
 

 التوثيق القرآني لغزوة بدر الكبرى
 أحمد محمد شعبانأ. 

 مركز بحوث ودراسات المدينة المنورةباحث في 

 

الحمد هلل ، والصالة والسالم على سييدنا رسيوهللا ، ، وعليى  

 آله وصحبه ومن وااله وبعد: 

يأخذ التوثيق أهميته ومكانته من أهمية الموثق ومكانتيه، وال رييف نيان القيرآن 

ا حييدا  تييدوين بييين المصييادر التييي اهتميي  بم يتبييوأ المكانيية ا سييمى الكييري

إنيا نقياهللا :  ،تبديهللا أوتغيير أي تعالى تكفهللا بحفظه من نهو كالم ، ؛ وتوثيقها

ال تحرك به لسانك لتعجهللا به  وقاهللا:   (1)نحن نزلنا الذكر وإنا له لحانظون 

 . (2)إن علينا جمعه وقرآنه 

: نقليه إلينيا متيواتراي جييالي عين جييهللا ، أهمهيا، ييرة متعيددةكثمظاهر هذا الحفظ و 

ي نيي الصيدور  وهيذا التيواتر يفييد العليم الييروري (3) .كتابة ني السطور وحفظيا

 ورد ذكرها ني القرآن الكريم. آية أيال يمكن دنعه ني  من حي  الثبو 

مين ، محهللا إجماع المسلني مجاهللا التوثيق إال أنه  وهذا ا مر على جليهللا أهميته 

 نال حاجة إلطالة البح  نيه . 

ميييينهق القييييرآن الكييييريم نييييي توثيييييق يتميييييز 

ي كييون ال :أهمهييا ةا حييدا  بييأمور عييد حييد  نيييه تابعييا

بييان  وق  جله ، من عظة أو توجيه أيلألمر الذي س

أو منة أو غير ذلك من ا مور التي وظف ، سيبحانه وتعيالى ا حيدا   جلهيا 

                              
 .   9الحجر آية    (1)
 . 17-16القيامة آية   ( 2)
 راجع ني هذا كتف علوم القرآن الكريم كالبرهان للزركشي واإلتقان للسيوطي وغيرها.   (3)

 المقدمة

منننننننننن  ال ننننننننر    
 الكريم 

 في توثيق األحداث 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                       مركز بحوث ودراسات المدينة المنورةمجلة                                                      172

إن  :وإنميا نقيوهللاغير مراد البتية  القرآن الكريم حدا  ني ، ال نقوهللا إن توثيق ا 

توثيق ا حدا  ني القرآن ليس مراداي بالدرجة ا ولى من إيراد الحيد  بيهللا تيابع 

ي لهيذا نقيد جيال التوثييق القرآنيي لألحيدا  ؛ جلهالحيد  لألمر الذي سييق  مختلفيا

 من وجوه : عن غيره 

 :إيراد األحداث غير مرتبة زمنياً  : األول

أنزل  سورة ا نفاهللا بأكملها بعد انتهال غيزوة بيدر ،  :نعلى سبيهللا المثاهللا

تليك "حتى قاهللا ابن عباس رييي ، عنهميا لميا سينهللا عنهيا :  ، خاصة بهاوهي 

ولو تأملنا ا حدا  التيي ورد  نيي هيذه السيورة لوجيدناها غيير . (1)"رسورة بد

ليى المدينية إ ودتيهحتيى عوإليى بيدر  مرتبة ونق سير الغزوة من يوم خروجيه 

الحيدي  نجيد أن السيورة بيدأ  بونق ما يورده أصحاف السير والمؤرخون ، بهللا 

 ؛عيين ا نفيياهللا التييي اختلييف بعييع الصييحابة عليهييا عقيييف االنتهييال ميين الغييزوة 

ذلييك للفيي  أنظييارهم إلييى أميير هييو ا هييم عنييده سييبحانه وهييو تزكييية النفييوس و

يسيألونك عين ا نفياهللا   :نقياهللا وتطهيرها عن أن تتعلق بعرع من الدنيا قليهللا ،

واجتنبوا ما أنتم نيه من المشاجرة نيهيا أو  ، قهللا ا نفاهللا هلل والرسوهللا ناتقوا ، 

وأصييلحوا  االخييتالف أو إخفييال شيييل منييه بنييال علييى أنكييم كنييتم موعييودين بييه 

إن كنتم  وأطيعوا ، ورسوله ، بالرد والمواساة نيما حهللا بأيديكم   كمذا  بين

 .   مؤمنين

ههم يوجتيثم ثنى الحدي  نيهيا عين تيردد بعيع الميؤمنين نيي القتياهللا ، و

  حد  قبهللا بدل المعركة. وهذا التردد؛  إلى بذهللا النفوس ني سبيهللا ،

يقارف بين ا حدا  المتباعيدة إذا كاني  تجتميع نيي ا مير القرآن الكريم بهللا نجد 

 الذي سيق الحد   جله . 

