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  صيغة الفعل )باركنا( يف القرآن الكريم دراسة حنوية داللية

 القادر عبد لأجمد كام.د.م

 62/1/2112:تاريخ القبول 61/3/2112:تاريخ التقديم

 ـةـــقـّدمـامل

حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجالل  ججاله ، الحمد هلل ربِّ العالمين
الالالد  جُأصالالال ِّي ج ، ربِّنالالالا جمِالالاليان  الالال طانه نا محم  ُأ الالال ُِّا م الالالع المبعالالالجلن رحمالالالً  ل عالالالالميٍن  الالالي دن

جم ع آله الطي بين الطاهرين جصالحابهه الغالرِّ الميالامين جم الع مالن  الار م الع ن ج الا 
 . . . أمَّا بعد. جاقهفع أثٍرها إلع يجا الدين

الكالالالريا مَّ َّالالال   م الالع هقالالجع اهلل جطامهالاله   م الالع  نفقالالد كانالالالع العالالالناي  بالقالالالرآ
لي الالالالع هرفالالالالًا فالالالالي -العنايالالالال –جهالالالالي ، أج العجائالالالالد النفعيالالالال ، الشخصالالالالي  أ الالالالاب البجامالالالالل

 . ج  حاشي  م ع هامش الحياة، ج  ناف   ل نفب، الهفكير
أج ق  فالي ألفالاِ القالرآن الكالريا ، جمن هنا كان البحل في األلفاِ اإل لمي 

 فالقالالالد نالالم  الالالالقرآن الكريالالالا ب الالالغ  العالالرب جم الالالع، شالاليئًا لمامالالا لكالال  لغالالج  فالالي كالالال  مصالالر
فكانجا ك  ا يف مجنه جيع مجن معانيه في ،  نالن ا في الهالالعبيالر جأ الاليب ا فالي الباللغ 

جل الالالا مةجبالالال  ، فألفالالالاِ القالالالرآن الكالالالريا ل الالالا حالالاللجة   هالالالداني ا حالالاللجة، مفرداهالالاله جهراكيبالالاله
ف ي منهقاة مالن جالجاهر الفصالين مالن األلفالاِ العربيال  الهالي هك الب ، دجن ا ك  مةجب 

 . ام  جرجم الكلا ب اء جهمنحه فخ
جع هنالالالي ، فضالالالًل مالالالن قد الالالي  كهالالالاب اهلل العميالالالم، إنَّ هالالالةل المعالالالاني العِيمالالال 

ألهفالالع إلالالع لفِالال  مالالالن ألفاِالاله جردع فالالي مجاضالال  ق ي الالال  مالالن كهالالاب اهلل العميالالم جهالالالي 
جهالالةل ال فِالال  هالالي ، هحمالال  فالالي د له الالا مالالا هحمالال  مالالن معالالاني ج ي الال  جمنا الالباع لطيفالال 

ف الةل الالبلد جمالا ، ض المباركال  فالي ف  الطينالهي غالبا ما أشارع إلع األر ، )بالاركنا(
جهالالالالي أرض مقدَّ الالالال  قدَّ الالالال ا اهلل ججع  الالالالا أرض العقيالالالالالدة ، حجل الالالالا بارك الالالالا اهلل  الالالالبحانه

جأرض الح الالالالالالا ، دجأرض المالالالالالالجاج   جالجالالالالالالال ا، جأرض الط الالالالالالالر جالفضيالالالالالالال  ، جاإليالالالالالالمان
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  الالالاليما إن الالالالا هشالالالال د اليالالالالجا هجمالالالال  ي جديالالالال  أمريكيالالالال  خبيثالالالال  ل  الالالاليطرة م الالالالع ، جالهقريالالالالر
رض المباركالال  ججع  الالا مقالالر القيالالادة الي جديالال  الصالال يجني  الشالاليطاني  ل  الاليطرة م الالع األ

 .   مكَّن ا اهلل، العالا أجم 
ثالالا هطجرهالالا جد  ه الالا ، جقالالد هناجلالالع فالالي هالالةا البحالالل معنالالع البركالال  فالالي ال غالال 

جمرضالالع د لالال  اآليالالاع الهالالي هضالالمنع ، مالالن المعنالالع ال غالالج  إلالالع المعنالالع اإل الاللمي
قاله المف رجن في معنع البرك  الجاردة في ا حيالل هعالددع آراَّهالا  لفِ  )باركنا( جما 

جأقجال ا في هف ير هةل اآلياع فرجَّحع مالا رأيهاله منا البًا جناقشالع بعالض اآلراء الهالي 
ثالالالا بيَّنالالالع الد لالالال  النحجيالالال  ل فِالالال  معهمالالالدا أقالالالجا  النحالالالاة ، ةكرهالالالا أهالالال  ال غالالال  جالهف الالالير

فقالالد كالالان ل فِالال  مالالن ، ائي  لالالال)باركنا(ثالالا جقفالالع منالالد الد لالال  اإلحصالال، جآراءهالالا فالالي ةلالال 
جأجضالحع ، أ رار العدد ما ي الهح  البيالان جاإليضالاه جهالةا مالن همالاا البحالل جكمالاله

بعد ك  هةا أها النهائج الهي هجص نا إلي ا في هةا البحل المبار  الة  هناج  لفِ  
، ا ينفعنالاجاهلل أ الأ  أن ينفعنالا بمالا م َّمنالا جأن يع منالا مال، مبارك  من كهاب اهلل العميالم

 . ف ج ح بي جنعا الجكي 

 الربكة يف اللغة

ثالا يهالالفرف فرجمالًا يالالقارب ، الباء جالراء جالكالاف أصال  جاحالد جهج ثبالاع الشاليء
ن ا الالالهعم  فالالالي غيالالالرل، (1)بعض الالالالا بعضالالالالاً  جالٍبٍرٍكالالالُ  ، (2)جأصالالال  الٍبالالالر   صالالالدر البعيالالالر جا 
برَّكع م يه :يقا ، ل بالبرك جالهبري  الدماء لإلن ان أج غير ، جال عادة ةالنماء جالمياد

جبالار  اهلل الشاليء جبالار  فياله جم ياله جضال  فياله ، أ  ق ع له بالار  اهلل م يال ، هبريكاً 
الالالال   أ ، فيالالاله اهلل بالالالار   :يقالالالا ج ، البركالالال   المالالالجع فالالالي لنالالالا اهلل بالالالاٍر :قالالالجل ا أمالالالاج . ٍنم 
 أن جهالالالج، رجكالالالاً بُ  ٍيب الالالُر  البعيالالالر جٍبالالالٍر ٍ ، المالالجع إليالالاله يَّدِّينالالالا فيمالالالا لنالالالا اهلل بالالالار :فمعنالالال

                                                 

 -بيرجع ، دار الجي ، هال(593)عبي الح ين أحمد بن فارب بن مكرياأل،مقاييب ال غ  (1)
، مبد ال لا محمد هارجن:هحقي ، الثاني :الطبع ، ا0999 -هال 0241،لبنان
 . 0/442:)بر (

 
 

، هحقي :صفجان مدنان داججد ، هقريبًا(243ل راغب األصف اني)ع، مفرداع ألفاِ القرآن (2)
 . 009:)بر (،هال0242الطبع  الثالث  ، جالدار الشامي  ببيرجع،دار الق ا بدمش 
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ٍكه ي  صن  جٍبالٍرٍ  ُبرجكالًا ، في الا بركالجا كالأن ا، الحالرب فالي الثَّبالاع:جالٍبراكالاء. باألرض ٍبر 
ٍهناخٍ :جٍهب راكاً  جاءن ُك ُّ الا الهالي هالرجُه :جالٍبر  ُ . ثٍٍبٍع جأقااٍ ، جأب ٍركُهه، كٍبرَّ ٍ ، ا   إبنُ  أه ن الحن

ن  كانالع ُألجفالاً ، م ي ا بالنٍغً  ما ٍبٍ ٍغع   بنال ن البارنٍكال ُ ، جا  ، لإلنن  الانن  الٍبالر  ج ، أج ٍجماٍمالُ  اإلن
ٍك ُ   . (1)طائر:جالُبٍر  ، لما  جالُ :بالك ر، جالبنر 

. . ))البرك  النماء جالميالادة ح الي  كانالع أج معنجيال : جقا  الكفج  رحمه اهلل
بمعنالع ميالادة القالجة م الع ، (2)جالبرك  في الحالديل )ه الحَّرجا فال نَّ فالي ال الحجر بركال (. 

الصالالالالالجا أج الرخصالالالالال  ألن الالالالاله لالالالالالا يكالالالالالن مباحالالالالالًا فالالالالالي أج  اإل الالالالاللا جقيالالالالال  الميالالالالالادة فالالالالالي 
 .  (3)العمر((

   حيالالالل مالالالن جالنمالالاء الميالالالادة يفالبركالالال  هالال؛ ةجثمالال  فالالالر  بالالين البركالالال  جالميالالاد
 هالالةل قيالال  الحالالب مالالن خافيالالا المعنالالع هالالةا الشالال  مالالن م الالد فالال ةا، ِالالاهرا بالالالحب يججالالد
 جيجصالف، الشال  فالي لثبجه الا، جالثبجع ال مجا جهج، البرج  من اشهقاق ا:قي ج   برك 
 يقالا  ف الةل ، معالرجف ا الا لضالدها جلاليب، إل الي خيالر فياله جثبالع لممه يءش ك  ب ا
، الشالال  فالالي ميالالد بالالار :يقالالا  فالالل، اهلل إلالالع إ  البركالال  فعالال  ي الالند ج ، البركالال  ق يالال :فيالاله
نمالالا لالالع. فيالاله اهلل بالالار :يقالالا  جا   مالالن مالالا  يالالنق    أنالاله رج  بمالالا أشالالير الميالالادة هالالةل جا 
 . (4)برك  ميادة ك  جليب، ميادة برك  ك  ف ةن، المح جب النقصان إلع  ، ق صد

                                                 

الح ن م ي بن إ مامي  بن  يدل  ألبي ،ينِر المحكا جالمحيط األمِا (1)
مبد :هحقي ، األجلع:الطبع ، ا4111 -بيرجع  -الع مي   دار الكهب، هال(234)عالمر ي

 ،ج ل ان العرب، 2/44:)ب ر  (، الحميد هنداج 
 

. د:هحقي ، هال(432صحين البخار  لمحمد بن إ مامي  أبي مبداهلل البخار  الجعفي)ع (2)
 دار ، مصطفع ديب البغا

 . 4/224:ا0942 -هال 0212، الطبع  الثالث ، بيرجع، اليمام  ,ابن كثير      
ألبي البقاء أيجب بن مج ع   – معجا في المصط حاع جالفرج  ال غجي    - الك ياع (3)

أمدل ل طب  ججض  ف ار ه الدكهجر مدنان درجيش جمحمد ،هال(0192الكفج )ع الح يني
 ، مَّ    الر ال ، المصر 

 . 424:ا0994-هال0209، الطبع  الثاني ،لبنان ،بيرجع    

 
هحقي  م ي الطباطبائي جآخرين ،هال(593ينِر الفرج  ال غجيَّ  ألبي هل  الع كر  )ع  (4)

 ،مَّ    النشر اإل لمي
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 التطور الداللي لـ)الربكة(

جقد هطالجر لفالِ )البركال ( جانهقال  مالن المعنالع ال غالج  إلالع المف الجا اإل اللمي 
 جمنالاله قجلالاله مالالم ججالال ، ثبالالجع الخيالالر اإلل الالي فالالي الشالاليء: فصالالارع )البركالال ( بمعنالالع

