكر أنواع الطيور ىف القرآن الكريم، وكان للفظ )طري( ا        

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ٹ ٹ ،البعِث 

   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ

َ عَ  اليقنيِ  ل  علمُ  ريَ ِص أن يَ   أراد إبراهيمُ ه اآلية ىف هذ أن  بُّ ُي  ولكنر   ُ نَ قَّ يَ تَ ويَ  ءَ الشى يعلمُ  اإلنسانَ  ، كام أنَّ اليقنيِ  نير

 ،ك في اهلل تعاى مع اإليامن بذلك وزوال الش ورؤيةَ  اجلنّةِ  ورؤيةَ   النبّى  رؤيةَ  ّبونَ ُي  املؤمننيَ  ل  في ، كام أنَّ  من غري شكٍّ  يراهُ 

 القرآن.علي   صَّ نَ لَ فائدًة ذلك  لتعيينها، إذ لو كان  ُتَت  ، وإن كان ال طائَل هىهذه األربعة ما  ىفاختلف املفرسون و

      : أو مصدر، وُخصَّ الطرُي بذلك قيل: ألن  أقرُب أندواع  ،أو مجع اكٍب لرَ  ٍب كر الطري: اسم مجع لطائر كرَ  "قال الشوكانىُّ

دُتُ  الُعُلّو، وقيل غري ذلك من األسباب املوجبة احليوان إى اإلنسا دتُُ  الطريان ىف السامء، واخلليَل كانت مِهَّ ن، وقيل: إن الطرَي مِهَّ

لتخصيص الطري، وكلُّ هذه ال ُتسِمُن وال ُتغنى من جوٍع، وليست إال خواطُر أفهاٍم وبوادُر أذهاٍن، ال ينبغى أن جُتَعَل وجوًها 

 واحٍد؟ فقيل: إنَّ اًل ملا َيِرُد ىف كالم  ، وِعلَ لكالم اهلل 
ِ
، وقيل: ما وج  ختصيص هذا العدد، فإن الطمأنينة ُتصُل بإحياء

                                                           

 . م1865/ ه1191 -2ط -بالقاهرة احللبى مصطفى مكتبة -1/17 -هارون السالم عبد/ ُتقي  –احليوان للجاحظ  -1

 .267سورة البقرة:  -2
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بعة اخلليَل إنَّام سأل واحًدا عىل عدد العبودية، فُأعطَِى أربًعا عىل قدر الربوبية، وقيل: إن الطيور األربعة إشارة  إى األركان األر

 (.1)"يوان، ونحو ذلك من اهلذيان...التى منها ترتكب أركان احل

دِع، قدال  "وقال الرازى:       إنام َخصَّ هذه احليوانات، ألن الطاوَس إشارة إى ما ىف اإلنساِن من ُحبِّ الزينِة واجلاِه والرَتفُّ

َهواِت ﴾ إشارة إى شدة الشغف بقضاء ، والنرس إشارة  إى شدة الَشَغِف باألكل، والديك (2)تعاى: ﴿ ُزّيَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

الشهوة من الفرج، والغراب إشارة  إى شدة احلرص عىل اجلمع والطلب، فإنَّ من حرص الغراب أن  يطري بالليدل وُيدرج 

َع ىف قتِل شهوة النفس والفرج، وىف إبطال احلرص، وإبطال  بالنهار ىف غاية الربد للطلب، واإلشارة في  إى أن اإلنسان ما  م َيسر

 . (1)"زين للخل ،  م جيد ىف قلب  روًحا وراحًة من نور جالل اهللالت

         ، ُهنَّ ، أو َقطِّعُهنَّ ثم ُضمَّ ُهنَّ (: أِملرُهنَّ وُضمَّ ُهنَّ ىف تفسري هذه اآلية بعُض إشكاٍل، أنَّ  ":وذكر أستاذنا د/ جبلومعنى )ُُصر

 منها عىل كلِّ جبٍل مما حول ، ذلك أنَّ مجهوَر املفرسيَن عىل أنَّ املراَد هو تقطيُع ال
ٍ
ُ عن التقطيع طيور، ثم جعُل جزء والفعُل املعربِّ

ا مضمر   ( املذكور بضم الصادإمَّ ا )ُُصُهنَّ ( بكرس الصاد، وإمَّ ُهنَّ ا )ُِصر ىف املضمومة، أو أنَّ صار يصرُي هذه مقلوبة   لغة   ، وأمَّ

ى يرصى بمعنى: قطع، وكالمها يكفى ، ثم لذى ىف املعنى األصىل يتأتَّى بالقطع احلّسى كام يتأتَّى باملالمح، والتمييُز اعن َُصَ

، يزيدُد وثاقدًة  مدن عروبدة الكلمدة بدذا املعندى؛ ألندام لغتدان إنَّ ما جاء عن أنَّ )صار( بمعنى قطدع نبطدى  أو رسيدانى 

 (.1)"جزريتان

 طري عيسى 

        چ  کڑ  ک  ک  ک ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ                  

ُر من الطنِي  مما برع في  قوُمُ ، وهى لقِة واهليئِة، حيث إنَّ معجزة عيسى ورد لفظ الطري هنا للداللة عىل اخلِ         ُ  ُيَصوِّ أنَّ

، وغريهدا مدن اهلل  بإذن إحياُء املوتىو األكمِ  واألبرِص، إبراءُ وكذلك  ،فيكون طرًيا بإذن اهلل  كهيئة الطري فينُفُخ في 

تِدعىل صحة  ًة قاطعةً ُحجَّ  ي ُمرَسل  من عند اهلل، وهذه املعجزات إنام أظهرها اهلل عىل يد  الدالة عىل أن املعجزات  ِق در وِص  ، ُنُبوَّ

 .ويصّدقون   بؤمنون يم هُ م لعلَّ إليه  رسالت

                                                           

 هد . 1111 -الطبعة األوى  -بريوت -دمش ، دار الكلم الطيب  -دار ابن كثري  -1/125فتح القدير للشوكانى  -1

 .11سورة آل عمران :  -2

 .م1891/ ه1171 – األوى الطبعة –دار الفكر  -0/11تفسري الرازى  -1

 م.2712 -2ط -مكتبة اآلداب-1/1219 -ن جبلاملعجم االشتقاقى املؤصل أللفاظ القرآن الكريم د/ حممد حسن حس -1

 .117، واللفظ مكرر ىف سورة املائدة: 18سورة آل عمران:  -5
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: َكاَن َيطرُِي مَ  "وقال القرطبى ىف هذه اآلية:        ب  ُينِِهمر َسَقَط َميًِّتا ،ا َداَم النَّاُس َينرُظُروَن إَِلير ِ َقاَل َوهر لَِيَتَميََّز  ؛َفإَِذا َغاَب َعنر َأعر

ِل اهللَِّ َتَعاَى  َلرِ  ِمنر فِعر ُل اخلر اشِ  ،فِعر ُفَّ َ اخلر ُل ر َغرير ر َُير ًقا ؛َوِقيَل:  َم ِ َخلر َمُل الطَّرير ُ  َأكر َلَغ  ،أِلَنَّ َرةِ الر  ىِف لَِيُكوَن َأبر نَاًنا  ؛ُقدر ًيا َوَأسر أِلَنَّ هَلَا َثدر

ُهُر َوَتلِدُ  َوِهَى َوُأُذًنا،  اشٍ  ،َُتِيُض َوَتطر اَم َطَلُبوا َخلرَ  ُخفَّ َلرِ ، َوِمنر َعَجائِبِ ِ  ؛َوُيَقاُل: إِنَّ َجُب ِمنر َساِئِر اخلر ُ  َأعر ُ  حَلرم  َوَدم  َيطِرُي  :أِلَنَّ َأنَّ

ِ ِريشٍ  ََيَوانُ َوَيلُِد  ،بَِغرير ُيورِ  ،َكاَم َيلُِد احلر  (.1)"َواَل َيبِيُض َكاَم َيبِيُض َساِئُر الطُّ

 طري صاحب يىسف 

           چ  وئەئ  وئ  ەئۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائٹ ٹ چ 

   چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ ٹ ٹ چ 

 يوسُف رسَّ وفَ  "قال الشعراوى: ،عىل موت َمن تأكُل الطري من رأس ورد لفظ الطري هنا مقرتًنا بصفة األكل، داللًة        

فلسوف ُيصَلُب وتأكل الطري من رأس ، ألن  :، وأما اآلخرهُ دَ يِّ َس  ليسقَى بأن  سيخرج من السجن ويعود  اخلمرَ  يسقىرؤيا َمنر 

 .(1)"للطري اطعامً أن رأس  ستكون  يعنىوهذا  رأس ،سيأكل من  الطريَ  رمزية الرؤيا تقول: إنَّ 

 طري داوود 

َّ چڭ  ۇ  ۇ     ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

  َّ چک  ک    ک  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍٹ ٹ چ 

قال   ،، فقد سبََّحت اجلباُل والطرُي معسيدنا داوود َعِم اهلل تعاى عىل ، ضمن نِ مقرتًنا بلفظ اجلبال ورد لفظ الطري هنا

ح، وقدال سدبّ حتى يشتاق هدو فيُ  تر حَ أمر اجلبال فسبَّ  ،كان إذا وجد فرتةً  إنَّ داوود  "مام الواحدى ىف اآلية األوى:اإل

 ."وهب: كانت اجلبال جتاوب  بالتسبيح، وكذلك الطري

 تر حَ بَّ َسد ، دوح داومع ، وكان إذا سبَّ  حىبِّ َس  :مع  أوبى: وقلنا يا جبال، أى ،يا جبال "وقال أيًضا ىف اآلية الثانية:     

 .، وهذا يدلُّ عىل توحيد اخلال  (0)"َح بَّ مع  إذا َس  ُح بِّ َس قال ابن عباس: وكانت الطري تُ مع  ...،  اجلباُل 
 

                                                           

 .1/81تفسري القرطبى  -1

 .16سورة يوسف:  -2

 .11سورة يوسف:  -1

 م.1880نرش عام  –مطابع أخبار اليوم  -11/6867تفسري الشيخ الشعراوى  -1

 .08سورة األنبياء:  -5

 .17 سورة سبأ: -6

 -1ط -بريوت -دار الكتب العلمية -199، 216/ 1 -ُتقي  ش/ عادل عبد املوجود، عىل معوض ، وغريمها -تفسري الوسيط للواحدى -0

 م.1881 -هد 1115
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، وكنا فاعلني البرََشُ وسّخرنا اجلبال والطري لداود يسبِّحن مع  بتسبيٍح ال يسمع   "وقال القطَّان ىف تفسري اآلية األوى:       