                              
 . 4/2322(   صحيح مسلم ، التفسير ، باف ني سورة برالة وا نفاهللا والحشر 1)
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يعيييدكم ، إحيييدى الطيييانفتين أنهيييا لكيييم  وإذ انظيير ميييثالي قوليييه تعيييالى: 

 سيوقةهيذه اآليية مسيتأنفة م  (1)اآلية   وتودون أن غير ذا  الشوكة تكون لكم 

لبيييان جميييهللا صيينع ، بييالمؤمنين مييع مييا بهييم ميين الجييزع وقليية الحييزم ، وقولييه 

 بييدهللا  (2) اآلييية إذ تسييتغيثون ربكييم ناسييتجاف لكييم  سييبحانه وتعييالى بعييدها : 

ي لبيييان جميييهللا صييوهييي هييا، من بييالمؤمنين ومييا أيييدهم بييه ميين  نعهمسييوقة أييييا

وينيزهللا علييكم  إذ يغشييكم النعياس أمنية منيه  قوله سبحانه بعدها : و ، المالنكة

على أرجيح   إذ يعدكم من  ثانبدهللا   (3) من السمال مال ليطهركم به   اآلية

ي لبييان جمييهللا صينع ، بيالم ؤمنين وإظهيار أقواهللا أهيهللا العليم  وهيي مسيوقة أيييا

م بعيد أن أطيار نعمة الطمأنينة التي أنزلها ، عليى قليوبهم بالنعياس اليذي غشييه

 .الخوف كراهم 

و االسيتغاثة نيي الثانيية كاني  ، (4)نرانذبيوالوعد ني اآلية ا وليى كيان 

هم للقتاهللا ، والنعاس الذي غشييهم والمطير اليذي نبعد وصولهم إلى بدر واصطفا

نيي المتباعيدة  ا حيدا  بيين هيذه، سيبحانه  نجميعبيدر ، أنزهللا عليهم كيان ليلية 

وجعهللا بعيها بدالي مين بعيع كأنهيا حيدث  نيي وقي  واحيد ؛ كيهللا واحد ،  سياق

  نها مسوقة لبيان جميهللا صنع ، سبحانه وتعالى بالمؤمنين . ذلك 

لآليية بهللا نلحظ أمراي آخراي نيي هيذه اآلييا  وهيو تقديميه سيبحانه وتعيالى 

الطمأنينية اآلية التي تحدث  عين المالنكة على إمداد المسلمين بن التي تحدث  ع

مقدمية نيي  بالرغم من أن هذهالذي أنزهللا عليهم ؛ المطر الذي غشيهم و والنعاس

                              
 من سورة ا نفاهللا  7من اآلية    (1)

 من سورة ا نفاهللا.  9من اآلية    (2)

 من سورة ا نفاهللا. 11من اآلية   (3)

ويتفيرع منيه  -هيي ريعيه  -ذنران/ بفتح أوليه وكسير ثانييه ، واد صيغير ينتهيي أعياله بثنيية بيين جبليين   (4)

 40، الطريق النبوي ص 4/281ني طريقه إلى بدر. السمهودي  طريق صعف إلى بدر  ، سلكه النبي 

 .3/257، معجم معالم الحجاز 
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سييير ا حييدا  علييى تلييك ، وذلييك لكييون ا ولييى أبليي  نييي إظهييار المنيية وجميييهللا 

 من الثانية.الصنع 

ي ميين بييهللا نلحييظ مييا هييو أعظييم ميين ذلييك حييي  ينقييهللا القييرآن  الكييريم طرنييا

إلى سورة أخرى هي سورة آهللا عمران وني سياق حيد  آخير بدر حدي  غزوة 

ولقد نصركم ، ببدر وأنتم أذلية   وهو حد  غزوة أحد وذلك ني قوله تعالى : 