:  ٍالال الالٍن ال َّالالٍماءن ٍجاأٍلر ضن ٍجلالالالكنن ٍجلالالج  ٍأنَّ ٍأه  ٍنالالا ٍم الالي  نا ٍبٍرٍكالالاع  مِّ ال قالالٍرع آٍمُنالالجا  ٍجاهَّقالالجا  ٍلٍفٍهح 
ُبجنٍ  ٍناُها بنٍما ٍكاُنجا  ٍيك  ن (ٍكةَُّبجا  ٍفٍأٍخة 


جمناله قجلاله مالم ، جالُمبالاٍر  مالا فياله ةلال  الخيالر، (1
ٍبالالاٍر ب ٍأنٍمل ٍنالالاُل ٍأفالالٍأنُها     ججالال  الالرب مُّ ك  هنبي الالًا م الالع مالالا يفالاليض ، (2) لالالُه ُمنكنالالُرجنٍ  ٍجٍهالالٍةا ةن

قا  المف رجن في هةل اآلي :جهةا أمنالي القالرآن أنملنالال ، (3)م يه من الخيراع اإلل ي 
نمالالا  الالمال مباركالالًا ألنالاله ممالالدجه كالال  مالالن هم الال  بالاله،مالالن ال الالماء إلالالع األرض مباركاً  ، جا 

ًً قراءهالالالاله خيالالالالر جالعمالالالال  بالالالاله خير،فانالالالاله ينالالالالا  الفالالالالجم العِالالالاليا م الالالالا األجلالالالالين جفيالالالاله ،جألنَّ
جبالار  اهلل الشاليء جفياله جم ياله ،(4)جفيه مغفالرة الالةنجب جفياله الحالل  جالحالراا،جاآلخرين
جُمٍبالالالالالاٍر  ا الالالالالا مفعالالالالالج  جمَّنثالالالالاله ،جعالالالالال  فيالالالالاله الخيالالالالالر جالنمالالالالالاء دائمالالالالالين ثابهين: جحجلالالالالاله
 . (6)الدماء في م هعم  ال الهحي  ك ماع من البرك  كةل  هيج ،(5)ُمٍباٍرك 

جمالالا ، ( اثنهالالين جثلثالالين مالرة فالالي القالالرآن الكالالريا23ججردع البركال  جمشالالهقاه ا )
ٍِالا )نالا( ، ي منا هنالا هالج جرجد الفعال  الماضالي )باركنالا( المقهالرن بضالمير الفامال  المع

جقالالد ، (  الالع مالالراع فالالي مجاضالال  مخه فالال  مالالن القالالرآن الكالالريا5إة جردع هالالةل ال فِالال  )
                                                                                                                       

     . 92-92:ع(. إيران )د، قا      
 

 92: جرة األمراف (1)
 . 31: جرة األنبياء (2)
 . 424:جالك ياع، 009:بر (ينِر مفرداع ألفاِ القرآن ) (3)
هحقي  ال يد احمد ،هال(0143ل شيخ فخر الدين الطريحي )ع،مجم  البحرين (4)

 . 434-3/432ع(:. )د،اآلداب في النجف مطبع ،الح يني
 
 

 ال يأة المصري  العام  ل هأليف،4ط،مجم  ال غ  العربي ،معجا ألفاِ القرآن الكريا (5)
 . 92-0/93)بر (:،ا0921-هال0591،جالنشر   

 

ل علم  أبي ، هف ير اآللج ي )رجه المعاني في هف ير القرآن العِيا جال ب  المثاني( (6)
 الفض 

، دار إحياء الهرال العربي، هال(0421ش اب الدين ال يد محمجد اآللج ي البغداد  )ع    
 . 04/25:ع(. )د، بيرجع
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ثمالار أهم الا بركال  الالمرجف جال، ةكر المف رجن بعض األقجا  في بيان معنالع )باركنالا(
جهالالةا مالالا  نجضالالحه خالالل  ، فالالي األرض الهالالي جصالالفع فالالي اآليالالاع ال الالع بالالال)باركنا(

 . مرضنا له   اآلياع إن شاء اهلل هعالع
جفالالي حقيقالال  األمالالر أن الاله   ينبغالالي لنالالا أن نقصالالر بركالال  األرض المبالالاٍر  في الالا 

ألن  هنالا  معالانٍي أخالرع ههضالمن ا البركال  ، م ع برك  المرجف جالثمار جما شابه ةلال 
 ل األرض الهي بجركع في كهاب اهلل مم جج  أ هطي  إجمال ا فيما يأهي:في هة
 . في المرجف جالثمار جمجار  األن ار جمناخ األرض جطق  ا  البرك -6
( جالحضار  بجصف ا جاقع  فالي ق الب يالبرك  في مجق  األرض )ا  هراهيج -2

 . العالا

فقالد جلنالد في الا ، بجصالف ا ارض األنبيالاء جالصالالحين، البرك  القد ي  اإليماني  -1
 ال يمان جمي الع جغالاليرهما مالن أنبيالالاء اهلل م الي ا جم الع نبينالا أفضالال  الصالاللة 

جقالالد جرد فالالي الحالالديل القد الالي مالالا ، (1) بح الالب مالالا جرد فالالي اإلنجيالال ، جال الالاللا
مالم ججال  فالي الحالديل  األرض جبركه ا اإليمانيال  فقالا  اهلل يبين مِم  هةل

، (3)صفجهي من مبالاد (()) يا شاا أنع صفجهي من ب د  جأنا  ائ  إلي  
فضالالًل مالالن أن  الالا ارض دفالالن في الالا إبالالراهيا جا  الالحا  جيعقالالجب )م الالي ا ال الاللا( 

 . (2)جغيرها من أنبياء اهلل هعالع
ف الالالي الالالالبلد الهالالالي ل الالالا هالالالأثير مباشالالالر م الالالع حركالالال  الهالالالأريخ ، البركالالال  الهأريخيالالال  -3

ج الالاليبقع ل الالالا هالالالةا األثالالالر الفع الالالا  حهالالالع قيالالالاا ، فالالالي القالالالديا جالحالالالديل، البشالالالر 
فكالالا مالالن األمالالا  الالكنع في الالالالم جكالالا مالالن المعالالار  الفاصالال   جقعالالالع ،  ال الالام

في الالالالم جكالالالا شالالال دع قالالالادة مِامالالالًا كهالالالب ل الالالا الهالالالأريخ أرجف صالالالجر البطجلالالال  
 من ا الهأريخ  طجرلم جالشجام لم فما أكرم ا من أرض ا همد

                                                 

الفص  ، ا1891، لبنان، يرجعب، دار المشر ، الع د الجديد -الكهاب المقدب ، اإلنجي  (1)
 . 4 -2:جالثاني األج 

حمد  بن :هحقي ،   يمان بن أحمد بن أيجب أبج القا ا الطبرانيل، م ند الشاميين (2)
 . 1894:1/541 - 1441،األجلع:الطبع ، بيرجع، مَّ    الر ال ، مبدالمجيد ال  في

 ج
 

، 2ط، بغداد، هب  الن ض المك، يرر قص  األنبياء لإلماا أبي الفداء إ مامي  بن كثالينِ (5)
 . 184:ا1891
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ف ةل األرض المباركال  منالة جيال  اإل اللا األج  إلالع يجمنالا ، البرك  الج ادي  -1
ج  يخفالالالالع م الالالع أ  م الالالال ا منملالالال  الج الالالالاد ، اد قائمالالالالا في الالالاهالالالةا مالالالالا ما  الج الالال

فكا أنجبع هةل األرض ، العِيم  الهي أجمدها اهلل هعالع لعبادل المجاهدين
من المجاهدين العِماءلم جكا من الدماء أريقع م ي الم جكا مالن الشال داء 

  قطجا في الم جكا ينهِرها من هةا في الم هقب لم
بنبينالالالا  اإل الالالراءجالم الالال مين منالالالة  اإل الالاللارض بجصالالالف ا أ، اإل الالاللمي البركالالال   -6

مامهالالالالاله باألنبيالالالالالاء )م الالالالالي ا ال الالالالاللا( فالالالالالي الم الالالالالجد األقصالالالالالع محمالالالالالد  ، جا 
شالالارة جاضالالح  إلالالع أن هالالةل األرض  فمعجالالمة اإل الالراء جالمعالالراج في الالا د لالال  جا 

جان القالالالالدب م الالالال  ل م الالالال مين جان الم الالالالجد األقصالالالالع هالالالالج م الالالالجد ، إ الالالاللمي 
ف الالالةل ، أن الم الالجد األقصالالع م ك الالاإ الاللمي   كمالالا يالالمما الي الالجد جغيالالالرها بالال

مالالالالاءاع باط الالالال  جأن الحالالالال  هالالالالي ارض إ الالالاللمي    ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً ك ُّ الالالالا اد 
 .مبارك  بارك ا اهلل مم جج  ججع  الخير في ا

 يف اآليات القرآنية (باركنا)داللة 

يمكالن بيان الا م الع ، جردع لفِ )باركنا(في  ع آيالاع مالن كهالاب اهلل العميالم
 النحج اآلهي:

الالٍعُفجٍن ٍمٍشالالارنٍ  اأٍلر ضن ٍجٍمٍغارنٍب الالا : لع/ قالالا  هعالالاأولا  ٍهض  يٍن ٍكالالاُنجا  ُي   ٍا الَّالالةن ٍرث ٍنالالا ال قالالج  ٍجٍأج 
ٍنالا ٍمالا  َباَرْكَناالَّهني  ٍرائنيٍ  بنٍما ٍصٍبُرجا  ٍجٍدمَّر  ٍنع ٍمٍ ع ٍبنني إن   فنيٍ ا ٍجٍهمَّع  ٍك نٍمُع ٍربٍِّ  ال ُح  

ُمهُ  ُن ٍجٍقج  ٍنُ  فنر ٍمج  ٍجٍما ٍكاُنجا  ٍيع رنُشجنٍ  ٍكاٍن ٍيص 
(1) . 