َقُهوَن  ، قال تعاى:﴿سورة اإلرساء وىف ،وهذا التسبيح ال نفهم  نحن ،بقدرتناذلك  َدهِ ولكن الَّ َتفر  إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحمر
ٍ
ء ن ََشر َوإِن مِّ

بِيَحُهمر  ى ، واهلُل تعااوكيف يكون جمازيًّ  ،دم معرفتهمع، وذلك لجَمازى  ن هذا التسبيح إ :فعلامؤنا األقدمون كانوا يقولون ﴾ َتسر

 شى من اآليات يّدثنا عن تسبيح الكون والذّرات وكلِّ  عددٍ  ىف
ٍ
 (.1)"للخال  العظيم ء

 طري سويمان 

   َّ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ         ڄڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

َّ چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ٹ ٹ چ 

َّ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

ر  لنَِعِم اهلل ىف هذه اآليات الكريمة ذِ         من املرُلِك التام والتمكني العظيم، حتى إن  اهلل  ، فقد وهب عىل نبي  سليامن  كر

 ، وهذا فضل   م ُيعَط ألحٍد من البرش.كان يعلُم لغة الطري، وسخر اهلل ل  اجِلنَّ واإلنَس والطريَ 

َ  "، فقال:ريِ الطَّ  رِ كر ذِ  ةَ وصيَّ ُص وذكر القرطبى  ُخ         اَم َذَكَر الطَّرير َتاُجُ   ؛َوإِنَّ ُ  َكاَن ُجنرًدا ِمنر ُجنرِد ُسَليراَمَن َير لِيِل َعدِن  ىِف أِلَنَّ التَّظر

سِ  مر ِث  َوىِف  ،الشَّ َبعر ُُمورِ  ىِف الر ََيَواِن نَ  ،األر َر َساِئِر احلر ِر لَِكثرَرِة ُمَداَخَلتِِ ، َوأِلَنَّ َأمر كر ِ  ،اِدر  َفُخصَّ بِالذِّ ِر الطَّرير َداَد َأمر ٍد َترر دِّ ُ ُمرَتَ  ،َوَغرير

اُس: َواملرَنرطُِ  َقدر َيَقُع ملا يُ  َفٍر النَّحَّ َلُم باَِم َأَرادَ  ، واهلل بغري كالمٍ  مُ فهَ َوَقاَل َأُبو َجعر ُن  ،َأعر َعَربىِّ َقاَل ابر َلُم إاِلَّ الر ُ  اَل َيعر : َمنر َقاَل إِنَّ

 ِ ،  َمنرطَِ  الطَّرير َصان  َعظِيم  ُل ِمَن النََّباِت،  َوَقدَفُنقر َقور َلُ  َلُ  فِيِ  الر ُم َوُُير َهُم َكاَلَم َمنر اَل َيَتَكلَّ ُ  َكاَن َيفر َفَ  النَّاُس َعىَل َأنَّ َفَكاَن ُكلَّ اتَّ

َفُع ِمنر َكَذا َوَأُضُّ ِمنر َكَذا، َفاَم   .(5)"َظنَُّك باحليوان َنبرٍت َيُقوُل َلُ : َأَنا َشَجُر َكَذا، َأنر

ُ لنا ُشكَر املرُنِعم وهو اهلل         ِ  :قاَل ، ف سليامن  عىل لسان نبيِّ  وهنا يتبنيَّ نا َمنرطَِ  الطَّرير َا النَّاُس ُعلِّمر  كر  فيد  ُشد ،يا َأهيُّ

ًقدا  "لقداموس:، وهى تعليم  لغة الطري، جاء ىف اى التصدي  بذكر املعجزةإللناس  ودعاء   ،لنعمة اهلل علي  نَطدَ  َينرطِدُ  ُنطر

َرُف با املرَ وُنطوًقاوَمنرطًِقا  ٍت وُحروٍف ُتعر َم بَصور َتنرَطَق ُ  عانى،: َتَكلَّ َطَقُ  اهلُل تعاى واسر  .(6)"وأنر

َا النَّاُس ﴿فأما قول :  "قال الرازى:        َمِة اهللَّ َتَعاَى  ﴾يا َأهيُّ ِهرُي نِعر ُصوُد ِمنرُ  َتشر ِديِ   ،َفاملرَقر ا َوُدَعاُء النَّاِس إَِى التَّصر َوالتَّنرِويُ  ِبَ

ِجَزِة  ِر املرُعر تِىبِِذكر ، َقاَل َصاِحُب  ِهَى  الَّ ِ ُم َمنرطِِ  الطَّرير اِف  ِعلر َكشَّ َردِ  :الر ُت بِِ  ِمَن املرُفر ِ  ،املرَنرطُِ  ُكلُّ َما ُيَصوَّ ِف املرُِفيِد َوَغدرير َواملرَُؤلَّ
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ُقوُب كَِتاَب ُ املرُِفيِد، َوقَ  َجَم َيعر اَلِح املرَنرطِِ   در َترر َعَرُب  ،بِإِصر َكلِِم، َوَقاَلِت الر َرَداِت الر َلَح فِيِ  إاِلَّ ُمفر ]وكل  ،َنَطَقِت احلاممة :َوَما َأصر

َم ُسَليراَمَن  َفالَِّذى [،صنف من الطري يتفاهم أصوات  َهُم  َعلَّ ِ ُهَو َما ُيفر دٍض مدن مقاصدده ِمنر َمنرطِِ  الطَّرير ُضدُ  ِمدنر َبعر َبعر

 (.1)"وأغراض 

ر لد  اجِلدنَّ سخَّ منط  الطري ولغت ، ثم  علَّم نبيَُّ  سليامَن  إنَّ اهلل وهنا تسلسل  عجيب  ىف اآليات الثالث، حيث        

َ واإلنَس والطرَي، ثمَّ  َد الطَّرير دُ  ؛ ألن  من جنوده،َتَفقَّ سبب و ،فلم جيد فيها اهلدهد ،دَ قِ ما فُ  طلُب  :أى: طلبها وبحث عنها، والتفقُّ

َأَلَك َعنر َثاَلِث َمَساِئَل، َقاَل:  "اهلدهد ذكره القرطبى، فقال: سليامن  دتفقُّ  ِن َساَلٍم: ُأِريُد َأنر َأسر ُن َعبَّاٍس لَِعبرِد اهللَِّ بر َقاَل ابر

آَن؟ َقاَل: َنَعمر َثاَل  ُقرر َرُأ الر َأُلنِى َوَأنرَت َتقر ر َأَتسر  َو َم
ِ
َتاَج إَِى املرَداء ؟ َقاَل: احر ِ ُهَد ُدوَن َساِئِر الطَّرير ُدر َد ُسَليراَمُن اهلر اٍت، َقاَل:  ِمَ َتَفقَّ َث َمرَّ

َق ُ  ِرفر ُعمر َدهُ  -َأور َقاَل َمَساَفَت ُ  -َيعر ِ َفَتَفقَّ ِرُف َذلَِك ُدوَن َساِئِر الطَّرير ُهُد َيعر ُدر  .(2)"َوَكاَن اهلر

 طري اجلنة

  َّ چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ٹ چ ٹ 

إن أهل اجلنة إنام يتناولون ما يتناولون عىل  "، قال املاتريدى:جاء لفظ الطري هنا دااًل عىل نعيم أهل اجلنة الذى يشتهون        

ُفدُس َوَتَلدذُّ : ﴿سدبحان  الشهوة، ال عىل احلاجدة وسدد اجلدوع، وهدو كدام ذكدر َنر دَتِهيِ  األر دنُيُ  َوفِيَهدا َمدا َتشر َعر دُتمر فِيرَهدا  األر َوَأنر

 .(5)"(1)﴾َخالُِدونَ 

 الطري اآلية املعجزة

 چۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ    ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱٹ ٹ چ 

 ن خالهلا عدىلنستفيد منها ونستدل م لنتفكر يف خل  الطيور وندرسها دراسةً  ؛غاية الروعة والوصف نجد هنا مثاًل ىف       

ٍ  يأمرنا بالتفكر والتدبر، ودراسة األشياء خال  الكون ومدبره، فسبحان الذى ، فعندما ننظر إى الطري يف جو السدامء بتبرصُّ

 .نراها تقبضها أجنحتها، وتارةً  نجدها باسطةً 
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اجلناح )التحلي (،  الطريان صفُّ  احلركة ىف أصَل  ألن  يدل عىل الدوام والثبوت، وألنَّ  فكلمة )صافات(: جاءت اساًم؛       

 ُتمل .   بل بفعل التيارات اهلوائية التىتدل عىل سكون األجنحة وعدم حركتها، فال يكون الطريان بفعل الطري ذات وهى

َن( ىفأما         بِضر َ عن  بالفعل؛القبض متجدد   ألنَّ   احلركة والتجديد؛، فهو يدل عىلاملضارع الفعل: )َيقر ُ  ألن ، فُعربِّ الفعل ُيَعربِّ

ى هذه احلركات بالرفرفة، وبام أن الطريان عن التجدد واحلدوث، فعندما يبسط الطري  جناحي  ويقبضهام بشكل مستمر، ُنَسمِّ

َن( فمن رمحة اهللاألطراف وبسطها، قال اهلل عزَّ وجّل: )ص السباحة مدُّ  ىف اهلواء كالسباحة ىف املاء، واألصل ىف بِضر  افات َوَيقر

ر فأبدع.ا كيفية البسط والقبض لتنفعها، ولنربط السبب باملسببه أن  أهلمتعاى  ، فسبحان الذى خل  فأمجل، وصوَّ

 ىفطبيعدة األجسدام  تقتىضيمسك الرمحن الطيور أن تقع عىل األرض كام  (،  ڻں   ڻ   ڻ  ڻوقال سبحان :       

ه هلا، وكذا بام أودع فيها من األشكال واخلصدائص وأهلمهدا طبيعة اجلو وتسخري ىف هندسيةٍ  االنجذاب إليها ضمن منظومةٍ 

 .عىل األرض ُتنعها من الوقوع بحركاٍت 

 :الطائر اهلىاء حيمل كيف

لكى يستطيع الطائر أن يطري علي  أن يتغلب عىل قوة جذب األرض وأن يق  عناُص مهمة أمهها: خفة الوزن، والعمل        

 ة سطح ، ويتطّلب الطريان أيًضا وجود جناحني يدعامن  ويرفعان  ىف اهلواء.عىل زيادة قّوت  واندفاع ، وزياد

