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 ui؛y،منخءماس•غممباطت اكس ألأنءاد مذ

1ورمءراويه0ن  dUIسم 

اسمة

ولاسلطان، نونها فليس يان، أعلى في وجعلها القران، لغة أعز الذي لله الخمد 
والجنالإنس اجتنت لض »ءل نائل: س عر فقال الئهلم، بها وتحدى لسان. بجاريها 

.٢١١٠ظهيرا لننض يمضهم كان ولو بثه يأتون لا المران سا بمقل يأتوا أن على 
آلهوعلى محمد القرني، الهاشمي، الأس، البي على واللام والملأ٠ 

الديل،•يوم وم،اقضأثرْإلتما وصمه 
بمد:أما 

العلم،بحور في لرحلتي بداية الكرم كتابه جعل أن وجل عز الله ترفض من فلعله 
ا-يليلةؤالعمة هذْ على والة الحمد، فالله فللاله، وتحت 

 Uاس0،مكري مجادلة في الكؤم القرش بلاغة نهووس دراسي موصوع ؛
تنمايلي الوصوع هذا أهمية وتتضح 

ناهلة،العلوم أهم س الكرم القرآن بلاغة في المحث أن فيه لاثلث ما ف
بملوالملم إممان في كمر أثر لها الكرم القرآن بلاغة بدراسة الاهتمام أن ولاشك 

اكيالأس باحد تتصل البلاغية الدراسة كانت، إذا باالئ^ فما ؤإعجازه. فصاحته، 

٠ ٨٨اية الإسراء، صورة ( ١ ] 



طالهدم

الأخر.بالنوم الإممان بالرسل، الإممان بالله، الإيمان (: ١٣١علهم الرسل إليها دعا 
الإعجازويواحي الأخر، بالوم الإيمان وم الثالث، باركن متصلة سْ ودراسي 
خاصة.عرصه م اللاغي 

البلاغية،الدراصات مكبة إلى جديدة إصانة الدراسة عاوه تكون أن وعمى 
فارجوضوله من بنصل حتى ولا بكتاب، تخصص لم الدراسة هذه مثل أن حيث 
قدرته.جلتا وجهه وئرصي اراد، نحمق أن سبحانه المولى 

الموضوع:لهذ.ا اختاري لواقع ومن 

العث،.آيات، م اللاغي الإعجاز لنواحي مستقلة بلاغية دراسة وجود عدم ١- 
هذاقي ا العينكر مجن وجود كثرة مع الإنسان، عقيدة قي المؤ قضية أمية ٢— 

كثيرأنأستؤ نفوسالشر، على العلمي والغرور المائة، قيه الذيطمتن، العمر 
علىبقادر ليس الله أن فحجوا الأرض• م لهم اللمه استخلاف معنى منهم 

صوءصه تسئ كاية رلءا صراحة، إمجا اليمثؤ فأنكروا للحساب، وجمعهم بعثهم 
علىالله امحللاع اإشيْلان وأساهم الملغيان، واستبد الشر، كثر حين، أفعالهم، 

إرالخ-،ل عدا نجرهم بانعالهم، لحهله لهم الله إمهال أل وقلوا مدارهم، 
الموضوعهذا فاخترت الفضيلة. ومجاتت، ارذيلة، فسالت والمعاد، اّتكارالبعث، 

مناحفيه اجتمعت، أسلوب في بايامجه، والتذكير الله، إلى للدعرة منبرأ منه لأجعل 
والترهيب،الترغيب بقز جمعه في الإنسانية القس مجخامحلبة صد الإلهة الخكمة 

معجز.بلاغي أملوب في 

،١ ط ، ١ ٩ الليلي، حمدالوى/-، الكرم، المران قمص م الدم؛ معالم املر ;١( 
٠جدة للنشروالتوزيع، انجمع دار ام،  ٩٨٦
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ةالندّ

الايات.هذه من < ٧٥نماذج على اثماري لأساب 
وأصاعفسسلأ، ذلك إلى أمكني مجا ؛؛5U _iالتعلسمية بالدراسة أقوم سوف ٢- 

هذينباعتبارأن انجادلة، أيان م والتوكيد الاستفهام، دراسة على جهودي 
ورودهيكثر نالأستمهام >،<^،، ١١مجنكري نجادلة ثرد التي الايات عماد هما اكين 

الأساليبأحد نهويعد أخركا ناحية وس احية. نمجن البعث مجكري ألمنة على 
للبعث،ا،لكدبين إنكار مجن تعجيه ني الكرم القرآن علبها يعتمد التي الهامجة 

وقوعه•بصدق المنكرين لإقرار وسيلة منه ويجع}، 

ويردالممث، وقوع نفي يوكلون حئن بكثرة، المنكرين جانب من يأتي والتوكيد 
أخرى,ناحية مجن الحقيقة هده يؤكد الدي الإلهي الجانب من 

ااادةير نوسوف وخاتمة، نمول وثلاثة مقدمة، على البحنا يقوم وموف 
طي:كما العالمية 

الذيوالأثر وبعده، الإسلام نل العرب لأغة عن فيه أتحدث وسوف التمهيد: ١- 
خاصة,والأدب عامجة، اللغة على الكرم القرأن تركه 

وهي:الكرم القرآن في الإعجاز نواحي بض ب أتناول وسوف الأول؛ القمل ٢- 
مجنعرف العارضة، عن والعجز التحدي، نيام باعتبارأن والمعارضة، التحدي رأ( 

خاليه,مجعجزهءالهية الكرم القرأن كون خلالهما 

تحدثالتي الغيبية الأمور من العث قضية أن باعتبار الغيب، بذكر الإعجاز )ب( 
القرآن.عنها 

فياللاغي الإعجاز نواحي دراسة على الدراسة هذه لقيام المباني؛ الإعجاز )ج( 
البعث،,آياُن، 



منخءم!_مباءه م اكوم التءاث  ٠٠طأ مد 

يعياالتي والْلرق الكرين، شه لدرامة أخممه وصوف الممل ٣- 
علها.والرد الشبهات، لهاو، عرضه لي الكرم القرآن 

البلاغيةوالدرامة الخيل، نواحي لدرامة أخمحمه وموف ت الثالث، المصل ٤- 
؛؛،^،.١١م تظهر التي اللاغية أبرزالفنون درامة على الحرص مع للايات، 

إليها.أتوصل التي والتوصيات النتاثج أهم فيها أذكر بخاتمة الحمث، أذمحل وموف - ٥ 
الشريفة،البرية والأحاديث، القرآنية، للايات فهرمة بالبعث، ألحق ومحرق ٦- 

مرقالتي وا،لراجع الكتم، لأهم نهرسة وأخيرأ والأعلام، والأماكن، والماثل 
البحث.تفصيله.لوصوعات وفهرمة اليححؤ، هذا إعل.اد خي علها أعتمد 

علىثم أولأ، الله كتاب، على الدرامة ءدْ في - الله ناء إن - أعتمد ومحرق 
نبتها»ي علها التنصيص محيري والتي والجدل، والبلاغة التمسير كتيإ أمهات، 

الخاص.

هدْمحن ه إليأرمحي ا جمإلى أصل أن - ندرته جلت - الله محن أرجو أنتي على 
والزاوجةالأيات، مجن ممكن عدد أكبر في اللاغي الإعجاز نواحي ؤابراز الدراسة، 

»يا،لتواصعة الدراسة بهد، أماهم وأن واحد، مجوصوع ني والبلاغة الجدل نني بئن 
مجنالشبه إجلاء في مجساهما العمل هذا يكون وأن القرآنية، الدرامات مجكتبة إثراء 

الأنقىفي التمثلة الإلهية القدرة دلائل بتن الزج خلال مجن العثط، ٠نكري، نفوس 
العرض.أاواّإ ني التعثلة الربانية العجز، ودلائل والأفاق،، 
سيلفي بدلتها االهوالتي إلا التيلأي٠امىاu الجهودالضية مجن ارغم وعلى 

انحدودة٠لاقتي تقامرت وحاجات حاجات النفس في أن إلا البحث، هدا إخراج 
بالكفما والتقصير، النقص يخلومجن لا الشر وعلم بشر أنني وحسم إبرازها، عن 
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اتالقيم

الشرعقول عجزت الله عن وحي الكلام هدا أن وحم النيئ، الماحث بطاقة 
علىاكوهون والخهلباء العلماء ونهد مه، الإعجاز ءكا4ن الإحاطة عن ناطة 

بالعجز.أولى الإحاطة هده عن نْلاقم إعجازه، ممواصع الإحاطة عن عجزهم 
يكلفقلا ؤإخلأل مصير هناك كان ؤإن الله، من نبوقيق نجاح هناك كان ،ان 

توكلت،عليه بالله إلا تومقي وما يد، بما إلا نفس تجود ولا طاقتها، نوق، نفا الله 
الصم■ؤإله أنسبإ ؤإله 



——ع





اممرببلاعه عن عامه ممة 

ومدهالإسلام قيل 

هنفخالج عط الإنسان بها ز اش الأور الوسلأ هي اللأ أن ب لائالث مما 
وميالةواليان التملق من جعلت الأم كساثر أمة والعرب ووجدانيات، مشاعر عن 

اللغةجانب إلى استحدثوا مجن الأم من هناك أن نرى قل ولكن دواخلها، عن للتمير 
هيواحدة بوميلة العرب وظل والكتابة، والنحت، كالرسم، أخرى، تميرية وعائل 
الصعبة،العيشية ومحلروثهم أحوالهم، تلاثم التي الوحيدة الطريقة لأنها وذلل؛، البيان؛ 

اللغةكانتر شد لدا وجدوا، رجيا فصث، والكلأ، الماء، يتبعون رحل، قوم أنهم إذ 
وفاق،فيها، مرعوا وزمان؛ مكان، كل في معهم تكون التي الوحيدة الوسيلة هي 

علمفي مكونا لايزال جلل، لخديث، إرهاصا هدا وكان الأرض، أم جمع بجانهم 
٠الغيب 

المواسمفي قبائلهم عن يافحون الدين والشعراء، والبلغاء، الخطباء، فيهم فكثر 
الرال،احتدم إذا القتال على شحثونهم فيبالبيان، نومهم مآثر ويخلدون 

الشاعرمكانة وكانت، وكلماتهم. بحروفءم الثأر نار ويشعلون الهمم، ويستتهضون 
أوصبي، لها أوولد فاعر، فيها نخ إذا إلا النيلة تهنا ولا الخهليب، مكانة محن أعفلم 
زص-لهم أبحت 

الحروبوتللث العرب، عاثها التي الضيقة المعيشية الظروف تللث كانت، وقد 
والقسالساهرة، والمجوم الصافية، ماء والالواسعة، والصحراء الضارية، 
وتعشقالضيم، تأبى التي الأبية، التقوس تللث على البهية البدر وطلعة الساطعة، 
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الهد

كانتمجتمعة الوامل هذْ كل والكرامة، والنخوة والحمية، الثأر وبمتنهضها العر، 
عمانابرق السان، وأجلت، الماراتر، ومت، الألفاظ هيبت، التي الأصجابج أقرى مجن 

•وروعة جمال س نحه 

وسهم،غزلهم، الألباب ومحر القلوب، بمجاع أخذوا شعراء كانوا ٠اذا 
حسنبجانهم،النفوس خطاءأْرب كانوا ث\ن وتأمحنهم، رثاومحم، القلوب وأبكى 
مجاملغوا المجوعة، والكالمارت١ القصيرة، السمات، ذات وجملهم، ممراتهم، وروعة 

•ياملون ما وبلغوا يريدون، 

ونيت،المان،، ناصبة ومالكت، واللاغة الفصاحة عرش على الأمجة نامتوتر 
مجنوغره صوفااعكاظ٠، م واليان المملق بعن وماخرتؤ التفاخربحمرالنعم، 

بيناجلاتر والموانحاوراتر، المتاهلراتر نبها سد كانت، التي العرب أسواق 
العرب.أنحاء كانة مجن والشعراء الحمياء، 

مالفن هذا جلالة على دلالة الكعبة، أمتار على قصاثدهم القوم ورفع 
لديهم•قدره وعطيم نفوسهم، 

المعاركحوله تدور وقد ويرفعآخرين، أقواما، يضع الشعر من يت، وكان 
الرقاب.أجله مجن وتتحر الضارية، 

وبلغنجاربهم، ومجستودع حكمهم، ومجامن العرب، ديوان الشعر أصبح وهكذا 
الفن،بهذا يرتقون( العرب وأخذ خاصة، الشعر وعلا مبلغه، القول فن غيهم 

يعمالذي الراقي القول على تشتل اثية الغتالقميدة وخللتر ويعنونه، ويهدبونه، 
نقومهم.وهواتف، عندواخلهم، 

ليلبه ورقتا نحوالأمجام، به خملتا قوية، عوامل العربي، الأدب على وجدت 
حتىوجال،، الحلبة، في فصال والرائد، هوالقاني، القرني اللما)!، ناصبح المرام 







الأولاسل 

اءهوآ|ءبم٠^٠ جوه وص 

صةواسار اسوي أولا: 
الإخبار،1س

انمانيالإعجاز 





صةواسار التعدي أولا: 

اكدحأو:1: 

١-تمريماه:

عدمن لأنه بماله؛ يأتوا أن عن الرب عجز الني؛؛٥ ودعوى إٌلهارالقرآن، هو• 
قولهمجئل في القرآن أويالسان بلسانه، دعواه ذللث ني سواء الله، 

صادةتيءل١،.كانوا إن نئله بحديث ^١^١ ٥٠
وقوله:

شهداءكموادعوا ننله نن بسورة فأتوا همدنا غلى نزلنا نما ريب نم؛ي كتاوإن 
.٢٢١٠صادء؛ن كم إن الله دون نن، 
 ٢ m التعدي:أساب

وكثرذكره، وعلا بممدأ، ناوأ ه محمد به جاء الذي الحديد الدين بلغ عندما 
الألماب،خلب الن•ي العفليم، القرآن هذا مجن ينالوا أن مكة مشركو أراد أباعه، 

بقوله:زعماثهم أحد ذكره مجا مجتها اب، أسبملعدة وذللئ، والقلوب، العقول، ومجللئ، 
وأعهلوانحملنا، وحملوا فاكلعمنا، أهلعموا الشرف، مجناف عد وبتو نحن ءتتازعنا 

1بهنص با نالوا: رuن، كفرمجى وكنا الركب، على نحازيتا إذا حتى ناعشتا، 

.٣ ٤ آية، الْلرر، صورة ( ١ ) 
.٢٣آية: 

١م، ٢٩٧٨، ص• مخلوق، ارووف عد د• نقدية، تحليلية دراسة القرآن!، إعجاز وكتابه 1اواقلأني 
بيروت.الخياة، مكنية دار 
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|وعثسنخءم مجادلان |كييبمرفم الأنوال طافنن من 

ماخمأذ/ئداش:
التحدي:في القرآن راحل مد 

عنيخرج لا الاختلاف أن على التحدي، آيات ترتيب في الاحثون اختلف 
سورةأوممثل القرآن، هذا ممثل يأتوا أن على عامة والأمة خاصة، العرب عجز إتات 

معللةالتحدي لايات ايعلثي الترتيب، هذا انتهج صوف المقام هدا م أنني على محنه. 
مالأقوال أصح في هوالمعتمد الترنيم، هدا أن منهات أمور بعدة هدا لاختياري 

الآوات)ا(.نزول ترتي_، 

طولأن حبنر الخديث،، التربوي الأسلوب قه بممثل الترنيم، هدا أن أيضا ومنها 
القوموقدرات اوى تتّنة، وعشرون ثلايث، نعرف كما وهي التحدي، مجدة 

والمراحلالفردية، الفروق، تراعي أنها كما الشفاقي، مستواهم وتتدرج،ع العقلية، 
التعاومية>آ(.

الأولى:أ-انمرحم 
إنجنة نن يصاحيهم نا يتمكروا *أولم تعالير؛ نحوقوله في جملة، بنفسه تحديه 

سالله حلى وما والأرض اثوات نكون في بمفروا أولم ؤقء شث نذير إلأ هو 
حديثرننيءيؤممنأا)'ا(,بأي أجلهم فئاثرت يكون أن عى فيءوأن 
الإتيانفي التحدي معنى يضمن إنكار يومنوزا بعده حديث، افبأي ت فقوله 

وهدايه.ويانه، صورته، في مجئله، بحدينا 

،١ ص7 الإءجازأ ودلائل أأماراللاغة كتايه ص ا-برجاني __،y س المرآل،، (انْلريأإعجاز )١ 
سروت.صدا، انممريث، المكب ام،  ٩٨١..٠١.i ١ ٍوا، شهي، بله - محي 

0 _علي، أم حمدي(، ضكات محمد د. الكرم،، إعجازامآل، أفي )٢(  ،Yi،آ>لمام-آ،طا'
الخاشن.الأردن،.منا ام..ثورات  ٩٨٣

.١٨٠١، ١٨٤)م(ّورةالأءراذ،،أة: 



إسوم0الإءجازامآمأ

جنودتقشرمحه كاباخئا؛هاثاني الحديث أحمن نزل انم أالتعالى: ونوله 
jJl _ ذف.ضندى ذبك ط\
هادءرا،.س له فما الله يضلل وس شاء يس 

اللففلم بالأعجاز التحدي مواض من الأية هذْ أن المرين أثمة نهم نلمد 
وا،نمى،والأسلوب، 

محمدأأن زعمهم في صادن^ن كانوا إن بماله الإتيان المنكرين القرآن ءلال_، ولقد 
ألبل نموله قولون وأم تعالى؛ نوله نحو وذللث الله، إلى به ونوتقوله، فتراه، اه 

صاده؛نءرم؛.كائوا إن ثله بحديث نحألول ؤت( يزه؛ون 
هذاانترى محمدأ بان نولهم ني صادمن كانوا إن المنكرين تطالب الأية نهده 

نوله:نفير ني العلماء اختلف وند القرآزل؛؛. هذا من به جاء ما بمل فليأتوا القرآن، 
الصياغة)®(.يشترط لم ؤإن الحديث هوطلب قال محن فنهم اعثلهء 

السانية،بايراعل التحدي يشمل نوله!•ثله« في التحدي إن قال: من ومنهم 
ضروبمجن القرآن تضمنه مما التحدي ويشمل البلاغي، الأسلوب ني والقوي، 
الحياة)ا■(,مناحي شتى ني الإلهية، الهداية 

)ا(سمرةالزم،اة:-اآ.
،١٤١، ١٤ص• همرجون، المادف، معد المسرين!، أقوال م أإءج_از، هدك انمفلم رالترآن )٢( 

الأزهرة.الكيان ماى ، ٢١ ٩٦٦_. ٠١٣٨٦
.٣٤، ٣٣: '4النور، )٣(^ 

،٢ ط ، ٢ ٠ /٠ ٤ الدمشقي، كنم بن امل الغداءإصأم الخ_اقظ للإمام العقيم!، القرآن !تمر  ٢٤)
لمان.يرون، دارالمعرقت، ، ٢١ ٩٨٧.ام ٤ ٧. 

.٢ صْ الكر؛(،، الغرآن إصجاز 1في كنابه قي علي أم بركات محمد )٠( 
.١٤١ص راءجاز،ا، >دابم العقيم أاإتزآن كتابه; قي عرجون المائي، محل. )٦( 



المعنمتخزم مجادلات فم اكءأبمأ الانءأن مق 

مالآ،ات كاد ام ث لأن اكام؛ م!ي أموالى انم >، 
نيكونتحديد، بلا بمك يأوا أن المنكرين من القرآن هللمب ما أول وكان التحدي، 

المآن.بها تصف الإعجازالتي صنوف لكل ناملأ المنل هذا 
القرآنبمل المعارضة طب هي: القرآن مذكها الم الأولى الرحالة تكون وبهيا 
١٢^.

الثاثة:المرحله ب. 

ولاالحكمة، فيها يلتزمون لا يزعمون كما مفتريات مثله محور بعشر التحدي 
تضيقولن والبيان، الفصاحة، أهل وهم والأسلوب، بالتفلم، التحدي ؤإمما الحقيقة، 

•ثال4لم.مجن صور بعشر الإتيان في أصاهليرهم 
ثرياتفك سور بمشر ثأئوا فل افتراه بمولون اأمْ تعالى؛ نوله نحو وذلك 

،.٣١٠صادين كممم إن الك دون من اسطعتم من وادعوا 

منهوزيادة لهم، وامتهانا تحفرأ وذللن، ا،لخاني، اختراع في العنان لهم أطلق فلقد 
صمحفقد الامتهان، ذللئ، عن فضلا هو بل وعجزهم، نقصهم، عن ا اإكشغ_في 

التيالمفتريات السور تللث بمل الإتيان في ثركائهم مجن صاءوا ممن يستعينوا أن لهم 
يزعمون)؛(,كما مديد أصل إلى ترجع لا 

ج.المرحاةالئممق:
فيوآلهتهم يفلحوا أن الكرين من امآن وهوطلب، واحدة، بسورة التحدي 

ساههالمتيم راهرأن ، »Ja، ١ ٦ ص؟ رانم، ممطئى اوموتأ، واللاغة المران ألء_أجاز انفلر: )١( 
وإءجازْأ،ص'اأا.

الم-ابتين•الرجع؛ن انْلر؛ )٢( 
-اا.)-ا(سورةمد،اة:

.١ صماأ رلءجازْر، سابم العقيم أارنرآن انفلر: )٤( 



الأمانالقرض,وجرء م ,

تعالى;نحوتوله وذلك ، •^٠١١من بسورة الإتيان 

شهداءكموادعوا محله من بسورة فأئوا عندنا عز نزتا نما ريب ي كممم »وإن 
صادة؛تيا(لم.كئم إن الله دون من 

تعالى;قوله وكيلك 

كنتمالله؛ن دون من اتطنتم من وادءوا نفه بمودة ^١ ١٠هلْ اثراْ يمولون أأم 
صنادقتي0لم.

نهولامماثل؛ مما ثيء هللب إلى الماثل ًللب من المرة مده معهم تنزل نفد 
علىالمماثلة جس مه بشيء يأتوا أن منهم بمللب بل التامة، المائلة متهم بمللب 

صخهوآخر كان ولذا التنرل، مجن يمكن مجا منتهى وهذا التحديد• لا التقريب وجه 
نزولأ.التحدي 
المدنية،البقرة سورة ني 8 مثله بلفظ؛امن ورد التحدي إن ال؛احثون; نال وتد 

السور»ي لمحئله8 بلفظ التحدي ُراتم، وماثر 

نيورد مجا وأصرح التحدي ني جاء ما أنومحا الآبتين هاتئن إن العلماءت ونال 
.يد،والتهلالتقريع، »ع المتحدين بعجز الفصل القول مجن تضمنتاْ لما وذللث الإعجاز، 
وهدايةالتحدي، نون محن عليه تشتمل عما فضلا والتحقير، والامجتهان، والوعيد، 
الإعجاز.

ساكنمحن شيء ُعه يقي لا حدأ الباغ والوعيد والتحدي، التهديد، ءن«ا ومع 
.١ محرآ٤ رلءجاز»أ سابم المقيم أالترآن انفلر: )١( 
.٢٣اوترة،آيت: سورة )٢( 
.٣٨يرض،آيت: سورة )٣( 
ط؛،ْ"ا؛م."، _TIصرنه، مدالعديز د. اللاغأ تدوين م وأثرما الإءجارّ امحيأ )٤( 

يرون.الكب، عالم ؛م،  ٩٨٥



،مرماسم■مب1ها؛ ااكءءبم|فم "تءاد ٠>■بااس 

ولاوارتعد، ماج إلا ممكنة لوكاث ايارصة عوامل من عامل ولا تحرك، إلا العداوة 
وأرعدتر١،.أبرقت، إلا وانمةا|، لالنفوس، الانتصار نخوة من بقية 

العجز،نعلم ماكأ، حركت، ولا بكلمة، تملق لم وأعوانها، قريشأ، أن إلا 
تعالىقال حقن العجز مذا - بحانه ■ ا،لولى وصف نمد ؛، JLIJUالإعجازوثت 

اعدتوالججارة الناس وردنا انجر النار فاقرا نسرا ولن تمنوا لم أؤن اسمه: 
لنكام؛نءلآ،•

قولهض المؤبد ات البمبالحكم عليهم أجهز لقد اصتمزاز! وأتم، إلهاب، أمح، فانفلر 
بالحجارة.محوامم ثم يالئارا هددهم ثم تفعلواه ءولن 

الألداء،الأءا،اء وهم عنانسته عن صمتوا يحرك،نا لسان نيهم لوكان فلعمري 
يجدوالم ولكنهم ونخارهم، عزتهم، ُوصع منهم أصاب وند الأعزاء، الضيم وأباة 
وجدوابل مزاحمته، إلى يصعدون سلما ولا معارضته، إلى منها يفدون ثغرة 

،٠نقياررله اسمناعوا ومحا يفلهروه، أن اسمناعوا فا سامح حلول أمام ُنٌ أنفهم 
ا،لوضوع:في الفاصل الحق قول باتي والأستفزاز، والتقريع، التأنيب، هذا وبعل 
وربمفك يأتون لأ اهمآن مذ'ا بمفر يأما أن عد والص الإس اجتْعت كن رقل 

ظهما«ر؛(.لعض بنضهم كان 
التحدي.في التاورج بعد التيجة، هده كانت 

والجن.الإنس اكقلأن ذلك على اجتمع لو حتى بمله، الإتيان عن عجزهم أبت فقد 
بمصرف.، ١ ٤ ٦ ، ١ أ مره رإءجازءأ مداي، السلم ،القرآن )١( 

؛آ.)أ(مرةالترة،آة:
هل؛أ7آ'آام-، ٨٠، »_iAدراز، -مدالله معد د. القرآن، ني جديدة ،٥^١^، العشم، ،المأ )٣( 

بالكويت.القلم دار ، ٢١٩٧٧
.٨٨الإ-ماء،أيةت صورة )٤( 

دءءءءًًٍءصع^د^دصصص■



i الإساراهمآم|وجوه ص

اولأ.ءيون)ا(,كمايمول أالكرجيز8 بالذكرمحا الخن وقدخص 

الإعجاز،ني وأصرحها القرآن، بجملة العام التحدي( سأةوكاآيات الأية وهده 
الإض•ُع التحدي ني الجن وجه محان إل حاجة في وص 

التحديفي فدخلوا بها ومكلفون القرآن، لرسالة مدعوون الخن لأن ذللث أكان 
جاءأم القرأن؟ بمل الإتيان عن بعجزهم الإنس على تقام كما عليهم الحجة لإقامة 

الاياتفي ورد ما نيل من فيكون التحدي، ني المالغة سبيل على فيها الجن ذكر 
تعالى:نحوقوله مجن الأخركا 

دونمن شهداءكم وادعوا I ونوله: طوه«لآ، اددون من استطثم من ادعوا وا 

الشهادة؟ل؛،.عالم عقلاء الإنس ومجن الغ؛~ب،، عالم عقلاء الجن من المراد ويكون 
عنيخرجه لا ممثله الملاثكة إتيان لأن الملائكة، دون هنا باليكر الجن خص ولعله 

إتياأه)ْ(ٍم وسائط كانوا ولأنهم مجعجرأ، كونه 
تشملهمالرسالة لأن الملاثكة؛ دون هنا بالذكر الجن خص أنه أرى أنني على 
صالم الخن، إليهم اجتمعت لو حتى عجزهم مدى ولإفلهار الملائكة، بخلاف 

نظرهم,قي والغلبة القوة، في غاية 

بخسرانباءوا ولكن إليه، تحداهم قد القرأن أن لتا يسين العرض هذا خلال ومن 
•٢ الكدمء القرآذ اعجاز ام )١( 
.٣٨اية: توص، سورة )٢( 
.٢٣زف: القرة، سورة )٣( 

ااعطمهصآأا.)إ(االقرآن 
،٥٨/\ ا السضاوي، ناصرالدين للقاضي وأسرارالتأويل، ءانواراكزيل المسمى يرايضاوتم، نف)٥( 

ّلسان يرون، العلمّة، الكتب، دار م، ١٩٨٨م-١٤•٨،١ط



|وءثعنخزم مجادلان فم اكءيبم، ااق>أث طافقن من 

منهاثأمورأ لتا تكشف التحدي آيات فإن لدا عفليم. 
ميطس لمن ومكان زمان كل م عامت دعوة وص إلى »الدء-وة ١- 

الخالدة.الإسلام *عجزة 

ماعجرمحم مجن لهم يكشف حتى المهل، إلى الصعب من المكيبان مع التدرج ٢- 
الخاحفل.يقول كما مصتورأ كان 

التمانهذا الدهورأعام وكن العصور، مر على ة الدالالكافرين هزممة إعلان - ٣ 
العقيم.

جميعاالإنس تحدي إلى الكافرين تحدي نجاوز حتى التحدي ذلك امتداد ٤- 
والجان.

،.٢١٥٢١٥١١ععارصة حاولوا هم إن مسبقا، ا،لوكدة والجان الإنس هزممة ٠-إعلان 
إليهتحداهم أنه القرآن، بمل الإتيان عن عاجزين كانوا أنهم على يدل أواليي 

احةتباسأحكامه وتضمن ونبوته، صافه، على دلالة وجعله التحدي هنال حتى 
وتوصلوالفعلوا، تكديبمه على يقدرون كانوا فلو ذريتهم، ومم وأموالهم، لمالهم، 

فيعادتهم وهو قريب، بأمر حكمه، مجن وأموالهم وأمليهم، أنفسهم، تخليص إلى 
الراءؤإكئار القتال، تكلف عن يغتيهم ذللث وكان حطابهم، من ومألوف لمانهم، 
للسبي.والدرية الأهل تسليم وعن الأوؤنان، عن الجلاء وعن والجدال، 

صهاءرم،,عاجزون أنهم علم منهم، معارضة هناك يحصل لم نلما 

.٤ ١ ص ،إ-كجازالمرايا )١( 
•المرجعالاش،صاأ )٢( 
■لياثلأم، المرآذا أإءجاز )٣( 



اسوم،الإءجا3اهمضا

ه.أنواعاسدي:
خاص.ونحي عام، تحد ث نوعان التحدي 

الخاص.بالتحدي واشبمود العام، بالتحدي اشبمود م ال؛احئون اختلف وند 

االقصودوأن جميعا، الأمة تحدي م العام بالتحدي االقصود أن رأى محن فنهم 
هداني به آخذ موف الدي هو وهدا خاصة، العرب هوتحدي الخاصى، بالتحدي 

التحدي،م وردت التي الئرآية الأيات واتع محن لي يفلهر هوالذي لأنه الفام؛ 
فياففتلمة للاراء نرآءتي خلال محن داخلي م تاصل ند الرأي هذا أن عن فضلا 
محنهما.بكل افمود تحديل. 

انمام:ل.التعدي 
أننيجب لها التحدي كان التي الجهة آياته محن آية تعتن»ي لم عام تحد اوهو 

،.وث٠ب٠١١وأمحة، وءلامة، زد، لكل عامحا بيانا الإعجاز ليه ويين عمومه على يض 
الانئرأن ندا بمش يأتوا أن ض والص الإنس اجيمجت لتن اش تعالى: تولي ومنه 

فيوردت التي الإعجاز صنوف بجمع التحدي يثمل العام التحنوي وهاوا 
وغيرذلاك)'ا(.وألجار وعلوم، وأحكام، وتشريع، هداية، مجن العظيم، القرآن 

العلماء،فيهم مما وجنهم، إنمهم، الخلائق، لجميع التحدي هذا ورد وند 
فيهم،الأصول والعجم، مجتهم العرب والنعماء، والعمارة، والحكماء، والفلاسغة، 

يسم.بممرف صخ"ا١ ساته العظم 1ال؛رأن ( ١ ) 
.٨٨الإسراء،'آية! صورة )٢( 
.١ ص؟"؟ ؤإعجازهء سالآه العفليم 1العرآن )٣( 

٠



البعثمتخءم _lalA فم اكوأبمر ءأث jiJاب0ءت من 

واiكذبل١،.راكدق والكاز، نهم، ااؤس والأيض، 
امحاص:اكعدي ب_ 

القرآنحواها التي الإعجاز ألوان من لون على شمر الذي التعدي ذلك ومر 
خاصالتحدي وهذا التسول. م وايراعن والفصاحة، يالسان، وهوالتحدي الكرمم. 

ستحرب م، التحدي يدا في معهم ويدخل، العرب، وهم بلغتهم القرآن نزل م، 
^تمالأضىنامنَ،وترعفيصم.

آياتأن على 'كانواصادةتيال'ا، إن ننك بحديث فتأنوا I تعالى: فول ومنه 
خاصةآيات عناك فلس التحدي، أنواع ■يميع نامجلة القرآن الواردة،ي التحدي 
خاصةأيان هناك وليس العلوم. وماثر والتثريعات، والأحكام، بالهواية، التحل.ي 
البلاغي)،(.والفوق، والبراعة، بالبيان، للتحدي 

tالخحوي مناط مي التي الخمانهى 
•مهمفكل الكلام. وعلماء البلاغة، علمام بى المألة هذه في الخا،يث كثر لقد 

ومعتقده.وبيئته، ثقافته، واع مجن إليها ينظر 

عالمم، ١٩٨٥_-٠١٤٠ط١،ْصْآ، انمابوتي، عالي ين محمد اشرأزا، علوم م )١( 
بيروت.الكتب، 

.١ _A'T را]ءجاز،أ يداته السليم أالئرآن )٢( 
.٣٤أين: الخلور، مررة )٣( 
١ّ روم ئسمازءأ، سابم المفليم الترأن )٤( 

بهبمم،ل العام التحدي أن رأى من فنهم التحدي. لأنواع يماآخرأ نعالاحثين بعض أورد لتي 
تصدالدي التحوي ذلك محو الخاص التحدي وأن القرآن. محاوا بمل الإتيان ني جميعالشركين تحدي 

جهل،'إم الممبّ؛' بن، الولد وضهم رآنا، نيهم الله أنثّل م، عم النفر و>لأء اكرك؛ن، م، نز به 
أيانتنير في اواح؛ون محولأء صار التقسيم محن.ا وعلى لنمش• لذ-ة يرون تلا ييرمحم حتى لهب وأبو 

إعجازالقرأزا.م أمياحث، كايه ني لم ممصْلغى دّ محولأءالياحين من التحدي. 



i الغرض الإءجا3 وم، ءنI

مدهم تحدث من أول م الإمام)الط؛ريأ؛ا أن إلى الا-ءثينلا، بعض ذهب وقد 
مجنبؤرة }فاتوا وقيل• من بؤرة }فأتوا تعالى! لقوله مسيره عند المسالة 

كدب.ولا فيه بامحلل لا وصدقا حقا، القرآن سا مجثل من بمي 
كتتمإن الرمحة في هومثله الذي كلامكم مجن بسورة فاتوا لهم• تال ونيل• 

كلأمجكمل'ا،.شه وكلام نفلتربيانكم، وهوبيان عربا، 
يقول:حيث، ا،لدهب، هذا }الاتلأنيا وذهب 

وأنمجعانيه، ودلالة حروفه، ووضع ونثلاءه، القرآن، بيان في واقع الإعجاز إن 
القرآزرأ(,نقلم تكون •مها التي حروفه بمل يأتوا بان ونع إنما التحدي 

هوالأي؛يئنلأنه معانيه؛ دون القرآن يألماظ وسر التحدي أن إلى آخرون وذهب 
العربنقلم عن الخارجة النتلم في القرأن ءلريقة وأن انماني، دون التفاضل فيه 

أءفلمرْ،.الفصاحة في رنة له كان إذ مجعجزأ، لكونه مجوكدة وعادتهم 
تدرجالتحل،ي، مناط هير التي الخصائص أن يرى مجن الباحين مجن هاك أن على 

البيانية،بالبراعة أولأ! التحدي وع فقد التحدي وفقا القرآن فيها 
فيرالإلهة، الهءاية ضروب مجن ١^۵ تضمنه مجا بجميع والتحدي ال؛لاغير، والفوق، 

الترآن،.إمحبماز وكناه |اوا»لأني كناه م مخلوق •مدالوررف د. ء؛هم )١( 
'اآ.)آ(ّور؛اوتر.،أه;

،١ ٢ ٩ ، ١ ٢ /٨ ١ العلمري: جرم بن -بمعغرمحي أم للإمام اشرآزا، ممم م المان اجامع )٣( 
لمان.يرون، والشر، الا،ل؛اءأ دارامرغأ ، ٢١ ٩٨٦ام. ٤ • ٦ 

ادلٍببن محي بكر أم وانمزلة!، والخوارج والرانمة واسملة اللحية صلى الرد م رالمهسد )٤( 
1آ'اام-لأ1آام،، ١٦ص'آأبور؛ا-ة، محيءJدااءادي، محمودالخضري(، ضعله: ال؛اتلأم، 

التاعرة.العري، الغكر دار 
أمنمهأ، رنرم ، ٦٢٢٥ المنزلي، مدالخبار للإمام واإمءٍدأ، العدل أبواب ض أاكي )٥( 

اشحد؛.العرية الخمهرره لكتان،ن، الإدارةانماة النوم، والإرشاد اممايت وزارة الخولي، 





بكلأحاط الله أن إعجازه: ووجه ألفاظه فمحاحة وتوالي معانيه، وصحة بنفلمه، 
إحاطته،عالم القرأن من اللففلة تربت ؛اذا ، LjLpكله بالكلام وأحاط علما، نيء 

القرآنأول مجن كذلك ثم انمى؟ بعد انمى وضتن الأولى؟ تلي أن تملح لفظة أي 
مجنأحدأ أن بالضرورة ومجعلوم والذهول، والميان الخهل، معهم والبشر أخرم، إلى 

اوشرلأسلذإاك)ا/

وتفصيلاجملة هوالقرآن أولأ به التحدي أن المسالة: هده ني إليه أذهب والذي 
والتشربمات.والأحكام، والأحبار، وانمى، واللفظ، الفلم، من عليه يشتعل مما 

مجثلهمجن مرر بعشر افحاي جاء وانكسارا، ذلة، رؤؤسهم القوم طأطأ وحنن 
الفلم،إلى الحدي يخرج امجفت-رياتاا الكلمة وبهذه يزعمون، كما أءفترياتأ( 

وكذلكالقرآن. علمها انتعل اكي الأمورالأحرى دون انمى، وصحة واللفظ، 
بالقلمكان الحدي أن نرى واحده، بسورة الحدي إلى القرآن معهم نزل حن 

انحى.وصحة واللفظ، 

معانيه،وصحة هوبنظمه، إمما القرآن ني الحدي اوجه العلماء: بعض قال 
،.٢١ألفاظه((فصاحة وتوالي 

ي.زمناكعدي:
فرضن:على الحدي زمجن تحديد في القوم افترق 

الحديقضية وأن الرسول. بزمن خاص الحدي أن إلى منهم فريق ذهب 
ودائمقائم، الكرم بالقرآن الإعجاز ولكن انحمدي، ابيث، عمر بانتهاء انتين، ند 

محمدت تحقيق ؟ U/xالرركثي٠ت عبدالاه بن محمد ألدمحن بدر للإمام القرأن، علوم م الجرهان )١( 
والتوزيع.والشر للطباعة العكر دار حوآ، م، ١ ٩ ٨ ٠ — ه ١ ٤ ٠ ٠ إبرامم، أبوالمضل 

ا/أأ'.اليان; لأحكام )أ(الخاءع 



|وبءثمتخزم مجادلان فم اكءيم الانءان طاست مي 

ءايها)ا(.ومن الأرض الله يرث أن إلى 
نيالكلام ملومحلتة اكمحدي فجعلوا الحدي؛ زمن تميم إلى آخرون وذهب 

المعاصروا الدين العرب بجيل خاص الييان ني الراعة من الذروة وبلوغه اليلاغة، 
نيالكلام نظم على أقدر كانوا الزمان ذللث أيل لأن القرآن؛ نزول زمن في ءه 

واللأغان.الفصاحة درجات أعلى 
نيو٠اراثقه ومعارفه، وعلومه القرآن، وأفكار لمعاني الشاملة بالهداية والحلي 

كليشمل ئءا ُمن، زمن على بمصر لا الكون حقاش ني الفلر إلى العقل توجيه 
ويئة>أدومجتمع عمر، كل في جيل 

ولنسوا لم افان الأية اهذْ تفسيره عد الحدي زمن كثيرا |ابن حدد رفد 
نال:حيث للكافرينء)م. أعدت والحجار0 اواّن و؛ودها ام اJار هاقرا ^١ ٠٥٥

أخركا،معجزة أيضا وهده أبدأ، ذللث تفعلوا ولن أي المستقبل، في اكابيد لفي الن 
يعارضلا القرآن هدا أن مشفق ولا خايل، غير مقدما تاهلعا جازما، أخبر وهوأنه 

زمانناi^، لدنه من بمارض لم الأمر ونع وكدللث الداهرين، ودهر الأبيين، أبد بمله 
ممكنءر؛،.ولا هدا 

وتحديهالقرآن نزول مجند الحدي زمن يكون حسنتا لدي، الراجح الرأي هو وهدا 
يرىالذي الأول، بالرأي أخذنا لو لأنتا عليها؛ ومحن الأرض الله يرث أن إلى لهم، 

يكونأن يجوز افقد غيرهم، دون ه الرسول زمن، في هم لن، ويع انما اكمدي أن 

الكر:،اآ(صآ-ا.إعجازامحرآن ض )؛(انظر: 
.١١٥٥، صiْ وإءجازءأ سابم انمطم رالترآن )٢( 

.٢٤أنة: )-ا(مرْاونرة، 
انمل؛مر)أ(»ممامأن 



اسموم،الإءجازامآني|

أعلمن مدهم هن لكن يإن القرآن، بمل الإتيان عن ■يثروا ند ه النص عصر أهل 
رمانلكل عام الكرم القرآن لأن باطل،؛ القول وعدا يعج-زواا<لا،، لم الأعصار 

التحديآيات ووردت ممتن مكان ولا محن، زمن أهل به يختص ولم ومكان، 
وكلزمان، كل لأعل التحدي *يكون وممر؛ عمر، كل م الشرجميما تخاطب 
مكان.

 ٨I:ااءءكا٠اغمنالتعدي
لكنتاللام عليهم الرمل أيدي على جرت الم انمبمزات كل أن اظوم من 
أمم،تإلى تهدف 

رمالته.وصدق الص نوة على وآية دلالة انمحزة عدْ )١(أن 
الإمانعن وبمجزون بها، نتحداعم القوم، ب نخ مما انمجزة، عدْ تكون أن )٢( 
أوبؤرةمثاله مجن سور أومثر كثاله، يأتوا أن تحداهم قد القرآن قإن لدلك ممثلها. 

القوم.نخليه الذي ا-زس وهوذللث واليان، بالفصاحة، التحدي هذا ولكن مثاله؟ 
معجزأ،كونه يعرف لا مجن الماس مجن هتاك أن المحيي، هذا مجن الحكمة ولكنت 

عنيميز لا امجز الكلام لأن المحيي؛ بملريق أولأإعجاز، بمرق والإعجازإمما 
ممجزأ؛كونه بها بمرق وطريق علم، إلى يحتاج ثإمما وصورته، بحروله، غيره 

انمجز.ذلك يرقة له دافعآ المحيي هذا ليكون 

حتننهوبمرق الملاغة، في والمقدم العربية، السعة أهل هوس من ومنهم 
طبقته،في هم ممن عمر،، انمجزأهل ذلك وبمرف ممثله، الإتيان عن عجز، سمعه 

عجزهمصناعته، في يدانيه أو 

صبْآ.)ا(الءجازامانرلياقلأني، 
.٢٠٩أإءج،زامأنء انظر: )٢( 



اسثمنهرم مب1ء1؛■ ض الة>اد\أ6س  iu||jمي 

بمله،الإبان عن ومجتمض متفرمن، الشر عجز إبان أيضا حكمته ومن 
•صادق١١، رسول ٠ الرمول سا وأن حق، الكتاب هذا وأن إعجازه، وإث؛ات 

b،]U  هلهريت،إذا العجزة لأن الرهان؛ ؤإْلهار الحجة، لإقامة التحدي؛ إلى احتج
مجنأنها معلومة لهاإلاوم مدع على ولاتفلهر يديه، على فلهرت، لمن حجة لهي 
كلفي التاريخ وليشهد ويكشف الشسهة تزول بدلك ،، ٢١٥١٧١عند 
صواهمأولى.نمجز واليان، النصاحة، أرباب وهم عنه، الرب بمجز عمر 
ضة:ادْائر ب: 

ا:تعرمه.١ 

ممنبفعل الإبان ص؛ القرابة، الدراسات كتب قي وردت كما المارصة 
أنيمتهليعون ألهم ئقوتهم، عليهم وغلبمت، أحلامهم، وثعلت عقائدهم ضعفت 

ءه.محمد رسوله إلى به أوحى الذي - جلاله جل - الله. كلام يشبه بكلام يأتوا 
أنهتزعم كلاما، ان إنينشئ بان ت العارضة الجبمار! عبد عرف!القاضي وند 

ب)؛(,صفات من للقرآن ما له وشت القرآن، غرار على 
الكلام:وصناعت العبوة دعوى ين القرآن صه معار - ٢ 

والاستغراب.الدهشة على بسن، أحارغرية من يخلوالتاريخ لا 
بهاتام الكركر، القرآن لمعارضة ناشلة محاولات مجن لتا ذكر ما الأحبار تلك مجن 
نحاولوالخدمته، إبليى جندهم تلب الهامجهم، ومالت عماماأهم، ندمت ممن جماعة 

ص"ا؟.امآنأ علرم م أاكان )١( 
)٢(
لياثلأني،أإءجازامانأ )٣( 
٢.ص> إعجازامأنأ و'محابم أاواثلأتي )٤( 



,سومءالإءجازامآتيإ

صربالقرآن أن حجوا سقعلوا، حمث من الشرف وراموا عورا حث من الارتفاع 
ماجض مجن مذا وقالوا حسن، معنى كل مجن الحاوية الألفاظ نالفوا الكهانة، محن 

:محمد به جاء 

اعثليم! بهتان هذا ربي مجحانلئ، 

عهدعلى حتيفة بتي قي باليمامة النبوة يدعي ه المجدي حييب بن ومحيلمة نهدا 
ولاوبمالمه كلإنان، يصانع وكان وأسلم، يه عالوفد أن بعد ، ٢١١٠الله ول رم

عرضحتى الللث، إلى محببا المبوة يخذ إنما لأنه نبيح؛ على محته أحد بمللع أن محالي 
محنة»ي إليه وكتب بعده، محن له أويجعله الأمر، في يشركه أن ه الرٍول، على 

نصفلما ؤإنما مجعلث،، الأرض ني ثوركن ند فإني بعد. رأمجا ت للهجرة عشر 
يعتدون..,؛(.قوم ثريشا لكن نصفها، ولقريس الأرض، 
يمي؛، jyiيه،ويأتيه الماء، مجن عليه أنزل قرآنا له أن ة يلممزعم وند 

يترملوبعضهاممابعضهاممايرسله، وجملأ، فصولأ، إنماكان قرآنه ارحمنءبيدأن 
م،صروب وكلها ب، بز إذا ورأي اتفقت، إن وحادثة له، عرض إن أمر ي فه 

الكهان؛محجع إلى أكثرها في ويجنح تراكيبه، في القرآن أوزان بها يعارض الحماقة 
يجعوزأم,كما فبجع الكهانة، مجن صربا المبوة يحب كان لأنه 

أنفسهم،في ذللئا ووقر ويْليعوا، للكهان، يسمعوا أن على العرب مضى وقد 
استدرجهممجا بعض هذه نكايت، سجعا إلا الكهان كلام يجدوا ولم إليه، وامحتتامجوا 

منها.أنفسهم إلى وتاتى مسيلمة، به 

•١ ص؟ ■مدالتاعر، عد ر القرآن اعجاز انْلريه )١( 
--٠١٤••»_A أس، شخ بكري د. اشرأنأ م »اكع_رالغي )٢( 

يرون.الشروق، 



انمثمنمءم _laJii ض اكرم اه>اد با|غ؛ مد 

-، UPالله رصي - الصديق على ندموا اليمامة، ض من جماعة أن حكي شد 
هدامجته عليه قرءوا عليه، النازل الوحي يجن أنه يدعيه وعما مسيلمة، عن فمالهم 
ولامارنتن، الطئن ولا تكدرين، اجناء لا تممتن، كم إلى نقي نقي صنيع ا؛ا الهذر؛ 

نمين،.العدوية 

.٢١إدل مجن يخرج لم الكلام هذا إن والله - عته الله رصي - الصديق فقال 
مجنحال كلام أنه فمعلوم الضفدع في ة مجيلفول أما اقتل؛ الخ٠لاني؛ وبمول، 

الئلاثالشراثط مجن ثيء فته ولا صتقيم، مجعتاه ولا صحيح، لففله لا فائدة، كل 
المجع.مجن فيه مجا لأجل انمث، الكلام هدا تكلف ؤإمما اللاغة، أركان هي الم 

امتوهمت،إذا به تكلم مما بجالي ولا لجعه، تابعة اشاني يجعل أن عادته والسام 
واهلردرن،لآ،.أصاجيعه 

علىمسيلمة ماهج اولأأدري الضفدع: ني عندالقول ويقول،الخاحفل(( 
اياصغدعقرآنه: من عليه نزل نما فتها بزعمه جعل حتى فيها رأيه ء مجا ولم ذمها؟ 

.١^١٣٢الهلثن... في ونصفلث، الماء في نصغلث تممثن، ما نقي صفدعتن، بنت 
ورأيه،عقله، وصعن، موردْ، جهل على دال الكلام اهذا اال«اقلأنياإ( عنه ويقول 

لمأي توله: التهايت ني الأثم اثن سا ص ويمر الله، بل من بأن لم أي بحانه، الله على بمللق الإل )١( 
الذيالأصل س بمضء لم أي انجد، الأصل م الإل ونيل أيضا: الأنم اين وقول ربمومحة، من يخرج 

الخى.محاسة عن صادر ءٍر الكلام مذا أن انمي نكرن رالترايأ، الب الإل: ونل: الترآن، جاء 
،٧٥/١الغيروزأبادي، يشوب ُن محي الدن مجد المزينا، انماب لهناثف النميرم ذوي ابماثر 

لمان.يرون، الملعا، مكبة الجار، معار تحمض ، ٧١
رصاتلتلاث صمن ، ٥ ١ ص ا-،طام، إبرامم بن محي بن حمد صلمان أم الترآن،، إعجاز امحان ( ٢) 

العارف.دار زغلول، محمد الله، خلف محمد ت تحقيق القرآن، إعجاز ؛ي 
—ه ١  ٣٨٦، ٠٠٣ ه/ يارون، همداللأم تحنيق الجاحظ بحر بن عمرو عشمان لأم 1الح-ران|، )٣( 

مجصر.وأولاده، الحلص اياضر مصْلس ومطبعة مكتبة ثركة ٠ل٣، م، ١ ٩ ٦ ٦ 



ام1تيا|سوم،الإءجاز 

ركيكوزن عن خارجا ذللث ُع م وليس به، والهزء ت، حرية اليوجب وما 
وأعلالعرب، لتعالقت معجرأ كان لو الكلام هذا أن وعلى • • ومخيفه. المبمع، 

عدموم قول، ند بأنه امحن ولديع له، عروض أنه ءه النص ص ولرف به، الرئة 
ولامعجزأ، الكلام يدا يدع لم مسيلمة أن وعلى ذللث،، مدعي جهل على دليل ذللث 

أخفا•ع حمكل ونفس ه نفم كان بل عنه، نعجروا بمثاله، العرب تحدى 
العربمن أحدأ ولا نبأ، له نجد لا ولدللن، به، يعلق أن من وأذل وأّخغا، 

،.١١٠،تعلق؛

منورصف انحموم، الهديان مجن صرب زعم• الذي، مسلمة زآن محو فهذا 
به،أودى الذي، وعقله احيه، مئدر عن يكشف، محو ^؛،١ حياثل، تحته ليس القول، 

الدنياامتلاك وجعلت، نبذته، الخق عرنتؤ التي الدتيثة المس تللن، عن ويكثف 
زيا،عرصا لبمسّبا الوحي؛ ينزل وعليه نم، أنه ماحيها زعم حيث أمانيها، أمحي 

يريو.مجا ممتلك أن تل ه، نفومحغه عقاله، نقد أنه علم ومجا 
القولعذا مجثل أن ويزعم ة، ميلعن الإدعاء عذا يممي ممن>م لأعجيؤ ؤإنم 
مجته.والسخرية الامحتهراء، يه ويراد عليه مجكذوب 

مجنومحوعريي يلمة جميقول أن ممكن لا لأنه الوصاعئن، محومجن إمما ويقول: 
وعوخطيةنوله، ٍهحة على بشامحل. يأتي ثم السانهل، الكلام هذا مجثل العرب خالص 
ومحوفي8ةس«، يقوله كلام امحذا ويقول: الجامحالية، في اءرم الخهلبمشاهير لأحد 

.١٦-»)؛(أاكهءا

والإلخادا،الإيان ض الخلاءالمي أم انحج؛ن كتالأارمن م الخي.-، همدالكر؛ي هولا، مجن )٢( 

•ّاءدْ بن قس )٣( 



انمثمتخءم  iUal_فم أسس اهءاو طا٠٠ مذ 

يكونأن من لابد أنه يممد بهذا وهو الله،، كلام إر يستمع أن قبل ا-باملية، 
كلامإلى امتجع أنه ذلك لي والعالة وفصح-ايهم، ا-ياهلية، بلغاء من أباغ يلمة جم

منأحد مجن للقرآن معارضة هناك يكون أن ينفي ثم ٠ الجي بث وشهد الله، 
وذلكالصواب جانب قد الكلام هدا إن،ثل وأقول: غيره. ولا لمسيلمة لا الناس، 

التالية:للأمباب 

ضدإءزا لل5، اّتناد غير س والاجالء، الأ-نمار، تناقلته تولأ يلة معن نفى إنه 
لمسيلمة؟,الكلام هذا •ثل يكون أن ممكن لا إنه نقول لماذا ثم نفيه، 

أالقول؟! هدا يجن وأسخف أخمر، كاذب، أنه وهويعلم النبوة، ادعى من أليس 
نهاحتهفي معناهيا يكون أن الإسلام بمد عاش مجن كل على لزاما جعل ند إنه 

كليكون أن ممكن لا أنه إذ بامحلل؛ ص وعوقيا المشهورين، الخاعلية فصحاء وبلاصه 
الإسلامنل جاء مجن كل إن نقول أن ممكن لا أنه كما فصيحا الإسلام بمد جاء من 

البرة.عصر يدرك لم لأنه بلاغته؛ في قاصر 
صدرقد يكون أن نستبعد لا الساقهل الكلام هذا مثل إن نقول: أن نتْليع وبهذا 

(٠النبوءل ادعى حقن بمكان، والسقوط المخض مجن لأنه ميلة؛ عن 

قصديكرإنه فقد السر( بن }عسدالله القرآن مجعارصة زعموا إنهم نيل وممن 
البلتحالمح،ت قوله إلى وصل أن اهوياإلى -ورم يتفلرفي وكان القرآن، معارضة 

١^۶؛عز و١نوت الآ'د ونمي ١^ وغيض أنمي ث ري١ ^ ١١٠؛^، أخ ^١ 
مجنومجات الخهلاب، هذا ه؛ة س مرارته فانثنت . ٢٢١٠ايظالم؛ن للموم بمدا وفيل 

نملا.منه حدث ند ة ميلإلى ب U إن وقالوا; ة، ميلعن مل ما اء الطمن كير محت لتي ، ر١ 
،٢١ ٩٨٢ام- ٤ ٠ ٢ يوا، صا'م\، الدري، علي د. إععجازالترآزر، حول وأباهليل انظراحنائق 
الازير.انحدة، دارالطّاض،

.٤ ٤ آية؛ مرد، ّورْ )٢( 



إسومءالإءجازامآتيا

با،)ا(.

صادقامصطغى وعنهم اوا-حثين، من كئم صحته ني يشكالث الحر مدا أن على 
وآنالنقع، ابن على مدسوس الحر أن الةين يشه مما اوسممد بمولت حيث اارازساا 
كتابأن المفترون أولتك فلن لمد الشنعاء، الفرية هذه عليه انتروا الذين هم حسائه 

للكتابترجمة أنه عن وعقلوا للقرآن، معارضة المقفعء، رابن تاليف مجن اليتيمة الدرة 
عاقل،رجل النفع وابن هوااواولأتي|( موثوق عالم بهيا له ويشهد الحكمة، ني 

سثنالناس، أبلغ من لأنه إلا لشيء لا المعارصة، باستحالة الناس أبمر ومن 
كانتالملحدة الفرق فتنة لأن الناس؛ بفناء س غيره دون المفر! الابن المعارصة 

إعجازه،وجه لي اختلفوا ؤإن القرآن، إعجاز م ممترون لا كافة، الفناء وكان بعده، 
وتهيأتبمص، إلى ذلك بمص فدفع ديته، ني الناس عند متهما المقفع ابن كان ثم 

المةءنالجلة)أ(.

ن|ابه محمد به أتى الذي القرآن، هدا بمل يأتي أن تطيع يأنه زعم وممن 
الشريعة،مجئامحة في لسانه قسط الكلام، ثقوة عليه عليت، رجلا وكان الر١وندي^(، 

1اكاجامماه بكتاب القرآن عارض الرجل هداإن محل• وند وبمتري، يزعم، وذهب 
وبينواكفرياته، من وغيرها القرآن معارصة مجن قاله مجا كل عن العلماء أجاب وقد 
البالغة,بالحجح ذلك ماد وجه 

القرآن،على الاعتراض في هو إنما الراونديء رابن اب كتأن نقلته والدي 
1كالفريد،كتجه ائر مني صنع كما الناقمة، مجن الوجه هدا على ومجعارصته، 

فوقبعضها خللمات به وصمتا فيما والمرجازوفإنها اإدما، وقضيب والزمجردة، 

ا/ا"7.)؛(أمارذويالمءز| 
.١  ٧٩، ١ >_AU رإعجازامان1 )٢( 



البسمنخأم  iUaL_ض اكس القءاذ با|س مد 

عليهامعث لا التي الخانة تلك بمثل والموه الشريعة على اعتراض وكلها بعض، 
راجحرا<.عقل وزنها يقيم ولا صحح، عقل 

القرآن،معارصة نيها يدعي الي ي،، الكتءذْ أعفال يولمر كان إنه ويقال; 
منها،يعيش بأثمان التعطل، وأمل والنصارى، لليهود وأعله، الإسلام في وبملعن 

مأكوتهرآآ«ممن له يدفعوا لم إذا ؤإفماده بنقضه، يبمهددهم مثمن، الكتاب لهم فيصع 
معارصةأنه يزعم الذي، الفاصد، بالكلام التجارة هر مقصدء، أن نرى وهكذا 

أحكمحتى قرآن، أنه ادعى مما نشآ أقرأ لم كنت، ثإن ا• عفليم! بهتان وهدا للقرآن، 
مجايعد ولا تعالى، الله كلام يجاري أن يستني لم أنه يمينا اعلم أني إلا كلامجه، على 
القرآن،معارضة حاولوا الذين الخهلأء أولئك مجن غ؛؛رءم إلى للقرآن• مجعارصة به جاء 

يدعون،فيما كاذبون أنهم أجمعتن، الناس نل يعلمون وهم ذللثج، لهم انى ولكن 
أنمهم.أمام أنفسهم فضحوا أنهم عارأ ويكفيهم 
ؤإمماوأمجئالهم القوم هؤلاء على أونقبلها الادعاءات هذه نرفض أن لتا وليس 

شهة،كل عنه وننغي بليغ، مترل كل عن التهمة وندفع الذلن، نحسن، ألا ايجب 
والغواء«لم,بالخهل ويممتا ورطة، في يوقعنا فدلك 

٥I • مال؛رآناص الني وانْلرءافمم بامحمار،  ١٨٢٠١٨•ص الرا؛-ص، ،إء٠بمازالترآزا، )١( 
ص؟ا■.عدعدالنار(، إمحبمازالقرآن انظرية  ٠١٠١

بمصرف.،  ١٨٢ص الراسي، الترآزر، مامجس،أعجاز )٢( 
.١ ٥ • ص الفيء ،النعم )٣( 

٠



سومءالإءء،ازامم

ارامبس:الإخب

سره.الإنسان مإق الذي الممول هوذلك المآب 
الندمط الإنسان حاول ذذ\ الله؛ إلا د بملم لا الدي الخفي العالم لك ذم 

يتهيحول الذي ا،لفللم النار ممزق أن وحاول ومكوناته، أسراره، على بمتلع أن 
الكهة،أيدي ممقاذنه الخوانة دوامة ني يدور هوذا فها مجتماله، امحتكشاف وبتن 

أمله.منتهى الغيب ومعرفة باعفلآ الثمن يدفع أن يالي لا والمئعوذين، 
جاءنقد الجهول، الغسم، ذلك على بالاْللاع ثسغوف بفهلرته الإنسان ولأن 
يكونأن - بحانه - ا،لولى أراد سرأإله؛أ وحاصرأ ومتقبلا، ماضسأ، به الإخبمار 
الكرم.القرآن آيات عليها انملوت التي العجزان إحدى 

الأحقابمجر على للأجيال تبدت حتى اياصي غيب عن الستار كشف فكان 
نلمن بل والأرض، الممرات - بحانه - المولى •خلق أن مند الأول، الزمان أمرار 
ومسماء الإلى استومح، أوم تعالى: قال الكرم، القرآن في هذا ورد حيتا ذللث، 
كشفوكان ءلانالإأنا(رأ،، أتجا فالتا أو؛^٥١ طويا ائتيا وللأرض لها محال، لحان 

مجنهوصرب الصدور تكنه وما الضماثر، في يختلج ومجا القوس، حبايا عن الستار 
بواالذين نرإز »ألم تعار؛ نال، الكرم، القرآن آيات في نجر الذي الحاصر غيب 

رسولالوهعميت والعدوان بالإنم وبماجون صه نهوا  LJيعودرن نم لنبموئ اص 
نقولبما الله يعيبنا لولا أنفسهم م ويقولون الله به يحيلذ لم بما حيوك جاءوك وإذا 

•٢٢١٠المءر فنس صلو°نها جهم حننهم 
.١١آة؛ ضلت، محورة ، ١ؤ 

٨.انحاداة،آيتت صورة ^٢، 



1سممءم مب1هوة فم اكو،بمر الالءاد ؛ ؛Uuمد 

امآنيه أحبر كما حنن بمد تثغ حتى المتقبل عيب عن الستار كشف كان ثم 
إنالحرام السجد كدحش الوزيإ؛الني رمرله الله صدق لمد I تعارت قال الكرم. 

دونس فجعل نقنرا لم ما فمبم يحائون لا ومقمترين وءرمكم محك؛ن الثهآ٠نتي ذاء 
هحاما1اارا،.ذلك 

-الله لدن س القرآن مدا أن شنا ينبقنا مره للإنسان تكسف الذي الغيب هذا إن 
واللهوالأرض السموات غيب يقم الله وإن اكزيل: محكم م نال الذي - الخليل 
،.٢١٠ممنون بما بصير 

الكاذبةالدعوى نالك الدنئة المموس وانحطاط المثري، الفل نصور من ولعل 
شهادةأبه كاث الذي الأس الص *ذا ء محمد وصع ُن القرآن أن تزعم الم 

تعالى؛قال يوحى، وحي العفليم القرآن هذا الدهورأن ذاكرة في صلءاها يردد ناهلقة 
أمولولا الخنب ولا اله حزائن صدي لكم أهول لأ رفل ه: بيه لسان على 

ض٠لييالأن٠يىوبص
قكزونءرم.

