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المبحث األول

المقدمة

تعريف البكاء وأسبابه

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا

األمني وعىل آله وصحابته أجمعني.

أما بع��د؛ فإن الله س��بحانه وتعاىل ذك��ر البكاء يف
القران الكريم يف آيات عديدة.
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•املطل��ب األول :تعري��ف الب��كاء واأللفاظ ذات
الصلة

أوال :تعريف البكاء:

وقد ذُكر البكاء يف بعض س��ور القرآن الكريم ازمان ورد لف��ظ البكاء باللفظ الرصي��ح يف القرآن الكريم
مختلف��ة وأماكن متع��ددة ،وكل واح��دة منها تتعلق س��بع م��رات ومرت��ان يف لف��ظ تفيض م��ن الدمع

مبعن��ى يريده الله س��بحانه وتعاىل يتب�ين معناه من سنتحدث عنها يف محلها.
س��ياقه وبيان الحكمة التي يريده��ا الله وبينها النبي  .1الب��كاء لغ��ةً( :وهدف��ه بىك يبيك ب��كا ًء ،بقصد
ﷺ وفرسه��ا املفرسون فس��ميناه آي��ات البكاء يف وعمد ،قال الفراء وغريه  :اذا مددت أردت الصوت،
قصه
القرآن الكريم دراس��ة موضوعية ،وتناولنا فيه بعض وإذا أقرصت أردت الدموع ،قال الخليل  :من رَّ
آيات الب��كاء وليس جميعه��ا  .،محاولني الوصول ذه��ب به اىل معن��ى الحزن ومن م��ده ذهب به اىل
اىل معرفة املعاين  ،واالحكام الرشعية  ،واألحكام معنى الصوت)(((.
املس��تفادة من هذه الصفة التي هزت وتهز وجدان (مش��تق من الفعل الثاليث بىك فهو باملد بالصوت
اإلنس��ان يف عامل الدنيا واآلخرة ،وأثرها عىل سلوك والقرص خروج الدموع)((( .

األنس��ان بجميع أط��وار الحي��اة يف صفة األش��ياء  .2الب��كاء يف االصطالح( :هو س��يالن الدموع عن
والرس��ول وعظ به��ا فق��ال النبي محم��د ﷺ( :لو
حزن وعويل)((( .
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا ً).
(والبكاء س��يالن ع��ن حزن)(((  ،والب��كاء ال يحتاج
وقد قسمنا املوضوع عىل النحو اآليت :
اىل تعري��ف( :فهو فطرة برشية تعرتي اإلنس��ان إذا
املبح��ث األول  :يتك��ون م��ن مطلب�ين  :املطلب
أصابه حزن أو أمل أو يشء من أساب البكاء الكثرية
األول  :تعري��ف معن��ى الب��كاء وأس��بابه ،للمطلب
الثاين  :أسباب البكاء.

املبحث الثاين  :آيات البكاء

((( لسان العرب .٨٢/١٤

((( مختار الصحاح .٦٢ /١٠

((( املفردات يف غريب القرآن .٦٩/١
((( التعريفات .١٤١/١
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وش��جي،
ريهُ  ،فهو مش��ج ٌو
ابتدأ من املباح ب�شرط ال يصاحبه مام يغضب الله بالتخفي��ف ،وش��جا ُه غ ُ
ٌّ

َصه ،والشَّ جا الغصص،
تعاىل من اعرتاض ع�لى قضاء الله وقدره قال عليه بالتش��ديد ،وأش��جا ُه أي أغ َّ
ٍب
الصالة والسالم (( :إن الله ال يعذب بدمع العني وال والشج ُن ،والشَّ جب ،شَ َ
ِب ،وشَ ج َ
ب فهو شاج ٌ
ج َ
بحزن القلب ،ولكن يعذب بهذا وأشار إىل لسانه أو أيضاً ،إذا مات.

يرحم))((( .

أس��يف .،وقالوا :األس��يف الرسي ُع
واألسف ،وهو
ٌ

واألس��يف ايضاً الغُضبان امل ُتل ِّه ُف
فالتعريف اللغوي واالصطالحي مبعنى واحد وهو الحزن والبُكاء،
ُ
الحزن وسيالن الدمع فهي حالة تعرتي األنسان يف عىل اليش ِء.
هذه الحاالت تسمى بكا ًء.

والوجوم ،وقد َو ِ
ج َم وهو واج ٌم.

لنا أن البكاء يف اللغة يدور بني معنيني:

حزن.
وال َك َم ُد ،وقد كَ ِم َد ،وهو أش ُّد ال ُ

جوى.
م��ن خالل التعاريف اللغوي��ة املاضية للبكاء يتبني والجوى ،وقد جوى يَجوي
ً
جوى ،واالسم ال َ
حز ُن(((.
والت ُح ال ُ
أ .إذا كان في��ه املد فاملراد به البكاء املصاحب مع والعمي ُد الحزين ُ .رَّ َ
الصوت.
الحزن اصطالحاً :عبارة عام يحصل لوقوع مكروه،

ب .وإذا كان بالق�صر :يف خ��روج الدموع من غري أو فوات محبوب يف املايض(((.
صوت.
 .2نشج نشيجاً  :إذا بىك:

وقال صاحب املخص��ص أن الخليل قال( :من مد نش��ج البايك نش��يجاً ،وهو الغصص بالبكاء وتر ّدده
الب��كاء ذهب به إىل الص��وت املعرب به عن الحزن ،يف الصدر(((.

ومن قرصه ذهب به إىل معنى نفس الحزن وكالهام  .3انتحب  :أي بىك
مصدر بىك بكاء وبكا)(((.
حيب  :أش��د البكاء ،نحب ينحب نحيباً
حب وال َّن ُ
ال َّن ُ

ثانياً :األلفاظ ذات الصلة:

وانتحب((( .