 اإلعجاز أوجه

(، وعن الرفرفة بقول اهلل تعاى: )صافات اٍت من خالل التعبري عن التحلي  بكلمة )صافّ  القرآنىالفظ  ىفالدقة  – 1

َن(. بِضر  َوَيقر

ڳ  ڳ  قول اهلل تعاى: ىف ُتكنها من عملية الطريان، وهذا واضح   خاصةٍ  تسخري اجلو املناسب، وتزويد الطيور بأجهزةٍ  - 2

  ںڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ

فقال سبحان : ،إال اهللعىل األرض ال يمسكها أن تقع  التىُتاول إسقاط الطيور،  التىكيفية التغلب عىل قوى اجلاذبية  – 1

  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ

من  نوًعااجلو، مثل الطائرات بأنواعها، كل واحدة منها ُتثل  أعاىنا عىل الطريان وارتياد تساعد عىل ابتكار آالٍت  احلضُّ  –1

 وأن عملية الطريان آية   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      : تعاى ، عندما نبهنا اهلل اخلال  املصور بقول خمتلفةٍ  ت بأشكالٍ دَ وِّ زُ  التىالطيور 

.جلَّ يف عالهُ  هال إل  غريُ  عىل أن  واحد   تدلُّ  التىمن آيات  
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 طري العذاب

     َّ چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ 

 وقدالطري هنا عىل العذاب الذى سلَّطُ  اهلل تعاى عىل جديش أبرهدة، حيدنام أراد أن هيددم الكعبدة،  ةجاءت داللة لفظ       

ا ِمَن ال "القرطبى ىف وصف هذا الطري: ً : َكاَنتر َطرير
ٍ ُن ُجَبرير رِب  َعِن َقاَل َسِعيُد بر َدَها ِمثرُلَها، َوَرَوى ُجَوير ر ُيَر َقبرَلَها، َواَل َبعر   َم

ِ
اَمء سَّ

ُت َرُسوَل اهللَِّ  ِن َعبَّاٍس، َقاَل: َسِمعر اِك َعِن ابر حَّ دِن  الضَّ ُخ[، َوَعدِن ابر دُش َوُتَفدرِّ ِض ُتَعشِّ َرر  َواألر
ِ
اَمء َ السَّ َا َطرير  َبنير َيُقوُل: ]إِنَّ

ا، َخرَ َعبَّاٍس: َكانَ  ً ا ُخْضر ً ِرَمُة: َكاَنتر َطرير ، َوَأُكفٍّ َكَأُكفِّ الركاَِلِب، َوَقاَل ِعكر ِ ِر، هَلَا تر هَلَا َخَراطِيُم َكَخَراطِيِم الطَّرير َبحر َجتر ِمَن الر

َدُه، َوَقاَلتر َعاِئَشُة َرِِضَ اهللَُّ ر ُتَر َقبرَل َذلَِك َواَل َبعر َباِع، َو َم ََطاطِيِف، َوِقيدَل: َبدلر ُرُءوس  َكُرُءوِس السِّ  بِاخلر
ٍ
َبُ  شىء  َعنرَها: ِهَى َأشر

َوَطاِويِط، مَحرَراُء وسوداء... َباُه الر ... َكاَنتر َأشر َا مَجَاَعات  ِعَظام  نَى: َأنَّ ، َوَحِقيَقُة املرَعر َواُل ُمتَِّفَقة  َقر اُس: َوَهِذِه األر   (.2)"َقاَل النَّحَّ

ُل ىف كتاب اهلل تعاى أنَّ اللفظة الواحدَة وإن تكررتر ىف مواضَع عدٍة، إال أنا ىف كلِّ موضٍع هلا معنًى وهكذا يالحُظ املتأمِّ        

ِم التى ذكرها عبد القد اهر يغاير معناها ىف املوضع اآلخر، وهذا يدلُّ عىل أنَّ القرآَن هو كالُم اهلل املرُعِجز، ويؤكُد نظريَة النَّظر

َدها البالغّى واجلامّى من موقعها ىف السياق، وَعالقتها باأللفداظ األخدرى اجلرجانى، حيث ذهب إى  أنَّ اللفظَة تكتِسُب ُبعر

 داخل العبارة.
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ٍ طَ  جنُس و، راب من فصائل الطيور، وهو طائر  أسودُ الغُ         جيمع عىل من اجلواثم أى: املجموعة الكبرية من الِغربان، و رير

َبان ِرَبة، وِغرر ُرب، وَأغر ، ومن  حواى سبعًة وعرشين نوًعا تنترش ىف معظم أنحاء العا م ما عدا القارة Corvusهو طائر يتبع جنس ، َأغر

القطبية اجلنوبية وأمريكا اجلنوبية، الذكور عادًة أكرب حجاًم من اإلناث، معظم ريش الغربدان يتميدز بداللون األسدود ذات 

 الواضح، ولكن ما حكمة اهلل عز وجل بذا اللون األسود؟  وهل ُيل  اهلل شيًئا عبًثا؟ بال شك ال!!!!اللمعان 

   چھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہٹ ٹ چ 

لديال ن هذا اللون األسود للريش جيعل الغربان تتوارى ىف ظلمة الليل عن أعدائها من البوم والصقور التدى تنشدط إ        

 وتفرتسها.

َود والُغَراُب: معُروف   "قال الزبيدى:         َتاج إِى َضبرطِ ، َوُهَو الطَّائُِر األَسر ُموه إَِى َأنواعٍ  ،َفاَل ُير َغريَّ  احلَِديث َأنَّ   َوىِف  ،وَقسَّ

د َا فِيِ  من البُعر
َبِث الطُّيُور ،اسَم ُغَراب ملِ َهى من فالن  َأبرَصُ من ُغَراٍب : والَعَرُب َتُقوُل  ،وألَنَّ  من َأخر َذُر ِمنر ُغَراٍب، وَأزر ، وَأحر

َفى  ب  َأرًضا، َوَهَذا بَِأبِي  َأشَبُ  ِمَن الُغَراِب بالُغَراِب، وإِذا َنَعُتوا ِمنر ُغَراٍب  َسواًدا، وَأَشدُّ من ُغَراٍب  َعيرًشاُغَراب، وَأصر باخِلصر

ضٍ  ىِف َقاُلوا: وَقع  ااَل َيطِرُي ُغرَ  َأرر وَد الثَّمر فَينتِقي ، وَيُقوُلون: َأشَأُم ِمنر  ،اُبَ وَيُقوُلون: َوَجَد َثمَرة الُغَراِب، َوَذلَِك َأنَّ  َيتَّبع َأجر

،  َكاَم َقاُلوا: ،َباَلَغة، َوَيُقوُلون: َطاَر ُغَراُب فالٍن إَِذا َشاَب رأرُس ، وُغَراب  َغارب  عىل املرُ ، وَأفرَسُ  ِمنر ُغَراٍب ُغَراٍب  ر  َشاِعر  ِشعر

. ت  َمائت  ض ُيَتَشاَءم بِ  إاِّل والُغَراُب َأشَأُم ِمنر ُ  ..وَمور ء  ىِف األَرر   (.2)"َقاَل شيُخنَا: َقاُلوا: َوَليرَس َشىر

كائ  راب من أذكى الطيور، ويمتاز بسواد لون  وقوة منقاره وخمالب ، اختلف الناس حول  فمنهم من ُأعِجَب من ذالغُ  دُّ عَ يُ        

 َ ومنهم من ينزعج من نعيقد  املدزعج  ،وخراٍب  مٍ ؤر ُش  بأن  طائرُ   ُ مَ وتعاون أفراده ومجاعت  مع بعضهم البعض، ومنهم َمن اهتَّ

 املستمر.

مدن  وعٍ فلكل نَ  ،وهذه الرتددات تعترب لغة التعارف فيام بينها ،خمتلفةٍ  برتدداٍت  عاليةٍ  بإصدار أصواٍت  انُ بَ رر تتعارف الغِ        

عليها للمجموعة الواحدة، فعند سامع أحد الغربدان  ٍف ارِ تعَ مُ  وهذه الرتددات بمثابة شفراٍت  ،عنيمُ  برتددٍ  صوت  ربان الغِ 

ربان قبيلت  وُتشد غِ  مجيعُ  عُ تتجمَّ   ِ عن طريقِ  امستمرً  صوًتانجده يصدر  ،عن نوع  أو عن قبيلت  آخر غريٍب  راٍب غُ  لصوِت 

 الكثرة تغلب الشجاعة. نَّ بأفالغربان تؤمن  ،قتال  ىفيب عنها وتبدأ وتتصدى هلذا الغراب الغر ،مجوعها
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؛ ألنَّ اهلل تعاى بعَث من سورة املائدة، جاءت اللفظة األوى نكرةً ورد ذكر الغراب ىف القرآن الكريم مرتني ىف آيٍة واحدةٍ        

َم قابيَل والبرشية والثانية معرفة باأللف والالم ،هابيلأخي  كام فعل قابيُل ب ليقُتَل أخاه جنَس غراٍب من هذه الطائفة ؛ لُيَعلِّ

   .، وألجل ذلك اختاره اهلل تعاى هلذه املهمةدفن املوتى، وفي  من اإلعجاز ما في  فيةَ كيمن بعده 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئٹ ٹ چ 

چىئ  يئ  جب  حب     مئی  ی   ی  ی  جئ  حئ 

   َّ   

 كيف تناول القرآن احلديث عن الغراب:

الفكرة  هىمن الذكاء، وهذه  رٍ در قَ  أىَّ ال يملك  خملوًقالو كان القرآن من تأليف برش لتحدث عن الغراب باعتباره 

 بشدكلٍ  الُغدرابعدن  َث ُتدَّ  القرآنَ  ولكنَّ  ،مٍ لُّ عَ تَ  السائدة عن الطيور واحليوانات وقتها عىل أنا ال تعقل وال ُتلك أساليَب 

 يتف  مع األبحاث العلمية احلديثة عن الغراب. علمىٍّ 

وكلندا  ،يفكر ويدرك ويتعامل مع الواقع بحكمدة بل وللبرشية مجيًعا، لإلنسان، م  علِّ فقد ُتدث عن الغراب عىل أن  مُ        

كتفي  وأصبح مدن الندادمني، فبعدث اهلل يتذكر قصة قابيل وهابيل عندما قتل قابيل أخاه واحتار ماذا يصنع ب  فحمل  عىل 

وبذلك عّلم قابيل مداذا يفعدل بأخيد   ،غرابني يقتتالن حتى قتل أحدمها اآلخر، وعىل الفور حفر حفرة ودفن الغراب أخاه

 وكيف يدفن !!