Iه نسه لسان على تعالى؛ وقال 

لأّقكترتام' آغإ كن ولو' \ف' ^١، U ؛لأ ^؛١ ولأ ^١ شي أفك لأ أهل 
يزمئونءر؛،.لقوم وبشير نذير إلأ أنا إن المثوء مني وما الخير من 

اإغسّ_،هذا وكان وتعاليه، الكرم القرآن بقدمسة ه الّبي م، إئرارأ هذا فكان 

)\(ّورةاكح،أة:7؟.
.١ ٨ ت آية الحجرات، سورة )٢( 
.٥٠الأنعام، صورة )٣( 
.١  ٨٨ت آية الأعراف، صورة )٤( 



الإءجازالمرمرم، م

سماءم نمق ريحا آياته وظلت الله، ثاء ما الكرم القرآن منه حوي إلهتأ مرأ 
القدمي.الكتاب هدا إعجاز ودليل العفليم، الله ندرة طياتها محتن نحل التاريخ 

الحث.ار ميقتضيه مجا ونق الغيب، أنواع أتناول أن القول مكملات من رإّل 
أولا

تدور،الأيام عجلة وهده آخرين، عن وتغرب نوم، على الزمان شص تشرق 
حوادث،مجن كبدعا في نقش مجا بملم لا التارخ صفحات وتنعلوي وتدور، وتدور، 

أنلولا نعلمهم كا مجا والألأم، اليالي أهلها على عفت تعالى. الله إلا وأنمار، 
اإكريمّكتابه ني الله ذكرهم 

وهيمميزة، بملريقة الكرم القرآن في الماضي غيب عن نار الكثف، ورد وقد 
نحن ١٠مجنها ُتعاودة، ( أهدافإلى ترمي راثعةل١،، نصص هيئة على الأخار تللئ، إيراد 

وهوالإعجاز.المقام هدا في بمدده 

نمةذكر في ورد مجا الماضي، غيب عن كثفت( التي القرآنية الأيات تللئ( مجن 
فيوالأرض السنوات حلى الذمح، الله ركم ءإن آعالىت نال والأرض، الموات حلق 
و١لسرواسس ب يقه الثهار ال1ل بمشي ١^ عز انوئ نم' أئ١م لمة 

الخالختي«>آا. Ljالنن تارك والأز الخلق لن ألأ بآزْ نّحرات وافىنوم 
فيهنالممر وجض ( IDط-افا مموات مع الله حلى كيم( نروا أألم تعالى؛ وقال 

،.٣١٠سراجا الشنس وجهل نورا 
أوءلو°عا انيا وللأرض لها فمال دحان وهي نماء الإز امتونح( أدم تعالى؛ ونال 

.y\r/r)ا(أ.طعلالر>انأ 
.٠٤ي: أ( الأءراذسورة )٢( 
.١ ٦ ، ١ ٥ آية; نوح، سورة )٣( 



اسقمنهءم مبادلان فم اكربمر اهراد ^؛u؛ مي 

سماءم ني وأوحئ يؤمن ني ممرات مع ضاص )u( ءإاسءن أتتا فالخا ■^٠١ 
.٢١١٠الفم الزيز هدير ذلك وحمقنا يمصابجح الوتا النناء وزنئا أرتا 

منالخلق هذا عقب وما وإدس، وحواء، خلقآدم، نمحة أيما الماضي غبمب ومن 
•دفتها سير في أمامية دعائم كانوا ا أحل1ام

ُغهاوخمح، واحدة ئنس نن حفكم الذمح، لكم ائموا الغاس أيها أيا تعالى: نال 
اللهإن والأدحام يه ساءلون الذي الد وائموا وبناء كبرا رجالا منهعنا وت زوجها 

كانءإ1كزرباا(رأ(.
سالجان وحلق  CDكالمحارصشنال من الإنسان أحإق تعالى: وقال 
ئار«>م.

موبمع^٥١ وق( ط؛ن نن بشرا حالي إني لهنلأتكت ربك فال »إذْ الى: تعال ون
إلأؤق( أجمعون كلهم النلأتكه فجن ؤق( ساجدين لد شرا روحى س به ونفخت 
حقتلما ننغز أن ننمأ إ؛برإ،ا يا ^ ١٥( vDس وك١ن' اثر إدس 

موحاق4 ئار من حقبي ثن م أن١ فال وق( ١^١١؟، من كن أمً أثنت بجدي 
•٢٤١٠الد'ين يوم إل لنش علنلث ؤإن رجيم)٧٧( نها فاحرج فال، ط؛ن)٦٧( 

عنالمقام يضيق ما أحبارالماضي مجن الكرم القرآن في مجا لنا يتجلى وهكذا 
سلأ-مارهم ضهم، ألوامهم وّوثف *عأقوامهم، الرسل أخار سذلك: حصرم، 

وكذلك- اللام عليهما - واعسى، امجومى، كقصة بلءعوته، الله يرسلهم أن ئل 

.١٢، ١١)ا(ّررةنمات،لة: 
٠١ت أية اء، الن■ررة )٢( 

١.ْ ، ١٤)•آ(مرةالرحس،أية: 
.٧٨٠٧١آية: ص، )أ(سة 

٠



اهرمسوم،الإءجاز 

سأ{}•اك؛ت وقصة الكهف، رأصحاب وقمة اابم1دم، كقصة الأنساء غير نصص 
وقومها•

خلامعلى الكرم القرآن آيات بها أشرتت اش والأفاء القمص تلالث إلىآخر 
عليها.الله أطانما أن لولا نعلمها كنا ما أخارهم، كا شدت ا،لاص؛ة، الأحقاب 

محاوالأمحار، الأمجور هذه أن إلى نمة م محتتهى م يشر الم:،( القرآن كان وند 
القدم.بها،إلأص>قالومسس العلم الله.ه.>شإلى لري كان 

:ه سه محخاطأ تعالى قال 
لنمازمم آخموا إذ يهم لد كن وما إلك ئوب امحب أفاء س اذلك 
٠٢١١((يمكرون 

لكمأفول ولا امحب أغلم ولا الك ■حزائن محيي لكم أهول لأ أءل تعالى؛ وقوله 
محيامحواتجمحظون،م؛

إلاءا-»( بها - ءه - نحمد يكن ل( الأمحور هذه أن إلى - القدم - اظلولى يسه وعكدا 
عندمحن يكون أن ممكن لا الدنق اشمل الشكل بهيا ورودها لأن وذلك الله؛ إذن 

لأنحقيقة؛ ذلك أشت لم العلم ءه الله رسول إلى يلقي أنه زعموا محن حتى ، بثر١٣٢
ومحاقالوا محا د نفعربي لمان والقرآن أعجمي، يزعمون الذي لمان 

أحجاريعرف يكن لم الكتاب أهل لأن الكاب؟ أهل علم من ليس أنه كما زعموا. 
٥١أممهم  التحريفمجن كثير يحله قد كان العلم هدا أن عن فضلا قلة، إلا ؛ ١١

١آية؛ يوصف، صورة ( ١ )  ٠٢.
.٥٠الأنعام،آية; صورة )٢( 
ايارة،دار ، ٢١ ٩٨٨'ا،طا،يىأاه-مسلم،ممعلغى د. المآنء، إععاز م أمياس )٣( 

السعودية.جسدة، 
'ص٣٥الترآنء، ■حرل، ادراصات ااغكرالخرني، دار ، ٣٤ص• محمدأثرزمحرة، )أ(ءااعجزةالكمىء، 



اسءغهأم  aiaUiم اكص 1اقءاد طاس مد 

بملمهالا حتى بها ضننا الأخار بهذء من!علم كا نمد كله ذللث ونوق والسليل، 
ليسألواالشركن بجرون الدمحن هم الكتاب أهل كان بل مكانته، على فينافسه غيره 

يكونواأن سيل فلا الكهف، أصحاب كقصة السامة، الأم أحار عن ه محمدأ 
التيالأخار عده أن عالمنا إذا أننا على السامة، الأم عن ه محمدأ يخبر من هم 
مجنأنها أمتا في وفر ومصيلأ)ا(، دقة الملم س لديهم مجا مرق ه محمد بها أتى 

الخيوب.علام لدن 

علىوردت ند الغيوب هدْ أن وقممه، ا،لاصي، غيب ذكر في الإعجاز ووجه 
مجنليغترف عالم إلى يوما جلس ومجا امابة، ولا القراءة، يعرف لا أمجي نم لسان 

السامة.الأم أحار ليعلم الكتاب آهل ْلهراني بتن نشأته تكن ولم علمه، 
أنماريذكرلهم أمي لسان على الأمي الوط ذللك في الكرم القران وجاء 

مجامجنه وافق صادق،، بتفصيل ورد ذللك كل مجمهم، أممهم وأحوال السامين، الأنبياء 
سيللا ثاسأ ذللد فكان ، ٢٢والصارىراليهود، مجن الكتاب أهل عتد صدتا كان 

من|ذلك القائلت الله وصدق، الخيوب. علام لدن مجن الكتاب هذا كون على لتكذيبه 
هنأولأيأممم;مزيموماف'

إذيختمموزارم.لديهم 

وماوالبحر الز ش  ١٠إلأهوويقإ بمانمها لا المب فاتح اومحده تعالى: وقوله 
مإلأ يابس ولا رطب ولا الأرض ظلمات ش جمة ولا ينمها إلأ ورفت من نمط 

الدينلشمس الييان!I وعلم التران علوم إلى الشوق 1العواثد ، ٢٤٩ص، القرآزو إعجاز م أهجاحث ( ١) 
الملمة،الكب دار ، ٢ ٤ »_A الخرزية، التحم باين المجروف الزرض أيوب ين كر أض بن صدالله أبي 

لمان.يٍروت، 
._\rrااكمكاأ أانممت )٢( 
٤٠ ٤ ت آية عمران، صورة )٣( 









منمءممبادلان اوه>،بمرفم الانءاد بر|ء؛ن مد 

الآدة>ا(.

إبماعإلى تهدف التي المكوية أمالسهم عن به القرآن أخبر ما الفيل هذا ومن ٢- 
ذلك.على ه رسوله الله ناطلع المسلمن، تلوب ني والحزن الوهن 

تعئهوا لما مودون ئم ئجوئ العن ئهوا الذين إلى تر أألم الى: تعفوله منه 
الئعيه يحيك لم بما حزك جاءوك ؤإذا الرسول رمسثيت والندوان يالإفم ويتناجون 

رئسيصلونها جهنم حسهم قوو بم، —ك ال بمنإبما لوْلأ مهم أنوبموئون؛ي 
اشين«رأ(.

م ٠١١١؛ الله لرسول يقولون كانوا اليهود أن الايات: هذه نزول ني روي فقد 
تنزلتنقول، مما الله لولا؛عذبنا سهم؛ أنففي يقولون ثم - هوالموت والسام - عليكم 
الثن؛()"؟(,يه بممك ل؛ بما حنوك جاءوك اوإذا 

أنهميقلن حتى المسلمئن من الرجل رأوا إذا ينهم فيما بماجون اليهود وكان 
تانزلينتهوا لم ولكنهم ذلك، عن ه الرمول فنهاهم يكرهه، أومما بقتله، يماجون 

الآ؛ةو)ا(.الئجوئ.,. عن لهوا الذين إلى نر أنز I تعالى: الله 
هالله رصول أن - عنهما الله رصي - ماس ابن عن روي ما أيضا ذلك ومجن ٣- 

مماإليه استحسمدوا ند أن فأروه بغيره، وأخروْ إياه، فكتموه سيء، عن اليهود مال 
علىه رصوله الله فامحللع كتمانهملْ،. مجن أتوا مما وفرحوا مالهم، فيما عته أحموْ 

\ضونيىصي.)ا(أفب 
٨.أين! الجادلأ، صررة )٢( 
المكردار ، ١ ٧ • x/ أحدا الإمام اسند ، ٢ > الشول! الماب ، ٥ ١ ا/ الخاري، امحح )٣( 

٨.اغُادلت،أيت: صورة المرم، 
٨.أين: الجادلأ، صورة ، ٤ ٩ ؛/١ أالكشافأ )٤( 
صإْآ.أماحثتيإءجازالترأنأ ا'/اْ، أصحءحاوغاريا، ، ٣٩٨/١أحدا الإمحام أمد )٥( 

٠



سوم،الإءجازمآتي

الندابمن بممازة تحسينهم 1ذلأ تعالى؛ قال وعيد في أنزل مما وسلاه ذللث، 
ر)آ(ٍأيإ عذاب ولهم 

:المسممل غيب ء تالثا 
سواء-ح-ثن، بعد متفع وأخبار حوادث، مجن \ومأم القرآن ذكره ما به ويقصد 

يحددل'ا،,ولم أوأهللق الخئن، ذللث حدد 
والجنة،والثور، والبعث القيامة، أحداث مجن الكرم القرآن به أخر ما أيضا مجتها 

الأخر•اليوم مجنأخار ذلك وغير والنار، 
الغيب،؛عدا أمثلة ومجن 

اكا)؛(،هذا إعلان من سمن بضع في ميممرون بأنهم الروم عن القرأن إخار - أ 
بمدنن ومم الأرض أدنى ؛ي تت( الروم عبت ص ءاتم فته؛ تعالى الله يقول الد-ي 
بمرحويوض بمد وس مل ض الأنر لك ست؛ث بصع في )ج مينبون علمهم 

اوومثونا)ْ(.
الفرسدولة انتصار بعد المسالمين نفوس قي رميبا القي الصراع كان غلقي 

الفرس،بانتصار عفليما فرحا المشركون نرح حيث الكناية، الروم دولة على الولية، 
عوأنهمأخر، أمجرأ الفرس حققه الذي الانتصار هذا على بتوا وند وثنية، أمحل لألهم 

وثنية،أهل الفرص أن كما وثنية أهل لألهم السلمقن؛ على بمصرون موف 

.YTi/r)١(،.ناهل 
١٠ ٨ ٨ ت *أين صران، آل محورة ( ٢ؤ 

•بمرق ، ٢ ْ ص٩ الارأن، إسبماز م مجاحث )٣( 
• yto/yالزرُاني، ال،رأن، ئوم م اJرUن )٤( 
ا-أ.ايث:اروم، مرْ )٥( 



اسقمنهوم  iUaUص،الهءير 1رقءاد مي؛!اقن 

علىمكنته أنزل الله ولكن كتاب، أعل الروم أن ا ككتاب أهل والمسلمون 
ج_أشنربملت هلوبهم، على وسلاما بردأ كانت التي الأمان هذه يزول ادسالمين 

اُم؛ة.القوس -محايا بتن تقانز انمبمر نشوة وجعلت الوجاان، الأفدة 
زفهاالتي الماوية، السارة هده تصديق الدنسئه المشركين نسموس ابن ولكن 

هدهصديق وبثن بهم الرهان كربوا وأساعي، ه محمد إلى - اللام عليه - -مريل 
ا،لوعدذلك كان حتى الشارة، عدء ونوع حول - محه الله رصي - بكر أبي الأمة 

ودولتهم،الفرس عانر الدائرة وكانت مستن، بضع ني بشارته الله فحقق المرتقب، 
منين صن بضع بل ت*؛٥ لتيسه الاله فه كمالذي المستور العسب هدا تحقق ويدا 

وةوعه)ا(,

التيالذلاهرة الشارة تلك غير أخرى بشارة على الكريمة الأيات انعلوت ولقد 
بمدوس مل س الأنر لك سءث بضع أأني ممالى: نوله في وذلك المؤمنون، بها خرج 

اني«)آ<.وهوالخنين ئ ز خ اش بمر اننؤ.1ون')Q يمرغ ويوْ،ئد 
أبدرالك؛رىايومغزوة ني الانتصارالخفلسم المقصودهويوم اليوم ذلك وكان 

الرومبانتصار هوفرحهم المقصود الفرح أن للمسسلمين، نلهر فقد الحقيقي، الفرح 
تحققالذي المستور الغيب ذلك كشف قد والأيام الليالي تعاقب ولكن الفرس، على 
الاياتفي المقصودة الفرحة هي تلك وكانت الكJرى^ ربدر غزوة في الانتصار يوم 

أنباقد الكركر القرآن وكان التفاسير. بعض ذكرت كما الحديبة يوم هو أو الكريمةل'اآ 
ليسالقرآن هذا وأن - ه - نبوته صدف، على وتحققها وقوعها، فدل ح؛ن، قبل بها 

آ/ْآ-أ،اواباوملأصخا"ا.)\(اتذلرأطعلالرئنأ، 
.at)أ(ّرر؛الروم،آة: 

.iTvIrالقيم امان وانظرتنم \^٦ ٦y٦0اا.تاضاورلأنا انظر: )٣( 



سومءالإءجازامم

حميد.حكم من تنزيل م مفترى بكلام 
أشركوابما \ذوبى ممورا الذين قلوب ش |رطةى تعالى؛ قوله أيضا ومنه - ب 

الظال؛تي|لا،.هثوى الناروبس سنطائاوهأوامم به ينرلْ لم ما بالله 
حتىانهلشوا مكة، لإى ٠توجهين أحد يوم والمشركون أبوسمان ارتحل لما مل 

محقلم إذا حتى نتلنامحم صنعنا، ما ض وقالوا: ندمجوا إنهم ثم الْلريق بعض بلغوا 
اللهألقى ذلك على عزموا فلما قامتاصلوهم ارجعوا تركاهم، الشرذمة إلا مهم 
الآياتل٢،.عذْ الله وأنزل به، هموا عما رجعوا حتى الرعب قلوبهم في تعالى 
الصانمب أمور من وتعد القيامة، وأهوال والنشور العث بأحداث الإخار - ج 
الشيءمجتها الكرم القرآن حوي وند عليها، ٠ محمد نبيه - بحانه - الله أهللع 

نولهذلك محن العقيم ايوم ذلك لأحداث كاملة صورة المؤمن بملي مما الكسر، 
الإذسانوهال )T( ^١ ١٥١الأ7ض وأخرجت  GDزلزالها الآ'نض زئزنتف إذ'ا » تعالى: 

ناسبمدراليؤمني لها)EC أوحى ربك بأن أحئارها)1و( تحدث يومثد لها)ج  ١٠
ذمقال ينض وس )V( يرذ قال شر فن  CDأنا'نه»؛ يروْا ١ذ١ت١ 

.٢٣١٠يره حو\ 

بمعحققلم وكونيه، علمية، فلواهر من العزيز كتابه في به تعالى الله أحبر محا - د 
فيذكرها نزول على هلويلة قرون مضي يعد إلا يعرفها أولم وجودها، من الإنسان 

فيه لبيه الله جلاها الدي المستور الغيب مجن الفلواهر تللث، فكانت، الكرم، القرآن 
الكرم.كابه 

ممتىمنيا كان أن منذ الإنسان، خالق أؤلوار مجن به تعالى الله أحمر مجا مثلا ذللئ، مجن 

 I١٠١ر١(محورةالعمران،"آية.
.٩٣رآ(|فب، 

.٨١)م(مرةالزلزلأت،ي: 





القومالإسار ومء م

أطلقما قوي ركن تتدأإلى م واللام الصلاة عليم الأمين الصادق يكن فلولم 
لدنعن القرأن هدا أن على قاطع، ودليل ماطع، برهان وذللث المولل١،، هدا مثل 

محمدوصع من ولوكان والأرض، الموات، في الخبء يعلم الدي خير، حكيم 
كذبهوكن ذكر، ما خلاف على به أخبر ما بوقوع وضعه، الأيام لنا كشفت ل. 

عاتاأولونمول تعارت قال الله، على الكذب مجن - ؛؛ق - حاشاه ولكن وادعاوه، 
انوتتي«رآ،.منه لمطنا يز بافيين)ثق( منه لأخذنا  dDالأقاويل بعض 

وماا،لاضية، القرون أخبار مودعا محنه، أليق أمجر المقل صورة قي يرى ألأ وهكذا 
الاعصارفي المتقيلية الكوامحن عن مجثغا عنهم، وعاند عصى ممن الله مألأ'ت مجن نزل 

عليه؛والمدلول والدليل له، وانحتج الحجة بتن ذللث في جامجعا الزمان، مجن الساقية 
صهءرم.ونهى به أمر ما وجرب عن ىلنJاء إليه، دعا مجا للزوم أؤكد ذللث ليكون 

انماني:ىلظ:الإعجاز 

الذيالإعجاز مجن الوجه ذللث به نقصد الياني، لمقل!الإعجاز نمللق ا حين
آراثهاوتعدد اختلاقها على اللف واجتمعت'آراء الكركا، اإقرآن أمجّلوب عليه ورد 
اعجازه)؛(.القول على 

نالواإذ الحق، بقول الكمرة ألسنة أنطق هوالذي الإعجاز مجن الوجه هذا وكان 
الخلاب.اليان بهذا الإعجاب نشوة اعترتهم حين قالوا مجا فيه 

بمرق.، ٢٦٣أماحث،ضإءجازالترآذر )١( 
•: ٠٥٢)أ(مرةالخاقت،
الممح«)م(»يانإعجاز 

مصر.دارالمارق، ص؟آ، عّدالوص، عاثثة ١رنالأزرق^، وياثل !الإعجازالماني انفلر: )٤( 

٠



|وبءثمنخءم  ٠١٥معافم اكء؛بم، الألوأى بئ٠٠ من 

ابنعن روي ا انجيقول'' المغرم بن الولد مها، الكفر ورأس قرض زعم نهدا 
امأنعب نقرأ ٠ الم ^ انمرة بن ازليد جاء قال: •ممهما. الله رصي حماس. 

يجمعواأن يريدون نومك إن ياعم؛ ممال؛ ناتاه جهل، أبا ذلك نبلغ له، رق نكاته 
محنأني ثرش علمت ند قال: ناله. نتعرض،؛ا مجحدأ تاُي لئلا ليعْلوكه مجالأ لك 

فكممجا والله رامحا قال: له. كاره أنك قومك يلغ نولأ فيه نقل قال: مجالأ، أكثرها 
يشبهما والله الخن، بأشعار ولا قصيده، ولا برجزه، ولا محني بالشعر أعلم رجل 
ؤإنهلْللأوة عليه ؤإن حلاوة، يقول الذي لقوله إن ووالله هدا، من ئيثا يقول الذي 

٠٢١نحته...((^ما ليحطم ؤإنه عليه، يش ولا ليعلو ؤإنه أمنله، مغدقا لتمنأعلاه، 
التيأمالسها قي معجزة عير فصحّايه ّكاوتا أو فصيح، غير القرآن هذا فلوأن 

وقد،. ٢٧هو الدي موضعه مجن ولخلأ محنالأ، الدهر على محنهم نال لما إليهم ألقيت 
السامعحس في العذوبة مجن له لما الإعجاز محن الوجه بهيا القول على الأمة اجتمعت 

الكلامماثر بها ياين التي والبهجة الرونق من به بمجلى وما ه، نففي والهشاشة 
أجلهمجن فتمهللح المقوس، في والماثير القلوب، في الصنيع هدا له يكون حتى 

نورمحن قبات فيمايلي أتناول ومحرق كلأمر''آ،. يشبهه لا كلام أنه على الألسن 
*-يرني•في بها ء أمضي إعجازه 

:القرآن حروف أء 
فيالدوق صافية أصواتها، وأنتقي الكلمة، حروف يبمخير الكرم ءالقرآن 
فيخفيفة تاليمها، في معتدلة لسان، على اخرى ْليبة السماع، ليبية مجخارجها 

يرون.عالمالكب، ١،  ١u/yالديناليوْلي، جلال اهرأنأ، علوم م أالإ-نان )١( 
٦.١ ص. الرايص، )٢( 
ص'ا\،هوا،؟«1اه.رمضان، الدين محمي د. الغرأزا، ض الإعجازالوسني محن 1وجومح )٣( 

الأردن.علمان، اممرتأن، دار ، ٢١ ٩٨٢



سومءالإءجازامآتي

منتضمنه ئا المث ندية الإيحاء، ثرية الإيقاع، م م؛ة أحن على نازلة الفم، 
القرآن،حروف كاث وقد , ٢١الكريمة)الأية محن القمودة والأهداف ا،لرادة، ا،نماني 
سامحعهاالنظرعن بغض تاثيرأعجسا، نيه توثر القلوب شغاف المميزتخالج ووقعها 
ءرض(•غير أو ءرمحي سلم، مر أو ملم 

الشجاقال؛ بكاؤك؟ مم له؛ فقيل يكي، نوتف بقارئ، مر نصرانيا أن روي سد 
واكظم)أ(.

تعرفولا جميعا. الئاس قلوب الميز ذوالوقع الأسلوب هذا امحتهوى فقد إذأ 
الإعجاز.إلاإنه ذلك، 

المثقلةالموحية المعبرة، الألفاظ تلاك اس_عمال في الكرم القرأن دقة إلى انظر 
تعالى؛قوله في أزأ( )تؤزهم كلمة إلى انظر الخليلة، بالمعاني 

محسمبخأبم•»ألمترأئاأن-ثا 
أحنوالهمزة هزأ، تهزهم ُعنى في فهذا وتزعجهم)؛(. أي-دفعهم، تزنهم 

لأنهابالهمزة، المعاني هده حموا وكأنهم المعنين. لتقارب اللفذل١ن فتقارب الهاء 
له،بال مجالا نهر قد لأنك الهز، س الموس في أعظم المعنى وهدا الهاء مجن أقوى 

ونحوذاك)ْ،.الشجرة، ومحاق كالجدع، 

ص'اا،طا،'ا<اام-لاشن، مداكاح د. الترآنأ حروف اشران: أمحراراكسرم أس ر١( 
العودين.الخريه لكه الموالخوزيع، للثر ، ٢١ ٩٨٣

٢.ص٩٤ المشوق! أامموس )٢( 
.٨٣م؛ا،وة: محور؛ )٣( 
■مثرمجذوب،نحمنرت ص'ا'ا، الأندلي، ■بان أضرمحزالغريب!، الثر^ن ممام انحمأالأرب )٤( 

يثق.محروت، الإّلأس، ادمحب ، ٢١ ٩٨٣ام- i • ٣ ْوا، 
--٠١^١٣ ١ ، حل٢١ ، ١ ٤  i/yالتجار، ي محتحقق؛ جم، ثن ان عشالمتع لأم •الحص—اثص1 ؤء( 

لمان.يرون، الرم، الكتاب دار ، ٢١ ٩٥٢



1 ^||مي  iu اسقمنمءم مجاءلأ؛ تم هء؛بم 11لأ؛ء1د

مالي؛*وله م )نشدوا( كلمة أيضا ذلك ومن 
نيا^نا الوفاق فشدوا أنمتموم إذا حم الرقاب فضرب كمروا الذين ليم الإدا 

فا;سُلأضريولكنةو
أغالهزأ)ا(.نضل ظن همرمجيرالق ٥^١ والذ؛ن بعض بمضكم 

العند،امتحكام قبل الخيل انجذاذ أول بالصوت، تشه التفشي عن فيها مما ؛^^؛ ٠١١٠
منأقوتم، ص التي ربالدال، عنه فمر الشد، وتاريب والجذب، الشد، إحكام يليه ثم 

أريدالذي انمي على وأدل لمنعتها، أقوى فهي مدعمة، وهي لأمما ١^،، 
الممسلم.قوى وفي البدن، وفي العقد، في نستعمل والشدة ،. ٢١١٠؛

يوالم الكلمة ممسك لأنه محوصعه، في معجزة المان مجن الواحد فالحرف وعكذا، 
إعجازاجملته، اعجاز ءوهدافمحوالمرم الكثيرة. والايات الأية، بهاليمك فيها؛ 
الخلقعويشبه إذ الإنسان إليه يتب ما وفوق الإنسانية، الهلبيعة فوق فهوأمر أبدا، 
والأرضأ)ا(.الموات الرفي يعلم إلاالذي أنزله U المشابهة، تمام الحي 

الكريم:القرآن ب.أرغاظ 
القرآنم لمقل كل أن مومتن ونعتقد الراع، البياني الأسلوب صمن الألفافل إن 

فيبعضا بعضه ويساعد جملته، مع تضافر نوراني إثعاع وفيه بذاته، نائم معنى له 
الخامعةلْ،.والعبارات للأصلوب، العامة المعاني 

بذلكأحق وعيرها ويستعملونها، ألفافلآ، الناس يستخف روتد ءالخاحظوت يقول 

.٤ ت آية محمد، سورة ( ١ ؤ 
^ir/Y)آ(االخماتصا 

٣..  T/T■المم! ذوي ابماتر )٣( 
٢.صرا١ »إءجازالترمحرالراسي، )٤( 
.١ • ص؛ الكمى| |السمة )ْ( 



الإعجازاهرموجره م

موضعم إلا الخوع، امأن م يذكر لم - وتعالى محارك - الله أن ترى ألا منها، 
السغب،يذكرون لا والناس الظاعر، والعجز المدنع، الفقر مجوصع أوفي العقاب، 

والسلامة.القدرة، حال م الخوع ويذكرون 
والعامة،الانتقام. مرصع م إلا به يلفظ القرآن نجد لا لأنلث المطر؛ ذكر وكدللث، 

الغيث.ذكر ومحن المعلر، ذكر محن يفصلون لا ا-لذاصة، وأكثر 
ذكرؤإذا الأسماع، يقل لم الأبصار، ذكر إذا أنه نزل، عليه الذي القرآن ولفظ 

المعولا أرضتن، الأرض يجمع لا ترام ألا الأرصتن، يقل لم اوات محمبع م
ماهرأحقالألفاظ س تفقدون لا ذللث،  jS•العامة أفواه على والحاري أسماعا، 

^١٠١٠لفظ ذكر يجد لم أنه القراء، يعذى زعم وند بالاستعمال. وأولى بالذكر، 
فيالقرآن،إلأفيمضعاّ)ا(.

المعانيبكل *ثقلة اللففلة تأتي حيث الألفاظ، امتسال ني الإعجاز هو نهدا 
هي:رئيسية ثلاث ميزات القرآنية وللمفردة مقامها. غيرها يقوم ولا المقصودة، 

السمع,في وقعها جمال ١- 
المعنى.مع الكامل اتها ام- ٢ 

العاني،من الأحرى الكلمات دلالات عادة له تشع لا لما دلالتها اتساع ٣- 
والدإولأت)آ(.

القسيحتوي الأي المراد، المعنى لتولي ألفافله، القرآن يستعمل كيف لنرى ف— 
وبلاغته.فصاحته، أوج م وهو به، يراد 4ا كل فيها فيفرغ البشرية، 

للجميع.الفكر دار م1 ١ ٩ ٦ ٨ ، ١ ٨ / ١ الخاحفل، واكيتزا ءال—اد ( ١ ) 
دار\ام، kS-^\r\Kط١، ، _UUثيخودء، اليد سرد د. القرآنء، نقلم ني ءالاعجاز )٢( 

.١ ٨ ص١ الارآن، م الغني ءاكمم للعياعت، المربي التراث 





سمرم،الإءجاؤاهمم

للإنسان.عامة بدلالة جاءت الأثمان هذه م نلفظة 

مؤ وأالى: قوله ض م والنشور، المعث نل الوني مضجع ساق م وتأتي 
اللميلئز ؤ( محيره حلمه ثمقة هن )aG حلمه تيء أي س آممره)w( ما الإنسان 

،.١١ي أنشره)n( ذاء  ١٥١تم ( IDفآنره  ٥١٠١تم D!( سره 
فرههم'ض ولا أيا مات يم أحد ض محل ولا ؤ الناشز: قي تحالى وتوله 

.٢٢١)m(ب فاممون وعم وماتوا ورسوله بالله ممروا إئهم 
)"آ،.الموري في بممءمن أك وما ؤ سالي؛ وتال 

رزثإالمابره)٤(.حل ألهاكإالئكاترD( ؤ مالي: قوله ني وّنها)القاض( 
علىإسلامه، قرانٍة بدلالة لففلة)الأجداث( استخدم ند القرآن أن نلاحظ 

يوعدوزأْ،.به كانوا الذي الثمر يومهم إلى اللعونتن، الكلُين، الخاحدثمن، مخرج 
يكونمما بغيرها لوغيرت مجهنى على تدل الكلمة تيها نجد أخرى آية إلى ولنتجه 

يشرق«نها،الذي انمى ينئي أن ممكن لا الرأي، بادئ لها •رادفا ذل١٠رأ، •مناها في 
إذاوالمج ؤ مالي: قال المدلول، ثإثراق اللغظ، صورة الدلالة م به ويجتمع 

اليانية.الصورة لتغيرت الكلمتين هاتين مجن كلمة ميير لوأردنا فإنتا ،، ٦١ه نفى 
قينافيها ويعري الفللمة، يخلل الذي النور على تدل )الصبح، الأولى فالكلمة 

الناسويخرج الخياة، مده مجن وتنبعث نورأ، فيلوه الوجود، هذا في وينبعث فشيقا، 
\لأ^:vد٦^)\(ّورi■tس^

.٨٤ت آية النوة، محورة )٢( 
.٧٢٢: ئ>، سورة )٣( 

)أ(ّورْاككار،لم:
ل،ترآزرص'اْإ.ههإأ.اأالإءجازالماني )٠( 
٠١٨آية! التكوير، صورة )٦( 



أبثممءم  iUaLiiفم،اك>؛بمأ الانءاد مدرااس 

الفللة.لاس من الكون به يغشى وما ومكنه، اللل مجان بمد معايشهم إلى 
والياءالمسح كلمة معاني بمص على تدل قد )الفبمى كلمة أن ولاشك 

شقممحى على تدل رالمجى كلمة نجد التحقيق عد ولكن الزائنات، من بمدونها 
تالكما الليالي، ذكر بها يقترن وليلك الفللمة، نهاية ابمداء مجرد وعلى الثللمة، 

لآ(ول1ٍلٍينرلآ(واموالوزأ)ا(.تعالى: 
مجهاء،الفجر»ي مناخ،ع الليل لأن مجنتاما؛ الفجر مع الليالي ذكر كان شد 

الليالي.نهاية مجرد به ونصي 

ونتكان فإذا الهار، ايداء إلى الإثارة فيها لوحظ كلمة)المح( ولكن 
ولداالنهار، ابتداء والمسح اللٍل، انتهاء بيان الفجرفيه ^ن واحدأ، والمح الفجر، 

المحسح،أشرق يقال بل المح، هم يقال ولا الفجر، هللع يقال أن الناس يستحسن 
فهدامختلفة، الدقيقة اللنوية الدلالة ولكن الة، الخفي واحد انمى أن نجد وهنا 

انتهاء.إثراف،وذلك 

الحياةمجفياهر بدء على تدل ذاتها في التنفس كلمة فان رتئفس، الثانية والكلمة 
وهيالرح، أيضا و*ي الحياة، وص النفس، س التنفس أصل لأن ذلك فشيقا؛ شبما 

منالنفس في يدخل مجا تشل نهي والخارج، الداخل، م التمرة، الدالمة الحركة 
عني،فرج أي عني، نقص ويقال الحياة، لتستمر مجتها يخرج ومجا الحياة، أصاب 
التمرة:الدائمة بالحياة تتصل معان ثلاثة فيها يتدرج التنفس كلمة يكون وبدلك 

فيتدرجها ثالثها: واستمرارها، حركتها، وثانيها: الحياة، ممعتى التنفس أولهات 
•فشيئا ثيئا الظهور 

\-T.ت آية الغجر، ورة صا 



سومهالإءجزامض

التلتعالى الله ولكلام بمال؛ كأن )تنفس( بدل رأثرق( ة كلوضعت ولوأنلث 
الأوكلمات منها كلمة ظن أوأضاء. أوأنار، أوأصبح أشرق،، إذا والمسح - الأعلى 

مكلمة كل الكرم القرآن ألفاظ أن س وبهذا غناءها. تغني ولا تتقى، مقام تقوم 
يراعيا)١(.موضعها يي غيرها كلأ لا حيزها، 

فيها،حرف كل بها، إممانأ إلا ذلك يزيدك فلا الله نيآيات نفلرك تقلمج، وهكاJا 
الإنسانأمعن إذا عقلية؛ لحكمة كلها، اللغة ألفاظ بتن من اختيرت قد لففلة، وكل 
معيلإيضاح ببها كلمة اشقن، التي الإلهية، الأمرار تلك مها نجلت، التفلر مها 

والأسرارالدلائل ومجن عه، نابي القرآن أنزل ند جده، وتعالى الله، فسبحان بعينه، 
أودعه.العفليم بالشيء 

ج.اسرغامس

إلىتشير التي الترابطة، الألفاظ مجن مجموعة مجن العربية اللغة ني الجهالة تتكون 
كلاما.مى نوحيتي المعاني، من معنى 

جاءنقد لدا واليلاغة؛ الفصاحة، درجات أعلى الكرم؛ي القرآن أسلوب أن وبما 
بالفصاحة.الأمور كل من حاليا 

مجنولا مججردة، ألفاظ هي حين، مجن تتفاضل لا الألفاظ )إن ااءبدالةاهرا(: يقول 
مجعىمجلاثمة في وخلافها الفضيلة لها تشن، الألفاظ وأن مجفردة، كالم هي حث 

.. IslaJLبصرح؛)له تملق لا مما ذللئ، أشيه مجا أو تليها، التي لمعنى اللففلة 
بعينهاتراها ثم مجوضع في ونونك تروتلث،، الكلمة ترتم، أنلئ، لدللثؤ يشبد ومما 

 I١ ١ ا.؛ ١ محرآ الكمى( اسجزة ر.
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مصعسراا•م ووشح، عليك تثتل 
لأناشرآسان؛ القردة بدراصة ئرأ  ١٠٠اتمالأ محمل القرابة، الخالة ة إذأ!ندراّ

منمجولمة دائما او،دا ءلالقرآن، م لخالة  Liتركسها، ومنها الجمالة، اس أمهذه 
وتكونوالنْلق، والصون،، مع، اللتألقها يستريح واصواتر، وحروفا، كلمامت،، 

الجملتمجن لونقصت، ليتم كان  ١٠راح، إيقاع على يبمْلوي جميل، نق محسآمجها من 
الأشكالل٢،,من بشكل محنها مجا ترسب أواختلف أوحرف،، كلمة، 

حكٍمخآٍرأر'ا؛'لئن مجن صنت' ثم آياته أحكمت أاوركتاب القائل: الله وصدق، 
وتحدىناحكم، قال كتابه، مجزآيامحت، آية كل م عفلمته نجالن، الذي الله سمحان 

ياعجز.

اثنانفأنعه ٣^١ أانمالح ائذكإ،آذيعاهآياتنا نأ عيهم او١ئل سالىت قوله ١^٠^، 
فنكماُْ وابع ^ ١١ق أخك ولكئن لأ رس ^١ وم م اٍلخاوين هن ٠ك١ن 
بآيامحاكذبوا الدين القوم هثل ذلك يلهث أوتتوكه يلهث عليه تجمل إن الكلب كقل 

سكنونارن.لأنلهم° اشص مص ٠١٠
الوجسةبالايامحتر العلم تعالى الله رجلاآتاه تصوران الكرممتتن، الأنين هاتين إن 

إنكارهامجن مجناص لا حتى ه، ونفبقلبه أحاْلت، الآيا'ت، هذه وأن بالحق، التصديق 
الشيهيان،لداعي استجابة بالهدى الأخذ ترك ولكنه بابسم، الإهاب يحيهل كما 

عنلخ ينمجن كمثل مجثله فكان اللعين، إبليس أغواهم الذين المحالئن، مجن وصار 
ام، ٩٨٢- - ٤.٠١ ٢ ، rArnالخ-رج،تي،.،,،,مدالتام للإمام اداني• ملم الاحمجازض ادلائل )١( 

لسان.يرون، دارايرثة، 
._nAامآنأ نقلم ءالإعجازم )٢( 
١٠ آية؛ يود، صورة )٣( 

0لأ\آ؛\\.)أ(مورةالأءراف،آية: 



سوم،الإءجا3اهمآتي

مماالضلال كربة من لرنمه مالي الله ولوثاء ه، بجولمق لمه، الذي الإياب 
يواهسب إلمها، وزل الأرض إلى انحط عوالذي ولكن علم، س الله'مالي آتاه 

ولمنلريلهث. عله حمل لأن يلهث، ئرك إن دائما، يلهث الكلب كمثل عثله نصار 
الايات:هذْ عليها تشتمل الم للكلمات ام 

فانسلخ،سلخه بمال؛ الخيران، جلد زع والسلخ؛ انسلخ. الأولى؛ الكلمة 
ويوغبمء. لفْل م يوجد لا معم له الكرك(، الص ذللئ، م الكلمة هذه ووضع 
واتهبملت،ه، بنمولمقت به، أحاطت للحق، العالمة والأية اJين١رن^، أن إلى يثير 

والأنلاخالسات. مذه مجن اسلخ ولكنه يلحمه، الحيوان إياب اتصال بمتله، 
يحناجوأنه المهلرة، صد الكفر أن ات لإثبالتصوير عن.ا نكان وعنف، ممعاناة، يكون 

لهوىانصاعا إلا تكون لا ولكنها الهدى، لدواعي ومقاومة للنفس، معاناة إلى 
الشيطلان١

هذام الكلمة هذء ووضع ال؛سطان؛ لحقه أي؛ الشيطان، أتعه الشانان؛ الكنمة 
يتركونالذين يلاحق إمما الشيطان أن إلى إثارة نفيه عميق، بلاغي وضع له الوضع 
هوزكالضلال دركات قاول الميتات، مموجب الأخذ على بمملون ولا الايات، 
ويأحذهبه، يلحق الشبهاان ^ن زكها ؤإذا سالطلانها، نوة •ع للحق، المعلمة الدلالة 

الغاوين•من كان الدرجة هذه إلى وصل ؤإذا الضلال، عيان آخر إلى 

بمص،إليها، ركن الأرض أخلدإلى ومعنى الأرض• إلى أخلل• اكاكة؛ الكلمة 
صورة،أي على القاء وهويريد مجستمرأ، بانا ويجعله حاليا، يجعله إليها الركون أن 

أنهيقيله، بالسنان، أي بهاآ لرفعناه )ولوثئتا تعالى؛ بقوله الكلمة، هذه مقابلة وأن 
الرنعة.بدل والضعة الارتفاع، بدل الاصتفال احتار 

ليناته،والامتجابة والإممان، الحق، ب،ْللصا تكون الرفعة أن إثبات هذا ني ويكون 



انمثمسءم _laJii فم الهلس ااق>آد ^!٠٠ ص

الإخلادالارتفاع، متاو1ة من تشرق ا،لعاني هذه وكل موجبها، من الانخلاع وعدم 
إدالأرض•
يلهث،»انأوشري ب، عب تحمل إن الكلب كمثل فئله الرابمة: الكلمة 

دائما،مكروبا يكون  ajUكلأحواله، م اللهث »نه يكون أن اللكو_،، أحوال أحس 
حالني يكون بأنه الغواية، إلى الهيابة من يشسلخ من حال الكرم القرآن ذكر وقد 

إممان،الهداية أن إذ حال، على يكن ولا زار، على تقر يلا مستمر، نفي هماج 
•وزار اهلمقتان، والإممان 

مكونمستمر، لهج ني يكون لهواء، ات«اءا هدابمه عن وبمسلخ بالله، يكفر ومجن 
ؤإنشوياء، صورته وبدت لهث، هيج إن وأذلها، أحواله، أخس لي كالكلب 

الصورة.هذه على بدا عنه حكت 
خاصامعنى موديا لفظ كل يكون كي،و سمها، ومجا الأية، هذء عن ونرى 
المالخسسة، التصور صورة كاطاف أطياف لها السان من صورة وسلي يقصد، 
هدهمجموع ومجن - الأعلى المثل تحالى الله ولكلام - ماهمّ لممور صناع يد تصورها 

لييازرا،.صورة مهاأعلى يمثل كلية صورة كون الكلمات محن المتكونة الصور 
حفظم السبب هي القرآن بها نزل الم المعجزة الهلريمة هذه كاث ولمي 

هداحكمة مجن ^ن بها، التحدي إلا ذللث أصل كان ومجا علومها، واستخراج العربية، 
يروزا)موأن ْلربمه، وتدبر نثلمه، ووجه أمجالسه، م التفلر إلى يدعوهم أن التحدي 
لنسا ذللث كان عليه، وأطرتوا انمبمز، استيقنوا إذا حتى به، ويزنوها منها، أنفسهم 

.١ ١ ٧ ، ١ ١ الكمىأ االمسمة )١( 
•الحرب لمان روزا، مادة وامثحتثه، اخشرته إذا فلأن; عتد محا رزن بمال؛ واكتدير، الامتحان اروزت )٢( 



سوم»الإءجازاهمآنيا

الّلاغا،نون عن لهم نكثف الإعجاز، وجوه امشيانة إلى اللغة على يخلمهم 
عنوالكشف نيه، تقماء والامالرب، كلام تتح من بلغوا حث إلى بهم ونادت 

ا،لادْ،اجتمعث حتى كل، على كل وأعان بعضه، من ذللث، بعض وأعنى مجحاسه، 
عذهولذمت، ة، العجإلى الناس لخرج صنعوا، مجا ولولا الأمساب، وتلاحقن، 

مجعجزءرا،.القرآن |لن مول مجن اليوم إلى الأرض م بقي ولما الأداب 
الحكيم،الذكر آيامت، نغمتها التي الراتعة لأغية J١الصور مجن بعضا الأن ولماخذ 
بالعتق.أحاط مجا القلادة مجن ويكفي اره، جمعن باJحث١ وتخرج تعجزنا، والإحاهلة 

:امرآفي البيان روافع من 

اكشييهات؛ت أولا 
المعنىلشيتؤ يوردها التي امحتلفة، التشبيهات مجن كثير على الكرم القرآن يشتمل 

مجئلأ:ذللث، فن النفوس، ني الراح 
سالآضكالهمجراآص،)أ(.

مموجيومجثذ لأنه البئوث؛ بالفراش المنتشر، البعث، ونت، في الناص شبه فند 
فيبعضهم 

،.٤١((كالدهان ورئة هكانتؤ النماء انشقت، ءاءإذا تعالى: قوله - ٢ 

صآ-اآ.)ا(»إءجازامأنراراض، 
.٧ ت آية القمر، سورة ( ٢ ) 

ممعلغىنحقيز: ، _UUYالعدائي، نافا ثن عجداللم القاصم أم المران! تنجيهات م أا-إدمان )٣( 
مصر،الإصكتدرية، الخيرة، مْلعة الخوض، الصاوي 

ايةثم>آ.)؛(سورةاارحس،



|كسمتخوم  ٥١٥مجا|كء؛بمرغم القءآن طا٥٠ من 

حمراءوتصمم تنشق، نالسماء الالتئام، شدة على كان ما انفكاك الأJشقاقت 
زسكلون كانمهاناأي وردة |فكاث قوله ض ونل لكلدمان. نجري ثم لكلوردة، 

أغٍتهمتدوو إنث بمقرون وأئتهم ١^٠؛ جاء فإذا ؤ ت٠الى: نونه ذنك وس ٣- 
.٢٢١ه انمون من عيع يغشى كالذي 

نفلرواله، يستعدوا وأن بالقتال، أمرهم إذا النم. كان اد١نةين من نومأ يعم 
منبالخاه الحرب مجن خونهم في فشبههم ألوانهم، وتجره أبصارهم، شاخصة إليه 

ينظركما للحرب، الأمة باحذ أمجرتهم إذا يامجعمد إلك ينظرون أي• ايوت، 
الأوصاف،جميع مجن الحاثف وصف م أبلغ التشبيه وهذا الموت. محن عليه ا،لغشي 
الحاورم.هذا لثل التشبيهات وأوقع 

ارات:الأسمثانيا: 

رزقهايأتيها ملهئئه أمته كانت مثلافريه الثه وضرب ؤ تعارت قوله ذلك مجن ١- 
كانوابما والخوف الجوع لياس له الهأذافها له البأنعم فكمرت مكان كل من رغدا 

.٢٤١ب يمنعون 
ترشيقة استمارات الأية هده تضمنت فقي. 

للأهل.استعارة»القريةاا منها الأولى 
اللباس.م استعارة»اإدوق(( والثانية 

)\(ا-لان،صآآآأا.
.١٩الأ-ماب،آة: سورة )٢( 
الخان،صمآا/ا،آ،ما.)٣( 

آآاا.)إ(-ورةاكءل،وة:



وم»الإسارالغرمس

الخوع.م - اللباس - استعارة والئالثأ 

الخوف.ني - الياس - اصتعارة والرابعة 
الأس،ذكر ئا به، خناء مالأ اكاب س ومها متلاثمة، كلها الاستعارات ُهذْ 
والخوف.الجوع، س يلأتمه مما أردنه الرزق، س والرغد، 

وهوانالرشحة، الاستعارة يسمى النوع وهدا البلاغة. س ذلك ني لما والإذاقة، 
٠٢١و،ذاسةلعلاقة، بالأولى لها الاستعارة عقبب بالأستعارة ياثي 

ننرةي أنواجا به شا U إل تك س ولا ؤ -مالي: نوله ذلك ص ٢. 
،.٢١ب وأبمئ حم رنك ورزق مه لمتنهم الدتا انصاة 

بحبها،والشغف الدنيا محاسن لإحراز العئن مد استعار رائقة، نالأّتعارة 

سالأثياء وط0 الل؛ن، المد وبتن منها يه حلفر مما والشح حهلا٠ها، جمع في والتهالك 
ناستعارال.نيا، الحماة ورزهرة الكيامحة. أهل على يخفى مجالا والناب الملائمة، 

وأعجبتمنح ك-الزءرإذا لداتها ئدراك ورومها الدما زينة س بملهر لما الزهرة 
بهجتهر'آ،•وحمن عمارته 

س:الممايات:

وهودناالش نار الفاهوا شلوا ولن شلوا أمً ؤ تعالىت نوله أيما ومنه ١- 
،.٤١ب الكاءر؛ن أعدت والءأبمارة الناس 

-٤٠١ • ٢ ٢، ا/'ا١ الخلوي، حمر؛ بن يحي اكزيل! خاني وعلوم ايلأئ لأسرار |اكلرازالضن )١( 
لمان.بٍروت، الخلمت، الكب دار ، ٢١ ٩٨٢.

.١٣١)آ(ّور؛ءك،أبم: 
ا/آمأ.)ماولراز،
.٢٤التر؛،الآ: )؛(سورة 



اس•منمءم مباءلأ؛ فم اكس الانءاد بياتت مي 

الءفايمةل١،.الار هذه شكم العجزة ظهور عن تعاندوا ألا عن كناية نه 
مقدورم لص الم دلء-جازْ القرآن، بلاغة من غض من نض نهدا وبمد•• 

واضالها.بها الإحاطة اكري العمل 

أبدباقية معجزة نهو والملناء؛ المفكرون فيها وحار العلماء، بلاغته أعجزت فقد 
الإحاطةنجل الأذعان، وتحار اللمان، يعقد وندرته، الله بجلال ناطقة الدهر، 

جحأمنلص أرغ أن ادُجزللأ البمتان فلذا نجا، فلاأمللث صراثرْ؛ وكثف بعجاثٍه، 
وتساقطبعجزالفصحاء، الزمان، شهد كما وليشهد البيان، هدا أنزل مجن بعفلخة 
القاثل;الله وصدق وآياته وكلماته حروفه، أبواب أمام اللغاء 

،.٢١٠كثيرا اخلأفا فيه لوجدوا الله عم عند من ولوكان الئرآن يدنرون فلا أ٠ 

.f.Y/y)ا(أالمئنأالزركشي: 
.٨٢آية؛ اثثساء، مررة ( ١) 









ارإٌثق؛تحام 

:ءادْ واكايل يقيقة : أولاً 
بعدثيء ولا تاغ، وأوض تدغ أرحام ؟ والإنسان الخيام نمة ملخص هدا أ٠ 

نحنوما ونحيا نموت الدنيا حيادا إلأ هي إن I ; نوم عن القرآن ع«ر أوكما ؟ مدا 
.بمأعوشلآأ(«)ا(

الإنساننهلرة يغمر الذي الكامل والوجدان الخفي، الشعور هذا سر نما إذن 
هذامر  ١٠؟ القصيرة المدة ركالالث الحياة، هذه نجرد يخلق لم بأنه الزس قد؟( من 

يرحلأن يوثلث صيف وأنه محسيل، وعابر غريب الدنيا هذه في الإنسان بان الشعور 
أدُاربم؟

حثثس له تجابة اس— فحنعلوا المصرئن ندماء عند رأيناه الذي الشهور هذا 
.٢٢١مختلفة باماليب شتى أم ض خلهرتآثار0 والذي ، الأهرام وبتوا ، الموتى 

الفاءفكرة من للفرار أحرى محاولة الهنود عند التناسخ عقيدة وكانت 
.بالموت الأبدي 

بخلودالقول ففلهر والماد ، الكون م التأمل الأقدمون الفلأّفة وأطال 
جده.بالى عن الإنسان لهذا تعزية الروح، 

.٣٧،آية ، ائومحنون صورة ( ١ ) 
بب \ V، -ط VXص — والجا؛الإيمان ء ( ٢) 

.— \ذت\ا>و» — لاط_اع< 







العثنما 

موجدت التديتة الشريت لكن ،. ١١٠وت( تشربون منا ويشرب منه ناكلون 
فيعزبمها وبموي ، الكفاح ممواصلة يغريها ما ، ا،لوت بمد ثانية بحياة الثرى 
منتستحق وقيمة معنى ، الفانية الأولى حياتها يملي ومي ، والشر الخير بتن الصراع 

نعيملينال الدنيا ثقاء نيتحمل ، روحيا عزاء االوس فيها ويجد ،• ٢١تعاش أن أجلها 
والبغي، والمنكرات ، الفواحش وترك ، المالح العمل على باعثا ويكون . ، ٣١الاحرة 

الكتابأهل أما ، الإنكار أند ينكرونه العرب مجشركي جل وكان ، والعدوان 
،كمهم مميت ثم ، ومدني ، ديني وتشريع ، كتب لها كان التي الملل من ثءيرهم 

الفالنابه قلأ هذأا إعانهم ولكن ، أصليهما في لا صفتيهما في يختلفون وجزاء 
،الهئود عند ها وأمام. الناس إصلاح في فاندتها بجل ذمت بدع على ببنائه 

هو، نملنْلثن القيصر لدين المتيعقن النصارى وخلائق ، الوسن قدمجاء من وغيرهم 
وهو، بنفسه ويفديهم ، الخطايا عقوبة من الناس يخلص الذي القالي اخلص وجود 

'لّراث؛ل بشعب خاصة ديانتهم فكل اليهود وأما . الإلهي الثالوث من الثاني الأقنوم 
إلهويسمونه والاحرة الدنيا في الشعوب مائر على لهم تعالى الله محابة ؤإدعاء 

إلىمنها المائية إلى أقرب ديانتهم . العالمتن رب لا وحدهم ربهم كانه إسرائيل 
الأولالركن اد لف-ابعا الدين أركان من الركن بهذا الإيمان فاد عان ، الروحية 

.مثله الإصلاح ومحاجاإلى ، ومعرفته ، تعالى بالله الإيمان وهو 

أصلهإلى الجزاء م النبيئن دين فأعاد ، الإصلاح بهيا للبشر القرآن وجاء 
.المعقولر٤،

. ٣٣،،أين الزمرن سورة )١( 
.١ ٥ ٤ - ١  ٠٣ص ء- الإنسان وقضايا الترآن ١ )٢( 
.٤١٠ص — ٠ الكرى العجزة ٠ )٣( 
الكتب.  ٢١ ٩٨٠ا_ْ.أاه_ رصا_ص7ْ>_ط.رثي محي - ( اتحدي الوحي ٠ )٤( 

الممرف.بعض مع - دمشق - يرون - الإسلاص 



|وبص|ونه>م مجادلق فم اكءيبمر اJقءان ^١٠٠ ص ز

السليمةوالفهلرة القل عليه ودل والمة، الكتاب عليه دل مما بالمعاد والإممان 
مالمنكرين، على ورد عليه، الدليل وأنام كتابه، م محه — بحانه — الله ناخم 
رصيمريرة أبي عن جاء ما محنها الشرفة النبوية الأحاديث وفي القرآن صرر غالب 

أنله ينمغي ومحا ابنآدم شتمي ٠ ال1ه يمول أراه : الم. قال : ال نصه الله 
;نقوله تكذيبه وأما ولدأ، لي إني شوله ئتمه أما له ينمغي ومجا وكديي يشتسضي، 

•را؛ بدأني« كما يمدني لس 
الإقرار،ان بالله، الإممان على متفقون كلهم ِ اللام عليهم ِ والأنبياء 

مجنوغيره كفرعون عاند من إلا بالرب، يمر كلهم فطري ومو آدم بم في عام بالرب 
كانلما ومحمد. كثيرون، مجكريه الأخر، باليوم الإبمان بخلاف المعاندين. 

بينالمقفى، هوالخاثر وكان كهاني، هووالساعة بعث قد وكان ، الأنبياء خام 
رآ،.قبله مجن الأنبياء كتب محن صيء م يوجد لا بيانا الأخرة تفصيل 

تلكتفتت بعل الموتى، إلى الخياة ؤإعادة والحساب، البعث، قضية وكانت 

ثانذلك قي ثانها العقيدة مجعضلأت مجن الأرض، باجراء واختلاطها الأجّاد، 
المنكرينتعجب الاستبعاد هدا اقتضى وقد والاصتبعاد، الغرابة قي الوحدانية، قضية 

,، ٣١به ويومحنون يمولون ممن ووقوعه، للبعث، 

الكرمحانيبشرح الخاري الله مد -أبي الماري صصح )١( 

دتحمض، - الحنم انمز أم ين معمد بن على - ٠ لمه الالممدة م اليحاويه ثرح » اطر )٢( 
-الرياض.اشارف صر؛-أجآ/.يا-أ.إام-ماخوام-مكنة همدارصن 

.١ ط — ٢  ٨٩ص — الممهي ناصر بن محصي بن علي د. — I الإيمان إلى الدم؛ م القرآن متيح » )٣( 
ْ.اام_0حآام.





1وءثأسخءم فم 1كوبمر الأنوال ^!٠٠ مد 

٠عنيتا ممكنان وكلاما الأمجاب عن بسجب أو واسطة غير من القدرة ممجرد 
العهود،محومحذا الجب يكون أن ثرطه من ليس ولكن بأساب، يكون ذلك وقول 

الأن يقلن، من ينكرعا ، عليهايطبع لم وغراب، عجائب المدوران خزانة م بل 
شاهده.ثا إلا وجود 

وقال؛لامتنكره، له وحكي ، للحديد وجدبه انماهليس، يرإنسان لم لو بل 
حتىالخذب، الشاهد؛ي فانه ويجيب، يشد بخيْل إلا الخديد، جدب بمصور لا 
القدرة.يعجاثب الإحاء1ة عن قاصر، علمه أن وعلم منه، تعجب شاهده إذا 

ورأواالقبور، مجن بعثوا إذا والثور، للسعث الكرون اللاحدة وكذلك 
جحودهمعلى ولآحسرون نفعهم، لا ندامة ندمجوا فيهم، تعالى الله صنع عجاثب 
>أ!(«لا،.ئكدبون به كنم الذي اشنل هذايزم ٠ : لهم وتال يغمهم، نحسرألا 

اغيالوجود، انحصارأساب عرف أين من أنه للبعث، النكر فليس؛تفكر 
فيورد وقد شاهده، ما غير منهاج الأبدان، إحياء في يكون أن يعد ولم شاهده، 

وتختلهلالنطف، تثبه قهلراته مطر البعث ونت في الأرض يخمر أنه الأتمار، بعض 
الونحن ذللث، يثبه أمجر الإلهية، الأساب في يكون أن في بعد فاي باكراب، 

انحشوره،القوس لقبول واستعدادها اد الأجانبعاث ذلك ويقتضي عليه، نهلير 
.افمحرد)٢( الاستبعاد إلا متد، الإنكار لهذا وهل 

كفرهسب كان فإنما الوني، إحياء إممانه لعدم كفر مجن ت الوزير ابن ونال 

. ٢١)١(صورةالماغات،ايأ، 
:نحنٍى — اختمار ٢— ٧ ٩ ، ٢  ٧٨ص — الغزالي حامد أم د صم،ن د صم— الملأصغأ تيانت ( ٢) 

٠ممصر العارف دار — ٢ ط — دنيا صالمان 



العثقلية 

.، ١١لذلك الفل امشعاد فمحرد محتابمنه 
،ا،لرتابة العقول هذه أن نرى ، وهوالامحسبعأد واحد الشبه مصدر إذأ 
ممامآتحلل الذي الخم بأن نومن أن سهولة تسمملع لم ، اليومية بتجاربها والمرسهلة، 

فيأوذاب باع، البملون في أوذهب الريح، به وطارت أوتفتت • ، ٢١التراب في 
.جديد من ويحيا ، الأولى مثته يتعد أن ممكن النار، أكلته أو ، البحار أعماق 
.، ٠٣١ ؤ،( جديدا حلما نمنوئون أنئا ورهائا عظانا كنا أئذا اوفالوا 

صيق، أحرى مرة الإنان إلى الحياة إعادة تجعادهم اممنشأ كان وقل 
الأنانيالعجز على المعللتة، الإلهية القدرة وقياسهم نفلرنهم، وقصور عقولهم، 

،.٤١اسملق 

مجنيستقيها الم الفاصلة، حجته القرآن يقدم ، البيهلة العارضة هذه وعلى 
قدرةبوضوح منها تظهر التي الشاهد ١لأنفلار^لأف مرنأمام ، الفتوح الهلبيعة كتاب 

(٠١الخارقة الله 

وقوعالمث:ادلغ 
قيثديدأ جدلأ لقيت التي الإسلامية العقيدة قضايا إحدى البعث قضية إن 

الشهوراليماني ارتضى ين محمد الله همد أم — ٠ اليونان أساليب على القرآن أساليب! ترجيح ا ( ١ ) 
ا_أ»ااه_؛خ؟ام_دار|_ط العلماء من جماعة ا تصحيح — ١ ٤ ٧ ص — I الوزير ابابن 

٠لينان — بيروت — العلمية الكتب 
٤٨ ، صرآخ — دراز الله مد محمد — . « مغارن وتحلل تاريخي مض — الكرم الترآن أر دخل ٠ ( ٢ ) 

؟\م_دارامزان.-هوأ_أ'أ'اام_17
. ٤٩،أية،)•ا(مرةالإماء 

 )٤( I القرآن محمى م الدعرة •عالم I - ام ٩٨٦-- ٠١٤.الديلميتمدالوض
,جدة — السعودية — انحنمع ار د— 
•يبر بمرق ٨ ٤ محي - ٠ القرآن إلى دخل ا )ْ( 





العثكأ 

الوليلوينوم ، بونهم بت أن بمد ، الاخرة الخياة عن الأبياء إخبار — ٢ 
.ءاوه)ا(

وثبهن،لس كل ييسر مما ، العث لإسات الكانة ايراهمن إقامة كانت ولذلك 
. ٧١وامتراء ، جدال كل معها ويسقط 

الليل،، الشات ، ا،لاء ، الأرض ، الماء المنفلور، الكون مشاهد كانت وند 
مدهومجن  ٧١كله هدا ني الكرم القرآن أغراض لتحنيق الماشر الدليل والنهار، 

الأدلة:
٠ْ ِ ءءِءُ

وأقيموايالمط رأي أمر فل ا : تعالى نال الابتداء على الإعادة قياس — ١ 
. ٠٧١ )قء مودون بدأكم كما الدين له نذسموأ وادعوه مسجد كل صد وجوهكم 

كئاإئا عينا وعدا يعيده أول بدأنا كما للكتب المجل كطي المماء نطوى أيوم 
.؛ ٦١«)ZG جديد حلق نن لمي في هم نل الأول بالخلق ءأهعيينا ،. ٠١«)Hd فاعل؛ن 

أولمي٠ : حو الأولى بملريق والأرض الوات حلق على الإعادة ناس — ٢ 
العليمالخلاق وهو بز مظهم يحلق أن بمادرعز والأرض المموات حلق الذي 

ألالئاس أكشر ولكذ الئاس حنق س أكبإ والأ'زض الممر'ات يخنق I . لآق(«رِآ<

 )١( Iالكر؛ر المرأن م اس المق t — ١ ط - ٢ ٤ ١ ص — قيص حامد د. — وصغا نحلملة دراسأ—
الأردن.الزرقاء— — المار مكنة — ١م  ٩٨٤

.١  ٩٧ص القرآن«- محص م الدم؛ معالر ٠ )٢( 
.٢ ٤ ١ ص ا- الكرم القرآن م المقاس ١ )٣( 
.٢٩الأعراف،أية، سورة )أ( 
.١ ٠ ٤ أية، ، الأنبياء صررة )٠، 

.١ ٥ ، آية ، ق صورة )٦٢ 
.٨١آية، يس، صورة )٧( 





انمثكا 

ف'والك نينمُ!ن \ط'ز>إ\د'' 'ى^ ١٥٥اتي حذر إإوفٌ ونم ديارمم س حرrئرا 
.«)١< ( )ruلا اثس أكثر وم الماس عنى سل 

عزمت ^1^^، عروشهااأو° على خاوية وص قرية على م الذي نمة د- 
ئمعام مانذ الله فأمانه عوتهأ بعد الله ءذْ يحص أر هاو عروقها عز حاويه وهي فرية 
ءإعا4كإر فانظت عام ثانة يثن بل فال يوم بعض أو يوما يقذ فال يئن كم فال بعثه 

كيفالعظام إر وانظر للناس وفبمعلاكآإ حمارك إر وانظر ينسئه ئم وشرابك 
ا>آ،.)آآأ( فدين قرء كر' عز ١^، أن' إال ك سن ^١ ^١ نك1وما تإ دشزه١ 

ضأدنج، دب إ؛رامم فال اوإذ الموتى إحياء كيفية عن ربه إبراهيم سؤال - ه 

اللهأد واعلم سعيا يأتينك ادْعهنى فم جرءا نهن جل كر علئ ١^٠^ فز فصرص 
.٢٣)« ص عزيز 

.، ٤١الكهف أصحاب نمة و_ 

U1  انمث حفقة إثمات على ازلي الولمل:

إلىملتفت غير الميامة، مشاهد واستعراض مرير ني بممثل مبائر، نهوعتر 

.)ا(-ورةادنرة،أ؛ة،-ا؛أا
.٢٥٩،ب، القرة محررة )٢( 
.٢ ٦ ٠ ، آية ، القرة محررة )٣( 

ص— القاصم يوصف أحمد محمد . د — I رمحرره الكركآ القرآن آيات ترتتب م الياني الإعجاز ٠ ( ٤ ) 
زارالألمص. _د ٠ ام امآن ني الخيل محامح I ،  ٢١ ٩٧٩ا»__  ٣٩٩_ _طا  0٤٣٧-اإ، 

ضوءم والداعية الدعرة ء : وانفلر الغرزدق، هطابع -- 7٠١٤٠«"آ_هلآ_• ، ٣٠٥ص _ 
\ح-لأ^\\٢-i٠P\سط\بإ\سص^٦\-٦rاليارودي ّمد محمد - ء القرنان صورة 
.جدة — الردين العرسة الملكة _ الوفاء 



البعثم منيو ^٥٥ ٠٠غم اكس الأ؛ءآد مي 

أمسهمعم صورهم نهويرم عليهم، التأتر النهاية ني المقصود كان لأن المكرين 
إذأ؟ والحاب بافث تكذبون أكم ; لهم تقول وكأنها القيامة يوم المذاب في 

ره.اا جهنم لي يولأء إنكم العياب •/آة في أنفسكم إلى نانغلروا 
الدينيوم أئا0 ينألون )أآ( ماعون صرة ش هم الذين )TT( الماصون ثتل )) 

 )H( ئثئون ١^ على نم يومCD  بهكنم الذي ٠^١ محتكم دونا
نموريوم )T( دافى س له ما )V( لواقع ربك عذاب إن )ر تسسجارونلآ(ارآ(. 