فبعالالد أن هبالال  فرمالالجن ، ههحالالدل اآليالال  مالالن بنالالي إ الالرائي  جصالالن  فرمالالجن ب الالا        
ججنجدل مج الع جالمالَّمنين أنجالع اهلل هعالالع مج الع )م ياله ال اللا( جأهباماله المالَّمنين 

جلما هبع ا فرمجن ، ججع  ا يجهامجن الن ر إلع األرض المقد  ، من فرمجن جقجمه
 . (2)أطب  اهلل م ي ا البحر جأغرق ا فيه ججنجدل

                                                 

 052: جرة األمراف (1)
لمحمد بن جرير بن يميد بن خالد ، ينِر هف ير الطبر  )جام  البيان من هأجي  آ  القرآن( (2)

 ، هال(501)عالطبر  
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جقالالد أجرل اهلل هعالالالع مج الالع جقجمالاله المالالَّمنين الالالةين كالالانجا م هضالالعفين فالالي 
لالالجن بالالين ، مصالالر منالالد فرمالالجن جأهبامالاله األرض الهالالي بارك الالا اهلل هعالالالع جصالالارجا يهجج 

ججع  اهلل مم جج  ألجلئ  القالجا ، كما أخبر القرآن الكريا امشار  األرض جمغارب 
نين هالالالةل األرض المباركالالال  جالالالائمة ل الالالا م الالالع إيمالالالان ا جثمالالالرًة مباركالالال  لج الالالادها المالالالَّم

يمالالالان ا بالالالالح  الالالالة  جالالالاء بالالاله مج الالالع )م يالالاله ال الالاللا( جثبالالالاه ا م الالالع هالالالةا  جصالالبرها جا 
 . (1)الح 

 ،(2)جع نا الخير في ا ثابهًا دائمًا أله  ا ف ي مبارك  بالخصب ج ع  األرما : جمعنع )باركنا في ا( 
، (3)د الال  فالالي ف  الالطين جقيالال  أرض الشالالاا جميعالالًا جمصالالرجهالالي األرض المق 

الالالع م ينالالالا مالالالا جالالالرع بالالالين أهبالالالاف ؛ جأِالالالنُّ األرجالالالن هالالالج األرض المقد الالال  ألن  اآليالالال  قص 
مج ع )م يه ال لا( جفرمجن جأن  مج ع جشيعهه ةهبجا إلالع األرض المباركال  الهالي 

مالالةكجرة جلالالةل  ةكالالر اآللج الالي أن  الالبب البركالال  فالالي األرض ال،أجرث الالا اهلل هعالالالع إياها
جهالالالةا مالالالا جالالالرع فالالالي األرض المقد الالال  فالالالي ، (4)هالالالج أن الالالا م الالالاكن األنبيالالالاء جالصالالالالحين

 . ف  طين

دن : / قا  هعالعثانيا  الجن دن ال ٍحالٍراان إنلالع ال ٍم   ٍن ال ٍم  جن لن ٍلي ًل مِّ ُ ب ٍحاٍن الَّةن  ٍأ  ٍرع بنٍعب دن
ٍلُه لنُنرنٍيُه منن  آٍياهن  َباَرْكَنا اأٍلق ٍصع الَّةن  يرُ ٍحج  يُ  الٍبصن ٍنا إننَُّه ُهٍج ال َّمن

(5) . 

                                                                                                                       

ألبي مبالد ، ج هف ير القرطبي )الجام  ألحكاا القرآن(، 9/25:هال0213،بيرجع،دار الفكر     
، دار الشعب، هال(220)عاألنصار  القرطبي محمد بن أحمالداهلل 
 . 9/52:جرجه المعاني،2/424:ع(.)د،القاهرة

       
 . 524:ينِر قص  األنبياء  بن كثير (1)
 . 9/22:ينِر هف ير الطبر  (2)
، هال(302)ع البغج  ألبي محمد الح ين بن م عجد، هف ير البغج  )معالا الهنمي ( (3)

، جهي ير الكريا الرحمن في 4/092:دار المعرف ، بيرجع،، الرحمن الع  خالد مبد:هحقي 
ال عد ، هحقي :ابن مثيمين مَّ    الر ال ،  عبد الرحمن بن ناصرلهف ير كلا المنان، 

 . 514:ا،4111 -هال0240،بيرجع
 
 

 . 9/52:رجه المعاني (4)
 0 جرة اإل راء: (5)
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في بلد الحجام منالد   شاءع قدرة اهلل مم جج  أن ي كن  يدنا محمد        
مالن الم الجد الحالراا فالي مكال  المكرمال    جأن يكجن اإل راء بالالنبي،بيع اهلل المحرا

 الاللا هم يالالدًا لعرججالاله م يالاله الصالاللة جال، إلالالع الم الالجد األقصالالع فالالي األرض المباركالال 
 . إلع ال ماجاع الع ع

جمالالا م يالاله أكثالالر المف الالرين أنَّ البركالال  حالالج  الم الالجد األقصالالع هالالي باألن الالار          
جبالالأنَّ هالالةا الم الالجد المبالالار  هالالج مقالالر األنبيالالاء جم الالبط الملئكالال  ، جاألشالالجار جالثمالالار

 . (1)جمنه يحشر الناب يجا القيام ، جمجطن العباداع جاألرما  جالبركاع
، مالالم ججالال  )الالالة  باركنالالا حجلالاله( أب الالا مالالن القالالج  )الالالة  باركنالالا فيالاله( جقجلالاله         

فمعنع )حجله(:أ  ألج ه باركنا باألرض الهي هحيط به من جميال  ج اهاله فمالا ِنال  
لم فالم الالالجد األقصالالالع هالالالج ق الالالب البركالالال  الهالالالي ههفالالالرف منالالاله لالالالهعا جميالالال  ( 2)فيالالاله نف الالاله

ا مالالن ةلالال  أنَّ البركالال  جلالالج جالالاء الهعبيالالر )الالالة  باركنالالا فيالاله( لُف نالال، الج الالاع الهالالي حجلالاله
ف ةا أق  شأنًا من قجله )الة  باركنا حجله( فالهعبير ، خاص  به جليب ل ا هفرف منه

القرآني هنا بيَّن أنَّ هةا الم جد هج مصدر البرك  جمنه ههفرف البركاع الكثيالرة الهالي 
قالالا   الاليد قطالالب ، هعالالا كالال  مالالا حجلالاله ف الالي بركالال  مكالالان جممالالان كمالالا هالالي بركالال  إن الالان

))ججصالالالف الم الالالجد األقصالالالع بأنالالاله )الالالالة  باركنالالالا حجلالالاله( جصالالالف ير الالالا : رحمالالاله اهلل
جهالالالج ِالالال  لالالالا يكالالالن لي قيالالاله هعبيالالالر مباشالالالر مثالالال  ، البركالالال  حافالالال  بالم الالالجد فائضالالال  م يالالاله

 . (3)أج )باركنا فيه( جةل  من دقائ  الهعبير القرآني العجيب((، )باركنال(
لع فيالاله البركالال  حصالالج  مالالن كنايالال ب  حجلالاله البركالال  جكالالجنُ       حصالال ع إةا ن الالاأل، بالالاألج 
 جلطيفالال ، الخطالالاب فحالالٍجع جلطيفالال ، الالالهلما لطيفالال  ففيالاله؛ فيالاله مالالا هجالالاجمع فقالالد حجلالاله

 مياد األمجا: قج  منه جقريب . بالهكثير المبالغ 

                                                 

هحقي  محمد م ي النجار ،هال(412ن مياد)عبي مكريا يحيع بأل،معاني القرآن ل فراء (1)
 دار،جآخرين

الح ن  أبيلإلماا برهان الدين ،نِا الدرر في هنا ب اآلياع جال جر (2)
دار الكهب  ،ججض  حجاشيه مبدالرما  غالب م د  جأحاديثهخرج آياهه ،هال(443البقامي)ع

 . 2/549ا:4112-هال0242، 4ط،لبنان،بيرجع،الع مي 
 

 2/4404ا:0943-هال00،0213ط، بيرجع،دار الشرج ،ل يد قطب،في ِل  القرآن (3)
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 (1)في ُقبَّ   ُضرنٍبع ٍم ع ابنن الٍحشٍرجن  ٍحٍ  ٍجالُمرجٍءٍة ٍجالنَّدعإننَّ ال َّما       
 فالي(  فالي)  لك مال  لاليب مالا المجقال  ح الن مالن أيضالا اآليال  هةل في ( حجله ) جلك م 
 كجن الا مالن كنايال (  قبال  فالي) : فقجلاله. خال أ(  فالي)  ِرفيال  أن ةلال ، الشالامر بيع
 . حجله ما إلع منه جهجاجمها انهشارها هفيد   لكن القب   اكن في

 من ا. ( حجله )ك م  إليه أشارع كما كثيرة األقصع الم جد برك  جأ باب
 من به ص ع بمن البرك  من لحقه ما جمن ا، ال لا هم ي إبراهيا جاضعه أن

 الر ج  بح ج  ثا، إ رائي  بني أنبياء من بعدهما جمن ج  يمان داججد من األنبياء
ملنه ال لا م يه مي ع  ُدفن من برك  ن االالجم، حجله جفيما فيه اهلل إلع الدمجة جا 
. عالاألقص جداللم ا حج   يمانالج  داججد قبر  أن ثبع فقد، األنبياء من حجله
 الخار   ج الالح ةل  فيه ج  ا م يه اهلل ص ع يالالنب ج الح  اعالالبرك ه   جأمِا
 . م يه الصلة جال لا ك  ا باألنبياء فيه جصلهه، ل عادة

ججصف الم جد األقصع هنا في اآليال  المباركال  بالالا  ا المجصالج  )الالة (         
يجصالالالالف با  الالالالا المجصالالالالج  إةا أريالالالالد بالالالاله  ف نالالالاله، فيالالاله د لالالال  م الالالالع  الالالالع  هالالالةل البالالالالرك 

 . (2)ج  يما )الة ( ف ج أخ  من غيرل من األ ماء المجصجل ، الهج ال  جالشالمج 
جالملحِ في اآلي  المبار  أنَّ في ا فنَّ اإللهفاع حيالل صالرف الكاللا مالن          

ٍِالالالا فالالالي )باركنالالال جمن ،االغيبالالال  ) الالالبحان الالالالة  أ الالالرع بعبالالالدل( إلالالالع صالالاليغ  المالالالهك ا الُمٍع
جالهعِيا هنا يد  م ع مِم  البركاع جاآليالاع ألنَّ الا كمالا هالد  م ع هعالِيا ، آياهنا(

كمالالا قيالال  إنَّمالالا ، مدلالالالج  الضمالالالير ف نالالال ا هالالد  م الالع مِالالا مالالا أضالاليف إليالاله جصالالدر منالاله
 . يفع  العِيا العِيا

فيالالالالاله د لالالالالال  جاضالالالالالح  م الالالالالع أنَّ هالالالالالةل األرض   إنَّ اإل الالالالالراء ب الالالالاليدنا محمالالالالالد       
الال  ، هالالي الجارثالال  ل بركالال  جالقدا الال  الهالالي في الالا    جأن أمالال  محمالالدإ الاللمي   جةلالال  أن أم 

اإل الاللا هالالي أمالال  مباركالال  جاءهالالا نبالالي مبالالار  أنالالم  ميالاله كهالالاب مبالالار  مالالن منالالد اهلل 
إة بجصالالالج  ارل األرض المباركالالال  إلالالالع هالالالةل ، هبالالالار  جهعالالالالع الُمبالالالارن  ل الالالةل األرض

 . جما حجل ا األم  المبارك  ممَّع البرك  الرباني  هةل األرض
                                                 

 . 22،ع(. )د،بيرجع،دار صادر،ديجان مياد األمجا (1)
 . 0/053ا:0942،بيع الحكم ،جامع  بغداد،ل دكهجر فاض  صالن ال امرائي،معاني النحج (2)
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ي نٍ : / قالالالا  هعالالالالع مهالالالحدثًا مالالالالن إبالالراهيالالالا )م يالالاله ال الالاللا(ثالثاااا     ع الالالالاُل ٍجُلجطالالًا إنلٍ الالالالٍجٍنجَّ
ٍر ضن الَّهني  ينٍ  َباَرْكَنااأل  (فنيٍ ا لن  ٍعاٍلمن


1) . 

هخبالالالالرنا اآليالالال  الكريمالالالال  أن اهلل هعالالالالالع قالالالالد أنجالالالالع إبراهيالالالالا جلجطالالالا )م ي مالالالا            
ف ما  كن إبراهيا جلجط في العرا  جقاا إبراهيا بدمجة ، ا( من قجم ما الكافرينال ل

ججاجالالال  ا بالدليالالالال  ، قجمالاله إلالالع هجحيالالد اهلل مالالم ججالال  جهالالالر  مبالالادة األصالالناا جاألجثالالان
ثالالا دمالالا م الال  العالالرا  النمالالرجد ، القالالاط  جالبرهالالان ال الالاط  جدمالالا أبالالال إلالالع ةلالال  فالالرفض

القالجا أنف ال ا فالي  الفاه  كبيالرة حكمالجا م الع جلمالا ججالد ، بدمجة الهجحيالد فالرفض كالةل 
قالالالا  ، 2فأشالالالع جا النالالالار فيالالاله فجع  الالالا اهلل بالالالردًا ج الالاللمًا م الالالع إبالالالراهيا، إبالالالراهيا بالالالالحر 

يٍا :هعالع دًا ٍجٍ ٍلمًا ٍمٍ ع إنب ٍراهن  ُق  ٍنا ٍيا ٍناُر ُكجنني ٍبر 
 (3) . 