ذه املخلوقدات مدن وجعل ه ،ولغةً  وذكاءً  وقيمةً  القد كرم اهلل مجيع املخلوقات حتى النملة جعل هلا قدرً  اهلل!سبحان ف       

 .أمثالنا أممًا وطيورٍ  دوابٍّ 

َض وقد          هل تعلمون أن الغراب من أذكى أنواع الطيور؟ "ىف موسوعت  إى ذلك، قائاًل:عبد الدائم الكحيل  تعرَّ

داث ولدي  فهو يعالج األمور بشكل يشب  البرش، يتوقع األح ،تقول دراسة حديثة إن الغراب يعترب أذكى أنواع الطيور       

 .اجتامعى  وهو كائن  كبري   والحظت الدراسة أن الغراب لدي  دماغ   ،خيال واسع

جتربة  فى، فداخل  احلقد هلذا الشخص ىف أن الغراب يتذكر وج  من يؤذي  لسنوات طويلة، ويمل دراسة أخرى تبنيَّ  وىف       

ر هذه والغريب أن الغراب تذكَّ  ،راب بطريقة خمتلفةكان يعامل الغ شخصٍ  علمية تم عرض عدة وجوه عىل الغراب، وكلُّ 

 كان ياول إيذاءه. الذىالوجوه وبخاصة الشخص 

 بريطانيا تؤكد أن الغراب يستطيع ُتييز األصوات البرشية بسهولة. ىفجريت أُ  علمية   دراسات   تر دَ جِ ووُ        
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فقد تم وضدع طعدام  ،غش ويتال للحصول عىل الطعامجامعة أكسفورد أثبتت أن الغراب ُيدع وي ىفدراسة ُد وَج وتُ        

 (.1)واستعمل  إلمساك قطعة اللحم من اإلناء ،داخل إناء فاضطر الغراب القتطاع غصن )عود طويل( وأمسك  بمنقاره

الزمدان  ، وجاء سياقها ىف القرآن الكريم جمماًل دون ُتديدُذكَِرت قصُة قابيَل وهابيل ىف هذه السورة فقط دون غريها       

اًم لبنى آدم حتى تقوَم الساعُة،، وهى أول قصٍة وقعت فوق األرضِ واملكان  قال املراغى ، قيََّض اهلل هلذا الطائر أن يكون ُمَعلِّ

ا في  من االسدتعداد املعرفة، لكن ملَِ  ا قليَل عىل أن اإلنسان ىف نشأت  األوى كان ساذًج  وىف ذلك دليل   ":معقًبا عىل هذه اآلية

 والعق
ٍ
ددَ  مَ لَّدعَ ملعارف  وعلوم ، وقد أعلمنا اهلل أن القاتل تَ  وتنميةً  ،ا واختبارً لاًم عِ  ل كان يستفيد من كل شىء أخيد  مدن  نَ فر

  أى:فبحث ىف األرض  ،هو في  الذىا إى ذلك املكان فإن  تعاى بعث غرابً  ،الغراب
ٍ
كالطعام  حفر برجلي  فيها يفتش عن شىء

 واهتدى إى دفن  ىف حفرةٍ  ةُ ريَ ا ىف مواراة أخي  زالت احلَ وقد كان متحريً  فلام رآها القاتُل  ،ضىف األر فأحدث حفرةً  ،ونحوه

 مثلها.

يبحث ىف  الغراَب  ، وحني رأى القاتُل آدم من  الدفنَ  إن  تعاى أهلم الغراب ذلك ليتعلم ابنُ  أى: ﴾لريي ﴿ تعاى: وقول        

ُت َأنر َأُكوَن ﴿ ا عن : ، كام أشار إى ذلك سبحان  حاكيً   وضعفُ   جهلُ الدفن وظهر ل ةَ نَّ م من  ُس األرض، تعلَّ  َلتى َأَعَجزر قاَل يا َوير

َبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ  َأَة َأِخي َفَأصر ُغراِب َفُأواِرَي َسور أقبىل فقد آن األوان ملجيئك، فهل بلغ من  ،قال وا فضيحتى أى: ﴾ِمثرَل هَذا الر

 (.2)"...ا؟ فً  وترصُّ لاًم دون الغراب عِ  عجزى أن كنُت 

لِِ  َتَعاَى  "قال القرطبى:        نَى َقور ُن آَدَم َكيرِفيََّة املرَُواَراِة، َوُهَو َمعر ى ابر َمًة، لرَِيَ ُغَراَب ِحكر هُ  :﴿َبَعَث اهللَُّ الر رَبَ ، (1)﴾ ُثمَّ َأماَتُ  َفَأقر

ُغَراِب  ُل الر ُضدُ  َعدِن  ىِف َباِقَيًة املرَُواَراِة ُسنًَّة  ىِف َفَصاَر فِعر َفاَيِة، َمنر َفَعَلدُ  ِمدنرُهمر َسدَقَط َفرر
كِ ًضا َعىَل مَجِيِع النَّاِس َعىَل الر َلرِ ، َفرر اخلر

َباِقنيَ  َيتر ُسوَرُة ...الر اَب بِِمنرَقاِرِه َوُيثرُِيُه، َوِمنر َهَذا ُسمِّ َ نَاُه: ُيَفتُِّش الرتُّ ُبحُ  "َبَراَءة  "، ﴿َيبرَحُث﴾ َمعر َا َفتََّشتر َعدِن الر وُث؛ أِلَنَّ

  (.1)"املرُنَافِِقنيَ 

 :وهناك عرب  وعظات ىف هذه اآليات التى تناولت قصة قابيل )األكرب(، وهابيل )األصغر(       

، ني من اهلل تعاىاألوى: أنَّ اهلل ال يتقبَُّل القُربات إال من املتقني املخلصني، فتقبََّل من هابيل؛ ألن  كان من املتقني اخلائف       

عزم عىل قتل أخيد  وتقبُّل ُقربان أخي ، وعدم تقبُّل قربان ، ، فثار قابيُل ألجل وأّمنا حواء  وكان حمبوًبا لدى سيدنا آدم

                                                           

 بعنوان: الغراب آية من آيات اهلل.  –ينظر: موسوعة الكحيل لإلعجاز العلمى عىل شبكة اإلنرتنت -1

 م. 1816ه/1165 -1ط -مرص -مكتبة مصطفى البابى احللبى -6/171 -املراغىتفسري  -2

 .21سورة عبس:  -1

 .111/ 6تفسري القرطبى  -1



22 

ال إى الُكره واالعتداء والتهديد بالقتل هابيل لنا القرآن الكدريُم هدذا  رَ صوَّ قد ، ونتيجة احلقد واحلسد الذى رسعان ما ُتوَّ

 شهد.امل

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڌٹ ٹ چ 

  َّ چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳڳ

َ بَ الثانية:         ، فكدان مشدهد العفدو عندد سبحان  ما جيب للناس من احرتام الدماء وحفظ األنفس وال سيام بني اإلخوة نيَّ

يُل االبُن األصغر أكثر إيامًنا من أخي  قابيل، فقد رفض األول أن يبُسَط يدُه لقتل أخي  وكان هاب املقدرة عىل ارتكاب الظلم،

علة  "ملنع هابيل من قتل أخي  قابيل، فقال:وقد ذكر املراغى ىف تفسريه ، ، ال خوًفا من ، ولكن خشيًة وخوًفا من اهلل قابيل

، وهو رب العداملني ا يدى إى اإلجرام وسفك الدماء بغري ح ٍّ عن قتل  فقال:إنى أخاف اهلل وأخشى أن يرانى باسطً  امتناع 

 عىل أرواحهم أكرب مفسدة هلذه الرتبية. رّبيهم بفضل  وإحسان ، فاالعتداءُ غّذهيم بنعم ، ويُ يُ  الذى

ل عىل عدم وال شك أن هذا اجلواب يتضمن أبلغ املوعظة واالستعطاف ألخي  العازم عىل اجلناية، وليس ىف الكالم ما يد        

وقد حكى القرآن ذلك. (،2)"الدفاع البتة، ولكن في  الترصيح بعدم اإلقدام عىل القتل

ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہٹ ٹ چ 

َّ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ 

الدنيا، فال ي ُّ ألحٍد مهام كان أن احلياة ِذَن لإلنسان بالوجود ىف س  طاملا أنَّ اهلل تعاى قد أَ الثالثة: احل ُّ ىف احلياة ح   مقدَّ 

ر اهلل ل  الكونَ ذا اإلنسان الذى هو من ُص يعتدى عىل ه ، فاالعتداُء علي  دون وجِ  بام في ؛ ألجل إعامر الكون نع اهلل، فقد سخَّ

 .ح ٍّ هو اعتداء  عىل ح ِّ اهلل

ولقد استنكر القرآن الكريُم هذه احلادثَة الشنعاَء وهى قتُل قابيل ألخي  هابيل، التى كانت أول جريمة قتٍل وقعت عىل         

ُع  علي  حتى جتّرأ وقَتَلُ  عقب التطويع بال تفكٍر وال  ، فإن  كان هياُب سطح األرض قتَل أخي ، وما زالت نفُس  األمارُة تشجِّ

ةِ فقدم ، تدبٍر ىف العاقبة َ د والكراهية والَغرير ج أخت  عىل تلك اجلريمة بدافع احِلقر َمتِِ  أن يتزوَّ من أخي  هابيل الذى كان من ِقسر

ُج من أخت هابيل التى كانت أقلُّ مجااًل من أخت  ، وبعد قُبول قربان هابيل وعدم قبول قربان قابيل اجلميلة، وقابيُل سيتزوَّ

َعتر ل  نفُسُ  قتل أخي  فقتل .واج، كلُّ هذا أشعل عند قابيل نار الفتنة واحلقد، قابيل، وبعد تأييد والدهيام هلذا الز  ثم طوَّ
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ر القرآن ذلك چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ٹ ٹ چ وقد صوَّ  

دان سند أخي ، وسخط ىف الدنيا بفق وكالعادة بعد فعل املعصية يأتى الندُم عليها، بناًء عىل هذا القتل أصبح من اخلارسين       

اًل منها، مصداًقا لقول  والدي  علي ، وىف اآلخرة بلعنة اهلل تعاى ل ، ثم إن كلَّ جريمة قتل ُتُدُث ىف الدنيا ُل قابيل كِفر سيتحمَّ