ج،
ش��جي يش��جي
ج ُو،
ش��جى ،وه��و ش�� ٍ
والشَّ �� ْ
ً
َ

((( التلخيص يف معرفة اسامء االشياء .٨٦/

عند املريض  ،٨٤/٢رقم الحديث .1304 :

((( اساس البالغة .٢٦٩/٢

 .1الح��زن لغ��ة :الح��زن الكآبة ،وه��و كئيب ،وقد  .4عربت عينه :اذا بىك
ِب.
اكتأب  ،والكرب وقد كُر َ
برانُ:
ع�برت عين��ه واس��تعربت ،أي دمع��ت ،وال َع� َ
أىس.
أس يأىس ً
واألىس ،يِ َ
البايك .وال َعبرَ ُ بالتحريكُ :س��خن ٌة يف العني تُبكيها،
((( صحي��ح البخ��اري  ،٨٤/٢كتاب الجنائ��ز ،باب البكاء ((( التعريفات .86/1
((( املخصص .٩٠/٤

((( املحكم واملحيط االعظم .386/3
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رب وال َعبرَ  ،ورأى أي دعا ُه له فأجاب(((.
رب بالضم مثله ،يق��ال :أل ِّمه ال ُع ُ
وال ُع ُ
خن عينيه(((.
رب عينيه ،أي  :ما يُس ِّ
فال ٌن ُع َ

 .5استعرب :أي بىك

•املطلب الثاين :أنواع البكاء

للبكاء أسباب كثرية عد منها ابن القيم عرشة :

الرجل إذا بىك ،فإذا جرى دمعه قيل :سكَب  .1بكاء الرحمة والرقة.
ُ
استَعبرَ َ
َ َ
 .2بكاء الخوف والخشية.
وفاض
وارفض
و َه َم َل ،و ٌوك ََف َوكٍيفاً ،و َذ َر َف ُذ ُروفاً،
َ
َّ
 .3بكاء املحبة والشوق.
َ
وترق��رق ،واغرورقت
وانهل وقَطَ َر
َّ
واس��تهل و َه َم َع
َّ
 .4بكاء الفرح والرسور.
ت تَهمي َهم َياً(((.
عي ُن ُه ،و َه َم ْ
 .5بكاء الجزع من ورود املؤمل وعدم احتامله.
 .6وأعول :أي بىك:
 .6بكاء الحزن.
العويل الصي��اح والبكاء يقال :اعول اعواال وعويال  .7بكاء الخوف والضعف.

وع��ول تعويال اذا صاح وبىك وأنش��د اي من مبيك  .8بكاء النفاق  :وهو أن تدمع العني والقلب ٍ
قاس.
وقي��ل :من مس��تغاث ومعتمد وكان أه��ل الجاهلية  .9البكاء املس��تعار واملستأجر عليه كبكاء النائحة
يوص��ون مخلفيهم بالنياحة وش��ق الجيوب والنعي باألجرة فإنها تبيع عربتها.

بذكر مآثرهم فكأنهم استحقوا التعذيب بوصاتهم((( .10 .ب��كاء املوافق��ة :وه��و أن يرى الرج��ل الناس
يبكون ألمر ورد عليهم فيبيك معهم(((.
ٌ .7
انتأق :أي بىك من الغيظ(((.
 .8حن :أي بىك:

يق��ال :حن الرجل يح��ن  :إذا بىك؛ أي :حن أو أن،
ويقال :الحنني أرفع من األنني(((.

 .9ن َدب امليت :أي بىك:

❊

❊

❊

ت بىك عليه وع َّدد محاسنه وبابه نَصرَ َ ،
ب) امل ِّي َ
(نَ َد َ
ب) له
واالس�� ُم (ال ُّندبةُ) بالضم ،و (نَ َدبَ ُه) ألم ٍر (فانتَ َد َ

((( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٧33 /٢
((( التلخيص يف معرفة اسامء االشياء .٩٩/
((( الزاهر يف غريب ألفاظ الشايف .٩٥/
((( معجم ديوان االدب .٢٣٥/٤
((( تهذيب اللغة .٢٤٤/٥

((( مختار الصحاح .307

((( زاد املعاد يف هدى خري العباد .٩٦/١
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المبحث الثاني
آيات البكاء في القرآن الكريم
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ ٓ ۡ َ ُ
ٱلس َما ُء َوٱلأۡرض
 .1قال تعاىل :ﵟ فما بكت علي ِهم
ََ َ ُ ْ ُ َ
نظر َ
ُّ َ
ﵝالدخان الآية ﵙﵒﵜ.
ين ٢٩ﵞ
وما كانوا م
ِ
َ
ۡ
َ َ
َ
َۡ َ َ
ج ُبون ٥٩
�ث تع
 .2قال تع��اىل :ﵟأف ِم ۡن هٰذا ٱلحَدِي� ِ
ََ ۡ َ ُ َ ََ َۡ ُ َ
ون ٦٠ﵞ َّ
ﵝالن ۡجم من الآية ﵙﵕ الى الآية ﵐﵖﵜ.
وتضحكون ولا تبك
ََۡ ۡ َ ُ ْ َ ٗ َ َۡۡ ُ
كوا ْ َكث ِ ٗ
يرا
 .3قال تعاىل :ﵟ فليضحكوا قل ِيلا وليب
َ َ ٓ َۢ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ
ون ٨٢ﵞ َّ
ﵝالت ۡو َبة الآية ﵒﵘﵜ.
جزاء بِما كانوا يكسِب
َ
َ ٓ
ٓ
ُ َ
ُ
 .4قال تعاىل :ﵟ َو َجا ُء ٓو أبَاه ۡم عِش��ا ٗء َي ۡبكون ١٦ﵞ
ﵝيُ ُ
وسف الآية ﵖﵑﵜ.

 .7الحيوان.

•آيات البكاء يف القرآن الكريم

عن ابن عباس ريض الله عنهام قال :سمعت رسول

الل��ه ﷺ يقول :عينان ال متس��هام النار :عني بكت
من خش��ية الله وعني باتت تحرس يف س��بيل الله.