نج،نز الذين )aG فونل D( ممًا الجمال ر ونميD( اس 
بهاكنم الثارالش ه هذ و\( دعا نارجهئم إلئ يدعون يوم وآ( يلمون حوض 

ّوا;ءوكمأولأيوا لآأ(ايعافايواتحزون 
.٢٣١{ )n( غنمثون ماكتم تجزون إئما 

:البس لقغية  jTjiiilمرض طوق ثانيا؛ 
ويأخذالنفس، أصاق إلى يغلغل ما كل الأساليب من الكرم القرآن حوي 

المم،س إليها يرسل ما لاصشال متهيئة النفس في خلية كل فيجعل القلب بمجامع 
وشوق.لهفة بكل والاعتقادات، والعبادات، والثل، 

الفرسإلى طريق كل ص ليدخل ثتى بطرق البعث قضية لأرض هوذا فها 
وغشالمريضة، القوس أنكرتها التي الخقيقة تلك فيها ويوقفل القضية، لهذء الكرة 

وبراثنالشرك، أدران من بقلوبهم أحاط ما إلا محمرون مولوا فلم قلوبهم على الران 

, ٧٣، ٦٩ص — قطب محمد — ٠ رآتية دراسات ء ( ١) 
.١ ٤ — ١ ٠ ، آيت ، الذاريات صورة )٢( 

.اة،7_أا)مصررةانملور،



شتىمالك المضية هذه إثٍات المران؛ي ،الك ممد لذا ، المثري الانحْئاط 
.شالختها

الهثعلى الدلل يذكر وأخرى علها، يرد ثم المنكرين ثجهة مرض نهوتارة 
البعثونوع عن يخبر وحيناآخر ، القضية يورد وبمضح، ، بمقرر أن وبعد أولأ، 

علىهلرينة لكل أعرض ومرق . ، ١١لوضوحه الدليل ٠^ مع قاؤلعأ حبرأ والخزاء 
•مبيلأ ذلك إلى أمكنني مجا والتفصيل ، بالبحث أتناولها تم ، حدة 

: ajJIثم الثبية عرض : أاأولم الطريتت 

ركزلدا المشركين؛ عقول على الصعوبة بالغة قضية البعث فضية كاث لقد 
إلىكلها ترجع للمعث المنكرين وثبه وسخربمهم، معارضتهم، المشركون عليها 
تبلىأن بعد أحرى، مرة الحياة إلى الأجسام هذه عودة استبعاد وهو واحد، أصل 

.ترابا)٢٢وتصير 

وغيرهمالعرب، مجشركي نفلر ني مستحيلا أمجرأ البعث نمور جعل والذي 
هذامثل استيعاب عن أفكارهم، وانحطاط عقولهم، نصور هو البعث مكري محن 

أصحابهامجود قواها، ي وأنأبلاها الم العقول، تلك على العفليم، الأمر 
•وتحبمرُا ' صلابتها في وقلوبهم عقولهم، أصحت والتي للحجارة، 
ولاذبابة، يخلق أن يستطيع لا ض ماجدة وهي الأذهان، هذه تمتنت ممد 

مجدىنقومهم في وقر حتى . عئادها أصاب صرأ أويدفع نفعا يجلب أن مقدوره قي 
الالهآ،هذه بعجز ة العقليالله قدرة وقاموا ماجدون، لها هم التي الالهت هذه عجز 

 )١( I ٢  ٩٣ص - ٠ الإئان إلى الدم؛ م امأن مهج.
المابق.الرجع )٢( 



أكثمنمءم مباءلأن غم 1كرم الانءاذ  iic||iمي 

•العث وقوع فأنكروا 
،الموات مالك ، واحد إله عبادة إلى دعرعم محمد ج—اء فمن 

عنالربمة العقول تلك عجزت ، نيء كل على القادر ، فيهن ومن ، والأرض 
وأوردوا، را، منكرين لها فكانوا ، اطلوتى إحياء على ة العقليالقدرة هذه مدى تمحور 

يحصتولى ثم ، كئبمرة آيات في الكرم القرآن لها عرض مخلفة شمها لإنكارهم 
.القلية والأدلة ، الحبة بالأدلة عليها بالرد الشبه هذه 

الكرمالقرآن في سورها ترتيب حب ، بالدراسة الايات تلك أتناول وموف 
ولو)قأ( نحن؛^٥>؛؛؛;، وما الدنيا حيائنا إلأ هي إن وقالوا ١ ت تعالى فوله ذللث فن 
بمااساب س'وووا فال وربم١ نلئ ^١ ١٥؛١^؛ ٠^١ أنس دبمزفال ض وفموا إذْ ترئ 
قالوابهته الناعئ جاءئهم إذا ح؛ى الله بماء كدبوا الذين حسر فدْ نج نكمرون كنتم 

ماساء ألا ظهورهم ض أوزارهم يحملون وهم فيها فنطنا ما ض حسرنا يا 
. ٢٢١يزنونلآث(ا

المثأنكروا الذين الكفار أولتك حال عن الأيات، هلْ في تعالى الله يخير 
هناكوليس ممبعوثتن ولمتا هذه، الدنيا حياتنا بعد حياة هناك ليس وقالوا ا،لوت، بعد 
فهلرتهم،أصاب فساد را۴عإلى الإنكار وذللث ثواب، ولا عقاب، ولا اب، ح

علىقادرة تعد ولم صدأت، حى ا-ياهالية، مستنقعات إلى بعقولهم هوى وضيق 
وكبيرة.صغيرة على فيها ئحاسب أحرى حياة إلى الأجساد هذه عودة تمحورإمكان 

شقالوا بالحق هذا ألمي فال ربهم علئ وفموا إذْ نرئ ولو ا ت تعالى بمول ثم 

٢١ ٩٨١ا_هو\_ا»أام_  ٨٨ص دفردارس صعيد محمد محاشم — ٠ القرآن تلب معجزات ا ( ١) 
.جدة — الشروق دار —

.٣١- ٢٩)■أ(مرةالأنعام،آيت، 



تمحوررمة، ملة وهده ، را، )ج« محمرون كنم بمأ فذوهوا هال وربما 
علىالرد ننمملر تحن وغيما البعث، أمر م للرسول. المنكرين هؤلاء مجادلة 

الحسابمرقق ^ الجدال •ونف من المنكرين هؤلاء ينتزع به إذ ' هذء أسئلتهم 
معركةم ومعهم ل عقيم، ذهني جدل م ممهم يخض لم فهو الأخروي، 

—وجل عز — ربهم يدي محن وانفون أولاء نهاهم • رد أبلغ وهذا وانعية، حسية، 
الذي، والنثر عوالبعث، هذا ألس ، ٢١ا بالحق هذا أليس هال ا يسألهم تعالى وهو 

.؟ أتكرتموه 

فدأ< كذيا مجا هذا نعم أي ، ، ٠٣١ وربما بلى ١ • وانكسار ذلة بكل فيجسونه 
أي، ، ٤١( محمرون كئم بما النواب فذوثر؛ ٠ ت بحانه المولى لهم مقول • حقا كان 

علىء بحانه — ا،لولى يعفب ثم • تكذبون به كنتم الذي اليوم هذا عذاب نذوقوا 
مهايكون الخيام هذه بعد أخرى، بعودة كذب مجن ، وهلاك وضياع، ارة، خم

مفرهلوا ما على بمحسرون فحسد نار، أو جنة، من يبمعه وما ، والخزاء الهساب، 
حسرسً » . المار م أوزارهم بهم تزج نهاهم منيم، ساعة ولأن ولكن دنياهم، 

هيهاها،^٠^١ تنير حمرقا يا فاثوا يمنه الناعه جاءئهم إذا حى الله بلماء كدبوا الذين 
.، ٠١« يزنون)آء  ١٠-اء ألا ظهورهم عاد أوزارهز خلون وهم 

جديدحالق لمي أنتا ترابا كثا أئذا هولهم فعجب تعجب وإن ء ؛ تعالى قوله ومنه 

٣٠ ،آية  ،الأنعام مررة ( ١ ر 
٣٠ ،آية  ،الأنعام صورة )٢( 
٣٠ ،آية  الأنعام،سررة )٣( 
٣٠ ،آية  ،الأنعام سورة )٤( 
٣١ آية، ،الأنعام سورة )٥( 







اسثمنخءم مبادل؛ م اكء؛بم القءاد >ااغ؛ من 

تظنونما أكم كونوا ل ، أخرى مرة الحماة إلى مدرته ، الله نسميكم ، الحديد أو 
لهمقلت فإذا ، إعادتكم على الله ندرة عن أوأبعد ، الحياة عن أبعد أنه نفوسكم في 
نمنتمول، كما أصبحا إذا ; ويقولون عليك، نسيردون محمد، يا القول هذا 

تكونواولم وخلصكم، العدم، من أوجدكم الذي إن ; لهم فقل الحياة؟ إلى يمدنا 
،هذانولك مجن يععمون وموف إليكم، الحياة إعادة على نادر لهو مذكورأ، شينا 

هميت لهم نتل الموعد، هذا عن ويسألونك قولك، مجن عجما وومهم ويحركون 
فالموعدالتراب، تحت رفاتكم بقاء طال أو الحياة، بكم طالت فمهما قريا، يكون أن 

إلاالوقت ذلك في لكم فليس المحور، ني بالنفخ إصرافيل الله يأمر يوم نرب، 
فكانقللا، الدط الحياة في كان بقاءكم أن وتقلون الله بحمد والتسبيح الاستجابة 
.الزساو؛ر)ا< هذا لمتكنإلأ الاخرة الدنياإلى 

ولحل٠ : والمؤمن الكافر، الجمن صاحبي قصة ذكر لي تعالى نوله ومنه 
ولثنهائمه الناعق أظن وما أبدا)مج هذه فيد أن أظن ما فال لمه ظالم وهو جئته 

ىأممرن؛الJ وهويحاور٠ صاح؟ه له ف١ل ؤ؛( م؛ماوا منه١ خ1را لأجدن ربى ١^ ثددت' 
بربىأشرك ولا ربى الله هو لكنا وم( رجلا سواك م قطفة من م تراب من حلمك 

»)Xf(٢٢١أجدا.

وتكذيبهومحاده، بكفره، ه، لفظالم وهو بستانه إلى الكافر دخل فقد 
فيوالأنهار، واكهأر، الزروع، رأى فلما الزاثلة، الدنيا بزخارف ومحغتر بالمعاد، 

انرازيمحمد اّلإمام — ٠ الغيب ومفاتيح الكسر ير النف٠ ب المشتهر — ٠ الرازي الغخر ير نف٠ انظر )١( 
-لناف الفكر- ا/ح.تا/؛أأ_،/م>آ_طا_لإام_اااا<ام_دار _م.١نمين نخر 

■محروت 
. ٣٨-  ٣٠أة، الكهف، صورة )٢( 





مث11منخرم  iilaUفم،ااق>اد|اهءٍرٍ مد،!اس إ

محجة إيراد على الخلاثق كل اجتمع لو ؛ العلماء بعض قال ت لليعث الكرين 
.عليها)0 قدروا لما الاختصار هدا على المث، 

؛وربكI ت توله في بالتهديد أردنه ، ا،لهلالوب — وتحالى سحاته — نرر و،لا 
.٠ لنحشرنهم 

أغوومحمالدين نياطبهم وحشر ، جميعاحشرهم على — ثناؤه جل — فيقسم 
جاثون، وأحثرهاصورة، أذل في وهم جهنم، حول باحضارمم يأمر ثم معهم، 

تكدساوأشدهم ، الكفر زعماء يخرج ثم الدليل العاجز صورة وهدء ، ركهم على 
.، ٢١أتامه عياب من وأمر أشد عدابا ويديمه وكفرأ 

أنواعأشد يدينهم فهاهوذا وأبلغ، المنكرين أولتك على كاف الرد وهذا 
•العث أمجر مجن واصتكارهم تمجيهم على رده في ، وصنوفه العذاب 

مخرجونوعظاماأئكم ئرانأ وكم متم إذا أئكم أيعدكم ا : تعالى نوله ومجنه 
نحنوما ونحسا نموت الدتا ■حيائنا إلأ هي إن )٦٣( توعدون لما مهان مهان )٠٣( 

ربّفال ك؛مؤ*نءن)٨٣( نحن وما كذبا الله على افترئ رجل هوإلأ إن° ؤث( ببوقن 
بالحيالمحه فأحدئهم و1( نادمئ ليبص فليل عما فال )٩٣( كدبون بما انصرني 

.، ٣١، )E( الظالمن ض منيا عناء فجعتانم 
—اللام عليه — صالح نوم حكاية — مسحاته س احولي يورد الايات ده هم 

فاعتأبصارهم، غشيت التي وشهتهم البعث، وأكروا الله، بلقاء كدبوا ففد 

 )١( I امر،_ماا/ج\'ا/.إآ_ماأآأالضم.
•)آ(انذلراالرجعالاش«صماآ 

. ٤١- ٣٥)٣(ّورةا،لؤ.ّون،زة، 





j 1|؛من  iu المعثمعادلأة فم 1كءيبمء اغء1ن

.، ١١)قق(أ نى كتاب في إلأ والأرض ات 
المنكرين*ولاء علم نلة مدى — بحانه — المولى يئن الكريمة الايات هذه في 

حمتتهافي شاكتن نل كانوا وند الاحرق، في به يكدبون ما يرون حنن للعث، 
كيف; قالوا حين حاصرة، شمهة يرددون وكانوا ، باعرهاوجهل عاية، في وكانوا 

كانوند الأولون. وأباونا نحن، العدم إلى ونمير نفنى، أن بعد الحياة. إلى نعود 
اطرأمس إلا نقلنه وما وصدقا، حما، رأيناه ومجا آباتا، في نل من الوعد، هدا 

اس؟!إالأمم 
مّّيروا • المنكرين لهؤلاء يمول بأن بته. — بحانه — المولى يامر ثم 
حع،ربهم عداب بهم حل وكيف الأم، س سمكم من أحار وقصموا الأرض، 

ولاالمنكرين، المشركئن هؤلاء على يحرن لا بان سه. بملي ثم ؟ رصلهم كدبوا 
•له تكديبمهم من صدره يضيق 

الديالعياب وقوع وقت عن الرسول. يسألون المشركون هؤلاء كان وقد 
—المولى يأمر حيئثد برسلهم، العاقة الأم فعلت كما كدبوه، لأنهم به؛ وعدهم 
يد'كرهمثم وقوعه، قريب به تتعجلون مجا لعل ; لهم يقول أن تيه. — سحانه 

غافلون.عه هم الدي وفضله عليهم الله ينعمة 

المريّلم فهوالذي ؤإحاْلته علمه، شمول مدى — بحانه — يئن ثم 
فيذللث كل بل الأرض في ولا السموات، في شيء علمه عن يغيب لا وأحفى 

.، ٢١أحصاها إلا كبيرة ولا صأنيرة يغادر لا ميئن كتاب 

_٦٦.٧ْ)١(مرْاJل،آ؛ة،
•اللجري هامش — اشرآن1 غراب ا ير نف،  x٨٠٦/ ٠ /ج ١ ٠ م — I الجان جامع I ! انفلر ( ٢) 

. ٣٨٦-  ٣٨٤/ ٣ : ٠ الطم القرآن تمر ٠ ، ٢ 0 ٢، ٤ ٢; ا/ج. م. 



mmm ،كأانمئ

؟والحشر ، اليعث على — مسحسانه — فدرته إنكار ني ، ذللث يعد جمهل ناي 
؟تدبر ولا مكر لها نليس صدئت التي تللث عقول وأي 

مرقمإذا رجل.بملإمً على ندئكم' هل ممزوا الذين وفال I : تعالى نوله و،ته 
الالذين بل جة به أم كذبا الد على أذت-ركا تت( جديد خلق لمي إنكم ممرق كل 

وماأيديهم بجن ما إلئ يروا أظمْ )a( اتعيد والضلال ائمذاب في بالاخرْ يؤمنون 
منعننهزكما ننقط أوً الأزض يهم نخسف ئشأ إن والأرض النماء من خمقهم 
. ٢١١ء  GDئيب ند لكل لأيه ذلك فى إذ النماء 

يقلفهو للعث، المنكرين أقوال من لمول القرآن يعرض الايات هده في 
عندماالنص قول مجن يمخرون أحدوا حين الكاذبة ألسنتهم رددته الدي قولهم 

رجلعلى ندلكم أن تريدون هل ت لقومجهم فمالوا الموت، بعد بالعث أتمرهم 
الحياةإلى تعودون سوف خاوية وأجسادأ بالية، عفناما تصمحوا أن يعد أنكم يخبركم 

هلالعقلي الرجل هذا توازن مجدى عن اءلون وبمأنفسهم، إلى يعودون ؟ جديد من 
—يبملم لا مجا فهويمول الجنون، مجن مجس أصابه قد أم الله، على يفتري كاذب هو 

يومجنونلا الذين بان الثمهة، لهذه جوابا القرآن عليهم فرد — قالوا مما الله شرفه 
•الاخرْ في الألم العذاب إلى بهم يفضي الذي العيد الكفر في بالأخرة 

ومجاخلفهم، ومجا أيديهم، بئن يا إلى أنفلارهم بلفت التهديد هذا عف ثم 
شيءكل أحن الذي الله صنع من نهي وأرصتن، سموات، من بهم، يحيط 
الإعادةعلى قدرته على ساطع دليل نهي لذا قدرته، كمال على ودليل خلقه 

أوالأرض المكذبتن بهؤلاء لخف ثاء لو أنه وعفلمته ندرته، كال ومآن والحشر، 
ماء.المجن نهلعا عليهم لأسقط 

؛— ٧ ، اية ، صبا سورة ، ١ ل 



اسمنخءم |جا3أ؛ فم اكر1؛،ر اائ>1ذ مد 

الأنه على ر أكبدلل وأرصتن سموات من بهم، انحط الكون ني ولل 
،.١١يريد ما نعل عليه يتعلءر ولا ، نيء — وتعالى بحانه — يعجزه 

وُاالأولى مرقا إلأ هي إن وج ليمرلرن هؤلاء إن 8 ت تعالى نوله أيضا ومنه 
لمؤأمتيهمهينس

بمادما والأرض المموات خقا وما وج ^ كانوا ١^٠؛ آنمانم ضم 
الممليوم إل وج ينننون لا أكثرهم ولكن بالحي إلأ ■حقاهما ما )قح لأبين 

منإلأ وج يصنون هم ولا شبما موْو عن مونى ني لا يوم D( اجممن ممانهم 
.، ٢١ء الت-حءم)نج العزيز هو إنه الله رحم 

العربمثركي شبهة إلى — بحانه — افلولى يشير الكركة، الايات هذه ني 
الثم ممونها واحدة مرنة هي إمما الوت، بعد العودة يكرون نهم البعث، حول 

وأنحما، تقولونه ما كان إن يقولون؛ ثم نشور. ولا بعث، هناك وليس عودة، 
الخياةإلى عادوا ناذا الوت، إلى صبقونا الذين فارجعواآباثتا ا،لوت، بعد حياة هناك 
يكونؤإمما ، الدنياالحياة في يكن لا ا،لعاد لأن فاصدة، نبهة وهذه صادفتن. كنتم 

الأرض.على الحياة انقضاء يعد 
لميؤإمما أ، امأملااة ب١٠لأنها الئس_هان؛ هذه لتغنيد القرآن عليهم يرد ولم 

السابقة،الأقوام من وغيرهم ئبع، قوم ممصير ذ'كرهم حتن وأفزعهم قلوبهم، شغاف 
مثليعرفون وهم يشعرون، لا وهم بغتة، الله عذاب فجاءهم رملهم، كذبوا الذين 

اكتفىإمما قممهم، أحداث في — مبعانه — ا،لولى يفصل لم لذلك الأحبار، هنؤه 

i٠٣٤/ ; الفلم القرآن •نم ، ٢  ٤٥ِ ٢  ٤٣/ ٢ /ج0 ١ _مم I الكير اشم ٠ ; افلر ز١( 
. ٤١٢. ٣٤الدخان،آة، ّور؛ زآ( 







مجالهام ء-قولهم، حمرت إذ للعث المنكرين نبهت هي فهده بمد)ث(الا،، 
.بميد الله على رجمهم أن وظنوا بمجاوزآذانهم، لا الذي الضيق، 

إن؟ التراب في تلاشت قد أوصالأ ونمبح ، ممون أن بمد أنبعث ت فقالوا 
،عصر كل م المنكرون بها يتمسك الش_هةالم هي هذه ولعل . مستحيل أمر ذلك 
.الخ؛وان باجزاى الإنسان أجزاء واحتالخلت الإنسان الخ؛وان أكل إذا ت يمولون حث 
؟محتلا الحيوان من الإنسان ذلك يخرج أن يمكن كيف 

بملونمما أعفلم بحجة حجتهم، ونرع عليهم، الرد الكرم القرآن بمولى ثم 
متهمالأوؤل تنقمن ما علمنا فد ا ؛ يمول الذي الله على متحيل بامجر اليعث فليس 

كلبأجزاء بملم ■ يحد لا — تعالى — اللم فعلم •  ٢٢^٠  GDحفيظ كتاب وعدنا 
أجمادهم،مجن الأرصن تأكله مما وبملم الأحر محع أحد جزء عليه يشتبه إنسان،لا 

يحفظفيه شامل، كتاب في اش عند ذلك كل ؟ صارت وأين ذهبت، أين ؤإلى 
السموات،في ذرة محتمال علمه عن بمزب لا محن وبحان ؤإتقان، بينة، أمجر كل 

دلأفيا^ض•
فيماليتمكروا قلوبهم، ويحرك أذهانهم، يوقظ — بحانه — المولى أ-حذ ثم 
تحتيقع الذي الحي بالدليل ها. البعث فهوينبت عظام، آيات من حولهم 

وما^١ ١٠١^^ننين١م١ كيف ينظروا؛زاد-ماءفوقهم أفنم ٠ تع١لى؛ فقال أبمارهم، 
زوجٍكل وأبنافيهامن مادًناهاوألمتافجهارواسي والآر'ض  CDروج نمن 

 )X(رم.، بهيج

٣٠ ، آية ، ق صورة ( ١) 
.٤ ، آية ، ق صورة )٢( 
)٣(



|وءثمنخءم مبادلان فم اكءيبمر الانءان بااء،ن من 

ييالم العظيمة اش قدرة كيف ولمفلروا الأبصار، مها ليملوا الماء ذهذْ 
نيهاظيس بالكواكب، الله زيها الم الابن هذه تمثلت وكيض ينكرونه، مما أعثلم 

ريشها، أقدامهم نحت ووصعها ، فرنها الم الأرض هذه إلى ولمظروا ، نفوق 
والمات.والثمار الزروع، جميع منها أخرج ثم ' بهم مميد لئلا بالخإل 

بهم،انحيْل الكون هدا ني العفليمة الايات من مزيد الأنظارإلى لفن تولى ثم 
)T(الحميد وحب جنات به فأنتنا مناركا ماء النماء س ونزلنا ا '• تعالى فقال 

كذ'لك'ن1نا دالد'ْ به وا'زننا ش؛اد ورزقا نضيد طنإ ^١ باسقان والمخل 
الحزوج)آآ(«رأ،.

مجنبقدرته ينزله الذي المارك اجناء هذا — بمحانه — الله فدرة عفليم ومن 
الطوالوالخل الحصسد، والحب والزروع، اتئن، واليالحدائق به فبت ماء ال

أنإلى ؤإثارة للماد، رزقا بمص، على بعضه متراكب ؤللع لها الم الشاهقان، 
بهيحي الله أن ، أيضاماء المن الزل ا،لاء هذا فوائد ومن ، اد للعبنعيم هذا كل 

•الخروج وكذللث الحياة، إليها وتعود نتهتز الهامدة، الأرض 
منفإخراجكم — وجل عز — الله ضربه الذي المنال كهذا العث وأمر 

المشاهدوهذه أحرى، مجرة الحياة إلى المنة الارصى هذه كاعادة هو وبعثكم قبوركم، 
البعث.أمجر مجن أنكروه مما أعفلم وهي الله، فدره على دليل 

أنبيائهم،مع السابقت، الأقوام قصص المنكرين، لهؤلاء — تعالى — الله ذكر نم 
الأولبالحلق افمحبما ا ت تعالى ثال ثم الرسل، كذبوا عندما عذاب، من بهم حل رما 

.رآآ (( حلقٍجديدٍ)ْآ( من نم في همْ بل 
.١ ١ — ٩ ، آية ، ق صورة ( ١ ) 
.١٥،آية ، ق رة صو ( ٢ ) 



ييييييٍيالمث كين 

والكل— أسهل علبا الموت بمد والإعادة ، بمجزنا لم الخلق خلق ابتداء أن أي 
عليهمنجعلت ، الأعجّاق من النفوس هده هز السورة هده تولت يم — من الله على 

الموتجاء إذا حتى ، عليم به فالله ، ه نفوبتن محنه الإنسان به يخلو ما حتى رقيا 
المرنسكرة وجاءت I ; مالي نال إليه، إلا الله من مفر لا الإنسان علم ومكراته، 

كلوجاءت )ج الوعيد يوم المورذلك ش ونفح لآأ( يجيد منه كنت ما ذلك بالحق 
؛^٢٥٠٠^١^ صك أكفتا ^١ من عش في كت فد ( tT)وسه؛؛د سالق ^٠١ نمس 
.، ١١حديد)n(« اليوم 

ذلكأن بملم ، مرارته ويدوق ، سكراته ويصارع ، بالإنسان الموت ينزل نحئن 
ولامعه، يلقن لا القرآن ولكن ، الإنسان حياة تنتهي ثم منه، مفر لا الذي هوالخق 

،الموت مجن هوأسد ، آخر مجونف إلى يتقله بل ، الموت سدة بمد راحة يلتمى تركه 
مجافدلك ، والعتاب ، الحساب ويدأ ، الموازين تنصب حيث الصور، في وهوالقح 

.يشيب •نه والرأس ، تفزع النفس منه 
مججالأللقس يدع ولا ، اليوم ذلك أهوال ني الطر ليقلب يستقر لا!بمركه نم 

لازمهاالدي ، الشهيد يسوقها تسعى وهي يصورها به ^ذا ، والأنتذلار ، للونوف 
الكربهدا يايا في الكرم، رآن القفيخاهله ، الدنيا ني إنامجتها مجدة طول 
الءو'مدممإك غطاءك صك اJا،كغتا ممن عش فى كغت فئ ا : له ويقول انم،ليم 
.، ٠١٢١ )T( حديد 

اليومولكك غفلة، ني صها كنت ند العظيم، اليوم هدا أهوال أن أي 

)ا(مرةق،لأ،ا<ا_أآآ.
)أا(مرةق،آ؛ة،أآ.



اكسمنه>م مبأ3و؛ تم اكءم الانءاد بااس من 

ملكان وند ، نوى الرم نهو ، غشاوة من بصرك على ما أزكا حنن ، أبصرتها 
كليلا.

،كلماته خلال مجن ، المار ني به ويقذف ، الكافر بيد ، الكركم القرآن يأخذ ثم 
العلءابعليه ويصب ، جهنم في يلقى به فإذا يرنها الم ، العظيمة ومشاهده 

منفيها وهو ، نعيمها في ويقلب ا-محنة إلبه تقرب ااوُن ذا هو وها ، الشديد 
•الخالدين 

،والجاحد ، الكافر فيها نقلت الم ، انميفة الرحلة هذه بعد ، الايات تقرر نم 
ثرر، فرائصهما حوله مجن وارتعدت ، الريق منها جض حتى ، القيامة ات عرصإلى 

السمواتحققنا ولمي ٠ تعالى فيقول أخرى مره وحقيقته البعث أمجر ذليثر بعد 
.ا(لآ،)Ez( لنوب هن مجسنا ومجا أيام منة في بينهما ومجا والأرض 

اتهاجنببتن وما احتوت، عليه ومجا والأرض، موات الخالق على فالقادر 
٠أفدر البعث على لهو نيئا، ذلك مجن يعجزه ولم صت، 

الحقصيحة وصدى المائي، صوت السورة خننام في الأيان سمعهم ثم 
الأيات،فيه معنا توالشرر، البعث، هويوم النوم فذلك امجحهم، مفي نتردد 
يسيرلآا.الله على وذللث سعيا، ، جوفهامجن الأموات وخروج الأرض، تثقق وتريتا 

آخرم ، الملوب يصدع الذي العظيم ايفلر هذا جاعلة ، السورة تنتهي وبذا 
٠الخوامد القلوب هذه على ياتها 

٠٣٨،"آيت ، ق صورة ( ١ ) 
-١ ٤ ه / / ١  ٠٤٢ الكسر اشر ^ ir^V-٦r٦^ا:^انملهم القرآن مسر ٠ :انفلر )٢( 

.٣٣٦٧_٠٣٣0٦/٢٦/٦مالفللأل ،أ ،جا-أ/-اأ<_ْاااuن،مااجامع ، ١٩٢



الثكا 

سمعرنيرم )VT( قريب مكان من انماد بمال يوم ارامتمع : تعالى نال 
يوموأ( اشإ وإلما ونميت ض نمت إنا ضإل)H( يوآ ذلك بالحق اشحة 

أنتوئ يموزن يمآ م ض ( IDياسرٌ حج ذلك' مر'اءن1 تهم ١^ تشمق 
.٢١١٠)H( وعيد يحامحإ س بجثارفذكربالمرآن عليهم 

هؤلاءمها انتزعت عفليمة، رحالة بعد العفليمة، الايات هده تنتهي وهكدا 
والزنر،والشهيق، الحشر، معرض إلى الكليلت نفوسهم دواخل من للعث انكرين 
هدهيدي بثن صرعى تركتهم ثم رجا، ورجتهم هزأ، فهزتهم العقول، وذهاب 
وسمعتالدموع، ذرف إلا سلم، تلب له من أمامها وقض ما التي العظيمة السورة 

بعد.مجدي مجن نفسه حشرجة 

مجنيحوالقرآن لم ولو جائل، أمره وني العث، أنكر مجن على ردأ بها وكفى 
نفعناونديرأ، ثاهدأ، الخالق على بها لكفى العفليمة السورة هده إلا القيامة مشاهد 

•العظيم الحق من فتها مما الله 

النار،صفات عن الحديث معرض ني الواقعة، سورة في ورد ما ذللث ومجن 
ألئاوءaiام١ ترابا وكثا مجئا أندا يموثون وكانوا ٠ ت تعالى نوله الصفات هذه مجن ذكر 

إللمجموعون )٩٤( والأجرين الأولتن إل فل >ق1( الأولون أوآباؤنا >قآ( لم1عومن 
منشجر من لاكلون ؤي( المكذبون الضالون أيها إئكمْ ئز ؤتآ منالوم يوم ميقات 

شربفناربون )قة( الحميم من عيه فشاربون وْ( الطون منها فمالثون ؤي( وقوم 
ماأفرأيتم لآْ( صلفون فلولا حلماكم نحن ( ZDين الد يوم نزلهم هذا )Zd الهيم 
نمتوما الموُت بتكز ستي نمت ( ZDالخ١افون نمت أم تخافونه أأنم ( ZDتنون 

.ق،آة،)٢(صورة 



_JIمنخءم فم اكيببمأ القءاو بلافت ص

عنمإوص  QDسون لا ما في وئشثكم أنام ندو أن ض يء بم1نرين 
صأمم;نونأمخن

نحننل )تق( لمعرمون إئا )قث( ممكهرن فقنكم حهناما لجعتاه نثناء نر )13( الزارعون 
نخزأز انمزن ^^^^تمأمنموذس الذي^٠؟ اي؛ أي م بردثون 

)\v(تورون التي الثار أفرايتم )تق( تشكرون فلولا أجاجا جاُاكاْ نشاء لو وق( انمزلون 
)W(لنتوين ونانا تدكره جتائ ننذ ( )TVاJثون نحن أز شجرتها أنشأتمْ أأثم 
.)١، ٠ )؛V( العظم رنك بامم فح 

إلىعودتهم فكرة اسعدوا إذ ، الكرك( القرآن يذكرها المنكرين ثبهة فهدم 
أمرندلك الأولين، آبالهم عودة كذلك واسعدوا ترابا، يمروا أن بعد الحياة 

بمأكيد، الشبهة هذه دحض أن إلا — قدرته -بمك — المولى من كان قعا عجيب 
مصيرإل ثم العلوم، اليوم ذللث في بعدهم. صيكون ومجن نلهم، كان ومن جمعهم 

الحسم،فيها وشرابهم الزقوم، شجر نها طعامهم الجحيم، نار إلى المكذبتن هؤلاء 
—المولى يورد التقرير، هدا وبعد العظيم. اليوم ذلك ني صيانتهم هوحق وهذا 
مجنحلقهم الذي هر فالله ، أنمهم مجن البعث على قدرته شن دليلا — ندرته جلت 
هذاخلق من التقريع، وجه على — ندرته جلت — يتساءل ثم المني، هذا من نل، 
؟العظيم الله أم المكرون، هؤلاء أهم ؟ اديً 

بيتهمنقدر ندرأ، شيء لكل جعلتا التي حكمته — وجل عر — يئن ثم 
بقومأبدلهم شاء ؤإن بعزيز، الله على ذللي ومحا محدودة، لهمآجالأ وجعل الموت، 

هوابمداءهذا وكان ، والأحوال ، الصفات من يعلمون لا فيما ينشئهم ثم آخرين، 

.٧ ٠ - ٤ ٧ آة، الراقة، سورة ;١( 



انمثكا 

نل،من إيجادكم يعجزه لم الذي أن وتعريون تذكرون، نهلا مرة، أول حلمهم 
الإلهيةالمدرة أدلة من عدد ذكر ني الايات تأخذ ثم ؟ ذلك بعد إعادتكم تعجزه لن 

؟المدير الله أم ، هم ؟ ينته الذي من ، يحرثون الذي الزرع فهذا ، الأفاق في اااثلة 
صوففحبتذ ، واستحمبماده ، استوائه تل منه نائية لا حمناما الله-بعله ثاء ولو 

مغرمونإثا ت تقولون نتارة ، ذلك سب عن راصتيساركم ، كلامكم في تترعون 
ترونألا ثم . محرومون نحن تمولون وتارة ربح، ولا مجال لتا ينتج لا للشر، ملاقون 

فلو. القهار الواحد الله أم أنتم ؟ ارن مجن أنزله الذي من ؟ تشربون الذي الماء هذا 
؟عليكم الله نعمة تشكرون فهلا ، للزرع ولا للشرب بملح لا مجالخا -لجعله الله ثاء 

مجن، أصلها من وتتخرجونها ، الزناد مجن حون وتمد توفدون، التي المار هذه ثم 
عنهايستغني لا ، عفليمة فوائدها جعل الذي ، الله أم أنتم ؟ شجرها أوجد الذي 

ازد؟ولا الحاضر 

هذءحلق الذي — فدرته جلت — الله بمنزيه بالأمر الحليلة نعم الهذه تختم ثم 
لهموتذكيرا ، دنياهم في لهم معاشا ، جليلة للخلق فائدتها وجعل المتضادة الأشياء 

•٢١بآ■؛متهمل
علىبقادر الإنسان على مجيرة ، سهلة ة العقليالعم هذه جعل الذي ألبس 

يسير.الله على وذلك بلى ؟ للحياة إءاد'كم 

)T(يجمع ش أن الإنسان أيحسب رر ; تعالى نوله أيضا الميل صدا ومن 
أياننسال  CiDأمامه لشبمر الإنسان يريد يل بنائه)T( ري نأن علئ هادرين بلئ 

.يوْزالمامةوت(ا()أ(

 )١( I;انمنمامآف تنم انثلر



أسمنخوم مد1هاة فم الانءاذ بااس مي 

م، للعث التكرين ثسهة — 'سحانه — ايولى يذكر ، الكريمة الايات هذه ني 
هؤلاءمن وتعجب ، امشمهام صورة م الثسهة هذ0 ذكر حيث -جديد أسلوب 

.ربأ عظامأ يمسحوا أن بعد الحياة، إلى عودتهم استحالة يرون الذين الكرين، 
أيظن: فيقول هذه، مقولتهم من — بحانه — بمعحه تعجبهم، على الله فيرد 

هوما على قادرون نحن بل ؟ القيامة يوم ءف1اءه جمع ستطيع لن أننا الأنان هذا 
هذاالبعير، كخف منوية أصابعه أهلراف رجعيا لبعفاه، تئنا فلو ذلك، مجن أعفلم 

أصغروهي أصابعه نضم أي ; وقيل ، ، ١١هماس«ابن I نال وبه الأنوال، أحد على 
صورةأدق على كانت، كما ونعييها الخارجي، الإنان شكل في ميء وألطف 
للبعث،المشركين هؤلاء إنكار أمجاب بذكر — بحانه — المولى يعقب ثم  ٢٢١وألْلفها 

يريدابل ت سبحانه — المولى نال حيث والشهوات، الهوى ائاع إلى فمنهايرجع 
للهوى،اتباهما المعاد أنكر مجن إنكار وهو . ، ٠٣١( )IQ أمامه لينبمر الإنسان 

حتىوالمعاد، البعث، ينكر الرحيمة، الدنيوية مجلداته في مجسترمل فهو والشهوات، 
الجمالية.مجلداته بوقوعه، والإقرار للبعث، الأّتعا-اد عليه ينغص لا 

.، ٤١ء وت( القيامة يوم أيان يسأل ا وسخرية ، امجتهزاء في يسال فهو 

صالأية، هذء هن انعصرد أن تذكر المماصير بعض هاك . ٤  ٧٨/ ٤ I الفلم القرآن تغير ١ ت انظر ( ١ ) 
يسبان ان إنان الطم اك؛سشعذ حيث ، الإنسان يممامحش تعسرية 
٠القرآن علوم م البيان :I اتفير الممات. تمث توحيد على قادر نايه آخر، إنان مع فيها 

م_١٩٨١ه_١٤٠٢_ط٣_٤٨٤/٣ب،سمدضاكامتي،صْ؟ا،أصغوة 
•نتوتغرات — الغربية ألمانيا م هلع 

١٠  ٣٧/ ٢ ٩ ، ٠ المعاني روح ا : انظر )٢( 
٠٠التياهة،آية، سورة )٣( 
٦٠ القيامة،آية، سورة )٤( 



انمثضا 

هذااختطف ما ومرعان ، الذهني بالخيل البعث تمرير عن القرآن أعرض د ن١ 
)a(الممر وحمق )V( المر برق لإدا ٠ : تعالى نال القيامة، ات عرصإلى الكر 

إلى)تء وزر لا كلأ الفر)n( أين يومئذ الإنسان يمول  CDوالممر النص وجمع 
.)١، (( )tT( انم1تم يوميي ؤك 

حيثالألباب، هوله من وتحار الأبصار، تخشع ، الرهسج، اليوم ذلك شي 
أينويقول؛ الإنسان، يولول فحيشد والقمر، الثمي ويجمع القمر صوء يذهب 

.— وتعالى سبحانه — الله إلا ملجا محاك وليس الوقت، ذلك له عاصم نلأ ؟ اضر 

العظيم،ذلك,اليوم مشاهد مجن أْلراف عرض في الكرم، الق_رآن يأخذ ثم 
السعير.ني ونريق الجة، ني ففريق 

والتدبر؛التفكر، مراكز الإنسان ني يوتفذ السورة، هذه القرآن يختم أن وتبل 
يتركأن الإنسان أيحسب، ا ; تعالى فقال الله، قدرة دلائل ويرى ه، نفإلى لينظر 
منهفجعل و؛( دزئ فخنق ء،رمة كان نز )vr( منىٍيمى نن نطفه يك ألم )n( ندى 

أو. )٢( (( B( انموش نني أن ض ادر بقذلك ألمي )n( والأنثى الدكر ازوخن 
؟رم أخرى ُرة الحياة إلى يعيده أن على بقادر العفليم، الكون هذا خلق الذي ليس 
•يعلمون لا الناس أكثر ولكن بلى 

كناأءذا الحافرة)T( في لمردودون أئنا يمولون 8 : تعالى نوله أيضا ذلك، ومن 
همماذا وه واحدة زجرة هي قائما حاسرة)TC 'مة إذاتلك قالوا )33( ئخره عظانا 

.١ ٢ — ٧ ، اية ، القيامة صورة آ ١ ز 
.ا-.آ_.؛)مآ(ّررةالقيامة،آة،

،i؛_؟UU؛/:oانملم الترأن تنم ٠ : انظر )٣(  iA  ٣٢ ٤ - ٢ ١ ٤ / مْ ر الكم اشر



البسمنموم _laJii فم اكء؛بمر الهءاد مد؛!افة 

.باواهمهلآأ(ارا(

كانواإذ ، للّعث الكرين ثبهة ، الايات هذء لي _ ّسحانه _ الولي يذكر 
قدناخرة عظاما وبمبحوا ، مموتوا أن بعد أخرى مجرة الخساة إلى عودتهم يتعدون 

.عظيما خسرانا خسرنا ممد حقا، البعث أمجر كان إن ; ونالوا الدهور، أبلتها 

اللهيأمجر واحدة، صيحة هي نانما همن، عليه الأمجر بان عيهم، تعالى الله نرد 
•ربهم أمر بمليون امحشر، أرض في المنكرون هؤلاء ناذا ، بهامجلاثكته — عالى ت— 

إلىالخيال منام مجن المنكرين، هؤلاء نقلت التي السريعة، الخهلفة هده وبعد 
وقوعصدق على بيانا أند هي أخرى حجة لهم يدكر والواير، الحقيقة، مجعاينة 

فراها)٨٢(سمكها وغ بماها)W( السماء أم حلفا أفد ^٠٢ i١١ ; تعالى نال العث، 
ماءهامئها أخرج )Tr( دحاها ذلك بمال والأرض )٩٢( ضحاها وأخرج للها وأعطش 
القرأنأخد ممد . )٢٢ ٠ )rr( ولأما،كم° لكم ناعا ؤج( أرساها والجبال ؤت( ومجرْءاها 

وصدقالبعث، حقيقة على ويدلل بهم، اخيْلة الكون، عظاثم إلى أنظارهم يلغت 
العفليمة،السماء هده إلى نليتظروا مجنكريه، حواس نفارق لا حسية بادلة ، ونوعه 
ونهارأمجفللما، ليلا فيها وجعل بالكواكب، وزينها البناء عالية الله جعلها كيف 

أقدامهم،تحت التي الأرض إلى ولينفلروا ؟ موات الخلق أم أشد أخلقهم مجمرأ، 
أشدأهم لهم، رزقا الزرع فيها وأنبت ، الماء جوفها من وأخرج ، لهم بسطها قد 

الأرض؟.أم خلقا 
ذلكوكل بهم، تميد لئلا الأرض، بها الله بت قد ، الرواسي الخال وهذه 

.١ ٤ — ١ ٠ I آية ، النازعات صورة ( ١ ) 
.-٣٣  ٢٧: آية اززعات، صررة )٢( 



ي^ييييٍٍيأالمث قلية 

؟٢١الئوابت)الجال خلق أم أند، أخلقهم س، عر الله م منس 

•بمزيز عليه ذللث وليس ، يير الله على والنشر ، الحشر نأمر إذأ 

للعث،الكرين شه عرض الكرم،في القرآن اتجها التي الهلرق إحدى وهده 
القولهده قدرة عدم وهو ، أملفت كما واحد أصل إلى ترجع الشجه هده أن وأرى 

ندرتهمعلى الخليلة لقدرته هم ونيام، انمثليم الخلاق نيره تصور على ، القاصرة 
،والحية ، انموية الأدلة مجن بحشد الشبه هده دحض القرآن يتولى ثم ، الضمغة 

بالعث.الصديق ني أوالاصعلراب للشلث مجالأ مجعها تدع لا التي 
;|رقبدة ايواد تتحر اليص دت؛عت نيويو : اوثانية 1اطويعْ 

انتهجهاالتي الْلرق كاحدى ، الكرم القرآن اتخذه الذي ، المسلك هدا وفي 
التي، والملية ، الحسية الأدلة ويورد أولأ العث عن يتحدث البعث حقيقة لإثبات 

يرضتم ، الأر هدا حقيقة في للشك مج—الأ معه يدع لا مما . وقوعه صدق تثبت 
أندون ، البعث إبان على الأدلة أويورد ، الحقيقة تلك تقرير بمد المنكرين لشبهة 
•المنكرين لثجهة بمرض 

مثكمنم هأإياكمْ أ'نواتا وكتم بالله تكهمون أاض سذلاكفوله-مالى:
. ٢٢١« )AI( ئرُبمون إن ئم بممحكم ئم 

والنشورالبحث، حقيقة على — بحانه — احرلى يدلل الكريمة الأية هدْ في 
هؤلاءمن — بحانه — المولى فيتعجب عاقل، ينكره لا الذي ، العقلي الدليل بهذا 

Ii؟v/iانميم«امآن اتمر : اطر )١(  ،،>0_t  الكير«-ما"ا/جا'آ/ْآالتنسم
٤٩_٤٣،٣٧.

. ٢٨الجرة،وة، )آ(مرة 



1وبصمنخرم اكويبمرفم الانءان ص

الذيم والله والشرر، البث، وأنكروا تعالى، له بالكفروا الذين ار، الكف
آجالهم،امضاء عد ذلك، بعد ممتهم ثم ، الختام نتهم بعث ثم عدم، س خلقهم 

ندلدنياهم، في نعلوا ما على ويجازيهم، ليحابهم، موتهم، بمد يبمثهم ثم 
ارةني الحماة إعادة على نادر الأولى، ارة ني الإحياء على القادر أن على ذلك 

لكمحلى الذي هو ء تعالى؛ فقال الحسي، الدليل بذكر ذلك بعد عمب ثم الثانية، 
شيءبكل وهو سموات سع مراهن النماء انى استوي لم جميعا الأرض في ما 

عدإلآأ(«الا،.
خيراتمن فيها وما الأرض، لكم خلق الذي هو وتعالى بحانه له الفإل 

الدقيقة،العجيبة، الصورة بهذه ، فيهاوما السجع، موات الوخلق ، بهاتنتفحون 
عاليهيختلط لا بحيث خالقه، ودفة عالمه، إحامحلة على دليل هذا وكل التتاسنة، 

. ٢٢بالتراب)وتختلط تتفتت أن بحد ثءذلامجكم، باجزائكم، العلم 

لم— أعلم له لأنهم—والالأية؛ هذه في للبعث المنكرين نبهة يذكر ولم 
فمدبالله لكفرهم وتيعا كافرون، به هم ثإمما أساما، الله بوجود مومنتن يكونوا 
ثبهة،يوردوا لم فهم بالعث، الكفر ذلك ومن الرسل، به أرسل ما بكل كفروا 
ثبههمأولكون ، ابتداء له، بالإممانهم لعدم القضية، هذْ في يجادلوا لم لأنهم 
شنالقرآن أخن حتى عدة، صور في الشبه هذه وردت وقد واحد أصل إلى ترجع 
.خفاثهالعدم الشبهة؛ ذكر دون السور، بعض في العث 

اللهنرى حش لك دوس لن مرمى يا هكمً وإذ  ١٠ت تعالى نوله أيضا ذلك ومن 
. ٢٩اوغرة،أة، سورة )١( 
.١  ٠٨- ١  ٤٩ج٢/ / م١ امر اشر ، ٤ ٩ -  ٤٧م١; - ٠ اكرل أنوار مٍر ٠ اطر: )٢( 



العثكين 

.وج«)ا(تشكرون 

ممادواحنن إمراثنل، بني نصة — وتعالى مسحانه — الولي يذكر الأية هذه في 
فانزلحجاب، دون مكاثفة الله يروا أن نسهم، من ويللوا وُلمانهم، يهم، غم 

،لخالقه مخلوق من يليق لا الذي العللب هذا على لهم عقابا ، اعقة الصعليهم الله 
وبمثهملهم، عقابا موتهم كان فئد لبستكملواآجالهم، موتهم؛ بعد الله بعثهم ثم 
.اّتكمالألآجالهم)آ(ذللث مد 

—الخالق قدره المنكرين لهؤلاء نشت التي يا، الحالأدلة أعفلم من هذا 
الدنياحياتهم في ذللث شاهدوا قد أولاء فهاهم ، الموت بعد البعث على — بحانه 

الأدلةالأيات هذه في — بحانه — المولى ذكر فقد ؟ وانماد التكبر، هذا متى فإلى 
ذكردون ، الموت يعد البعث على — سبحانه — قدرته تثبت التي ، الباهرة ، الحسية 

نانخرإ واشُ فٍها فادارأتمْ ما محتثم وإذ » : -عالى نوله أيضا ذللغ وس ' '
سكمْونريكمْآياته ١^ ١^٥ مص كذيك بشها اضرنوه فمتا )TV( تكثنون كنم 

,، ؤق(«١٣مملون 

بعدالبعث على فدرته على ، حسيادليلا الأية هذه في — تعالى — الله يدكر 

.01،00،،آية اليقرة مررة آ ١ ) 
حنائيعن الكشاف ٠ ،  ٦٣/ ١ ٠ التريل ممأنوار ا ،  ٩٧ا/ : ء انملم القرآن سير ٠ : انفلر )٢( 

٤١ ١ / ١ — الزمخشري صر ين محمود للإمام — ( التأويل رجوه م الأناويل وعون اكزيل غوامض 
بيروت.العربي التتاب دار — ٣١٩٨٧— اه  ٤٠٧— حوم — أحمد حتن ممهلفى رنيه — ١ ٤ ٢ — 

. ٧٣،  ٧٢آبة، ايقرة، سورة )٣( 



1وبصمنخءم غم 1كرأبمر القءآن من إ

مالقصة هده حدثت وقد ، للمعاد النكرين هؤلاء على حجة الدليل وهدا ، الوت 
واختلفواأحدهم، نئتل — السلام عله — مرمى مهم الله بعث حنن إسراثتل، بمي 
القتيليضربوا ثم بقرة، بذبح يأمرهم أن — اللام عليه — موصى الله قامر ناتله، ني 

عادتم بقاتله، وأحم الخياة، وعاد القتل، اهتز ذلك، وحتنفعلوا ، منهابعض 
•أخرى مْ الموت إلى 

الموت،بعد العث على — القدير — الخالق ندرة على دليل أعفلم هذا فكان 
نيالمتشككون أنكرها التي ندرته لإثبات الايان، هذه في — بحانه — صانه وفد 

إحياءكماستطيع فكدللث القتيل، هدا أحييت كما : الله لهم ونال الإلهية، العظمة 
إلىلعلهم المنكرين، لهؤلاء مانها التي العفليمة، الله مزآيات وهذه . ، ١١الموت بمد 

■يرجعون رفدهم 

حيرألوف وهمْ ديارهم من حرجوا الذين إلى تر ألم » : تعالى قوله ذللث ومن 
الناسأكثر ولكن الئاس على نمل لذ'و الله إل أحياهم ئم هوئوا الله لهم مقال الموت 

<.8٢١ و[أ( ِذمون لا 

ندرتهعلى للدلالة المكرين لهؤلاء — بحانه — المولى يذكره آخر دليل وهذا 
ديارهممن خرجوا الذين القوم هؤلاء نمة فيذكر والنشر، الحشر على — حانه ب— 

محايا ؤإنما — عددهم في الرواة واختلف — ألوفا وكانوا ، الوباء فيهم انتشر عندما 
•نههم الذي الموت فأذاقهم ، موتوا: الله لهم فقال ، ألوفاكانوا بأنهم القرآن ذكره 

وبليتالهم، أحتمزقت وند ، الأنبياء من نم عليهم ُت ض وبعد هاربون، 

.١ ١ ٦ / ١ : انميم« القران مم ، ; انفلر )١( 
. ٢٤٣القرة،أة، )آ(سررة 



انمثصت 

.٢١١أخرى •/٠ الخياة فعادواإلى الخٍاة، إلى يدعيهم أن ' الله غأمرْ عفيامهم، 
والايات، انملٍمة الدلائل يريهم إذ الناس، على العقيم، الله فضل مجن وهدا 

اللهشكر يودون لا الناس أكثر ولكن ملْلانه، وعفننم ' ندرته على الدالة الخليلة، 
المعم.سْ على 

والتيالكرم، القرآن ذكرها التي العظيمة، الحادثة تلك ، أيضاذلك ومن 
تعالى؛نال إذ التفامير اختلاف على الصالحين أوأحد العث، ُنمي لأحل حدثت 

موتهابمد الك هذه يحم أئى هال عروبها عنى حائيه وهي مرية، خ م ءأوكاثدي 
مانةلنت نل فال يوم أوبمض يوما لتت فال لنت كم فال بمنه ئم عام مانه الله فأمانه 

وانظرللئاس آن وفبمفك ممالك إلى وانظر بمنه لم وشرابك طعامك إلى فانظر عام 
شيءكل على الله أن اعلم فال له تجيز فلما لحما نكسوها ئم ننشرها كيف الٌظام إلى 

. ٢٢١(( )تمج فدير 

ولكن، ؟ بالقرية مر الذي الشخص هدا يكون من م ، القرون اختلف فند 
هونقصد إليه الذي ؤإمما الشخمى يكون من تحديد ليس المقام هذا في نا يهالذي 

.الخادثة عئن 

وذلكالقولتن، أحد على الجث على الله قدرة في شاكا الرجل كان فقد 
فيهاتدب ، عامرة نل من كانت وند الخربة، القرية هذه رأى حنن — قوله مجن يفلهر 
شاكمن يصدر قول وهذا ؟ ر'اا a موتها بمد الله هذه يحم أنى اهال فقال؛ — الحياة 
-١ ٦ ١ / ج٦ م■؟/ امحر«- التمر ا/ْ'*ا-م'>"ا،أ :اانميم اشرآن تسر ٠ : انفلر )١( 

١٦٦ .

,٢٠٩،'أين ، القرة صورة ( ٢ ) 
. ٢٠٩اة، )-آ(سررةالقرة،



البمثمنخءم مجادلا؛ تم اكءببمأ الانءاد  iuyمد،

هذهتحي الي الله قدرة امسفلم ند مؤمن رجل من أو العث، على الله ندرة ني 
بعثهثم عام، عانة الله أماته أن نه، جدل لا الذي العاجل الحراب نكان القرية، 

اللهلأن وذللث يوم، أوبعض يوما : فقال موتك. في لنت كم : وسأله ذللث، بعد 
لنتبل ت بقوله عليه فرد الأمر، في فشلي النهار، آخر بعثه ثم النهار، أول أماته 
يتغير،لم حاله على محلل بل د، ينلم فهو هلعامه إلى يطر أن أمره ثم عام، ماثة 

اللهليجعله رميما؛ وأصمت وبليت ءفلاُه، تفرقت وقد حماره إلى ينفلر أن وأمره 
—الله أمره ثم والمعاد، الممن، على _ العفليمة _ الله تدره تنبت للناس، بينة آية 

فهده؟ ؟ رويدأ رويدأ، الجاه، فيه يبعث وكيف حماره، ينفلرإلى _أن تعالى 
اروح،فيها محعث ثم لحما، يكسوها ثم بعض، على بعضها الله يركب ءفا1مجه، 

أنأعلم إنم ت قال ربه، آية رأى فلما الله، إذن وينهق ه، رأميحرك بالحمار فإذا 
لنآية الله جعله ند فيه للملعن مجال لا دليل وهذا .  ٢١١قدير نيء كل على الله 

وعاند.البعث، أنكر 

واصحةدلالة وتدل الدنيا، الجاة في وقعت التي العفليمة الأدلة هذه ومجن 
كلليجزي ، ابْ إلى ؤإعادتهم الأموات، بعث على — العفليم الخلاق قدره على 

نحىكيف أرني رب إبراهيم هال وإذ ٠ ث تعالى نوله في جاء ما عمله، بقدر إنسان 
صرصالط1ر نن \نت'' فحد فال فنبي لءْلمثن ولكن ق فال ئرمن أولم ^ ١٥انموش 

عريزالث4 أن واغلم سن1ا يأتينك ادْءهذ قإ جزءا ج-لٍثهن كل ض اجعلً ئز إلملى 
حكٍزوتآ(«)أ(.