ُل  : ]النبى  ل  من َدِمَها؛ ألن  أوَّ فر
َتُل َنفرس  إال كان عىل ابِن آدَم األوِل كِ    (.2) َمنر سنَّ القترَل[ ال ُتقر

، بعد أن وقعت اجلريمة واحتار القاتُل كيف ُيوارى املرَُعلِّم(الذكىُّ ) والغراب (احلائر )القاتل املواجهة بني قابيلالرابعة:       

فن، لكن ملاذا اجريمت ، بعث اهلل ُغراًبا لُيَعلَِّمُ  كيفيَة موارات  ودفن  لغراُب دون ، فكان الغراُب سبًبا ىف تعليم البرشية ُسنََّة الدَّ

ض إليها ابُن عاشور ىف تفسريه، حيث قالغريه من الطيور، أل البعث هنا مستعمل ىف اإلهلام بالطريان إى ذلك  ":سباٍب تعرَّ

م اهلل غراًبا ينزل بحيث يراه قابيل، وكأّن اختيار الغراب هلذا العمل إّما الِغربان من قبُل،  ىفألّن الدفن حيلة  :املكان، أى: فأهلر

ولعّل  ،الناظر إى سواد لون  من االنقباض بام لألسيف اخلارس من انقباض النفس يعرتىا ألّن اهلل اختاره لذلك ملناسبة ما وإمّ 

ر القرآن ذلك ىف اآلية موضع الشاهد.(1)"تشاؤم العرب بالغراب، فقالوا : ُغراب البني ىفهذا هو األصل   ، وقد صوَّ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئۆئ   ۈئ  ۈئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       ٹ ٹ چ 

َّ چىئ  يئ  جب  حب     مئی  ی   ی  ی  جئ  حئ   

 :ملاذا كان تقدير اهلل تعاىل لوغراب دون غريهو ز به الغراب عن غريه من الطيىر،ما ميتا

رب حجم ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أك ،أن الغددراب هو أذكى الطيور وأمكرها عىل اإلطالقأثبتت الدراسات العلمية  -

 كل الطيور املعروفة. ىفدماغ بالنسبة إى حجم اجلسم  لنصفى

أبحاثهم أن الغدراب هدو الوحيدد مدن بدني سدائر  ىفكام أثبت العلامء املختصون بدراسة علم سلوك احليوانات والطيور -

 يقوم بدفن موتاه. الذىاحليوانات والطيور 

فرد ُيرج عىل نظامها  أىَّ وفيها ُتاكم اجلامعة  ،احليوان حماكم الغربان أثبتتها دراسات سلوك عا م التىومن بني املعلومات  –

 :ولكل جريمة عند مجاعة الغربان عقوبتها اخلاصة با، هلا وضعها اهلل  التىحسب قوانني العدالة الفطرية 
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 جريمة اغتصاب طعام الفراخ الصغار: -أ

عن الطريان كالفراخ الصغرية  عاجًزاحتى يصبح  املعتدىالغراب العقوبة بأن تقوم مجاعة من الغربان بنتف ريش  تقىض    

 قبل اكتامل نموها.

 جريمة اغتصاب العش أو هدم : -ب 

 ى علي .دَ ببناء عش جديد لصاحب العش املعتَ  ىدِ املعتَ حمكمة الغربان بإلزام  تكتفى

 جريمة االعتداء عىل أنثى غراب آخر: -جد

 بمناقريها حتى املوت. ضًبا املعَتِدىمجاعة الغربان بقتل  تقىض

الوقدت املحددد،  ىفتتجمع في  هيئدة املحكمدة  واسعةٍ  أرضٍ  ىفمن احلقول الزراعية أو  حقلٍ  ىف وتنعقد املحكمة عادةً        

 ،نب ض جناحي ، ويمسك عن النعي  اعرتاًفا بذفِ رأس  وَُي  ُس كِ نر وتبدأ حماكمت  فيُ  ،مشددةٍ  راب املتهم ُتت حراسةٍ الغُ  ُب لَ وجُي 

يمل  أحد  وحينئذٍ  ،بمناقريها احلادة حتى يموت اُتزيقً   ُ عُ وِس من الغربان عىل املذنب تُ  مجاعة   تر بَ ثَ فإذا صدر احلكم باإلعدام وَ 

ا حلرمدة يتواءم مع حجم جسده، يضع في  جسد الغراب القتيل ثم هييل علي  الرتاب احرتامً  االغربان بمنقاره ليحفر ل  قربً 

الذى علََّم هذا الطرَي  !أدم فسبحدددان اهلل بنىاألرض أفضل مما يقيم  كثري من  ىف اإلهلىَّ قيم الغربان العدل وهكذا ت، املوت

َم البرشية ُسنًَّة كونيةً كلَّ هذه األمور  ،عىل أخي  وقتل  قابيل لقد قدرف، حتى قيام الساعة ، لذا كان اختياُر اهلل هلذا الطائر لُيعلِّ

 ذا أصبح قابيل من النادمني.وهل ،جثة غراب آخر يوارىري ، بينام عرف الغراب كيف وهو  م يعرف كيف يوا

هل بعث اهلل حتى ُيِرى قابيل كيف يوارى سوءة هابيل، أم أن الغراب هو  ":ىف كيفية هذا البعث قال اإلمام الشعراوى        

تنظر للوسيلة القريبة فيكون الُغراب، وإن كنت الذى سيقول ل ؟ كال األمرين متساٍو؛ ألن ربنا هو الذى بعث، فإن كنت س

 (.1)"ستنظر لوسيلة الباعث يكون هو اهلل؛ فاملسألة كلها واصلة هلل، وأنت حني تنسب األسباب جتدها كلها من اهلل

 وما جاء ىف سياق قتل هابيل إى ما يأتى:إمجااًل،  تشري هذه اآلياتو

والسبب هدو إبلديس  ،آدم )قابيل وهابيل( حينام قتل قابيل أخاه هابيل ىابنأن أول جريمة قتل نفس برشية كانت بني  -1

  .وحسده وحقده وكره  آلدم وذريت 

 التىو فإن  ال يتعدى كون  خملوًقا من خملوقات اهلل  ،أن اإلنسان مهام أوتى من العقل والعلم واملال والقوة واحلكمة -2

 ملكوت . ىفتعيش 
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 .حتى قيام الساعة وعرًبا دروًساوجربوت  ت  اإلنسان رغم قو مَ لَّ الضعيف بأمر اهلل عَ  أن طائر الغراب هذا املخلوق -1

 آدم دفن موتاهم و م يبعث طائًرا آخًرا. ابنىأن اهلل عز وجل بعث غرابًا ليعلم  -1

ك أموًرا ينبغى التنبي  إليها، وهى ورغم كلِّ هذه املرَيزات ىف الغراب، واختيار اهلل تعاى ل  دون غريه من الطيور، إال أنَّ هنا       

 عىل النحو اآلتى:

، تنُجُم هذه األضاُر من بقاء جثة تتسبُب ىف إيذاء اإلنسان واحليواندفن الغراَب أخاه امليّت؛ ألنَّ في  أضار أواًل: ملاذا يَ         

  الغراب امليت دون دفن .

، تعدُّ مصدًرا إلصابة اإلنسان باألمراض البكترييدة والفريوسدية ا الغرابثانًيا: أثبت العلامء أنَّ الطيور اجلارحة ومنه       

طريقُة نقل هذه األمراض حسب نوعية املرض، فقد ينتقُل عن طري  الفضالت، أو عن طري  الرذاذ والُطفيلية، وختتلف 

 يقة أخرى.بواسطة البعوض وغريه، أو بطر ، أو عن طري  الدمتلوث املاء والغذاءمن الفم، أو عن طري  

 وامليكروبات، واجلراثيم. ثالًثا: يتسبُب الغراب ىف نقل كثري من األمراض، وهو حّى كانفلونزا الطيور،       

بقتل  ىف احِللِّ واحلََرم، وجعل  من الفواس ، فقدال ديُننا احلنيف ال يأمُر إال بخرٍي، ونفٍع للمسلمني، لذا أمر النبىُّ رابًعا:        

ا: ] مخس  فو ، فلو تأملندا ونظرندا إى (1)، والُغراُب، والكلرُب العُقوُر[اسُ ، ُيقَتلرَن ىف احلََرم: الفأرُة، والعقرُب، واحلَُديَّ

 .هؤالء اخلمس لوجدنا أننَّ كلهنَّ ضر  وفواس ، كام وصفهنَّ رسولنا الكريم 

ِة احلنيُف ؛ ألن  من خل  اهلل تعاى، واإلسالُم وأخرًيا: أودُّ التنبي  عىل عدم التشاؤم من هذا الطري خصوًصا         رَيَ
نانا عن الطِ

  .والتشاؤمِ 
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إياه،  لغة الطري، بعلٍم أعطامها اهلل  كأبي  داوود  ُف رِ عر يَ  كان نبى اهلل سليامن اهلُدُهُد من أنواع وفصائل الطيور،        

، يأمرهدا  نفس  وياورها، ولقد سخرها اهلل تعاى لنبي  سدليامن ىفواهتا إذا صوتت، كام ُيفهُمها ما فيفهم ما تريده بأص

 بعض املهامت والشؤون. ىفويستعملها  ،دافتأُتر، ويوجهها إى أية جهة أر

سوداء، وهو أسود الرباثن،  اهلُدهد: نوع  من الطري وهو ما يقرقر، وىف رائحت  َنَتن وفوق رأس  َقَزعة "قال ابن عاشور:       

، ُعلم أن ب  ماءً  ، يرى املاء من ُبعٍد ويس ب  ىف باطن األرض، فإذا َرفرف عىل موضعٍ والدودَ  احلبوَب  تاُت قر أصفر األجفان، يَ 

عىل مواضع املاء ىف قعور  سليامن  لُّ ، قال اجلاحظ: يزعمون أن  هو الذى كان يدُ اختاذه ىف جند سليامن  وهذا سبُب 

 منهاا
ٍ
 (. 1)"ألرضني إذا أراد استنباط شىء

 ىف الطيدورَ  مع اهلدهد، ففى ذات يوم مجع سليامن  وُيربنا القرآن الكريم ىف َقصص  عن قصة نبى اهلل سليامن        

دهُ  تفقدها، فلم جيد اهلدهدَ و إى الطيور  نظر سليامنفكان جيلس في ،  الذىجملس   ، وبعدما نيٍ إال أن يأتَى بخرٍب يق وتوعَّ

بأن  وجد امرأًة تقود  مقنع   د كان عذره موجوًدا، ولغياب  سبب  هل ، ولكن اهلد  اهلل سليامن نبىجاء اهلدهد علم بوعيد 