قال الرتمذي حديث حس��ن غريب ،ورواه أبو يعىل
َ َ َ َ ٰٓ ُ َ ٓ
َ
هؤلا ِء
ج ۡئ َن��ا بِك عل ٰى
بأس��ناد جيد .قال تعاىل :ﵟو ِ
َ ٗ
ّ
هيدا ٤١ﵞ ﵝالن َِساء الآية ﵑﵔﵜ
شِ
قال الس��معاين :وروي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ
ق��ال يل :اقرأ ع�لىَّ القرآن فقلت :كي��ف أقرأ عليك
وعليك أنزل! قال :أريد أن اس��معه من غريي ،قال
ابن مسعود فافتتحت سورة النساء ،فلام بلغت قوله

تعاىل( :فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك

َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ
َۡ ُ َ
�ان يبك��ون
 .5ق��ال تع��اىل :ﵟ وي ِ
خ��رون ل ِلأذق� ِ
عىل هؤالء ش��هيدا ً) غمزين رس��ول الله بيده ،وقال
ََ ُ ُ ۡ ُ ُ ٗ
زيدهم خشوعا۩ ١٠٩ﵞ ﵝال ِإ ۡس َراء الآية ﵙﵐﵑﵜ.
وي ِ
حس��بك ،فنظرت إليه فاذا عيناه تذرفان .....وأصل
َ
َ
َ
َ
َ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ
حك َوأبۡك ٰى ٤٣ﵞ
 .6ق��ال تعاىل :ﵟ وأنهۥ هو أض
(((
الحديث صحيح .
َّ
ﵝالن ۡجم الآية ﵓﵔﵜ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ٓ ُ َ ۡ َ ُ
قال تعاىل :ﵟ فما بكت علي ِهم ٱلس��ماء وٱلأۡرض
َ
�م َء َاي ٰ ُ
�ى َعلَ ۡيه� ۡ
ت َّ
 .7قال تع��اىل :ﵟإِذا ُت ۡتلَ� ٰ
ِنَٰمۡح
ٱلر
ْ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ َ
ﵝالدخان الآية ﵙﵒﵜ.
وما كانوا منظ ِرين ٢٩ﵞ
ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َو ُبك ٗ ّيا ۩ ٥٨ﵞ َ
ﵝم ۡر َيم الآية ﵘﵕﵜ.
ِ
هنا الحديث عن فرعون وقومه إذ كانوا أهون من أن
•أقسام البكائني:
يبيك أح ٌد عليهم من أهل السامء واألرض.
 .1املالئكة .
 .2الجن.

 .3األنسان.
 .4االنبياء.

 .5املؤمنون.
 .6الكافرون.

((( تفس�ير الس��معاين ،أب��و املضف��ر منصور ب��ن محمد
املروزي الس��معاين التميمي ،دار الوط��ن ،الرياض ،ط،١

1997م  ، ٤٧٤/١/أخرجاه يف الصحيح من حديث حفص

ب��ن غياث  ،البخ��اري فضائل الق��ران  /٣٥/٢رقم ، ٩٥٨٧
مسلم يف الصالة  .١٤٧/١ورواه غريهم.
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قوله ﷺ (( :ما من مؤمن إال وله يف الس�ماء بابان ،الحسنة للناس كافة ،منهم اذا سمعوا آيات الله تتىل
باب يصعد فيه عمله وباب ينزل فيه رزقه ،فإذا مات عليهم ،سجدوا لله خضوعاً وانقيادا ً لعظمته ،متوجه

بكيا علي��ه ،وكذلك مصاله الذي كان يصيل فيه من بالش��كر والحمد عىل ما هم فيه من النعمة الكربى،
ََ ۡ َ ُ َ َ َ ُ َ
حكون َولا ت ۡبكون يبكون متذللني خشية من عقوبته وعذابه(((.
األرض))((( .قال تعاىل :ﵟ وتض
ََ ۡ َ َ ۡ
َۡ َُ َ
َ
٦٠ﵞ َّ
�ث تعجبون ٥٩
ﵝالن ۡجم الآية ﵐﵖﵜ.
ق��ال تع��اىل :ﵟأف ِم��ن هٰ��ذا ٱلحدِي� ِ
ََ ۡ َ ُ َ ََ َۡ ُ َ
ون ٦٠ﵞ َّ
ﵝالن ۡجم من الآية ﵙﵕ الى الآية ﵐﵖﵜ.
وأنه أضحك وأبىك  :أي أفرح من شاء فأضحكه وتضحكون ولا تبك
وأحزن من ش��اء فأب��كاه

(((

معن��ى آخر أنه كي��ف تعجب��ون .من صدق الق��رآن تكذيب��ا منكم،
 ،وهناك
ً
وتضحكون منه اس��تهزا ًء وتس��خرون من آياته ،وال

أضحك أهل الجنة وأبىك أهل النار((( .
َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ
ۡ
ان يبكون وي ِزيدهم تبك��ون ك�ما يفع��ل املؤمن��ون ،وأنتم اله��ون عنه
قال تع��اىل :ﵟ وي ِ
خرون ل ِلأذق ِ
ُ ُ ٗ
غافلون معرضون ،فاس��جدوا أيها املؤمنون ش��كرا ً
خشوعا۩ ١٠٩ﵞ ﵝال ِإ ۡس َراء الآية ﵙﵐﵑﵜ.
هنا مدح ملن دمعت عينه من خشية الله وذكره وهنا ع�لى الهداية وخضوع��ا لله ،وأف��ردوه بالعبادة فهو

بكاء ىا يظهر معه صوت ،روى الرتمذي من حديث املستحق لذلك(((.

ابن عباس قال :سمعت رسول الله ﷺ يقول :عينان •بكاء يعقوب عليه السالم
َ
َ
َ َ َ َّ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰٓ َ َ ٰ َ َ ٰ ُ ُ َ
وسف
ال متس��هام النار ع�ين بكت من خش��ية الله وعني قال تعاىل :ﵟ وتولى عنهم وقال يأسفى على ي
َو ۡٱب َي َّض� ۡ
�ت َع ۡي َناهُ م َِن ٱلۡحُ ۡزن َف ُه َو َك ِظ ٞ
يم ٨٤ﵞ ﵝيُ ُ
وس��ف
باتت تحرس يف سبيل الله.
ِ
يف سورة مريم آية  ٥٨جاءت تصف األنبياء والرسل

الآية ﵔﵘﵜ.

إذا تت�لى عليهم آيات الرحمن خروا س��جدا ً وبكيا ،ابيض��ت عيناه ضعف برصه لبياض تغش��اه من كرثة

فاملتأمل لس��ورة مريم تحدث عن أوصاف من ذكر الب��كاء((( ،الع�برة هي الدمعة قب��ل أن تفيض أو ترد
فيها من االنبياء والرس��ل الذين اختارهم الله وأنعم البكاء يف الصدر أو الحزن بال بكاء(((.

عليهم نعمة النبوة والقرب منه ،وعظم املنزلة لديه،

•البياض ضد السواد

ه��م الذين اختارهم ليكونوا املث��ل األعىل والقدوة واألبيض عرق ابيض سمي به لكونه ابيض وملا كان
((( تفس�ير الطرباين  ،٢٨٧/٧التفسري الوسيط محمد سيد ((( الوسيط ،د .وهبة الزحييل ،دار الفكر _ دمشق ٢000م
طنطاوي موقع التفاسري.