-٧٣_مإ/جلأ/دأ االضراهمأ ،  ٣٢٢،  ١٣٢ / ١ : ١ الطم ممسرممح I : انظر )١( 
.أأ.)أ(مرْاونرة،اة،



انمث،كا 

يدعلى — وجل عز — الله سانه ، والمعاد ، العث صحة على ، آخر دليل نهدا 
الموتى،إحياء على ندرته يريه أن ربه من محللب إذ — الملام عليه — إُرامم الأنبياء أبي 

،هدا مواله ّبب عن — عليم بدللئا وهو — وجل عز — مولاه ناله ؟ يكون وكيف 
ناهاالسؤال ذللث يكون أن — اللام عليه — ننفي ؟ إممانه في ضعف عن ناغ هو هل 
صعةعلى بالمعاينة محن للمزيد محللبا وذى4 ، ربه بندرة إيمانه في ضعف عن 

.والمعاد ، الحشر 

،الملير مجن أربعة ياخذ أن — الملام عله _ نبيه _ وجل عز _ المولى أمر حيض 
الحادثةجوهر ؤإنما ، نقمي أهمية بدي ا نوعيتهتحديد فليس — الْليور تللث كانت ايا 

أن— وجل عز — الله أمجرم ثم ، الير مجن أربعة — الملام عليه — فاحد هوانحور— 
•إليه يدعوها ثم ، الطيور هده من مءأ - جبل كل على ويجعل ، ويخلطها ، يفأ٠ها 

فجاءتإلمه دعاهن ، به تعالى الله أمره مجا — الملام عليه — إبراهيم فعل وصدمجا 
عليه- إبراهيم إلى عى نكانت الطيور إن : رين المقبعض ونال عى، الْليورن

نعودرأصه، له بميم حتى فيأبى رأمه، غير للطير فيقدم يده في وروومها — الملام 
الحياة.إليه 

شاكايكن لم الذي الكرم، النص يد على العجسة، الحادثة هده تمت أن وبعد 
عزيز،الله أن اعلم • — وجل عر — مولاه له نال اللحطات، مجن لحفلة البعث أمر في 

. ٢١١وأفعاله أنواله، في حكيم ، شيء عليه بمع ولا ، شيء يغلبه لا 
عندهمنى أجلاوأجل نزفضئ طم من خلقكم اهو : تعالى قوله ومنه 

- ٣٢ءم/ /  ٣٢، I جاسرالمان تمر ا/أآ-ا،ه:ا-ا،• ر;العشم الترأن مم ٠ : املر 
.اا,ضماعررمأ/ج7/؟م_آ؛ اأ،ا



أابسمنخءم فم اكءيبم، الأمآن طا٠٠ من 1

. ٢١ه«)ننزون ئزأنمْ 
الذيم بأنه وانماد، العث، أنكر ش — قدرته جلت — _j، الأية ذه هض 

ولدلأنهم إليهم؛ الخْياب ووجه — السلام عليه — آدم بدلك ويقصد طتن س خلقهم 
م،إلا لا؛علمها الحياة هده م محدودة إهم^جالأ جعل ثم — ْلين من خلقه مجن 

،بمشهم إلى ، مماتهم بعد محو إلا لا!علمها آجالأ لهم جعل ثم ، وفاتهم تحن حتى 
!! ٢٢ونشركم)بمفكم على — سحانه — قدرته قي تشكون الدلائل هذ0 كل وبعد 

واحدةكلمة م ممثلة بالشبهة ثم أولأ، البعث بدليل أتت الايات أن هنا فنرى 
امحرونء.وهوقوله 

براهنهأمام فتسقط المكرين، حجج ، الكركرالقرآن به يردع آخر دليل وهدا 
دلائلمن مجزيي ٢^٠٠ البعث أمر مجن شلئ، في كان ومجن الماهرة، وحججه الساْلعة، 

العظيمة.الإلهية القدرة 

أئتًإذا حض رحمته يدي و1ن نشنا الرياح يرسل الذي ونو ا : تعالى قال 
نخرجكيلك القمران كل من به فاخرجنا الماء به هأنزلما مت لبلد سقاه ظالأ سحابا 
. 8٢٣١ )قمح( تذكرون تحلكم ١^^٠ 

وذللث،؛ والنشر الحشر أنكر جلن ، اقل هذا — وتعالى بحانه — الله صرب 
برحمتهتبئر ، الرياح يرسل الذي فهر والنشور، ، العن، على ندرته على للدلالة 

فترتوي؛ الاء عليها فينزل ، انحدب البلد إلى الماء ببخار المثقل المحاب تحمل حيت 

.٢ آيت، الأنعام، ّررة )١( 
.٩ ٤ - ٩ ٣ / ج7 / ٠ م - ٠ ايان جاع تسم ر : انظر )٢( 
. ٥٧آية، الأعرانذ، سورة )٣( 



العثضية 

٠الله يشاء ما التمرات من نخرج ، الخيام إليها وتعود وتهتر، الأرض، 
بعدالأرض بطن من الموتى يخرج كيلك ، مجونهابعد الأرض هده أحيا وكما 

الأرضنتمْلر ، السماء من ماء الله ينزل إذ أحالهم، وتش ■ءفلامهم، تممرق أن 
.الأرض من الحب يشت كما ، الأجساد منه فنبت ، يوما أراعين 

والمعادالبعث أنكر مجن لعل ؛ العقلية ندرته عالي للدلالة المثل هدا الله وضرب 
علىكذلك الله وندرة العفليم، الأمر ذلك عالي الله ندرة نيئكر ، يعود رثيه إلى 

.را، اش يصيرواإلى أن بعد سويا خلقا إعادتهم 

يد؟إئه حما اش وعد جميعا مجرجعكم إليه I ت تعالى نوله أيضا ذلك وس 
لهمكمروا والذين بالمط المالحان وعملوا الديزآمحوا ليجزى يعيده تم الحلي 

ضياءالثثمس جعل الدي هو  COيكنرون كانوا يما أليم وعذاب حميم من شراب 
بالحيإلأ ذلك الله حلق ها والحساب البن عدد لتعلموا منازل وقدره نورا والممر 
فيالله حالق وما والئهار اللمل احئلأف في إCD  0يشون لشؤم الايات يفصل 

بالحياةورمحوا لماءنا يرجون لا الذين إذ يتمون)IO لقوم لايات والأرض السموات 
كانوابما النار مأواهم اونثلثآ  CDعافالون آياتنا ءس هم والذين بها واءأمأوا الدنيا 

.رأ،٠ تق( يكسون 

حقيقةعلى للدلالة الكريمة؛ الأيات هده — وتعالى بحانه مالمولى يرق 

tالمقلم القرآن مم ;، املر )١(  >. rTri.yr\lr:  t ١  ٤٨/ج٨/ أ،مه جا.عاوان -مم-
.١ ٤ ٣ - ١  ٣٨/ ١ ج؛ ،؛I /U الكر الضر ،! ١٤٩

.٨ — ٤ آيت، يونس، صورة )٢( 



اس•منخءم مجادلات فم |كء؛بمر الانءان با1ءت من 

•^١، به والممدقئن المعاد، بيوم المكذبتن القويين، مصير غيها ذكر حيث البعث 

تثبتالم الدامغة والخجج الأدلة، عرض م الكرم، القرآن يتمر وهكذا 
الإممانيجدد قئيب ثوب في الدليل لنا يعرض مرة كل وفي والحشر، النشر صحة 

خلقالايات هذه نمن ، المنكرة النفوس من الشك ويزيل ، المؤمنة النفوس في 
مجنفيهما ومجا والنهار الليل، خلق نم جليلة منافع مجن فيهما وما والقمر الشمس، 

بقدرةتئهلق بامرة آيات مجن والأرض ، الموات في ما خلق ثم ، عفليمة دلائل 
المنكرين،على الموال ْلرح من القرآن اتخذ وقد يه، وعد مجا على — سبحانه — المولى 
يدأش ؛ ٠٥١^٠٣٠س عل اثل ت تعالى نوله ذلك نمن ، المعاد لإلمات جديدة، ْلريقة 

هاتىئوهكون)0(ا)أ(.الظقتمسثلاسثدأالخلقنمس 
وترك، والسؤال الاستفهام، سبيل على الحجة هده الكرم القرآن ذكر فقد 

هؤلاءيسال نهو القلب، قي وأوقع أبلغ، وهدا المسئول، إلى الجواب تفويض 
خلقينشيء يستْيعأن من تعبدون التي ٠نآلهتكم هناك هل اuحدين، المنكرين، 

؟يعيده ثم ابتداء خلقه فيحدث أصل، غير من ثيء 
وحدهالله إن ؛ المشركين لهؤلاء يقول أن . نبيه — سبحانه — المولى يأمر ثم 
وهوأهونيمده ثم شيئا، يكن لم أن نبل من الخلق ء ينشي أن يستطيع هوالذي 

؟ ٢٣١والرشاد العقل، وؤلريق المسيل، قمحي عن ئمحرنون فعلام عليه، 

fالغرتان ورغاب القمآن غراب سير ٠ C  ٦٢، ٦١ا/ —م ٠ اليان جاعع سير ٠ ؛ انفلر ( ١ ) 
-—٠١٤ ٠٦— ٥٠ا/ _م7/جا الهلبري هامش — محمداليابوري بن الحسن الدين 

،ءافراشيرء- ٤٢٢،  Y٤٢١/ مأ، 
._١٦/١٧٨٣م٩/ج

.٣ ٤ آية، يونس، سورة )٢( 
٠٨٨/ م؟/جم؟ا — النميرالبحيرI ،! اا/"خ—١٨ما/ج م — ٠ البيان اتفسيرجاّع • انظر )٣( 



انمثكة 

مد ليجلد ؛ اد واييالمعث لإنات ، محلرينه ني الكرم القرآن يمضي وهكذا 
ببماولمرة كل وني ، جليلة أحداث من ب وما ، العفليم اليوم بذلك الإممان النفوس 

،نلد هناك كان إن ، شاك من فيها ما فتنزع ، انية الأنالنفس جوانب من جانبا 
•اكدق،يمانا ا،لونن ويريد 

اكهاريتعارهرنماعذمن إلأ يلتوا لز كآن يحشرهم ويوم ا : تعالى فوله ومنه 
. 8٢١١ )0؛{ مهتدين كانوا وما اش بلهاء كذبوا الذين خسر هد بيتهم 

هنايدع فهولم والبعث الحشر، وقوع — مبحانه • — المولى يزر الأية هذه في 
بهمفإذا حامحلفة، نقلة القيامة عرصات إلى بالمنكرين انتقل بل للمجادلة، مجالأ 

لقصرهاالنهار، مجن مجاعة إلا الأولى تحياة ا نلك في ليثوا مجا أنهم بيتهم فيما بمقاّمون 
كمثلإلا ، ودهورها، وسينها، وشهورها، بايامجهاتعد لم أنها حتى نفلرهم في 

منعلى والحمران البوار يحل واليوم وانقضت مضت ثم فيها تعارفوا نهار من مجاعة 
٠ر، حران هوأعفلم وذلك الوعد، بهذا كذب 

مجاأنهم يشممون أنهم ٠ ُتها الأبة هذه ير نففي أحرى أنوال هناك أن على 
مريعا،الوقت عاليه ممر العذاب بمفلر الذي لأن وذلك ساعة؛ غير قبورهم في لثوا 

فيلذتها يجدون نومة الحث نل ينامون إنهم ت وقيل اءة، ّغير لئوا ما فكانهم 
تذكرثم فليلا. إلا لبثوا محا أنهم عون يقنحينثذ الصور في ينفخ حنن روومجهم 

ويقولونI ; القمان ذلك حكى حيث الدنيا الحياة في المكيب؛ن أولتك نول الأيات 
اللهفاء ما إلأ ضا ولا هزا لمى أملك لأ فل )aT( صادقن كتم إن الوعد هدا مض 

.٤ 0 ، ايت ، يونس سورة ( ١ ) 
اتمر، ١  ٧٩٥/ ١ ج*' / ر-،(٣ ءالفللأل ،  ٨٤ا/ ١ - U/ م - ا< اليان جامع مم D انئلر: )٢( 

ءاّ الترس 





انمثكية 

.، ١١نيثأ يظلمون فلا عدل بكل ينهم — بحانه — الولي بمضي 

ماش إن ألا } ت يمول حيث ، فيها مراء لا التي الحقيقة هذه ذلك بعد يقرر ثم 
هويحموق( ينلمون لا أكثرهم ولكن حى اش وعد إن ألا والأدض السموات في 

8 نرجهون وإن ويميت  (ZD ٢١.،
صيحاته— له ملك والأرض الموات، في مجا كل أن — قدرته جلن، — فيدكر 

اطلوت،يير بعث مجن ايشركثن هؤلاء به يعد مجا وأن ، يشاء كيف به صرف ي— 
وهوبه، وعل مجا صدق يعلون لا اياهلين( هرلأء ولكن الثقتن، حق هو وعداب، 

مجاصدق فيعلمون إليه، ؤإرجاعهم إحياءهم، ويملك وعونهم حياتهم، يملك الذي 
.، ٣١سحاته به وعد 

علىعرفه وكان أيام منة في والأرض السموات ■خلق ي وهوالذ ا تعالى؛ نال 
ضكإئكممحوزنسندالموْت̂ ض

.رء، 8 ئ سن سحر إلأ هذا إن كفروا 

إذ، والأرض ، موات الحلق نمة ، الأية هذه في — صمحانه — المولى يذكر 
ملا.لاء على عرشه وكان ، فيها ومجن فيها مما ، أيام صتة في — صيحاته — حلقهما 
.حلقهما

لغايةكان ؤإنما ، انمث عن — بحانه — وتنزه عبثا الخلق هذا يخلق ولم 

أيهمليعلم ؛ الناص ابتلاء وهي ؛ والنشور ، البعث يكون أحلها من والتي ، ة عظي
. ٤٣٦/ ٢ I الفلم القرآن تمر ،٠ ايان،_م؟/جاا/ْه،آه جامع ض ٠ : اطر )١( 

.ه ٦ ، ه ه ، آية ، يونس مررة ( ٢ؤ 
. ٤٣٦/ ٢ ٠ الفلم القرآن تمر ٠ ،  ٨٦\/ />/جا _م او1ن« جامع تمر ٠ : اطر )٣( 

.٧ ، آية ، هود صورة ( ٤ ) 



اوب£ثمنخءم مبادلق غم اكريبمر الأنٌان باأءت من إ

ويخبره. ييه إلى الخطاب يوجه ثم ، عملت مما ننس كل لتجزى ، عملا أحسن 
موفأخرى، حماة إلى موتهم بعد مردودون أنهم الشركتن، هؤلاء لوأخر أنه 

البعث،من تقول فا بمدقوك ولن مجبتن. محر به تأتي الذي هذا إن ت يمولون 
والخشر،والشر)ار

فلنيضلل وس المهتد فهو الك يهد وس  ١٠ت تعالى نوله أيضا ذلك ومن 
ومناوكنا ننئا وجومهم عن القيامة يوم ونحشرهم دونه من أولياء لهم تجد 

وفاثوابايانا ممروا جزاؤهم؛ائهم ذلك وآ( معيرا زدناهم حمت كلما جهم مأواهم 
حلنالذي الله أ0 يروا أولم )٨٩( جديدا حلما لمننونون انغا ورفانا عظاما كثا انذا 

فأبىفيه لأريب أجلا لهم وجعل متنهم يحنق أن عن فائر والأدض البواب 
. ٢٢(()ؤق( كفورا إلأ الظالرن 

مؤنقمن الكرين، هؤلاء الكرم، القرآن انتزع الكريمة، هذه ني 
العذابومجلاثكة ، القيامة يوم حالهم يصور ذا هو نها ، جهنم لهيب إلى ، امحاطبة 

نقدتكلمون، ولا يسمعون، لا وصم وبكم عمي وهم وجوههم، ءاى تحشرهم 
جهملحان وأعمى امعهم، مالعذاب رياح ومدت ألمتهم، الحق أخرس 

لهيبها،الله زاد ، النار عنهم كن نكلما العذاب، »ي لهم الله زاد بل أبصارهم، 
،هذه حالهم تصوير بعد — بحانه — اجلولى ذكر ثم ، المذاب ني إمعانأ وسعيرها 

،بالعث وكذبوا ، الله بآيات كفروا لأنهم وذلك الجحيم، لحج ني ندفهم صب 
فيتفرقت نذ بالية ءفالاُا نصبح أن بعد أنبعث ت الفاسدة مقولتهم وقالوا ، والحشر 
؟جديد من الحياة إلى ونعود ذلك بعد أنبعث ؟ الأرض أصقاع 

.٤ ه ٣ / ٢ ٠ الطم الترآن تقم ،١ _ْ ٣/١٢/٧^_م jljجاع،تقم ٠ : اطر )١( 
.-٩٧٩٩،أين، الإسراء صورة )٢( 



انمثضة 

قدرته،دلأتل بمذكر الفاصدة، اشولة هذه بعد — بحانه — الولي يردف ثم 
حلقهم،من أعفلم وخلمهما والأرض، الموات خلق هوالذي بأنه سلْلانه وعفليم 

وصوف؟ جديد من الخياة إلى إعادتهم على بقادر الماهرة الايات هده حلق من أليس 
هدهذكر بمد ولكن ، والخزاء ، للحساب بعده يعقون محدردأ زمنا العث لهدا نجز 

،والملغيان ، بالعناد تماديا إلا الكانون هؤلاء أبى الدامغة والحجج ، الماهرة الايات 
.، ١١والححود ، والكذب 

الحشر،على العظمة، الإلهية القدرة آيات عرض ني القرآن يستمر وهكذا 
الشكأز تلوب على ران مجا ليزيل المقوس، أعماق إلى بادلته و؛بمغلش ، والشر 

الألسنةنلهج حتى إممانآ، التصديق أز قلوب في الإيمان بريق ويزيد والضلال، 
.سلطانه وعز الخالق بمفلمة 

،المعث على — سبعمانه — الولي ندرة ين دليلاآخر ، القرآن لما بمرض ثم 
علىالله قدرة على الماهرة الدلائل من مد التي الكهف، أصحاب قصة لما فيدكر 
.والشهور الأعوام وكر الم٠ور مر بمد العث 

كانوابل ، المعث على الله قدرة في ساكتن قط يكونوا لم الكهف وأصحاب 
اللهرحمة لْلاثف ومن ندرته، في ثلث ولا ، ملكه في له نريك لا ربا بالله مومنتن 

—الولي قدر تم به، فروا الذي لإبمالهم وحماية لهم كرامة حدث مجا لهم حدث أن 
عصرهفي الماس جدل كثر قد بالله، موحد مجللث عهد في بمئهم يكون أن — سبحانه 

فوقعت؟ معآ والأجساد للأرواح بمث أم ؟ فقْذ الأرواح بمث هو وز ، المعث حول 

٣١ / ١ جْ /  ٨٢ا- المان جاع اتمم ، ٧ • ، ٦ ٩ / ٣ ا: الفلم الترك تغم :٠ انفلر ;١( 
•ا،ماا/جاآ/آا■ امحر •النقم 



اكسمتخزم مبادلة فم اكريبمر القءاث بااغ،ا من 

حقينةعر الناس ويقف ، حدأ الخيل ذلك ليكون ، عصره م السليمة الأية هذه 
اسمم)ا(.الأم هذا 

آياتنامن كانوا والربم الكهف أصحاب أل حسبت أم ؛١ ذلك م ذكره عز قال 
أزاس كا و،ي؛ رنة' ص س رت١آدا ^١ ١١٥٥^، إر اكئيه أوى آذ  G3،،؛^١ 
أينمنم ^١^؛ نم )IG ^٥١ ّجن ١^، في آذانهم عر فضر؛نا D( رشد'ا 

ه-ئآمحواإئهز بالحي نأمم عنك نص نحن )H( أمدا قفوا لما أحمى الحزبين 
الممراترب ربما ^١ ١٥٥فاهوا إذ ئنوبهم عر وريفا محيى)lG وزدناهم بربهم 

دون؛من ائحذوا فوننا هؤلاء )IG فثنا إدا هتا لفد إلها دون؛ من ئدُءو لن والأرض 
ؤإذ GDكذبا اث عز اثرئ ممن أظلم قس بين بشنان عليهم محأئون لولا آلهإ 

ونهيإدث؛؛* نن ربكم نكز مثز  ٠٠٥٣١هأووٍا؛ز له الييُدن؛لأ دما اتركموم 
وإذااليمه؛ ذات كهمهم عن نناور طلعت إذا اشس وترى )aG ءرفة١ أمركم من لكم 

فهوالله يهد هن الله انات هن ذلك منه فجوة فى وهم الذال ذات ثقرضهم غربت 
وخبهزونز ^١ ٠١٥١وتحنهز )UG ^'؛-،٠١ ^^١ نه تجد فنن يضلل ومن ١^١٠ 
نولتتؤعنيهز اطننتح لو د بالوصبمذراعيه بامط وكنهم الخمال وذات اليمثل ذات 
كمْمنهم ^ ١٥فال بتهم وكذك؛ثنانزلءئساءلوا )aG ^•^١ منهم ولمكن فراذا منهم 

هدهبورهكم أحدكم نئزف١يمتوا أغنإ؛٠، ربكز قالوا يوم أوبعض يوُما ^١ يئز؛١^١ 
أحدابكز يغعرن ولا ولتنطمت منه برزق فليأتكم ءل٠ن١م١ أزكى أيها فلينظر المدينة إر 

D؛Gأبدا إذا ثملحوا ولن ملتهم في بميدوكم أو يرجموكم عليكز يظهروا إن وء!ئهمً 
يتنازعونإذ بها لاريب الماعه وأن جن اللب وعد أن عليهزنملموا أءئرإ١ وكيلك 

- ٧٨/ ٣ - ٠ اسلم اقرأن نفير ،أ :ح/جْا/.آا_أهااال—ان جامع م تنI : انفلر )١( 
.ا،ماا/جامأ/ام_؛اا،التغيرالكم ، ٨٦





I لبءثمنخءم مجادلا؛ فم اكري•، الانءان بإإء،ن مث|

٠والنشور البعث حقيقة م ثلث أدنى 

CDعظم ذىُء الماعن 3لزله إنً دبكم اقوا الئاس أيها يا ا ت تحار قوله ذلك وس 
الناسونرى حثها حنل ذات وتضعكو أنضعتْ مًضعةٍصا م تذض ترونها يوم 

اللهفي بمبمادو س الئاس ومن  CDقديد الله عذاب ولكس بمكارئ هم وما سكارئ 
إرويهديه يضله يائه نولأْ من ائه عته كتب D( مريد شيطان كل عتروينع بغجر 

ئزنراب نن حفناكم نيئا النث من ريب في كم إن الئاس أيها يا  QDالعم عذاب 
١٠الأرحام في ونقر لكم لمن مخلفة وعز مخلقة مضغة من نإ علقة من لإ طمة من 

ومحكمبموز س ومنكم أندكم لتلخوا طملأئم حرجكم أجلٍمسسئم إر نشاء 
أوتافاذا هامدة الأرض ونرى ءزر'ّّي~ا بمد من يخم لكيلا النمر أرذل إلى يرد من 

وأئهالحي هو الله يان ذلك بهيج)Z( زوج كل من وأنتن وربت اهتزت انماء عليها 
إلىآخرفيها... ريب لأ ال1اعةآته وأن  CDئيْءٍفدير كلَ علئ وأئه انموئ يحيي 

)ا(.الآياتا(

العث،لإثبات عفليمة أدلة — محسحانه — الور يسوق الكريمة، الايات ذه هم 
الأدلةصاق ثم ب، الكرين مجادلة عن أحم ثم أولأ العث وصف حيث والمعاد، 

والنشور.البعث، على — بحانه — المور قدرة تثبت التي الباهرة 

—به مماأمجر هناعته ووجوب الله، عقاب مجن الناس بتحذير الأيات بدأت وقد 
تذهلاكي العفلممة، وزلزلتها الماعسة، أهوال الأيات وصمت ثم — بحانه 

حتىزلزلتها هول من عقولهم وتذهب الناص، ودهل الحوامل، وتضع المرصعات، 

.٧ — ١ ، آية ، الحج سورة )١( 



اليثهْزوات 

السومذللث شداثد من ولكن ، سكر من بهم مجا وليس سكارى، الناس تحب 
،المث أمر في والفرق الكفر، أرباب مجادلة عن — ذكره عن — يخر نم العظيم، 

الكمر،سرووس لزعماتهم مسايرة ولكن علم، ذلك ني لهم وليس له، bنكارهم 
انمذابأند إلى ويردونهم يضلونهم الدين والخن، الإنس نياض واتاع 
انشكك؛نقلوب من العمة ئجلي التي البعن، أدلة بذكر — ذكره عز — يردف نم 

بخالقباستدلاله المث، صحة على الأول الدليل اق فالقهار، الواحد ندرة في 
ماءمن بمده محن ملالته جعل ثم تراب، ُاث آدم أبوه خلق حث أولأ، انحادل هذا 

الدمتهلعة وهي عالمة الملمة جعل ثم ا،لرأة وترائب الرجل، صيسا من ُهين، 
مخئقه،المضغة هذه تكون وند اللحم قهلعة وهي مضغة، العلقة جعل ثم المتجمدة 

ثم، يشاء مجا إلى الأرحام في — سحانه — يقرها ثم ئحلق، أن قبل المرأة سقْلها أو 
قوته،في بمكامجل ثم وعمله، وبصره، وسمعه قوته، في ضعيفا ءأفلأ يخرجهم 

فيالله ممد من ومنهم الله، بموناه من ومنهم شابه، عنفوان في يصير أن إلى وعقله 
س-الففي كان كما ويعري قوته، فتضعف والهرم الشيخوحة يلغ حتى أجله، 

ة،العقليوقدرته الله، حكمة وهده شيئا، يعلمه كان علم بعد محن بملم لا 'لقوله، 
علىللأستدلأل - ذكره عز - ساقه الدي اكا;ي، الدليل هدا في وتتجلى نتمر، 

فيهاللحياة ليس مقفرة، ميتة أرءس فهذه البات بخلمة وهوالآّتدلأل البعث، صحة 
الماتوئخرج ونهر فتنحرك، ، الماء عليها بقدرته — سبحانه - المولى فينزل سبيل، 
الجليلة.الله بقدرة ألوانه امحلض 

،سيئايكن لم أن مل مجن الخلق هذا أخرج الذتم، علاه، في العفلجم أن سك ولا 
شيءيعجزه لا الموت، بعد البعث على قادر حياة، لا حيث من الحياة، فيه ربعث 

ونوعه،في شك لا حق الساعة أم من به وعد وما ، ماء الفي ولا الأرض، في 



_JIمنخوم مبادلان اكء؛أأأفم التءان من؛!!غت 

.نيه)١( لاوطس مجال لا حق، والمثور، العنا س به وعد وعا 

لهم،لمحن خلجاتهم؛ كل ني المنكرين تلاحق الإلهتة، انملمة دلائل وتصر 
بهاأنعم الم الله نعم من حولهم وعا هم، أنفخلال من ، العناعلى المدرة 
عليهم-

ا-لخبارة،القدرة براهمن من والمزيد المزيل، عن لتا يكشمج الكرم، الحق *وذا فها 
•*هزوٌة منكرة أمام"٩^١٧ قط ننالمنكرين، شه بها يدلمع التي 

اللهإ0 مخضتْ الأرض فتْلمح ماء الماء من أنزل الله أن تر ألم ٠ ت تعالى قال 
)TT(الحميد الني لهو اللة وإن الأرض وما؛ي السموات ش  ١٠له )تثا حجير لطتما 

النماءويمسك بأره الحر في نجري والملك الأرض في ما لكم محر الله أن تر ألم 
ئمأحياكم الذي وهو )٠٦( رحيم لرءوف بالناس اللي إن إلا؛إذنه الأرض ض، قع أن 

8 نكمور)الإنمان إن بممكز نز يميتكز  en ٢١ ،.
سخرهاالي قدرته دلائل بعض الكريمة، الايات هدء ني — وجل عز — المولى ي؛ين 

،اليائسة الأرض على السماء مجن ا،لاء تنزل العظيمة الرحمن ندرة نهد0 ، الناس لنع 
فيهافت مما ، مخضرة الأرض تلك نتمسح ، ، الخمامحّشدة مجن المتشققة ، الهمجدة 

محلكله ، وأتهنارما الأرض، أجزاء في يما يعلم الله لأن ذللث، والثمار الزروع مجن 
ومنمحتاج فقير، إليه والكل سواه عما غني وهو فيهن، ومجن والأرض، موات ال

،الإنسان لخدمة وصخره ، الأرض هده في مجا كل جعل أن ، أيضا الله ندرة دلائل 
ماءالبمسك الذي ، العظيم وهوالله مجته بأمر البحر هماب، في يري الفللث، له فخر 

-٢ ١ ٢ / ٣ 1- الفلم اشرآن ممم ،أ ر:مو/ج'اا/ْ،ر_ا\' jUجامع،مم I : انفلر )١( 
•ا راكذماهما،مأا/جمآ/أ'، ٢١٨

._٦٣٦٦)٢(ّورةالخح،^؛ة،



العثهضية تةة||ة^^^ء^|تةتت^^ت^تيةةةة^^^^^^^^^^^^^ءةء 

•وعدوانهم ' ظّ ُع بمائه وهوارحيم ، يشاء أن إلى الأرض على تقع أن 
الناسأيها ، أحرجتكم التي هي ، نيء كل ابتدعت التي العفليمة القدرة وهذ0 

إذاثم اجالكم، انتهت إذا نمكم التي هي ثم فا، أن قل س الحاة إلى 
والعمالعقلية، الايات هذه كل وعع والخزاء للحساب، أخرى مرة أحتكم ناءت 

المعثس يه يعده ومما عيه، الله أنعم مما كفور، جحود، الإنسان فإن الخليلة، 
.٢١والحساب)

العقلية،الله قدرة لبيان الدليل، تلو الدليل ذكر الكرم،ي القرآن آيات تمر وت
تللثفللأل نحت زلما ولا والعدم، الفناء بحد الحياة إلى الإنسان إعادة تعجزها لا المي 

.لماالله ثاء ما فيها س نستمد الايات 

فرارفي ظمه جعناه ئز ؤل( طثن من سلان؛، من الإنمان خلفا ولمي ٠ : تعالى نال 
هكسزناعفناما انمضعه فحلمنا مضغه العلمه فخالمنا ءاأمه الثْلمة خلمنا لز ؤآ( مكتن 

ذسند وثكم تإ )n( الخالم؛ن أ'خمن الله فبارك' خالماآخر أنشازئ تم س١ ١^٥٧٢ 
. ٢٢ء))0( تبعثون انقيامة يوم إئكم ئم )ZG لميئون 

هدهبعد ثلث ناي ، ١٢١الإنسان خلق أطوار ني عتمثاة أولأ القدرة دلائل ذكر أورد 
؟وال؛لى الفاء بعل الجاه إلى عودنهم م المنكرين يساور القدرة 

،بملارد٠اظل بل الحق، صوت سماع من تفر المقوس  dUjالقرآن'يترك ولم 
فاعمب، فيهادفنت المي الردى مستقعان من لمستيقظ الدليل"1والأخر، ويريها 

، ٦٣- ٦ ١ / ج٢٢ ١; _مأ ٠ الكٍم الخنم ،» ٢ ٤ ٤ ، ٢  ٣/٤٣ ، ٠ انميم القرآن تمر ٠ انفلر )١( 
. ١٣٨،  ١٣٧/  ٢٧٢/  ٩٢ء  jUiاعج٠ 

.١٦-١٢)آ(ررْاي.نون،أة، 
•٩ ٦ ص الأيت، مض تغم انظر )٣( 



|j£_منخوم مبا9إء فم أكريم الانران طاغت مى أ

الفطرةوأكوان الخشن، أدور م الإنسان بمقلب الأّتدلأل \لإلهة، ١^ دJل 
الموات،حلق _ بحانه _ المولى يذكر ما وك؛-مأ الممرات بخلق بالاسدلأل 

هذهربينآ النحعجمة، ه نفبثن الإسان ليقارن الإنمان؛ خلق ٌع والأرمن، 
.انمئلمة انحلوقات 

JU  ١١ج«عاقبن الخالق عن كثا وط طرائق ي فرفكم حقا وص ٠ : تعالى.،
نهذه، صنعهابديع في بناهلريه ولتجول ، الماء إلى بصره المكر هذا نلمرفع 

،نجهاوما ، خلقهايشغله ولم بعض، نوق بعضها طراثق الله جعلها سموات سع 
الواتني الخبء يعلم الذي — الله مسحان — مها عن ونثون تحتها ما خلق عن 

الإنسانإعادة عن المقلمة القدرة هذه ولهمت قدير، ثيء كل وهوعلى والأرض، 
كسرأ.علوأ ذلك عن الله تعالى — بعاجنة الخيام إلى 

وهوالأممتد.لألآخر، بدليل وندرته، عفلمته، على الدليل هذا ذكره عز اتثع ثم 
النبان.في تاثيرها وكيفية الأمطار، بنزول 

بهذهاب علئ وائا الأرض فى بقدرفأسكناه ماء المماء من وأنزلنا ٠ تعالى؛ قال 
ومنهاكثيره فواكه فيها لكز وأعناب ئخيل من جنات به لكم فأنشأنا )ق\( لقادرون 

٠، ٢١ه للأكبن)ج وصنغ بالدص نمت طورسيناء من تخرج وفجره )قت( تأكلون 
بهلتخرج تمتصه، الأرض فيجعل ، الماء من بقدرته الله ينزله الطر فهذا 
الأرضأعماق قي الماء بذلك تذهب أن تتْليع الإلهية المدرة تلك وأن البات، 

أوقعمن إنه » به ذهاب على I قوله في 8 الزمخشري ا يقول ، أحد إب يصل لا حى 

.١٧،الأية ايومنون سورة ( ١ ) 
.٢ ٠ — ١ ٨ ، الأيت انرمترن مررة ( ٢ ) 



رضقال،وث

سوطريق به، الذهاب وجوم من وجه على : والمعنى للمفصل، وأحنها الكرات 
وهوأبلغأراده، إذا ثيء عله بمحايي لا وأنه ، المدمابامتداد إيذالت، ونيه طرته، 

يأكلالتي والأشجار والثمار والزروع، الخداثق، به الله مخرج ، ^١، الإيعاد في 
الماركةالشجرة هذه — سحانه — المولى حصص ثم يغذون، ربها الماس، منها 

الذيالزيت، عنها يخرج الم الزبمون شجرة وهي الخليلة، منالفواثد فيها لما بالذكر 
•مخلفة أغراض في الماس به وينتفع به، يولم 

قدرةبدائع إلى ، للمعث، المكرين أتفلار الكرتم القرآن يلفت، الدلائل، هذه وبعد 
ليان، الحيوانامتؤبأحوال متدل غافلون، عنها وهم بهم، يحيط مجا كل في الله 

فيلكم وإن I : تعالى نال الغافلة. نقومهم عن حفيت، التي الإلهية القدرة مكامن 
)VT(نأكلون و*نها كئيرْ نافع  ١٠٠ولكم؛نطوبه-ا في مما لنفيكم لعجرًْ الأنعام 
. ٢٢١« ( YDنخيون الملك عنى و وءليه١ 

،وبصيرة لمجه لذي إلا تّين ولا ، وءفلارت١ ، أيان على تحتوي الأنعام فهده 
إلىبالإضافة للشاربتن، مائغا خالصا أبض ودم، فرث، بئن مجن يخرج اللتن فهذا 

إلىبالإضافة ، وأشعارها وجلودها ، بلحومها فهوينتفع ، للإنسان الجعة منافعها 
هذافي بالفاللث، انتفاعهم ذكر ثم ، ثاء مكان أي إلى ، أثقاله وتحمل ، تحمله أنها 

لذلكمشترك، كل في بالحمل الانتفاع لأن الخوان، ضافع فيه فنل الذي المقام 
.٢٣١به ويستدل ذلك، على يشكر لكي إنعامه؛ في الوجهتن بتن جمع 

.)ا(الكشاذ،،مآ/.حت
. ٢٢،  ٢١)٣(ّورْالمنمون،ي، 

-٢ ٠ . / ٣ - I الطم ١شر^ن م تن٠ ، ١ ٢ - ٦ ت/ r؛A /  ٩٢: I ال-ان جامع تمر ا : ابخِ )٣( 
.٩ . -  ٨٣/ -؛٣٢ / ١  ٢٢، I الكر ^، ١٠، ٢٠٤



المعسمبادلت فم اكوببمر الأن>ان  ٠٠طا من 

الإنسانهدا يا إخراجاك على بقادر المدح والخلق ، العجيب ذوالمنع ألمس 
علىوأنا لقادر، ذلك على إنه بلى ؟ الأرض باش من الضعيف وانحلوق الكر، 

الشاهدين.من ذلك 

.الكون بها سح ، ^٠ ١١ندرة دلائل نهده ؟ المعاند المكر أيها الفر أين نإلى 
بعدفليس ، أيامك تحمي التي ماتك ون ، عروقك م تجري التي دماؤك وترددها 

الضلال.إلا الحق 

دلائلآياته، أضواء من كتلهم ؛ الله كتاب هلمات بثن أنظارنا تقليب في تمر ون
أشعلنتخترنها المكرين قلوب على أهلمقت التي الجب تلك لعل الربانية، القدرة 

لعل، الحق شموع إضاءة في تمر ولم، ظلام مجن حولها ران ما نتبدل ، الهدى 
رشدهم.إلى فسوبوا الحق، عن المجافثن أبصار محهر ضوءها 

:تعالى تال حق، من ا فيهورد مجا عظم من المكرين، كيان زلزلت آية فهده 
أنسأاثدي وهو )vv( مبلسون فيه هم إذا شديد عذاب ذا بانا عليهم فتحنا إذا ررحى 

الآنضفي ذرأكم الذي وهو )av( تثكزون ما فليلا والأفثدة والأنمار المنمع لكز 
تنقلونأفلا والنهار الليل احتلأف وله ويميت يلني الذي وهو ؤء تحشرون وإليه 
نمننوثونأئنا وعظا،نا ئرانا وكثا ثا أئذا قالوا )M( ١لأنلرن فال ما فل قالوا ل ب© 
نمنفل )fX( الأولثن أساطين إلأ هذا إن فنل من هذا وآباؤنا نحن وعدنا فد وق( 

ربس فل ( ZDتذمون أفلا فل لله سيمولون ( aDتفنون كتم إن فيها ومن الأرض 
منفل )va( تنمون أفلا فل لله سيقولون ؤق( العفليم افرش وربن المنبع المنموات 

فللله سيمولون ؤق( نقنون كم إن علمه بمجار ولا يجير وهو شيء كل ملكوت بيده 
ِ)١( ٠ الايات إرآخر ... ؤق( تنحرون فانن 

.٩٠— ٧٧، آية ، المؤمنون سورة ( ١ ) 



انمثةدٍ؛؛ 

ثاثمةم الم قدرته، دلاثل يعص المنكرين هرلأء تدكٍر  ٠٠۶٠ذكره— عز أحذ 
ماقلسلأ ، والأشد٠ ار، والأبصالمع، لهم هوالذي-بمعل فالله ، نفسهم أم 

.العفليمة العم هده له يشكرون 

ألوانهم،اختلاف ^٠ ، الأرض، م( بثهم الذي محو بانه — سحانه — لهم ذكر ثم 
مجنأحياهم وهوالذي ، واحد مجمام م القيامة يوم يجمعهم بقدرته، ثم وأجنامهم، 

،والهار ، ليل البمعاف بقدرته وهوالذي ، إحياءهم بعد مميتهم وهوالذي ، عدم 
الدلائلهذه بعل أليس . خلل، ولا ، ا فيهاصعلراب لا ، مجنتفلمة ، دائبة بصوره 
وليسوالعمير الضلال إلا هناك ليم، بل ؟ وتدبر وتهتدي مكر، عقول م، العفنام، 
جعلتند ، متحجرة عقول، إلا ، البعث صحة بها يينعون نبهة مجن المنكرين لهؤلاء 
!أبدأ! عنها نحيد لا نواميس الاباء ضلال 

وتندرسال٠فلام، مجنا تجلى، أن بعد الحياة إلى، نعود كيف يقولون؛ كانآباوهمم شد 
الفاسدة،مقولتهم زللوا يعمهون، ْلغيانهم علتم، خلفهم من وسار والأجساد العالم 
حينئذكتبهم، مجن مجحمد يا استقيتها الأوائل، حرافات من وأمره، البعث إن ؛ وقالوا
مملكين بسؤالهم — بحانه — الحي، باغتهم واككذيب العناد، غمرة ني وهم 

الأمور،يصرف عمن بالسؤال باغتهم ؟ العظيم والعرس، المع والموات الأرض 
السويةالفحلرة ياءات مجن كان فما ؟ رحمته وترجؤ، عذابه، ويخشى والأحوال، 

-المولى عاتهم حيئذ ا الاه ناطقة» هت أن إلا والخرافة الجهل، أتربة دفتها التي 
كيفتعبدونه، لا كيف والضلال، الخهل، أوحال، في استمرارهم على، — سبحانه 

!! ؟ أقفالها نلوب على ؟أم تخازنه لا 
هومحمد. به جاء مجا أن على الايات نهاية في _ بحانه س— الولي، يعقب ثم 



|ابءثمنخءم مجادلة اكءيبمرفم الانءان فق من؛11 

٠٢)يرددونه وما يدعونه فا كاذبون المشركن هؤلاء وأن ، نه مراء لا الذي الحق 

تلفحالنار نهده المكيبتن، المكرين، هؤلاء ممير تصف الايات أخذت ثم 
أعقبثم يشدون، هم ولا لهم، مجمب نلأ نيها، بمهلرخون وهم وجوههم، 

تعالىتال حيث ، والحمرة ، العياب ني لهم إمعانا بسؤالهم ، العذاب ذلك 
١^١^قام يوم بعض 1وْ يرما بئا قالوا )m( سين عدد الآنض في يتتز كمْ رمال 
^١حكاكم أنما أسثم )m( تشنون كنم نوأنكم إلأنملا ثثإ هال؛ن ؤتت( 

١^؟؛١^ لأإإ٠إلأذورن انمس ١^ ضاإى ( رجعون)١in ١^١ وأنكم 
.)تأل(8رآ<

شدةاهم فانالأرض، ني لينهم مدة عن سألهم الحكيم العليم هوذا فها 
مهالوبلغوا حتى ، الدنيافي إنامتهم مدة نقاصروا أوأنهم فيها، لشرا كم العياب 

والحساب،العد يمرق من على الإجابآن فاحالوا عياب، مجن ذانوء لما بالنبات ، عنيا

سرقكان أومجن الأعمال، يعمون كانوا الذين الملاثكات بهم المقصود يكون وند 
تسألهم مجا على ردأ تعالى فقال الحساب، 

لأكم'تمتمالأمجد، تتطاولون ولككم'تمتم قليلا، إلا فيها لتتم مجا صدقتم، لقد 
ولامعاد، هاك ليي وأنه وعيتا، لعبا كان لكم حلقنا أففلنتمأن بالبعث، كذبون 

هناكليس الملك له — سحانه العبث، هذا عن منزه الله إن ؟ جزاء ولا اب، ح
الدامغة،الحجج أعفلم شلث ولا وهذه , ■^ ٣١العفليم العرش رب وهو ، مواه رب 

. ٣٨-  ١٣٤/ -؛٨ / -٢٩ اقازر م اأ-فير ، ٤٣٦ -  ٣٦م/. ، انمتلم{ امآن ،تمر انفلر: )١( 
.١ ١ ٦ - ١ ١ ٢ وة، ، الؤ>زذ، ّورة )٢( 

الطري،آ/>اُش الغرمحأ غرائب تمر الكر التمر :I اطر )٣( 
جحا/؛آ،ْر



العثفْدءت 

.وايعاد ، البعث إثبات على الاهمْ والدلائل 

ذلكإ0 بميله يم الخلق الله يبدى كيف يروا لم أو ٠ : تحالى نوله أيضا ذللث ومن 
الثاةبمشئ الله تإ الخلي دأ كيف فانظروا الأرض في سروا هل )aC يسير الله على 

هلتونوإيه يشاء س ويرحم يشاء س بمذب و( ذيءٍهدير كل على الله إن الأحرف 
ولائد ض الله لئن من لكم وما السماء ش دلا الأرض مح، بمنجرس أنتم وما تئا 

لهموأولئك رحمتي من وا ينأولئك ولمانه الله بآيات كنروا والدين )ثء نمير 
.، ١١لآت(« أيم عياب 

ا،وكاوينعولأء إنكار من والتعجب الحشر، عن بالحديث الايات هذه تبدأ 
ديلإلى أنفيارهم فلقت ؟ علبه الله وندرة السعث، أمر بنكرون فكيف بالبعث، 

ثمكاملا، خلقا أصبحوا حتى خلقهم الله بدأ كيف فلينفلروا أشهم، م مي حد 
يعلمواالأفاق، في والتفلر الأرض، في وهوالسير آخر، دليل إلى أنفلارهم وجه 
الأرضوهده ، فيهاومجا الموات، فهده العظيم، الكون هدا خلق الله بدأ كيف 

علىبقادرة العفليمة القدرة تللث أليست أ عظيمة قدرة أوجدتها ند آية ، فيها وما 
كلعلى نادر والله ؟ هدا جهل نأي ؟ ابتداء أوجدنكم وند ، الفناء بعد إعادتكم 

التصرفالألاك هو — صجحانه — السماء في ولا ، الأرضي في شيء بمجرْ لا ، شيء 
يالون،وهم ينعل، عما يسال ولا ، يشاء مجن ويرحم ، يشاء مجن يعذب ملكه في 
—سبحانه — إيه إلا عنه مجلتجا ولا ، مجلجالا إيه، مرجعهم أن — سبحانه — يخن ثم 
الالوات وأهل أرصه، في يعجزونه لا الأرض أهل بان — ذكره عز — يخبرهم ثم 

هوسبحانه،إلا بمرقها ولا أمورهم، يتولى وال لهم ولمي ممائه، في يعجزونه 

.٢ ٣ - ١ ٩ ائت، انمكرت، سورة 



|وبصضكوي معادلان فم اك>ببم| الانءأن بيافت من إ

كفر،من مصير — ذكره عز — بثن ثم دونه، من ناصرلهم غلا العذاب بهم أراد ؤإذا 
كفرهمجزاء ، شديد عياب ولهم ، رحمة الله مجن ، ينالهم لا بأن ، البعث يوم وأنكر 

•وذكذبجهمر١، 
النمرانالئه حلى ما أنفسهم تجر بممعنوا لم أو رر : تعالى نوله أيضا ذلك وُز، 
لكافنونَربهم بلقاء الئاس غوو\من وإن نسس وأجو بالحي إلأ تهما ومجا والأرض 

 )a( ًنهمأشد كائرا هطهم من الدين عاقه كان كئف هء؛ظنوا الأزض ش يسروا أولم
اللهكان هما بالبنات رنلهم وجاءئهم عمروها مما أكئر وعمروها الأرض وأفاروا قوه 

أنالنوأئ أساؤوا الدين عاهبة كان يإ )T( يظمون أنفسهم كانوا ولكن لٍخمهم 
.رآ، ء وح يستهرءون بها وكانوا الله يايات كدبوا 

هوحمر دليل •' ا أولهمختلفة، بائلة البعث جاءإنبات الكريمة الايات ده هم 
خلقه،وبديع ه، نفم الإنسان تفكر ناذا الإنسان، ذات م الفلر إنعام إلى، الدعوة 

,.. وكيف. ه، أنفا،تتابع وكيف دمه، يري وكيف تلبه يتبمر وكيف 
جوانحه،بتن تديقا الإلهي الإيمان جداول لزادت ذلك لونُرإ ؟ وكيف وكيف.... 

متفكرهم طريق عن، ، البعث علير الله قدرة نير الكرون يشفكر،ولأي لا فكيف 
حسيدللر إلى المنكرين نظر الايات تلفت نم ؟ أنفالها قلوب على أم أنفسهم، حلؤ، 
سنحريه وما يرونها عمد بغير السموات خلؤ، وهو خلقهم، من، هوأكبر آخر، 

الكريمةالايات تابع ثم شقوقا، ولا ، فروجاالراثي فيها يرى لا ونجوم، كواكب، 
الأرضفهده بهم، انحيْلة الله مز،آيات حولهم فيما ليتفكروا ؛ الغافلئن، حواّرإ إيقاظ 

٤t ١ ٩ م/ ت ٠ العفليم القران تفسر ٠ C ٩ ٠ —  ٨٩؟/ ج" / ١ ٠ م —  ١١البنان جامع نمير ء انظر ( ١ ) 
٠ ٠٠-  ٤٥/ /ج٥٢ الكر[إا_م"آا ءالممسر 

.١ ٠ — ٨ ، آية ، الروم صررة )٢( 



أفلا؟ أوجدها الذي ذا س وأشجار، ، ووحوش ، وأنهار ، س-بمال علها وما 
!يتفكرون؟!

الإلهية،القدرة دلائل من المقلي، والعالم العلوي، العالم بتن ما إلى لتنفلروا ثم 
عظيمة،لخكمة حلمت يإنما ، عبئاوضعت وما محيى، خلقت ما أنها وليعلموا 
الاخرةعن الناس من كثيرأ ولكن اُلوازين، ب تتمبمب الذي انماد، ليوم امتعدادأ 
,يؤمنون لا الله وبلقاء غافلون، 

وترهباالكمرة، نفوس تزلزل أخرى، دعوة — سحانه — المولى يدعومم ثم 
وكيفابقة، السالأقوام اكن مفي النفلر ملهبط إلى دعوتهم وهي نلوبهم، 
بسسباالأليم اإعدااسأ بهم الله فانزل الحياة، فيها سري كانت؛ أن بعد قفارأ أصعّتط 
وأكثرالقوة، في قريش كفار يا منكم أشد كانوا وفد لرسلهم، وعصيانهم كفرهم، 

اللهبايات كدبوا لأنهم جهنم؛ عاقتهم فكان ، وحرثهاالأرض، عمارة في منكم 
.٢١برسله)واّتهزووا 

الئاعهتموز وينم )تت( رجنون ابيه نز نعيدئ نز الخلي يدأ الك I ; تعالى قال ثم 
ءءُ ُ ُء  كاهرينيشركانهم وكانوا قمعاء شركائهم نن لهم يكن ولم  CDالمجرمون ييلس 

فهمالصالحات وعملوا الذيزآمنوا قاما )u( يتفرقون يومئذ الماعه ثوم ويوم وأ( 
فيمأولثلث الأجرة ولماء ؟يابنا وكدبوا كمروا الذين وأما )ثل( يعبرون روضة فى 

.( ٢١)تئ((( محضرون العذاب 

،١٨،lسجاعافان^_م.١/ج٤٣٧/٣ص^ ١٧،٢١
.١ . ١ ، .١ ./ ٢ جْ / ١  ٣٢_ I الكم ،الممم 

. ١٦-١١)٢(سورةالروم،أين، 



_JIمخءم مهادلت فم اكريبمر اوق>آن ^!٠٠ مز 

أننتقرر الكرين، مع العث، فضة متافئة ني الكريمة، الايات نمر هكذا 
هؤلاءيعود ثم فاته، بعد إعادته على قادر نيئا يالث لم أن نل من الخالق بدأ الدين 

يناصالعفلم اليوم ذلك وني أعمالهم، على الله—بحانه—لحامهم إلى المنكرون 
مجنعن المزعومجون الشركاء هؤلاء ويخلى شركاؤهم، ينفعهم فلا الكافرون، 

.نيئاعنهم يغنون نلأ الله، دون من آلهة اتخذوهم 

جناتفي المالحون فالمؤمنون العفليم، اليوم ذللن في فريمآث، الاس ويكون 
يقونجهنم في العث، بيوم المكذبون والكافرون فيه، هم يما مجرورون النعيم 

العذاب)ا<.أشد 

ومجنالجدال، مجالن مجن المكذبتن هؤلاء نقلت حيث الايات، في نقلة وهنا 
مجنلهم عاصم لا جهنم، م بتن أولاء هم فها الاحرْ عذاب إلى الدنيا شعاب 
الله.عذاب 

الحمدوله )vT( تصحون وجن تمسون من الله محان ا ت ذكره عر يقول ثم 
ويحرجانميت س الص بمنرج ( ١٨)فظهرون وجن وعشنا والأرض النمران في 

.، ٢١« )قآ( يخرجون وكذلك هوتها بند الأرض ويحم الحي ض انميت 
المحسح،تشققان عع سحه، وتوتريهه، بتقديسه، — بحانه — مجته أمجر فهذا 

أهلمجن مصراه، دون وحده — يحانه ء يحمد الذي وهو الفللأم، دال انويع 
حيثالفلهر ونت وفي الظلام شده حيث العشاء ونت في والأرض، ، موات ال

التنزيه،بهذا جدير العقلية الايات هذه أوجد الذي الجلل العفليم لأن ؛ الضياء نوة 
السانجامع م تقI إ،  ٣٨/ ٣ : االفلم الترآن تنم I امملر: )١( 

.١ . ٣ - ا . ١ جءأ/ / ١ ،٣ ٠ الكصر لشم ا٠ 
. ١٩-١٧الروم،أين، سورة )٢( 



انمثكا 

،الت من الخي إخراج على — بحانه — ندرته بدكر ذلك بمد عمب ثم والحمد 
منفمنهم ، الأية ءد0 معنى ض التمر أهل اختلف وند ، الحي من الين ؤإخراج 

مجنالحي الإنسان إخراج ' بالصواب وهوأعلم "" بحانه — بدلك بمصي إنه ؛ نال 
الإنانهدا مجن الميت الماء ؤإخراج الرجل، متي عن هو"مارة الذي ؛ الميت الماء 

السمحةؤإخراج البيضة، من الدجاجة إخراج بدلك، بمصي : قال من ومنهم الحي، 
,التفسير كتب في انتشرت الم افمحتلفة، الاراء من ذلك غير إلى الدجاجة مجن 

كثيرفي العثليمة الإلهية القدرة هده ممثل هو المقام، هدا في يمنينا الذي والشاهد 
باخراجالأرض، إحياء على أيضا القادر هو ذلك على والقادر ، حياتناني نرى مما 

.فيهاحياة لا هامدة، كانت أن بعد ، مجنهاالنبات 

تمبحواأن بعد الحياة، إلى إخراجكم على القادر هوأيضا ذلك على والقادر 
العقليبالدليل البعث، على القدرة الايات أثبتك كيف نرى وهكذا خامدين. رميما 

الحقؤإظهار الحاهلة، النفوس في الشك نحاربة وذلك ثانيا، الحسي بالدليل ثم أولأ 
دلاثلمن بعضا تعدد ذلك، بمد أخدن ثم . ، ١١المؤمنة النفوس في واصحا جليا 

وكل، ماء الفي ولا الأرض، في فيء يعجزها لا التي الإلهية والعفلمة القدرة، 
. ٢٢١الحشر على — بحانه — الله ت؛ينقدرة ، مدلولهااادلأئلفي تلك 

إذام تراب نن خلمكم أن ومزآياته ء ; تعالى نوله م جاء مجا الدلائل تلك ومن 
إني1كئوا لتأزوايا أتنكم ض م حاق أن وسآ؛ته ؤآ مر؛؛ بشر أنم 

خلقوسآياته )aG يتنكرون شوم لامحات ذلك في إل ورحمة مودة بينكم وجعل 
iiVKlr : Iالسلم الترآن م تقا/جاأ/.أ_اأ،، أ_م.ايان جما،ع م تنI : انئلر )١( 

.ا.أ_م-اا/جْأآ/يما_ا-•الضرالكر 
.»اشرامحرأ-مآا/جْأ/أاا)أ(انفلر:



|وبءثمنخءم مئادلأن فم اكييبم| الانءان طاغت 'مد 

إلى. ., شالمتن لأيأت ذلك ،ى إ0 وألوانكم ألسنتكم واحتلال والأرض السموات 
.٢١)8 الابات آخر 

خالقمنه—ا والتي ، فدرته على دلائله ، الايات هذه ني — بحانه — المولى _، 
،رمم عفام وأنتم ، القيامة يوم جاء إذا ثم ، عمد بغير ا وناته، والأرض موات ال

—يخم ثم — بحانه — يديه بثن متوون نوركم من قالعون أنتم ناذا دعوة يدعوكم 
كلهموانماد والخن، ، سالملأثئ ، والأرض الموات مزم كل ذ/ْ_أن عز 

ذلكوكان •خالق، محاك يكون أن نبل مجن جمعا الخلق ابتدأ الذي وهو ، هلامون له 
—العلي — وهوالله ، أهون عليه وذلك ، موتكم بعد محعثكم هوالذي ثم ، هتنا عليه 

الحكيم، انتقامه ني وهوالعزيز ، السماء *ي ولا الأرض *ي شيء كمثله ليس الذي 
. ٢٢١أمورهم وتصريف ، خلقه تدبير ني 

فيتطه سحابا هقٍر الرياح يرسل اثدي الله ٠ ت ذاتها السورة في تعالى الله نال 
يشاءمن به أصاب وذا خلاله ض يخرج الولد فترى كما ويجهله يشاء كيف السماء 

نم1دينينه نن عيهم ينزل أن فز من ك١نوا وإن ه( ستننمزرن همً إذا ١" ^ض 
انمونئنممي ذلك إل متها بمد الأرض يحني كيف الله رحمت ؛^؛٢^١)، فانظر وة( 
8 شيٍهديرٌ كل ض ونو  (ZD  ٠)■١٢

—بحانه — الله ندرة على للدلالة الأفاق؛ مجن الأيات هذه في المثل الله يضرب 
هذايسهل ثم المحاب، نتشر الرياح يرمل الذي نهو والتنور. المعث، على 

علىالمطر بينه من ينزل قْلعأ، يجعله ثم — بحانه — بمشيئته الماء ني المحاب 
.مأ_'\آ.)ا(ّررةاإروم،آة،

أ_م.>/جاآ/مآ_ْ\.ال-ان تمرحامجع I : انظر )٢( 
.٥ • — ٤ ٨ آيت، الروم، رر، )٣( 



العثقلية 

الطرفهذا ؛ استن نزوله نل كانوا وند ، ينشرون به أهلها ،إذا ، ثاء أرض أي 
.، ر١ فيها حياة لا هامدة كانت أل يعد الأرض به أحيا فقد ، بمائه الله رحة من 

،بالية عطامحا بمسمحوا أن بعد الموتى بعث على قادر ذلك على الهادر أن شك ولا 
•ندير 

بندمن جعل قإ ضعف نن خلقكم الذي الله ٠ : ذاتهاالسورة في تعالى نال ثم 
)TJ(المدير الخليم وهو يناء ما يحلى وقسه ضنها قوة بند من جعل ئم فوه صعق 

وْ(يرفكون كانوا كذلك ساعة غير لبتوا ما المجرمون يمم الماعة تقوم ويوم 
إديرْمالمنثتيايالله والإبمنفْوضمفىممب الملم الدينأوتوا وفال 

.إلىآخرالايات؛()٢( اننث...
نهوأنقمهم مجن المنكرين، لهؤلاء يضربه - تعالى — الله ندرة على آخر دلل وهذا 

نمأمهاتهم، يملون م أجنة كانوا ثم مهئن، ماء من خلقهم الذي — محانه ب— 
عندماالخلق في ينكمهم ثم ، الضعف بعد القوة هي وهده ثيابا، ثم أطفالأ، 

بعدصعقا يكون حتى القوه نتناقص حنث والهرم، الشيخوخة، مرحلة إلى يملون 
ثم، ثيء كل على القادر ، ثيء بكل وهوالعليم بريد ما يخلق وهوالدي قرة، 
مونيل الدنيا، في ليثوا ما مون يئأنهم اك-امة، يوم المنكرين هؤلاء حال عن يخم 

كاذبونقمهم م وهم لأنفمهم، العير يلتمّون بدلك وهم ماعة، إلا القبور 
أهلعليهم نيري الكدب، على ويحلفون الدنيا، في يكدبون ذلك نل كانوا وفد 

,البعث يوم إلى لثوا بأنهم الدنيا م يجادلونهم كانوا الدين العلم 
اليومبهذا يعلمون يكونوا لم واكنهم به، كدبوا الذي البعث هويوم وهدا 

.٤  ٤٧، ٤ ٤ ■ا/ا• : ر الطم اقرأن تنم ٠ ، ٣٦- ٣ آ/؛ •؛؛١ ا/ م. I ايان جاع مم I اطر: )١( 
.٠ ٧ — ٥ ٤ ، آي؛ الروم، صورة )٢( 



|j£_منهرم مجادلان فم اكو؛بمر الانءاز من أ

ينقعلا الترم هذا ٠ بقوله الخيل هذا على الولي بمنب ثم به، ككذههم 
،.١١يمنون كما الدنيا إلى راجعتن هم ولا معذرتهم، 

بخلقهماكذكءر مؤنق من المنكرين، نه المولى مل العث، على دللآ-؛م وهذا 
الحمرةنيران وأجيج انكمارهم ذل لهم صور حيث والنداعة، الحمرة، موقن، إلى 

•العث بيوم تكذيبهم بسبب قلوبهم، في تتلظى 
ئم)x( ط؛ن س الإنسان حلى وبدأ حلمه فيء كل أحسن الذي ا ت تعالى نوله ومحنه 

الممعلكم وجض روحه م فيه ونمح سواه ئم )a( مهمح، ماء من سلالة من نسله جعل 
خلقنمى أ'ذا الأyض و ضنتا أئذا وقالوا  G3صون نا شلا والأفنية والأمار 

إلقز بكز وكل الذي الموت نلك بموقاكم هلً دء كافرون ربهم بلماء هم بل جديد 
أنموناوبهزربما عد رءوسهم ناكئوا اشبمومون إذ ولورمح،  CDعون رج ربكم 

ولكنإنداها ض م لاقا شئا ولوم )W( نوفئون إنا صالخئا شل فازجنا وسمنا 
لماءنسيتم بما يذوقوا وآ( اجممن والناس الجنة من جهنم لأملأن مئي الفول جى 

.، ٢١شلرن)ق(«كثم بما الحلي عيان وذوقوا نسيناكم إنا ا هذ يومكم 
المعث،على ندرته على الدليل الايات، هذه ني - وجهه عز - المولى ويذكر 

نهوخلقهم، م قليتربموا هم، أنفذات من للمنكرين الدليل بضرب والنشر، 
صلبمجن يخرج صعيما مم مجن نمله جعل ثم راب، من أولأ آدم أباهم خلق الذي 

الأفدةلهم وجعل والبصر، المع وثق الروح، فيه فنفخ المرأة، وراتب الرجل، 
هؤلاءاءل مبة العقليالنعم هذه وبعد عليهم، الله نعمة فيعرفون يفكرون، لعلهم 

ونصيرنفنى، أن بعل جديد من الحياة إلى لعاثدون أتنا ، البعناحقيقة عن الجاحدون 

، ٣٧،  ٣٧/ ٢ ١ /ج ١ • م - I او؛اذ< جا«ع مم I ، ٤ ٤ ٩ / ٣ : ا الفلم اممرآن مم ٠ : انفر )١( 
.١  ٣٦، جْآ١ / ٣ م ا- ،الضرالكمر 

.١ ٤ - ٧ أين، جدة، المورة )٢( 



البعثقضية 

وذلك، حق أنه ويعلمهم ، الأمر سا — ،بحانه — ادلى يقرر حينثال ؟ بالية عظاما 
يومبلهاثه، كذبوا من إلى ومودون آجالهم، انقضت إذا ا،لوت ملك توفاهم حئن 
بهكذبوا مما ويقرون ، ربهم يدي بئن والانكسار الذلة موقف امذبون هؤلاء يقف 

دنياإلى العودة منه ويهللون ، لأوامره وانصياعيم لله، ْلاءتهم وسلمون نل، مجن 
—المولى يذكر مم ، منيم ساعة ولأن ( ههات وكن ، الحنان بوا ليكت، العمل 

،قثل مجن رمدهم لاليمهم ماء فلو تحد لا التي وقدرته ميئته عفلم ~~ سحانه 
لحلمابيعود ثم التقلين، مجن جهنم مملا أم القول، منه سق وكن مهتدين، وكانوا 
الموبخبهذا عذابهم من ويزيد للومهم، العذاب، مقام في وهم المنكرين هؤلاء 

. ٢١١ؤإنكارهم تكذمحهم على لهم جزاء العذاب يذوقوا بان الأليم، 
•يتيلدا إلى فسقناه 'نحايا فتئٍر الرياح أرّل والثه ء ٠ تحالى قوله ذللث ومن 

٠، ٢١و )ق( السرر كيلك موتها بمد الأرض به فأخينا 
أنىسمْ تنل وم١ أرواجا جهلكم ئم ظمة س يم نراب نن حلفكم الأع و ء : وقول< 

علىذلك إن كاب م إلأ ءمرْ مجن قص يولا معمر من يعمر وما بعله إلأ نضع ولا 
المعاد،على — سبحانه — يدثلالمولى امرممة، الأيات هذه في •  ٢٣١«)aG يسير الك 

البلدإلى فيرنه سحابا فتثير الرياح يرمل فهوالذي ، مجونهامد الأرض إحياء 
الزرعوتنت تز، نشهالساب، الأرض تللث على المهلر فينزل الميت، انجدب، 
يحييكمفكذلك الميتة، الأرض هذه الله أحيا وكا الحياة، فيها وتعود الأخضر، 

يضربهالأفاق مجن دليل وهذا — بحانه — بقدرته ناخرة، ءذلامجا تصيروا أن بعد 
البعث.حقيقة لإثبات — وجل عز — المولى 

. ٤٦٧،  ٤٦٦/ ٣ : الطم، تفرامآن I : )>(اطر 
٩٠ ، آية ، فاطر ررة م )٢( 
.١ ١ ، آية ، فاطر ، مررة )٣( 



المسمنخءم أوداهاق اكيبأٍتم الانءآن من؛!!غت ؛

مبحانهيذكر— حيث الله ندرة لإئات الأنقس؛ من آخر بدليل الدليل يردف ثم 
نطفة،من نسله جعل ثم تراب، من آدم حلق الذي م بأنه والأ-؛مى، الفينة تن ب— 

مشيء عليه يخفى لا الذي علمه، بحانه—التام وهو—مأزواجا جعلهم ثم 
مذلك وكل تضع، ومتى كلأنثى، تحل ما يعلم فهو ، الماء في ولا الأرض، 

علىوذللث مسملور، كتاب في إلا عمره من ينقص ولا إنسان، من يعمر ولا علمه، 
٠را، مسحانه إحاطته وعفليم علمه، تمام مجن وهذا يسر، الله 

الإليهم أئهم اقرون من ميلهم أهلكنا كم يروا ألم ا ت تعالى قوله أيمنا ذلك وس 
1نتاهاانمته الآ'نض لهإ وآيه ٥ نئضنون جمإ  IJكر وون )n( يرْجنون 
فيهاوفجرنا وأعناب ئجيل جئاتٍس فيها وجطنا )ll( ياكلون فمنه حيا منها وأخرجنا 

يالذ بحان ؤج يثكنون أفلا أيديهم عملته وما فمره من ليأكلوا ؤث( النيون من 
.^٢، (( )نج ينلمود لا ومما أنمهم ومن الأرض ئنبت مما كلها الأزواج خلق 

بعدالبعث على قدرته على — مجحانه — المولى يدلل الكريمة، الايات ذه هم 
رجعةفلا أهلكهم حيث الأولئن، المكذبتن مجن كان من مصير أولأ، فيلأن ، الموت 

يوموالشرر، عث، البيوم ، الاحرْ في ، واللقاء الموعد، ؤإنما ، الدنيا إلى لهم 
سآياتآية المنكرين، لهؤلاء — ذكره عز — يضرب ثم والأخرين ، الأولثن يحضر 
فأحياهاالحياة، معاني كل فمدت الخي الميتة، الأرض أية وهي الكونية، البعث 

اخنلفة،الخداثق منها وأحرج طعاما، لهم جعله الذي الحب، منها وأحرج بقدرته، 
الالخي وألانه نعمه من ذلك وكل العيون، ا فيهوأجرى ، والأعناب المخيل، من 

٠٥  ٦/٣ت ٠ العفلم القرآن ير نف٠ ،  ٨١—  ٨٠ا/ج'ا؟/ م• — C الييان ج_اءع ير نفء ت انظر )١( 
.١ . - ٧ / ٢ ج٦ ا/  ٣٢ِ I !الشيرالكثير 

. ٣٦-  ٣١ص،أة: سورة )٢( 



البثسا 

الايات'يتل ثم ؟ رزقهم ما على الشكر ذكر بعد لمائة جعلها تحمى ولا تعد، 
ومنالأرض من الثمار ألوان كل خلق الذي نهو ، وتنزيهه ، وتقديسه المولى بمسح 
اللهنتعالى ، الأزواج جعل علمنا به بمحيهل لا ومما ، والإناث ، الذكور جعل الثر 

٠( ١ ) بمفون عما 

معهايوع لا حض ، الفليمة الإلهية القدرة دلائل ، ذللث بمد الايات تذكر ثم 
.والنشر ، الحشر ، العث على — سحانه المولى قدرة في للشك مججالأ 
ويقولونء ت للعث وامحشعادهم ، المشركين استنكار لذكر الايات تعود نم 
الثهشاء ،1 إلا ما ولا زأ شى املك لأ قل )aG صادفن كنتم إن الوعد هذا مس 
إنْأرأبمم قلْ )ق( ينممدمون ولا ماعه ينئخرون فلا أجلهم جاء إذا اجل أمة لكل 

بهوفعآم؛تم ما إذا أمم )ج المجرمون سه ينتسبمل أونهاراماذا نيائا عذابه أناكم 
تجزونمل الخلد عذاب ذوقوا ظلموا للذين قيل مم )تك( ننتنجلون به كنئم وقد آلأن 

أنموىبملأوما محذوإل؛ي 
. ٢٢١بمعمينلآث(« 

نمرضوعقاب، حساب، محن به وعدوا وما البعث ونوع يسعدون هم قها 
حين، الحقيقية العاينة مقام إلى بهم وتتنل ، المرتقب الموعد ذللث تحديد عن الأيات 

نقاشهمخضم وني ولهوهم، وسهوهم، غفلتهم خضم وتأخذهم؛ي الصيحة، نقع 
أموالهم.في ولا أهليهم، في توصية يستطيمن فلا ، البعث حقيقة في 

مجنالبعث نفخة ذللك بعد تكون نم ، إليه الرجوع يسممليع لا محته خارج كان وس 

'م/ي7ْ،خ7ْ،ا؛العثلم تمرالقران ،، ٣٥٤•اا؟/ —م'ا/ج'ْ ال؛يان جاُع نمير ٠ انقلر• )١( 
/ج١٣٦٢امر«_م،اكسر 

. ٠٣،  ٤٨ت ،آية محوض صررة )٢( 



أوبءثمنخءم مبادلة فم |كيو؛م القراد من 

سبمشا من ويلنا يا ت محنهم ما ويقولون ربهم، إلى الجر يحثون محم ناذا المور، 
وعدناالذي العث يوم هذا : ويقولون هم، أنفإلى القول يرجعون ثم •ناعنا؟ 

إلاكان ما العقيم، الأمر ذللث أن الايات تذكرم ثم المرملون به وجاء الرحمن، 
يديهُ؛ن والاحرون الأولون، فإذا — صحانه — ا،لولى بها أم واحدة، ميحة 
مماإلا نفس كل ئجزى ولا ، أحدأ، الله يظلم لا العقيم ايوم هذا ني قائمون، 
.ءمك)ا(

نيمقيم نميم من فيه هم ومجا الصا-فن، ممر ذللث، بعد الايات تذكر ثم 
أفم.عياب من نيه هم ومجا المكذبتن اخرمين ومصير النعيم، جنات 
العث.على الله ندرة شت الأنفس، من بديل ذللث، بعد الأيات اني ثم 

)٧٧(ثبثن حميم هو ماذا ظمة من حكاه أئا الإنسان ير لم أو ٠ ; تعالى نال 
الذيحييها قل )av( رميم وهى الخظام حٍى من مال حلمه ونمي مثلا لنا وضرب 

^١ن^را الأخضر الثم من لكم جعل الذي ؤق( عليإ خلق وهوبكل رة أول أنشأها 
هتلهميحلق أن على بمالي والأرض الحموان حلى الذي أولمي تق( توفدون نه أنتم 
()taنيكون كن له بمول أن ذحئا ١راد إذا أ،مه إئما )Ta( العليز ونوالغلأيى باد 

.، ٢١ْ ؤق( ترجعون وإيه فيء كل ملكوت بيده الذي مجان 

هذامن — بحانه — المولى نتعجج، ، ٣١قريش مشركي أحد ني الأيات هذه نرلت، 
بحماقةوينكر حلقه، ا-ياهل هذا ينسى فكيف التفكير! في ايشري الأنحهلاهل 

نطفةمجن الكر هذا حلق وهوقد وتبلى، ترم أن بعد العظام إحياء على الله فدرة 

'آا،ا/ج-اآ/ااأ_م. jUlجاع تنم ١ انفلر; )١( 
 ^)T( ٣٨ ٧٧ص،ب-.