ُتلك من متاع الدنيا وزينتها ما يتاج إلي  امللك القوّى، وهلدا عدرش  عظديم   يقال هلا )سبأ(، وهذه املرأةُ  جيًشا كبرًيا بأرضٍ 

يعبدون الشمس ويسجدون هلا األخطر واألهم أن القوم مجيعهم  لكنَّ جلواهر والآللئ الثمينة داخل قرص عظيم، با ع  ّص ُمرَ 

لرتى فيها رأيك،  أمرهاأن أعلمك  اجلهاد، أحببُت  بُّ ُت رجل  وبصفتك  وأمحل دعوة اهلل  مؤمن   وبصفتى ، من دون اهلل

لعىل يقني من أن الشيطان صدَّ هؤالء عن سبيل اهلل وزين  وإنىهاتك، انتظار توجي ىفومن ثم وضعت األمر بني يديك، وأنا 

يتنزل أمره بينهم، وُيرج  الذىالساموات واألرض  ومَ هلؤالء الناس أن يعملوا عقوهلم فيعبدوا قيُّ  ينبغىهلم أعامهلم، وكان 

 يعلنون.الناس وما  ُيفىالساموات واألرض، ويعلم ما  ىفاخلبء 

الكاذبني، ثدم من  مأباخلرب قال للهدهد سوف ننظر فيام تقول ونتأكد إن كنت من الصادقني  ليامن وعندما علم س       

القرص  ىفالرسالة  يلقىأن   إى ملكة )سبأ( يدعوها إى اإليامن باهلل تعاى، وطلب مناهلدهد ليسّلمها  رسالةً  كتب سليامن 

عُ دون أن   وقومها. هى، ثم ينتظر لريى ماذا تفعل أحد  َر ب  َيشر

ترتب  وقد، واستنكر عىل القوم عبادهتم وسجودهم لغري اهلل اخلال  املصور الذى غضب هلل  وهنا انتهى دور اهلدهد       

نا موقَف ملكة ل جمتمٍع كامٍل من الكفر إى اإلسالم، وإثبات حقيقة هذا الدين عن طري  ما قصَّ علينا ربُّ ، سبأ عىل عمل  ُتوُّ

ورد  التىطائر من خملوقات اهلل الفهذا ، بعد اعرتافها بظلم نفسها بالكفر من أموٍر كثريةٍ أدَّتر إى إيامنا باهلل وما ترتب علي  
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ن إسالم ملكة سبأ وكل من معها مع سليامن هلل رب العاملني، فسبحان َمد ىف اول  قصة كانت سببً  ،القرآن الكريم ىفذكرها 

 خلق  وأهلم  الصواب.

وهدذه القصدة ، د ذكر اهلدهد ىف القرآن الكريم مرًة واحدًة، ىف سورة النمل ضمن جنود سديدنا سدليامن وروقد        

، أى ما يقارُب ربع السورة وتسعني آية االتى يبلغ عدد آياهتا إمجااًل ثالثً  استغرقت اثنتني وعرشين آية من السورة الكريمة

 ، وكان اهلدهد سبًبا رئيًسا فيها.آلية الرابعة واألربعني، تبدأ القصة من اآلية العرشين، وتنتهى باتقريًبا

   َّ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

د الطري بالذات؟ قالوا: ألن  أراد أنر يقوم برحلة  "قال اإلمام الشعراوى:        الصحراء، واهلدهد هو اخلبري بذه  ىفملاذا تفقَّ

لذلك نرى أن من ، وعائ  ىفباطن األرض، يقولون: كام يرى أحدكم الزيت  ىفاهلها، ويرى حتى املاء املسألة؛ ألن  يعلم جم

؛ ألن  ال يأكل مما عىل سطح األرض، إنام ينبش بمنقاره لُيخرج طعام  من طوياًل  امميزات اهلدهد أن اهلل تعاى جعل ل  منقارً 

 ُتت األرض.

ُجُدوار هللَِّ الدذي ُُيردِرُج اخلدبء : ﴿قائ  العقيدة واإليامن باهلل يقول عن أهل سبأد ىفأالَ تراه حني كلَّم سليامن          ىِف َأالَّ َيسر

 .(2)"فاختار هذه املسألة بالذات؛ ألن  اخلبري با ورزق  منها ﴾الساموات واألرض

 قصة معيبة، وسنقف وقفات بعد هذه املعلومات عن جنس اهلدهد بشكل عام نرجع إى هدهد هذه القصة الفريدة العج        

 :ما كان هلذا اهلدهد من إيامن وذكاء وأدبواجلملة،  ىفقصت  مع سليامن  وىفهذا اهلدهد، 

  اإلجيابياهلدهد  :الىقفة األوىل

ك ا، وإنام ذهب وُتدرّ ا سلبيً  م يقف موقفً و فاستنكره، من دون اهلل ا يعبدون الشمسطريان  قومً  أثناءلقد شاهد اهلدهد        

اإلجيابيدة  ىفبدذلك أروع املثدل  وضباملنكدر، هدذا تغيري لوسع   ذلك كلَّ ىف  بذل، ، وألقى بالنبأ إى سليامن وتقّص 

ا أدى إى دخول أمة ، وجلب للقيادة املؤمنة خربً صادرٍ  ألمرٍ  ، أو تنفيذٍ مسبٍ   لقد فعل اهلدهد ذلك كل  دون تكليٍف ، العملية

، ولكند  يددل عدىل الفدردىب والترصف التسيّ  يعنىهذا ال ، وى املنكر، فغضب هلل تعاى، بمجرد أن  رأاإلسالم ىفكاملة 

 .اإلجيابية اهلادفة بضوابطها
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بعيند   ُف لَّدكَ إال حدني يُ جتداه أمدٍر مسدتنكٍر  أحد  ال يتحرك فمانفتقده اليوم،  هىبا اهلدهد  زَ ُتيَّ  التىإن هذه اإلجيابية        

كلُّ أفراد املجتمدع جينيها  رائعة   عديدة   هلذه اإلجيابية ثمرات  ، واألداء ىفالتنفيذ، ويبطئ  ىفوشخص ، ومع ذلك فهو يتثاقل 

   اإلنسانّى، بل وُتتدُّ إى غري جنس اإلنسان من نباٍت، وحيواٍن، ومجاٍد، وغري ذلك.

 اهلدهد ومهارات اخلطاب  :الىقفة الثانية

أن يتعلمها وهو ُياطب  باملرَُخاطِِب ن ُس َير  التىد من املهارات واإلبداعات العدي  خطاب اهلدهد لسليامن ىفلقد كان         

فُيعلِمنا درًسا وهو  دون إجياٍز خملٍّ وال إطناٍب مُمِّل، وأبلغ، هلذه القصة ، فقد أوجز اهلدهُد ىف خطاب  مع سليامن اآلخرين

  ، دون إفراٍط وال تفريٍط.لكلِّ مقاٍم مقال  

 بشى هلدهد خطاب  لسليامن فقد استفتح ا       
ٍ
 ، فاستامل إصغاء سيدنا سليامن﴾أحطت بام  م ُتط ب : ﴿، إذ قال ل عجيٍب  ء

َن من إرسال رسالت ،  بخرب بلقيس  وبعد أن أخرب اهلدهد سليامن  ،وينجَو من عقوبت  التى فرضها علي  ىف ِغياب ل ؛ ليتمكَّ

ُهم بالتوحيد والسجود هلل، وإنام قال: ﴿أال يسجدوا هلل الذى ُيرج اخلبء وقومها وكفرهم باهلل،  م يقل لسليامن: اذهب فأرمُ  رر

 .يفرض، عرض و م يرصح...﴾، فاهلدهد هنا اقرتح و م 

 قال اإلمام الشعراوى ىف قول  تعاى: ﴿َوِجئرُتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنٍي﴾ نقف عند مجال التعبري ىف )سبأ ونبأ(، فبينهام جناس         

، وهو من املحّسنات البديعية ىف لغتنا، ويعطى للعبارة نغمًة مجيلًة تتواف  مع املعنى املراد، واجلناس أن تتف  الكلمتان ناق ص 

راه لو قدال: ىف احلروف، وختتلفا ىف املعنى...، فالتعبري القرآنى ﴿َوِجئرُتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ﴾  تعبري  مجيل  لفًظا، دقي   َمعنًى، َأالَ ت

جئتك من سبأ بخرب( ال ختلَّ اللفظ واملعنى مًعا؛ ألن اخلرب ُيَراد ب  ُمطل  اخلرب، أّما النبأ فال ُيقال إال للخرب العجيب اهلام )و

 (.2.)"(1امللفت للنظر، كام ىف قول  تعاى: ﴿َعمَّ َيَتَسآَءُلوَن َعِن النبإ العظيم﴾)

، فاختار ﴾اهلل ال إل  إال هو رب العرش العظيم﴿ :، قالوحده هلل اخلال إال  ال يكونإذعان السجود بأنَّ حني أخرب اهلدهد        

 . علي   بذا أن ُيفف غضب سليامن بأن هناك من هو أعظم من ، حماواًل  ا لسليامن وصف اهلل بالعظمة تذكريً 

  يغضب هللالىقفة الثالثة: اهلدهد 

اإلسدالم وزال هدذا  ىفبلقيس وقومها للشمس، ومازال بم حتى دخلوا  ما رأى من عبادة ، فقد ساءهُ بنيِّ   ء  شىوهذا        

 ؟ ىف ظل وجود املنكرات بشكٍل خميٍف  ى هلذه اخلصلةواقعنا صدً  ىف نجدُ  فهالَّ ، بسبب  املنكر

 فى اختيار األلفاظالىقفة الرابعة: اهلدهد الدقيق 
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ر لنا القرآن الكريم خطاب اهلدهد بعد عودت ، ف        أى: عرفُت ما  م تعدرف،  ،﴾أحطت بام  م ُتط ب ﴿ : إى قول نظراصوَّ

؛ لذلك ُذهل سليامن  وهذا الكالم ُموجَّ   إى سليامن 
ٍ
ر اهلل ل  كل شىء اهلدهد  قولمن  الذى مَلك الدنيا كلها، وسخَّ

ق إى ما عنده من أخبار ال يعرفها  ، واإلحاطة: العلم بالشىء من مجيع جهات .وتشوَّ

هذا من الدقة والضبط ما  وىفأحاط بأخبارهم،  من األخبار، وإنام مازال ببلقيس وقومها حتى هلدهد  م يقنع بأخذ طرٍف فا        