.١٤٨٩/٢

العلوم والحكم ٢٠٠٢م .١٣٣/٢

((( زاد املسري يف امل التفسري .463/2

((( أيرس التفاسري أبو بكر جابر بن موىس الجزائري ،مكتبة ((( املصدر السابق .2536/3
((( الفتوحات األلهية املكتبة التجارية الكربى .٢٣٧/٤

((( القاموس املحيط ..٥٥٨/١
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البياض أفضل ل��ون عندهم كام قيل البياض أفضل الثاين :قيل إمنا حزن عىل يوس��ف ألنه سلمه إليهم

والسواد أهول((( فالبياض يف الوجه مدح قال تعاىل :صغريا فندم عىل ذلك.
ُ َ
ۡ َ هَّ ُ
ﵟ َوأَ َّما ٱلَّذ َ ۡ َّ ۡ
ِين ٱب َيض��ت ُو ُجوه ُه ۡم ف ِفي َرحمةِ ٱللِۖ ه ۡم الثالث  :قيل ألنه اشتيك بقونه واحزناه((( .
َ َ ُ َ
ف
ِيها خٰل ِ��دون ١٠٧ﵞ ﵝآل ع ِۡم� َ�ران الآي��ة ﵗﵐﵑﵜ ،أي اآلية ،أما وق��ال األل��ويس  :وابيضت عيناه من الحزن بس��بته
َ
َ َ َ َّ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٰٓ َ َ
ما ورد يف قوله تعاىل :ﵟ وتولى عنهم وقال
يأسف ٰى وهو يف الحقيقة البكاء والبكاء سبب البياض لعينيه
َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ
ٞ
يم
ظ
ك
عل ٰى يوس��ف وٱبيضت عيناه مِن ٱلحز ِن فهو ِ
فان العرسة إذا كرثت محقت س��واد العني وقلبه إىل
٨٤ﵞ ﵝيُ ُوس��ف الآي��ة ﵔﵘﵜ ،أي انقلبت عين��ه صار البياض بي��اض كناية ع��ن العمى ويقال ع��ن أيب حاتم :ان
بس��بب الحزن عىل أبنه يوس��ف وذك��ر العلامء فيه (جربيل عليه السالم دخل عىل يوسف عليه السالم

قوالن:

األول :قول مجاهد أنه ذهب برصه.

يف اليم��ن فعرفه فقال أيها املل��ك الكريم عىل ربه

هل لك علم بیعقوب فقال :نعم  ،قال :ما افعل قال:

الثاين :ضعف برصه لبياض يغشاه من كرثة البكاء((( ،ابيض��ت عيناه من الحزن عليك قال :من بلغ الحزن
قال امل��اوردي وق��ال مقاتل :مل يبرص بعينه س��ت قال :حزن س��يعني ثكىل قال هل ل��ه عىل ذلك من

سنني وقال ابن عباس ريض الله عنه  :أي من البكاء أج��ر قال نعم أجر مائة ش��هيد)(((  ،وقرء ابن عباس
ح�� َزنِ ) بفت��ح الحاء وال��زاي وقرأ قت��ادة بالضم
يريد أن عينيه مل تبيضا الكرثة بكائه فلام كان الحزن (بال َ

سببا للبكاء سمي البكاء حزناً .

واس��تدل باآلية عىل التأس��ف والبكاء عند النوائب

الله منه حني ذهب برصه(((.

حدي��ث أن��س ريض الله عنه (( :ان��ه ﷺ بىك عىل

قال الحس��ن الب�صري  :ما ف��ارق يعق��وب الحزن ولعل الكف م��ن ذلك ال يدخل تحت التكليف قل
مثانني سنة وما جفت عينه وما احد يومئذ أكرم عىل من ميلك نفس��ه عند الش��دائد وروى الشيخان من
وقال القرطبي :قال النحاس :إن لحزن يعقوب عليه ول��ده إبراهي��م وق��ال ان الع�ين لتدم��ع وان القلب
السالم ثالث أوجه منها:
ليخش��ع وال نقول إال ما يريض ربنا وانا عىل فراقك
األول :إن يعقوب عليه الس�لام ملا علم أن يوس��ف يا إبراهيم املحزونون)(((.
عليه الس�لام حي خاف عىل دينه فاشتد حزنه عىل
ذلك.

((( املفردات يف غريب القرآن ،١٦٦/١

((( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع .26/4
((( زاد املسري،۳/۹ :

((( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .۲۹۸۹ ،
((( تفسري الطربي.٢٣٠/١٦

((( روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والسبع املثاين
.١٠٩/٩
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ذكر أهل التفسري أن بكاء آدم وداوود عليهام السالم الثالث��ة  :حرضوا عند أبيهم لي�لاً بل يف ظلمة الليل
َ ٓ َ ُ
ﵟو َج��ا ُء ٓو أبَاه ۡم
مل يذهب برصهام عىل عكس يعقوب عليه السالم ،حتى ال تكش��ف الدم��وع املزورة
َ ٓ
ُ َ
الن بكائه�ما كان من توب��ة فحفظ الله لهام البرص ،عِشا ٗء َي ۡبكون ١٦ﵞ ﵝيُ ُوسف الآية ﵖﵑﵜ ،فلوا كانوا صادقني

وبكاء يعقوب كان خوفاً عىل فقد ولده(((.

لجاءوا وضح النهار واخربوه الخرب.

•املطلب الثاين :بكاء الحيل
الرابعة :إخوة يوسف شككوا بأنفسهم فقالوا اعرتافا:
َ َ ُٓٓ ََ ُ ۡ َ ٓٗ َۡ ُ َ
َ َ ٓ َ َ ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ َّ َ
َ
ُ
ُ
ٰ
١٦ﵞ
ون
ق��ال تعاىل :ﵟ وج��اءو أباهم عِش��اء يبك
دقِين ١٧ﵞ ﵝيوس��ف
ﵟوم��ا أنت بِمؤم ِٖن لنا ولو كنا ص ِ
ﵝيُ ُ
وسف الآية ﵖﵑﵜ.
الآي��ة ﵗﵑﵜ ،كانوا يقولون أنت ال تص��دق قولنا ولو كنا
س��میناه بكاء الحيلة  ،فإن ه��ذا النوع من البكاء هو صادقني(((.