فالالالل بالالالد أن ، جقجمالالاله إلالالالع الفالالالرا  جال جالالالران اجبالالالةل  جصالالال ع األمالالالجر بالالالين إبالالالراهي    
فالالأمرل اهلل هعالالالع كمالالا هخبرنالالا ، جا    قالالامجا بقه الاله أج هعةيبالاله، يفالالارق ا جيخالالرج مالالن بيالالن ا

ج  بالالالأب ، اآليالالال  أن يالالالةهب إلالالالع األرض المباركالالال  ليكمالالال  دمجهالالاله إلالالالع اهلل مالالالم ججالالال 
حيل جالاء فالي ، با  هئناب هنا بن  من الهجراة إة فيه مجافق  لكهاب اهلل مم جج 

(:))جقالا  الالرب إلبالراا انط ال  مالن أرضال  جمشاليره  جبيالالع أبيالال  الع د القالديا )الهجراة
جأنالالالا أجالالالالع   أمالالالال  كبيالالالالرة جأباركالالال  جأمالالالالِا ا المالالالال  جهكالالالجن ، إلالالالالع األرض الهالالالالي أريالالالال 

فالانط ٍ  ، جيهبار  بال  جميال  مشالائر األرض، جشاهم  ألعنه، جأبار  مباركي ، برك 
 . 4إبراا كما أمرل الرب جكان معه لجط((

، براهيا )م يه ال لا( في منطقال  بيالع المقالدب مالن األرض المباركال فا هقر إ      
الاله اهلل هعالالالع نبيَّالاله لالالالجطًا )م يالالاله ال الالاللا( إلالالالع الشالالالر  مالالالن بيالالالع المالالالقدب ليكالالالجن ، جججَّ

 . (5)جالةين ُمرنفجا فيما بعد بقجا لجط، نباليًَّا منالد القالجا القاطنين شر  ف  طين

                                                 

 . 20 جرة األنبياء: (1)
 . 024-024ينِر قص  األنبياء  بن كثير: (2)
 . 29األنبياء: جرة  (3)

 

 فر ،ا0942،لبنان،بيرجع،دار المشر ،الع د القديا،)الهجراة( الكهاب المقدب(4) 
 . 42الفص  الثاني مشر:،الهكجين

 022ينِر قص  األنبياء  بن كثير: (5)
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ان الكريمالالان إبالالراهيا جلالالجط )م ي مالالا ال الاللا( هالالي جهالالةل األرض الهالالي أقالالاا في الالا النبيالال
ٍر ضن الَّهنالالالالالي :المقصالالالالالجدة بقجلالالالالاله مالالالالالم ججالالالالال  ٍنالالالالالاُل ٍجُلجطالالالالالًا إنلالالالالالع األ  ي  فني الالالالالا  َباَرْكَنااااااٍجٍنجَّ

ينٍ  ججافقالاله أبالالج ، (1)))إن الالا مالالن أرض الشالالاا إلالالع أرض العالالرا ((:قالالا  المجالالاج،لن  ٍعالالاٍلمن
 أكثالالالر فالالال ن، العامالالال  جبركاهالالاله الشالالالاا إلالالالع العالالالرا  مالالالن أ )):ال الالالعجد فالالالي ةلالالال  قالالالائل

 مبالالالالاد  هالالالالي الهالالالالي شالالالالرائُع ا العالالالالالمين فالالالالي فانهشالالالالرع فيالالالاله ُبعثالالالالجا األنبيالالالالاءن 
الب الالنعا كثالرةُ : جقيال ، جالدنيجيال ن  الدينيال  جالخيراعن  الكما ع  أناله رج ، الغالالب جالخنص 

 يالالالالجا   م الالالاليرةُ   مالالالالانجبي بالمَّهفكالالالال  ال الالالاللا م يالالالاله جلالالالالجطب  بنفٍ  الالالالطين نالالالالم  ال الالالاللا م يالالالاله
 . (2)((جلي  

ججالالالاء الهعبيالالالر القرآنالالالي هنالالالا م الالالع قجلالالاله مالالالم ججالالال  )باركنالالالا في الالالا( جلالالالا يقالالال           
)باركناهالالالا( جةلالالال  ل مبالغالالال  فالالالي البركالالال  بجع  الالالا محيطالالال  بكالالال  أرض ملصالالالق  لبيالالالع 

فهعديالالال  الفعالالال  هنالالالا بج الالالاط  حالالالرف الجالالالر )فالالالي( أب الالالا مالالالن هعديهالالاله بغيالالالر ،(3)المقالالالدب
 اآليال  جفي،لغال  فالي هأكيالد البركال ألن البرك  في ا أما جأشم  فضل من المبا،ج اط 

 أهالال  فخيالالار هجالالرة بعالالد هجالالرة  الالهكجن)) الحالالديل فالاليجالالاء ج ، في الالا مالالا الشالالاا مالالده مالالن
 اهلل ر ج  )رضي اهلل منه( أنَّ  ُمٍمرٍ  اب نن  ٍمن  ج ، (4)(( إبراهيا م اجر ألمم ا األرض

  ٍنا فنالالي ٍلٍنالالا ٍبالالارن    ال َّ الالاَّ )):قالالا ٍنا ٍجفنالالي قالالاُلجا ٍيٍمننٍنالالا فنالالي ٍلٍنالالا ٍبالالارن    ال َّ الالاَّ  ٍشالالامن الالدن  قالالا ٍ  ٍنج 
ٍنا فنالالي ٍلٍنالالا ٍبالالارن    ال َّ الالاَّ  ٍنا ٍجفنالالي قالالاُلجا ٍيٍمننٍنالالا فنالالي ٍلٍنالالا ٍجٍبالالارن    ٍشالالامن الالدن  الالالمٍَّ من ُ  ُهٍنالالا ٍ  قالالا ٍ  ٍنج 
ن ٍ ا ٍقا ٍ  ٍأج   ٍجبنٍ ا ٍجال فنٍهنُ  ُرجُ  من نُ  ٍيخ   . (5)((الشَّي ٍطانن  ٍقر 

                                                 

مرابه ل مجاج: (1)  . 5/545معاني القرآن جا 
ألبي ال عجد محمد بن ، ريا(هف ير أبي ال عجد )إرشاد العق  ال  يا إلع ممايا القرآن الك (2)

 دار إحياء، محمد العماد 
 . 2/22:ع(. )د، بيرجع، الهرال العربي     
 . 02/21رجه المعاني: (3)
محمد :هحقي ، دار الفكر، داجد ال ج هاني األمد  ي  يمان بن األشعل أبل،  نن أبي داجد (4)

 محيي الدين 
 . 5/2مبدالحميد:    
دار إحياء ، مي ع الهرمة  ال  ميي محمد بن مي ع أبل، هرمة الجام  الصحين  نن ال (5)

 ،بيرجع، الهرال العربي
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ينٍ  ٍجلنُ الٍ ي ٍمانٍ :قا  هعالع رابعاا/   الٍف ً  الالرِّ الرن  ٍماصن رنلن  ٍهج  ٍر ضن  إنلالع بنالٍأم   َباَرْكَناا الَّهنالي األ 
ء   بنُك ِّ  ٍجُكنَّا فنيٍ ا ينٍ  ٍشي  ٍمالنمن

 (1) . 
 الالالالالالخر اهلل هعالالالالالالالع ل الالالالالال يمان )م يالالالالالاله ال الالالالالاللا( مالالالالالالا لالالالالالالا ي الالالالالالخر لغيالالالالالالرل مالالالالالالن 

رل ههحالالالر  حيالالالل ةلالالال  لالالاله الالالالرين جالطيالالالر جالجبالالالا  جغيرهالالالا ججع  الالالا هحالالالع أمالالال،العالمين
جهغدج فالالالي شالالال ر ،فكانع هالالالةل الالالالرين هغالالالدج بالالالأمر  الالال يمان هالالالرجه لمالالالدة شالالال ر،بمشالالاليئهه
قالا  ،(2)إة ههحر  في مخه ف بقالاف مم كهاله اإل اللمي  مالن ف  الطين إلالع الاليمن،كةل 
يٍن ُغالُدجٍُّها ٍشال  رب ٍجٍرٍجاُح الا ٍشال  رب ٍجٍأٍ ال  ٍنا لالُه ٍمالي ٍن ال قنط الرن جٍ :هعالع الٍن ٍجلنُ ٍ ي ٍماٍن الالرِّ من

الالالن  ٍمالالالٍةابن  ق الالالُه من ٍنالالالا ُنةن رن الالالن ُ ا  ٍمالالالن  ٍأم  الالالهن بنالالال نة نن ٍربِّالالالهن ٍجٍمالالالن  ٍيالالالمنن  من ٍمالالالُ  ٍبالالالي ٍن ٍيٍدي  الالالنِّ ٍمالالالن  ٍيع  ال جن
ير جهةل الرين هجر  بأمر   يمان إلع األرض ،شدة هبجب ا:جمصجُف ا،  (3)ًن ال َّعن

مان جأصالحابه جةلال  أن الا كانالع هجالر  ب ال ي، جهالي ارض الشالاا، الهي بالار  اهلل في الا
ف الالةل  قيالال :) إنلالالع األر ضن ، ثالالا هعالالجد بالاله إلالالع منملالاله بالشالالاا، إلالالع حيالالل شالالاء  الال يمان

ٍنا فنيٍ ا (  . (4)الَّهني ٍباٍرك 
جالمباركالال  ل الالا د لالال   ف  الالطين األرض المقدَّ الال  األمالالجر الهالالي حالالدثع فالالي  

الهالي هنهشالر في الا   جاضح  م ع مم  هةل األرض جأصالاله ا جمِالا البركال
 .  (5) بياء جهجافدها م ي ابجججد األن

إنَّ األرض المباركالالالالال  هالالالالالي كالالالالال  أرض  الالالالالار إلي الالالالالا :جقالالالالالا  بعالالالالالض المف الالالالالرين
جةل  أنه لا يكن ي الير إلالع أرض إ  أصال ح ا جقهال  كفَّارهالا ،  يمان كائن  ما كانع

                                                                                                                       

 . 3/255أحمد محمد شاكر جآخرين::هحقي      
 

 . 40 جرة األنبياء: (1)
 . 02/33هف ير الطبر : (2)
 .04 جرة  بأ: (3)

 . 02/33هف ير الطبر : (4)
 . 02/22ينِر رجه المعاني: ((5
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فكأنَّ اهلل مالالم ججالال  ،جأثبالالع في الالا اإليمالالان جبالاللَّ في الالا العالالد  ج  بركالال  أمِالالا مالالن هالالةا
 . (1)ي ا بعثنا   يمان إلي ايقج  إلع أرض باركنا ف

الالٍنُ ا   ٍجٍجٍع  ٍنالالا:قالالا  هعالالالع خامساااا/    ٍرةً  قالالرعً  فني الالا َباَرْكَنااا الَّهنالالي ال قالالٍرع ٍجٍبالالي نٍ  ٍبي   ٍِالالاهن
ٍنا يُرجا ال َّي رٍ  فنيٍ ا ٍجٍقدَّر  ننينٍ  ٍجٍأيَّاًما ٍلٍيالنيٍ  فنيٍ ا  ن ٍآمن