؛ كى ال نقَع ىف دائرة الشك ء حتى نحيط ب ، ونلم بجوانب الشىأال نبادر إى احلكم عىل  ، وهنا يعلمنا درًسا أيًضا وهوال ُيفى

 .ليلٍ بٍُّت وال دددتثَ  واالهتام دون

 انقًص ﴿أحطت بام  م ُتط ب ﴾،  : لسليامن هذا اهلدهد َأُيَعدُّ قوَل  ذكرها اإلمام الشعراوى، حيث قال: وهنا لفتة  مجيلة         

ق   ل ؛ ألن رب   تكرياًم ؟ ال، إنام ُيَعدُّ  سليامن  ىف ر ل  َمنر ُيدم ، وَفرر وبني أن ُيفعل لك،  ءَ الشىبني أن تفعل أنت  سخَّ

 (.1)"مكانة وُّ وُعلُ لك، فهذه زيادة سيادة،  ُل عَ فر يُ فحني 

  ُهُه وَسيَِّدِوَكم حيرتمالىقفة اخلامسة: اهلدهد 

إال أن  مع ذلك حداول إنجازهدا  ،لِكِِ  سليامن مَ دون إذٍن من الدعوية عظيمة الشأن مَلَّا خرج اهلدهُد ىف هذه املهمة        

، ألن  كان هيداب  ا من سليامنللداللة عىل إرساع  خوفً  ؛املدة رَصِ بقِ   ِ ثِ كر وصف مُ ف﴿فمكث غري بعيد﴾، بأرسع وقٍت 

ِى دون أن  سليامن عىل  عرض اهلدهد القضيةَ  ىفا أيًض  والتقديرُ   هذا االحرتامُ ويتجىلَّ سليامن ويرتم  ويقدره،  فيهدا  ُيدر

 ، وإنام عرض وملح كام سب  بيان .آمرٍ  برأى

 يىر عوى التىحيد الىقفة السادسة: اهلدهد الغ

،  ريةُ تتحرك الغَ         عىل العقيدة ىف قلب طرٍي من الطيور، ويأبى أن يرى أحًدا يسجد لغري اهلل؛ ألن  علم أن الرشك شؤم  ووبال 

 وهى حقيقة  جيب أن يعرفها اجلميع.

فدروض أن يرتفدع الدرأس  رقابم أمام املخلوقني؟ كدان امل وتنحنىكيف يسجدون لغري اهلل؟ وكيف ختضع رؤوسهم        

فاجلبهة ال  ،املقامات ىفالعبودية، وإن كانوا يتفاوتون  ىفأمام اهلل  ألن املخلوقني سواسية   ؛وتنتصب القامة أمام املخلوقات

 أعطاها اهلل لإلنسان الكريم. كرامة   وهى ،، فالذلُّ هلل العزيز اجلبار عزة  ورفعة  ذل إال هللتُ 

أو  رسواًل  ملًكاخدّيدره اهلل بني أن يكون  عاٍل، ال ُيتارها إال العارفون، فرسول اهلل  لإلنسان مقام  فالعبودية بالنسبة        

 عرف احلقيقة، وكيف ال يعرفها وهو معلم احلكمة ؟!  العبودية عىل مقام امللك؛ ألن   مقامفاختار  ،رسواًل  اعبدً 

                                                           

 .10/17068تفسري الشعراوى  -1



31 

ا مؤمنًاإن اهلدهد كان          ال يعلمها إال أهل  التىخلفايا بعض األمور  ومدرك   عا م   وأن ، ف إال اهلل وحده، بمعنى أن  ال يعرحقًّ

باخلرب  سليامن  اهلل لنبىلكن  انتفض وجاء  ،ل موقفهموال تأوَّ  ،اهلدهد عىل القوم املرشكني مرور الالهني رّ مُ ي و م ،العلم

 .خر، وهو الغضُب لدين هلل، وهنا درس  آ، و م يَزلر بم حتى دخلوا ىف اإلسالم مجيًعااليقني

 وهنا فىائد عظيمٌة نتعوَُّمها من قصة اهلدهد

اإلنس واجلن، أن الرجدل هدو  ىفجعلها اهلل فطرة  التى، وهذه من األمور تقود رجااًل  ةً مرأاا رأى إنكار اهلدهد مَلَّ  واًل:أ       

وىف (، 1)[امرأةإى ُهم قوم  أسندوا أمر ]لن ُيفلَح ول: يق ، ونبيُّنا ، فقال: ﴿إنى وجدت امرأًة ُتلُكُهم﴾يقود النساء الذى

 .وهذا في  حسن أدب وفطنة ،من األصغر إى األكرب  فقد أبلغ اهلدهد سليامن ،اإلبالغ ىفحسن تدرج  قول 

 االعدا م أقواًمدإى اهلل، واليوم يرى  ًياداع  رشكون باهلل ذهب مبارشة إى سليامنعندما رأى اهلدهد قوم سبأ يُ  ثانًيا:       

 .ساكن يعبدون البقر وال يتحركُ 

 رغم كفرهم نقل اهلدهد الصورة كام كانت ثالًثا:        
ٍ
ا أرسل  ومَلَّ ، و م يكم عليهم، بل ترك احلكم لسليامن دون افرتاء

 ل بل أدى الرسالة كام كانت.ف و م يبدِّ إى قوم بلقيس  م يرِّ  سليامن 

 مَ فقدَّ  ،"إذا تزامحت املصالح يقدم األعىل من املصالح" :هذه اآلية القاعدة الفقهية املشهورة ىفدهد استخدم اهلرابًعا:        

 .، والذهاب دون استئذانٍ  الدعوة إى اهلل عىل احلضور عند سليامن

وذلدك   ،ن ظند قبول خرب اهلدهد وحسدوتواضع   ىف، اهلل سليامن  نبى عىل سموا أخالِق  اآليات دليل   خامًسا: ىف       

َكاِذبنِيَ : ﴿عندما قال  ﴾. َسنَنُظُر َأَصَدقرَت َأمر ُكنَت ِمَن الر

ِحيِم : ﴿بلقيس قالإى الذى أرسل    سليامن كتاُب سادًسا:         َِن الرَّ محر ِم اهللَِّ الرَّ ُ  بِسر ُ  ِمن ُسَليراَمَن َوإِنَّ ُلوا َعََلَّ * إِنَّ َأالَّ َتعر

لِِمنيَ   وهذا من كامل تواضع ، وكامل بالغت .ه جمرًدا، ، بل ذكرهبعد الو  سمال  قبل  ا م يذكر مدًح  ك  لِ مع كون  مَ  ﴾َوأرُتويِن ُمسر

د سابًعا:        عند   بر صغره فإن   م يغَ  رغمفانظروا إى اهلدهد  ،املحافظة عليهميُدلُّ عىل  ،حوال الرعيةأل سليامن  تفقُّ

  .ِك لر فكيف بعظائم املرُ   ُ حالُ 

 

                                                           

 .11/11 -أول مسند البرصيني -(27172رقم ) –احلديث ىف مسند أمحد من حديث أبى بكرة -1



31 

 وهو ،ىنَ اَم والسُّ  ،سالك ما كل "، جاء ىف املعجم الوسيط:(السلوى)من الطيور التى وردت ىف القرآن الكريم طائر 

 وطنويست ،والسودان احلبشة إى شتاءً  هتاجر التى القواطع من وهو ،ممتلئ   منضغط   جسم  ،الدجاجيات رتبة من صغري   طائر  

اَمَنى، "، وىف التاج:(1)"سلواة واحدت  ،املتوسط البحر وحوض أوربا َنى يقاُل  َواَل  كُحباَرى، والسُّ ديدِ  ُسامَّ ،: بالتَّشر  طداِئر 

 .(2)"الّسلَوى ُهوَ : ويقاُل 

 الذين إرسائيل بنى عىل با  اهلل أنعم التى النعم اددَ عر تَ  عند ، وذلكورد ذكر هذا الطري ىف القرآن الكريم ثالث مرات       

 فقدالوا خلد ، ما أطيب من اطعامً  عليهم أنزل قدو، الرزق طيبات من أنام  أكد وقد ،اجِلَدال وكثرة الِعناد اشتهر عنهم

 ، وقال: أتستبدلون اخلري بالدنئ: ال نصرب عىل طعاٍم واحٍد، فتعّجَب سيدنا موسى اهلل فضل عىل اوتعاليً  اجحودً  لنبيهم

 .كثرًيا ذلك فسيجدوا بلدٍ  أىَّ  ينزلوا بأن  موسى همخربفأ، األدنى

  َّ چ  وئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ  ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىٹ ٹ چ 

  َّ چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڄ  ڄ   ڄٹ ٹ چ 

َّ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 القيمة من في  ملا غريه اطائرً  عليهم نزليُ  و م ،ائيلإرس بنى عىل السلوى أو امنالسُّ  طائرَ   إنزال  :وهو إعجاز وج وهنا        

 طدائر هدو السدلوى وطائرُ ، احلديث العلم أثبت  ما وهذا ،السابقة الثالث اآليات ىف الطيبات من أن   ووصف  ،الغذائية

، قال الخريف طائر وهو ،قلياًل  احلامم من وأصغر العصفور من أكرب وهو املفرسون، أمجع كام السامن ُتلَِف  "قرطبى:ى   ىِف  اخر

لرَوى اَمَنى ُهوَ  :َفِقيَل  ،السَّ اكُ  َقاَل ُ  بَِعيرنِ ِ  السُّ حَّ يَّةَ  ابرنُ  َقاَل  ،الضَّ
لرَوى: َعطِ ُج  َقاَل  املفرسين...، َوَقدر  بإمجاع طري السَّ   َأَحدُ  املرَُؤرِّ

ِ
 ُعَلاَمء

َغةِ  ِسريِ  اللُّ َعَسُل، إِنَّ ُ : َوالتَّفر َى  كِنَاَنَة، بُِلَغةِ  َذلَِك كَ  َأنَّ ُ  َوَذَكرَ  الر ىَل  أِلَنَّ ُ  ؛بِ ِ  ُسمِّ ُ  َوِمنر ُ  ،بِ ِ  ُيسر َواِن...، َوَقداَل  َعنير دلر َهِرىُّ  السُّ َدور : اجلر

لرَوى َعَسُل  َوالسَّ   .(6) "...الر
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 وطلدوع الفجر بني الشجر أوراق عىل تتجمع محراءُ  نقط   :نُّ املرَ  "وذكر اإلمام الشعراوى تفسري هاتني النعمتني، فقال:      