والسيييبف نيييي ذليييك توظييييف الحيييد  نيييي خدمييية الوظيييانف الدعويييية   (1) اآليييية

ؤمنين نيي غيزوة أحيد بيالتخلف ، نلقيد همي  طانفتيان مين المي واإليمانية وغيرها

ي مين ي منيه ، نيأورد سيبحانه نيي هيذا السيياق طرنيا غيزوة  أحيدا  عن القتاهللا خونا

 نيها بالنصر الذي حققه لهم رغم قلتهم وذلتهم.بدر ذكرهم 

 مجمالً: في غالب األحيا  عرض الحدثالثاني: 

وهذا اإلجماهللا هو أحد ممييزا  التوثييق القرآنيي لألحيدا  ، نهيو يطليق 

ا زمييان  د  عيين الييزمن الييذي وقييع نيييه ، ويعطيييه دالال  تتسييع باتسيياعالحيي

 من معين هذا النبع العظيم. يوا جياهللا التي تستق

نقيد     (2) هذان خصمان اختصيموا نيي ربهيم   اآليية انظر مثالي قوله تعالى: 

وقعيي  نيي بداييية غييزوة أنهيا نزليي  نييي المبيارزة التييي  (3)ومسييلم روى البخياري

رييي يدة بن الحار  وحمزة بن عبد المطلف وعلي بن أبيي طاليف بدر بين عب

بيعية وشييبة بين ربيعية والولييد بين عتبية مين رمن المسلمين وعتبة بن ، عنهم 

على كهللا خصمين اختصيموا أحيدهما  بيد أنك تستطيع أن تستشهد بهاالمشركين. 

 على الحق والثاني على الباطهللا ني أي وق  وني أي مكان.

                              
 من سورة آهللا عمران. 123من اآلية     (1)

 من سورة الحق. 19من اآلية      (2)

، ومسلم ، التفسير ، باف ني   4/1768 هذان خصمان اختصموا ني ربهم البخاري ، التفسير ، باف   (3)

 . 4/2323 هذان خصمان اختصموا ني ربهم قوله   تعالى : 
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ي   أن يحييق الحييق بكلماتييه ويقطييع ويريييد ، قولييه تعييالى: وتأميهللا أييييا

 المفسيرون ميذاهف شيتى نيي الميراد بقوليه. نقد ذهف   (1) اآلية  دابر الكانرين

أوامييره  بهييا نييي هييذه القصيية  أوهييهللا هييي اآليييا  المييوحى   بكلماتييه  تعييالى:

نيي وطيرحهم  للمالنكة باميداد الميؤمنين   أو بميا قييى مين أسير الكفيار وقيتلهم

 بكلماتيه كهللا هذه المعاني وغيرها تحتملهيا كلمية واحيدة هيي قوليه :  قليف بدر 

  ي بأحييدا  أخييرى ظهيير نيهييا ولييك أخييي الكييريم أن تستشييهد بهييذه الكلميية أييييا

 . الحق على الباطهللا ني أي زمان وأي مكان

 .عبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبفاللذلك كان  

 الثالث: أسلوب التعبير ع  الحدث:

قيانم بذاتيه ، لى اإلعجاز البيياني للقيرآن الكيريم ، وهيو عليم إهذا يعود و

 أمر عسير.الحدي  عنه ني هذه العجالة وألف  نيه مؤلفا  كثيرة 

الطييانفتين أنهييا لكييم وإذ يعييدكم ، إحييدى  أنييه لييك أن تتأمييهللا قولييه تعييالى : إال 

    (2) اآلية   وتودون أن غير ذا  الشوكة تكون لكم

نيييمن كتييف عيين هييذه الغييزوة ميين عبيير عيين قانليية المشييركين لييم أجييد 

إال القييرآن )ذا  الشييوكة وغييير ذا  الشييوكة(  ـبيي الييذي خييرم لحمايتهييا جيي الو

العير ونفرتهم مين مالقياة النفيير  الكريم ؛ وذلك للتنبيه على سبف ودادتهم مالقاة

 وإعجاز مثهللا هذا ال يخفى.