(2) . 
ه ال لا( نشأع هنا  صال   بعد أن أ  مع م ك   بأ م ع يد   يمان )م ي

فكانالالع مم كالال   الالبأ مالالن ،جثيقالال  بالالين ف  الالطين األرض المباركالال  جمم كالال   الالبأ فالالي اليمن
أ  إن ا كانع هحع حكمه )م يه ال اللا( بعالد أن أ ال مع م كال  ،ضمن ُم  ن   يمان

 . (3) بأ م  قجم ا
جقالالد جعالال  اهلل هعالالالع بالالين  الالبأ جاألرض المباركالال  فالالي ف  الالطين قالالرع ِالالاهرة 

ب طالالال  مالالالن فيالالاله كالالالانجا مالالالا هعالالالالع إة يبالالالي ن اهلل،آه الالال  بال الالالكان،رةبالالالارمة مام ، جالنعمالالال  الغن
، المهقاربال  المهجاص   جالقرع، اآلمن  جاألماكن، الرخي  جالبلد، الرغيد ال ني جالعيش
   م الالالافرها إن بحيالالالل، جثمارهالالالا جمرجم الالالا أشالالالجارها كثالالالرة مالالال ، بعالالالض مالالالن بعضالالال ا
 جيبيالع قريال  فالي جٍيقيال ، جثمالرا مالاء ججالد نم  حيل ب ، ماء ج  ماد ٍحم  إلع يحهاج
 . (4) يرها في إليه يحهاججن ما بمقدار، أخرع في

جقالالد ةهالالب ابالالن مبالالاب )رضالالي اهلل منالاله( جابالالن مجاهالالد إلالالع أنَّ القالالرع الهالالي 
جةكر الثعالبي جغيرل من المف الرين ،(5)هي بيع المقدب -في هةل اآلي –بجر  في ا 

 . (1)بلد الشاا قاطب أنَّ المقصجد بالقرع المبارك  هنا هي 

                                                 

طي  ال  بن غالب بن مالمحمد مبد الح ألبي، لججيم في هف ير الكهاب العميملمحرر اينِر ا (1)
الطبع  ، لبنان، دار الكهب الع مي ، محمد ال لا مبد الشافي ي :مبدالالالهحق، األندل ي
 جرجه،2/92ا:0995 -هال0205،األجلع

 . 02/22المعاني:       
 . 04 جرة  بأ: (2)
 . 313قص  األنبياء  بن كثير: (3)

أبي الفداء إل مامي  بن ممر بن كثير الدمشقي ، هف ير ابن كثير )هف ير القرآن العِيا( (4)
 . 5/352:هال0210، بيرجعهال(، دار الفكر، 222)ع

 
 

 . 44/45هف ير الطبر : (5)
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أ  امهنينالالالا ب الالالا :جمعنالالالع )القالالالرع الهالالالي باركنالالالا في الالالا( فالالالي  الالاليا  هالالالةل اآليالالالاع
امهنالالاء مالالن ينالالاِر آخالالر بغايالال  العِمالال  بالالأن جع ناهالالا محالالًل ل الالرم  جالع الالا جاألنبيالالاء 

جكالالالالالان مالالالالالدد القالالالالالالرع الِالالالالالاهرة يميالالالالالد م الالالالالع األربعالالالالالال  آ ف ، (2)جاألصالالالالالفياء جاألجليالالالالالاء
 . (3)ج بعمائ 

ٍنالُ :ا  هعالالالالع مالالالن نبييالالاله إبالالالراهيا جا  الالالحا قالالال سادسااااا/    الالالٍحا ٍ  ٍجٍبشَّالالالر  الالالنٍ  ٍنبنيًّالالالا بن ن    من
ينٍ  الالالالنحن الالالهن  َوَباَرْكَناااا ۞ الصَّ الالالٍحا ٍ  ٍجٍم الالالع ٍمٍ ي  الالالن   إن   يَّهن نٍمالالالا ٍجمن الالالنب  ُةرِّ ٍِالالالالناب  ُمح  ن الالالهن  ٍج  لنٍنف  ن

ُمبنينب 
(4) . 

بعالالد أن هالالاجر إبالالراهيا )م يالاله ال الاللا( مالالن العالالرا  ج الالكن األرض 
باركالال  فالالي ف  الالطين جا الالهقر هنالالا  حيالالل جالالرع لالاله أحالالدال كثيالالرة خالالل  الم

جمالالالا ي منالالالا هنالالالا هالالالج أنَّ اهلل هعالالالالع بشَّالالالر إبالالالراهيا جمججالالاله  الالالارة ،هالالالةل الفهرة
بالالالراهيا شالالاليخًا  قالالالا  مالالالم ،كبيراً بةريالالال  صالالالالح  بعالالالد أن كانالالالع مججالالاله مالالالاقرًا جا 

الالالالالالالالٍحا:ججالالالالالالالال  ٍناٍها بن ن   ٍكع  ٍفٍبشَّالالالالالالالالر  ٍرٍأهالالالالالالالالُه ٍقائنٍمالالالالالالالال ب ٍفٍضالالالالالالالالحن الالالالالالالالٍحا ٍ ٍجام  الالالالالالالالن  ٍجٍراءن إن    ٍ  ٍجمن
يالبب ۞ٍيع ُقجبٍ  ءب ٍمجن ٍ ٍها ٍأٍألنُد ٍجٍأٍنا ٍمُجالجمب ٍجٍهالٍةا ٍبع  نالي ٍشالي ًخا إننَّ ٍهالٍةا ٍلٍشالي   ۞ٍقاٍلع  ٍيا ٍجي 

يالالالالدب  الالالالعن إننَّالالالالُه ٍحمن الالالالٍ  ال ٍبي  ٍمالالالالُ  ال َّالالالالهن ٍجٍبٍرٍكاهالالالالُه ٍم الالالالي ُكا  ٍأه  الالالالرن ال َّالالالالهن ٍرح  الالالالن  ٍأم  قالالالالاُلجا ٍأٍهع ٍجبنالالالاليٍن من
يدب  ٍمجن

(5)  .  
))جقالالا  اهلل إلبالالراا  الالار  امرأهالال   ه الالمِّ ا  الالار  بالال   الالم ا :جرد فالالي الهالالجراة

 الالالالالالالارة جأنالالالالالالالا أبارك الالالالالالالا جأمطيالالالالالالال  من الالالالالالالا ابنالالالالالالالا جهكالالالالالالالجن أمالالالالالالالا جم الالالالالالالج  جشالالالالالالالعجب من الالالالالالالا 
األج :أناله هعالالع أخالرج جميال  أنبيالاء ؛ جالبرك  في هةل اآلي  ل الا جج الان،(6)يكجنجن((

                                                                                                                       

عبد الرحمن بن محمد بن مخ جف ل، هف ير الثعالبي )الججاهر الح ان في هف ير القرآن( (1)
 . 5/422بيرجع: –ل مطبجماع   مَّ    األم مي، الثعالبي

 . 2/020نِا الدرر: (2)
 . المصدر نف ه (3)
 . المصدر نف ه (4)
 . 25-20 جرة هجد: (5)
 . 51الفص  ال اب  مشر:،الهجراة)الع د القديا( ((6
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أنه هع الالع أبقالالع الثنالالاء الح الالن م الالع إبالالراهيا جالثاني:،بنالالي إ الالرائي  مالالن صالال ب إ الالحا 
 . (1)ألنَّ البرك  مبارة من الدجاا جالثباع،جا  حا  إلع يجا القيام 

ٍنالا( بالهشالديد جالمبالغال  أ  ،(2)جقد جردع في هةل اآليال  قالراءة أخالرع هالي )ٍبرَّك 
فصاليغ )فعَّ ( هالد  م الع كثالرة الفعال  ،(6)أفضنا م ي ما بركاع كثيرة في الدنيا جاآلخالرة

فكيف إةا كان صاحب الهبري  هج اهلل مالم جج لمفالأمِا باله ُمبارنكالًا جأمِالا ،جهكرارل
 . ب ا برك م

جقد ،إةن جلند إ حا  )م يه ال لا( في األرض المبارك  من أبجين مباٍرٍكين
فحصالال ع البشالالارة فالالي األرض ،بشَّالالر اهلل هعالالالع إبالالراهيا جمججالاله ب الالةل الةريالال  المبارك 

جقالالد دمالالع الملئكالال  ،ألنَّ البشالالارة نالالجف مالالن أنالالجاف البرك  جهالالةا هنا الالب لطيالالف،المبارك 
جبالةل  نملالع ،إلبراهيا جمججه )م ي ما ال لا( بالرحم  جالبركال  فالي األرض المبارك 

البركالال  م الالع إبالالراهيا جابنالاله إ الالحا  فالالي األرض المباركالال  فالالي ف  الالطين )جباركنالالا م يالاله 
 . جم ع إ حا (

ركنالالالالالا( لالالالالالا يالالالالالأع لجصالالالالالف جالملحالالالالالِ فالالالالالي اآليالالالالال  األخيالالالالالرة هالالالالالةل أن  لفالالالالالِ )با
نما جاء لجصف ٍمن هج  اكن في هةل األرض جهج  يدنا إبالراهيا )م ياله ،األرض جا 

لهبين لنالالا أن  بركالال  اهلل مالالم ججالال  فالالي هالالةل األرض ،ال الاللا( جةريهالاله الطيبالال  المباركالال 
ب  هالالالي بركالالال  إن الالالان ،غيالالالر مقهصالالالرة م الالالع األن الالالار جالثمالالالار جكثالالالرة الخصالالالب جال الالالع 

  إبالالراهيا جا  الالحا   الالكنجا هالالةل األرض ج الالج جا فيالاله كالالةل  فكالالا مالالن العِمالالاء مالالن ةريالال
إ  أن ،أرجف قصالالال  الهالالالأريخ جالبطج علمف الالاليا  ال فِالالال  هنالالالا يخه الالالف مالالالن مثيله الالالا

 . جاهلل هعالع أم ا،هنا  إشارة في ا كةل  إلع األرض المبارك  في ف  طين
 

                                                 

لفخر الدين محمد بن ممر الهميمي الرام  ، هف ير الرام ) الهف ير الكبير أج مفاهين الغيب( (1)
 ،هال(212الشافعي)ع

القا ا محمجد بن ممر  يبأل، الكشاف من حقائ  الهنمي  جميجن األقاجي  في جججل الهأجي  (2)
 الممخشر 

 . 2/20الكشاف: (4)
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 الداللة النحوية لـ )باركنا(

جقال  فالامًل مائالدًا إلالع )باركنا( فع  ماض مهص  بضمير الرفال  )نالا( الالة  
جلالالا يالالرد فالالي القالالرآن الكالالريا )باركالالع( بالهالالاء الهالالي هالالد  ، جهالالج هنالالا ل هعِالاليا، اهلل هعالالالع

جهالالالةا يالالالد  م الالالع مِمالالال  هالالالةل البركالالال  جم الالالع مصالالالدرها العِالالاليا ، م الالالع المالالالهك ا المفالالالرد
ف ي بركال  مِيمال  أجدم الا اهلل مالم ججال  فالي هالةل األرض ج  يقالجا ،  بحانه جهعالع

 . ابالعِيا إ  العِي
ِ الالارل مالال  الفعالال  جمالالدا ا الالههارل أج بنالالاء الفعالال  ل مج الالج    جاهصالالا  الفامالال  جا 