.٠٨ص راجع )٣( 



انمثضا 

نطقابتدأ الذي أن ولعلم هدى، ولا علم بغم الله آيات م يجادل به ؛إذا حممْ، 
بتنيزاوج ثم الحبماة، إلى إعادتها على نادر ، شبماتك لم أن نل س القيام هذْ 

ععظمالنهج *ذا على جرت كا ، العث لأبان ، ١لآفاق ودلاثل ، الأنفس دلاثل 
الشجرمن يخرج الذي ، ثدرته وءفلادم ، الله آيات إلى بالنفلر الإنسان مامر الايات 

أنولطم ، منها يرتدون التي التار، وهي صدهما ، والرؤلوبة ، بالماء المليى الأخضر 
يعيدهأن على نادر الإنسان، حلق من أكبر وهي والأرض الموات، خلق الذي 

نيمجا بيده محوالذي ء فيكون كن ٠ كلمة في فدرته نتجلى والذي الحياة، إلى 
•والمال المرجع، ، أمرْ وفي بامره، نيء وكل والأرض، موات ال

منخلماهم إئا حاقا من أم حلما أذي أهم متقنهم ٠١٥ ; تعالى نوله أيما ذلك وس 
رأوا?؛ة'وإذا ؤث( يذْمرن لا ذكروا وإذا ويخرون)d عجين بل )iG لأذن ط؛ن 

أثناوعفاما ترابا وكنا متنا أئذا قه مب؛ن سحر إلأ هذا إن وقالوا و1( خرون ني
زجرههي يائما )aG داحروذ وأنتم نعم هل )UG الأولون أوآباؤنا )3G لسعويون 

الويالممل يوم هذا الدين)ZG يوم ا هذ ويلتا يا ومالوا )؛G ينظرون مم ماذا واحدة 
دونهن )3G يمدون كانوا وما وأزواجهم ظلموا الذين احشروا )aG ئكذبون بٌ كنتم 

,، ١١«)U( ننثولون ومحونزانهم ؤه الجحيم صراط فاسوهمْإر الله 
إنكارور صمجن ورة صالكرم، القرآن لنا يعرض الكريمة، الايات هذه ني 

عولأءسأل أن ه مجحمد إلى الخطاب يوجه حيث والنشور، للبعث المشركين، 
الطم،الخق هذا حالق ألمس ، ؟ الموات حش أم الله، على أند انكرينأحلقهم 

بحقارةيذلإهم وبلاثهم فنائهم، بعد الحياة إلى إعادتهم على بقادر يرونه، الذي 
;له ويقول مجحمد. إلى عيد نم ببعض، بمضه يلتزق ًلين مجن حلقهم، 

.٢ إ - ١ ١ : أية اكاتات، سورة )١( 



اس•صخرم مجالك غم اكء؛بمر الأذ>اث با1ءت من 

الله،ندرة مزآيات آية رأوا كلما ولكنهم ، هذا إنكارهم من ، ُحمد ا عجمت إنك 
نعودكيف مبئن، محر إنه ت ويقولون يتهزوون هم ناذا ، ، الحجة عليهم ونتن 

حينئذ؟ دارمأ وعظما ، باليآ ترابا نمير أن بعد ، الأولون أوآباؤنا نحن، الحساة إلى 
وأنتم، ربكم يدي بتن وتحئون ، ذلك بمد تعقون سوف نعم ت محمد يا لهم قل 

فاذاواحدة صيحة هي إنما — ، بعسير الله على بعثكم نليس ، حقيرون ، صاغرون 
واكتفى: الألوّي،٠ يقول العفليم. اليوم ذللث أهوال الله'ثفلرون يدي بتن نيام أنتم 
ماسق اكفتاء عليه دليل يقم ولم اشدار، هدا على البعث إنكارهم على الجواب في 

.إلخر١، • • • فاستفتهم( سبحانه) نوله م جوازه على يدل 
اليومذللي في والمدامة، الحسرة، مقوف إلى الجدل مقام من الأيات تخهلفهم ئم 

إلايسمعون فلا يكذبون، به الذي اليوم الناس، بتن فيه يفصل الذي العظيم، 
—سمحانه — العتليم يامحر حنن أجمادهم، تلون العذاب وسياط التقريع، كلمات 

إيمانهم،يا'م ثم المصير، وبمس جهنم، إلى وأثياعهم أشباههم، مع بمحشرصأ 
.، ٢١عملت مما نفس كل لتجزي دنياهم، ني فعلوه ما كل عن وموالهم 

مصيروذكر الثن، الهنا،لكذبثن، مجمير ذكر في ذللث، بعد الأيات تأخذ ثم 
أهلمن محومجنتن بتن حواره يدور الذي الموقف هدا إلى تمل حتى المهتدين، المومنأن 

أندا)ثم( انمصدص نمن أئثلث يمول فرين)?٠( لي كان إز نهم قائل محال ١ ت الجنة 
فيفرآه فاطالع )أي( مطلعون أنتم هل فال ؤْآ لخدبمون أئنا وعطاما ترابا وكئا منتا 

منلكنت ربي ولولانعمه ( ZDثريين كدت إن تالله فال ( ZDالجحيم مواء 

-الآلو-ي معود الدين نهاب - ر الئاتي والع العظم القرآن تغير ني المعاني روح ا ت انظر )١( 
"ua/yt  - التامرة.- اكراث دار •كية
.٦ - i / ٤ ; I الفلم الترأن تمر I ،  ٣٢- ٢ ٨ / ج-ا٢ ١; م. - I السان جامع تنم :I انفلر )٢( 



العثقدٍ،؛ 

مء هءٍ" ِ  ء

إنبمعذُمح)قء نص وما الأود موقا إلأ بميتثن)ZG نص أفما )yd انمحضرس 
. ٢١١ء الخازن)iG فلنل هذا نمثل لت( الخظيم الموز لهو هذا 

يإمماُه، كغر ومن بالبعث، آمن مجن بتن حيا -بمدالأ الايات تذكر لم فهنا 
مما ومدى مجباشرة، بالمث ُنآُن مجمير ذكرن حث آخر، أسلوبا انتهجت 

الاباتبجت خلاله ومن حقا، ربه ودعه مجا وجد حنن ومعادة بهجة، مجن كيه 
علىالله ندرة نشت أن دون ألم عذاب عن هونيه وما البعث، أنكر محن مجمير 

الفرش-ث.مصير بذكر اكتفت يإنما دليل، باي العن، 

عيهاأنزلما ■حاشعة الأرض ترى أئك وسآيابم ا • تحال نوله أبما ذللث ومجن 
. ٢٢١ائيءفديرؤت( عدكل إئه انمونى أحياهانمحم إذالذي وربت انماءاهترت 

صما،لمعرشها العن، مكري شهة الدليل، هدا ذكر بعد الايات نعرض لم 
الشهة.مجضمون القارئ على يخفى يلأ بحيث أحر، آيات في ورودها بق ول

ميتابه؛الدة مأنشرنا بقدر ماء النماء من نول والذي ٠ ت تعار نوله أبمنا ومجته 
تعدادنايا ئ العث، على الإلهية القدرة دليل يرد وهنا  ٢٣١ا( لآ1( يحرجون كذلك 

. ٢٤١ووحدانمه ألوهمته، لإبجات الماد، على الاه آلاء 

المغمودولفلهور اقفل، للتكرار منعا الشبهة، ذكر عن أخرى مرة الايات وئعرض 
الفكر.إعمال إل حاجة دون 

بميولم والأرض الموات حلل الذي الله أن يروا لم أو ا تعار؛ قوله أيقنا ومنه 
.٦ ١ — ٠ ١ ت آية ، الصافات سورة ( ١) 
.٣٩)آية ، فصلت صورة ( ٢) 

.١١الزخرف،آية: سررة )٣( 
هختلمة.سور في الأية يده معنى توصيح سبى )٤( 



المسمنخءم مبادل؛ ض ال؛نءاذ من؛1؛؛؛ 

دمحوم)تتا م على إل بد انمود بمي أن ض بقائد بخلفهى 
كنتمبما المذاب فذوiوا فال وربما ض؛ بالحؤإفازا ٠^١ النارأليس على كهروا الذين 

.،١١٠( ZDتكفرون 

الإنكاري،زال الهذا بالأشياء إو_ها، والقلوب الأذuن، الأيأت -شد 
العليةقدرته وأنكروا ، الفلغون بالله فلتوا الذين ، للعث الكرين حال من للتعجب 

فلفتتأ عجيب أمر هذا : ونالوابلاثهم، بمد ونشرهم موتهم، بمد إ-ماتهم على 
الماثلةالله آيات أعفلم مجن وهي والأرض، الموات حلق إلى أذهانهم الايات 
علىنقدرته العفليم، الخلق هذا عن يعجز لم والذي حلقهما، بمجزه فلم أمامهم، 

أمرمن بمجزء لا ، نيء كل على نهوالقادر سر، أم أور، باب من الموتى إحياء 
هؤلاءلعل مجشلأ محاقها له، القدرة نست الأناق، من دلالة فهذه ، ثيء خلقه 

•يرجعون غيهم عن المنكرين 
وجدالهمالمكرين، نبهة على نص ولم البعث على الله قدرة الايات أئ؛تت وقد 

التقرير،مقام مجن المنكرين هؤلاء انتزاع عو آخر، سيلا وانتهجت البعث، حقيقة في 
حق،وعد، أن بالله مون يقالنار، قي مكبكبون بهم قاذا العذاب، يععيم إل 

يكفرون.به كانوا مجا وذلك عذابهم، مجع عذابا نزيدهم 

بربأمم فلا ؤج يشون نما حكاهم إئا كلأ } ; تعالى قوله أيمنا ذلك ومجن 
وجبمسوءتي نحن وما نهم خيرا بميل أن عاد وج لمادررن إئا والمغارب المنارق 

منيحرجون يوم وج يوعدون الذي يومهم يلاقوا حش وينموا يخوضوا فذرهم 
ذلكذلا نرهمهم امنارهم حاشعه )rQ يوفضون نصب إز كأئهم سراعا الأجداث 

.٣ ٤ ،  ٧٣٣ الأحناف، محورة ;١( 



المثنمطت 

.٢١١٠رآأ( يوعدون "^^١ الذي اليوم 
الكرانحادل، الإنسان مذا أصل ، الايات مد0 م — ذكره عز — المولى بجين 

خالقالذي وهوالمليم ؛ العلية بذاته — ذكره عز — مم ثم ،  ٢٢١بعثه على الله لدره 
عالييولاع يطيل أن على قادر انه ومغارب ، مشارق لها وجعل والأرض ، الموات 

،لهوهم ني ويذرهم ، ونأنهم يدعهم أن . سيه - وجل عز - يأم نم ، بعزيز الله 
نبورهمس يخرجون يوم ، يمزعون فيه الذي الحق، يوم يأتي حتى ، وجهلهم 

وهوذلك، منصوب علم إلى عون يوكأنهم والمغار، الذلة تعلوهم مسرعين، 
. ٢٢١يوعدون الذي اليوم 

الشمهة،ذكر على مص ولم انشرك'ط'!لبعث، إكار عن الأيات أجابت وهكذا 
عنأءرص~تا ثم أنمهم؛ خلق ابتداء في ليتفكروأ وأرجعتهم صمنا، ذلك وعرنا 

القيامةإلى وهم إلا ميقوا لا حتى وشأنهم يدعهم أن محق الّم بأٌر وذلك ' جدالهم 
يحشرون.

أطوارا■حالمكإ وفد ؤآ( ومحارا لئه ترجون لا لكم ما ا : تعالى نوله أيصا ذللث وُن 
وجعلئورا مهن الممر وجمل  CDيافا سموات سع الله حلق كيف تروا ألم )ق( 

ويحرجكمًفيها مجدكمْ ئإ مائا)vG الأرض لمن أنتكم والله  CDسراجا الئمس 
. ٢٤١، محجاجا)Zi( سلا منها لتنلكوا بساطا)٩٠ الأرض لكم جعل والله ؤء إخراجا 

—نوح تذكير معرض ني الايات، هده ني البعث على الله ندرة دلائل وردت 

.٤ ٤ — ٣ ٩ 1 أية انعارج، سورة )١( 
الإنسان.خلق عن تحديت الم اناقة الايات انفلر )٢( 
،٤ ْ ١ / ٤ : ٠ الفلم المران مسر ا_مأاجآ\/ه0،أْ،أ الجان جامع تف • : انفلر )٣( 

٤٥٢ .

.-■٢ ١٣:.أية )أ(مرة;وء 

اتحء=حء



|ويءثمنخرم مئادلأن فم اكييبم| الألوان من 

عدم، قومه على — السلام عليه — فسمتكر ، عليهم الله بنعم لقومه — السلام عليه 
علقة،إلى نملمة من خلقهم ني وتدرج خلقهم الذي لله_عزوجل_وم تعفلمهم 

السجع،الموات خلمح، وهوالذي خلقهم استكمل حتى ،  ٢٧٥۶إلى مضغة إلى 
وهومراجا، الشص وجعل نورأ، القمر جعل ثم بعض، نوثا بعضها طاقا وجعلها 

خلقامها بعثهم ناء إذا ثم إلمها، ويعييهم ممتهم، ثم تراب، محن خلقهم الذي 
رزقهمعن وهحثوا مللتها، في ويسيروا فيها لمعوا الأرض، بط الذي وهو سويا، 
.٢١مها)الله جمله الذي 

العثأثبت ؤإمما بشبهتهم تمرح ولم ، انمثر أمجر م المكرين الايات نجادل ولم 
عنبعاجز ليس ، النعم هذه سر فالذي ، اده عبعلى الله آلاء تعداد ٌلريق عن 

•قدير شيء م( على وهو وفنائمحم، موتهم بعد الحياة إلى إعادتهم 
س)aG حلمه نيء أي س أكنره)vT( ما الإنسان قتل ٠ : تعالى قوله أيضتا ومحنه 

أنشره)n(٠^١؛ ^١ ئم فأنره)iG أ»امم ئز D( سره المءل ئإ محيره)قه حلمه ظمة 
يم)ْآ( صثا الماء صسغا أئا )JT( طعامه إق فلينظرالإنسان )xG أمره ما يمض كلألما 
)aGونخلا وربموئا )aG وفضجا وعسا )M( حما فيها فأتتنا ذما)1G الأرض شمما 

, ٢٢)٠ لكزولأمامكإ)iG متاعا  GDوأبا وفاكهة عتا)ZG وحدانق 
علىمنمه ، للُث، الكر الإنسان ذلك الايات، هذه ني — ذكره عز — يذم 
أيمن ء ت بقوله مجته حلق مجا بحقارة يذ'كره ثم الله، لقدرة وجحوده، كفره 

.سء((؟)'؟، 

نهلفةمن الكر هذا خالق بأنه _ محبحانه — يجسجا ثم التحقير، به يقصد استفهام 

٠٤٥٤ت؛/"أم؛، ٠ الخفلٍم المآن مسير ،ء  ٦١/ /ج٩٢  ١٢٢و—اليان جا*ع نمير ٠ انفلر؛ )١( 
. ITYما١-ص،وة: )\(ّورة 

.١ ٨ ت آية ، عبس سورة )٣( 



انمثكنية 

طريقعلى دله ثم ، وثقاءه ، وسعادته ، وأجله ، وعمله ، رزقه ندر نم ، حمرة 
ناءثم؛،;ا مرأ، له ويجعل أجله، حان إذا مميته هوالذي ثم أمه، بملن س الخروج 
الإنسانهذا إن ثم أعماله، على لحاسه مرة، أول خلقه كيوم وأعاده بعثه، 

إلىالجاحدين، أنفلارأولثلث الايات توجه ثم أجله، مجن الله خلقه ما يود لم الكفور، 
جلت_ نالله الهلعام، الزرع،ؤإخراج إبان ملتة ع وهي ، الأفاق م اله آيات مجن آية 

فتنتالحياة، فتها وتمري نهتز، الميتة، الأرض على المْلر هوالذي؛نزل، - ندرته 
علاه.في الله فنارك .  ٢١١والخيوان للإنسان، والقمار الزروع، 

كفرهم،من نجسن، ثإمما ، المث، مكري شبهة بذكر تصرح لم فالايات 
.والأفاق الأنفس م الإلهية، دلائلالقدرة أوردت ثم مانرة، ئ'كارهم 

الجنة،أصحاب مصير موصحة العظيم، اليوم ذللث وصف في الايان تأخذ ثم 
ذللثأحداث الأعئن أمام تتراءى حتى أهواله تصف ثم عير، الأصحاب ومصير 

اليوم.

(33دافق ناء س حلق حلق)ث( مم الإنسان فلينظر ٠ ت تعالى نوله أيما ومنه 
.، 8٢١ فائرتق( رجعه عاى إئه ( jDوالتراب الصلب بين س يخرج 

أنغلارأولتلثفوجهت ، الأنفس من بدليل السعث، إثبات على الايات نمت 
،بلائه بعد ونشره ، مجونه بعد ان الإنس—بعث، على الله لقدرة المنكرين ، المكذبتن 

هذامن ، المكابر الإنسان هذا خلق الذي وأن ، خلقهم ابتداء إلى أنفلمارهم فوجهت، 
هذهذكر ورد وند . ، ٣١يسير عليه وذإالث، الحياة إلى إعادته على نادر ، الضعيف، المم 

،٠ . /٣ ٤ : I اسلم اممرآن تمر ا-'ا،» المان،-مآا/ج.'آ/أ"آ،جاع م تغ٠ : اتفلر )١( 
٥٠٥.

٨٠ — ٥ أية؛ ا الطارق صرره )٢( 
t انملم الغرأن تنم I ، ٩ ٤ - ٩ ١ / ٣ ج. / ١ ٢ م 1- اياد جاع م تغ٠ : انخلر )٣(  : I / ١٥٣،

٠٣٢.



i منخرمأابصسادوت اك>ببمأفم الانءان طاغق من

تسابقة محواصع عدة قي الدلائل 

;أصلن أحد إلى ترجع الكرين شه أن إلى نخلص وبهذا 
والشهوات.للهوى اتاعا والخزاء والحساب العث إنكار — ١ 

ولوالكروي، يهللمها الم الشبهات يسب والجزاء والحساب البعث إنكار — ٢ 
٠راآ الشبهات نفوسهم إلى سارعت  ١٠٠العرنة حق الله عرفوا 

مايفرغ ميل، كل س الإنسانية النفس إلى يدخل الكرم القرآن أن نرى وهكذا 
الرسلوأن حق، الله أن وتعرف ، حالتهاإلى تثوب بها ناذا ، جوانحهاب؛'ن يريد 
أمرعن نعتت القوس يعص النيهناسة الأهواء اصتبدت ؤإن حق، البعث وأن حق، 
والخوفالشهوة، نتغلب يقول، ما صدق تعلم أعماقها في أنها إلا ورمله، ربها 

.الهاوي؛نإلى الإنسان نتسوق الحم جوانب على والحساب الرقيب فكرة من المفزع 

معقاطعا خبمرا اب والعالبعث وقوع عن الإخبار الثالثغ؛ الطرمة 
صوجم>أرلو الدليل طي 

عث،للبالمكرين ه بنذكر على الكرم القرآن نص لا لك المهذا وفي 
لاصتيفاء، تكرارهاإلى الحاجة وعدم ، واستقرارها، لوضوحهاوذلك ومجادلاتهم، 

مشاهدذكر على المسلك هدا في اقتصر فانه لذا ونقاشها؛ محرحيا، السامة الأيات 
فتزعالأنظار؛ أمام وأهواله أحداثه تتراءى حتى الحفليم اليوم ذك وأهوال القيامة، 

ترى،ا جملهول الفرائص، وتضْلرب القلوب، وترجف الأبدان، من النفوس 
وتهعسمع.

.ا'اأاأ،مها/ج.آ/،ماآ،الكم الخم I :اطِ )١( 
• ٢٩•ص ، ٠ الإ؛ان إلى ااا-ءوة في القرآن منهح ٠ ؛٢( 



تتتتتتتتالعث كا 

عاليللدلالة جاءت قد القامة مثاهد ذكر أن ، وهلة لأول الثاريء ويحب 
للمثالحاحدين المكرين عالي وردأ ، والحناء ، والخاب العث، وقوع صدق 
تصفالم الايات نالك أن ، الأمر حقيقة وفي ، به المحيثنن المومن؛ن دون نقط، 
فهي؛ والنشور ، العث لإسات كدليل حقأ جاءت ند وشدائدها ، القسامة أهوال 

فيالمكرين مع نقاش دون دقة بكل ونمقه أحداثه وعن الأخر، ايرم عن نتحدث 
,مها مراء لا وحقيقة ، محته مفروغ الأمر هذا وكأن ، صدته 

قيروله أناء المكية السور قي جاء ند القيامة مشاهد وصف أن نرى لدلك 
٠٢١١الموحد ايلم افصع عر المدنية السور في نزولها وامتص المشرك انحتمع 

عراياته احراع لعدم ، بحثي بمجال يختص لا الايات مجن الخانب هذا أن ومجع 
بعضة ملامتقنصي المقام هدا في الدراسة إلاأن ، البعث مكري مع القرار الجدل 

أذكروموف البعث، إثبات في الكرم القرآن انتهجها ْلريقة باعتارها ، الايات نالك 
التعرضدون ، ومشاهدها ، القيامة أهوال تمحق التي الايات تلك من بعضا 

.ودتاثقها كفاصيلها 

ومصيرالمومنمن ممحير وصف عند تعار نوله ر جاء مجا الايات تلك فمن 
ول-اّهمْولو'لوا ذهب أساورس س فيها يحلون يحزنها ءدْن جنات 1 الكافرين: 

)tr(ذكور سور ربم١ إن الحرن ^١ أذهب ١^۶؛، ش انحمدُ وiازا )rr( حرير فيها 
)ar(ثعوب فيها يمسنا ولا نمب فيها يمسا لا مضله من المقامة دار أحثنا الذي 

عذابهامن عنهم حمم ولأ ميمرزا عيهم شنر لأ جهم نار يهم واكينكمرو١ 
بمرناأ>خاتلّالخايراإذي

٦٠ ه ، ٦ ٤ ص ، I قرآنية دراصات ء ت انظر )١( 



1وصمنخءم مدا3وت فم أكييبمر الأنوال من أ

سلاظايبمآ فما فذوهوا اكذمحر وجاءكم نذم س به بمذكر نا ممركم لم أو نل كئا 
,نمرو?(أ)ا(

،المتيم النعيم ذلك صور س محورة ، الآي١ت هذه م — ذكره عز — المولى محض 
بالذهبيتحالون مقامهم، اية نمي بلقاثه، وصدق به، آس لمن أعدم الذي 

،عليهم به الله أنعم الذي الحي النمم س نوع وهذا ، الحرير يها وئامهم واللؤلؤ، 
—وجل عز — لله والثناء ، الحمد معاني نفاههم على ترسمه المعنوي النعيم ياتي نم 

الذيالعم، مدم ، الذنب غانر نهوالله سووهم وما يحزنهم مجا عنهم أذهب الذي 
نصا.ولا تما مها يرون لا المم جنات *ي مهامهم جعل 

يأتيهملا مقامهم، الار نفي المكرين، المكذبتن، أوكلن، مصير الايات تصف نم 
وهذا، الأناب< عنهم يخفف ولا جهنم، شواظ س نيتريحون واحدة دسة الموت 
:بقوله وعذاب ألم، س ليه هم ما مدى الايات تصور ثم وكذب، كفر، س جزاء 

^لخ١ذراإذيكئ١صأولممحضنا
تتعالىثم . ، ٢١نميرامن للظ١ل٠ين اذدمحرفذوقوامماتذكروجاءكم م، بمذكرفيه 

اللوم،س مزيدأ إلا لهم، مجيب فلا يقذون، العذاب س لعلهم صيحاتهم 
غتهمعن، لعلهم الأجل بهم وامحد الدنيا، ني عمروا فقد ء شركم لمً أو ا والقرع 
ذوقوافاليوم ونفورأ، طغيانا إلا ذللئ، زادهم فما بالايات، الرمل وجاءتهم يرجعون 

بأنفكم.سلموه ما وهذا مجيب، ولا لكم، نصير ولا به، كذبتم ما 
وإذا COوحمت، لربها وأذنت،  COانشمت، النماء إذا ا ت تعالى نوله أيصا ومحنه 
أيهايا  COوحمت، لربها وأذنت،  COوتخلت، فيها ما وألفت،  COمدت الأرض 

. ٣٧-  ٣٢: وة ناطر، سورة )١( 
. ٣٧:أين ُاطر، سورة )٢( 





اوسثعنخرم 1ده1دا؛ فم ااه>،ا■! الأز>اد ؛ااغ؛< مز 

مشاهدس قصير مشهد وصف في الآ؛ات أحدت ، العفليم اليوم ذلك شأن من 
متهلايرْالروامي ا-لتمال وهذه ، كالفراش مسئوثون فالناس ، البعث يوم الشدة 

بالختانموازنه ملت فمن ، الأعمال لتقييم الزان ينصب ثم ، الفرش كالصوف 
،العياب ذكر في يمصل نم ، وخر خاب شد موازينه خفت ومن ، ونجا نار نقد 

نقرصني الرعب مزيدآمن لتلقي وذلك ، النعيم وصف ني انتضت حئن على 
بقوله:فمر الحضيض، إلى يهوي هو ها اليوم بهذا يكذب فمن والمكذبتن، الكرين 

يسببمما مصيرهم، غموض من ليزيد غامض، وهونمير . ، ١١ء  GDهاويه أمه فا 
أدراكأوما بقوله: مواله يفسر ثم امحهول المصير ذلك من الهلع وشدة الفزع، كثرة 

لأو(نات-ءامهأ)آ<
وأحداثها،القيامة، أهوال وصف في الكرم القرآن آيات سير الموال هذا وعلى 

بدمه،يختلط وعييرأثجسارها وجنتيه، يلامس اينة بتميم ليشعر القارئ أن حتى 
أنإنإلا يمع فلا جهنم، نيران تلفحه أن يلينا لا ثم نعيمها، في وهو؛بمقلما 

ويصبجهنم، في فتلقى ئجر ادأ أجإلا يرى ولا المتمرخن، وصريخ المعدمحن، 
الحميم.روومهم فوقا من 

الفوزأض محن كان فان عو، الفرشن أي مجن ه نفأل يأن القارئ يلبنا لا ثم 
جدالخسران أهل من كان ؤإن النعيم، من والمزيد المزيد لينال واجتهد جد والنجاة 

فيالقرآن تميرآيات النهج هذا وعلى الأجل. يحنن أن نل ه نفإنقاذ في واجتهد 
المكذبئنومشهد النعيم، في الومنتن مشهد بتن تزاوج الأخر، اليوم مشاهد وصفا 

وتارةالعذاب، مشاهد وصف ني والإهلناب التفصيل يكون وتارة الجحيم، في 
الدنيا،في خمياب مقام في المكذبى »ع تكون حبنا النعيم مشاهد وصف م أخرى 

.٩ اية ، اكارعان مررة ( ١ ر 
I انفلر ، ١ ١ — ١ ٠ I آية ، القارعة صورة )٢(   I ٦ ٦ ، ٦ ٥ ص ، ٠ اممرآن م القامة محشاهد,



تستريحالكذب؛ن نفوس تدع نلأ جهم، نار في بهم تض وم إلا القام ينتهي لا ثم 
انمرضمؤنق إلى بملاسهم تأخذعم ثم ، رج، ترجهم الحدال، عناء بعد 

فيالكرم القرآني الوب الأمسمات عن سمة وهذه العياب أشد إلى لم والخ-اب، 
ويذيقوالمعنوي، الحي، النعم متهم المومنتن فذيق الثرية، النفس مع خطابه 

دلائلمن وهذْ وصوره، آياته خلال من وانموي الحسي العذاب ا،لكدب؛ن الكافرين 
اوكرم.المحاب هذا في الإعجاز 

س:سراطاولأسست:

عندمخايةالأسلوب تنويع على الكرم القرآن في الإعجاز دلائل نقتصر لم 
الثرية،النفس تمشها التي والفلروف اخيطة، الأجواء لتنوع سعا الثرية القس 

التيالمانية الماحمة تللش مجتها كشرة، أخرى نواحي في أيمنا الإعجاز يكمن ؤإمما 
الكرمالقرآن اقصر الي اكاحا هي وكانت ، منطقهاوحسن ، علوهاالرب أذهل 

•بملها الإمحان م العرب تحدي على التهاية في 
بهافاضت حتى الكرم، القرآن آيات في المائي الإعجاز نواحي كثرت وند 

والعذرالايات. في الإعجاز مكامن إيضاح من إله رص *ا ملغ لم وهي المؤلفات، 
—وتعالى سحانه — المولى وهوكلام بشر، هؤلاء وهوأن ومجمول سابق ذلك في 

المركزة!؟الإعجازية الطاقات هذه تستوعب أن نتهلح التي العقول تلك فاين 
وحفلتالكرم، القرآن في سورة كل في الحاني الإعجاز نواحي وردت وند 

مجابعض يلي فيما أذكر وسوف • الراح الإعجاز هذا س زاحر بخمم العث آيات 
البلاغي،الإعجاز نواحي من القيامة مشاهد بعض عن تتحدث التي الايان في ورد 

لقضيةالكرم القرآن عرض طرق من الثالثة الطريقة على بها الاستشهاد ورد والي 
العث.



j ؛ منu|^ 1ويعثمتخزم مجادلأ فم 1كءبمأ الأفءاث

مالبلاغي الإيجار مكامن بعض ، الدراصة مرصع الايات ني اتضحت نلقي 
المرانأسلوب بها تميز التي الخصاثص من نجد ما مجنلأ ذلك فن . الكرم القرآن 
كوعتعا الخصرين عذين استخدام ني والتنوع وجزالتها، الألفاظ رنة س الكرم 

.الآيات صها تتحدث التي الشاهد 
هضحالايات هذه خلال مجن المعدبتن ومشهد ، المؤمنين مشهد على تهئلع فحتن 

عدوجزالته وندته النعيم، مشاهد وصف في القرآني الأسلوب مريان روعة لك 
فيهايحلون يدحلونها عدن جئات ا : تعالى نوله ثئت اقرأإن العياب مشاهد وصف 

عتاأذهب الذي لله الحمد وقالوا وأ( حرير فيها ويامهم ولوُلزا ذهب س ساور أس 
نهبفيها يمثنا لا فضله من النامة دار أحلتا الذي بمددسكور)ق( ربما إن الحزن 

،.١١٠)مج لغوب فيها يمنا ولا 

حروفها،بتن مجن وتلمه الأية، هذه ألفاظ خلال مجن النعيم تتذوق أنت فها 
إئة،ا-أصحاب تمع التي الرقيقة النسمات سريان كلماتها تسري ، وكلماتها

وصفاءالذهب، بريق نيها وترى أجسادهم، يزين الذي الخرير، ملمس فيها وتلمي 
وكلماتها،حروفها، بتن من خلالإمحللألتك مجن والنعم الراحة، لك ومحتعع اللؤلؤ، 
الجوهذا مع واإيقاعها ، يجرسهالتتسق مختارة والألفاظ ونعيم، مرور، كله افالخو 

الخرزيقال بل الجازم، كون بالعليه يتكأ لا الحزن، حتى الرخيم، الحاني، 
مجرديمسانهم لا واللغوب، واكنس،، ا( دارالمقامة ا والجنة والتخفيف، بالمهيل، 

.، ٣١رتيب ناعم، هادئ، كله للتمير ، ٢١الموسيقي( والإيقاع ) اص، جم

.'ا-ا_0-ا)ا(مرةظطر،آة:
سدلأ ننرل به؛ تلى لا التي الاصمللاحات _، مثل عن والماد الكر؛( المرأن ئنز• أن يبغي )٢( 

^٣،انمرم.ذلك: 
)"ا(أالظلألأ-مْ/جأآ/ا؛\'آ.



العثمحا 

علىالاستمرار وعدم ، والاضطراب القلق، نترى الأحر الخاب إلى وتلتفت 
حال)ن.

ء0 ءم ّءُ 

ولاقرنوا علهم ضس لا نارجهم لهم كفروا والذين I : تعالى ثوله إلى اتع 
ربماميها يمطرحون وهز كثورؤث( م تجزى كذلك عذابها نن عنهم خمف 
تدكرم فيه يمذؤن نا نمنركم لم أو تو ^١ الوي مر م١لخا ننمو أخريا 
.، ٢١)قت((( نصم من لالظال٠ين فما فذوقوا اكذير وجاءكم 

ألا؟ ا،لوقف ثدة عن تعبر التي وجزالتها، الألفاظ، ندة مسمعاك تصخ ألا 
محكانحلال من العذاب رائحة أنفاك تزكم ألا ؟ بحرونها كلماتها عاك تل

وحركاتها؟الكلمات، 

امحثرج،الغليفل الموت ذلك حلاله من مع تI ت يصطرحون، ر نوله تامل 
وجرسجهنم، م النوذين محوت إل ، الأرجاء نتى من متناوح ، الأصداء مختلهل 

.، 8٣١ جميعا ا،لعاني هذه الحي في يلقي نفسه اللففل 
حننا،لعذاين على اللففل ندة ني _ محبحانه _ ا،لولى مجن الرد شدة تأمل ئم 
يحملردحاسم، إنه ، ٤١؟ نذكر٠ من مابمذكرفيه نعمركم اأوإمً ; المجاة يطلون 

نييحز الذي التوي، اللففل ؤإعادة الامحتفهام، همزة حلال مجن القاسي التانيب 
•القتيل رأس على السيف حز ا،لعلءة، المقوس تلك 

المشهدين،هدين حلال محن سهولمها أو الكرم، القرآن ألفاظ جزالة ترى وهكذا 

.اس،صْ؛\'آ)ا(ازجعال
.'١٣ -  ٣٦آيت: ، سورة )٢( 
.٢ ٩ ٤ ْ / ٢ ■؛٢ /  ٠٠- ( الظلال ٠ )٣( 

.'١٣آية;ناظر، )؛(سررة 



1ويعثمتخءم  Alaمجا غم 1كء؛ء الانءآن  iuUJمن 

الغليظ،ا-ي_نس يئابلهأ الرسب، والإيئاع اللن، الخرس النعيم مشهد م نجد 
الجنبان،في الناس ويتم التقابل، فتم العذاب، مشهد ني العنيف والإيقاع 

والكبت)0.

الدقةمده لنا وتتضح الألفاظ، استعمال في الدقة القرآن، الأسلوب مميزات ومجن 
الذيلله الحمد ومالوا ٠ ; تعالى قوله أمام نف الدراسة، موضع الايات خلال مجن 

,)٢، 8 سورفكور ربم١ ١^ ١^^ أذم؛^١ 
جاءتلذللث وراحة، يسر، كله فالخو ومرور، نعيم مشهد المشهد أن تجد 
الكرمالقرآن ورق دق، كيف قانفلر النعيم، ألوان عن مجمرة مجوحية سلسة، الألفاظ 

بذاته.المعنى محذا ■مر للتعير بذاتها الألفاظ هذه استعمال ني 
ريمافيها بمطرحون وهم I : تعالى نوله وب؛ن السياق هذا في الألفاظ بثن قارن نم 

تذكرس بمذكرفجه ثا نعمركم لم أو نعمل كثا الذي غير صالحا نعمل اخرجغا 
. 8٢٣١ ؤت( ئمير هن للظالمثن فا فذوقوا الدير وجاءكم 

فيالمعذض أولثلث صجيح صوت أنه اللففل هذا بشدة الموقف، ذللث ندة تجد ألا 
.8 ابمنطرحون ة أسماعناكلإلى تنقله جهنم نار 

فيهاالشدة ترى ألا ؟ حروفها على تضغط وأنت الكلمة لهذه نهلقلث في ترى ألا 
نطقعظيم لقرآن إنه ، واحدة كلمة في ، والخاء ، واإهلاء ، الماد نتملق وأنت 

.والإعجاب بالروعة المزوج بالإعجاز فانْلق والحروف بالألفاظ 
عنالمعبرة الألفاظ استعمال حسن في اليرم القرآن براعة لنا تتضح وهكذا 

.،الظلألأا-مْ/حأآ/ْ؛؟آ)ا(
.٣٤اطر،اة; )أ(مرة 

. ٣٧;ي ناطر، سررة )٣( 



انمثلنا 

*وروعة دتة بكل المشاهد 

نواحيمحاك  LcjUنقط. الإعجاز من النوع بهذا الكرم القرآن بلاغة تخص ولم 
اللاغةعلوم حرونها بتن س ونبث الايات، بها حفلت ند البلاغي الإعجاز من 

.وأفنانهابألوانها، 
ولنا٠ الاستفهام ا الإنشائي الأصلوب مجن المعاني عالم مجن الايات م ورد سما 

.مجرماعلبه نعرج وهنا القادمة الصفحات ني طويلة وقفات مجعه 

صالحافيهاربماأحرخانل اوهزمطوحون : ممالى قوله مجاجاءفي ذلك مجن 
هماسوهو١ اشير وجاءكم س به ٥،،^  ١٥ئعمرْما نز أو نر ^١ ١^۶;، خر 

.، ١١« )قأ( نصم مجن للظالمهآ 
الامجتفهاموقع وقد ، المار أصحاب إلى _ وجل عز _ المولى مجن مجوجه الاستفهام 

الحقيقي،مجمحاْ عن الامجتفهام خرج وند ٠ نز أو ا التفي حرف على الداخلة بالهمزة 
.، ٢١الموبخ ، ها به وقصا 

)\(ّررةئ>،أة:ي-ا.
الأناولم_'\/'ا.مآ_طأ_سان اض الشهم م،ف بن نحد ، I انحط -فرالمم , )٢( 

المسساJءاض١ري تتم ، ٦ ١ ْ / ٣ ر: الكشاف I يرون، الفكر- دار  ٢١ ٩٨٣، ٠- ١ ٤ .٣ 
أ/أماأ~ًا'ا~— لل—ءءراالءماوي صرال—مازي بن مدالله — ر وأسرارالتأويل مارالتنزيل ١٠

إرسال٠ العي المعود أض تمر لنان، — يرون — العلما الكتب دار —  ٢١٩٨٨— خ<؛اء_ 
-١ ٥ مأ/ج7/؛ - المائي سد بن مجسد المعود لأي ِ I الكرم اقرأن إلى.زايا الملم العقل 

لتوصثحالإلهٍة اكوحمأت ٠ ، ٢ • ١ t/ ا،لعاتير: روح I لمان، — محروت — المرمر التراث إحٍاء دار 
ملجعة— ٤ ٩ ١ / "٢ — بالجل المهٍر صر١^^ بن ليان ، ٠ الخفة الجلالينرااادقاث-ق ير تع

الأيتاب م الدرر نقلم ١ ، i  ٣٣/ ١ : ٠ الأقران محرك ٠ — مصر — ونركا، الخلمر ايام ع—ى 
م.١٩•١٩م-١٣٨٩_ط١-٦٣/١٦_الغاض الجن الدينأي برuن - ٠ والمور 





. ٢١)ء الإجمال سيل على هو 

هذهعطفت .  ٢٢){ المارعه ما أدراك ( aj) : تعالى نوله في جاء ط الوصل وس 
.بالواو انملف ونع وند ، )"١٢ 8 ١^١^٧ رما ت وهونوله نلها ُا على الخملة 

وم»ش،لففلآ، إنشائية جمل وهي ، اسميتان كونهما في الخمكان افتركت كما 
،التدأ حبر وقعت أنها إذ ، الإعراب من محل لها 6 القارعة ٠ ، الأولى والخملة 
.الإعرابي الحكم ني نشاركتها الأولى على الثانية الجملة وعطفت 

؛كنهها ومر القارعة، أر غموض ني للإيغال الوضع، هذا ني الوصل وبلاغة 
نيالحوف إيقاع س مزيد إلى يودي حقيقتها، عن تتفهم التي الجمل بتن نالوصل 

.— أعلم والله — نفيرها إلى الأذهان غد ني وزيادة التقوس، 
يمسالا مض >ن المقامة دار أحكا الذي ا : تعالى قوله ني جاء مجا الذكر ومن 

. ٢٤)٠ )٠٣( ولايمسافيهالعوب فيهامب 

وتكريرله، الأول نفي استلزام مجن الثاني بنفي والتمريح المنفي، الفعل أعاد نقد 
رْ(.منهما كل انتفاء بيان في للمالخة القي الفعل 

I حاميه)نار ماهيه)ت3( أدراك وما ا ت تُالى قوله م جاء ُا الحذف وُن  (H ٢٦١
الحديثلقرب وضوحه، لشدة السأم، النفس في يبمعث ذمْ لأن المسدأ حذف 

. ٥٧٧/1)ا(،اكوحاتالإلهءثر:
.-آالتارئ،ايت:سورة )٢( 
٢٠ ت آيت ، القارعة صورة )٣( 

اية:ه"آ.غاطر،)؛(صورة 
.١٠٤مه/جي/ - ٠ الليم الفل إرثاد ا )٠( 
.١ ١ ، ١ ٠ آية؛ القارعة، صورة )٦( 



البسمنخءم  iijalli،فم اكر،ء القءاو أااء؛ مذ 

م، مة ما أرداك ما ت بمال أن وبتن ، الموجز الأسلوب هذا بتن المرق وتأمل عته، 
,١( ) ■ممها بالسؤال الشوق أثار أن يعد الار ذكر إلى الإسراع مجن ، حامية نار 

فهوت3( موازينه فمك من فأما ا تعالى؛ نوله في جاء مجا ٠ بالقصر ا الإيجاز ومجن 
مجن، احتلأنهاعلى المالحة بالأعمال الموازين ثمل ، t٢١ تق( تاضءة عيشة في 

الراضية،والعيشة الموازين، بمل عنها همر وعترها وطاعات، وعبادات، مجعامجلأت 

وانموي،الحي، التعيم هذا كل عن عم ' مجفيم نعيم مجن فيها ومجا الحة، هي 
:الجملتين هاتين وصف ني  Itالفللأل صاحب ٠ يقول راضية( } هي واحدة بكلمة 
•٩، المم وهرأروح الرصى، خللأل الحس في ئونع تفصيل، بلا مججملة يدعيا 

مجنعليها يترتب ومجا الصالحة الأعمال أوجر قد الحلتين هاتثن في نجده وهكذا 
•وجمال روعة بكل ثواب، 

التفصيلالإهلماب؛ ذللث نمن البعث. آيات في الإطاب أساليب نوعت ولقد 
كدحاربك إلئ كادح إئلث الإنسان أيها يا ا ت تعالى قوله في جاء مجا مجته الإجمال، بعد 

تق(يسيرا حمابا يحاسب وف فتق( بيمينه كتابه أوتي س فأما ز3( فملاقيه 
يدعونورافسوف وء فهره وراء كتابه أوتى س وأما )ء مرورا أهله إل وينقلب 

t يحور)لن ان ظن إئه مجارورا)؟d أنله فى كان إئه )tT( معيرا ويمش ؤء  (u ٤١ ،.
ثمرْآ. فملاقيه« كدحا ريك إل كادخ إنك نوله» في أرلأ القول أجمل نقد 

التاهرة.— الغجالث _ ممر نهضة مهلة — ١ ٢ • ص دوي، أحد أحد ٠ الترأن بلاغة من I ( ١ر 
)أ(مرةاممارءت،وة:ا،ي.

)•ا(مأ/ج.-آ/اأا<-ا.
.١ ٤ - ٦ : الانثناق،وة صورة )٤( 
.٦ ت آيت ، الانشقاق صورة )٠( 



نصلحث ، ١١اإلخ ... بجميعه أومحاكتابه ايأئاس • بقوله الإجمال هذافصل 
اثسيكون يرم I ; تعالى نوله وكذلك . ، ٢١الكانر ومصير المؤمن، الإنسان مصير 

،.٣١لآ<أ المقرن كالفراش 

كالمهنالجمال ونكون  CDالمسوث كالمراش الناس يكون يوم ا ت ونوله 
حهتْمن وأما ( vDراضية عيشة في فهو تت( موازينه نئنت س فأما )ZC انمموش 

.، ٤١ا)d نارحاب ماهيه)d ادراك وما( 33هاوية فأمه )a( هوازينه 

يكونيوم  ١٠موله:القيامة، يوم الناس هيئة بذكر الأولى الأية في القول أجمل 
اشصودم فذلك حمثذ، الماس uل نهوإجمال ، ، ٠١ا( المئون كالمراش الئامت 
;بحالمن تفصيله كان ؛، jlj،u،، الشقاء وأهل المعادة لأهل الشامل الماس امم بذكر 
عيشةفهوفي تقآ موازينه فمنت من فأما ا : بقوله فظيع، وحال حسن، حال 

العذاب.صور تفصيل في يأخذ ثم . ، ٦١راضية، 
الإْلالةلأن العموم؛ على المعمم صور مجن القرآن في تفصيلا أشد العذاب وصور 

•، ٧١للنفس وأروع الحس في أوقع مها 

.٦ ت آية الانشقاق، صررة )١( 
لكشر.التوسة الدار - ٦٦٦١٣': ياترر بن اينامر محمد الشخ ، ٠ والتنوم التحرير ٠ : انفلر )٢( 

-١ ١ ٦ / ٩ اكبلي؛ الأمن معد ، 1 بالقرآن القرآن إيضاح م المان أضواء ؛خ؟ام،ا — تونس 
. ٠٣-ا/ ج./ اكلمي_م'ا١ 1-مامش القرآن غراب '٠ هرون الكث، عالم 

٤٠ ت آية القارعة، محورة )٣( 
.١ ١ / ٤ ت آية القارعة، محورة آ ر٤ 

.٤ القارعة،آية: محورة )٥( 
،U.\-القارعة،آية: محورة )٦( 
 )٧( I القرآن م اشامة مثامد I : ٦٠ص .



منخءم، Jaمجافم اكء؛ءٍ القءاو طافت من 

:الإبهام بمد الإيضاح : ومنه 

مامهأدراك وما )T< هاويه هأم4 خمنأموازينه)T( من وأما » : تعالى ثوله : •نه 
 )TT( حاميه نار( I (u ) )كيلكوغه حاص، وتنميق ظاهرة، أنانة التمر م ، )١

،٢١؟ ٠ ماهيه أدراك وما ء ا،لمصود الأثر عمق ني يريد يعده، لإيضاح يمهد غموض 
وحيزالتمحور حدود عن الأمر لإخراج امآن؛ م العهود والتهويل التجهيل سؤال 

ممثلتعيرية ،إنها•فاج-اْ ٠٣١ انارحامية الختام كنمرة يجيءالجواب ثم ، الإدراك 
أدراكوما I لجملة بيان ٠ حامية أنار جملة تكون وبهذا , ، ٤١القاسية الحقيقة 

مجامهءرْ،.
٠•'0 ' ءْ' ■•'ءُءءءُ.م  ءمحهمبممى لا جهم نار لهم كفروا ين والذ ا : تعالى ُوله ني جاء ما التدييل ومن 

»كدلك: قوله ، ٦١ممور)٦٣(«كل نجزى كذلك عذابها ننإ عئهم نخس ولا فيموتوا 
.نلهاالجملة لمضمون مقررة ، ، ٨١تدسلية جملة ٧، (( كلكمور نجزي 

تالإظهار وس 

U القارعذ ٠ : تعالى قوله ني جاء ما  (D »)!(٩١المارعه ،.

.١ ١ — ٨ ت أية القارعة، صورة )١( 
.١٠!أية ، الغارعة صررة )٢( 
.١١؛أية ، العارمة صورة )٣( 

.٣٩٦١/٣)٤(ا١لظلألl_م٦/ج.
 )٥( I ji^  I : . الترأن م القامة مشامحد ٠ : وامملر ه، ١ ه / ٣ I ، ص,
. ٣٦;أية ناطر، صورة )٦( 
. ٣٦:ناطر،أية صورة )٧( 

(11(A .اكءرير«;أاآ/،ماآ
.٢ ، ١ ; أية القارعة، صورة )٩، 



انمث،كأ 

دون؟ م ما الغارمة، I : بمال أن الأصل وكان I المارمه ٠ لفظ محا أعاد ممد 
،، والتهرJل١١كخويف ثاية مرة الأمم أبرز وعه أخرى، مرة اممها إخلهار 

.، ٢١مه الفخامة ؤإظهار واكطيم 

علماد؛يان؛
فيجاء ما ذلك ومجن ٠ اااكثسه الآيات قي منه ورد ممد البيان لعالم بة بالمأما 

كالمهنالجمال ونكرن  COالمئوث كالمراش الئاس يكون يوم ٠ ت تعالى تعالى توله 
.، ٣١)!(«انمموش 

القرية؛الصورة بهدم الكرم القرآن لنا يصوره القيامة مشاهد مجن مشهدآخر ومحيا 
هي: والفراش المئوث بالفراش الماس نشبه عو؟ يوم أي نتعرف الفكر، لتملأها 

.، ٤١وانتشارها ، لقرنهابدلك سميت المار على تتهافت تراها المي الطير 

بعمحهيركب الأرض، من يضه من يخرج حنن الخراد فرخ الفراش، ت ونل 
ووجه. ، ٠١ليلا المار على انهل وبمالحشرات، من يعلمر ما على يعللق ونل بعضا، 

جانب،كل مجن الداعي والمطايرإلى والدلة والضعف والانتشار، الكثرة، الشبه، 
الماررم•إلى يطايرالفراش كما 

واحدةكل بل واحدة، لخهة بمجه لم ثار إذا الفراش لأن الشبه: وجه وقيل 

ْ.٩ ٦ / ٣ ؛ ء المماسر صنوة ا )١( 
. ٤٨٦/ ٢ ا: •،»الزركثي ١^ ٠ ، ١  ٤٨/ ٢ : I االخلراز )٢( 
٠٠ ، ٤ ت أية التارعت، سورة )٣( 
 )٤( I الخياليمحي ى علي الدين للأء 1- النزيل معاني م التأويل ياب ٠ الى ٠ الخازن تغم

ممر.- التجارة امة - ٢ ٣ ٦ / ٧ - بالخازن انروف 
.-'ا/ماْا)ْ(أاكءريرأ:

 )٦( I الكشاف I : ٧٨٩/ ٤  ، I ٢ ٢ ١ / .٣ : ا الخاني روح ، I الملم الختل إرشاد I -/مْ/ج؟
١٩٣.



منخرم!_مبادلة اكءببمأفم الة>اد طاقة مد 

،يممرقون العث م الخلق أن على التشيع بهيا فدلأ ، الأ-نحترى جهة غم إلى تذهب 
الاسأن على الق عدا دل' : ونل . الأخر)١< جهة فر إلى واحد كل نذهب 

.معلومة)٢، غير محتلمة جهات على المقاصد م واختلفوا ، فزعوابمثوا إذا 

فيه:يقول الذي المطرد. التشبيه من التشبيه هدا أن انملراز، ا احب صوذم 
انميفي أدخل به المشبه كان إذا إلا حصولها لأممكن الشبه ني المالغة أن أاءلم 

.ء بينهما الجامع 

الجامعةالصفة تلك في الشبه على به المشبه زيادة اعتبار س بد لا )١ ت أيصا ويقول 
.ا( بينهما 

كالفراشا : تعالى كقوله بصورة، صورة تشبيه : منها أوجه، على والزيادة 
الدقة،محن فيه لما بالفراش، والهوان الضعف، في القيامة يوم الناس شبه ء الميثوث 
.الحالل؛اوصعق 

التشبيهفي ثذُثا . ، ٠١انحثر أرض على الأكتظاظ كثرة الشبه وجه ونيل 
;وجوها'أخرى بالفراش 

ومحاثرومتعلم، عالم الناص ١ نال — واللام الصلاة عليه — أنه روي ها • أحدعا 
.، ٦١وفاقأ{ جزاء ا كيلك الأخرى ني الله فجعلهم ه رعاع همج الناس 

. ٢٣٦/U:iالخازن •تقم )١( 
.٧٢/٣٢/ج١٦:م)٢(lاكمرهمر

*٤ ت آيت القارعة، صورة )٣( 
'أ.)ا(الْلرازا/أ.
>'آ/اا\ْ.)ْ(،افميرا:

غمض- ٠ الكير المسبمم ٠ م اسني ورواء '  ٣٢إب؛ ا المغيمة ا كتاب في الدارس رواء )٦( 
.م ١ .٤ . - ١ ط - مخلف واللقط - ٢ ٤ /٧ ١ . - اللس حدي 



فييكونون لأنهم ؛ ا اكالمراش سال ، التشسه حرف إنماأدخل تعالى أنه ت ثايها 
|أوككونْلءرْ ، يعذبون و*ولأء ، يعذب لا الغراش لأن الفراش، من أذل اليوم ذلك 

.كالآ'نملنمأضل،)ا(

نبهحث ، أبمتا تشبيه ، t٢١ انمموش كانمهن الجبال وتكون I ت تعالى قوله وم 
منهوبالنوش ، ألوان لأنها ؛ ألوانا اضبوغ بالصوف ، اورظ؛م اليوم ذلك ني الخبال 
.، ٣١أجزاتها لتفرق 

اللهأن تر م ١ : قال ما عالي الألوان مختاشة ال الخبأن أخبر تعالى الله إن : وقل 
وحمربيض د جد الجمال ومن ألوانها محطما قمران به فاخرجنا ماء الثماء من أنزل 

ويزل، أجزاءعا يفرق سبحانه إنه ثم ، ٠٤١ )vT( سود رغرابيب ألوانها محتلم 
إذااختلفت بالألوان الملون للصوف مشابها ذلك فيصير ؛ عتها والتراكيب التأليف 

.مجمموثأ جعل 

أنعلى يه — تعالى — كأنه الجبال، حال ومحن الناس حال محن صم إثما : وقيل 
حاليكون فكيف الفوش، كالعهن صارت هوأنها الخبال، م القارعة تلك تأثير 

ويحتلربه؛ رحمة تتداركه لم إن آدم لابن الول ثم إفالويل سماعها عند الإنسان 
•، رحمرتها لشدة المنفوش كالعهن تصير النار جبال إن الراد يكون أن 

أنكرمجن على الرد قي مبالغة القدرة، باهر لإفلهار وقع التشبيه هذا إن : وقز 

.١  ٧٩:  UCالأعراف ّمرة .  ٧٢/ جآ-ا / ١  ٠٦٠ الكر الضم ٠ )١( 
ه.أين: الغارعأ، ّورة )٢( 
.١  ٩٣/  ٩٤/مْ - ٠ الملم القل إرثاد I : واملر ،  ٧٩• / ٤ : I الكشاف ر )٣( 

.٢٧)٤(ّورةفاطر،Jة;
.٢ ٢ ٦ / ٧ : I الخازن تمر I : وانظر ،  ٧٢/  ٣٢٢/ ١  1٦٢- الكير الضير » )>،( 



اس■غه>م  iiJaUjفم اكر؛إٍ الانءاد مي 

.٢١١ذللث اسنمعاد صدره ني حاك لن وأذكاليا الأخروي العاد 

قيل•حث ؛ تشسها فيه أنه ا الزمخشري ا ذكر رآ، ء هاوية هأمه ا ت تحالى وقوله 
هؤلاءنووي جهنم فار  ٢٣١ومفزعه ' الولد مأوى الأم لأن ؛ التشيه على ، أم للمأوى 
•إلء-هال؛ا أولادها الأم تضم كما وتضمهم ، أمهم إلى الأولاد يأوي كما ايرمتن 
• ٢٠١الوجه هذا على تهكمي نالتشيه 

كتابهألتي س فأما » : تعالي نوله في ٠ المقابلة من» :مجاوري الديع علم ومجن 
 )V(بميرا حسابا يحاب موف بيمينه )a( مسرورا أهله إلى ويقلب )مجنوأئا ت3

نقد.  ٢٦١ء )u( عيرا مويمش و1( سورا يدعو موف ظهره)ج وراء كتابه أوتى 
عندمن جاء مما المكذب الكانر جزاء ومحن الله، بوعد الصدق المؤمن جزاء بثن نابل 
مجونف،كل في ننسه يضع الإنسان الخزاءيننجعل محتن القابلة هذه أن شلث ولا الله. 

الأخرمع كان ؤإن المزيد، لطلب جد الأول مع كان ^ن ؟ يحشر أيهما مع وبماءل 
الكرم.القرآن آيات في تعرض التي المقابلة لوائد إحدى وهذه المجاة، لطلب جد 

فهوفي3ت( موازينه فملتأ س فأما ا : تعالى نوله في جاء ما أيصا المقابلة ومن 
. ٢٧١ه، هاويه فامه )a( هوازينه حمت مجن وأما )aC راضية عيشة 

-ا.ا/ه.)ا(أالطرازأ:
!٩."آية ، القارعة صررة )٢( 
 )٣( I الكثاف I : االشم وانفلر: ،  ٧٩./ ٤ I٧٤مأ"ا/جمآ'ا/ الكير .
٣٩٣/ ٨ ; ٠ الغهاب حاب :I وانفلر ،  ٠٩٦/ ٣ : I المماسر صفرة ر )٤( 
•الأخًد الرجعال—ابق )٥( 
.١ ٢ - ٧ ايأ: الأيناق، سورة )٦( 
٩٠ — ١ ت آيت الغارعت، صورة )٧( 



إلىيودي نان بالحالواوين صذ ، را، اكاية والأية الأولى، الأية بتن نابل 
محنالقرآن تال وفد جهنم، نار إلى يودي الموازين وحف الحنة، في الراضية انمشة 

كل،مهماممحسر تقرير ني — ذكره عز — الخالق عدالة القابلة بهذه منمت الحالتن، 
لولا، وا-يزاء ، الحساب عد الإلهمة العدالة هذه مقدار نعرف أن يا كان ا م، 

باليات.الموضع ^ا ني الصورة بهذه مججئها 

أالمغوْ(;-آ/ي؟ْ.)ا(انفلر:







اJبمل؛؛دءiيذ٠أولا 
ا.اسلرعه:

الخصومةم اللرد : والخدلت. ، الخديل١١وهو مجدول وزمام ثل، ت الحل خيل، 
شديد; ومجدال ومجدل لخيل ورجل • وجدالأ مجادلة جادله وقد عليها، والقدرة 
أقوىكان إذا لخيل ورجل . غلته أي جدلأ فجدلته الرجل جادلن، : وبمال • الجدل 

شدةوهو الحيل، والأمم وجدالأ، مجادلة حاصمه أي وجادله لحمام، ام 
. ٢٢١واغفاصمة اياظرة ; والجادلة بالحجة، الحجة مقابلة الحيل الحمومجة. 

آ-اسواصطلأحا:

محوالفاوصة; ونل . ( ٣١الحجة بملريق مذهب إلى مذهب عن للخصم الفتل هو 
.، ٤١الخصم لإلزام والمغالبة ايارعة سل على 

الرحممد : الأستاذ نحني الزمخشري، معود التاسم أض الله جار للإمام الملأغة، أماس )١( 
. ٢١ ٩٨٢ام_ ٤ . ٢ ،  ٠٣ص ( جدل مادة) محمود، 

دار— إ جدل مائة) ، ١ < /٠ ١ ١ منظور، بن معد الدين جال المضل أضر  ٢١٠١٧ل—ان'لمرب، )٢( 
•يووت — المكر 

.الو.اءضتندلس،صااسأض،^^اص،
•٢ ' ص ' الكر؟(القرآن م الخيل ُتاءج )٤( 



ابدل^=ء====^^;==^^^=^==^ت= 

أنءاء1وبمل:نان،ا:
نوعان:ايبمدو 

الحديث.م ى اض وم ازطل. على الجدل وم : مدموم جدل - ١ 

إلىادع ا ت تعالي لقوله ، ٢١١الحق لإظهار ا،لغالة طلب وهو ت محمود جدل — ٢ 
.، ٢١ء أحسن هي باكي وجادلهم الحسة والموعطة رنك؛الحكمة سل 

فكانتوالحجة. باJرAان أي بالحكمة يقوله اراد أن ثلث ولا ; الرازي يقول 
.، ٣١بها مأمورا تحالى الله إلى والبرهان بالحجة الدعوة 

Jjis : IIILj  ابمنفيرأو اكيو؛م اوق>1ن مجالكJI _:
:ص أرجه ثلائة على القرآن في الخيل ورد 

العقائد،لشين أووردت المكرمحن، على بها رد الم والحجج والبراهئن الأدلة — أ 
الأدلة،عن النوع وهدا — اللام عليهم رسله بها الله أرسل الم الملة قواعد وتقرير 

هداوكثر والإرسال، الخوجيه على مشتمل أنه إلا والإقحام الإلزام معنى فته كان ؤإن 
•والحناء العث حقيقة تقرير عند الأدلة من النوع 

وحبترثاد، الأٍمجتها والقصد الحوار، بهلريق القرآن ني ورد مجا — ب 
•وربه السلام عليه الخليل بثن حدث كما والمرة، للعفلت والفلر الاسطلاع، 

ويولىوالمتككئن، المنكرين ألسنة على ترد التي الاطلة والدعاوى الشبه _ ج 
قال، ، ٤١بالٍاْلل الجدل من بمد القوم هؤلاء وجدل عليها. والرد دحضها القرآن 

.١ ٠ ٥ / ١ ١ ، الرب لمان ( ١ ؤ 
١٠ ٢ ٥ ت آية ، الحل سورة )٢( 
ساهم،ما/جآ/-؟/ا؟.)٣( 

،بمرف,الكر:بما،صاىآأ)؛(هتايح 



_JIمنخءم مجادلات الانءاد|كي|بمرفم با1ءة من 

٠ ٢١١ء الحي به ليدحضوا بالياطل وجادلوا ء ث تعار 

وتحذيرنمىوتمم ودلالة برهان امامن : القرآن جدل ني اليوْلي« ٠ ويقول 
أوردْولكن به، نعلق قد الله وكتاب إلا والميعة، المالية انعلومجات كليات مجن 

;لأمرين وطرق دتاثق دون الرب عادات على 
،.٢١ء لهم لبمين قومه إلأبيان ومول من وماأرستا ا : ناله ما بسب ت أحدهما 
سبالخليل الحجة إنامجة عن العاجز هو الحاجة؛ دقيق إلى الماثل أن : واكاني 

إلىيحط لم الأكثرون يفهمه الذي يالأوصح يمهم أن اسطاع من نان الكلام، 
ماته مخاطبتعالى فاخرج ملمزأ، يكن ولم الأقلون، إلا يعرنه لا الذي الأغمض 
الحجة،وتلزمهم يقنعهم، ما جليهم ُن العامة ليمهم صورة أجلى ني خلقه محاجة 

.، ٣١الخطاء •نهم أدركه مجا على يربى ما أنالها من الخواص وتفهم 
:المث وقوع حقيقه على استدلاله في القرآن مغهج 
والتعجبالامحتمهام، طريقة على الكرم القرآن في البعث منكري جدل ورد لقد 

دليلس لهم ويس فلسفي، جدلي تلق المسالة طْ في لهم يكن ولم فيمته، حس 
.، ٤١أوالاسبعاد ّوىالإكار 

شبتالبعث، منكري مجادلة عن الكرم القرآن يعرض أن الممكن مجن وكان 
أثارهما إلى الالتفات دون ، والقلية ، الحسبة الأدلة ممختلف مباشرة حقيقته 

)ا(مورةغافر،آ؛ة:ه.
.أإترامم،آيتتسررة )٢( 
.١ ٧٢/٢الإتقان، )٣( 
الدارهفُة س ٤ ط — ٨ ٠ ص — هحمود الحلم عسل للإمام الإسلام، م غي التغلالتعكير : انظر )٤( 

التاعرة.— الصرية 



انمدلءع^^^ءءع^ع^ءء^ءءءءءع 

عظيمة،لراس وجادلهم؛ النكرين شبه عرض عمدإلى وليه شه، من المشركون 
الإنسانيالفكر تشغل أن المكن من التي التساؤلات كانة عن الإجابة إلى تهدف 

ءاىمالزُان.

نقد. اكفمن ايهلفن، جدل من أممي مختلفة، بامتدلألأت جاء وقد 
عنالمثري المل يعجز لا التي ، البدهية ، الحية بالأمور الاستدلال إلى عمد 

والحكماءالعلهاء قيها المفنر وينعم ، أفهامهم على تعلو نلأ الدهماء يقروها ، إدراكها 
نفلرأالمتيصر قيها ازداد وكلما ، الملجمة والحجج الصائنة، الحقائق منها نسبْلون 

٠ر١٢ بنفسه إليه يهتدي مما على وعلما ، امشصارأ زادته 

؛يلي ما ندكر البعث حقيقة على القرآن استدلال ومجن 
تإبكم ئم هأحياكم أ.تواتا وكنم تكزون؛١^ ص » :تعالى ١-نوله 

إلىاحتوئ ئم جميعا الأرض ني ما لكم حلق هوالذي ( ٢٨رجعون)بممحكمئمإلته 
٠ ٢٢آ()ؤق( عليم شيء بكل وم- ّموات مع همسواهن السماء 

:بطريقين الكرممة الأية »ي البحث على الاستدلال وقع 
.٢٣((). ,٠ أموامحا وكتم بالك نكمرون كيف ٠ ت بالدء الإعادة على الاستدلال أ- 
تنيهن ومحا والأرمن موات البخلق البعث على القدرة على الاستدلال — ب 

الماس.حلق مجن وأكبر أعفلم، وهدا ،  ٢٤)8 ^١ ٢٠٢الأرض في ما لكم حلى الذي *هو 
هأحدئكإجهرة الله نرى حش للث ئومن لن مرض يا قلتم وإذ » : تعالى نوله — ٢ 

الغكر(_.ام_دار  ٩٣٤- ط\ . محالأمزعرْ،»_Y(■ تار؛حسل، )ا(اةلر: 
. ٢٩، ٢٨)آ(مرةالقرة،أين

. ٢٨القرة،أة: )م(.ررة 
)إ(ّورةالترة،أة:؟أ.