الب��كاء املصطنع وهن��اك آية واحدة وقف��ت عليها الخامس��ة :أن يعق��وب بيك عىل صدم��ة وقال أين
لهذا املوضوع وهو بكاء اخوة يوس��ف واملقصود القمي��ص فاخ��ذ القمي��ص وبکی ثم ق��ال :إن هذا

به إخفاء جرمية الغ��در والخيانة  ،وأرادوا به إظهار الذئب كان بابني رحيام.
أنفس��هم أمام يعقوب أنهم أبرياء
وكأنهم ٓمتأس��فني •مالحظة يف هذا القميص شهادات ثالثة:
َ
ُ
ْ
َ
َ َ ٰٓ َ َّ َ
يأبَانا إِنا ذه ۡب َنا
ملا جرى ليوس��ف فقالوا  :ﵟ قالوا
 .1حني قد قميصه من دبره.
َ
َ
ّ
َ
َۡ َ ُ ََََۡ ُ ُ َ
َ
َ َ
كل ُه ٱلذِئۡ ُ
ب
ِند َمتٰعِ َنا فأ
وس��ف ع
نستبِق وتركنا ي
ۖ
 .2حني القي عىل وجه أبيه ارتد بصريا ً.
َّ
َ
ُ
َ َ ۡ َّ َ
َََٓ َ ُۡ
َ
ُ
ُ
ٰ
دقِين ١٧ﵞ ﵝيوسف الآية
وما أنت بِمؤم ِٖن لنا ولو كنا ص ِ
 .3وح�ين جاءوا ع�لى قميصه بدم ك��ذب عىل أن
ﵗﵑﵜ ،ويف اآلية الطائف تكشف الحيل:
ٓ َ َ الذئب لو أكله لخرق قميصه((( .
األوىل :ك��ذب الله دعواه��م فقالَ :
ﵟو َج��ا ُءو عل ٰى
َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
كمۡ
السادس��ة :ق��ال تع��اىل :ﵟقال ب��ل س��ولت ل
َ َ
َ
دم كذِبﵞ ﵝيُ ُ
َ
َ
ﵘﵑﵜ.
الآية
ف
وس
ۡ
ق ِم ِ
يصهِۦ ب ِ ٖ
ُ ُ ُ ۡ ۡ ٗ َ َ ۡ  َ ٞ َ ٞهَّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
ٖ
ان عَل َ ٰى ماَ
أنفسكم أمراۖ فصبر جمِيل ۖ وٱلل ٱلمستع
فهو دم سخلة وليس دم يوسف عليه السالم(((.
َ ُ َ
ُ
ُ
صفون ١٨ﵞ ﵝيوسف الآية ﵘﵑﵜ
ت ِ
الثانية :اعتذروا بنفس العذر الذي ذكره يعقوب عليه
َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ ّ ۡ ُ وبعض أهل التفسري س�ماه دموع فرح ألنهم ظفروا
الس�لام حيث ق��ال :ﵟوأخاف أن يأكل��ه ٱلذِئب
مبقصوده��م واظه��روا أنه ب��كاء ح��زن يف الظلمة
ََ ُ َ َ ُ َ
نت ۡم ع ۡن ُه غ ٰ ِفلون ١٣ﵞ ﵝيُ ُوس��ف الآي��ة ﵓﵑﵜ ،فهذا العذر
وأ
كشف جزء من الزيف عندهم.
((( املصدر السابق.

((( جامع البيان يف تأويل القرآن .٢٠٣/٧

((( ينظ��ر :الكش��ف والبي��ان عن تفس�ير الق��رآن للثعلبي
 ،٢٠٢/٥وينظ��ر :التحري��ر والتنوي��ر  ،٢٤/١٢وينظر :الدر
املنثور يف التفسري باملأثور .٣٧٢/٥

((( ينظر :جامع البيان الطربي  ،٢٠١/٧وينظر :بحر العلوم

للسمرقندي .٣٦٩/٢
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ليوهموه أن��ه بكاء عىل الحقيقة ال ب��كا ًء مصطنع  ،دين��ي وال دين احد من ه��ذه األمم فكلمه جعفر بن
وألنهم لو جاءوا يف النهار الفتضحوا(((.

أيب طال��ب قائال أيها امللك كنا قوم��ا أهل جاهلية

•املطلب الثالث :بكاء النصاري
َ
َ َ َ ُ ْ َُٓ َ
َّ ُ َ
َ
ٰٓ
نزل إِلى ٱلرسو ِل ترى األرحام ون�سيء الجوار يأكل من��ا الضعيف فكني
َقال تعاىل :ﵟ وِإذا س�� ِمعوا ما أ ِ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ّۡ
ۡ َُُ ۡ َ ُ
َّ ۡ
أعينه�
�م تفِيض م َِن ٱلدم��عِ مِما عرفوا مِ��ن ٱلح ِقۖ عىل ذلك حتى بعث الله إلينا نبيا ورسوال منا نعرفه
ٓ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ۡ
ٱك ُت ۡب َنا َم� َ
ٱلشهد َ
�ع َّ ِٰ
يقولون ربن��ا ءامنا ف
ِين ٨٣ﵞ ونس��به وصدقه وأمانته وعفاف��ه فدعانا الله إىل الله
نعبد األصنام ون��أكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع

َ
ﵝالمائـِ� َ�دة الآي��ة ﵓﵘﵜ ،فهذه اآلية قد ورد يف س��بب نزولها لتوحيده ونعبده ونخل��ع ما كان يعبد آباؤنا من دونه

حادثتان:

من الحجارة واألوثان والكف عن املحارم والدماء

األوىل :قي��ل إنها نزل��ت يف النج��ايش ومجموعة ونهان��ا عن الفواحش وقول ال��زور واكل مال اليتيم

م��ن أصحابه آمن��وا معه ملا قرأ علي��ه جعفر بن أيب وق��ذف املحصنة وأمرنا أن نعبده ال نرشك به ش��يئا

طالب ريض الله عنه وأصحاب��ه الذين هاجروا معه وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام وعد للنجايش أمور
إىل الحبشة فأرسلت قريش خلفهم عبد الله ابن أيب كث�يرة ثم ق��ال جعفر أيها امللك ه��ؤالء يريدون أن
ربيعة وعمر ابن العاص لعالقتهم الحميمة بالنجايش يعيدون��ا إىل عب��ادة األوث��ان فلام ظلمون��ا وقهرونا
ث��م طلبوا منه تس��ليم املس��لمني املهاجرين إليهم خرجن��ا إىل بلدك واخرتناك عىل من س��واك ورغبنا