جلاليب ألحالد أن يهالدخ  ، فيه د ل  جاضح  م ع أنَّ ل برك  الجاحد جهج اهلل مم جج 
جلالالةل  جرد الفعالال  )هبالالار ( فالالي القالالرآن الكالالريا أكثالالر مالالن ، قالالي جضالال  البركالال  أج رفع الالا

فالل ؛ ج  يهصالرف، (1) ي ند إلع غيرل(مراع جهج يخه  باهلل مم جج  جحدل فل9)
)) هبالالار  اهلل أ  هقالالالدَّب جهنالالالمل :قالالالا  صالالاحب ال  الالالان، (2)يالالأهي منالالاله مضالالارف ج  أمالالالر

، ج)هبالالار  اهلل( هالالأهي بمعنالالع بالالار ،(3)جهعالالالع جهعالالاِا ج  هكالالجن هالالةل الصالالف  لغيالالرل((
 . مث  قاه  جهقاه  إ  أن فام  يهعدع جهفام   يهعدع

ف الا ، جلالا يالأع م الع الفعال  المضالارف، ججاء الهعبير القرآني بالفع  الماضالي
يرد في القالرآن الكالريا )أبالار  أج نبالار  أج يبالار ( ألنَّ المضالارف يالد  م الع الحالدجل 

ف الج جالاء الهعبيالالر القرآنالي بالمضالارف لِالالنَّ بعضال ا أنَّ هالةل األرض بجركالالع ، جالهجالدد
إ  ، برك  هالأهي أحيانالًا جهرفال  أحيانالًا أخالرعجأنَّ هةل ال، في الحاضر أج في الم هقب 

جأنَّ هالةل البركال  ، أن الفع  الماضي هنا يد  م ع الثبجع جا  هقرار ل بركال  الربانيَّال 
 . قد ثبهع في األرض منة القرجن الماضي  إلع يجمنا هةا

 
جد لالال  الماضالالي هنالالا م الالع الثبالالجع جا  الالهقرار يخالالالف مالالا ا الالهقر فالالي أةهالالان 

، من أنَّ الفع  ب طلقه يد  م ع الحدجل جا  ا يد  م الع الثبالجعكثير من النحاة 

                                                 

 04/451رجه المعاني: (1)
-بيرجع،دار الكهب الع مي ،أل ماء أبج بكر محمد،معجا األفعا  الجامدة (2)

 . 51ا:0995-هال0،0205ط،لبنان
 . 01/592(:ل ان العرب )بر  (3) 
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جمما يد  كةل  م ع ا هقرار البرك  جثبجه ا في هعبير )باركنا( بالماضي أنَّ الجةر 
ال غالالج  )ب ر  ( بكالال  مشالالهقاهه يالالد  م الالع الثبالالجع جا  الالهقرار فالالي لالالمجا الصالالف  هلل 

 . (1)مم جج   جاء أكانع فعًل أا صف 
اآليالالالالاع الهالالالالي جردع في الالالالا )باركنالالالالا( لالالالال رض المباركالالالال  أن الالالالا  جالملحالالالالِ فالالالالي

الالالالفع با  الالالالا المجصالالالالج  )الهالالالالي( ججصالالالالف الم الالالالجد األقصالالالالع با  الالالالا المجصالالالالج   جصن
المالالالالةكر )الالالالالة ( جهالالالالةان ا  الالالالمان المجصالالالالج ن أخالالالال   مالالالالن غيرهمالالالالا مالالالالن األ الالالالماء 

فالالالالل هجصالالالالف الجم الالالال  بالالالالال)الة ( إ  إةا كالالالالان المخاطالالالالب لالالالاله م الالالالا  الالالالاب  ، المجصالالالالجل 
فالي ةلال  أن يقالا  إنَّاله  ن))جالقج  المبالي:جاء في د ئ  اإلمجام، صجفبالشيء المج 

إنمالالالا اجه الالالب )يعنالالالي الالالالة ( حهالالالع إةا كالالالان قالالالد مالالالرف رجالالال  بقصالالال  جأمالالالر جالالالرع لالالاله 
الالالال  به الالالال  القصالالالال  ثالالالالا أريالالالالد القصالالالالد إليالالالاله ةكالالالالر ، جبالالالالةل  األمالالالالر منالالالالد ال الالالالام ، فهخص 

مالن ال الام  هف ير هةا أنَّ   هصال  )الالة ( إ  بجم ال  مالن الكاللا قالد  الب  ، )الة (
فاألرض المبارك  أج الم جد األقصع له خصجصي  جم ا مند جمي  ، (2)م ا ب ا((

المخالاطبين مالالن األمالا الماضالالي  جالحاضالالرة م الع مخه الالف طجائف الالا جةلال  ألهميالال  هالالةل 
، األرض الهالالي هحهضالالن الم الالجد األقصالالع أجلالالع الكعبهالالين جثالالالل الحالالرمين الشالالريفين

جبطج ع قالد رها اهلل هعالالع أن هجالر   جقد جرع م ع هةل األرض معجماع جكراماع
 . م ع هةل األرض المبارك 

ةا ما أنعمنا النِر فالي  اليا  جميال  اآليالاع الهالي هضالمنع لفِال  )باركنالا(  جا 
ججدنا أنَّ كال َّ آيال  قالد اخهصالع بنبالي  أج نبيالين مالن أنبيالاء اهلل هعالالع )م الي ا الصاللة 

ٍا ا:جال لا( ففي قجله مم جج  ٍرث ٍنا ال ٍقج  الٍعُفجٍن ٍمٍشالارنٍ  اأٍلر ضن ٍجٍأج  ٍهض  يٍن ٍكاُنجا  ُي   لَّةن
الٍنع  ُ فنيٍ ا ٍجٍهمَّع  ٍك نمٍ  َباَرْكَناٍجٍمٍغارنٍبٍ ا الَّهني  الٍرائنيٍ  بنٍمالا ٍصالٍبُرجا    ٍربٍِّ  ال ُح   ٍم الع ٍبننالي إن  

ُمُه ٍجٍما ٍكاُنجا  ٍيع رنُشجنٍ  ُن ٍجٍقج  ٍنُ  فنر ٍمج  ٍنا ٍما ٍكاٍن ٍيص  ٍجٍدمَّر 
)


أنَّ هةل اآلي  اخهصع ، (3
                                                 

 0/422ينِر مقاييب ال غ )بر (: ((1 
-هال0243،لبنان-بيرجع،دار الكهاب العربي،لإلماا ف الهنجي،د ئ  اإلمجام (2)

شرحه جم   م يه ججض  ف ار ه الدكهجر ،هال(220بدالقاهر الجرجاني)ع 059ا:4113
 محمد

 

 
 

 . 052 جرة األمرف:(3) 
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كراا اهلل هعالع ل الا، بنبي اهلل مج ع )م يه ال لا( جقجمه ف الةل اآليال  جردع بعالد ، جا 
 فجاخه الالال، اآليالالالاع الهالالالي ةكالالالر في الالالا مج الالالع جمالالالا كالالالان يصالالالنعه فرمالالالجن ببنالالالي إ الالالرائي 

فالةهب بعضال ا إلالع أن الا صالف  لال رض جةهالب آخالرجن ،المف رجن في جقجف )باركنا(
ر  جالمغالارب جلالا يجالجمجا جصالف ا لال رض ل فصال  بالين الصالف  إلع أن ا صالف  ل مشالا

جأِالالن أنَّ جقالالجف )باركنالالا( هنالالا صالالف  لالال رض أجلالالع مالالن جقجم الالا صالالف  ، جالمجصالالجف
، هالةا مالن ناحيال ، ل مشار  جالمغارب جةل  لهنا ب ا م  أخجاه ا مالن اآليالاع األخالرع

ةلال  فالي جقالد جرد ، (1)جمن ناحي  أخرع أجام النحاة الفص  بين الصف  جالمجصجف
الالياب  ٍجا ننَّالالُه ٍلٍقٍ الالاب :القالالرآن الكالالريا جمنالاله قجلالاله مالالم ججالال  ِن ٍ ُمالالجٍن ٍم لالالج  ٍهع 

جمنالاله قالالج  ، (2)
 الفرمد :

ا        ٍججي ٍران  ٍلٍنا ٍكاُنجا كنٍراان  ُع بنٍدارن ٍقج   (3)ٍفٍكي ٍف إةا ٍمٍرر 

، جخبرهالا جا الم ا كالان مالن كام ال  بجم ال  جمجصالجف ا الصالف  بالين فصال هنا  الشامرف
 . لنا كانجا كراا ججيران - هةا م ع - الكلا جهقدير، ا م ا م ع كان خبر داجق
 

فالالالالالي حادثالالالالال  اإل الالالالالراء  أمالالالالالا اآليالالالالال  الثانيالالالالال  فقالالالالالد اخهصالالالالالع ب الالالالاليدنا محمالالالالالد 
الالٍرع الَّالالةن  ُ الالب ٍحانٍ :قالالا  مالالم ججالال ، جالمعالالراج لن  ٍأ   الالنٍ  لالالي ًل  بنٍعب الالدن دن  من الالجن  إنلالالع ال ٍحالالٍراان  ال ٍم  
دن  الالجن ٍق ٍصالالع ال ٍم   ٍنالالا الَّالالةن  األ  لالالهُ  ٍباٍرك  ٍيالالهُ  ٍحج  الالن   لنُنرن ي ُ  ُهالالجٍ  إننَّالالهُ  ٍآٍياهنٍنالالا من الاليرُ  ال َّالالمن (ال ٍبصن


4) ،

قا  أبالالالالالالج حيالالالالالالان فالالالالالالي هف الالالالالالير )الالالالالالالة  باركنالالالالالالا ،ج)الالالالالالالة  باركنالالالالالالا( هنالالالالالالا صالالالالالالف  مالالالالالالده
                                                 

-بيرجع،دار الكهب الع مي ،هال(242اباة  )علرضي الدين ا  هر ، ينِر شره الكافي  (1)
جل  الدين مبد الرحمن ل،ج هم  ال جام  في شره جم  الججام ،0/420ع(:. )د،لبنان

، مصر-المكهب  الهجفيقي ، مبد الحميد هنداج :هحقي ، هال(900بن أبي بكر ال يجطي)ع
 . 4/549ع(:. )د

 22 جرة الجاقع : (2)
ألبي البشر ممرج بن ، جكهاب  يبجيه،24هال:0211،عبيرج ،دار صادر،ديجان الفرمد  (3)

مبد ال لا محمد هارجن مالا :هحقي ، هال(041مثمان بن قنبر  يبجيه)ع
 . 4/035:الطبع  الثالث ،بيرجع،الكهب

 . 0 جرة اإل راء: (4)
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 الدينيال  الخيالراع مالن به خ  بما جبركهه مارض اشهراط إلمال  مده صف )):حجله(
 مالن جالدنيجيال ، جنجادياله جنجاحياله القطالر ةلال  فالي كالانجا ينالالة جالر   جالشرائ  كالنبج ة
 .األرض جطيب جاألن ار األشجار كثرة

 
 
 جخالالال  الفالالالراع إلالالالع العالالالريش بالالالين فيمالالالا بالالالار  هعالالالالع أنالالاله » الحالالالديل جفالالالي 
 . (2)(((1)« بالهقديب ف  طين

همالالا إبالالراهيا جلالالجط ، جاآليالال  الثالثالال  هحالالدثع مالالن نبيالالين مالالن أنبيالالاء اهلل هعالالالع
ٍر ضن الَّهنالي الالٍناُل ٍجُلجطالال  يالالٍ ج  الالنٍ جٍ ًٍ جةل  قجله مم جج :، لا()م ي ما ال   َباَرْكَنااًا إنٍلع األ 
ينٍ  فني الالا لن  ٍعالالاٍلمن