1وسمتخوم مجا فم اكءيبمر الانءان فت طأ من 1

.)١( ٠ ؤق( سكزتشكرون زتكز يند نذ بمثاكم نز قق( يفنون وأنز اضاممذ 
.، ٢١أحاهم ثم الله أماتهم بمن الأية ءذْ في العث على الاستدلال ورد 

)n(ةذ،تون كنز U نخرجٌ واشُ فٍها محاذارأتم ت فقز وإذ ر : تuلى قوك - ٣ 
. ٢٣١ء ص( ننقلون سكز يريكزrO؟؛ و الموش الك يني كذلك بمنضها اضرمء هقتا 

الموتحذر ألوف وهز ديارهز س خرجوا الذين إلى تر الز ٠ : تعالى نوله — ٤ 
الالئاس أكثر ولم الئاس نز لذ'ومضل ١^' إف نزأضانم موتوا ١^ تيز ذفال 

.، ٠٤١ )iH( ينكرون 

آحياهم.ثم الله أماتهم بمن الث على الاستدلال 
أرفال عروقها ض خاويه عر م كالذي أوً » : نمالى نوله - ٥ 

أوْيوْنا كن فال ننث كز ف١ل' قه نز عام ف ١^ فأ،اتن موْتها بند الله ءذْ ئنى 
Jjرانؤ بمنن لز وفرابك' إلئمذانظرْ نثن-١^ بر iال' يوم بعض 

سنفلما لننا نكسوها ئز نمشزها كف انعفنام إز وانظر للئاس حمارك 
،٠٠١ ؤقت( فيض ذيْء عدم ١^٠ أغلزأن فال نه 

أحياه.ثم الله أماته ممن البعث على الاستدلال من أيمنا وهذا 
ئوسأولز فال انمور ئحص كيف أدنى دب إبرامم مال و1ذً ا ت تعالى قال - ٦ 

ه.٦ ه، ٠ انة؛ القرة، سورة ، ١ ت 
االقرة، سورة )٢( 
القرة،fسورة )٣( 

. ٢٤٣:)أ(ّورةالقرة،وة 
.٢٠٩آية؛القرة، صررة ره( 

_،._r.0.عج .محا  ٧٢ة: 
.٧٣، ٧٢ة: 



ابدل

تيايضنسإئلإسمضم'
،.١١٠( HDحك؛ عزمحر ص ٧؛^؛أنً ت ك اد'عهن م جرءا ثهن جز 

•الموتى إحياء س وهو ، موتهابمد الطير إحياء الاستدلال 

فمعنده مس وأجل أجلا قضى فز محا س حلمكم الذي هو ا ت تعالى قوله — ٧ 
ا(رأآ(.)ت(تتنون أنز 

الخلق•نه ما مادة وذكر : مل الدء. على الإعادة بقياس البعث على الاستدلال 
استبعدوالأنهم الثاني؛ الحلق إنكار على استدلالهم اد نلإظهار ء طض من ٠ بقوله 

الة-رآد،ني عنهم ذالئا حكاية وتكررت ، تراباصار أا1، بمد ان الإنس—حلق يعاد أن 
مجنحلقوا بانهم يعترفون وهم الموت، بعد ترابا يصيرون بانهم اعترفوا قد الكرم، 
مماالبعث إنكار على فاستدلوا العصور، ثر  ١٠في الناس بآن مقرر ذللث لأن تراب؛ 

يقربتراب إلى مصيرهم لأن ؛ البُناإمكان على تندلألأ اسيكون بان جدير هو 
أهوانذي; هنا الله نال قلدللي الأول، الخلق مادة إلى اروا صإذ حاشهم، إعادة 

فيوفال تنرون..أم، أنز فز صده نسس وأجل أجلا يضئ فز طن من خافكم 
منمطمتأنشاجزمثليهفبمعتاْالإنسان حقا إئا ر : تكو؛به بعجيب الاعتبار ايات 

٠٠۶٠يسم، امتدلالهم في القدح وهدا . ذللث وأشال . ، ٤١«.. . )T( بصما سمينا 
فساديسمى استدلالهم مجن عليه والمتنمه ء بالموجب القول ا الجدل علم اصطلاح 

.، ٠١الوضع 
.٣٦•أة: الغر؛، سورة )١( 
.٢ ت آية ، الأنعام صررة )٢( 
.٢ ! آية ، الأنعام صورة )٣( 

.٢ I آية ، الإنسان سورة ( ٤ ) 
.)ه(اكحرير،7/."اا



اليصمنخءم معادلات فم اكويبم| الانءاث طاغنن من 

ولونرئ)٩٢( بمجعوين نحن وئ الدتا ظ حمإ إلأ مي إن وقالوا ١ ت تحالى تال — ٨ 
١٠اس'اب؛سوإوا فال' وربما ق ؛1^،' هذاأنس فال رنهمْ علئ وفموا ؛ئ 

بعتهالناعت جاءئهم إذا حش الله بلماء كدبوا الذين خسر إدً ؤ( محمرون كنم 
ماء ٠٥١ظهورهم عش أوزارهم يننون وهم ذسها دف ما عش سنرذا يا قالوا 

.، ١١)n(« مايزرون 

تبهلرضن الأية هذه م العث على الاستدلال وجاء 

بزقالوا بالحي هذا أنس فال ربهم عز وقفوا إذً نرئ ولو ا ، ٢١الاستدراك — أ 
ر'اا.٠ محزون كثمْ بما الخذ'اب' فاJوءوا ف١ل' وربم١ 

تجليالفافل وهوالإتيان بالإسجال الاستدلال، من النوع هذا مي يقد وأبمنا 
الأية.هذه ثي منهم الاعتراف ونع كما • ، ٤١به خوْلب محا ونوع اخامحلب على 

قالوابثه الماعه جاء'تإإ إذ'ا حر الله بفاء كدنوا الذين حمر فد I الإّجال - ب 
ماء.ا■^ يورهم 

ٍلريقعن وذلك ذلك، قبل بمكره كان مما الخصم اعتراف ثت حيث يزروناارْ،، 
نهلوامحا على وندامتهم أنكروه مما واعترافهم لأمثالهم، العذاب مجن الصورة هذه قل 
مه.

أفلت°إذا حش رحمته ياديْ نن شر'ا ١^ يرْسل وهوالذي ٠ : تعالى توك - ٩ 

.٣١- ٢٩: )>(-ورةالأ;><ام،أي؛؛
.التهاب،؛/ماأ)آ(حاتج 

.٣ ٠ ت آية الأنعام، محورة )٣( 
. ١٣٧/٢)؛(الأمان، 

.٣١أية: الأنعام، محررة )٥( 



==ابدل 

نخرج'كذلك التمرات كو من ؛4 هأخرجمحا الماء به فأنزلنا مثن يلد سمناه نهالأ سحابا 
.)١( ٠ وْ( تذكرون سكم المود 

عنوذلك ، رأ، والنشر بالحشر القول صحة على الاستدلال من أيقنا الأية وهذا 
علىالهادر إذا ، رم والمات ، بالمهلر موتها بعد الأرض إحياء على الإعادة نياس ْلريق 
,)٤( موتها بعد الأجساد إحياء على قادرا أيقنا كونه يجب ، مجونها بعد الأرض إحياء 
نمدهتم الخلق يندا إئه حما الله وغد جمبما مرْجنكم إلنه » : تعالى نوله - ١  ■

حممنن شراب لهم كمروا والذين بالمنط الهئالخات وعملرا الذيزآمحوا ليجزي 
وءد/ْنورا والممر ضياء الئمس جعل الذي )ECهو يكمرون كانوا بما أليم وعذاب 

لمومالأنات مصل بالض إلأ ذلك الله ض ها والحساب تنثن العدد لتعلموا منازل 
لأبانوالأرض الئموات في الله حلق والئهاروما الليل احثلأف في إن )Z( ينمون 

والذينبها وانأوا الدننا بالحياه ورضوا لماءنا يرجون لا الذين إن يتمون)IO لموم 
8 )يكسيون كانوا بما الئار مأواهم اولتمك )a( عاقلون عزآياتنا هم  (a ٠١ ،.

تهي ْلرق بعدة الأية هذه ني العث على الاستدلال جاء 

ئاكانتعالى إذأنه ، ٦١جميعااهرجنكم الدءاإليه على الإعادة قياس ( أ  )
مجرةإيجادنا على قادرأ يكون نلأن ، سق عشال غير مجن ابتداء يخلقنا أن على قادرأ 

.٥٧!*آيت ، الأعراف صورة ( ١ ؤ 
.١ /٨٣ ١ /ج؛  UCالكم، اشر )٢( 
. ٣١محرا• الخيل، ضامح : وانثلر ، ١ /٦٣ ٢ الإمماد، )٣( 
.١  ١/٤٣ ائ ،(٧ الضيرامحر، )٤( 
•يوم،اة؛—٨ سورة )٠( 
.٤ ائت: توض، سورة )٦( 





ابدلءء=^=^==^=^ 

ددأاللن قل محإبمجده الخش منسدأ شركائكم اضملْمن تتعالى نال — ١ ١ 
. ٢١١(«iDفذلإ0 هأش بمده ئم الحنق 

الحجةعده ولكن ؛ الدء على الإعادة بقياس هنا العث على الاستدلال جاء 
؟الفاثدا، نما والاستفهام، الموال، مسل على وردت 

الاستفهام،سل ،ثمذ/طى جيا' ظارأ كان إذا الكلام إن : والجواب 
الدليلكان و.الا القلب، في وأونع أبلغ ذلك كان القول، إلى الجواب وتفويض 

نيبلغ الكلام هدا أن على تشيها وذلك بدلك، بمترف بان رسوله أمر جليا، ءلاهرأ 
نالأمرأوأنكر، أنر، سواء وأنه به، الحمم إقرار إلى نه حاجة لا حيث إلى الوضوح 

.، ٢١ظاهر متقرر 

يعار،ونالنهار من سامة إلأ ينسوا لمً ثآن يحشرهم ويوم ١ : تعالى قال — ١ ٢ 
.، ٣١ه )ZG مهتدس كانوا وما الله بلهاء كدبوا الذين خسر مد بيتهم 

اثرة،عبات والإثبالتقرير طريق عن الأية هده في المعث على الاستدلال جاء 
٠القيامة يوم يه المكدبين حال بذكر وذللث، 

أنلكلأ قل )aG صادفتن كثمً إن انوغد هدا متى ومولون ٠ : تعالى قال - ١ ٣ 
ماعهملأينخرون أجلهم جاء إذا أجل امة لكل الله شاء إلأما ولاشعا ضرا لنمي 

8 )سممدمون ولا  (H ٤١ ،.

.٣ أ : آية يونس، صورة )١( 
تمِف.، ١/-؛JU ،؛٩ ، امحِ النقم )٢( 
.٤ ٠ ؛ 'يق ، مسب صورة )٣( 

.٤ ٩ ، ٤ ٨ ك آية ، ص ي* صورة ( ٤ ) 



I البعثمنهرم مجادلق غم اكء؛بمر العءان طاتع من

الرسولأمر ، الشجهة هده عن القرآن يجب لم ، ئبهتهم التكرون ذكر حنن 
،١١لقسي أملك لا قل ; وهونوله ، الادْ م يحبمجواب يجيب ن أ. 

معروفة،حقاثق أو معروفة، بدهية أمور إلى المائل برئ الاستدلال طريقة متعا 
المفعأن الم. أمت حيث ؛ ، ٢١صاغرأ أمامها الجائل يخر مجالوفة، مشهورة، 

أنإلى يخلص وبهيا ، أحد فيها يمارئ لا معروفة حميقة وهذه الله، بيد والضر 
وحده.الله بيد هو إنما الوعد سيين 

وماأنتملحق إل وربي إي هوئل ض اوبمن؛شونم "• الى تعال ن- ١ ٤ 
لماالندامة وأسروا به لافتدت الأوض في ما ظلت نقس لكل ولوأن )تق( بمعجزس 

النمواتفي  ١٠لله إن ألا )id يظلمون لا وممْ بالمنط بنهم وفضي المذاب رأوا 
وإلهويميت هويحص ( EDيننون لا أكفرهم ولكن حق الله وند إن ألا دالأدض 
.، ٣١(«ZDترجعون 

ثإنمامحبائرة، بعث الوقوع صحة على الاستدلال تذكر لم الأية هذه أن نجد 
أننسه. — سجانه — ا،لولى أمر حبنا ءنهجا'آحر، المكرين مع جدلها في نهجت 
:أمورعديدة إلى ترجع فاثدة ولذلك ،؛ ٤١٥لحى إل وربي اإي بقوله بمصهم 

عنأحم من أن الفلاُر ومن انماد، بالكلام معهم ويكلم بمتميلهم أن ت أحدها 
الخد.باب في وأدخله الهزل، عن أحرجه فقل بالقسم وأكده نيء 

ومنهمالحقيقي، بالرهان إلا بالشيء يقر لا من فمنهم طقات الماص أن : ثانيها
.٧/١■ ^٧١ / )ا(اكيرالكٍءر،م\' 

.الكرى،ص؛ه-ا)مآ(انممة 
•٥ ٦ — ٥٣؛ آية ، يونس صورة )٣( 

.ه ٣ : آية i يوص )؛(صورة 



==ابدل 

نانم، نحوالمالإناهمية بالأثماء بمفع بل الحسي، بالسرهان يشفع لا من 
تلكتحمى م اكتفى ورماك، سونه، عن وصال الرسول. جاء الذي الأعرانيل١، 

. ٢٢١هها نكدا بالقسم، الدعوى 

الرهانبمابة لها التالية الأية -جاءت ، الإتاعيات مجرى الأية هده جرت وعندما 

فيما ش إن ألا ٠ : تعالى نقال الرهانيات، إلا ينتفع لا المث،لن صحة على القاهلع 
يدكرولم ، ، ٠٣١ ينلمون لا أكفرهم ولكن حى الله وعد إن ألا والأرض السموات 

صفيا الدلائل هدء تقرير في ذم قد تحالى لأنه القضية؛ هده صحة على الدليل 
الكمار،وبحصولبهؤلاء العياب نزول عن مسحاته أحر وجنا المسورة. هده محن 

لئهإذ ألا } ت تهالي نوله أن البيان بهيا نئبت بو؛وءه، النهير وجب والتئر، الحشر، 
الثهوعد إن ألا I : قوله بصحة الخزم توجب مقدمة ، ٤١٠والأرض..السموات في ما 

دخلالمجد، م - وسلم عله الله صلى - الهي مع جلرس نحن ا محب; قال مالك بن أنس عن ا )١( 
علمهالله صلى — والهي ؟ محمد أيكم ت ليهر تال نر عتله، تم الجد نأناخه،ي جمل على رجل 
الْللب- مل ا؛ن : ارجل له ؛غال ، اشكيء الأمحض ارجل مذ-ا ؛ ؛قلناْلهرامحهم، بتن ء متكى - وسلم 

،— وسلم ءل-ه الله صلى — للهي الرجل فنال أجتلث. قد — وملمر عيه الله صالي — الهي له قال ف؟ 
:نقال للث. بدا عما صل : نقال نفك. فر, علي بجد فلا اله، المفي ءلٍك فمنيي صانلك إني 

بالله،أنشئك نحم.فال: اللهم، ؟فقال: كلهم الأس إلى أرملك الله يلك من ورب بربك ألألك 
بالاه،أنشدك فقال؛ نحم. اللهم، : قال ؟ والله الهرم في الخمس المليان نملى أن أمرك الله 

أنأمرك الله بالله، أنشدك : قال نحم. اللهم، : قال ؟ الستة من الشهر عدا نموم أن أمرك والله 
اللهم،— وملم علمه الله صلى — الهي فقال ؟ فقرالأ على كقسمها أغساءنا من المدقه ءدْ تاحد 

بشرحالبخاري معح ٠ ؛دمي من، ورام محن رسول وأنا به، جيتا بما أمنته : الرجل فقال • نعم 
لهان.^وت، اتحربي، اكراث حاة دار ،  ٢١ ٩٨١ام_ ٤ . ١ - ط؟ الكدمام 

.١١١//^٧١  ٩٣الكسر، الشم )٢( 
ه.٥ : أية يونس، صورة )٣( 

.٥ ْ ; أية يونس، صررة ( ٤ ) 





ابدل==^^=^^^=^;== 

عرالدلل يورد ولم شمهتهم، ذكر حيث • القرير طريق عن هنا الخيل ورد 
ووجوببالكفر، وصفهم طريق عن البمث حميقة تقرير م أخذ بل العث، حقيقة 

الوم.لهذا منكرين لكونهم ، الشديد العذاب استحقانهم 

علةجعل حث وا،لعلول، العلة الخيل ثي المهج هذا على نمللق أن ويمكن 
بالعث.تكدسهم العذاب، استحقانهم 

وعدانلئ يمرت س الفت سعث لا أيمانهم جهد بالله وأمموا I : تعالى قال — ١ ٧ 
ممهيختلم_ون لهم لس_إن )at( يغنمون لأ الئاس أكنر ونكنأ حم١ غني—ه 

J j ي ك١نوا أي كموا اثذين ^؛ )n( إنماUy  كننه أن ^^١٠ إذا مء
UdD^.فكون 

يوجبلا الحق في اخثلفين اختلاف أن سان ءلريقة على الأية هذه م الجدل جاء 
راجي،ه تقفي والحق إليه، ا،لوصلة الهلرق تخ-؛ثلف ؤإمما ه، نففي الحق انقلاب 

الوقوفإلى حياتا في لنا سل لا وكان محالة، لا موجودة حقيقة ها ها ثت فلما 
فيمركوزأ الاختلاف كان إذ الاختلاف، عنا ويرغ الائتلاف يوجب وقوفا عليها 
صورةونقلهاإلى الجبلة، هذه بارتفاع إلا وزواله، ارتفاعه يمكن لا وكان ، فهلرنا

والعتادالخلاف، يرتفع فيها الخياة، هذه غير أحرى حياة لنا أن صرورة صح غيرها، 
ترى،كما موجودأ الخلاف صار نني ، إليهابالصير الله وعد الم الحالة هي وهده 

٠، ٢١الكرون ينكره الذي البعث كون على دليل أوصح 

الدينناصح للإمام ، الكر؛( اشرآن من الخيال امتخراج كتاب *امش أ وانخلر ، ١ /٦٣ ٢ ، الإتقان )٢( 
-٠- ١ ٤ . ١ ، ٩ ص. الألمعي، زار د. : نحيض الحنلمي، بابن المعروف نح»ا بن الرحن ■مد 

.التجارية الغرزدق مهناع — م ١ ٩ ٨ ١ 



اسعنخرم مبادلان فم اك،،إٍ الأنُاد ؛ icU'من 

الربطوأساسه ، والعالول العلة ْلربمة ، الخيل من النوع هذا بمي أن وممكن 
الأشياءبعض وجود يكون بان الوجود هذا ؛ي الحقاثق أجزاء تمحور التي القضايا بثن 
للأخرعالة أحدعا يكون بان وذلك ، الاستدلال قوة وممقدار ، ثيءآخر لوجود علة 

الأيةهذه لي بحانه بين نقد ، ٢١١لوجودها نمرة لول اييكان العالة وجدت ذا إ، 
.، ٠٢١ ه فييحتلمون الذي لهم لييص I العث وجود من العلة 

)٩٤(جديدا حالقا لمبعونون أئنا ورفانا عظاعا كنا أئذا وقالوا ٠ ت تعالى قال — ١ ٨ 
يعيدنامن ميقوأون صدوركم في يمحتن نما حلما أو وت( حديدا أو حاجارْ كونوا هل 

إسةوّإموثولوننينوضنيأن
،.٣١٠)تق( فليلا إلأ يثم إن وتظنون ه يحمد فتشمحون يدعوكم يوم ( ZDقرئا يكون 

نماحلما أو ؤق( حديدا أو حجاره كونوا قل ا ت التحدي بملريق هنا الجدل ورد 
يجبالايداء على فالقادر ، الابتداء على الإعادة وقياس ، ، ٤١صدوركز«في يمحتن 

الحجةأخذتهم نلما . نويرْ، وبرهان تام كلام وهذا الإعادة، على تادرأ يكون أن 
امجتىت قولهم وهو المئقطع بعلل به آخر!تعللون موال انتقلواإلى ، حكمها لذمهم و، 

.، ٠٧١ فريا يكون أن اعسى ؛ بقولهم ناجموا ؟ ره ا هو 
،الريب أهل لفلهور الله آيات أقصم وهذه ت الأية هذه في ٠ الوزير ابن ا يقول 

ننلريت عندهم ^ن ءاJ٠نحموع القبر عداب التدعة مجن هناثقة أنكرت هنا ومن 
)١(الصمةالكمى،ص٣ْ٢.

. ٣٩المحل،أة: ص؛ )٢( 
)م(ّررةالإما،،اةآأ_أآْ.

.٥٠;اية ، الإمحراء صورة )٤( 
. ٢/٢٢٦ /ج. ١ م. امحر، الضر )٥( 
.٥١;أين ، الإصراء صورة )٦( 
٥٠ ١ ; أيه ، الإ،را، صورة )٧( 



=^=ابدل 

علىلوجدنامم التجريم الضروري وأما انئلة، نهذه النفلري أما نجريم، وصروري 
التصوصىبه وصدعت ذلك رد على مع التْلابق وقد ، بالية عفلامجا التجارب محلول 

،.١١٠الصحيحة الصريحة 

مشانم'ةمً )aG عددا سس ، ٠٥٠٥١في ءنىآذانهمً ^^١ I٥٥ : ر  ١٠،■نال - ١ ٩ 
.، ٢١(( أمدا)iG بئرا لما احصئ الحزبين أي لننلم 

نيالله أنامهم الدين الكهف، أصحاب بفمة ، العن، على الاستدلال حاء 
القرآني.بالقصص الاستدلال محن يعد وهدا بعثهم، نم السنين، مجثات الكهف 

أصابمن جم لأحدهما جعنا رجلن متلأ لهم واءنربْ ا : تعالى نال — ٢ • 
ثذ تقم ونز ^ كق )tG زن،  I^lوجعن؛بمخل وحساءن 

مالأمحك أناأم وهويحاوره لصامه فمرمحال لن وكال،  GDوفجرناحلالهمانهرا 
وما)كء أندا نذه نجد أن أظن ما فال لمه وهوظالم جنته ولحل ؤج نمرا وأعر 
صاح-هله فال محميا)٦٣( محها حنزا ذ لأجا ربى وكنثددت'إلئ فائمه ال1اءة أطن 

هولكئأ ؤت( رجلا سواك ثم ئطمة من ثم ثراب من ^j؛، باليي أكمرت وهويحاوره 
إلأمْ لأ الئن شاء ما ثنت جئتك يحنن ١^ ئلوْلأ قء أحدا برز أشرك ولأ رز ١^،^ 

ويرسلجئتك ز خيرا يزض، أن دز همى وولدا)٩٣( مالأ منك أفل أنا نرن إن بالله 
لهنستطع فنن غورا مارها يمح أو  GDزلما صعيدا فتصح النماء من حسانا عليها 

 )H(عروشهاعز خاويه وهي فيها أنفق  ١٠عد كمه يقلب ماصح بئمْ وأحيط طلنا
.، ٠٣١ أحدا)iG برز أفرك لمً لثي يا ويمول 

.١ ٤ _A اليونان، أمالب على القرآن أمّاإسج، ترجيح ، ١ؤ 
. ١٢،  ١١: الكهف،آة سورة )٢( 
.٤ : آة الكهف، صورة )٣( 



اسقمنهءم _laJii ض اهءاد مدبااس 

والكاز،، المث الموس محن انحاوره صورة على الايآ هذه م القرآني الخيل جاء 
استدلالهم الكرم القرآن سللث، وتد ، التمئيل ناس س النوع بهذا الاستدلال ويعد 
والمداهن، الئزأنية الحقاثق ض ما مقربا وأحكمه ، وجه أدق على المالك هدا 

وحدهوأنه ، الله سلطان كمال ثنت الم الموصحة الأمثلة محن وهو , الدقاوة)ا( 
.، ٢١تحالى الله قدرة إزاء الإنسان غرور وبمللأن القادر، 

أولا)٦٦( حما أخرج نسوف متآ ما ألدا الإنسان ويمول ٠ ت تعالى نال — ٢ ١ 
نمواكٍاطتن تحتترنهم يورنلث سدلولميكسالآت( خارذ١ئ أئا ١^ يد/ 

الرجمنعر أفد فعةٍم ض م، كزض يم )٨٦( جقيا جهم .^ ■٠۶شحضرلإمْ 
<.٣١٥الايات ءتئا...إلىآخر 

البدءعلى الإعادة بماس وذللث ، بالحجة الخصم إلزام ءلريق عن هتا الجدل جاء 
هذهعلى المعث في حجة إيراد على الخلائق كل لواجتمع ت العلماء بعض نال 

إنهتم ، أولأ الإيجاد س أهون ثانيا الإعادة أن ثلث لا إذ ، علمها قدروا لما الاختمار 
ععحشرهم ت أحدها وجوه، ص بالتهديد أردنه بالدليل المطلوب قرر لما بحانه 
إلىصورة أذل على إحضارهم : وثانيهاأغووهم. الذين الشياطن س ق-رئاتهم 
.، ٤١أعفلم بعذاب خص كفره ني تمردأ أشدهم كان س أن ; وثالثهاجهم• 

)T(عفليم فيء الناعق ونزله إن ربكم اقوا الماس أيها يا ٠ تعالى؛ قال — ٢ ٢ 
ناسالوترى جملها جمل ذات م وتضع أنس  ١٠كررضعة؛،تذًمل ذرو'نها يوم 

)ا(.ناعجالخيل،صأ7.
ص؟ْلاعري، السم؛ )٢( 

ا-\_.7.)ممرةم:م،آة:
بمرق.، ٢ ٤  ٤Y-T ١ / ٢ ^١ - ١ ١ م الكر، الضر )٤( 



ابدلءءءءءءء=========^^^^^^ 

اش،ي يجادو من الئاس ومن )lC ذييد الله عذاب ولكس بمكارئ هم وما مكارئ 
إلئويهدي؛ يضلع فأئع ملأْ من أل عله منب تء نريد ذيْلان كل ويئجع علم بغير 

نمتراب من ■حقاكم بب النث من ريب ش كم إن الناس أيها يا  Q3النمير عذاب 
ئالأرحام في ونم لكم نخلقازين ي ث نضلأ من ءضٍتم من نم نقة من 

ومنكمبمو،ى نن ومنكم أفدكم لتنكوا ئإ طنلأ حرحكم تم نسمى أجل إل نشاء 
أنزلمافإذا هامجده الأرض وترى ءل»رسثا بمد من ينم لكنلأ الممر أرذل إل يرد من 

.را، ٠ الايات إلىآخر ... وأنتن وربت اهتزت الماء عليها 
إلىالإثارة إثر حجرا، المعن، في اغنادلن نمم التي ليحجت إقامة الايات هذْ في 

٠بلُليلعا المعث حقيقة على اصتدل رقد آ، ر أمرهم إليه يؤول ما 
•الأنفس من دليل وهدا الإنسان. خلق في بالتدرج الاستدلال ت أولهما 
.، ٣١موتها بمد الأرض إحياء وهوالاستدلال الآفاق، س بدليل جاء ت والثاني 

نوع— الكلامي ااده_، محن أي — ومنه الأية هذه ني ; الأصبع(( أبي ابن )٠ نال 
منالإصلامحيتن فان الصادقة، اشدمجات من الصحيحة المتاثح منه تتتج منطقي، 

علىمجفملة وسياقها مقدمات، عشر من نتائج حم منها امتتجوا قد انملق أهل 
■الترتيب 

أنهالمتواتر بالحر عدنا ست، فد لأنا ، ٤١ء .. . الحي هو الله باو ذلك ر ; تعالى قوله 
منبه أحم حبر لأنه ، بصحته مقطوع وذللئ، لها، مجعفلما الساعات بزلزلة أحبر سبحانه 

.١—٧ آية ، الحج ّررة ( ١ ) 
'اا/ْان)آ(روحسم،

.١ .، /٩ !■^٣٦ ١  ٢٢امم_م(هم، ، ١ ٢  ٢٠١ ١٠/١٧أنام،روح )٣( 
■٦ الحج،أية: )؛(ّررة 



أكثعنخءم  iilaمجافم طاغقأالانءاداك>ا؛أأ مي 

اعبالخق يخبر ولا حق نهو ، بالتواتر إليتا منقول ، قدرته ست عمن صدنه ثبت 

•الخق هو فالله الحق إلا سكون 

أحبر،مما الساعة أهوال عن أخبر تعالى لأنه ت الموتى يحي أن بحانه وأخبر 
فعلهاالتي الأموال نالك؛ ليشاهدوا الموتى إحياء على موقوفة الخبر هدا فائدة وحصول 

إحياءالأشياء ومجن ، ثيء كل على قادر أنه ثبت وقد ، أجلهم من بحانه الله 
يعمأنه ر أخبلأنه قدير، شيء كل على أنه ر وأخب، الموتى يحيي هو نالموتى، 

مجنإلا ذلك على يقدر ولا السعير، بمداب ، علم بغير فيه يجادلهم ومجن الشياطى، 

•ندم نيء كل على فهو فيض؛ شيء هوعدكل 
مجنالإنسان خلق أنه الصادق، بالجبر أخبر لأنه ، فيها ريب لا آتية الساعة أن وأخبر 

.((ءإ»وش1ئابمد مجن لمحلابملم » : قوله إلى تراب، 
وتربو،فتهتز ، الماء عليها ينزل التي الهامدة بالأرض مثلا لدلك بحانه وصرب 

أعدمهنم بالخلق، فاوجده به أخبر مجا الإنسان خلق ومن بهيج، زوج كل من وتنبت 
أماتهاثم بالخلق، فأحياها العدم بمد الأرض وأوجد بالبعث، لأيده ثم بالموت، 
علىالشاهد الواقع بدلالة كله ذلازئ، في خبره وصدقة ، بالحصب، أحياها ثم باخل، 

تأتيولا اعت، بانالإتيان في خبره صدق، عيانا، الحبر انقلب حتى الغائب المتوقع 
للمجازاة،الأموات فيها تقوم مجدة عن عبارة مي إذ القبور، في مجن ببعث إلا الساعة 

٠، ٢١القبور في مجن ييعّثح بحانه وهو ة، فيها ريب لا آتية فالماعة ر) 

أونقص بلا هدا فوله ٠ بع الأصأبي ابن ا بمد جاءت التي الكتب تناقلت ثم 

•٦ ■ آية ، الحج صورة ( ١ ) 









اسمتحرم مبا3أ؛ فم اكءيٍ او؛>اذ مد،ا|ءت 

بقياسوأبمما البدع وعلم ، المحاغ ندرة على دل، الذي والملكوت الايات س الكون 
.ال؛دء على الإعادة 

طمهجنتاه ئم ؤي( ط؛ن من سلالة من الإنسان خنسا وشد I ; تعالى قال — ٢ ٤ 
عفناماانمضعه فحنسا مضغه الخلمه فحنقا عنمه النقية خنسا يم وح نك؛ن فرار في 

وأ(تيإنكمشالخالم؛ن أحمإ ١^ ذ١رك آخر ٢^١ نإ١نشأن١ذ ^٠١ اسلام قوظ 
وماؤلرانق مع فوقكم خلما ولمي  Ci3تعثرن القيامة يوم إئكم ئم )ءأ( لميتون ذلك 

عنئوائا الأرض في فاسكناه بقدر ماء النماء من وأنزكا غافلثن)UG الخلق عن كنا 
كبيرهفواكه فيها لكم وأناب ئخيل نن جنات به لكم فأنشأنا ؤء لقادرون به ذهاب 
وإن( iDللأكلثن وصخ بالدهن تجن طورسيناء ض تخرج وءومجرة تاكلون ونها 

ومنهاتأكاون)تآ(كبيره فيهامنافع بطونهاولكمْ مماش سمكم نمره الأمام ش لكم 
. ٢١)(( ئحنلوؤؤح الملك وعنى وعيها 

;هي هلرق بعدة الايات هذْ في اJعذن، علي الاستدلال جاء 

.الفملرة رأكوان الخلقة، أدوار ني الإنسان بتقلب الاستدلال 
.الموات بخلق الاستدلال 

,المات ني تاراتها وكيفية الأمْلار، يزول الاستدلال 
. ٢٢)الجحر م وبالفاااJثا بها الانتفاع بثن وجمعه الحيوانات، بأحوال الاستدلال 

)جمخرجون ائكم وعفيامجا ترابا وكتم متم إذا أثكم أمدكم ا ت تعالى قال — ٢ ٠ 

٢٠ ٢ — ١ ٢ I آية ، الموهنون صورة ( ١ ) 
.٩ /٤٨-. /ج-ا؟ ءأ١ امر، الفم )٢( 



ابدل

نحنوما ونحيا نموت الاوئٍا حيائنا إلأ هى إن و؛( توعدون لما مهان مهان 
بفال )ق؛( بمومب؛ث لن نحن و، كد، اش عز افترئ إلأدجل م إنْ ه ض ؛بو 

بانحىالمثنحع فأحذئهم ؤئ( نادمن فينحن هبيل عنا فال )٩٣( كذبون بما انمرني 
.)١، ٠ ؤج الظانم؛ن لنموم عناءسًا فجتاهم 

علةجعل أنه وذللث ، والمعلول العلة طريقة على الأية عدم م القرآني الحلل جاء 
ذللثصمن ومن به، جاء ما وكل الرسول، هولنكدي—هم بهم العذاب إيناع 

.لذللد علة بهم وانع العذاب فكان بالمث التكذيب 

أرْيرًما لثا ^١ ١٠)m( سن عدد الآرض في لشم كم فال I : ت-عالى ق١ل - ٢ ٦ 
مأ'ئكإكمشنونلآق(

إله ٠٥انحق ١لمس ١^ ض١نى ص رجنون  ٠٥إلما وأئكمً  ١٧؛خاقاكمْ أئما أسم 
.ء)٢< لآآأ{ الكر:؟؛ الرش نودب إلأ 

تبْلريقين الايات هذه م العث حقيقة في الخيل ورد 

الاعترافيتن كلاما المكرين لسان على أورد حيث الإمجال ْلريق ت الأول 
فيبنتم كم فال ٠ القيامة يوم قبورهم ني لشهم مدة واستقلال البعث بذللد 

ا(>م.الأزض...

أنالإباء أشد تأبى وعده الله حكة بان البعث على الاستدلال القاني؛ والْلريق 
،رأ( ء ... غبفاحلثاكم أئما افحسبتم } اب حبدون مهملا الإنسان تترك 

١٤ ٣— ٥ آية ، الومترن صررة ( ١ ) 
٦١ ١— ١ ٢ آية ، المؤمنون صورة )٢( 
١٠ ١ ٢ ت آية ، مجنون الو صورة )٣( 

.١ ١ ٠ ت آية ، المؤمنون صررة ( ٤ ) 



متخأماكسميادلأن فم اكء؛بمأ الانءاد من'U'؛' 

،منه أوجز يكون لا الذي الوجيز، بالنول العجيب الاحتجاج هذا رإلى نانفل
علىالفلتون تقع لا الذي القرب ومأخذه منه، أوضح يتوهم لا الذي الخليل، واليان 

•نهل١،.أقرب 

١!^والأرض السماء من يررئكم ومن محمده لم ١^^، محنيا أمن ٠ ت تحار قال - ٢ ٧ 
والآyضالئموات لآءهللأيعانمسءي صاده؛ن كئم إن لإهانكم طإ\ قل الثه  'خ

فينم بر ١^٠ م علمهم ١^١^ محل  CiDينعئون ١^١^ يشعرون وما الك الغنب!لأ 
أنتاوآباؤنا ترانا كنا أنذا كنروا الذين ومحال )تق( عمون منها هم بل منها فلذ 

الأول؛ن)ق3(أساطير إلأ هذا إن محنل من وآباؤنا نحن هذا وعدنا لمد° وت( لمحرجون 
ولاعليهم تحزن ولا لآأ( ائمجرمن عابه كان كنف غانظزوا الأرض في سيروا فل 

فل)Tv( ادةين صسكنإ إن الوعد هذا مز ويمولون )Tv( بمكزون منا ضنق في تكن 
الناسعز فضل لدو رباك وإن )tv( سننبملون الذي بعض لكم ردف نكون أن عى 
وما( UDمحعلئون وما صدورهم نكى  ١٠ليعلم ربك وإن ؤق( يشكرون لا أكفرهم ولكن 

. ٢٢١ر شن)Zx( كتاب هي إلأ والأرض النماء في عانية س° 
:طرق بعدة الكرين جدال جاء 

طالبهمحيث بالتحدي ثم ، البدء في الإعادة قياس طريق عن العث إبان 
.وبرهان)٣( دليل، مجن الدعوى قي بد لا إذ يهولون محا صدق على بالرهان 

علىقدرته وشمول الله، علم إحاطة تدلأل الامطرق محن آحر ْلريق ذكر ثم 

. ١٧٧)ا(ثرحاسوة،آ/
.U،>_ni :iJ،j.Jl^(Y)

.٢ ١ /. ٢ ائ ١  ٢٢الكم، الممم انظر: )٣( 



ءابدل 

كماتعالى أنه فأنت ، ١١ء والأرض... الئموات في س شم لأ هل ٠ وغيره العث 
ثم. ، ٢١اقوي الإله كونه ذلكثت ؤإذاثبت بعلمالغيب، اختص بالمدرة اختص 

ثبتظذا العلم، كمال أوم القدرة، كمال ني شكهم عن ناشئة وهي الشبهة أورد 
تمييزممكنه تعالى أنه ثست اشلومات، بكل وعالم المكنات، كل عالي قادر تعالى أنه 

يعيدأن على قادر أنه وثبت غيره، بدن أجزاء عن ا،لكلفين من واحد كل بدن أحزاء 
اللهبين بالحشرفلما القول صحة ثبى ذلك امكان ثبت ثإذا إليها، والحياة التركيب 

فحكيالأية، هذه في يحكه لم جرم لا الأية، هده قبل فيما الأصلئن هدين تعالى 
.، ٣١ذلك في وهلعنوا ترابا صاروا وقد أحياء إخراجهم من تعجبوا أنهم ممهم 

إلزامهمبعد الحقاثق إلى اخادلتن هؤلاء أنفنار بتوجيه وذلك آخر استدلال أورد ثم 
منالمكدض عاقبة والنفلرإلى الأرض، في بالسير يأمرهم حيث ، ، ٤١ؤإفهامهم 

مثلعلي النفوس يطلع الأرض م والسير تحابي، ولا تحيد، لا السن لهم،»ان ني
توقثلهاقل. للقلوب لمات وفيها مضيئة، لوافذ تفتح وفيها عبرة، فيها وأحوال، وسير 

خلفامحبا التهديد هدا طريق عن والوجدان، العقل القرآن ممس وهنا ٠ ، ٠١وتحييها 
لكلمات.اظ 

 A علىذلك إن يعيده ثم الخلق الله يبدى كيف يروا لم أو ٠ : تعالى قال — ٢
^لخلقنمسني؛اكاة

.٦ ٥ ت السل، محورة ا ١ر 
•٢ ١ ١ / ٢ /ج؛ ١  ٢٢الكبر، الشم : ٣ )٢( 
بمرق.، ٢ ١ /٣ ٢ ائ  ١٢٢اشرالكر،)٣( 

. ٣٨٤//٢^٤٢ )ئ(ا،لرجعاتس،مأا 
. ٢٦٦٣/.بم.آ/ ٠٢الظلال، ( ٠١



اكصمج1هوت فم اكء؛بمر اكوان j|؛u، من 

هلبونوإلة يشاء س ويرحم يشاء س بمذب D( فدير شىْء م ض الله إن الاخرْ 
ZD ) ض ش بمنجزين أنم وماyوليٍولأمن الله دون من لكم وما السماء م ولا الأ

 )H(لهموأولئك رحمتي من وا يتمأولتك ولماثه الله بايات كفروا والذين نمير
•، ١١لآ1(« ألم عذاب 

تهي هلرق بمدة الايات هذه ني العث عق الاسدلأل جاء 

ندىكيف يروا أولم° ٠ البمدء على الإعادة قاس افث على الاستدلال 
.الأنفس من دليل وهذا ، ، ٢١.!(. الله. 

ابتداءالأنظارإلى بتوجيه البعث عر وهوالاسدلأل الأفاق، س بدليل جاء ثم 
فيسيروا فل  ١٠الكون بعجاثب والاستدلال ، إعادتها ثم ، الأرض ني انحلوقات 

.((ل'أ،الأرض...

بسببالعياب استحقاقهم جعل حيث ؛ والعلول العاJان بطريق الاستدلال جاء ثم 
يخرجواأن تحداهم حث ، التحدي بطريق الخيل جاء ثم . والخزاء بالبعث تكذيبهم 

•، ٠٤١ • • • بمعجزين أنتم و، ١ ، اسنْلاعواإن الله ميطرة عن 
منالذين عاقبه كان كيف فيظووا الأرض في يسيروا لمً أو ا ت تعالى قال — ٢ ٩ 

رسلهموجاءئهم عمررما مما أكثر وعمروها الأرض وأثاروا فوه نهم أشد كانوا فبلهم 
الذينعاقبه كان نز )T( يظلمون أننمهز كانوا ولكن ليظلمهم القز كان فما بالننات 

.٢ r ١ ٩ : أة ، ١^^٠ سور؛ )١( 
.١ ٩ : انمكرت،أين سورة )٢( 
.٢٠!أين ، الخكرت سورة )٣( 

٠٢٢؛أية ، الخكبوت صورة ( )٤ 



ابدل

ئمالقي سدأ الله رج يسضهزءون بها وكائوا الله ؛ايات كدبواأن الموأئ اساووا 
سنحم يكن ويم )n( انمجرمن ينس ال1اءه f نموويوم ئرجعون)ج ١^٠ يم بمده 

وجمحتمرهون يوْس الماعه قوم ويوم وج كافرين بشركائهم وكائوا شاء تركائهم 
الذينكمرواوأما يحجرون)قج رو°ءدة ءنمْفي الصالحات وعملوا الديوآنوا فأما 

حنالله محان )n( سنمنو0 العذاب فى دأوًكك الاحرق ولقاء يايانما وكدئوا 
وجنوعشنا والأرض السموات في الحمد وله >vT( تصحون وجن ون نم

آخرإلى • .• الحي من المنن ويخرج المنن من الحي يخرج ئظه_نونلآت( 
الآيات«)ا(.

;عنها الايات هذْ ني عدة بطرق العث على الاستدلال جاء 

نيوالتنكر الأرض في بالسير أمرهم حيث القرآني، بالقصص أولأ الاستدلال 
.الكذبة الأقوام س نلهم من عانة 
،٢١٠...أساؤوا الذين عامة كان تم I وانعلول العلة بطريق الاستدلال جاء ثم 
صمنومن به جاءوا ومجا الرسل تكذبجهم سب العذاب استحقاهم علة جعل حيث 
.بالعث التكذيب ذلك 

عنيعجز لا والإرادة بالقدرة حلق فمن ، بالسدء الإعادة على الاستدلال ثم 
. ٢٣١ترجعون والإعادة؛إليه الرجعة 

وممسرالمكذين، ممحير ذكر حث ثانية والمعلول العالة بطريق الاستدلال جاء ثم 

.٢ ٩—٠ آية: الروم، ّورة )١( 
.-ا)آ(مرةهموم،وة:

٢٥٢، ١٣٢الكم،اشر )٣( 



المهثمنخءم مجادلأ فم 1كءأبمر اJثيان مز 

٠بالبعث أوتكذيبه لتصديقه علة منهما كل مصير وجعل ، الصدقثن 
سالميت ول"ماج الميت، من الخي إخراج الاستدلال ومحو امتدلألأآخر ذكر ثم 
•كئيرة؛عايشها أشياء في تثل وذلك الحي 

بمدالأرض ويعيي ٠ موتها بمد الأرض وهوإحياء الأفاق من بدليل أتى ثم 
وقوعها،صدق وتقرير الختمية، النتيجة تأتي الاستدلالات هده وبعد ، ١١(( .هرتها.٠ 

منالناس خلق على القدرة وهوقياس بامتدلألآخر جاء ثم ( ٢١(( تخرجون ووكدلك 
بحانه.شيء يعجزه فلا ذلك يعجزه لا ومن تراب، 

دعوهدعاكز إذا م أنره والأرض المماء تموم أن أيانع ومن ا : تعالى قال - ٣ • 
)3أ(قانتون ك كل والأرض الممرات ش من وله ( iDتخرجون أنتم إذا الأرض من 

الممراتالأعلئفي المتل وله علمه وهوأهون بمجده نم الخنق يسدأ ايءي وهو 
, ٣١« )W( الخكيإ الخرير وهو والأرض 
الإلهيةالقدرة دلائل بعض بذكر الأيات، هده في العن ء1ى الاستدلال جاء 
ومنها:

مدلولهاوكان ، ، ٤١عمد بلا والأرض الموات بقيام العث على الاستدلال 
.اندء على الإعادة قياس ثم . ، ٠١الحشر على القدرة 

• ١٩: ٠٥٢)ا(مرةالروم،
.)آ(مرةاروم،آة:آا

. YU_Y>،: ءزة الروم سورة )٣( 
.١ ١ /٦ ٢ إب ١  ٣٢الكسر، التمر )٤( 
.اثرجعالمس،صا-ما)٠( 



ابدل

كفالسماء مسض؛ي سحابا ينبر الرياح يرسل الذي ،الله •' تهالي قال — ٣ ١ 
إذابادْ س يناء س به أصاب ^^١ خلاله س يخرج الودق فترى كما وبمبمشل بغاء 
إلفانظرْ شن)ق( مك نن عيهم بمزل أن فز س  ١٠٢١^وإن يسشنون)قه همْ 

كلخ دنو انموتذ نحى ذلك إن' مرتها بمد الأزض مص كنف اش رحمت آثار 
ذكإسترو(<(را،.

.موتها بعد الأرض احياء الأية هذه في العث على الاصتدلأل جاء 
طنح،)x(من الإنمان حنق أ وبد حنقه شيء ض أحسن الذي ا : تعالى قال —  ٣٢

لكموجعل روحه من فيه وشح مراه ئإ لجا)a( ماء من ملالة من ند جعل نز 
لفيأتئا الآ'نض ضلتا»ي ا أئذ وقالوا تغكزون)T( قليلانا والأبصاروالأيدة السمع 

نزبكز وكل الذي الموت ملك يتوهاكم قل )تء كافرون ربهم بلقاء هم بل جديد حلق 
أبمرناربما ربهم عند رءوسهم ناكنوا انمجرمون إذ نري ولو )aI( ئرجعون ربكم إلئ 

ولكنهداها نفس كل لأتأ ولوشئنا )تآ( موفون إئا صالحا ننمل فارجنا وسمنا 
لماءسيتم بما فدوموا وآ( والناسأجمع؛ن الجنة من جهنم لأملأن مص الفول حى 

.>آ( الايات« إلىآخر .. نساكيإنا هدا يوْمكم 
:هي محلرق بعدة الآيات هذه ني العث على الاسدلأل جاء 

شي/كل أحس الذي ا الأنفس من دليل وذكر ، المدء على ادة الإعقياس 
.، ٣١ء .. خلقه.

.٥ ٠ — ٤ ٨ : آيه الروم، سررة )١( 
.١ ٧—؛ ت آية السجدة، سورة )٢( 
.٧ آية الجدة، سورة )٣( 



I_lمنخءم مجادلأة فم اكويبم| الق>آن ؛مسدااءق، 

القيامةيوم الكذض لسان على الاعتراف أورد حث ، الإسجال بملرق أثته ثم 
.، ١١ء رءوسهم... ناكرا المجرمون إذ ترئ ارلرٌ 

لتكذيهمعلة العذاب امتحقاتيم جعل حث والمعلول، العلة بطريق جادلهم ثم 
.١^ لهاء،( بمانمتم افذو٠و١ 

٣٣  -Jli  ت٠الى ; I منزئم  ١٥١رضسكم ض ندلكمً مر كموا الذين وفال
يرمحونلا الذين بمل جنه يه أم كذا الله عنى أنرئ )V( جديد خنق كي إنكم ممزق 

ننحلمهم وما أيديهم بجن  ١٠إلئ يروا أفلم  CDانمد والضلال اب انعذ في بالاخرْ 
فيالسماءإن كسفامن علمهم أونسمط الأرض بهم نخسف ئشا إن السماءوالأرض 

.)٣( ((  gdتحب عد لكل لأيه ذلك 
بتوجيهبالحجة الخصم إلزام طريق عن ، الايات هذه في لهم القرآن جدل جاء 
هذاعن يرنيعوا لم إذا  ٢٤١ضخمة كونية بأحداث وتهديهم ، الكون إلى الأنظار 

.والانراء التكذيب 

مت؛بلد إلئ فسثاه سحابا فتثير الرياح أرسل الذي والله ا : تعالى فال — ٣ ٤ 
8 الخور كذلك موتها بند الأرض به فأحسنا  CD ،ْمنحلمكم والك ا : تعالى وتال . ل
يعمروما بعلمه إلأ ولاتضع أض من تخمل وما أزواجا جعلكم نم قهنمة من نز تراب 

 ١( C آية الجدة، سررة* I ٢١
.١ ٤ : ايت السجدة، مررة )٢( 
:U_؟.ب صبا، صورة )٣( 

)أ(ااطلأل،مه/جمآآ/؟،ر،رآ.
٩٠ آية غاطر، صررة )٥( 



ابدل

I )سحر اش ء،يى ذلأك إذ كتاب في إلأ عزه س يقم ولا ز نم  Ga ٢١١ .
موتها.بعد الأرض يإحياء المات، بخلق بالاسدلأل العث على الاستدلال جاء 

بعلمالاستدلال وكذلك الأولى، بالشاة باّتشلألآخروهوالاستدلال أتى ثم 

رأخر'خامنهاحثاسأ'ح-نائ انمته لهزالآ'نض وأيةٌ » : 'سالى ْ'ا'-قال 
ليأكلوا)li( انمون س ف؛ها وفجرنأ وأثاب ئختل نن جنات فيها وجنا )II( يأكلون 

مماكلها الأزواج ■حلق الذي بحان )Zi( يسكرون أفلا أيديهم عملته وما مره فس 
. ٢٣١)٦٣(«يقنون لا ومما أنفسهم وس الأرض تحت 

بعدالأرض ;إحياء بالأستدلأل الايات، هذه ني العث على الاستدلال جاء 
,جوفها من والياه والخنان، البات، أال"ماج مجونها، 

كالمات،الفلمارة الأمور من الأرض في مجا ذكر جا*ع، آخر باّتدلأل جاء نم 
وتخوموات، المأنهنار في ما ويدخل الشبة، الدلاثل فيها ويدخل ، والأمار 
.، a٤١ ... كلهاالأزواج خلق الذي بحان ٠ : ممال الأرصئن 
U )صادص كنز إن الوعد ا هذ مض وبمولون I : تعالى قال -  ٣٦ Qa  إلأبممون
أهلهزولاإلئ نومية' ينتطينوذ فلا )0( يخصمون وهم تأحذهم واحدة منحه 

ياقالوا وت( إلوبهزيسلون الأجداث من هم الصورفإذا في ونفح ( ZDيرجعون 

.١١;آية ، فاطر صورة ( ١ؤ 
الخيلسامح )٢( 
.آيةص، صورة )•١( 

.٣٦)٤(مرةيس،آة:



أ،نهأم!_ مجاء1؛ فم القءاد1كُ؛ي أمد 

9- م9مء 

إلاكانت إن وه( انمرملون وصدق الرحمن وعد ما هذا مرقدنا من يعقا من ويكا 

ولاشسا نفس ثفننم لا فالوم ؤك( محضرون ثدبما جمخ هم فإذا واحده صيعه 
.)١( ، ( ZDنزن كنم  ١٠تجزون؛لأ 

البعثعلى واستدل جوابهم ترك حيث حقيقته بمقرمحر البعث علي الاستدلال جاء 
جانبمن يحتاج لا اخالوق عفلم مهما مْللقا والفعل نالخالق القدرة، بدليل إمكانه 

البعثحقيقة تقرير إلى يفضي القدرة •ودليل رأ، زمان إلى ولا مائة إلى لا المدع الله 
.، ٣١ا ... إلأصيحهأمابمقرون 

.، ٤١ناا ياوينامن ٠ الإسجال تلريق أحرعلى جاءباستدلأل ثم 
شن)vv(حميم هو ^٥١ ظننه من حقاه أنا الإنمنان ير لم رأو : تعالى قال —  ٣٧

١^۶،يحييها مل )av( رميم وهي انمنام يحيي من مال حلمه ونمي مثلا لنا وضرب 
نيذانارا الأخضر الشجر من لكم جنل الدي ؤق( عليم حلق بكل وهو ره أول أنماها 

مثلهميحلق أن على بمالي والأرض السموات خلق ي الذ أوليس ( EDرفدون نه أنتم 
(ZDفيكون كن له يمول أن سينا أراد إذا أمره إنا ( ZDالعليم الخلاق وهو بلى 

رْآ.٠ ( ZDترجمون وإليه شيء كل ملكوت بيده الذي فنحان 
وجهتن؛من جاءالخواب البعث، منكر ئبهة وتعالى سبحانه ذكر أن بعد 

عفنامقي والحياة الإعادة امتيعد أنه جهة مجن شبهته اد غيضمن جدل ت أحدهما 

.—٤٨٤٥ت ص،أية صورة )١( 
• ٣١محاعجالخيل)٢( 
.٤٩٧ص،صورة )٣( 

.٥٣أية: يس، )؛(صورة 
. ArVYص،٧: صورة )ْ( 



ابدل

البهيمالخيران ^٥ لأن البهيم، الحيوان إحياء من أهم وذلك ننسه، وترك وحش 
الإنسان.لأجل كان 

إيجادفان السورة آخر إلى ((ره مْ أول أنفانا الذي يحييها هل رر ت الثاني الوجه 
علىكان، ما إلى كان ثيء رد من العقل وحكم العرف، مْلرد ني أصعب المالئ 

يخفى.لا ما 

مماثيء إيجاد • معناه و نارا الأخضر الشجر من لفم جنل الذي ٠ ٠ بحانه وقوله 
•ذلك بفعل المتنانيتن المتتانرين على تغلب خارج *ن قوة س بد فلا ' وبمانرْ !باقته 

الخلاق'مادرضأنيخJقبممشوذو والأ'نض ١^^١^ »أثوس 
النوعهذا خلق قدرعلى والأرض( الموات خلق على قدر مجن • معناه ^٢، (( العليم 

,نفاده بعد رده على يدر إيجاده على قدر ثإذا ، الضعيم( والشكل اللهليف(، 

أرادإذا أمره إئما ء ; فقال ويكون، الأثياء يخلق مماذا نفسه عن بحانه أخبر ثم 
تفقال العامة ه نف— الى تع— نزه ذللث( وعند ، ، ٣١{( مكون كن له يقول أن ث-يثا 

والمعدوم،الوجود فعم ، ، ٤١ترجعونء وإليه شيء كل ملكوت بيده الذي، بحان ف٠ 
أقمتوالأدلة له، الإكار لأن الكلام، خاتمة الرجوع وجعل والإuدة. والإبداء 

.، ٠١عليه 

لحدتم،حذنت قياس إنه ت قوله الأية هذه في ه تيمية ابن ا الإسلام شيخ وذكر 

. ٧٩ت آيت ص، سورة )١( 
.٨ ١ : آيت ص، سورة )٢( 
. ٨٢آين; ص، سورة )٣( 
. ٨٣: أية ص، سورة )٤( 
.١ص ، الكر؛؛ القرآن س ايدل اتخراج )ء<( 



اسمنيءم مبادلان فم 1كء؛بم الانءاد ^!؛ui من أ

الذياكروب ا،لثل وم دليلها ععها قرن كلية سالمة والأ-؛مى ، لفلهورها •قيمتيه 
متضمنإنكار الاستفهام وهذا  ٢١١٠حاقع... ونمي فلا لتا وضرب ٠ موله: ذكره 

إح-ياءهاعده بمع رممعا كونها »ان رميم، وهي العفنام يحم أحد لا أي للنغي، 
والرْلوبة،الحرارة على مناها التي للحياة اداز؛ة والروية، المس حال إلى كيرها 
الشبهات.من ذللث ولنحو يغرها واحتلاهلها ، أحزاصاولتفرق 

يحييها،أحد نلأ رمم، وهي العظام يحيى أحد ولا رمم، الAذلام هذه ; والتقدير 
منإمكانه سبحانه نين ، الإحياء امتناع ومضمونها كاذبة، السالبة هذه ولكن 

اثذييحييها يل I ; شال عليه وقدرته ذللث، مجن هوأبعد مجا مكان ببيان وحوه، 
ؤ ٢٢و)رة انل أنثاها 

يأتيأن البيان على وأقدرهم وأنمحهم، البشر، أعلم لورام ت أبمتا نيها ومحل 
ووضحالإيجاز، قي الألفاظ هذه تشابه بألفاظ ، ممثلهاأو الحجة، هذه مجن بأحسن 
ملحد،أورده بسؤال الحجة هذه افتح سبحانه فانه ١ تدر لما الرهان وصحة الأدلة، 

الحجة،وأقام بالجواب، بمي ما ، ٣١ا حش ونم ا ت قوله ني فكان جوابا، اقتضى 
بممحهاافل • تمريرهافقال وزيادة تأكيدأللحجة، لماأرادسبحانه ١ الشبهة وأزال 

الشأةعلى الأول وبالإنشاء الإعادة، على بالإيداء فاحتج ، ٤١اول،رة(( أنفاها ي الذ 
.الأخرىرْا

.٧٨أين؛ص، سورة ( ١ر 
.٧ ٩ : أيه ص، سورة )٢( 
. ٧٨: أية ص، صورة )٣( 
. ٧٩: آية ص، سورة )٤( 

.)ْ(الطحاوة،آ/ْلأا



ابدل^==^ءء=ءءءءء=^^^= 

|أمالأمتاذ صه نقاله كما اهدي، ا وف الغيالأبما الايات هده عن تحدث وقد 
الأصولنييسوفتا يبرذ نيه إن ؛ الايات لهذه الكندي نمير في نقال ريدة(( وأبو 

منعنيا تلزم التي التائج ويستخرج جهة، من الايات هدْ ا تتمحمنهالتي النظرية 
وهي:أخرى، جهة 

مشاهدةبدليل ممكن الس-ابمتن وتحلله كونه، بعد جديد مجن الشيء وجود — ١ 
عدم،عن ثإبداعه منإيجادْ أمهل المتفرق جمع أن يما مولا ، ءاّْ بالفعل وجودْ 

الدليلهدا هوأصعب. ونيء هل، هوأمشيء لله بالتجة يوجد لا كان ثإن 
ظق- بكل وهو مء أول أنغ1ها الذي يحييها ئل ) قليلة كلمات ني الآ؛ات ني موجود 

.عليإءرا،
ووايعهمكن ^٢، الأحضر الشجر مجن النار كفلهور نقيضه مجن الشيء فلهور — ٢ 
أحرى،مجرة الهامد المتحلل الحد في الحاة تدب أن ممكن نانه لذا الحي، تحت 

الطلقالعدم مجن يوجد أن ممكن الشيء أن وهو: الأكم المدأ أماص على أيمنا وذللث 
الأحضرالثم من لكم جعل الذي I أية في موجود الدليل هدا الخق، المبدع بفعل 

«>م....نارا

لمأن بعد الأكبر العالم حلق مجن أيمر الموت، بعد احياوه أو ان الأنحلق — ٣ 
وند، ل؛، ،( .. والأرض السموات حلق اثدمح، أوليس رر آية مجضمون هو وهدا يكن، 
مجنالدلالة بأحد هدا أكد ثم : بقوله الأية هده على الهلحاويهء ٠ ثرح صاحب علق 

.٧ ٩ ; أية ص، ّورة ( ١ر 
٠٧/١ ٢ الْلحارية، ئرح وم ، ١ /٦٣ ٢ الإتقان، م أبمأ القول اتفلرسا)٢( 
.٨ • : آ؛ب ص، صورة )٣( 
.٨ ١ ; أين ص، صورة )٤( 



إمنخرم ؛ laمجا ض اكء،بمر اا؛ءاو باأغت من إ

ضفور س أن يخر عاقل كل غإن الأصغر، الأسر على ، الأج الأجل الشيء 
علىكان قنطار حمل على قدر فمن وأقدر، بكثيرأقدر دونه ما على نهو ، العظيم 
.٢١)اندارأ أند أوب حمل 

إلىلا الدع الله جانب من يحتاج لا اففلوق عظم مهما مْللقا والفعل الخلق — ٤ 
طدْويحت١جإلى ، زمان في إلا هم لا الأي ايشر لفل خلانا زمان ولاش مائة 

وهده،  ٠٢٢١ . . ئيغا٠ أراد إذا أُرْ إثما ١ آية معنى هو وهدا ، الفعل موضوع تكون 
الفعلظنهم بسب التكسر من الكفار نلوب في عما إجابة ءالكنديء رأي في الأية 

منهمقياما ، عفلمته يناسب زمان إلى يحتاج الكسر العالم خلق في التجلي الإلهي 
أطولزمانٍة مدة يحتاجللى يرأعظم الشرلما فعل لأن ، الشر فعل على الله لفعل 

،الخالقة بالإرادة إبداع وأنه ، الإلهي الفعل نوع بيان في حامة الأية فجاءت 
.زماني اعتداد إلى ولا مائة إلى يحتاج لا المطلقة والقدرة 

بقدرنول في يجمع أن الشر بفالقة يفدر — الكندي يقول كما — بثر ناي 
إيضاحمجن فيها — . رمرله إلى — وتعالى جل — الله جمع ما الأيات مذه حروف 

وأن، والأرض الموات مثل تخلق قدرته وأن ، رميما نمير أن بعد تحيى العفنام أن 
عنونصرت ايتحيلة، الملقية الألسن ذللث عن كلت نقيضه!؟ مجن يكون الشيء 

.، ٣١الجرثية العقول عنه وحجت الشر نهايات مثله 

بننن خلسانم إنا حاقنا شْ أم حلما أشد أهم فانذءهمْ » : تعالى □ل -  ٣٨
. ١٧٦)ا(ثرحالدءاوة،أ/

ام_ ٣٦٩أبوريدة. معدعدالهادي : نحغض ،  ٠٨، ص7ْ غا، الغالالكندي رسائل )٣( 
.ممم-ر الاعتماد معلعة — م ١ ٩ ٠ ٠ 



ابدل

رأواآيعوإذا )iG >نينل0' لا ذكروا وإذا وآ( خرون ويعجنت لً )u( لازب 
أثوعظاما ترا، وكنا مثا أئذا ؤه مجثن سحر هذاإلأ وقالواإن  GDتجرون ي

رجرةم قائما )aG داخرون وأنتم نعم ش )UG الأولون أوآباؤنا )3G نمنعومن 
١^،^؛،المصل يوم هذا ته الدين يوم مدا وبما يا وقالوا ينظرون)^G هم فإذا واحدء 

دونس )lG نتدون كائوا وما وأزواجهم ظنموا الذين احشروا  GDئكنآبون به كنتم 
.، ٠١١  GDننتولون إئهم ومحوهم >lG البممم صراط إلى فاسوهمْ الك 

; ijJuJiajالايات هذه في الخيل ورد 

الرهانةالسبة القيمات عن وهوالامتمهام التقريري، الاستفهام طريق الأول 
،بالحق امحاطب لتقرير المهللوب على تدل وهي ، يجحدها أن لأحد ممكن لا التي 

نان، بالسرهان القرآن جدل ن أحمن النوع وهدا ، ، ٢١الباطل انكار ولاعترانه 
؛إذا، معروفة يتة تكون أن أو ، يالمقدمحات الخصم يلم أن نٍه يشترط إنما الجدل 
مجادلتهفي يستدل لا القرآن أن واعلم . ، ٣١برهانية كانت ، معروفة بينة كانت 

بل، المتملق أهل عند المعروفة الجدلية الملريقة هي كما بها الخصم تسليم لجرد ممقدمجة 
،للحق للانقياد أدعى لتكون الماس؛ يلمها التي والقدمان ، بالقضايا تدل يسس

ليكونالمقوس؛ في لما وبيانا ، إنارة الاستفهام في أن شلث لا ، الباطل ومجانبة 
١^^^^١٤،.