ليعيدونه��م إىل مكة بع��د أن بعد أن قدم��وا الهدايا يف جوارك ورجونا أن ال نظلم عندك أيها امللك قال
للنج��ايش الجزي��ة فقالوا للنجايش ه��ؤالء غلامن النجايش :هل معك مام جاء به عن الله يشء فقال

س��فهاء فارقوا دينهم وجاءوا بدي��ن جديد وأيدهام
البطارقة ولكن النجايش قال والله ال أسلمهم إليهم
وال أكيد بتق��وم جاوروين ونزلوا ببالدي واختاروين

عىل من س��واي حتى أدعوهم فاس��ألهم ماذا يقول

ه��ؤالء يف أمرهم فان كان��وا كام يقولون أس��لمهم
إليه��م وان كانوا غري ذلك منعتهام منهم وأحس��نت

جوارهم وأجاروين فدعا النجايش املسلمني جعفر
بن أيب طالب وجامعته املهاجرين فس��ألهم قائالً:
ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ومل تدخلوا يف

((( روح املعاين .75/12

جعف��ر نعم فقرأ عليه أول س��ورة مري��م قال تعاىل:
ٓ
َ ۡ ُ
ﵟك ٓ
ﵟوٱذك ۡر فِي
هيع ٓص ١ﵞ َﵝم ۡر َيم الآي��ة ﵑﵜ .ومر بقوله:
َ ٗ َ ٗ
ۡ َۡ
َ َ ۡ
ۡ َ
ٰ
�ن أهل َِها َمكانا ش ۡرق ِّيا
�ب َم ۡر َي َم إِذِ ٱنت َبذت مِ�
�
ِت
ٱلك
ِ
َ
َّ
َ
َ ََ ۡ
ابا فَأ ۡر َس ۡل َنا ٓ إل ۡي َها ُر َ
ت مِن ُدونِه ۡم ح َ
ِج ٗ
وح َنا
 ١٦فٱتخذ
ِ
ِ
َ
َ َ ۡ ّ ُ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ٗ َ ّٗ
وذ ب َّ
ٱلرِنَٰمۡح
فتمثل لها بشرا س��وِيا  ١٧قال��ت إِن ِ ٓي أع ِ
َ َ َّ َ ٓ َ َ ۠ َ ُ ُ
ُ َ َ ٗ
َ
�ول َر ّ
ك
ب
نت ت ِق ّي��ا  ١٨قال إِنما أنا رس�
مِن��ك إِن ك
ِ ِ
َُ
َ َ ۡ َ َّ
ََ َ َ َُ
ٗ
ُ ُ
ت أن ٰى يَكون لِي غل ٰ ٞم
ك غل ٰ ٗما َزك ِّيا  ١٩قال
ل ِأهب ل ِ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ
ٗ
َول ۡم َي ۡم َس ۡس��نِي بَش ٞر َول ۡم أ ُك بَغِ ّيا  ٢٠قال كذٰل ِِك قال
ۡ َ ٗ َّ
َر ُّبك ُه َو عَل َ َّي َهي ّ ٞن َول َِن ۡج َعل َ ُه ٓۥ َءايَ ٗة لّ َّ
ِلن ِ
ِ ۖ
اس َو َرحمة ّمِنا ۚ
ِ
َ
ََ َ
ان أ ۡم ٗرا َّم ۡقض ٗ ّيا ٢١ﵞ َ
ﵝم ۡر َيم من الآية ﵖﵑ الى الآية ﵑﵒﵜ.
وك
ِ
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حت��ى اكتمل��ت ق��ال فبىك والل��ه النج��ايش حتى واثنت��ان وس��تون من الحبش��ة منهم بح�يرا الراهب
أخ��ض وبكت أس��اقفته حتى أخضل��وا مصاحفهم وأبره��ة وإدري��س وارشف ومتام وقث��م وذر وأمين
حني س��معوا ما تيل عليهم ثم قال النجايش إن هذا فقرا عليهم ﷺ (س��ورة يس) إىل آخرها فبكوا حني
والذي جاء به موىس ليخرج من مشكاة واحدة فقال س��معوا القران وأمنوا(((  ،وقال سعيد بن جبري كانوا

مل�شريك قريش عبد الله وعمر اب��ن العاص آنذاك ثالثني رجال((( .

انطلقوا فو الله ال أس��لمهم إليكام أبدا وال أكيد بهم قال الس��دي كانوا اثني عرش رجال فكان هذا س��ببا

ث��م جاءوا مرتا أخرى فقالوا ه��ؤالء يطعنون بعيىس يف إس�لام النجايش ملك الحبش��ة لس�ماع القران
ابن مريم فس��ألهم النجايش مرة أخرى ماذا تقولون ومات مس��لامً ونعاه النبي صيل الله عليه وس��لم ،

يف عي�سى ابن مري��م فقال له جعفر ب��ن أيب طالب وص�لى عليه صالة الجنازة )((( ،ونعاه النبي ﷺ إىل
نق��ول به الذي ج��اء به نبين��ا هو عبد الله ورس��وله أصحاب النجايش ملك الحبشة ثم تقدم النبي ﷺ

وروح��ه وكلمته التي ألقاها إىل مريم العذراء البتول خلف��ه وكرب أربعا وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال
وروح من��ه فرضب النجايش ي��ده يف األرض فأخذ النبي ﷺ (( :م��ات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا

منه��ا عودا ثم قال :ماعدا عي�سى ابن مريم ما قلت عىل أخيكم اصحمة))(((.
هذا العود).