، جالالالة  ن حِالاله هنالالا فالالي جم الال  )باركنالالا( مط قالال  ل عالالالمين جميعالالا، (3)
ف الالالي أرض مباركالالال  لكالالال  ، جلي الالالع مقيالالالدة لفئالالال  مالالالن النالالالاب أج طائفالالال  مالالالن الطجائالالالف

 . أصناف ا جلغاه ا جألجان ا العالمين باخهلف
جاآليهالالان الرابعالال  جالخام الال  اخهصالالها بنبالالي اهلل  الال يمان )م يالاله ال الاللا( فالالي          

 هعالالالع قا ،ه الالخير الالالرين جبنالالاء مم كهالاله فالالي القالالرع الِالالاهرة مالالن الالاليمن إلالالع ف  الالطين
: ٍينٍ  ٍجلنُ الالٍ ي ٍمان الالالٍف ً  الالالالرِّ الالالرن  ٍماصن رنلن  ٍهج  ٍر ضن  إنلالالالع بنالالالٍأم   بنُكالالال ِّ  ٍجُكنَّالالالا فني الالالا َباَرْكَناااا الَّهنالالالي األ 

ء   ينٍ  ٍشي  (ٍمالنمن


 ٍرةً الاهن الٍِ  رعً القُ  ٍ االفني َباَرْكَنا يالالَّهن  ٍرعالُ ال ق نٍ الٍجٍبي   ٍنُ ا  ال  ٍبي ٍناال   العٍ الٍججٍ :قجلهج ، (4

                                                 

نما ججدهه في كهاب هاريخ مدين  دمش  جةكر ،مِانهفي  لالحديلا أمثر م ع هةا  (1) جا 
بي القا ا م ي بن الح ن بن هب  اهلل بن مبد اهلل أل،ن ح  ا من األماث فض  ا جه مي  م

دار ،محب الدين أبي  عيد ممر بن غرام  العمر :هحقي ، هال(322الشافعي)ع
 . 0993:0/021،بيرجع،الفكر

، هال(232لمحمد بن يج ف الش ير بأبي حيان األندل ي )ع، البحر المحيط في الهف ير (2)
دار الكهب ،مد مبد المجججد جالشيخ م ي محمد معجضالشيخ ماد  أح:هحقي 
 . 2/2:،الطبع  األجلع، ا4110-هال 0244، لبنان -بيرجع،الع مي 

 

 . 20 جرة األنبياء: (3)
 . 40 جرة األنبياء: (4)
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ٍناالٍجقالال يالال رٍ الالالالال َّي   ٍ اال  فنيالال دَّر  ننالالين االاًمالالالٍجٍأيَّ  النيالٍيالالاللٍ  اال الالالفني ُرجاال   ن ٍآمن
يالال  ال اد الال  ةكالالرع جاآل،  (1)
 ٍمٍ ي الهن  َوَباَرْكَناا :عقالا  هعالال، النبيين الكريمين إبالراهيا جابناله إ الحا  م ي مالا ال اللا(

الالالالالٍحا ٍ  ٍجٍم الالالالالع الالالالالن   إن   يَّهن نٍمالالالالالا ٍجمن الالالالالنب  ُةرِّ ٍِالالالالالالناب  ُمح  ن الالالالالهن  ٍج ُمبنالالالالالينب  لنٍنف  ن
 ( هنالالالالالا م الالالالالع )ج، (2)

حاط  من البرك ن  همكُّن أ ، المجام  لل هعلء  . ب ما اإلن
نَّ جمي  اآلياع الهي هضمنع الجم   الجصفي  )باركنا( اهفقالع فالي جقالجف           جا 

، هالالالةل الجم الالال  فالالالي محالالال  جالالالر نعالالالع لالالال رض المباركالالال  أج الم الالالجد األقصالالالع المبالالالار 
)في ا( ج )حجله( ج : جشبه الجم  الهي جقعع بعد الجم   الفع ي  )باركنا( هي ثلل

، البركال  فالي المجصالجف مالن كال  الج الاعجهةا فيه د ل  جاضح  من همكالن ، )م يه(
باله مالن   فالبرك  في الشيء جم يه جحجله هعني نمجل الا فالي الشاليء المبالاٍر  جاإلحاطال

 . ك  جانب

 الداللة اإلحصائية لـ)باركنا(

بال  هالج كهالاب شالام  ، من الثابع أن  القرآن الكريا لاليب كهابالٍا بيانيالا فح الب
، لفالالالالِ مقصالالالجد بكالالال  ك ماهالالاله جحرجفالالالهجأنَّ ال فالالالِ القرآنالالالي هالالالج ، لكالالال  الع الالالجا البشالالالري 

جلالا هالراف فالي هالةا الجضال  اآليال  ، فال فِ  ب  الحرف فيه جض  جضعا فنيالا مقصالجدا
جممالا يالد  م الع ةلال  ، جحدها ب  رجمالي هالةا الجضالال  فالي جميالال   الالجر القالرآن الكالريا

اإلحصالالالاءاع الرياضالالالي  الهالالالي أِ ره الالالا الدرا الالالاع الحديثالالال  جالهالالالي بيَّنالالالع بجضالالالجه أنَّ 
جأن ه  يمكن أن يالماد فياله أج يحالةف ، يا إنما ح ب لك  حرف فيه ح ابهالقرآن الكر 

 . (3)منه حرف جاحد
جال فِالال  الهالالي نعالاليش فالالي ِلل الالا )باركنالالا( لالالا هكالالن بمعالالم  مالالن اإلحصالالاءاع 

فمالالن خالالل  ههبعالالي ل الالةل ال فِالال  فالالي كهالالاب اهلل العميالالم ججالالدع في الالا بعالالض ، الرياضالالي 
مما يجع  القارئ يقف ، بعض األمدادجالهنا ب ال طيف بين ، الد  ع اإلحصائي 

                                                 

 . 04 جرة  بأ: (1)
 005 جرة الصافاع: (2)
يع ب،جامع  بغداد،ل دكهجر فاض  صالن ال امرائي،القرآني ينِر الهعبير (3)

 . 04،ا0942،الحكم 
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ج الالأمرض هنالالا أهالالا اإلحصالالاءاع ، بخضالالجف جهالالةل  أمالالاا هالالةا الكالاللا الربالالاني العِالاليا
 :الهي ججده ا في هةل ال فِ  م ع النحج اآلهي

( 2( مراع في كهاب اهلل العميم جهي مهكجن  مالن )2جردع لفِ  )باركنا( ) -1
، أنبيالالاء هالالا )مج الالع (2جقالالد أشالالارع اآليالالاع المهضالالمن  ل فِالال  إلالالع )، أحالالرف
بالراهيا، جمحمالد جمالن ، جا  الحا (م ي ا الصاللة جال اللا، ج ال يمان، جلالجط، جا 

ال طالالائف أيضالالا أنَّ األرض المباركالال  الهالالي أشالالالارع إلي الالا اآليالالاع )ف  الالطين( 
جاألرض ، جمث الالال ا )األقصالالع( ج )المقالالدب(، ( أحالالرف2مهكجنالال  كالالةل  مالالن )

جهالةا فياله إشالارة إلالع ، ائي المبارك  كان أكثالر  الكان ا جأنبيائ الا مالن بنالي إ الر 
، جمي الالع، جهالالا )مج الالع، ثلثالال  أنبيالالاء هالالا أشالالد األنبيالالاء بالاللًء ببنالالي إ الالرائي 

جقالالالالد أنالالالالم  اهلل م الالالالي ا الكهالالالالب ال الالالالماجي  ، جمحمالالالالد( م الالالالي ا الصالالالاللة جال الالالاللا
فثلثالال  أنبيالالاء بثلثالال  كهالالب يهنا الالب ، جالقالالرآن(، جاإلنجيالال ، المعرجفالال  )الهالالجراة

 (م  2م  العدد)
جمجمجف ه     ال جر ، (240هي جردع في ا )باركنا( =)مجمجف اآلياع ال -2

= 052+240جمجمالالالجف العالالالددين ،052الهالالالي جردع في الالالا )باركنالالالا( كالالالةل  =
 . 334=95×2: ( يعني2جهج من مضامفاع العدد ) 334

( هالالالج رقالالالا أج  جردع 052جهالالالةا الالالالرقا )، 052مجمالالالجف ه   الالالال  ال الالالجر =  -3
 . (052آي  )جهي في  جرة األمراف ، في الا لفِ  )باركنا(

 أمَّا الح اب الشعر  ل فِ  )باركنا( ف ج كاآلهي: -4

،  0األلف = ،  41الكاف = ،  411الراء = ،  0األلف = ،  4الباء = 
 31النجن = 

 جقد هنا ب هةا العدد م  األرقاا اآلهي : 422إةن مجمجف ال فِ  = 
، 052=4÷422أ  ، (052( هالالالالالالالج مضالالالالالالالعف العالالالالالالالدد )422العالالالالالالالدد ) - أ

كمالا ، ج مجمجف ه     ال جر الهي جردع في ا ال فِ ( ه052جالعدد )
 . هج رقا أج  آي  جردع في ا لفِ  )باركنا( في  جرة األمراف

جهالالالج يفالالالر  ، 442جمالالالالجمجف بقيالالال  اآليالالالاع الهالالالي جردع في الالالا ال فِالالالال  =   - ب
( جهالةا الفالالار  نفالال ه فالالي  الالجرة األنبيالالالاء الهالالي 01مالن ح الالالاب ال فِال  بالالال)

 اآليالال  هكررع فيه )باركنا( مرهين في
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 . (40( جاآلي  )20)     

جةلالالال  فالالالي  الالالالجرة ، اقهرنالالالع آخالالالر آيالالال  جردع في الالالا لفِالالال  )باركنالالالا( بالالالالجاج -ج
 الصالافاع )جباركالالنا

فكأن الا جاج ال اله  إة ، 2اآليال ( جالالجاج فالي الح الاب الشالعر  = . . م يه    
 اقهرنع م   ادب آي  

بي نالا أثالرل فالي نقطال  ( الة  2جهي هنا هَّكد العدد )، جردع في ا ال فِ      
(0)  . 

أرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا اآليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع الهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي هضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمنع ال فِالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  -3
 جلج أخةنا، (005(ج)04(ج)40(ج)20(ج)0(ج)052)

جالعالالالالالدد ،09=4+0+5+2: أ ، هالالالالالةل األرقالالالالاا مالالالالن غالالالالالير هكالالالرار ججالمعنالالالالاها    
 (لاله أ الرارل09)

جد جلالالالج ق  الالالمنا مالالالدد  الالالجر القالالالرآن م الالالع مالالالدد جر ، الكبيالالالرة فالالالي القالالالرآن الالالالالكريا    
 . 09=2÷002ال فِ  

جميالالال  الك مالالالالاع الهالالالي جقعالالالع بعالالالد )بالالالالاركنا( فالالالي كهالالالاب اهلل اهفقالالالع فالالالي مالالالدد  -2
 جهالةل، (2حالرجف ا )

 الك ماع هي )في ا( ج )حجله( ج )م يه(م     
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 خاتمة البحث
 

بعالالد هالالةا العالالرض القرآنالالي المبالالار  لد لالال  )باركنالالا( يجالالدر بنالالا أن نالالةكر أهالالا النهالالائج 
  :اآلهي
إن  لفِ )البرك ( هعرض لهطجر د لي من معنال ال غج  إلع المعنع اإل اللمي  -0

 الة  يحم  ل فِ 
إة أصبالالالن معالالالنع البركالال  مالالن الميالالادة جالنمالالاء إلالالع ثبالالجع الخالالالير ، د  ع مهعالالددة   

 جالهالحي ، اإلل ي
 . فضل من شمج  هةل ال فِ  ل معاني األخرع الهي دلع م ي ا، جالدماء   
أ  إنَّ الالة  بالار  هالةل ، لفع  )باركنا( في اآلياع ال ع م الند إلالع اهلل هعالالعا -4

 األرض هج اهلل هعالع
 . فالبرك  من مندل مم جج  ج  دخ  ل بشر أج أ  مخ ج  في ةل ، جحدل    

، غير مقيد ج  محدد بممن أج نالجف، إنَّ الفع  )باركنا( في اآلياع ال ع مط   -5
 جهةا يد  م ع أنَّ 

البرك  الربانيَّ  ل ةل األرض المبارك  مط ق  غيالر محالددة ج  مقيالدة جهالي شالام       
 . لك  أنجاف البرك 

الهعبالير مالالن البالرك  بالفالالع  الماضالي )بالاركنا( يد  م الالع ثبالجع جا الهقرار البرك   -2
 الربانيَّ  ل ةل

 هعالالالع قالالد شالالاء فالالاهلل، ألنَّ الفعالال  الماضالالي يفيالالد الثبالالجع جا  الالهقرار هنالالا، األرض   
 ا  هقرار ل برك  في

جد لالالال  الفعالالالالال  الماضالالالي هالالالالالنا م الالالع الثبالالالالجع ، ججع الالالالال ا ثابهالالالال  في الالالا، هالالالالةل األرض   
 يخالف ما ا هقر في
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، أةهان كثير من النحاة من أنَّ الفع  بأممنهه الثلث  يد  م ع الهجدد جالحالدجل   
 جأنَّ ا  ا يد  م ع

ر  ( بكالال  مشالالهقاهه يالالد  م الالع الثبالالجع جا  الالهقرار فالجالالةر ال غالالج  )ب ، الثبالالجع   
 في لمجا الصف  هلل

 . هعالع  جاء أكانع فعل أا صف    
، البركالال  المالالةكجرة فالالي اآليالالاع ال الالع أحيانالالا هكالالجن لالال رض المباركالال  )ف  الالطين( -3

 حيل جردع )باركنا
 جأحيانالا هكالجن لمالن ي الكن هالةل األرض المباركال  مالن األنبيالاء، في ا( أربال  مالراع    

 كالالما، جالصالحين
))جباركنالالا م يالاله جم الالع : قالالا  هعالالالع مالالن إبالالراهيا جابنالاله ا الالحا  )م ي مالالا ال الاللا(    

 ججالالاءع، ا حا ((
ف الالالج مصالالدر إلشالالالعاف هالالالةل ، آيالال  اإل الالراء لهخصالال  الم جد األقصالالع بالبالالرك     

 البالرك  لالالما
إ  أنَّالاله خصالال  هنالالا ، ف فبالالالرغا مالالن شالالمجله بالبركالال  فالالي اآليالالاع ال الالال، حجل الالا    

 هأكيدا لبركهه جقد يهه
 . جمنملهه العِيم  مند اهلل مم جج     

جصف الم جد األقصع با  ا الجصج  )الالة ( د لال  م الع  الع  هالةل البركال   -2
 ف ن ه يجصف با  ا

المالجصالالالج  إةا أريالالالد به الهج   جالشمالالج  ج  اليما )الالة ( ف الج أخال  مالن غيالرل     
 اءمن األ الالم

جقالالالد أك الالالد القالالالرآن الكالالالريا ةلالالال  بالالالالقج  )باركنالالالا حجلالالاله( الالالالة  يفيالالالد أنَّ ،  المالالالالجصجل    
 البرك  ههالج   جهش 

فنالالالالالجاة الالالالالالبرك  جمالالالالالالحجرها هالالالالالالج المالالالالالال جد ، فالالالالالي دجائالالالالالالر حالالالالالج  الم الالالالالالجد األقصالالالالع    
 األقصالالع جبيالالع

ما بين الفراع  جدجائالر هةل البرك  مهلحق  لهشم  ك َّ األرض المبارك ،المقدب    
 فالبرك ، جالني 

 . هي برك  ممان جبرك  مكان جبرك  إن ان    



 م2162هـ/6311                   ( 16العدد ) –آداب الرافدين 

 66 

ةا كانالع برك  الممالان جالمكان مط الق  فالي اآليالاع ال الالع المباركال  -2 فال نَّ بركال  ، جا 
 اإلن ان المقيا في

هالالالةل األرض لي الالالع مط قالالال  بالالال  هبالالالي ن اآليالالالاع أنَّ بركالالال  اإلن الالالان مقيالالالدة بقرينالالال      
 اهلل هعالع فبرك ، اإليمان

إلبالالالالراهيا جا  حالالالالا  )م ي الالالالما ال الالالاللا( ال الالالاكٍني نن فالالالي هالالالةل األرض ألن مالالالا نبيالالالان     
 جلما هحدثع، كريمان

))جباركنالالالا م يالالاله جم الالالع :قالالالا  هعالالالالع؛ اآليالالالال  مالالالن ةريه الالالالما ق مهالالالالال ما إلالالالع ق الالالمين    
 إ حا  جمن ةريه ما

الا لنف ه مبين((      . مح ن ِج
هضالالمن لفالالالِ  )باركنالالا( أنَّ البركالال  الربانيَّالال  فالالي هالالةل األرض دل الالالالع اآليالالالالاع الهالالي  -4

 ليالال ع إق يمي  ج 
نَّمالالالالا جعالالال  ا اهلل ، ف الالالي لي الالالالع لقالالالجا أج مجمالالالجم  أج أمالال ، منصالري  ج  طالالالالائفي     جا 

 هعالالع مام  
ٍر ضن الَّهنالالالالالي  :فقالالالالالالالا  فيالالالالالال ا مالالالالالم ججالالالالالال ، ل عالالالالالالمين    ، ينٍ فني الالالالالا لن  ٍعالالالالالاٍلمن  َباَرْكَناااااااأل 

 جالعالالالمجن هالالا النالالاب
جكالالجن ، فالالي أ  بقعالال  مالالن بقالالاف األرض، م الالع اخالالهلف الممالالان جالمكالالان، جميعالالا   

 البالرك  في األرض
المبارك  ل عالمين ردٌّ قرآني جاضالن م ع دماجع الي جد العنصري  في أنَّ اهلل مم    

 ججال  جالع  هةل
ا شالالالالالالعب اهلل المخهالالالالالالار كمالالالالالالا جأنَّ الالالالالال، األرض المباركالالالالالال  ل الالالالالالا جحالالالالالالدها دجن غيالالالالالالرها   

 . يمممجن
إة جالالاء الهعبيالالر ، ا الالهعما  ضالالمير الهعِالاليا )نالالا( بالالد  مالالن ضالالمير المفالالرد )ع( -9

 القرآني م ع )باركنا(
يالالالالد   م الالالالع مِمالالالال  البالالالالرك  جم الالالالع مِمالالال  ، جلالالالا يالالالرد فالالالي القالالالالرآن ك الالاله )باركالالالع(    

 جمِم  ، مصدرها
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ان مِاليا مالن منالد اهلل هعالالع ف ي برك  مِيم  فالي مكال، المكان الهي ح َّع فيه    
 . العِيا

جةلالالال  هنا الالالب ، جردع )باركنالالالا( فالالالي  الالالجرة األنبيالالالاء مالالالرهين دجن بالالالاقي ال الالالجر -01
 لطيف م  هةل ال جرة

جهالالالالج أنَّ معِالالالالا األنبيالالالالاء جالر الالالالا ع ال الالالالماجي  كانالالالالع فالالالالي األرض ، المباركالالالال      
 المبارك  الهي جردع في 

 . القرآن الكريا     
  اإلحصائيالال  ل فِ  )باركنا( الد  ع الرقميال  العجيالب  ل ةل أِالال رع الدرا ال -00

 ال فِ  في القالرآن
مما يد  م ع أنَّ ا لفِ  جضعع في أماكن ا المنا ب  بح اب دقي  ، الكريا      
 فال فِ  جردع، جداً 
، ( أنبياء2جقد هضمنع ةكر )، ( أحرف2جهي مهكجن  من )، ( مراع2)     

 دجهةا الرقا يجاف  مد
ج)األقصع( بال)ا ( الهعريف الع دي  ، حالرجف األرض المبارك  )ف  طين(     

 فاألقصع  يعرف إ 
جال فِال  في ، ( أحرف2بال)ا ( الع الالدي  جمث ه )المقدب( المهكالجن كةل  من )     

 الح الاب الشالعر 
( جهج رقا أج  آيال  052( جهةا العدد هج مضعف العدد )422ه اج  )     

 )باركنا( في ةكرع لفِ 
جقد ، كمالا هج مجمالجف ه  الال   ال الجر الهي جردع فيال ا ال فِ ، الالجرة األمالالراف     

 اقهرنع لفِ 
جالجاج في الح الاب الشالعر  ، )باركنا( في آخر آي  جردع في ا بال)الجاج(    

 ( جهةا هنا ب2ه اج )
ضا م  العدد لطيف م  اآلي  ال اد   الهي جردع في ا )باركنا( جهنا الب أي    
 ( الة  بي نا أثرل في2)
 . جغير ةل  من النا باع العددي ، ال فِ     
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إنَّ جمي  ال جر الهي جردع في ا اآلياع الهي ههضمن لفِ  )باركنا( جميع ا  -04
 جمن طبيع ، مكي  
، ال الالجر المك ي الال  أنَّ الالا هبحالالل فالالي جانالالب العقيالالدة جهر الاليخ ا فالالي نفالالجب المالالَّمنين      
 شير إلع أنَّ فالكأنَّ ا ه
جالم الالالالهقب  ، هالالالةل األرض مالالالالبارك  مالالن منالالد اهلل جمقد  الالالال  فالالي مقيالالدة الم الال مين      

 في هالالةل األرض 
المالالالالالبارك  ألمالالال  اإل الالالالالاللا الهالالالي بالالالار  اهلل في الالالالا جبالالالار  فالالالي نبي الالالالالال ا جبالالالار  فالالالالي       
 ف ي أرض في، كهاب ا
جلالج أهريقالالع في الا أن الر مالن الالدماء صالال ب مقيدة الم الال مين ف ن يهناملجا منالال ا       

 الطاهرة جهةا ما
هعيشه اليالالجا أرض ف  الالطين جمالا هش الالالدل مالن هضالحياع كبيالرة ي الج  ا الهالأريخ       

 بماء الةهب م ع
 . صفحاع من نجر      
ف الةل أهالالا ال طالالائف جالالالد  ع الهالالي اقهب الناها مالالن )باركنالالا( الالالجاردة فالالي كهالالاب        

جص الالالالع اهلل ج الالالال َّا جبالالالالار  م الالع  يالالالالدنا ، جالمنه الالع ءهلل فالالي البالالد جالحمالالد، اهلل العميالالم
 . محمالالد جم الالع آله جصحبالاله أجمعيالالن
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Form of the Verb (باركنا) in the Holy Quran 

A Semantic–Syntactic Study 

Dr. Amjad kamil 

Abstract 

The verb (باركناا) (to bless) is mentioned six times in the 

Holy Quran. Blessing in language refers to increase and 

growth and then blessing is developed to be the firmness of 

Allah blesses in certain thing. This verb indicates the greatness 

of blessing in the holy land Palestine and its surroundings and 

it has syntactic, stylistic and statistic references indicating the 

greatness of Allah blessing.     

 
 
 
 
 
 
 

 