،الأكوان بخلق البعث إمكان على تدلأل بالاممقرونا الاستفهام هدا ورد وقد 

.٢ ١-؛ ١ : وة الماغات، ّورة )١( 
.ص؟ا' الجدل، ماعج )٢( 
اص؟ الجدل، مناهج كتاب عن نقلا صلأمة، علي محي القرآن، علوم في الفرقان مجنهج )٣( 

.'\.،ص\'ا-الجدل، )؛(ماعج 



أكثمنخءم  iilalijاكأ؛بمر!م اا؛ءاد أمدباإس 

تطريْين بأحد يقع الشيء على والاستدلال .  ٢١^ينهما وما ، وأرض سموات من 
أقدرءعليه فهو وبالتالي ، وأصد ، مجته أعظم هو ما على قدر إنه يقال أن ٠ أحدهما 

.، ٢١(( حكا... س أم حالئ أذي هاسثتهزأهم ا ثوله: من الراد وم 
كمابامحن والقابل والفعل، الخالتئن، إحدى م عليه ندر إنه ت يقال أن ؛ ثانهما

منحنفغاهم إئا } نوله؛ مجن وهوالمراد عليه، القدرة سقى أن نوجب ، كانا
.طم...((^،

إنهثم شهتهم، وأورد الخلية، الحجة هذه يعد؛لهور تعجيهم، بعد فبما أورد نم 
المثصدق عن سؤالهم عن يجمهم أن — وملم عليه الله صلى — نسه أمجر تعالى 

منالمدر بهيا تعالى اكتفى داخرون. وأنتم نعم : مجحمد يا قل : بقوله 
ثبتؤإذا ممكن، أمجر أنه المهلص اليقيني بالرهان المتثدمان الأية ني ذكر لأنه الجواب؛ 

نامتفلما امحرالصادق. ار باخبمإلا بالوقوع القطع إلى سيل فلا القهلم الجواز 
فكانالصدق، واجب كان — وسلم عليه الله صلى — محمد صدق على المعجزات 

بالدليلالإمكان بين لأنه وللث الوقوع؛ على قاطما دليلا (( نعم قل ١ قوله: مجرد 
هذاعلى الزيادة أن المعلوم ومن المعي، بالدليل المكن ذللث وقوع وين العقلي، 

المتع)؛(.كالأم ازن 
عثلممجهما مجْللقآ والفعل الخلق وهوأن آخر، بدليل البعث إمكان على استدل ثم 

البعثفأم وبالتالي زمان، ؤإلى مجادة إلى الدع الله جانب مجن يحتاج لا امحلوق 
)ا(اطر;ضاعجاادل،ص؛•؛.

. ١١اامائت،لة: سورة )٢( 
. ١١ااصائت،لم: سررة )•١( 
.١  ٢٨/ ١tW ،(٣ الكم، اكتم )٤( 



=ابدل 

ره.ا . . واحده زجره هى ؛I jU من عاليه 

ملسانهم على الكلام نقل حث الإسبمال، وم الخيل م طرقاآخر أورد ثم 
الميمنس أئغك مول ؤح زين لي كان إني ننهم مائل فال ١ ; نقال النوم ذلك 
فاشز)وْ( مسون أنتم مل محال وْ( لمديون أتئا وعظاما ترانا وكنا متنا أنذا و7( 
منلكت ربي نه ولولا ( IDثريين كدت إن ناش فال الجحيم)ZZ( مواء ش زآه 

إنوق( بنعدبن نحن وما الأود موثا إلأ بم1تين)٨٠( نحن أمما لآْ( انمحصرس 
رآ،.( الخا4ارون)idسل مدا لمتل اسلم)ت3( لهوالموز هذا 

جعلحيث والعلول، العلة ذم أبمنا الجدل مجن الموع هدا يمي أن وممكن 
•بالعث تمديقهم على مترنا للنعيم اسحقانهم 

انماءعلمها أنزتا فإذا خاشعة الأرض ترى أنك ومنآياته I : تعاد نال -  ٣٩
رم.٠ فدير)٩٣( تيء كل عد إئع النوني لنحهي أخاها اثدى إن وربت اهتزت 

•مت،ا بمد الأرض احياء بالاصتدلأل البعث، إمكان على الاستدلال جاء 
ميتاكذلكبه،ندة فأنشونا ماءبمدر النماء من دًل الذي  ٠٠:,تعال قال _ .٤ 

•موتها بمد الأرض إحياء البعث على الاستدلال أمنا وما 
نصوما الأود مرثا إلأ هي إنْ )H( ليقولون هؤلاء إذ » ; تعاد نال - ٤ ١ 

.١ ٩ ت آية ، الصافات صورة ( ١ ؤ 
.٦ ١ ٠— ١ آية ، الصافات صورة ( ٢ ) 

. ٣٩; فصلت،آية صورة رم( 
.١ ١ ; آة ف، الرخ. صررة )٤( 



اسمنخءم ؛ laU'غم اكو؛بم■ التءاد إ'-د،ااس 

 )Zr(كنتم إن يابانغا فأثوا بمتشرس )يلهمس زةد\ف»و قوم أم خير أمم صادص)أأ
لاهمعن_4u وما والأرض الممرات حلقا وما )VI( مجرمن أهلكاهمإئهزكاثوا 

ميقاتهمالممل يوم إ0 بملمون)٩٣( لا أكفرهم ولكن بالحي إلا خشامما ما )٨٣( 

إئهاللع نحم س إلأ )n( ينصنون مم ولا قسا موًنى عن مْنى بمني لا يوم ٩ )نيث 
.ء)١( الرحيم)Td هوالخنين 

إلىأنفلارهم ه توجيْلريق عن الايات، هذه م للمنكرين القرآن جدل جاء 
قومعاب إلى بالنقر يارهم حيث • ^٢، الأم أول من إرام إلى انجاه غم من الخقاثق 

أيتهديد الأسلوب هذا وم الله؛ عياب بها حل التي الأم من لملهم ومن ئح، 
—ندرته على يدل مما ، الكون ني ما ؤإلى اغغلونات، إلى أنظارهم يوجه ثم تهديدا 
.الاق4 الأية ني اكهديد ؤإكمال ، ٣١— بحانه 

نلهداتقليدأ القول هدا حكوا ؤإتما ، شيهة الأية هذه ني وليس ٠ الرازي ٠ يمول 
.، ٤١الوعيد على تعالى الله انتصر السب 

يهلكتاإلأوما ونحيا نموت الدنيا حياثنا إلأ ماهي ومالوا ء ; تعالى نال — ٤ ٢ 
مابقات متي؛آيادا وإذا )U( سْعمإننمإلأبمون بذلك لهم وما الدم 

يمينكمئم يحييكم الله فل )٠٢( صادص كنتم إن باباينا ائتوا قالوا أن إلا حجتهم كان 
.، ٠١يشنون)n(«لا الئاس ولكذأكثر فيه لارب القيامة يوْم إل حمنكم نم 

.٤ م_أ ٤ ; أين الدخان، سورة )١( 
الكرىاسم؛ )٢( 
از->عانس،صْاّم.)٣( 
.٢ ٤ /٩ ^٧٢ ١  ٤٢امحر، الضر )٤( 
إآ_آ-آ.الخانة،آ؛ة:سورة )٥( 



=^=ابدل 

وأنالخجة من خالية دعواهم أن محان ا طريق عن الآ،ة هذْ في القرآن جدل جاء 
إلأنم' عيران' بذلك لهم وما I بقوله: ،  ٢١را ذلك س النفض على قام الرهان 
باهللقول وبيتة حجة بغير القول أن على الدلائل أقوى من الأية وهده •، ٠٦١ يظنون 

. ٢٣)تعالى الله عند منكر والحسبان الغلن متابعة وأن فاسد، 
الإحياءأن ثبت فما ، اليدء على الإعادة ناس وهو بْلريقآخر، العث أنت ثم 

الثيءعلى القادر أن ونت الأول، الإحياء مثل الإعادة أن ونت تعالى، الله مجن 
نفسها،في ممكة الإعادة أن ونت الإعادة، نادرعلى تعالى أنه نت مثله، على نادر 
, ٢٤١حقا بكولها القطع فوجب ونوعها ونت عن أخبر الحكم القادر أن ونت 
يعيولم والأرض الممرات حلق ثدي الك أل يروا أولم ا ت تعالى نال — ٤ ٣ 

بمرضليوم وء للم شيء. ض على إثه بد الم-وُمح بمنًي أن ض بقائد بخلفهن 
كمممبما المذاب قذوهوا فال وربما بلئ قالوا ؛الخى هذاأليس الئار على كمروا الد؛ر، 

. ٢٠)(( ؤث( تكمزون 
والامحتدلألالتقريري، الاستفهام ءلريقة على الايات، هذه في القرآن جدل جاء 

. ٢٦),.t السموات حاق الذي الله أن يروا لم أو ء ت والأرض السموات بخلق 
اويومتعاد: قوله في الإسجال، طريقة وهي الحيل أخرتمافي كماجاءبملريقة 

■٨ ٠ ص ، الخيل مناهج ( ١ ) 
.٢ ٤ ت أنة ، الجانية صورة )٢( 
/.٧٨اهم،م؛١/جم٧٢الفم )٣( 
الماس،الرجع )٤( 
.٣ ٤ ،  ٣٣: آيت الأحماف، سورئ )0( 
. ٣٣الأحناف،اة: مورئ )٦( 



I منمرممطط؛ فم اكييير اممءاد بياس مد ؛ _l

.، ١١الئار..٠ على كمروا الذين بمرض 

فاونذرنهم جاءهم أن عموا ل 0 المجيد والمران ى ر : تعالى نال — ٤ ٤ 
.، ٠٢١ يميد.,. رم ذلك ترانا وكنا ثا ألدا )T( عجب شيء هدا الكافرون 

الحياةإلى عودتهم استعدوا حلن للعنا المنكرين ثبهة بدابمها في السورة ذكرُنا 
وذلكالدامغة، بالحجج وجادلهم عليهم الرد تولى ثم بالية، عذلاما بمبحوا أن بعد 

إلىتودي عامة قضية تذكر حيث التخصيمى، ثم بالتعميم الاستدلال حلريقة على 
أنعلى سرهن القضية؛ جرئيات إلى المستدل يتعرض ثم باجمالها، الدعوى إنات 

توديمجموعها ني أوأنها ، إبانهاالمْللوب الدعوى إنات إلى ودي منها جزء كل 
كتابوعدنا محهم الأرض نمص ما عبنا ءفدّ نال؛ حين، ، ، ٣١الدعوى إتات إلى 

منلها وما وزبماها يميناها كيف قولهم السماء يمظرواإل أفلم ٠ ت ونال ، ، ٠٤١ حفيفل 
زوجكل ص فيها وأنقا رواس فيها وأمحنا رروالأدض،ددناهأ : وقال رْا، ا< هموجٍ 

)13(الحميد وحب جمان به فأتننا ثاركا اناءً السماء من ونزلتا ا ت وقال ، ، ٠٦١ بهج 
كذلكنيتا بنية به وأحيينا للعباد رزقا )3( نضيد هنلإ لها باسمات والنحل 

الحزوج8رما،.
نائمادليلا جزء كل يعتبر بحيث الاستدلال، قي نجزئة الايات هده ني فجد 

.٣ ٤ أين: الأحقاف، سورة )١( 
.ا_-آ)أ(مرة)ق(،تي:

الكرى،صاْرالعجزة )٣( 
.٤ ت ،آية )ق( ممررة )٤( 
.٦ ت آية ، )ق( ٍمررة )د( 
.٧ : آية ، سورة)ق( )٦( 
.١ ١ ٩— : آية ، صررة)ق( )٧( 



=^=ابدل 

•والنشور البعث على محس—حانه الله تدرة شت كلي دليل مجموعه وس ، بياته 
بيدهوالأخذ ، الجائل إرثاد إلى يتجه الآيات هذه ني القرآن جدل أن نجد وهكذا 

سءملاا•الكون م وٌا الأثياء، حقاش إلى نفره وتوجيه الخق، إلى 
قولهقي وذلك التمثيل بقياس يسمى وهوما أخرى، محريقة إلى الايات انجهت ثم 

■ ٢٢١خنقٍجديدا من نم ي نم بل الأول بالخلق افصغا » : تعالى 
الخامعةالخهة ويتن معروف، أمر على يدعيه الذي الأمر المستدل يقيس حث 
تعبير،أبلغ في ؤإعادته الحلق أول يئن المشابهة عقد يد الأيات هذه وم ، بينهما)٣، 

ممجا قياس الكرم، القرآن عليه اشتمل مما وغيرها الأمجثلة هده م وأن تقرير، وأسلم 
هووالمعمجا به"ش الإممان وأوجب تعالى، الله ينه مجا وقياس ، المشاهد على الغيب 
هولما المالك وأنه الي، نعالله ندرة على الكاملة الدلالة ونيه مشاهد، مرثي 

يخلفلا والله وعد، كما مستملأ، ويقع الأن، يقع لم ما على والقادر واقع، 
وإليناونميت نحيي نحن إنا ٠ : فقال الابتداء على الإعادة بقياس جاء ثم ، الميعادرأ، 

اشينوأ(ا()ْ<
)aGئم؛ون ما أيرايتم قع صدئون فلولا خالقاكم نز ٠ : تعالى قال — ٤ ه 
بيرصنحن وما النون بجنكم فدرنا نحن )آْ( الحالمون نحن أم نحكونه أأنتم 
CD  شنون لا ما في وننثئكز أثالكز بجيل أن ض )TT( الأوداكأه علنز ولمي

•٦ ص؟ الخيل، ذا;خ )١( 
. ١٠: ،أة سورة)ق( )٢( 
الجدل،تاريخ )٣( 

.الجدل،^U )؛(ضاهج 
٠•آية ، رق، سورة رم(  ٤٣



;منهرم!_ مباطة فم اك>يبمأ الانءاد طاس مد أ

لوُ)d الزاوعرن نحن أم تورعونع أنكم )lQ نحرنون ما أمرأبمم تته تدكرون فلولا 
مءء ء ُ ٠ ء ْ  )VT(محرومون نحن ل )تت( لعرءون إظ )هت( ممكهون فظلتم حطاما لجعانماه نشاء 

ملآ3( أمنحذالنزأون انمزن صأائمْأنزكنوذمن تشرنرن الذي ١^١، أفرأبمي 
!أنأ( yDتونون ١^، ر ١Jاأفرأثز ( vDتشمون تيلأ  ١٢١جفك١ذ!^١^ ^-

باّمميً >rv( ليموين وناعا تدكرة' جعناى ننن )TV( انمشئون حذ أم' شجرتها 
. ٢١١ء ص( اض وبك 

والاحرين...الآولتي إن محل ١ بقوله؛ أجابهم العث المنكرون اسجعد أن بعد 
،٣١الفلهور غاية ني الأمر أن إلى إشارة ٠ قل ١ وقوله ' *جاشرة الحقيقة قرر حيث «رآ،، 

أمرم جدالهم في وأحد الدلائل، بذكر ذلك بعد أردفها تم وقوعها صدق أكد و، 
تكونشخصتن، أو أوأمرين، الشيمحن بتن بالمقابلة الاستدلال —ة ء1ريةعلى البعث، 
نضلله كان منهما لواحد التأثم أن ثبت ؤإذا محعثن، عمل في المؤثر أيهما ليعرف 
، ٢٤١اص القرأن ني الامتدلأل يايع س الوع هذا كان وند ، ءير0 على التندم 

;الايات هذه ني ورد مجا المقابالة هذه ومجن 
٠ُ ْ م '-ْء 

القابلةعلى»ربمة جاءالاستدلال وند ..^ ٠ن ف،ولأتميم غكاكم حن ن1 

ض:مما 

.٧ ْ_؛ ٧ : أية الواله، صورة )١( 
. ٤٩: الراس،٧ مررة )٢( 
.١ /٢٧ ٢ /حاً ١  ٥٢امحر، التنسم )٣( 
. ٣٤صء اعوى، الجنة )٤( 
. ٠٧ايأ: الواسأ، سورة )٥( 









i 1وبءثمجادلق نم 1كء؛بمأ اوة>ان باأءت من

أنض ديرين بلى تت( ءفلآ،ه ئجمع لن أن الإنسان أيحب I : تعالى قال — ٤ ٨ 
؛^١ت0 القيامة يوم أيان بمال تت( أمامه لشم الإنسان يريد بلً  CDبمانه يري 

يومثذالإنسان يمول ( 33والممر النس وجمع  Ca3الممر وخسف  CDالمر برق 
. ٢١ك(«)يوْضانمهم ريك إل وزر)u( لا كلأ D( الم أن 

بمفىمم من ظنه يك ألم )٦٣( مدى بمرك أن الإنسان أيحب I : تعالى نال ثم 
أنسرق( والأم الدكر الروهمن ث فجعل )٨٣( مرئ فخلق ءلمةً كان تم )٧٣( 
. ٢٢ر)D( انوم بمني أن على بقائد ذلك 

:هي عدة بطرق الأية هذه م المنكرين مجادلة وردت 

نكون)٢١، ا<بغال ثوي أن عانئ فائرين م ٠ : بقوله العث حقيقة تقربر — ١ 
قادريننقى أن نوجب ، الابتداء في بنانه نموي أن على نادرين كنا المقصود، 

علىبالابتداء الاستدلال يكون وبهيا .  ٢٤الانتهاء)ني وية التتلك على 
نجعلهاأي بنانه نري أن على قادرين بلى للأية؛ الثاني التفسير وعلى الإعادة• 

الاستدلاليكون .، المر)ْ،نخف فيها، شقوق لا متوية، صحيفة كفة في 
المان.تسوية وهو الإنسان، خلق من أكم هو فيها تتمثل التي الله قدرة ييان 

. ٢٦والخزاء)العث يقتضيان وعدله الله حكمة بأن البعث على الاستدلال — ٢ 

.١  Y-T": أيآ التامت، سورة )١( 
.٤ -. ٣٦: أة C المائ مورة )٢( 
التيا.ة،آة:7.سورة )٣( 
.٢ ١ ٨ ، ٢ ١ /٧ ٣ /مد• ١ مْ الكم، اكسر )٤( 
.٢ ١ ص،م ال—ابق، المرجع )٠( 

.٣٢ص• الخيل، )0م 



ابدل

مالعظسة الندرة  uJiijذكرحث ، ، ١١العث على الأولى بالخلمت الاصتدلأل — ٣ 
الذكرالزوجئن منه وجعل خلقه، أم أن إلى الإنس—ان، خلق م التدرج 
والأنش•

عظاماكثا أءذا  CDالحافرة فى لمردودون أنثا يمولون t : تعالى نال — ٤ ٩ 
ممماذا واحدة)rT( زجرة هي قائما حاسرْ)H( كرة إذا طلث مالوا ( iDنمرة 

.< ٢١يالماهرة)ق(«

فسواها)قق(سمكها رفع بماعا)w( المثماء أم حلما أشد ؛أنتم  ١٠: تعالى وتال 
ماءهامها أحرج دحاها)ج ذلك بمني والأرض )aI( ضحامحا وأخرج ليلها وأعطش 
.)٣( ه ؤق( ولأننا،؛كمً إكم° مائنا )ج رماها وانحال )n( و،رْءاها 
;هي ْلرق بعدة البعث صحة ين 

اؤئ«االأمرعليه ذللث وسهولة وعفلمته الله بقدرة البعث على الاستدلال — ١ 
.، ٤١)u(«بالمثاهرة هم فإذا وت( واحدة زحئرة هي 

المواتبخلق الاستدلال : وهي الأفاق س دلائل ذللد بمد أورد ثم - ٢ 
وسهلهاالأرض، بخلق والاستدلال والنهار، الليل وتعاقب ، عمد بغير ورتعها 
•رْآ . الخبال بخلق واستدلال منها، والزرع الماء ثاخراج 

٦٣٤/٣/جم•)١(الضماهم،م١ْ
.١ ١—٤ ٠ اية؛ ا المانعات مررة )٢( 
. ٧TTY ; أيان ، المانعات سورة )٣( 
.١ ٤ ، ١ ٣ ; أة اززعات، صورة )٤( 
٩/٤ /-.-ا٣ ١  ٦٢الكر، الممر انظر )ْ( 







منهرم|وءثمباءلأ؛ غم اكُ؛بم| اوق>اد ث؛ مد،11 

مواصعإلى الاتجاه ويختلف إمحار إلى تهديد إلى تعجب إلى استفهام من الأساليب 
.الاستدلالو.مادرْ)ا(

،الأشياءإليه أثرب ان الأننفس لأن الأنقى بدلائل يدا — تعالى — أنه واعلم 
القدرة.على وأدل ، وأبهر أءفلم لأنها الأناق، دلائل يدكر وبعدها 

وبعدعا، إليه الأشياء أقرب الإنسان نفى لأن الأنفس بدلاثل يدأ نجده وتارة 
نحنرآ، فيها التأمل إلى بالعاتل حاجة لا حاضرة الأنقى لأن الأنقى دلائل يدكر 
انتزاعقي أنوي ذللث يكون وأْلواره، الإنسان خلق وذكر الأنقى، دلائل إلى يتجه 

انتزاعيكون ، الأناق دلائل إلى بمجه وحين الكر، امحلوق من الله بقدرة الاعتراف 
. ٢٣)العفليمة الكونية الآيات هده ني اكئلة الله بقدرة أقوى الاعتراف 

ينكربما الاعتراف وتلزمه ، ا،لعاند حجة تقْلح التي الاحتجاج عقلانية نجد وهكذا 
اكامويضيق ، الحكيم الذكر به حفل مما كثير وغيرعا ، السابقة الأيأت غي متمثلة 

الحصرأراد ومن ، والتنبيه الإثارة اضام هذا في لنا ثإمما ، وتداركها حمرها عن 
,قاصديه على يعز لا الله فكتاب والاستقصاء 

الجدل:اولأسسا :الدراسة دامأ 
:العوانس الأسلوب ذدان9و من : أولا 

بكلاميأت لم بيانه. وعلو وبلاغته، بفصاحته، العرب، الكرم امآن أعجز لقد 
ويتهلقونه،يعلمونه ما جض هو ^؛،١ والألفافذ، الحروف، مجن اعتادوه عما خارج 

فلاوكلماته، أياته، في نفلرك وتقلب ابهم، ألبوحلب أعجزهم، فقد ذلك وعع 
التركيبذللد في أم ؟ البديع ١لفلام ذلك ني هو هل ، إعجازْ يكمن أين تدري 

.٧ • ص الخيل، تاريخ )١( 
. ١٤•،  ١٣٩/٣./-؛ئ الكر،م0ا المم )٢( 
. ٨/٥٢٧ انان، اصواء : ان> )٣( 



ابدل

عليهاببت اش المرة ا>وف تلك م أم ؟ ي الألفاظ تاك م م أم انمجب؟ 
•إدراكها عن تحجز أجرى أّجاب إلى يمد أنه أم ؟ الألفاظ 
ولذاوشيه؛ ، لفت عومنام مجا ممقدار وامجيناء ، حصر مقام لمس المقام أن ومما 

تلكب؛عص ، الدراسة مجوصع الايات في الملاغة لأوجه تي درامأبدأ أن رأيت نقد 
والروعة،وايلأل بالهيبة، الكركر القرآن أحاطت التي والسمات الخصائص، 

والاعجاز.

الماءعاليها بموم الم الأساسية اللجان بمنابة لأنها بالألفاظ، أبدأ أن ورأيت 
والتدفق.بالمع الإعجاز ممن هدأ حروفها محن ومن الكلي' 

ا-ا1مةقفياسر:
أوالكلام، ويعلوذلك الكلام، مجتها بمشكل التي الخام المائة تلك ص الكلمة 

.أواسمافهابعلوكلماته يسفل، 

،ونماحتهابعلوألفاهله، الأسمى والمكان العليا، المرنة الكرم القرآن بلغ وقد 
وصففي نبدأ ولكن مقامجه، لكل رلءا والتركيب، التفلم، أغفل القول بهذا لمت 
.القواعد مجن المنان 

لبعي المآن فالفاظ : الكرم القرآن ألفاظ وصف في الأصفهاني الراغب يقول 
فيوالخكماء الفقهاء اعتماد وعليها وكرالمه، وواصملته وربيته العرب كلام 

وماونثرهم، نفلمهم في واللغاء الشعراء حداق مجمزع يإلمها وحكمهم، أحكامهم 
كالقشورإليها عوبالإضافة محنبا، والمشتقات ، عباالمصءات الألفاظ وعدا عدها 

.ا،نملة)١( لتوب إلى بالإضافة والين وكالخثالة الثمرة، أطايب و١Jتىإلى 
•مL٦ ' الأص-غءانى باراغب ضووف محي بن الخن التامم لأبي ، الترأن ريب م الغردات ( ١) 

الا؛يممعلمى رمهلِعأ نركأ ، ١٩٦١-—٠١٣٨١—الأمحرة ط ، كٍلاني سد محي ؛ تحمض 
•بممر وأولاد، الخلص 



j 1)؛«من  A اكتمتخرس مبادلأة نم كيدأر

الذيا،لوصع ني ارادة المعاني بكل ضعة الكرم القرآن ني لمقلة كل وترد 
القرآناستعمال دقة على ذللث فدل؛* عنها، كوصعها أولى غيرها نجد فلا فيه، استقرت 

وخرالضان، انقض استداله أردت إن موضعه، في لففل كل ؤإتيان لألفانله، الكرم 
المعف.من 

ندبل الكرم، القرآن أسلوب في أساسية سمة مواضعها في الألفاظ واستعمال 
استعمالفي التهاون وعدم التعير، في والدفة الألفاظ، اختيار على القرآن حث 
انظرناونولوا راعنا تقولوا لا ١ئذينآ٠نوا ا أيهيا ٠ : الى تعالله نال اظ الألف

اللمسمن فيها ه،نا نا-محا ١ كلمة استعمال عن الهي هذا فورد ؛ ، ١١ء ... واسمعوا
أوالحمق، وهو الرعن، : معناها إذ مذموم، المرية ني معنى من لها ولما والتمويه، 
.بها)٢، الم. مخاطة عن ا،لؤمنين نهى فقد لذا ، الاستهزاء 

الأسلوبفي رالأبمية اكراكب، علمها قامت أساسية دuمة \ص- ال فاستعإذأ 
•^١

فيحسن وكلاهما ، واحل معنى على تدلان لففلتتن ترى أنك ذلك عجيب ومن 
هذهاستعم.ال يحسن لا أنه إلا ئاطة، وعدة واحد، وزن على وهما الاستعمال، 

الوهذا ك، 11المواضع في بينهما يمرق بل هذه، فيه تستعمل مرصع كل في 
ّ، ٣١نفلره وجل نهمه، دق مجن إلا يدركه 

.١ إا وة:الغرة، صورة )١( 
يدالمحعماو ، — ضرعا لغوي؛؛ بحوث — المزأل كنرز من ،  ٥٨، صماْ بلاغة من انفلر؛ )٢( 

.مصر — المعارف دار ، ١ _U ، الداودي 
أحمد. د ت تحقيق ، ١ ٦ /٤ ١ ، الأسر بن الدين لفاء ، والشاعر الكاتب أدب م الساتر المثل )٣( 

.القايرة — العجالة — مصر نهضة دار — طبانة بدوي • د الحوم، 



ابدل

أتىالذي القرآن للمظ لأن ؛ مرادفه دون معيتأ لفظا يمتعمل فد الكرم والقرآن 
.تكون،لرادjهر١، لا ا،لقصود إلى إشارته في ومنة اراد، على دلالته في خاصة عليه 

ضالتي الايات من التناة الألفاظ هده فانغلرإلى ذللث تبين تس-أن أردت ؤإن 
أيدينا.

JU  ظإئ محإ نآ شٌ والك فٍها فادًارأنم ش1ا فثم وإذ » ; تعالى )IV(.)٢(®
هذْأن ونحي . ، ٣١تفاعلتم هو : فيها فادارأم الخانبتن، أحد إلى الميل ت الدرء 

معناهافرية أخرى كلمات من انمي وتصوير الغرض، عن التعيير في أصدق الكلمة 
ومدها،الدال تضعيف ماعد حيث آ، تخاصمتم ) ، اختلفتم( ) ، ( تدانمم عثل) 

علىالساكتة، واليم المضمومة التاء ثم الساكنة والهمزة الف؛وحة، بالراء واتياعها 
وكانوثقاق، تداير مجن المتخاصمين بلن يحدث وما والخصومة، الاختلاف نمور 

الدرجة الخف مجن بلغ ؤإنما هيتأ، يكن لم القوم خلاف أن سين هنا القرآنية الكلمة 
.، ٤١تعبير أدق الغرض عن الممر بجرمها كلمة)ادارأتم، إلا مجداها بتصوير تفي 

رددتولئن قائمه الساعة أظن وما I ت تعالى قوله في الألفاظ جلال أمام نف ثم 
،.٠١، ؤ( نقالنا نها خرا جدو لأ رني إلى 

٠؟ مثلا ، ٠ برجهن ٠ يعبر ولم ، ٠ رددت ٠ بكلمة عر لماذا الي، نقواسأل 

--٠١٤٠٢— ،طا اT'U_  iلاشتن عبدالفتاح د. تفسرالقرأن، م الملأغي وحسه القيم ابن ( ١) 
لمان.— بجروت — المربي الرائد دار — م ١ ٩  ٨٢

.٧٢البقرة،ي: )آ(ّررة 
. ١٦٩)٣(الفرداتفىغربالقران،ص

الخندي.معيعة ، ١ ٤ ، ١ ص"؟ حجاب، الغتاح عجي المد • د القرآني، النظم محدابع س )٤( 
• ٣٦ت آية الكهف، صورة )٥( 



«_منخءمIJمجادلة 1كر؛بمرفم الالءاو مز ;

الأية.سْ وذ/ءنها ،  ٢١عليها)كان حالة \رلأاو ; 0 الراغب I تال 
بمال:الكرأن هذا بكلام الأولى إن غيره: دون اللفظ بهذا النمير سر ني ونيل 
أراده،ما على واثتملتا مراده، حوتا اللتتن الخمن وصف من تقدم لما وذللث رددت، 
للمردود،كراهية معنى يتضمن الشيء عن والرد له، يدومان أنهما ت فيهما ومديره 

عنيقل القاتل كان نلما صه، فرجع فلأنا وقصد صه، نرد نلأنا فلأن قصد : تقول 
أولى،نه الكراهية على يدل الذي اللفظ استعمال كان محته وهوحلاف حنته، 
الرجوعيلحقان ولا الردود، يلحقان أن وهو كراهة، من رد في ما رجع في ويس 
.لذلك)٢(فافترقا 

الماءعليها أنرنا فإذا هامدة الأرض ونرى ا تعالى؛ نوله في الفلر أنعمت ؤإذا 
ائزتورنمحسممح«م•

الماءعليها أنزيا فإذا خاشعة الأرض ترى أنلي آياته وض ١ ت تعالى نوله وفي 
.)٤( و )؛r( فدير شيء كل علل إئه المود لم*م أحياها الذي إل وربت اهتزت 

يلفظالأولى الأية ني يعبر جعله الذي الر ما ، بالوال لث نفعلى تعود 
الألفاظيلقي لا الكر؟( القرآن أن وتعلم ؟ ء خانعة I بلفظ الثانية الأية وفي ،اهامدْا( 

؟الاختلاف هذا مر غما ، أحق به هر مجونع لفظ لكل ؛،؛٠١ ، علاتها على 

.١٩٢ص ، العران غريب قي ايمردات )١( 
الفرجأيي ابن برواية ، انمزيز الله كتاب قي المشابهات الايات يان في التأويل وغرة التنزيل درة )٢( 

.٢١٩٨١—>- ١٤٠١——ط  ٢٨٢ص ، الإسكافي بالخهليب المعروف الله عبد لأبي الاردصتاني 
,١^٠^٠ الأفاق دار هنشررات 

ه.ت آية ، الحج صورة )٣( 
.٣٩!آية ، فصلت صورة ( ٤ ) 



ابدل

الماقجو لأن السر، هذا لك نجر الأتن، هاتتن قل ما قرأت إذا : نمول 
بأنهااهامدة!تصويرالأرض معه فممايتسق ؤإخراج، ؤإحياء، ، جوبعث الأول 

•بمج زوج كل س وتجن ' وربو ، نهر ثم 
معهيق وسمجود، وخشوع، ، عبادة هوجر ، الثاني المساق الخوفي وترى 

عالييزيد لا نم ، وربت ا*تزت، الماء ^؛؛،١ أنزلتا ^ذا ٠ خانعة ٠ بأنها الأرض تصوير 
جوقي لهما محل لا لأنه uك؛ زاد كما والإخراج الإبان، ، هناوالإرباء الاهتزاز 

والسجود.العبادة 

هناإنهما هناك، أجله من جاءنا الذي للغرض هنا ٠ وربت اهتزت ا تجئ ولم 
ماكل لأن ( هنا االقصأودة هي الحركة وهذه الخشؤع، بعد الأرحنى حركة تخيلان 

وحدهاالأرض تض أن الناب مجن يكن نلم العبادة، حركة بمحرك المشهد في 
.حركهم)١٢ المشهد في اشحركتن العابدين، لتشارك فاهتزت اكة، خانعة 

لوكاملة صورة تحل المغردة اللمعلة في واقع لأنه البشر؛ كلام يعرنه لا إعجاز 
.؛ ٢١متعددة جملا لتهللبت بشرى أسلوب في عنها التعسر نريد 

وقالوا٠ : تعالى قوله فإليلث ألقاتله، امتعمال في القرآن دقة مجن المزيد أردت ثإن 
.، ٠٣١ )تل( نمنوون أئنا وعظاما ترانا ومحا متا أئذا شن)ْأ( سحر إلأ هذا إن 

أتئلثيمول ( ZDفرين لي كان إئي متهم قائل فال :٠ ذاتها السورة في تعالى وقوله 

ألشروق.دار ، ٩٨٢ا،و_ ،ط'\_أ.أ تطب،صحااّءد المرأن، م الغم التموض )١( 
٠القارة — محروت 

.ص٩٧٢ ، ؤاعجازه هداحه العظيم القرآن )٢( 
.١ ٦ ، ١ ٠ : آية الصافات، صورة )٣( 



اكسمجادلان فم اكءهٍ العواد ^!٠٠ من !

.)١٢ ٠ )rT( أنا وعظا، ترانا وكنا ثا أئذا )٢٠( الممدين لمن 
بمرلهالشانئة وم ا< مبمعوثئن I موله الأولى م يمر جعله الذي المر ما 

»ك؛نونا؟.

البث،إكار س الكفار قاله ما عايه الأول أن - أعالم والله - ذلك ني المر 
.موته بمد ويحيا ، قبره من يبعث هوالذي والمعوث 

أجله،من وهويفعل الحناء قبل والعث . كّبه من كان مما هوالجاني والدين 
وهوالجراءالنار في حموله عند هي إنما ،لدينون، أإنات قال الذي الأخر وحكاية 

الجحيممراء في يرآء فاشز )آْ( مطبعون أنم هل فال I : تعالى لقوله أنكره الذي 
dD  الدنيافي قريه عن أحبر وأنه قوله، صه تعالى الله حكى الذي الومن فهذا  ٢٢)٠
ناللهفال ٠ سواءالجحيم، م رآه هوالذي صنع مما ويدان ، يحياينكرأن كان بأنه 

علىنالتفريع • أآ، ٠ )٧٠( ١ل٠حضرتن س لكت ربي نه ولولا ( ZDكردمحن كدتً إن 
عقابه.مجن بالله نعوذ كفر، من فيه وحمل تحقق، إذا يفع أنكر ما 

هذهفي ممثل وقد بالبعث ا،لكذبثن نفوس يخالج الذي الاضطراب، ذللث وانفلرإلى 
،الخلمو ا،لرج أصل  ٢٤«))ZC مريح أمر في فهز جاءهز لما بالحق كدبوا بل ٠ ت الأيأ 

يحملذكروه ما لأن اللففلة بهذه عبر نقد .  ٢٠اختلط)أمرهم، مرج ت يقال 
كاهن،يقولون كانوا ناره بل ترتب، ذللث في لهم يكن لم لأنهم الاختلاط، 

٥٠ ه_م ١ *آيت ، الصافات صررة ( ١ ؤ 
.0_0ه ٤ : الصالأت،[ية صورة . ٣٩٤،ص٣٩٣ اكزيل، درة )٢( 
٠_٧٥ ٥٦ت آيت الصافات، صورة )٣( 
٠٠ ت آيت ، صررة)ق( )٤( 
٠ ٤٦ءسهالقرأن، غرتب م المغردات )٥( 



ابدل

الون،إلى نسته بعد الكهانة... إلى نسبته إلى يعودون كانوا ثم مجنون، وأخرى 
كانت نمول . الرج هو نهذا الشعر بمد السحر Jإإى ، السحر بمد الشعر إلى وكدا 

طولالكدب واجتابه بأمانته، لعلمهم بمدنه الظن إلى الشك ن ينتقلوا أن الواجب 
يديه،على القاهرة لظهورالمعجزات بمدنه القطع إلى الظن ومجن أظهرهم، بتن عمره 

لأنالتعجب، ونوقها الشك، الأولى ت ثلاث مراتب هده لأن وذلك ولمانه، 
وقوععدم اعتقاد عنهد يترجح والمتعجب ، محميين عنده الأمجران يكون الشاك 

.ذلك بخلاف يجزم الذي والمكذب ، به يقطع لا لكنه العجيب، 

الترتيبغيروا فلما جازمجتن، وصاروا ظانتن، وصاروا ناكتن، كانوا فكانهم 
فلمهم،على المريح لمقل إطلاق أن : وهي لطيفة ونيه الرج، وونع المرج، علمه حصل 

•يتغير لا الصحيح الحزم لأن صحيحا؛ الحزم ذلك كون عدم عن ينبئ وقطعهم 
النانه المؤنق المؤمن بخلاف مجضطربا، أمرهم فكان التغير واجب محنهم ذلك وكان 

نيالكرم القرآن دقة نرى وهكذا . ٢١١تعدد مجعتقده يوجد ولا تردد، اعتقاده في يقع 
الكريمة.الأية هذه في متمثلا ألفاظه واستعمال تعيره، 
منلها وما وزياها بمثاها كينحآ قومهم السماء إلى ينظروا أفلم ا ت تعالى قوله اقرأ 

. ٢٢١هموجٍتء(( 

ولموالأرض الممرات خلق اأذى الله أن يروا أولم ٠ : تعالى نوله انظرإلى ثم 
. ٢٣١)II(«سير فيًء كل عد بدإئه انموش يني أن بماليعر ص كم 

.١٥٤/ ٢٨٩/-١  ٤٢م، ض )١( 
.٦ أين: )ق(، صورة )٢( 
.■ا-ا: ا؛ة الأحناف، سورة )٣( 



_JIمنخوم  ftJaمجافم اكءيبمر اوقءآ>, ^[٠٠ من 

ودنتالقرآن، الأصلوب روعة حلالها س تمتشق كرنتن السمر ارجع ثم 
لقطالأولى الأة ني اسل أنه كف تري ألا والكلمات!! للألفاظ، اّتعماله 

Ubزاغ، ص يأت لم الأسمال ذلك إن الروية« ا لفظ الثانية الأية وني ، »النظر« 
الأولىالأية م أنهم وهي لطيفة، الاصتعمال ذلك وني والخلال. الحكمة، من نع 

اصشعد، ١١ء بعيد ر-؛ع ذلك ترابا وكنا متنا أنذا ٠ بقولهم الرجوع أمر استبعدوا ئا 
الطرفكان الروية، دون الطر لأن ، ٢١ء السماء إني بمظروا أفلم ١ وقال امشعادمحم، 

نيالاستبعاد ليقع الروية، إلى حاجمة ولا الدم، إنكار العلم حصول في كان 
هيالخي بالرؤية فارثدهمإليه مذكور إنكار عنهم يوجد لم وهناك . الاصتٍعاد مقابلة 

فييفل الماءاولم اإلى بقوله وجمله ذلك، كمل تعالى إنه ثم النظر، س أم 
عنه،ينبى الشيء والنفلرإلى وايالغة، التأمل، عن ينئ الشيء في النظر لأن ، الماء 

انتهىناذا الثلرفيه، سى في الدخول في المظرعده فينتهي للغاية، ٠إلى« لأن 
.، ٣١الطرنية® معنى يمح حتى فيه ينفد أن ينبغي إليه التفلر 

وأحرجليلها وأعهنش I : تعالى قوله في الإلهي القول جلال أمام تقف وعندما 
مثلا،٠ أظلم I دون ، وأغطس® ٠ اللفغلة بهذ0 عئر لز تتساءل . ، ٤١ا ضحاها)٩٢( 

؟اللغوية الدلالة حث من لها مساوئه لهي 

عنتمر فالكلمة اللغة، حدود وراد مجن أحرى بدلالة ممتاز 8 أغهلس ١ إن ؛ أقول 
٠الوحشة مفياهر أنحاثه في ويدن ، الركود وعم الصمت فيه انتشر خللأم 

.٣ أين: ، صورة)ق( )١( 
.آيت:آ )ق(، صورة )٢( 
)١٠٠/ ١/٢٨٠٢  ٤٢، )٣.
.٢٩;آية انتازعات، صورة )٤( 





أستمنخرم مجأ3و؛ فم |اهءه الالءاد 1ا|س من ؛

,، ١١الدنيا الخياة م به يهتدي سماوي منهج له ليس الذي ، الإنسان 

البيانلهذا إجلألأ ، الأقلام وسجدت ، الأنفس وهلريت ، الأسماع لدت وهكذا 
نحرؤإلأ الكرم، المران ألفاظ من لعض القليل الاستعراض هذا خلال من ، انمم 
،أردتها كيفما ... الكرم الكتاب هذا وألفاظ ٠ ، ترد لا بيانه وروعة ، يحد لا ألفاظه 

،وافقتها بتهة أي ومن ، مواردها أو ، مصادرها مجن اعترصتها وأين ، تأملتها وكيفما 
والانسجام، البادية والحلاوة ، الحاصرة اللذة دون ما نفك في لها تصيب لا فانك 

.، ٢١العاوبء 

تناصرمجتمعة أخواتها مع ومعانيها ، منفردة اللفظة بماني الإحاطة أردت ؤإذا 
،القرآن مغردات وأمرار ، به أحيْلت الذي العنوي الثقل حل عن المثري عقلك 

•رم العالجتن عقول فوق ومركباته 

محه،اليوطي« ا يحكي فيما ا< عطية ابن ا أعلنها التي الحقيقة هذه وانفلرإلى 
العربلسان أدير ثم لفظة ت نزعت لو I ت يقول إذ ، الكرم القرآن عن يتحدث وهو 
.، ٤١( ثوجد لم منها أحسن لففلة على 

واتجزام:الرقان ٢■ 

الأداءفي اختلافا هناك أن نجد ، الحكيم، الذكر آيات إلى بتدبر ننثلر عندما 

ا_'آ.إ\م.لاشن،صا.مدالمتاح د. — صناءالكلمة - الغرآن التمرفي أسرار من )١( 
مخأ'ام-هماض-دارمخ.

•٢ ٤ ص• الدافم، ' الغران )٢(؛يجاز 
•ابنالمموساابلأض،ص>آا )٣( 

. ٢٢١أآ/)1(محا،لالرنان،





l_منخءم مج1هو؛ فم الأن|اد|كروبم مدبا|ء؛■ 

. ٢١١ووجامحه اعتدائه، 

 I3 سيء ١^١^ نزله رن رئكم ائموا اكاس أيها ا يGنذضكونرونها يوم عظيإ
مموما سكارئ الناس ونرى حاثله١ حجل ذات م وتضع أرضعت عنا مرضعة 

عنمبغمر الله في بمبمادو س الناس ومن  CDشديد اش عذاب ولكن بمكارئ 
عذابإل ويهديه يضله يائه نولاه س أئه عانه كتب تق( مريد سيطأن كل ويتبع 

.٢٢النمره({)

منالقانية الكلمات على مينية فالمورة I ( ق ر مورة ناليلث المريد اردت ؤإن 
فيوالإلقاء أوالقرين، وذكرالمائق، الرمب، وتكرير الخلق، وذكر اللقرآن، ذكر 

البلاد،في والقيب والقرون، القلب وذكر المتقثن، وذكر بالوعيد، والتقديم جهنم، 
وحقوقالقوم، وذكر والرزق النخل، وسوق ، فيهاالرواسي ئلفاء ' الأرض وتشمق 

الشدة،على بوضعه يدل الذي ( المفرد)ق الحرف بثن المعنوية المناصبة فهناك الوعيد، 
منالقاف وحرف القافية. لخروق با ملئت التي المورة هذه معاني وبتن والجهر، 
نزولهاإن حيث المورة، مجن الغرض مع ذللث فتاب الجهرية. الثديية الحروف 

،والمثاوالموت اب الحؤإنات لهم، الوعيد وتقربر المشركثن، مهاجمة ان ك
. ٢٣١(( ويهربون منه، يفرون مكروه س ذللث يحف وما 

يزأ،النفوس وتهز فرعا، القلوب تقرع التي ، وقرتها، ألفافلهاجزالة فانفلرإلى 
وضجيجالماعة، ثوارع وتنقل يوعدون، ما يروا أن نل بالفاؤلها الكافرين فتعذب 

ابندار ،  ٢١ ١٩٨٩،-- ٤ . ٩ - ط'ا' - ^VT ، حر الدين ضياء حن . د الخالدة، اشجزة ( ١) 
•محروث ' حزم 

•١—٤ ت الحج،آية صورة )٢( 
. ٤٣، ٤ الترآن، تمر م اللاغى وحه م اين )٣( 



ابدل

نل، والكلمات بالألفاظ الموات ونشفق الحار، انق وتمالخبال وحر الناس 
٠وعلوبيانه ، اكزيل محذا عقلة على أكم نالله • • • والعاينة ، النفلر 

المني:٢-التصوير 

النخليةالحية بالصورة يمر نهو القرآن. أسلوب في المفضلة الأداة هو التصوير 
وعن، المنفلور والمشهد انحوس، الحادث وعن الفئة، الحالة الذهني، المعنى عن 

الحياةنيمتحها يرسها اكي بالصورة يرمي ثم الثرية، والهلبيعة اني الأنالوذج 
.المتجددة)١( الحركة الشاخصة،أو 

حاويةومي يرية غنى م أوكالذي ؤ ا المشهد هدا على الحياة حلع وند انظرإليه 
.٢٢١٠عام...ثانة الئه فأماته موتها بند الله هذه يحي أئى فال ها عروق على 

والخواءواللي الموت مشهد . موحياواضحا قويا للحس يرتم لم المشهد إن 
ويرتم• نواعدعا على ُحءلمة ، a٣١ عروشها عد حاوية وهى I : بالوصف يرتم 

تسره بها يتضح الض المشاعر هذه القرية. على إ الذي الرجل مشاعر حلال مجن 
ؤإيحاءاته،فللاله القرآني العبير ُيالقي وهكذا .  ٢٤ء)موتها بند الك هدء لينيي رآنئ 

. ٢٠والمشاعر)الأبصار نجاه ثاخص هواللحنلة كاتما المشهد نيرسم 
فلم، ءلرناتهاوحلت ، منازلهاتهدمت وند الخاوية، القرية 'لك للث تتمثل ألا 

•بمانبها يعصف الرياح صفير غير فيها تسمع تعد 

)ا(اكرضاكيفياممران،صأٌ
.٢٥٩الغرة،أية: سورة )٢( 
■٢ ٠ ٩ ت أين القرة، صورة )٣( 
القرةصورة ٤( 

ْ(اكللأل،ما
.٢٠٩:



اسقمعادلان فم 1كميبمر الانءاى من 

وكلمانه،حرونه خلال من الموحي المشهد هذا لك نمل ند اهماذي الأسلوب إن 
لتكون، المرية أنحاء بك نجرب حية تمرير ألة والكلمات الحروف تلك وكائما 

المار.ذلك برممة 

هونها العظيم؛ الحدث لك وهويقل ، العجيب الأسلوب ذلك انظرإلى ثم 
هو ١٠ونجاة أغصانها، أحد في حماره ويربط نجره، ظل تحت يجلس المار الرجل 

الحياةشريط القرآن ألفاظ وسحب . مكن ند كيلك والحمار ، حراك لا ذا 
عينارأمه يحرك انفلرإليه الميت، ذلك أوصال ني الحياة تدب ونجاة عام، ممدارمائة 

حمارهإلى ينظر ، أمامه تتمثل العجزة انظرإلى نم عقال، مجن نشط كأسا وشمالأ 
يقلهاكيف نعقعتها إلى وامتمع ، العذاام تلك تتراكب وفجأة ، بالية عظام هو ظنا 
يشرهوثوب وكأنما باللحم، تكتسي وهي إليها وانظر القرآني، الأملوب لك 

•الخاة فيه تري لم ، ليملها 

إلىتلتفت أن تنمى لا ثم بالمهيق. صوته ويرفع وأذنه، رأسه، يحرك انظرإليه 
.النون طعمه تغير ولم يتعفن، لم إنه ، رائحته لتشم أنفك وتحقر ، الملعام ذلك 

كلماتنقلت كيف ترى ألا — شأنه وأعز ، قدرته أعثلم ما ، — الله محان س— 
إنه. دقة بكل أحداثها ترقب وجعلتك ، المؤثرة الموحية، الصورة تلك الكرتم، القرآن 
اللهيرث أن إلى معجزأ يفلل ومّ، ناهلة العرب أعجز الذي العفليم الأسلوب ذلك 

-عليهاومن الأرض 
ترقبناظريك، أمام بها ؤإذ امحكية، ، والأحداث ، المشاهد لك تتمثل وهكذا 

,ودهشة ، إعجاب بكل تفاصيلها 

تالشهد هدا لك تقل وهي القرآني لوب الأسفي السحرية الريشة تلك إلى انفلر 



ابدل

الخذابفدوهرا فال وربما ش قالوا بالحي ا ذ ألمس فال ربهم طأ ومحوا إذ اولورئ 
بغتة'او1اءه جاءئهم إذا حش الله ببمأء كدبوا الذين حسر فئ )ج تكمرون بما'تحم 

ماساء ألا فهورمم عش أوزارهم يحملون وهم فيها ٠^٥^١ ما ض رنتا حيا قالوا 
.٢١١وث(ا( يزرون 

الخزيملو ربهم، على موقوفون وهم الكرم القرآن وصف خلال س إلهم اطر 
ذاالمس ١ ١^٠٠؛ الخهلاب إلهم يوجه ثم نفوسهم، الحجل وتستثعر وجوههم، 

واسنملأم،وخزي خضوع في ؟٢ ا ودبنا بش قالوا ا أ سؤال س فاله ؟ رآ، :للخُ 
فيكانوا وكل .  t٢٤١ تكفرون كتم بما العذاب فذوهوا ٠ نال: آن على يزد لم ثم 

إلىكواهلهم، تستريح ولا عنهم، تحط لا 'لهولهم، على أوزارمحم يحملون ونفتهم 
. ٢٠١انمقليم الأمر صدور بمد الحمم، إلى انوا بان 

ويصورالقيامة، يوم في للخزي حية محورة يرسم الذي انمير هذا إلى ناظر 
وضوحهاوشال.ة المن ؤموط وتكاد الحال، بمملاها قالعة شخوصا الجرمثن هؤلاء 

للساععأنهافيخل ، ء ربهم عند ٠ ؟ من وعند <ا رؤؤسهم ناكسوا ا هيئتها وتسجيل 
يحلونهانهم الحياة، عليها حلعت وقد ذنوبهم إلى انفلر ثم .  ٢٦١متخيلة لا حاصرة 

•دًُاهم م حملتهم نلْنالما نلهورهم على 

. ٣١.مآ، الأطم،لة:سورة )١( 
.م.)أ(ّورةالأنمام،لة;

.٣.الأنام،أة: )آ(ّررة 
.٣٠!آية ، الأنعام سورة ( )٤ 

.١ .٣ ، ١ r؟ ص٩ اقرأن م اشاعة ثامحد )ْ( 
■)ا"(اضم،صا،أ 



المصمتغءم مباد1ق فم |كء،بم الانءان طاس مد 

ظهره؛أحنى الذي الثمب ذلك هيثة ، عاليها يكونون التي الهجئة تلك وانفلرإلى 
بكليه 'كلف ما يحمل الذي الحمال ذلك وليس ، عاليه وضع مجا حمل من ليتمكن 

لويوارىيمنى ، والانكسار الذلة ماته نعلت قد هوحمال ؤإمما ، ونشاط جدة 
مجعجز— التنزيل هذا ثان در فلله — ذاك له اُى ولكن يحمل، ما موء ُن القوم من 
بعدهحديث افبمأي وصف مجمجرإذا ، حدث معجزإذا ، نهى معجزإذا ، أمر إذا

يوهنون)1ْ(ا(لا،..

ننحقاكم ^ئا اتنث نن ريب في كثم° إن الئاس أيها يا ٠ ; تعالى قوله أمام تف 
فيونفر نكم ضن مخئمة ومر محلمة مضنة س م عاقة هن نز ظفة من تم ^١١^ 

سواأذدتم'وطمش
هامدةالأرض ونرى ضسا يمد منْ ملم لكلا اشتر أنذل إلئ يرد نن ومكم ؛توش 

.رآ؛ تق<« بهيج زوج كل س وأنتن وربت اتزذ الماء علمها لما أنز فإذا 
علىالتي ، والتراكبس، والكلمات الألفاظ مجن السحرية الريشة هذه أن نجد 
ترىالتي الخانعة، الهامدة الأرض صورة في مجتمئلة الحياة فيها فبث المشاهد 

وتنتفخ،وتتحرك ، تهتر فجأة ثم لخالقها، والخلال الهيبة حشوع ماتها نعالي 
الحركةتعقبه والخمود السكون صورة فانفلرإلى . جوفهامن ات النبألوان وتخرج 
لهذاصرورة هناك كانت ئا الذهم، المعنى أداء هومجرد المقصود فلوكان والحياة، 
•اكويع 

الصورةيريد ؤإءا الذهني، المعنى أداء مجرد إلى يرمي لا القرآني التعبير ولكن 
اللوحة،في الأحرى الأجزاء مع التامحق ليتم التنويع؛ هذا تقتضي والصورة كذك؛ 

٠٠ ٠ ت آية ، الرملأت مرره ( ١ ر 
•٠ •' آية ، الحج سررة )٢( 



ابدل

أماميعنصر التصوير{ ٠ أن م حاممة التنويع هذا ودلالة ، ايروض المشهد أوني 
يتضإمما ، مجرداالدهم المعتى أداء إلى يتتهي لا النمير وأن القرآن، أسلوب في 

حباللطيفة، الدقيقة الاختلافات هذْ نختلف للمعاني، حية بصورة بيعته 
والألوان.الأجزاء اختلاف 

:هي المحورة وحدة ٠ كيلك المحورة أجزاء وفي الرسم«، وحدة ا في لننظر ثم 
حياة.مشاهد أو الوت، من تخرج حية مخلوعات 

وهيبهيجا، زوجا تصير وبتة المعرونة، مراحلها م تتدرج نْكة ت هي والأجراء 
والخوالعامالتيتة. هدء منها تخرج هامدة وأرض النطفة، تلك منه تخرج ميت تراب 

.٢١١الأجزاء هذء مجن المرسم وجوالإحياء ه، 
)10دافق ناء من حلق )IQ حلق مم ان سالإنقز ا ت تعالى نوله تقرأ وحينما 

و0النرار ئش يوم )0 لمادن رجعه علئ إنه )0 والترانب المي، بض من يحرج 
روعةمن والدهشة ، الإعجاب نعور ممتلكك .  ٢٢١« )0 ناصر ولا قوة من له فما 

فيمجهول محللأم من تثق الدافق الماء فهذا الخوامجد؛ على الحياة ؤإمحفاء ، التصوير 
قادرالأرحام إلى به يدفع والدي ، الفللأم كد في الشعاع تثق كما ، الإنسان كيان 

والرجعالدفع بثن ، والحركة الهيثة في تناسآخر وهدا ، ء السرائر نلي I رجعه على 
.، ٣١الأنحاء من نحو على 

ويمحعك، بملي كلام أمحاك أنك تني يجعلك ، الكركر القرآن أسلوب هو هدا 

.بمرق ١ ١ ص؟ ، الفم الممرض )١( 
.١ ■ ْ_ : ؛ jfالمارق، صورة )٢( 
.ص٩٧الشامة، مشامد )٣( 



اليمثمنخرم مب1ء1؛ غم |وهر؛بم الأنوال با1ت؛ مد 

بهاونجدد الحياة، بها تجض ومشاهدأ صورأ، ترف بك ناذا الواسر، أمام 
بكلالقصودة اللحفلق تعيش أنت، يإدا ، الوجدانات ونمنطق ، الأم-مالأتلا، 

هو؟جلال، وأي، ؟ هذه روعة وأية ؟ هذا أملوب فأي، • وك؛انك مشاعرك، 

:المعاض عالم ناسا: 

ا.اكركاو:

نفوسفي المراد انمي، ص في واضحة م،أمية له لما مم؛ اللاغة في وهوفن 
اخاطجن.

أمره،وتمويه النفس في الشيء تمكتن التأكد أن واعلم ا ت ا العلوي، ابن، ا يقول، 
كيرالمأخذ، وهودمق بمدده، أنت، عما الثسهاص، ؤاماطة الشكوك، إزالة وفاثدته 

.، الفوائد،١٢

فيؤإقراره قارئيه، نفوس في المعنى لتييت، ومسلة التوكيد القرآن استخدم ء ولدا 
ارم.عقائدهم مجن عقيدة يصبح حتى أفنيتهم، 

فيوالعجاداص، العقائد، ترميخ إلى الأول، المهام في يهدنا الكرتم القرآن أن ومما 
لمفإنه الكلام، لفتون الراح والاستخدام المعجز، الأسلوب ْلرينر عن النفوس، 

.،< ٤١٧١من اللون هدا يغفل 

الدينركائز أحد وعقاب، حساب، من ضعه ومجا ، باJمن، الإممان كان ولما 

.ص7'ا١ إمجاز م ماحث، ، ٢ ٤ عم،._r ص الخاس، اطرالعجزة )١( 
)آ(الْلراز،

امآن،ص-ااا.)"ا(سبلأئ 



^1=^ابدل 

بالرمل،والإممان باك، الإممان : ص الم الثلاثة، أصوله وأحد الختجف، الإسلام 
واحدإله إلهكم » : اليوم ذلك ينم من ذم ني تعالى قال، الأخر، باليوم والإيمان 

٠)١( ٠( )n( حنمحوإى ومم نكرة ظوبهم بالأخر؛ يرمحون لا هالذين، 
التوكيدأسلوب من الكرم اا■فرآن اتخذ نقد العفلم، اليوم هذا لأهمية ونفلرأ 
أساليباستخدام ني ايراوحة مع انكرة، النفوس م ٠ العقبد هذه لتقرير مدخلا 

فدالأسلوب هذا أن كما صعقه، أو الإنكار لقوة تسعآ وآخر. مقام بتن التوكيل 
تمكنمدى لبيان وذللث القضية، هذه في مجادلتهم أثناء للعث المنكرون استخدمه 

موضوعالأيات في التوكيد هذا مجن با حوانوساوصح موسهم. في الإنكار هذا 
الدراسة.

تبلمن ، والاستهزاء الإنكار س عارمة موجة واجهت قد الإيمان عقيدة أن فبما 
ممزكداتويزكيه انوت شت الكركآ القرآن أن نجد ند أننا إلا ٠ والكفار ، المشركتن 

المنكرينينزل آخر مقام في نجده حنن على لإنكاره، مجال لا وهوالذي عده، 
٢٢الأدلةرفي المملر على لهم حنا المنكرين أو كالمترللين لا العترنتن، محزلة لبث 
•الحق لهم لسن الأفاق؛ وم أنفسهم، وفي بهم انجطة 

لو، ذ1اهرْ أدلة معه لأن منكر؛ معه وهو التأكيد يترك وند ء ت يومحلي اليقول 
.، ٠٣١ إنحاره عن لرجع تاملها 

ونوعه،صدقا لهم ويوكد البعث، حقيقة في يجادلهم آخر مقام في ونجده 
. ٢٢:المحاى،أية سورة )١( 
الخلمايام ءٍى مطعن . ٨ ١ / ١ - المكي الدين بهاء اشاح، تلخيص ثرح في الأزاح موس )٢( 

.مصر — وثركاه 
_ه٦٤/٢.٦)٣(الإمان،



اليصمنخءم مبادلت غم اكءيبمر اوغء1ث طاتت مس 

٠امحلمة التوكيد أماليب ذلك ني متخدمحأ 
علىلا التمشل، سل على الايات هذه نذكر العث، آيات من موكدأ ورد ومما 

٠والاسقصاء الخصر سيل 

إلىانوئ ئم جميعا الأرض في ما لكم نق الذي مو ا ت مالي قوله م جاء ما 
.)١( ٠ عليإؤث( قيء وهوبكل مموات سع مواص الثماء 

»انالعموم، مجن نه لما مجوكدة نهي ( جميعا ا نوله في الأية هذْ في التوكيد وغ 
الكونهذا انتفإام ني نعال ذوأثر ، حاله على وامتمراره العالم هذا في جزء كل 

فيمجا كل أن على واضحة دلالة ليدل اللففل هذا جاء وقد ، ، ٢١به يق الذي الطام 
ماليالله هو موجدها ، وعجاثب وأمرار، ، ومجخلونات دناثق، من الكون هذا 

.صواه دون وحده 

مجامخرج والله فيها فادارأتم نما هتثم وإذ ا ت تحالى نوله في جاء ُا أبمثا ومنه 
, t٢٣١ ؤق( تكتمون كنم 

حث،  ٢٤١تكتمون«كممم مجا مخرج والله ١ ت قوله في الأية هذه في التوكيد وقع 
—يانه القاتل، على تستروا الذين القوم له-ؤلأء يركد أن — ذكره عز — الولي أراد 

،الاسمية على ييناثها الجملة أكدت لذللث ؛ محالة لا القاتل يخرج صوف — سحانه 
. ٢٠١وتقويه الحكم، لتأكيد المفيد المتدأ على الفاعل اصم وياء 
. ٢٩،آيت: م؛ سورة )١( 
. ٧٨/١الكشاف،)٢( 
.٧٢: ي ،، yiJiصورة )٣( 

.٧٢٧الغرة،)1(مرة 
. ٢٩٣ا/)ْ(روحاشانى:



ابدل

حيرديارمزوهزألود س الذين-نرجوا إلى ألزنر » : تمالى نوله ذلك وس 
الناسأكتر ولكن الماس غلى لذوفضل الله نزأحيامزإن موئرا الله لهز فمال المْت 

.٢١١ء ( )iHيشكرون لا 

واللام،ان ، ٠٢١ الناس على لذوفمل الله إذ ٠ الحملة هذْ في الماكسد وغع 
اعتناتهووامحع نضاله، عفل؛م بجان — ذكره عز — الولي أراد حث رم الاسمية والجملة 

ععيكن لم الكلام أن مع المأكيدات، بهذه موكدأ الكلام فجاء جميعا الماس على 
نيالمضل هذا لإنرار المنكر، منزلة المنكر، غير نزل ولكه الفضل، لهذا منكر 

، ٢٤المحو)كتب ذللث على نصت كما الموكيد ني أصيلة أن« I و المقوس. 
ؤإنما، الابتداء لأم وعي الشاك، ِإزالة اللة معنى تحقيق تفيد المي اللام وكذلك 
.لْاايلة على المشيئة ء إل ا لدخول أ-؛مت، 

مرات؛ثلاث الجملة تكرير بمنزلة كان واللام إن اجتمعت إذا ه ت الميومحلي يمول 
. ٢٦ثلاما')صارت اللام دخلت فاذا ُرمح، المكرير إذأفائت لأن 

نحنوما الدنيا حياتنا إلأ هى إن وقالوا ٠ ; تعالى نوله في جاء ما أيقنا ذلك ومجن 

. ٢٤٣الغرة،أت: )ا(مرة 
.٢٤٣:)أ(مرْالترة،أين 

١/٢.٢ْ)٣(اJحرانحٍط،
- ٢١ ٩٨٢ام_ ٤ . ٢ ًوأ- ، *\وو0 اللام عد : نحتض ،  ٤/٢٣٣ ب، - الكتاب : انغلر )٤( 

الجلااأناءن.دار 
محينحقيق؛ هشام، ين الدين ال جالله محي محي لأم ' الأعارب تتب عن اللبجب مغني 

. jLJ— محروت — الرني التراث إما، دار ، ٠ /٠ ١ الجد، محي الدين محص 
•ممر - الحرية الملمة ، ٢ /٠ ٩ يمس، بن ءاي بن يمش الدين مؤنق لكتح - القمل نرح )٥( 
. ٦٠/٢الإتقان،)٦( 



1وبعثمنخءم مدا3وق فم اكيبأ«أ الانءاد من 

قالوربما ؛نير فازابالخل ا هذ ألس قال ربهم عد وقفوا إذ ترئ ولو )آء ؛م-عومح 
إذاحش اللع بلماء كدبرا الذين حسر فد نج نكمرون كم بما العياب فدولوا 
ضأوزارهم حملون ون؛ فها رثا ما ض حسرتا يا قالوا ثن الماعه جاء'تهنإ 
.)١، « )تث( يزإون ما ماء ألا ظهورهم 

أاسلا نالقضية - . - للشي افث، مكري مجادلة ني الأية هدم وردت 
بوقوعاعتمادهم أو ، إبمانهم عدم شتوا وحتى ، مكذبون بها هم بل لديهم، لها 

نيتماديهم على دلل وذلك المؤكدات، مجن بحثد مجوكدأ كلامهم جاء ، ١^٠■!، 
والضلال.الغفالة، 

فقولواامحصور عن بالإحار يكتفوا فلم النافية، بان مجوكدآ إنكارهم ورد فقل 
فقط،الدنيا الحياة هده إلا حياة، لا أي والحصر، بالنفي، جاءوا ولكن ( حياتنا )هي 

,٢٢الحياةلهده إلا عندهم حياة لا إذ التوكيد، مجيل على وصف بالدنيا الحياة ووصف 
بالنفيالأية هده في صرحوا نني ء نحن وما ء ت بقولهم البعث نفوا ثم 

الإنكارم.في المبالغة ميل على الخبر في الداخلة بابء ذلك وأكدوا ، انحض 
تتابعمجن المنوال، هدا على بمهلفهم الإتيان عليهم يحتم إذأ القضية محن فمونفهم 

فلو٠ بالقضية الكفر وعمق ، الإنكار شدة يفيد وهدا ، واختلافها ، التوكيد أدوات 
جهلاهناك أن السامع لقلن ، واحل مموكد جاء أو ، التوكيد مجن خاليا بكلامهم جاء 

الحشدهدا ثناياه وفي الكلام جاء حنن لكن ، فهمها في قصررأ أو ، القضية بامحنراف 

.ا'أ_ا٣ 1ة;الأ;«ام،سورة )١( 
٢I /٤ /.^٣  ٢٢لم، الانمنل إرشاد ، ١ /١٣ ٧ المعام، روح - ١ • /٠ ٤ انحيط. س )٢( 

مواكوم،؟/٧٨ التحرير 
ي.الأولى الثلاثت المراجع )٣( 





ا1بءثمنخ>م مج1هو؛ غم 1كء؛م الانءاذ ؛||u من إ

,را،مجبم■ وتأكد ، الإزار.>< إلى النهاية، م بهم وول ثم 
إئعحف الك وعاو جميعا مرجنكم إليه ٠ ؛ تحالى نوله ني جاء ما أيما ذلك ومن 

لهمكمروا والذين بالمسط الصالحات وعملوا الذيزآموا ليجزى بمده يم الحلق يدأ 
.، ٠٢١  COيكمرون كانوا بما أليم وعذاب حميم س شراب 

مؤكدانمصدران نهما ، ٠٣١ حف الله وغد ا نوله م الأية هذه ني التوكيد ونع 
وعدأالله وعد اعلم. والله والتقدير ، ، ٤١ه مرجنكم إيه ٠ السابقة الخملة لمضمون 

،بالعث 4نه وعد ، بمحانه إليه الرجوع لأن وذلك ، حقأ ذلك حق ، حقا وفي 
ثمالحاق يدأ إئه ا ت بقوله أيمنا العث وأكد ، ، ر بحانه محنه حقا الوعد وذلك 
مضمناقدرته على للتنييه وذلك ، الشان ضمير *ع بان ذلك أكد حيث ا ر ٠ يمنيه 

.، ٧١إليه الرجوع لوجوب معللا ، حكمته بيان 

ا-يدل،من الهعث أمجر ني لما ، المؤكدات بهذه الإتيان الخملة انتضت وند 
قهلعا، المؤكدات بهده تأكيده لزم لدلك ، له متكرون قوم إلى ملقى فالخير والإنكار، 

•شهة لكل حجة، لكل 

بميلهئم الخلق يدأ من ئركانكم من هلْ فل ٠ ت تعالى نوله في جاء ما أبما لمته 
.١٩٦/١٢)١(اشراهم_م٦/جم

.٤ : يونس،آيتسررة )٢( 
.٤ : ايت يونس، سورة )٣( 

•أمض؛)٤(-رئة 
روح. ٤  ١/٢٨ اكزيل، أنوار . ١١٩//ج، ٢٢الملم، اص إرشاد . ٢ /أ ٠ انحط، المم )٥( 

.٩ ١ ، ٩ /. ١ ١ واكوير، اكحرير . /٦٦ ١ ١ اناني، 
•ل : اين • يونس ّررة )٦( 
. ٦٩/٩الدرر،نقم )ما( 











ابدل

وقد، الخررأ، بها يؤكد جمالة النحاة عند والشم ، به مصرحا آ أ الفم ورد حيث 
.والثور العث لغي تاكيدا وذللث م المإلى الxروj لخأ 

بأكثراك1يو فلزم مكرون، امحاطين لأن عدة، ممردكان موكدأ الرد جاء ثم 
والمصدر، وعدأ بالمصدر أكد وكدللث ، ي؛عثهم أي ، بالى ؤ بلفظ وجاء مؤكد، محن 

أباغعليهم رد ولقد ، رّآا السابقة الجمالة لمضمون محوكدان مصدران وكلاهما حقآ، 
بقولهاليوم بدللد علمهم نفى تم . رن مجرات ثلاث وأكدت ، نفوه محا أثت حيث رد 

ذكركما للتأكد ترد التي بالواوالزائدة، علمهم، وعدم جهلهم، وأكد لكن،ا وا 
للامحتدراك،اتي الم a لكن I ب وكذللد ، >ْ( كتابه، ني السيوطي I ذلك 

. ٢٧فلها)U حكم لتأكد -ام حث ، واكوكدرا"، 
اليوموجد أجلها من الم الجليلة، الفوائد تللث من بعضا الايات، أوضحت ثم 

وهي، ليعلم(( ٠ ، (( لييثن ؤ الابتداء لأم ، مجتهامجوكدات بعدة ذللك وأكدت الأخر، 
عنعبر إذا أنه ا ت نالدتها عن ء الأثتر ابن )ا يقول(،  ٢٨)الجملة مجضمون تأكيد تفيد 

. ٢٩)(( لذلك تحقيقا باللام جيء ونومه، يكثر فعل أو وجوده، بمن أمجر 

وكالة، ١ ط ، ٩ ص7 مطلوب. أحمد د. — انعاتي — البلاغأ — احة الغم— *بلاغية أساليب )٢( 
الكويت.— المهلوءات 

•مس ّررة س ٤—٦ رنم الأية م توضحبا ص )٢( 
اضم.  ٢/٠٧١ الإلهة، الغ-ِرءات .  ٤٩/. ٠ الممانحط، .  ٣٣١/ْ الشهاب، حاب )٤( 

.١ /٣ اج0  ٣٢الميم، إرثادالسل . ْ ٤ /٤ ١ .أواراكزيل، /١٣ /يد.٢ م.١ ، الكم 
.)ْ(الإقان،آ/،-آ■

ثلص،عدالنتاح د. : تحمق ارمحاني، على الخض لأي الحروف مماني .  ١/٣٨٣ اللمب، مغم )٦( 
.٤  ٤/٦٧ التميز، ذوي( بمائر  ٢١ ٩٨٦ام_ .٤ ٧ - ١ ص٣٣ 

.ا/؟اأ)مموسالأهماح،
 )٨(jU^l ، ، ،٤ /٨ ٢ ١ازركثم..