•سبب النزول

فيضان الدمع له س��بب إذا امتألت وزاد الدمع حتى

ف��اض((( ،ايبني مدى تأثرهم بس�ماع القران الكريم

إن النجايش أوفد اثنتي عرشة رجال من الحبشة إىل وه��م قوم لهم رقة يف قلوبه��م ويظهر مدى تعلقهم

النبي ﷺ س��بعة قسيسني وخمسة رهبانا فقرا عليهم بهذا الس�ماع وانصافهم أنفسهم وجامعاتهم وذلك

ما انزل فبكوا وآمنوا  ،يف رواية أخرى أن الذين امنوا بتأييده��م واعرتافه��م أن ه��ذا وحي ويش��به الكالم
باإلسالم وأفدوا من قومه سبعني فدخلوا عىل النبي الذي كان قد نزل عىل عيىس عليه السالم.
ﷺ « فق��رأ عليهم ٓ
ﵟيس َ ١وٱلۡ ُق ۡر َءان ٱلۡحَ
٢ﵞ
م
ِي
ك
ِ
ِ
((( أس��باب النزول للواحدي  ،١٥٢/١وينظر :زاد املسري
ﵝي��س من الآية ﵑ الى الآي��ة ﵒﵜ .فبكوا وعرفوا الحق فأنزل الله  ،٣٣/١وينظر :الوسيط يف تفسري القرآن املجيد .٢١٧/٢
اآليت�ين  ،وقيل :الوفد ال��ذي قدم مع جعفر ابن أيب ((( زاد املسري .٣٣٩/١
((( البخاري .٤٤٣/١

طالب من الحبش��ة وأصحابه س��بعون رجال بعثهم

النج��ايش وفد إىل رس��ول الل��ه ﷺ عليه��م ثياب

((( صحي��ح البخ��اري  :كتاب مناق��ب األنصار باب موت
النجايش  ،٥١/٥رقم الحديث.٣٨٧٧ :

الصوف وق��ال ابن كثري قال ابن عباس كانوا كرابني ((( الكش��اف ع��ن حقائق غوام��ض التنزي��ل للزمخرشي

يش��تغلون بالفالحة قال الواحدي مثانية من الش��ام .٣٠٥/١
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الخاتمة

ق��ام به ابناءه من الحيل��ة ذكرنا بكائهم الذي ورد يف
القصة نفسها واسميناه بكاء الحيلة.

 .8تناولن��ا بعض اآليات التي وردت بلفظة (تفيض)

الحمد لله الذي بحمده تت��م الصالحات ،والصالة وامل��راد ب��ه فيض��ان العني بالب��كاء ،وتناولن��ا بكاء

والس�لام عىل املبع��وث بالرح�مات ،نبينا محمد النصارى.
وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثريا ً .

بع��د إمتام هذا البح��ث نذكر أهم ما في��ه من نتائج

وهي:

 .1أن البكاء ورد يف القرآن الكريم سبع مرات بلفظ
بكاء ومرتني بلفظ تفيض أي العني.

 .2م��ن خ�لال التعريف اللغ��وي للب��كاء يتبني أنه
اذا مددته��ا فاملراد به الص��وت ،واذا قرصتها اردت

الدمع.

 .3ان البكاء يف االصطالح هو سيالن الدمع بسبب

الحزن.

 .4من االلفاظ ذات الصلة بالبكاء هو الحزن ،و هو
مبعن��ى االكتئاب واألىس واألس��ف ،ملا أصابه من
مكروه وغريه .

 .5م��ن اكرث من غرف عنه البكاء والحزن ملا أصابه
هو نبي الله يعقوب التي وذلك لفقده ولده يوس��ف

عليه السالم.

 .6ذكر لنا القرآن الكريم حزن يعقوب عليه الس�لام

عىل فقده يوس��ف عليه السالم ثم من بعده فقد ابنه
اآلخ��ر بنيامني وصور لنا حالت��ه أن عينيه ابيضتا من

كرثة حزنه وبكائه عليه.

 .7ملا كان س��بب بكاء يعقوب عليه الس�لام هو ما

❊

❊

❊
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 .6التلخيص يف معرفة أس�ماء األش��ياء  ،أبو هالل

الحس��ن بن عبد الله بن س��هل بن س��عيد بن يحيى
بن مهران العس��كري (ت نحو 395ه��ـ) ،تحقيق:
الدكتور عزة حس��ن ،النارش :دار طالس للدراسات

 .1أس��اس البالغة :بو القاس��م محم��ود بن عمرو والرتجمة والنرش ،دمشق ،الطبعة :الثانية۱۹۹۹ ،م.

بن أحم��د ،الزمخرشي ج��ار الل��ه (ت538:هـ)  .7 ،تهذي��ب اللغ��ة  :محمد بن أحمد ب��ن األزهري
تحقي��ق :محمد باس��ل عي��ون الس��ود ،دار الكتب الهروي ،أبو منص��ور (ت ۳۷۰ھ) ،تحقيق :محمد
العلمية ،بريوت -لبن��ان ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ عوض مرعب  ،الن��ارش :دار إحياء الرتاث العريب -

۱۹۹۸ -م.

بريوت  ،الطبعة :األوىل۲۰۰۱ ،م.

 .2أس��باب نزول القرآن  :أبو الحسن عيل بن أحمد  .8جامع البي��ان يف تأويل القرآن  :محمد بن جریر
بن محمد بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي بن يزيد بن كثري بن غالب األميل ،أبو جعفر الطربي

(ت 468ه��ـ) تحقي��ق :ك�مال بس��يوين زغل��ول ( :ت  ۳۱۰هـ) ،تحقق :أحمد محمد شاكر  :مؤسسة
دار الكت��ب العلمي��ة  -ب�يروت  ،الطبع��ة :األوىل ،الرسالة الطبعة :األوىل ۱۹۲۰ ،هـ – ۲۰۰۰م.

 1411هـ.

 .9الجامع ألحكام القرآن تفس�ير القرطبي :أبو عبد

 .3العل��وم :أب��و الليث نرص بن محم��د بن إبراهيم الل��ه محمد ب��ن أحمد ب��ن أيب بكر ب��ن األنصاري
الس��مرقندي الفقي��ه الحنفي ،تحقي��ق :د .محمود الخزرج��ي ش��مس الدي��ن القرطب��ي (ت 671هـ)

مطرجي ،دار الفكر  -بريوت.

تحقي��ق :أحم��د ال�بردوين وإبراهيم أطفي��ش  :دار

 .4التحرير والتنوير «تحرير املعنی الس��ديد وتنوير الكت��ب املرصي��ة – القاه��رة  ،الطبع��ة :الثاني��ة،
العقل الجديد من تفس�ير الكتاب املجيد»  :محمد 1384هــ 1964 -م .

الطاه��ر ب��ن محمد ب��ن حم��د الطاهر بن عاش��ور  .10الدر املنثور يف التفسري باملاثور  :عبد الرحمن

التون�سي (ت 1393:هـ)  :الدار التونس��ية للنرش  -بن أيب بكر ،جالل الدين الس��يوطي (ت ۹۱۱هـ)،

تونس1984 :م.