خرجييوا ميين ديييارهم بطييراي وال تكونييوا كاليذين  بيهللا تأمييهللا قولييه تعييالى: 

    (3) ال الناس ويصدون عن سبيهللا ،  اآليةنور

                              
 من سورة ا نفاهللا. 7من اآلية    (1)

 من سورة ا نفاهللا.  7من اآلية   (2)

 من سورة ا نفاهللا.  47من اآلية   (3)
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، بيهللا كتيف السيير والتياري   سرد الحد  سرداي كميا هيو المعهيود نييلم ي

وليم يغفيهللا جانيف القيوة   وال تكونوا ... ساق الخبر أوالي ني معرع التوجيه 

 ال النياسنراي وربط بقوله :  والكثرة والماهللا الذي خرج  به قري  ناختصرها

 ثم قاهللا:  ويصدون   نعبر عن بطرهم بصيغة االسم التي تدهللا على التمكين

والثبا  ، وعن صدهم بصيغة الفعهللا التي تدهللا على التجدد والحيدو  وذليك كميا 

أبيييا جهيييهللا ورهطيييه كيييانوا مجبيييولين عليييى البطييير  " نقييياهللا الفخييير اليييرازي: 

حصيهللا نيي الزميان اليذي أكيرم  والمفاخرة والعجف أما صدهم عن سبيهللا ، إنميا

 . (1) بالنبوة" نيه النبي 

قييري  خرجيي  أوهللا مييا خرجيي  لمنييع اي؛ ناختصييارثييم إن نييي هييذه اآلييية 

العير نالتقدير: خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتهيا بطيراي 

 ختصار نيه لدى التأمهللا من اإلعجاز ما ال يخفى.هذا االورنال الناس. و

  : توثيق ال ر ني لغزوة بدرمحاور ال

األول: م ننندمات الغنننزوة  غيييزوة بيييدر نيييي ثالثييية محييياور:نسيييتطيع أن نلخيييص 

 زوة.غالثالث: نتائ  ال. الثاني: أحداث الغزوة ووصفنا. وأسبابنا

ني غيزوة بيدر والتأميهللا نيهيا نجيد أنهيا اآليا  التي نزل  استقرال ولدى 

 دث  عنيه نيي المبحي  السيابقاستوعب  هذه المحاور كلها ونق المنهق الذي تحي

. 

مين المدينية للقيال القانلية،  النبيي  خيروم   في المحور األولناول  نقد ت

وكراهية بعييهم القتياهللا جاله الخبر بنجاتهيا ،  نران لماذومشاورته أصحابه ني 

ربك من بيتك  ككما أخرج وما أحاط بذلك من أحدا  وذلك من قوله تعالى : 

                              
 .15/173التفسير الكبير للرازي   (1)
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ليحييق الحييق ويبطييهللا  لييى قولييه : إآلييية الخامسيية ميين سييورة ا نفيياهللا ا  بييالحق

 (1) . اآلية الثامنة من السورة  الباطهللا ولو كره المجرمون

ي كمييا تحييدث  نييي هييذا المحييور    اسييتعدادا  جييي  المشييركين عيين  أييييا

رغيم نجاتهيا بطيراي إليى بيدر  ممن مكة لمنع العير ، ثم متابعة مسيره موخروجه

إن اليذين كفيروا ينفقييون  وذليك نيي قوليه تعيالى :  سيبيهللا ، عينال وصيداي وريي

 مين سيورة ا نفياهللا. ونيي قولييه :  36اآليية   أميوالهم ليصيدوا عين سيبيهللا ، 

و،  إليى قوليه :  من ديارهم بطراي ورنيال النياس  وال تكونوا كالذين خرجوا

 من السور نفسها. 48 - 47اآليتان  شديد العقاف 

)أحييدا  المعركيية ووصييفها(  نقييد تناولتييه اآليييا   الثنناني وأمننا المحننور

وجيييي  جيييي  المسيييلمين ا مييياكن التيييي نيييزهللا نيهيييا ، نيييذكر  شيييكهللا أوسيييع ب

إذ أنيتم بالعيدوة اليدنيا وهيم بالعيدوة  ين والقانلة وذلك ني قوله تعيالى: والمشرك