 ،األشجار ورق عىل الندى تشب  بلورية ، أو: قطراتالزئب  قطرات مثل الطعم حلوة اللون بيضاء أو هى: مادة   ،الشمس

 هيزون ثم ،الشجر ُتت ويفرشونا البيضاء باملالءات الناس يأتى الباكر الصباح وىف ،العراق ىف اآلن حتى موجودة وهى

 ،احللويات أنواع أشهى من وتصبح فيجمعونا، املالءات فوق الشجر ورق عىل املوجودةُ  ُت القطرا فتسقط ،بعنٍف  الشجر

 ،اجلسدم ىف االمتصاص رسيعة اهلضم سهلة ،املغذية اللذيذة احللوى من نوع   وهى ،النحل عسل وحالوة القشدة طعم فيها

 .الطاقة عطيهمت الصحراء ىف وهم ،حياهتم وقود هلم بالنسبة اجعله  واهلل

 حتى األرض عىل ويبقى، مصدرها يعرفون ال كبريةٍ  مجاعاٍت  ىف يأتيهم ،السامن أن  ويقال السامء من طري   فهو السلوى أما        

 حاجاهتم صارت وبذلك ،طعاًما لتصري ربنا بعثهاو احلياة، استمرار طالبةً  جاءت الطيور ، وهذهويأكلوه ويذبحوه ب  يمسكوا

ةً   .باهلناء هلم وجاءت ،ب  أسبا فيها هلم ليس قدريَّ

 هلدم، كغذاء وَسلرَوى ،احلركة وقود يعطيهم وَمنّ  الشمس، حرارة يقيهم غامم من الطيب الرزق بذا رزقهم قد  فاهلل       

 نَّ املرَ  ينقطع أن ُيافون وهم املادى، األمر يريدون بالغيبيات إيامنم لعدم ولكنهم ،منهم تعب دونام السامء من يأتيهم هذا وكل

 .باجلحود قابلوها بالشكر النعمة هذه يقابلوا أن من بداًل  فهم يفعلون؟ فامذا ما ايومً  عنهم والسلروى

 هدى لكدن عاليًّدا، مكانا يكون أن ُيفرتض وال ،وٍّ لُ عُ  من جاءت مسألة   أنا نعرف (أنزلنا) كلمة تأتى ساعة ثم يقول:       

 .األعىل بقدرة إنا بكأسبا فوق من أى: قدرتك، من أعىل جاءت مسألة  

لرنَا﴿ ىف سورة ط  السياق اختالف ونلحظثم ذكر لفتًة مجيلًة، فقال:         نَا: ﴿قالواألعراف  البقرةسورتى  وىف ،﴾َنزَّ َزلر  ؛﴾أنر

نَا﴿ :فقول  زواياه، مجيع من خمتلفةٍ  لقطاٍت  ىف املوضوع يعالج وتعاى تبارك احل  ألن ذلك َزلر ى عدىل تدل ﴾أنر  األول التعددِّ

نَا﴿ إنام ،واحدةٍ  ملرةٍ  يأتى وقد للفعل، لر  .(1)"اإلنزال ىف التواى عىل فتدلُّ  ﴾َنزَّ

 فديام يومًيا النظر أنعمنا أننا ولو األنبياء، أيدى عىل إال ُتدث ال التى املعجزات من األمور وهنا يمكُن القول بأنَّ هذه      

نَا لكنّا واحلياة، الكون هذا نظام وىف أنفسنا ىف املعجزات من كثرًيا لرأينا حولنا  عاديًة، أموًرا عندنا وأصبحت النَِعم، هذه َألِفر

ناُه، مَلَا الزمن من مدة قبل أحد   عنها أخرَبَنا لو احلديثة املخرتعات من كثرًيا بل إن قر  فكيدف اإلنسدان، ُصنع من أنا مع صدَّ

 ىل نعمة احلياة واإلسالم وغريمها.أال يستح  منا الشكر ىف كل وقٍت ع !وعال جل اهلل بقدرة

 

                                                           

 .15/8112، 0/1189، 1/157تفسري الشعراوى  -1



33 

  سمن فإذا أرسل ، وإال ذبح  اسمينً  كان إن الطري، إى فينظر أحدهم يأتى كان"قال الطربى ىف كيفية جمئ هذا الطري هلم:       

 لك فرشب ا،عينً  عرشة اثنتا من  فانفجرت احلجر بعصاه فْضب  موسى فأمر الرشاب؟ فأين الطعام، هذا: فقالوا ،أتاه

 فكاندت اللباس؟ فأين الظل، هذا: فقالوا ،الغامم عليهم لفظلّ  الظل؟ فأين والرشاب؟ الطعام هذا: فقالوا ،عنيٍ  من طٍ بر ِس 

 واستكربوا.، ورغم هذه النَعِم وغريها جحدوا (1)"...ثوب هلم يتخرق وال الصبيان، تطول كام معهم تطول ثيابم

 الطائر:ماهى امليزات التى ألجلها اختار اهلل هذا 

 ىف أليداف   توجدد وال الناعم، النوع من يعترب العضالت نسيج نإ حيث ،املرمرية وبالصفة بالنعومة، السامن حلم يمتاز       

  .واالستساغة املضغ سهل جيعل  مما حلم  نسيج

 احلقيقدّى  املدذاق األكدل يعطدى فهو البيض، عىل تصنيعها ىف تعتمد التى املأكوالت أنواع كل ىف يستخدم فهو بيض  أما       

 ،كالدجاج الطيور باقى ىف عنها البياض إى الصفار نسبة تزيد حيث الطيور، بيض أنواع أفضل من ويعتربالبلدى،  للبيض

كان اختياُر اهلل تعاى هلذا الطائر ضمَن نَِعِم اهلل ؛ لذا والفيتامينات املعدنية بالعناُص أغنى أن  إى إضافة، ...والبط ،والرومى

 ما الطيبات ىف هذه اآليات، وهذا أن  من  الغذائية، ووصف  القيمة من في  ملا غريه طائراً  علي  ينزل و م، عىل بنى إرسائيَل 

 احلديث. العلم أثبت 
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 اخلامتة

 ، وبعد.  احلمد هلل الذى بنعمت  تتمُّ الصاحلات، والصالة والسالم عىل من جاء باهلدى والبيان 

فرتًة ليسدت  هقضيُت ىف إنجاز، وعىل صورت  التى انتهى عليها اآلنَ كتابَة هذا البحِث، واالنتهاَء من  ى  يرسَّ اهلل فقد        

 -لغة القرآن الكريم -للُّغة العربيةلكتاب اهلل تعاى و بالقصرية، وال باليسريةِ، ُتَلََّكنى خالهلا رسور  نابع  من ُحبِّ ُمعايشتى

ِفى أنَّ ُ  َد ُخَطاَى،  وال ُأخر  إال أنَّ اهللَ تعاى قد رشح صدرى، وشدَّ أزرى، وسدَّ
ٍ
عىل الرغم مما بذلتُُ  من ُجهٍد، وما القيتُ  من َعناء

كتاب اهلل تعاى، وأن جيعل  لغة ا لا لإلسالم واملسلمني، وخادمً فكان هذا البحُث هو ثمرُة ذلك كل ، فاهللَ أسأُل أن جيعلُ  نافعً 

 تقرتُب من الصواب.    من األعامل التى

 أبحددث أن أحببددت (1)َّچک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  قولدد  منطلدد  مددنو       

؛ لنتدبر ب  كيفية اإلعجاز القرآنى هلذه الطيدور التدى الطري وهو أال   خملوقات من خلٍ   عن ىف كتاب اهلل تعاى وأستقص

مت لنا أروع األمثلة ىف اإليامن باهلل، والتمس  تقدديم أسباب من وكان ما ُيعَبُد من دون اهلل تعاى،ك بالعقيدة، واستنكار قدَّ

 :اآلتية األسباب احليوانات مجيع عىل الطري

، ممدا احلرشدات هذه نترشتال الطيور انقرضت فلوا، آدم بنو منها يتأذى التى احلرشات هاغذاؤ الطيور أكثر إنأواًل:        

 .األرض، فهى بمثابة امليزان الكونّى من اخلال  يؤدى إى األذى لكل َمن عىل وج  

 . اهلل ذكر كام، واآلخرة الدنيا ىف لإلنسان طعام   اهحلمُ أغلب الطيور  نإ ثانًيا:       

 .الباهرة بألوانا رآها كلام الراحة لإلنسان تبعث ناإثالًثا:        

 احلديثة االخرتاعات أن العجيب ومن، احلديثة النقل وسائل قبل املاىض ىف الرسائل نقل ىف يستخدم الطري كان رابًعا:        

يداكون  فهم للطائرات اخرتاعهم االخرتاعات هذه ومن هيبط، وكيف يطري، وكيف وأجنحت ، رأس  ىف الطري خلقة ُتاكى

  .بصنع الصانع  الطبيعة ىف موجود ماهو

األمم أروَع األمثلة ىف الَغرية عىل الّدين، واسدتنكار الكفدر خامًسا: ضبت لنا الطيور، وهى من جنس املخلوقات و       

ًرا لنَِعِم اهلل عىل خلق   ، كام ُتعّلُمنا األمانة ىف نقل األخبار، والتثبُّتر وعدم االهّتام بالباطل.والرشك، شكر

                                                           

 .21سورة حممد:  -1
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ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ٹ ٹ چ  ُّ 

چېئ     وئائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ  ىې  ى  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌٹ ٹ چ 

چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ں     

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ  ُّ 

چھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 

چى  ى    ائ     

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ٹ ٹ چ 

ىئ  يئ  جب  حب     مئی  ی  جئ  حئ

چ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ٹ ٹ چ 

چژ             ڇچ      چ  ڇ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ 

چ  ڍ  چچڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ    

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

چۈئ    وئەئ  وئ  ەئى  ائ     ائ  

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ٹ ٹ چ 

چھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  
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ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

چمب                    حئی    ی  ی  ی  جئ  

ۀ    ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻٹ ٹ چ 

چہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ   

  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

چ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

چڍ       ڃ  ڃ         

ڈ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ٹ ٹ چ 

چژ   ژ  ڑ  ڑ     

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ٹ ٹ چ   

چې  ې  ې   ې  ى     

ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ٹ ٹ چ 

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

ژ  ژ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍٹ ٹ چ 

چک  ک    ک  گ    کڑ  ڑ  

   ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ 

ى  ى     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

چائ  ائ    

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ٹ ٹ چ 

چڳ  ڳ    

چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ   
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چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ   

 ٹ ٹ 

چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ   

 فهرس األحاديث النبوية
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