تحقي��ق :مرک��ز هج��ر للبح��وث :دار هجر – مرص

 .5التعريف��ات :ع�لي ب��ن محم��د بن ع�لي الزين 1424هـ۲۰۰۳ .م.

الرشي��ف الجرج��اين (ت 816ه��ـ) ،دار الكت��ب  .11روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والسبع
العلمي��ة ،بريوت لبنان  ،الطبع��ة :األوىل 1403هـ املثاين  :ش��ها الدین محمود بن عبد الله الحسيني

۱۹۸۳-م.

األلويس (ت  ۱۲۷۰هـ) ،تحقيق :عيل عبد الباري
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عطي��ة :دار الكت��ب العلمي��ة – ب�يروت  ،الطبع��ة .17 :القام��وس املحي��ط  ،مج��د الدين أب��و طاهر

األوىل 1415 ،هـ.

محمد ب��ن يعق��وب الفريوزآب��ادي (ت 817:هـ)،

 .12روح املع��اين تفس�ير القرآن العظيم والس��بع تحقيق :مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرسالة
املث��اين  :ش��هاب الدي��ن محم��ود ب��ن عب��د الله  ،بإرشاف :محمد نعيم العرقويس  :مؤسسة الرسالة

الحس��يني األلويس (ت ۱۲۷۰ه��ـ) ،تحقيق :عيل للطباع��ة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان  ،الطبعة:
عب��د الباري عطية  :دار الكت��ب العلمية – بريوت  ،الثامنة 1429 ،هـ – ۲۰۰5م.

الطبعة :األوىل 1415 ،هـ.

 .18الكش��اف ع��ن حقائ��ق غوام��ض التنزيل :أبو

 .13زاد املسري يف علم التفسري :جامل الدين أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخرشي جار
الفرج عب��د الرحمن بن عيل ب��ن محمد الجوزي الله (ت  5۳۸ه��ـ)  :دار الكتاب العريب  ،بیروت ،

(ت 5۹۷ھ) ،تحقي��ق :عب��د ال��رزاق امله��دي ،الطبعة :الثالثة –  ۱۰۷هـ.

الن��ارش :دار الكت��اب العريب – بی��روت ،الطبعة .19 :الكش��ف والبي��ان عن تفس�ير الق��رآن  :أحمد

األوىل –  1422ه��ـ.

ب��ن محمد ب��ن إبراهي��م الثعلبي ،أبو إس��حاق (ت

 .14غری��ب الف��اظ الش��افعي :محم��د ب��ن أحمد 4۲۷ه��ـ) ،تحقيق :اإلمام أيب محمد بن عاش��ور ،
ب��ن األزهري اله��روي ،أبو منص��ور (ت ۳۷۰هـ) ،مراجعة وتدقيق  :األستاذ نظري الساعدي  :دار إحياء

تحقيق :مسعد عبد الحميد السعدين  ،النارش :دار -ال�تراث العريب ،ب�يروت – لبن��ان ،الطبعة :األوىل
الزاهر الطالئع.

۱۶۲۲هـ – ۲۰۰۲م.

 .15الصح��اح ت��اج اللغ��ة وصح��اح العربي��ة .20 :لس��ان الع��رب  :محم��د ب��ن مكرم ب��ن عىل،
أبو نرص إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب (ت :أب��و الفض��ل ،جامل الدي��ن ابن منظ��ور األنصاري

 ،)۵۳۹۳تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  ،النارش :الرويفع��ى اإلفريق��ي (ت ۷۱۱ه��ـ) ،دار ص��ادر –

دار العل��م  ،للمالي�ين – بريوت  ،الطبع��ة :الرابعة بريوت ،الطبعة :الثالثة –  ۱۱هـ.
۱۹۸۷ – ۱۹۰۷م.

 .21املحكم واملحيط األعظم :أبو الحسن عيل بن

 .16صحي��ح البخ��اري  :محم��د ب��ن إس�ماعيل إسامعيل بن سيده املريس (ت 458هـ) ،املحقق:
أبو عبد الله البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهري عبد الحميد هنداوي ،النارش :دار الكتب العلمية –
بن ن��ارص الن��ارص  :دار طوق النج��اة (مصورة عن بیروت ،الطبعة :األوىل ۱۶۲۱ ،هـ – ۲۰۰۰م.

الس��لطانية بإضافة ترقيم محمد ف��ؤاد عبد الباقي) .22 ،مخت��ار الصح��اح  :زي��ن الدين أب��و عبد الله
الطبعة :األوىل۱۹۲۲ ،هـ.

محمد بن أيب بك��ر بن عبد الق��ادر الحنفي الرازي
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(ت 666ه��ـ) ،تحقي��ق :يوس��ف الش��يخ محمد:
املكتب��ة العرصي��ة النموذجي��ة ،ب�يروت – صي��دا

الطبعة :الخامسة۱۹۲۰ ،هـ.

 .23املخصص ،أبو الحس��ن عيل بن إسامعيل بن
س��يده املريس (ت 458هـ) ،تحقق :خليل إبراهم
جف��ال ،دار إحياء الرتاث الع��ريب ،بريوت ،الطبعة:
األوىل1417 ،هـ ــ 1996م.

 .24معج��م دي��وان األدب :أب��و إبراهيم إس��حاق
بن إبراهيم بن الحس�ين الف��ارايب( ،ت350 :هـ)،
تحقيق :دكتور أحم��د مختار عمر  ،مراجعة :دكتور
إبراهيم أنيس  ،طبعة :مؤسسة دار الشعب للصحافة
والطباعة والن�شر ،القاهرة ،عام النرش1424 :هـ ــ

2003م.

 .25املف��ردات يف غري��ب الق��رآن :أب��و القاس��م
الحس�ين بن محمد املعروف بالراغب األصفهاين

(ت 5۰۲ه��ـ) ،املحقق :صف��وان عدنان الداودي،

النارش :دار القلم ،الدار الش��امية – دمشق بريوت ،
الطبعة :األوىل –  1412هـ.

 .26هداية الحي��ارى يف أجوبة اليهود والنصارى :

محمد بن أيب بكر ابن قيم الجوزية  ،دار ابن زيدون،
بیروت ،لبنان  ،األوىل۱۹۹۰-۱۹۱۰ :م.

 .27الوسيط يف تفسري القرآن املجيد :أبو الحسن عيل
بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي ،النيس��ابوري،

الش��افعي (ت 468هـ) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد
عبد املوجود ،وأخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت

 ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ ــ1994م.
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