 من سورة ا نفاهللا. 42اآلية    والركف أسفهللا منكمالقصوى 

بييربهم ، وإمييدادهم والمسييلمين  اثة الرسييوهللا كمييا  تحييدث  عيين اسييتغ

؛ ، وتقليهللا عدد المشركين نيي أعيينهم بالمالنكة ، وإنزاهللا النعاس والمطر عليهم 

إذ تسيتغيثون  ليثب  قلوبهم ويرهيف عيدوهم  وذليك نيي قوليه تعيالى : كهللا ذلك 

ذلكم نذوقوه  من سورة ا نفاهللا إلى قوله تعالى :  9اآلية   ربكم ناستجاف لكم

إذ ييريكهم ،  من السورة. وني قوليه :  14اآلية  أن للكانرين عذاف النار و

  44 – 43    اآليتيان وإلى ، ترجيع ا ميور  إلى قوله :  ني منامك قليالي 

مين  123اآليية  ولقيد نصيركم ، ببيدر وأنيتم أذلية  وني قوله :  سورة.المن 

 من السورة.127اآلية   انبيننينقلبوا خ إلى قوله :  سورة آهللا عمران

                              
    النزوهللا ، وكتف التفسير التي اعتني  نيي هيذا الجانيف كيالطبري والصينعاني(   راجع ني هذا كتف أسباف 1)

 وغيرهما. 
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ي عن استفتاح المشيركين   جهيهللا أبيي وقيوهللاوتحدث  ني هذا المحور أييا

، اللهم انصير خيير  (1)اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما ال يُعرف نأحنه الغداة "   : 

 19اآليية   إن تسيتفتحوا نقيد جيالكم الفيتح وذلك ني قوليه تعيالى:  (2)الدينين"

عين المبيارزة التيي حصيل  نيي بدايية المعركية كميا تحيدث   . من سورة ا نفياهللا

رييي ،  بين عبيدة بن الحار  وحمزة بن عبد المطلف وعليي بين أبيي طاليف

بيعيية وشيييبة بيين ربيعيية والوليييد بيين عتبيية ميين روعتبيية بيين  ميين المسييلمين عيينهم 

    هييذان خصييمان اختصييموا نييي ربهييمى : وذلييك نييي قولييه تعييال ؛ المشييركين

 من سورة الحق . 19اآلية 

ي عن مشاركة النبي    نيي القتياهللا ورمييه الحصيبال  وتحدث  اآليا  أييا

نلم تقتلوهم ولكن ، قيتلهم وميا رميي   ني وجوه المشركين ، وذلك ني قوله: 

 من سورة النسال. 17اآلية   إذ رمي  ولكن ، رمى

ر مين سيابقيه نتانق الغزوة( نكان التركيز عليه أكث) وأما المحور الثالث

ما مويع ، مبينة  نقد تحد  اآليا  عن النصر الذي حققه المسلمون ني غير، 

ولقيد نصيركم ، ببيدر وأنيتم  أن حقيقته من عنيد ، تعيالى ، وذليك نيي قوليه: 

 وما جعله ، إال بشرى لكيم من سورة آهللا عمران. وقوله :  123اآلية   أذلة

مين  126اآليية    من عند ، العزيز الحكييمولتطمنن قلوبكم به وما النصر إال

وميييا جعلييه ، إال بشيييرى ولتطميينن بيييه  ى : سييورة آهللا عمييران . وقوليييه تعييال

ميين سييورة  10اآلييية   قلييوبكم ومييا النصيير إال ميين عنييد ، إن ، عزيييز حكيييم

فون نيي ا رع تخيانون أن واذكيروا إذ أنيتم قلييهللا مستييع ا نفياهللا. وقوليه : 

 . . من سورة ا نفاهللا26اآلية   لناس نآواكم وأيدكم بنصرهيتخطفكم ا

                              
 . 2/268، ابن هشام  5/431مسند اإلمام أحمد    (1)
 .  3/79دالنهللا النبوة للبيهقي    (2)
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كما تحدث  عن ا نفاهللا والغنانم التيي غنمهيا المسيلمون نيي هيذه الغيزوة 

 يسييألونك عيين ا نفيياهللا قييهللا ا نفيياهللا هلل  ، ا ولييى قولييه تعييالى :  نييي آيتييين اثنتييين

قيد ، وهيانفاهللا. وهي التي سيمي  السيورة باآلية ا ولى من سورة ا   والرسوهللا

، ونبيذ تقيوى ، عليى حيثهم نالقرآن ني هذه اآليية عليى تربيية الصيحابة ،  ركز

وإصالح ذا  البيين ، وأميرهم بطاعية ، ورسيوله الخالف  جهللا هذه ا مور ، 

 حكم ، تعالى.بعلى  ، وتفويع أمر هذه الغنانم لهما يقسمها النبي 

هيم عنيد ، ا مير ا  يولما كان  تربية الصيحابة ، وتزكيية نفوسيهم هي

قيد أنليح مين زكاهيا  سبحانه ،  نها المحيور اليذي ييدور علييه الفيالح والخيبية 

ولمييا  .نييي الييذكر علييى جميييع أحييدا  الغييزوة قييدمها  (1) وقييد خيياف ميين دسيياها

كان  ا نفاهللا هي السبف المباشر لهذه التربية والتزكيية كيان لتسيمية السيورة بهيا 

وذليك أما اآلية الثانية نقد نصل  مصيارف الغنيانم  ة.مة بليغكمناسبة ظاهرة وح

 من سورة ا نفاهللا. 41اآلية   واعلموا أنما غنمتم من شيل ني قوله تعالى : 

، مييينهم مييين الغنيييانم أخييذ وركييز  اآلييييا  عليييى قيييية ا سيييرى وميييا 

ما كان لنبي أن يكون ليه  قوله تعالى :  نتحدث  عن ذلك ني خمس آيا  ، من

  و، علييم حكيييم مين سييورة ا نفياهللا  إليى قولييه تعيالى :  67ة اآليي أسيرى 

 من السورة. 71اآلية 

ي اآليا  المتعلقة بالغزوا   أيان وقد  ي ، وبغيزوة بيدر خصوصيا عموما

: ذليك الكشيف نيي نظيريأهمهيا  (2)؛ إلى مصادر السيرة النبوية إيانا  واسعة

                              
 .10-9(   الشمس آية 1)
وقوة اإليمان واليقين ، وسنن (   كأسباف النصر والهزيمة ، وأثر الطاعة واالختالف، والتنازع واالنتالف، 2)

الحياة العامة ني السلم والحرف؛ ومن هذه السنن : سنة التداوهللا للقوى والتفوق المادي والحياري قاهللا 
تعالى: "وتلك ا يام نداولها بين الناس". وهيذا االنتقياهللا لمراكيز القيوى والتقيدم تمحييص للميؤمنين نيي 

و بالنسيبة للكيانرين اسيتدرام ومحيق نياهللا تعيالى :" حاهللا تخلفهم ، ونصر وتمكين لهم حياهللا تقيدمهم وهي
وليمحص ، الذين آمنوا ويمحق الكانرين". وقاهللا تعالى:"نلما نسوا ما ذكيروا بيه نتحنيا علييهم أبيواف 

حتى إذا نرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ناذا هم مبلسون".  انظر حدي  القرآن الكريم عن = =كهللا شيل
 .1/12عابد  الغزوا  للدكتور محمد بكر آهللا
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زها ، ثباتهيا وتخاذلهيا ، آمالهيا الدقيق للنفس البشرية ، تكوينها ، دوانعها ، حوان

ومخاونهييا ، صييبرها وجزعهييا ، إقييدامها وإحجامهييا ، إيمانهييا ونفاقهييا، واليينفس 

قيدر مشيترك  رغم االختالنا  الفردية ني الصفا  تبقى واحدة الجوهر ، ويبقيى

بييين البشيير نييي المشيياعر واالنفعيياال  تجيياه ا حييدا  التييي تييواجههم نييي الحييياة 

   (1) ف القديمة والحديثة وإن اختلف  الصور والمالبسا .تكرر العلهللا وا سبا

نرييد نييي  بييدرغيزوة  حيدا  أن التوثييق القرآنييي ومميا سيبق يتبييين لنيا 

ي نيي سيورة ا نفياهللا ، معجز ني أسلوبه ، تركيز معظميه نوعه ، وتجاوزهيا أحيانيا

 .إلى سور أخرى لحكم بليغة وأسرار عجيبة

ق ل يخ  نهيو اليذي ال ي   ، علييه نييه أكثير تحوكلما تدبرنا هذا القرآن أكثير نُي

الييرد وال تنقيييي عجانبييه ، أسييأهللا ، تعييالى أن يجعلييه ربيييع قلوبنييا  علييى كثييرة

 .ونور أبصارنا

 

 
 

 

                              
 .1/12(    المرجع السابق 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