. ٢٣٥/٢)؟(اشالساتر،



_JIمنخءم مبادلق فم |كر|بمر اوقء1و طافت ص

على— وتعالى سحاته — الله قدرة مدى ، المهناف نهاية ني الايات أكدت ثم 
كنلن ئفوو أن أردناه لثيءإذا إنما،ولنا ا ؛ يسيربقوله عليه من أمره وأن البعث، 

ولاافغاطب، يجهله لا لخبر نجئ ومي امما، التوكبد وثع حيث . ، ١١ا( )؛T( فيكون 
.، ٢١انزلة هذه يزل لما أو صحته، يينع 

كلعلى — وجل عز — الله ندرة وعو ومعلوم، ثابت، أمر تحقيق تريد نالأية 
الأمرهذا أكدت ثم والنشور، البعث، على تعالى، ندرته القدرة هده ومن نيء، 
.ر'أ، التركي غير الموضع هدا م لها معنى ولا الئشيلة، من امحغة ربازه أيمنا 

العميدةهده دعاثم لتثبيت وذلك المؤكدات، من الحشد بهيا الإتيان المقام وانتضى 
تبولني مراء لا ملموس وانع وكأنها القضية تبدو حتى الكثيرين، أذهان لي 

.به التصديق ٠ حميمته، 

فيوالأدض السموات خلق ي وهوالذ  ١٠تعالى؛ توله في جاء ما : الميل هدا ومن 
ئننوتونإنح؛  ciiوكن عملا أص أيخم لملوكم انماء على ءرفه وكان م أث 

.، ٠٤١ )Z( نبثن سحر إلأ هدا إنً كمروا الذين ليمولن ت المو بعد من 
حيث، ٠١مب؛ن«سحر إلأ هدا إن° كفروا الذين ليقولن ٠ ت نوله في التوكيد ونع 

مجنالخاض الاعتقاد هدا تمكن مدى — .• — لرسوله نحتن أن — ذمْ عز المولى أراد 
يرددهاسوف الم الإجابة بهده موكدأ جزما - وعلا جل - فجزم المنكرين، نفوس 

.٤٠;آية الحل، مررة ١( 
. ٢٤صرااناني، علمم ٢(للأمالإعجار 

■آ/آْ آ(اننم'
.٧ ت اية هري، صررة ( ٤ 

.٧ : آية هود، مورة ٠( 





|ليءتممءم  ٠١٥مجافم اكء؛بم| الانءاد طافت مز 

الردمقام ني وذلك ، مؤكدات يعدة والشور، ، العث حقيقة الايات أكدت ثم 
لتصسمته؛ عفليم فم ء نوريك ٠ يالمسم أكدت حيث . النكرين هؤلاء عاى 

. ٢١بحانه)الماد رب من حاصل لأنه عظمة، وأكل قدرة، باعفلم المدح 
وبمونء فحن لننزعن، كح_ضرسم، كحشربم، » اكوكسد بلام أبمتا وأكد 

نيالتركي لأم الأية /رن قد الأولى، اكلأث،ن الأنمال قي كيلك اكوكدالشاJة 
اللامهده نستعمل ما ووأكثر مواصع ثلاثة في الثقيلة التوكيد ونون مواضع، أربعة 

النفي،دون الإيجاب في وذلك عليه، اقسم الأمر لتحقيق م، النجواب في 
فيأبلغ كان والثقيلة الخفيفة الونان إليها أضيقت فان النفي.. م ستعمل لا لأنها 

.التاكيد«)آ(

الصناعي،التوكيد أقسام وهوأحد الاسم، بتكرار الايات، في كذلك وأكد 
وذلك8 الإنسان.. يذكر لا أو ... الإنسان ويقول ٠ : الإنسان كلمة اعادة وذلك 

يعلم،لا حيث من أعماقه إلى والوحول المكر، ذلك نفس في الخفي التائم لقصد 
نفسفي أوتع وذلك والجلال، العزة رب من الكلمة بهده قليه شغاف ة بملام

كيلكتحفي. محلرف من الأيات إليه ترمي الذي والتقرح، للوم، وأدعى امحاطب، 
اسمإلى مجمبمافة تكون أن وحقها الجمع بها يؤكد التي (( كل ء بخلمة التاكيد وير 

التوكيدمجن فرع هو الذي العنوي التوكيد مجن وهو )"١٢ الجس فير شاثع منكر 

أضربابن ١لموف الدين زكي محمد لأيي ، إعجاز١^١١٧ ومحان والشر الشعر صناعة ني التحم تمرير )١( 
ية— الإصلأمة للثئرن الأعلى الجلي ، ٣٢ص؟ شرف، حفي د. ت تحمى المصري، الإصع 
الشرب.الإملأنات تركات سلمابمر - م ١  ٣٨٣ِ الإّلاص التراث إما، 

الغكر،دار — ٢ /٧٣ ٢ الخوزية، المم بابن المشتهر يكر أيي بن معد الدين ثس الغواثد، بيانع )٣( 
ا/٤ /-غر /ج-ْ  ٤٢، سدْ بابن المعروف المعوي اّاعيل بن علي الخن لأبي اففصص، 

محروت.— المكر دار م، ١  ٨٣٩ — ، ٥ صرح 



ابدل

علىالذاب توكيدإيقاع يفيد اللفظ هدا ، ٠jU ثيعة كل من لننزعن ثم ١ الصناعي 
يقولكما وفاثدته ، منهم أحد امتشاء دون أقوامهم في الضلال رواء كل 

•ل١، ا الشمول وعدم اياز توهم رلمع ٠ • اليوطي 

الناعتزلزله إن وبكم اهوا الئاس أيها يا ا ت تحال قوله م جاء ُا أبما ذللث وُن 
8 ض شيْء  G3 ٢١ ،.

علىوتهللعها العميق، ساتها مجن الإسانية النفس توقظ أن الكريمة، الأية تريد 
فيينجمها مجا إلى لتلتفت وكلماتها، بحروفها النفوس تهز فنراها القيامة، يوم أهوال 

قدالتوكيد أدوات أن نجد لدا الترهيب، بملريق حقيقته ولتفت العفليم اليوم ذللث 
وهيالساعة، هول شدة بها أكد حيث إن، منها) وناخذ السورة هده ني تنوعت 

هيإذا ا-زمالة ترى I أنلث الخملة على دخولها فرائد ومن التوكيد، أدوات أقوى مجن 
إزاغآأفرغا ند الكلامجين كان حتى به وممتد مجعه، وتاتلف ، قبلهامما ترتبمْل دخلت 
،t البمرهان صاحب I ويقول ، ، ٠٣١ الأحر في مبلث قد أحدهما وكأن واحدأ، 

فوعكما ، ، ٤١بالتقوى الأمر لتوكيد ها وردت ٠ إن I أن ، ٠ التحرير وأصاحب 
،.٠١الاسمية uبالخ٠لة التوكيد 

حنلزات كر ونية أزضعت عنا نزضعة كر تدض ترو'نها يزم I : تعالى ق١ل ئم 
8 قديد الله عياب ولكن بمكارئ هم وما سكارئ الئاس ونرى حملها  CD ٦١ ،.

.أين:١)أ(مرةالخج، 
الأعجاز،ص-ا1آ.يلام )٣( 

ا/.آأ.)ْ(ءروصالأزاح،
.٢ ائت: الخح، سورة )٦( 



متخرممبادلت الانراد1كييبمرفم من 

فدأنه ولاراثي سل حتى العفليم، اليوم ذلك م الناس فزع شدة ت«ين الأية هده 
عنهمالكر نفي الأية أكدت لدا كيلك، الأمرليس ولكن بكر، عقولهم ذمت 

أكدتثم قبل، الخاصل النفي استمرار لتتاكيد وذلك الاسمية، با-لمعاة بالتعبير 
الثانية،ما( ) خر ني الباء وزيادة .  ٢١١سكارى«I نوله في الياء بزيادة كيلك 

مزكيانمن كانت وى حبر م زيدت فانهاإن ليس، خبر ض كزيادتها 
الخكم>أ(.
مجنهي الم لكن( ) ب العياب شدة بسبب الذهول هدا كون تأكيد وغ كما 

مؤكلات؛لحكم)٣(.
القيامةيوم إئكم يم  GDلميتون ذلك بمد ائكم ئم ا ت نوله في ورد مجا أبمتا ومجنه 

را،.)ا )H( ئبمثون 
الالذي ا،لوت أن ، ،ولكتنانرى البعث حقيقة ات لإثب؛ الأية هذْ وردت نقد 

الذيالمعن وصيغة ، ا-بملة واسميه ، واللام ، بال ، توكيده وسر قد لإنكاره مجال 
نيالصر نما . ءقْو إن أكد منكروه كثر الذي البعث أن حن *ي ، ، ٠١للشوت هو 

ذلك؟

الأصل،مجتها آخذ ، تعاليلاتهم وكئرت ، الممر هذا حول العلماء آراء كثرت لقد 
بهذها،لوت تأكيد صبب ذكر ( حيان أبا I إن ; فأقول ا،لوصع، هذا في والحديد 

هوهاجان، الإنعيتمر نصب الوت ليكون وذلك البعث، دون ا،لوكدات، 

•٢ )١(صورةالخح،ائت؛ 
.٢ ٢ ١ / ١ ، السعد ثرح على ^٠ ٠٣الدحاثية ( ٢) 

ا/؟اآ.الأراح،وة:عروس )٣( 
١٠ ٦ ، ١ ٠ ! ،آية الرمنون صورة )٤( 
.١ /٧ ١ ٨ ، المعاني روح )٥( 



ابدل

العثأن حئن م إليه، ماله ترمه؛إن عن يغفل ولا بمده، يعل،نا حتى الوحيد، 
فيأبرز لأنه وذللث ' التوكيدات هذه من حلا والإنكار، للشلث هومجال الذي 

وقوعاوانع، وأنه إنكار، يقبل ولا نزاع، نيه ممكن لا الذي به، اكلوع صورة 
• ٢١^توكيد مزيد إلى ُعه يحج لم حتميا 

تاكيدهالبعث أمر _ سبحانه — يؤكد ولم ا ت نصه ما ذلك في ء الألومحي ٠ ويقول 
كثرةعن يخي مجا بمقد:بمإ اكتفاء له، والكريز الرددين»يه، كثرة مع الوت، لأمر 

مجنملالة مجن الإنسان تعالى حلقه مجن تشييد، أم الدعوى أركان ويشيد التاكيد، 
ويستجمعانمجاثب، يتغرق خالقاآخر أنشأه حتى ْلور ْلورإلى من نقاله ثم هلإ<ث، 

بمثهعلى - وجل عر - قدرته وعغليم حكمته على دليل أدل ذلك في فان الغرائب، 
مجتقرأيا عننسيا ٌوته بمد ٠ • ٠ وبمركه أمره، يهل لا — وعلا جل — وأنه ؤإعادته 

تعالى— أنه في ايالغة السامة ا-بمالة مغت تض وئا ثيئا يكن لم كان العدم، رحم في 
علىالدالة الخملة تأكيد قي — وجل عز — باغ وأتقنه، الإنسان، خلق أحكم — شانه 
يوشكحتى امتيعاد، أشد إياه العقل لامتبعاد ميب ذلك أن منكر،يا غير أنه عع مجونه 

الإنسانخلق أحكم — جلاله جل — الله أن وسمع يشاهده، لم مجن وقوعه ينكر أن 
ا،لوت،على الدالة ا-بملة في التاكيد لزيادة دقيق وجه وهذا الإتقان، غاية وأسه 
اكرينومن • رآ، ٠ إليه ّمقت أني أر لم البعث على الدالة ا-لدمالة في زيادته وعدم 

•أم ْلهوره على نبيها وذللث الموت عن البمث توكيد لنقص علل من 

بالموت،امحاهلبتن نزل قد هذا باملوبه الكر؟( القرأن أن إلى ا< القزويني ء وذهب 
. ٣٩٩)ا(اوحرائدط،أ/

.)ما(روحاناتي،حا/؟ا
. ١١٨/١٣:طمانمرر، انقلي )٣( 



|وسمنخءم ميادلت فم |كٌيرر |وقراو طافت مز 

لماالممل عن والإعراض انمفلة، م كمائنهم وذلك ، لنكارْ في هالغ س *نزلة 
.!عاده 

البان جديرأ وكان ، ظامْ أدلته لأن وذلك ، واحدأ تأك؛دأ السعث إسات وأكد 
علىلهم وحقا ، أدلته خلهور على لهم تنمها ، انزددين منزلة امحلاب^ن نرل لدا ، تنكر 

. ٢١١النفنرنها 

،بمده من البلاغة كتب -جاءت ثم ، الأية لهده ٠ التنويم الإمام ا تحليل مو هن-ا 
.زيادة دون نال ما وتناقلت 

يكونأن دون ، التاكيدات بهذ-ْ ا،لوت أكد أنه — أعلم والله — ذلك الى وأضيف 
ممختلفالبعث تاكسد سق قد لأنه وذلل؛، ؛ ينكر مما وهو التأكيد ءن-ا مثل للعث 
أحرى،قضية لأي التاكسي هذا يكن ولم ، السابقة الايات ني والأساليب ، الهلوفا 

منفإن ، السعث، ينكر مجن ، وحماقة ، بمبمهل التعريض أراد فانه إل-ا ؛ مثلا كا،لوت 
والتيالأمور ُن غيرْ على قدرته يكر أولى بطريق فهو ، البعث على الله قدرة يكر 

عشيةأعيتهم أمام الماثلة الحقيقة هو بل ، الموت يكرون لا أنهم وبما ، الموت نها م ا
حتى، بمكان الجهالة من فهم ، الموت يكر كمن ، للبعث إكارهم جعل ، وضحاها 

،حولهم ما كل في الله آيات يرون وهم ، الموت لهم يؤكد من إلى يحتاجون أنهم 
لأنوذلك أمامه، مجانلة حقيقة أية تأكد إلى احتاج ، العئ، تأكيد إلى احتاج فمن 
لتتيتظ، القرع مجن مجزيي إلى يحتاجان فهما ، الجهل عليهما ؛ا-ران ، وعقله ، فكره 

.بالبعث، فيقر أعماقه في السليمة الفهلرة 
،١ صء ، التزوض الك مد أبر الدين لخلأل، — المفتاح تلخيص مختصر — اللاغة علوم م الإيضاح ( ١ ) 

همروس، الأزعر ميدان — وأولاد، صيح علي محي ومملعن مكتبة ، ٢١٩٨٢-—٠١٤• ٢— 
. ٢١٦/ا الأزاح،



ابدل

ئراناوكنم متم إذا أئكم أيعدكم ا تعالى نوله جاءني ما كذلك التوكحد ومن 
حماساإلأ إذم )O( ئوءدُوذ لما مهان مهان ( )٠٣محرجون آنحم وعظاما 

وماكذبا اش على اقرئ إلأرجو إذهر )ق1( بمأعوئ؛ن نحن وما وننا نموت الدئيا 
يمبصعنافليل فال )٩٣( بماكدبون انمرني رب فال )٨٣( بمؤم؛ين له نحن 
.ء)١٢لق( نادمئ 

يوكدوننهم ، للعث النكرين لسان على الكرم القرآن حكاها الايات نهده 
موكدأالإنكار ني كلامهم جاء نقد ،لذا بها إممانهم وعدم ، القضية لهذه إنكارهم 

.محتلمة بطرق 

ذكرتى كما ٠ أنكم أيعدكم I نوله: ني بمله اشمل الضير توكيد مجها 
التوكيدونع كما ، بينهما)٢، الفصل لهلول وذلك ، أيمحتاللتوكبمد أنكم( الضمير) 

الكرإلىهذا نفلر ناذا الحقيقة، هذء حول الشبه مجن مجزيي لإثارة وذلك أم، باق 
رداءعاليه وخاع االعافى، السليم بدنه إلى ونْلر الحقيقة، بهذه وواجهها ه، نف

بعديعود مرق ه، هونفأنه يصدق فكيف المدخل، هذا مجن الشيهلان جاءه البلى، 
بعدبمن، صرته؛لألأ باعلى يصيح أن إلا منه يكون ا فالأن، هوعليه كما الش 

فكيفبعضهم، إلى العدم توجيه حول يدور لعض بعضهم حديثا جاء لذا الموت، 

.٤ . Toالمومحون،آية: ّورة )١( 
أوار، ١٣٤/،٣/يدا لم. المالمثل إرشاد ، ٣ /٠ ١ ٨ ام اييروح ،  ٧/٧١ ٣ الكشاف، )٢( 

الغاسمايي — العرمة ئم م القمل الجملة. محضون تأكد م رالغتوحأ المكورة بتن ولأ'زرق، )٣( 
./٩٣ ١ الغم، . ١ ٤ قر /محاجif  0، امحصص . دارالمل_هروت، . ص٣٩٢ ، اازّخشري 

. ٢/٦٩ ، الثواني يانع 





الجدل

الز،ميةالقترة أوقلة مكثهم، تلة أي الثلة، توكيد تفيد التي  ٢١١عما( ر نوله قي )مما( 
اليصبحنءباللام وأكدكيلك الهلاك. وحصول للبعث، تكدسهم بتن الخاصلة 

يرونيوم المكذبين ندامة ونية العذاب، وقوع لتأكيد وذلك الثقيلة، التوكيد ونون 
.صدقايوعدون ما 

مسطعمحائا فتئٍر رياح يرهل الذي الله ٠ ت تحالى قوله ج-اءني ما أيصا ومنه 
سيه أصاب فإذا خلاله س يخرج الودق كمافترى وبم؛ننله يساء الماءكف في 

فتهمن عليهم ينزل أن فل من كائوا وإن )aG تيشرون بهم إذا عباده من يشاء 
لمؤسينوأ{((رم.

السحابهذا تشكيل على — سحانه — المولى قدرة تبتن أن الكرممة الأية تريد هنا 
التكراروسر لذلك نزوله، قبل الناس حال نتن أن وتريد خلاله، مجن المهلر إنزال ثم 
،نله( من ر ذكر أعاد حيث  ٢٣١شن«فته من علمهم يزل أن فل من قوله» في 

فامتحكم— وبعد — تهياول، قد بالطر عهدهم أن على وليدل للتوكيد، وذلك 
ذكركما ٠ بذللمثؤ قدراغتمامهم على الأمششار فكان إبلاممهم، وتمادى بامهم، 

ابنا قال كما وأفاد ، للتأكيد التكرير : وقيل .  ٢٤١وغيره ، رمجخشري(( » ذلك 
الامتبشاررْ(.الإبلأسإلير من البشر قلوب تقلب بسرعة الإعلام : ا( عهلية 

.متر أحد المسد ; ونثر، ثرحه نسه. ين ملمر بن الله عد القرآن، مشكل تأويل : انفلر )١( 
.YXlSKt. اس_يروت_لان المكب ، i٢١٩٨١\ه-. ١ -آ_ ط. 

.١ ٠ /٤ ٢ المزيل، أنوار . ٤ . /٥ ٦ انحط، الٍحر س الماد المهر . ١ ٤ /. ١ •٢ ، الدرر نقلم 
.)آ(ّورةاارثم،وة:لأأ_بمأ

.)-ا(مرةروم،آة:آأ
.٦ /٤ /.؛;٧  ٤٢، الملم انمنل إرشاد . ٢ ١ /٦ ٢ ، المزيل أنوار .  ٣/٤٨٥ ، الكشاف، : انفلر )٤( 

.المءراغ؛ط،7/خ7ا
.٠٢/■٢١)0(روحان<اني،



اسثمنخءم _laiii فم ااقأاذ1اضٌ من،ااس 

أيمناالتوكد ووتع  ٢١)ندرتهم وعدم ، خفتهم عظم ليال ونع الخاكيد إن ؛ ونيل 
•المطر نزول نل إبلاسهم ندة ليان ( للسنن ) نوله في باللام 

محارءوسهم ناكسوا المجرمون إذ نرئ ولو ا ت مالي قوله في جاء ما أيصا ومنه 
لآساكلولوفشا )tT( مرقون صالحاإيا نمل فارجنا وسمنا ١^٥^^١ ربما ربهم 

mأنمن وارئاس ١^ س جهئم لأنلأن ز المول جز ولكذ ند'اها نمس 
كنمبنا ائحانم غذ'اب ودوiرا جاكم ف!^١ هدايز،كإ لماء نسنم بما ذدوإوا 

نمارونلآأ(الآ،.

القولمرجعون العذاب، يرون حنن المكرين ندامة شدة توصيح إلى ١^٥١^، ترمي 
حث، موهتون( إئا بقولهم؛) يمينهم وأكدوا به وعدهم بما صدقوا أنهم ربهم إلى 

يجديذللث لعل يقينهم، لثبات إخلهارأ افلوكدة الاسمية بالخملت التحدث إلى عدلوا 
, ٢١٢الرجعة)عن ّألوء مجا ؤإجابة فيه، محلمعوا ما تحقيق م نفعا 

ذلكوأكد والناس الخئة مجن جهنم يملأ بان العالم؛ن، رب مجن القول مش ولكن 
الفعلتكرير يمثابة *ي والتي لأمجلأن( في) النقيلة التوكيد ونون واللام، لكن( ب) 

اللهأن وأمثالهم، ليعلم،/ولاء وذلك ، أجمعتن، بقوله) وكيلك . ٢٤مرات)ثلاث 
٠العقاب ثديي 

،عذابهاصنوف يتذوقون اليوم، هم ها يكذبون. بها كانوا التي جهنم نهذه 
عذابوذوقوا نشاكم إئا هذا يومكم لماء يتم نبما مذوقوا ا بقوله ذلك وأكد 

.١٢١/١٠الدرر، نظم )١( 
.١ ١-؛ ٢ ; أة الجدة، سورة )٢( 

.الزركشي،آ/آاا)مآ(اامىن،
. ٢٥١/ ١٠نظم١لدرر، .  ١٧٩/-بم0آ/ ١٣،ام، الضر )٤( 



ءءءء؛ةء^انميل ّ

،للدوق الطري للمقعول و>ضين ، للتاكيد نهوتكرير ، ١١٠ننملرن كم بما الخلد 
أخري،أمساب اك عنؤإنحا ، الرم لهذا هوإنكارهم فْط لحس مبمه بأن والإثعار 

فيالكلام بمفلم لم ولذللث والاثام، المعاصي، من فنون تشمل الأية هذْ في طويت 
إبهاموفي ، العذاب امتيجاب في عنها كل ا،سقلأل على للدلالة واحد، سالك 

الخطكمال عن المسي الاستئناف وتوصيط ، الأمر بتكرير ثانيا وبيانه ، أولأ المذوق، 
.، ١٢١يخفى لا مجا منهم الانتقام في التشديد غاية على الدلالة ُن بينهما، 

المرونمن نلهم أهلكنا كم يروا ألم ا ت تعالى نوله في جاء ما أيمنا التوكيد ومن 
.، ٠١٢١ ؤج محيرون لديا جم؛ع ثنا كل وإن )n( يرج٠ون لا إلهم أئهم 

نفوسني السليمة الفطرة معاني يوقظ أن — ذكره عز — ا،لولى يريد الأي؛ هذْ في 
هم؟أين السامة الأقوام إلى أنفنارهم فيالفت بمده، ومجا بالعث يومجتوا حتى ا،لنكرين 

الإلئهم ألهم ٠ ؛ بقوله ذلك ويوكد قولأ، إليهم يرجعون ولا يسمعونهم لا فهم 
اJاذة.ولا باق، التوكيد وع حدين، ، ٠٤١ يرجعون 

وأكدللعصاب، يديه بين جميعهم ثإحضارهم بمشهم، صسحانه، أكد كما 
•، ٠١مرتع، الفعل ذكر بمرلة هي التي الخفيفة بان« ٠ ذللئ، 

:لهاوجهان ماأن ( إن ) افي الرازي I يقول 

.١٤؛آية ، الجدة سورة ، ١ ر 
١٤  ٦/٣اكوحاتالإلها، .  ١٣/. ٢١روحالمعام . /٤٨ /•؛JU ٤٣انمنلاللم، )٢(إرناد 

. ١/٢٥٣ ٠ الدرر، ملم .  ٢/٢٣٥ اكزيل، أنوار 
. ٣٢،  ٣١ص،أة: سورة )٣( 
.٣ ١ : ائت يس، سورة )٤( 
.٤ ١ /٩ ٢ - الزركثي - الرعان )٥( 





ابدل

،( لتردين ) باللام ثم ( إن ) الخفيفة إن ثم ( تالله ) العفليم بالله م بالفمحتا التوكيد 
،دنياء م المرين لهذا لواتع أنه على ، الأممان بأغلظ وتوكيدأ ، إزارأمنه وذللث 

,ايوال هذا على بالتوكيد الإتيان المؤنق فتهللب محالة لا هالك نانه 

أئذاناوكناتراناوعظاناأئنااوكانوايمولون ت تحالى نله أبمتاماجاءُي ومنه 
I )الأولون أوآباؤنا )UG لبنوئون  Ga ١١ ،.
الإنكارهذا جاء وقد ، والجزاء والجاب، للعث، المشركتن من إنكار فهذا 
وكذللثالإنكار، في والتشديد للعبالغة وذللث ؟إيا( ) م بمكريرالهمزة مجوكدأ 
واللام،إن الجلة ونحلية ( لم؛عوثون لإنا ؤ الفلرف وتندم الاسمية، بالجملة التعبير 

زادوكذللث تكار. الامأشد هذا وني • ه نففي مسكر اليعث بأن للإشعار 
ُ؛عوثون،،ر كاثن كأنه بالمفعول والإتيان الامتشال، بصيغة الإتيان ترك في التاكيد 

.( ٢١الإنكار ني أشد وذلك ( الأولون أوآباونا ) وuلوا زادوا ثم 
عليهمرد ند — وتعالى سبحانه — الله فان الإنكار، في المبالغة هذه بب وب

لمجموعونوالأجرين)ZG الأول؛ن فلُإن ا فقال؛ أخرى بمالغة مالغة كل في الجواب 
ننشجر من لاكلون )iG اننكدبون الضالون أيها إئكم° نإ ( ZDمنلوم يرم ميقات إلى 

شربفشاربون الحميم)٤٠( مجن عانه فشاربون ؤى البطون نها فمالئون زهوم)أق( 
 ZG(الدين يوم نزلهم هذا الهيمZD ))٣١ ،.
علىالأولتن ذكر ندم أنه كما إن، وآباوعم عم بعشهم، على التأكيد ورد 

،م1.)ا(ّورةالواس،آة:7أ،
اضام،روح . ١ /٧٨ /ج7 مأ اليم، انمنل إرشاد . ١ /٣٧ ٢ W ١ مْ الكم، اكفر )٢( 

.٢٩١/٢أمار١كزيل،.٧٧/٢٣
سورة)٣( 



المص ٠١٥عبافم ااهء،ار| الانءاد واات،< مد إ

يقدمالاصتعاد، م أشد بمئهم لكون ذكرهم، النكرون أخر -ض وذلك الاخرين؛ 
.الرد)١( م للماكت وذلك علمهم الرد م ذمالاياء 

اممبميغة والإئيان ( نجموعون ؤ قوله على اللام بدخول التأكد وقع كما 
معتىإلى بالإصانة والمهر، والدفع، السوق، معنى على يدل الدي اشعول، 
الخمع>م.

إلىموجه والتهديد الخطاب، أن لتاكيد وذلك ( إنكم ) قوله قي التوكل وقع تم 
أيصاأكد كما . علمهم واير هدا بوصفه العياب وأن ، غيرهم دون النوم هؤلاء 
إلىالأشجار، من الوع هذا س أكلهم لص لأكلون( قوله) ني باللام 

ترهسهمفي إمجعانا لهم قال ثم . والجدوث الاستمرار على تدل التي الجملة اسمية 
قيمجا تقرير زيادة وفائدته ، لنقلي توكيد فشاربون ؤإعادة ، ٣١( الهيم شرب )فشارمن 

.، ٤١عذابا يزيدهم أنه ،ع شربا يزدادون أنهم حيث ، الأعجوبة محن الشرب هذا 
حتىالعفليمة، الإلهية القدرة دلائل من بعض بدم ، ذلك بعد الأيات أردفت ثم 

الزارعوننحن ام تزرعونه اأنممْ )iG نخرئون ما أفرأيتم » : تعالى قوله إلى وصلت 
فصبل )ثء نمنرنون إئا )ZG تذتيون ففثلمم حطاما لجعناذ نشا! لوْ ؤث( 

نصأم ١^>^ هن أنزئنوه أأنم )قء شرنون الذي ١^١، أفرأيم )vG منزرنون 
فيالتوكيد وقع فقد . ، ٠٠١ )Tv( ذتنكنون فلولا اجاجا جعلماء نقاء لوْ )AG انمزلون 

.١ ٤ /٠  ٢٧، ^، Uilروح . ١ /٢٧ ٢ ائ ١ مْ امر، الضم )١( 
٧٢. / ٢ ي  ٧٢، امآم الضم . ١ /٣٧ ٢ ائ ١ م0 ، الكر الضير )٢( 
٥٠ت آية ، الراتعة صورة )٣( 

.٣١١/٢٧)٤(اكحرض،
. U._TA، ما-_0أ : اة الواس، سورة )٥( 



ابدل

الأيةم بها اكوكيد يرد لم حض على ، يعلنا٠( I فوله: في باللام الأولى الأيه 
؟ذلك صر فما . I جعلتاما I : قوله في اللام عن مجردة جاءت الثانية، 

مجنمها و،لا لذلك، التعليل في وأفاضوا اللهليفة، عده إلى رون اك نمه لقد 
التفسير،كسجإ من مجذلانها م ، عليهااعؤج أن أمتت والإعجاز، واروعة، الدقة، 

.الأراء س جد مجا مجتها واصتخلص والبلاغت، 

آيةدون المطموم آية في الوكدة اللام وجدو تعليل إلى اكرين بعض ذهب 
الوعيدوأن المشروب، أمر على مجمدم المهلعوم أمجر أن على للدلالة وذلك المشروب، 

,للمْلعرم)١( تبعا إليه يحتاج إغا فالمشروب نل. مجن وأصعب أقد، بفميه 

آيةدون المطعوم، أية في اللام وجود أن ت ونال، السجب، لدلك علل مجن ومنهم 
نعمةبهما بالتمتع يخل عما ، والماء للزرع، تعالى عصمته أن لبيان وذللئ، المشروب؛ 

المملعومبثن وللمرف، للشكر، مستوجبة والإنزال، ات، الإثبنعمة بعد أحرى، 
. ٢٢^الفقد وصعوبة الأهمية في والمشروب 
مجلمحاالعيب الماء جعل لأن كيلك؛ جاءت إنما ٠ ت ذلكر في 0 الأثير ابن ١ ويقول 

وكثيرأالعذب، الماء مجن أكثر الملح مجن والموجود والعادة. العرف، في إمجكانا أمهل 
يحتجفلم اللوحة، إلى أحالتها التربة المتغيرة الأراضي على العذبة المياه جرت إذا مجا 

التأكيدلأم عليه تدخل ام فلذللث، تاّكيد، زيادة إلى مجلحأ العذب الماء جعل في 
المعتاد،عن الخارجة الأشياء مجن هلعامجا جعله فان المعلعوم وأ،ا التحقيق، زيادة المفيدة 

فيزيادة التاكيد بلام ثرن فلذلك ، صديد الله مجن مخط عن إلا يكون فلا وسر إذا 

.٢ ١ /٢ ٨ انحط، المم . اْ^فy^^ ٤ الكشاف، )١( 
.١  ٤٩/ ٢٧، ^١^ . ١  ٩٨//٤٨  ٤٢الملم، الفل )آ(إرثاد 



ا1بءثمنمرم مج1هاة فم |كء|بم الانءاد بااس مض 

.^١، ء إيجاده وتقرير أعره، تحقيق 

الضارةبمد وجغانه وناته الزرع لأن ا ت ذلك م ٠ الإصع أبي ابن ا وبمول 
;سممحانه قال ولهذا الزراع، سل من أته يترهم أن يحتمل مما حطاما بمود حتى 

جغافهوأن اثاع، صقي من خصبه أن أويتوهم الزارءون((لآ، نحن أم نزرعونه ^٣ ١١٠
أنه— صبحانه — فاخبر الإعصار، مجرور أوتواتر القي، وعدم الشمس، حرارة من 

مموه،حالة في حطاما ثاء لو جعله على قادر وأنه الحقيقة، على كله لدلك الفاعل 
فعلتوكيد البلاغة أوجسن، محتملا الوهم هدا كان فلما ونضارته، ثبيبته وزمن 
إنزالكان ولما الوهم، هذا لرنع ومنتثه الحقيقة، على لزارعه ؤإمناده فيه، الجعل 

قادرالخلق جمع مجن أحدأ أن متوهم توهم احتمال يتهلرق، مما مج،حالأ السماء مجن الماء 
أنأحد يتوهم أن ممكن لا ونه ؛ أجاجاجعله في الفعل تؤكد إلى يحتج لم عليه، 
. ٢٣١وأهون الأول من هوأسهل الذي عيبا ولا أجاجا، الماء مجن الماء ينزل، أحدأ 

للمائةقلب هلعامجا الحرن، جعل إن ا ت أينحتا ذللت، م الزركشي،( ء ويقول 
.، t٤١ وأيسر وهوأمهل فقْل، لكيفية قلب أجاجا الماء وجعل والصورة، 
تزدحمحين، للتوكيد، امتخدامجه في القرآني الأسلوب، روعة لآ يتب؛ن وبهذا 

الأسلوب،على اكوكيد أضماu الم العفليمة العاني من بجملة والألفاظ ارات، العب
مناحتواه U بكل الصادق الإممان إلا الأسلوب، هذا نجاه القس مملأك فلا القرآني، 
.وتاكيدات، محعقتدان، 

:الداء ٢- 

اختصاصمجن له لما الكركر القرآن اّتخد^ا الم الإنشاثية الأساليب، مجن وهو 
. ٢٣٦بأ/)ا(الثلاواثر،

٠ ٦٤ت ايت الواسة، صورة )٢( 
•٦ ص؟ ، الترأتايبع )٣( 



ابدل

منلوع سا محن العث ولم الأعداف. وتحقيق لمشاعر، ا م
الإنشاء.

لنئؤسموص وإذْفكمًيا I : تعالى نوله جاءفي ما ا يا دI الداء فيه جاء ومما 
.)١( ٠ ( )oTذظنون وأنتم الصاعمه ئكم فأحذ جهره الله نرى حى لك 

ومت حيان{ أو I يقول الاختصاص. هنا الداء من والقصود ه يا ٠ د الداء وسر 
أوياالله، نم يا : يقولوالم إذ معه، منهم أدب ّوء باسمه لنمهم إمراثٍل بم نداء 

التعفليم،بصفات تشعر الم الألفاظ من ذلك أوغير الله، كاليم أويا الله، رسول 
يامرمى٠ ،  ٢٢«)واحد طعام ض ئمم لن يامومئ » معه، عادتهم كانت وهي 
الI الأية؛ لهذه الله قال وقد .  ٢٤){ ريك لنا ادع مومى يا ا ، ، ٣١{ إلهالنا خٌل 

رْا.يمضا( نعضكم كدغاء بيتكم الرسول دعاء تجعلوا 
حرنتايا قالوا بغته الناعه جاءئهم إذا حى ا : تعالى نوله في جاء ما أيصا ومنه 

و)0.ءادئزتطاذها

هدات أي مجاز، وتداوها اكألم، ندة هي والحسرة حمرتنا{ يا ا ; نولهم الا-اء 
.حضري  ١٠أوانك 

القمحيليس فاحمري ونوله: فات، ما على والتحسر اللهف، شدة أي : وقيل 

.٥ ْ ;  ijFاليترة، سورة ( ١) 
.٦ ١ : ائت الغرة، سورة )٢( 

.١٣٨أية: الأعراف، )■؟(سورة 
.١٣٤)٤(مورةالأءر١ف،أية 

١٠ ٢ /. ١ انحيط، المم انظر ّ  ٦٣ايور،أية: سورة )٥( 
.٣١الأ;>ُام،أة: سورة )٦( 



اسقمتخءم معاءلة هم أكوم الانءاث طا٠٠ 

٠، ر والتاحسر ، الندم شدة من لهم ؛رع يما الاعتراف بل ، حضورها طلب 

منلهم سيعمل ما على لياص تجبه الحرة، دعاء معنى : ا الزجاج ا قال 
اللفظة،بهده الأمور مده مْلءمأمثال عن تعبر والعرب ٠ حسرتا يا قالوا ا ; الحرة 

.، ٢١تفربمكا في عليتا الحرة ; بمال أن مجن أبلغ وهدا 
٠، ٣١والدم انمجب، ; بالداء ا،لقصود ; وقيل 

منربماآتنا فمالوا انكهف إلى الفتيه إذأوى I : تعالى فوله بلاأداة الداء ومن 
.، ٤١ا CDأمرنارفدايامن وهص رحمه لدنك 

القرآنم الرب مع الداء حرف يستخدم يكاد لا الداء: مجن الوع هدا ني قيل 
الداعيشعور عن نميرأ ذللث في ولعل ؛ الداء حرف من مججردأ يائي بل الكرم 

لْ،•ربه من بدبه 

الديأمرهم مجن لهم يهيء بان الله دعوا إذ ؛ الدعاء الأية هده في بالداء ونصي 
والدممومجة، الاهتداء وهي رثدأ، الله وتوحيد أهليهم، دين مقارنة مجن إليه صاروا 

.،^

زلزلاإذ دبكم اقرا الناس أيها يا ا تعالى؛ نوله في جاء ما ا أيها يا ا ب الداء ومجن 

ا/٢٣ ٧ ، ايام ;وح ، وانفر ، ٢ ١ / ٢ ، الإلهن الغتوحات ١( 
.١  ١/٩٨ /ءأ ،(٦ ، الكم الشم ٢( 

.م(افمض7/.آا
٠؛أية ، الكهف صورة ( ٤  ١ ٠

,١ اممرأن، يلاغة من ٥( 
.١ ٦/٠٢ البحرانحيط، ٦( 



ابدل

اسمضْءتجصا(ره.
لأنغيره، دون 8 أيها يا ا د النداء القرآن كررم وءءر0: 8 الزمخشري » قال 

والميه،التأكيد، من 8 يا ء في ما محنها المالتة: محن رأساأ التأكيد، مجن أوجهأ نه 
وا،لقامالتوضيح، إلى أي« ا في الإيهام محن التدرج يي وما التمحه، من ء ها ٠ في وما 

وعظاته،ونواهيه، ، اوامرْ مجن عباده الله نائي مجا كل لأن ، والتاكيد المبالغة يناصب 
أنطقمما ذلك وغير الماضية، الأم أحبار اقتصاص ومجن ووعيده، ووعده، وزواجره، 

لها،يتيقظوا أن عليهم واجب ومجعان، جسام، وخطوب عظم، أمور — كتابه به الله 
بالاكدينالوا أن الخال فاقتضى عاقلون، وهم إليها وبصاترهم بقلوبهم ومميل—وا 

الأبلغ)آ(.
اتقاثه،سب على تحالى نبه إذ التنبيه، به وقمحي الأية، هده في النداء جاء وقد 

٨٣١الماعة أهوال من إليه يؤول مجا وهو 

بماانصرني رب فال ا : تعالى قوله في جاء ما أيقنا أداه بلا داء النومجن 
.، 8٤١ ( 13كذبون 

—وجل عز — لربه — السلام عليه الرسول — نداء وهومن حرف، بغبر النداء جاء 
عليهصالح أنه والأرجح , ، ٠١ثمود بهؤلاء المراد ت ونيل ' لعاد الرسول هذا إن • مل 

٠قومه على والاستنصار ، الدعاء هتا بالنداء وقصد اللام 

١٠ ; [ية الحج، سورة ( ١) 
/٢٣٨ الإممان ، ٤ ٤ ٩ ، ٤  ١/٤٨ الأقران، مخترك )٢( 
ا"/؟ئآ.اوحرامحط،)٣( 

٣٠ ٩ ت آية المؤمنون، صورة ( ٤ ) 
,٢ ٠ /٠ ٣ الفلم، القرآن سير )٠( 







l_'نهءم  iilal_هم اوهء<بمأ الت>اد  ٠٠Hiصد 

ماكل عن افبمشب م الذي ، التقوى مجمللق به الأ'مرر 1 انموا ا قوله م الأمر 
بهورد حسما الأخر واليوم ، تعالى بالله الإممان نه يدرج ما وترك ، يعل من يوثم 

. ٢١)والدوام ، الإيجاد يعم وجه على لكن أويا اندراجا ، الشرع 
كيففانظروا الأرض م سيروا قل ا ت تعالى قوله يي جاء ما كيلك الأم ومجن 

. ٢٢)(( )٩٦( المجرمن عابة كان 

علىلهم للتهديد والأمر « ه١نظنوا الأرض في ميروا قل° » نوله في الأمر 
. ٢٣١ملهم باiكذاين نزل مجا عئل بهم يزل بان وتخويف تكديهم، 

الأرضيحي كف الله فانظرإدآفاررحت ا ت تعالى يوله ض جاء  ١٠الأم ومن 
. I٢٤١ دْ( فدير ذيْ كل علل ونو الموًتى نممي ذلك إن مًتها بند 

—تعالى — قدرته عغلٍم على التنمه هنا بالأم واراد ، أم نعل ٠ فانفلر ا ت الفعل 
إذأ، العثلْ، أمجر محن يعمه ،١١ التمهيد مجن قيه مجا »ع — وجل عز — رحمته ومعة 

علىيقدر س أن على وليستدلوا ، والاستدلال الاستبصار نفلر ، به ا،لامجور فالتفلر 
ا،لوتىلآ(.إحياء عر نادر ذلك 

كانواوما وأرواجهم قلموا الدين احشروا ا : الى تعه نولإلى وانقل—ر 

.اا)ا(روحسني،'ا\/.
. ٦٩: ايأنالمل،سورة )٢( 
. ٢/٤٢٢ غوة، انم واطر، ،  ٣/٣٢٠ الإلهة، ا)فمطت )٣( 

.٠.الروم،أة: )أ(ّورة 
. ٠٤، ٠٣/٢١)ْ(روحاناني،

واطر،  ٨٢١^١٩ - ط٩ ، /٦٣ ٢ ١ حجمازي، سود مد الواضح، اكمر )٦( 
.١٢٣/٢١التحرير، 



ابدل

. ٢١٠بمسدود 

—الله عن أمر م إذ حقيقته، على وم ٠ احشروا I قوله في ونع الأمر أن يد 
ا،لونفمن ومل ، الخاب موقف إلى اخنلفة أماكنهم مجن القناين بحشر — بحانه 

بعضهمالملائكه أومن للملأثكة، — تعالى — الله مجن وهوخطاب ايحيم، إلى 

.، ٢١ء ... الخاملون هلٍنمل هدا لمئل ا ت نوله في التفلر أنمت ؤإذا 
إمحاسكالأنماحرج حبته' أمرعلى يس ولكن اأم، فلبمسل I نوله يدأن 

الإنسانيمل حتى ، ، ٤١والدوبات ، بالوامات الصادق الإرقاد معتى وهو ، آخر 
والإرشاد،الخث معنى فيه نالأمجر إذا ، الأيات في الوصوف المعيم هذا مثل إلى 

والترغيب•

أنيد ، ، ٠٠١ )نج مادء؛ن كنم إن آبائتا ماتوا ١ ؛ تحالى نوله أُام تقف وحنن 
خطابم ؤإمما ، حمقته على الأمر بها المقصود ليس (ا فاتوا ٠ هده الكافرين مجقولة 
الأمريقصدون ولا ، باباثهم يأتوا أن ، ر والت بالبعث يعدهم لن المنكرين هؤلاء 

١والسخرية والاستهزاء . ، ٦١التعجيز ممحى الأمإإى خرج ؤانما حقيقته، على 
الئارعلى الذين يعرض ويوم ا : تعالى قوله في حاء محا كذللث الأمر ومجن 

.٢ ٢ : اين الصافات، سورة )١( 
• ٧٩/٢٣)آ(روحسم• 

.٦ ١ ; اية الصافات، صررة )٣( 

.آ"ا)ْ(مرةانم-مح'ن،أة;
.١ /٩٧ ٣ الصفوة، ،  ٤/٢٧٩ الكشاف، املر )٦( 



I مجافم اكءيبمأ القءاد بياغنن ممttla  المعثمنخءم

.ل؛"، ء D؛( نكمرون كتم النواب؛U سوهوا ، ١١٠وربما بني ^١ ١٠هذا؛الحي ألئس 
لهموالتوسخ بهم، التهكم معنى إلى خرج وقد ٠ فذوقوا ا قوله في واقع الأم 

.ووعيده)٢، الله، بوعد اسهزالهم على 

.، ٣١ا)تق( فرب مكان ينالانمغادمن يوم واستمع I تعالى؛ قوله أمام اتقف وحين
؛الألوصيء يقول،ا بالاستماع، وهوأمر ا( وامتمع ٠ نوله؛ قي الأم أن نحد 
مجنبه أخبر ئا واستمع )ا تقديره؛ مجحدوف له والمستمع حقيقته، أريد أنه ثالفلاهر 

.، ٤١الهائي«ينادي يوم I بقوله: ذلك وبين القيامة، يوم أهوال 

.، ٠١عنه واخدث به، اخر لشأن وتعفلم تهويل، ذلك في ت وقتل 
أننجل . ، ٦١ا( yDامحم دنك باّم امنح تعالى؛ قوله ماجاءفي ؤإذاقرأت 

أنوهو بيح التناحدث حقيقته، على جاء وقد ا( بح نا قوله ني يكمن الأم 
وحدانيته،يجحدون الدين الظا،لون يقول عما له تنزيها ؛ إماالله بحان ميقال؛ 

؛ؤإما. الفلاهرْ وأياديه الاثه، نمهل في أمرهم من تعجبا ! ؤإمانعمته. ويكفرون 
.، ٧١عليها ونته عدها، التي العم على لله نكرأ 

.، ٠٨١ حلى مإ الإنسان فلينظر I : تعالى قوله في القدرة جلال أمام تقف وحآن 

. ٣٤*: jf)\(مرةالأحناف،
.٣١٣الكشاف،؛/)٢( 
. ٤١: آية ءقء سورة )٣( 

. ٤١.مرةأقا،وة:  ١٩٣/٢٦)؛(روحالمّاني، 
. ٣٩٣؛/الكشاف،)ْ( 
.^١ ٤ ! آية ، الواقة مورة )٦( 
.٤  ٦٨/.٣ الكشاف )٧( 
.٠ ت آية ، العنارق صورة )٨( 



===الميل ع^^^^^ء^ءءء^^^^ءءءءءءءة 

عالم^ اظلودي الممكٍر وم الفل، نظر به الراد ٠ ظيتظر ا قوله الأمرفي أن نجد 
.صلأل)ا(نيء 

عاأبرز وكف الكلام من النوع هدا ، الكرم القرآن اصتغدم كمف رأينا وهكذا 
الوعمذا مثل م والألفاظ للكلمات، سخر، خلال من وأغراض أهداف من يريد 
.الإنشاثي الأصلوب من 

،-الامضهام:

الحكيم،الذكر آيات مجته تخل لم وبيانه، روعته، له اللاغة، مجن صرب وهو 
والجمال.المحر، مجن مجزيدأ إليها أصاف وثد 

وذلكصها الحديث بصدد نحن التي الايات، مجن النوع هذا في اسخدامجه وكثر 
تجديديهللب كما البلاغية، الأساليب في والغائرة التنويع، العام؛بمللب لأن 

وشتتهي، رص ط مرم ثم ومن الدلائل، من الأيات فلقي با ؤإعماله، الفكر، 
•اخاْلمن نفوس في 

جانجن؛من الايات هذه في الاستفهام أمجلوب جاء وقد 
حقيقةتقرير الايات تريد حتن — ذكره عز — الولي جانب هر •' الأول الجانب 

والجزاء.العث، 

الحقيقةهذه يستعدون حيث بالبعث، الكذب؛ن الكرين جاب هو ت الئالي 
فيجاء ما ذلك فمن مجختلفة ءلرق وعلى بكثرة الأيات هذه في الاستفهام ورد ذا ل .

.الآي١تل٢، 1خر إلى ..ه هأحماكم. أمواثا وكنم بالله محمرون كيف ) : تعالى قوله 
ومحيالحقيقي، مجمحاه عن الاستفهام خرج وقل ، ٠ بكيف ا هنا الاستفهام ورد 

.)ا(اكحرتر،-آ/اا-آ
. ٧٢٨: الغرة، صورة )٢( 



المثمنخءم ساهلأ؛ ص القس القءاذ من؛!اتة 

فصارالخال، عن للسؤال ترد ( كيف ) لأن وذللث ، را، والإنكار والتويخ انمحمج، به 
أمواتاكنتم أنكم وص بالقصة، عالم حال وحالكم بالله تكفرون كيف : المعنى 

إنكارذللي اصتلزم عليها، يوجد حال لكفرهم يكون أن أنكر ؛إذا إلخ، .• ٠ فاحياكم 
إبداءانحامحلب من يهللب المنكر نكان ،  ٢٢بالهمزة)الإنكار من وجوده؛هوأبلغ 

•والوعيدرم لثوم، ألص ذللث كان ذللك، عن عجز فإذا العجب، تزيل أساب 
،التبكبمتربه فالمراد ار، الامتخببصورة كان ؤإن عتا، الاستفهام إن ; ونل 

لهمذكر فقد لذا ايعم، مجعميتة عفلم تقتضي النعم عفلم لأن وذلكل والتعنيف، 
^^٠٣الدم، س وهوإيجادمحم النعم، هده في الكلي الأصل — بحانه المولى 
لكالتمعلى يبعشهم وذللث به، الكفر من عليه أفدمجرا ما على ليزجرهم بها، 

بالإممان)،(.

وهملبادهم من حرجوا الذين 1لك، تر ألم ا تعالى؛ قوله في جاء ما آيصا ومنه 
^^^مإناسكوكلرطىاكاسمح

. ٢٠«)٠ يثكزون لا الئاس أكثر 

نعم: الأصتاذ : وثرح ضبط بكر، أض بن يرت يخرب أبي الإمام الكاكي، العلوم، مساح )١( 
صروص، - و1ن - بّررت العلمية الكب زرزور،صإا-ا_طا_-ا.؛اه_-اح؟ام_دار 

.٨ ٤ ص — الإيضاح — ٠٢•ص — الترأن مشكل تأويل ٣ • ٠ / ٢ الأزاح، 
العتل_لرأ؛اد ٢ ١ /٢ ١ العاني، روح — /٠٣ ١ الإلهٍت، المنوعات ، ١ • /٩ ٢ الشهاب، حانة رأم 

،•فرالمردي-ص ١/٤٧ النزيل، أنوار  ١٢١/ ١ الكشاف ،/٦٧ ^١  ١٣الملم، 
معركالتاعرة، _ اكب دار ، ٢ ١ /٣ ١ الترطي، أحمد بن سد الك محي لأي الترأن، لأحكام 
. ٤٣٠/١الأثران،

. ٣٧٤/١الحرير )م 
. ١٤٩)ا(اكماعر،ما/جآ/

.٢  ٤٣: القرة،اي؛نسورة )٠( 





اس!منمءم ماع1ها؛ فم |وهأ؛بمر الانءاد  iii^؛من إ

القدرةكللث إساتأ غيره وني ، ه نفم له حصل ما ويكون ، ١، ل القرية هذه على الله 
بالامتفهامالقمري أن الزركشيء ١ ويرى • بها الثلث ه نفخالج التي العظيمة 

نهوكازأ لكن إن ت ومحل ، رآ، الإحاء معاينة أعجب ومجا كيف أي ، التمني هو هنات 
العرفمجاري بمحب الاستبعاد على حمله نييا كان ؤإن ، الله قدرة م الشاك على 

الدلائلمحللب منه المقصود كان أو ، تعالى الله لقدرة الإنكار سل على لا والعادة 
اكاكٍد)م.لأض 

اوإذ؛ — اللام عليه — الخليل إبراهيم لسان على تعالى نوله في جاء ما أيمنا ومنه 
نحيليلهض وتكن بد ف١ل ئزس أولم هال ١^ حيي كنف أرني رب؛ دال!^١٠٣ 

بمنمصضكوملسلأانمصأبمسالطم فخد فال 
.، ٠٤١ وثأ( حكيإ عزيز الله أن واعلم مننا ياتخك 

:بملريقين ورد هتا الاستفهام 

الموتى،إحياء كيفية عن ربه — اللام عليه — الخليل صوال هو الأول؛ الملريق 
ثيءحال عن هوموال إمما ، (( بكيف ء والاستفهام (( بكيف ٠ مواله ورد وند 

،الإحياء هيثه عن هنا بها والاستفهام والمسئول، السائل عند الوجود مجتقرر موجود، 
عتنإلى ، اليمح( علم من يترقى أن — اللام عليه — الخليل ناراد متقرر، والإحياء 

انمنلإرثاد . .٣ /٨ ١ الكشاف، ض - ١ /٦٣ ١ اكزيل، أنرار _ ٢ ٩ ١ / ٢ انحط، المم )١( 
/،(٤ الكم، الشم ، /أْ_ا<ْ ٤ انمرر، نقلم -  ٣/٢١ ادّاني روح -  ٢٠٦/^١  ١٢اللم، 

ثكلتأول - ٨ ١ ص - الإيضاح ، /٦٣ ٣ ، المرير - ٢ ١ /٢ ١ الإلهة، ال،تونحت - /٢٣ ج7 
. ٢/٢٨٢ انمّوتي، حاثة  ٢/٢٨٩ الأزاح، عروص ، صْآه ، الئرآن 

.٣i١/٢)٢(اإبرuن_
. ١/٢٣١ الخازن،تمر )٣( 
.٢ ٦ • : آية الغرة، مورة )٤( 



الخيل

للتقرير،هنا نالأسمهام  ٢١١الكيمة لشاهدة لب ؤلء كيف أرني ٠ : ذمو'ه الشن، 
نما— ه — قال شد ربه ندرة ني — اللام عليه — الخليل من شلث عن يكن ولم 

منبالثلث أحق نحن I : — عنه الله رصي هريرة أبي عن اري، خالرواه 
بليقال؛ ؟ نومن أولم ت نال الموتى، تحيي كيف أرني رب : نال إذ إبراهءم«لآ،، 

ولكنسننلي«^(.

هيقاتما ، بصورتهاالإحاهلة الإممان من يشترمحل ولا ، الإحياء كيفية عن فالسؤال 
بهايرد ولم العتن، روية بالرؤية فاراد .  ٢٤١علمه على الإيمان يتوقف لا ما علم طالب 
أي(( قلبي ليهلخئن ولكن ه ت ذللث بعد — اللام عليه — قال  ٢٠١القلب روية 

. ٢٦١الدعوة مستجاب حليللث بان وأعلم نلم حرارة لتسكن 
—السلام عليه — _ءزذكره-إلىسيه المولى من موجه اكاني، الاستفهام جاء ثم 

الماسأمت خليله، أن سحانه علم نقد ; (( ومن أولم 8 ; فقال أعلم وهوبحانه 
أوتال.  ٢٨١آمنت ند أي والإيجاب  ٢٧١للتقرير الموال، هدا اله صولكن إيمانا، 

، ١/٢٣٦ الخازن، مسر -  ٢٠٦اللم الشل انظرأرقاي ، ١ ١ /٧. ٢ الغران، لأحكام الجامع )١( 
٢٣٧ .

/ج٢1 ١ وباب ، ٤ ١ /o ^٦ ١ ٧ وباب ، ٤ ١ /. ^٦  ١٣باب الأنسا، •تماب ني الخاري رواء )٢( 
وفي، ٣٦١/^٨ ١ ٤ ْ باب يوصف مررة تمر وم ، ٢ • ١ /  ٨٢القرة صورة تمر وفي  ٤١٨/

.٩٣١٨/١٢٢/•باب المر كتاب 
.٢ ا • ; آة القرة، صورة )٣( 

.٣.٨/١)٤{U،شالكثاف،
—١ حل . ص¥أ — ٤ صْ نريد. لنحي . د الأوّءل، للاخفس القرآن معاني ني بلاغية، خان )ه( 

القامرة.المرية، الهضة مكتبة 
.التعبئة الكبة — صv٣ — عباس ابن ير نفمن الماس تنوير )٦( 
—١ ١ • /٨ ٢ المران، لأحكام الجامع . •_Ui ، الأومط للاحغس القران معاني في بلاغية نحات )٧( 



منهءم|وءثمب1ءوة فم اات>اد|وهء،م مد؛ااس 

يجيبأن الموال، من القصود يكون قد أنه إلى ر الرازي ا وذهب .  ٢١١نومن ولم 
وأن، عارفأ بذلك مومنأ كان — اللام عليه — أنه السامعون ليعلم ت به أجاب مما 

• ٢٢١شيءآخر الموال هذا س القمري 
هذاأنى هال وبهز عاد ومنوا إل ولونرئ » : تعالى نوله م جاء ما أبمتا ومنه 

. ٢٣١ء )ج محمرون كنتم بما الخذاب فذوقوا فال وربما بلى قالوا بالحي 
علىالداحالة بالهمزة ويع حيث ء بالخق هذا أليس • •' نوله في جاء الاستفهام 

رحمه— ٠ القزويني I بمول للتقرير، الاستفهام يكون هذا نعلى لص( ) التفي حرف 
وهوعدمالهمزة، عليه دخلت محا إنكار المراد بل الاستفهام، به المراد فليس ت — الله 

بالذاتمجقصودأ ليس القي فانكار الخق، هذا أي  ٢٤١الإثيات المراد فيكون الكفاية 
للتقريرنيه الهمزة إن : يقال أن قمح هذا وعلى وجه أبلغ على للإثيات وسيلة بل، 
.لْاللإنكار إنها يقال أن يصح كما 

القرطيأ(ا ذهب نقد .  ٢٦١القي عليه دخل مجا تقرير أراد للتقرير، إنها : نال ومن 
قالكما )٧( ؟ وجودأ كاتأ المث هذا أين : وانمى - ها واكويح تقرير اله 

.، ٨١التحرير صاحب بهذا 

. ٢١٦/١)ا(اكوحاتالإلهة،
.٤ /ج'ا/• م؛ اضرامحر، )٢( 

.1.٣ة: الأنام،)٣(^ 
.٢  ٢/٩٧ اسص، ثروح - الإبماح )٤( 
•—ابق ١١الرجع )٥( 

. ٢٩٧)ا-(موسالأماحآ/
.٢ ٤ ■ /٨ ٢ القرآن، الخامعلأحكام )٧( 

^aa/u(A)



ابدل

طريقعن ، والخزاء والحساب، العث، حقينة تقرر أن تريد الكريمة الأية إذأ 
أنيلث لا ثم الجواب، عن يحث ه نفإلى يرجع اخاطب يجعل الذي الاصتمهام 

الحق.من عرف خجلا،لل رأسه يطاطا 

•ثلني الاستفهام نمر كا ؤان انا واعلم ت — الله رحمه — ا الجرجاني ا بمول 
هنقإلى يرجع حتى اعع، السلتنبه أنه المعنى هومحض الذي نإن بالإنكار هذا 

•، ١١الجواب ويعي ويرتدع، فخجل، 
أننيحتمل — تعالى — الله لقدرة الجاحدين للكافرين موجه الأية، في والخهئاب 

منالحق لهذا معريتهم عدم على وبخوا أنهم ممعنى ، ، ٢١للتوبيخ الاستفهام : يقال 
نل•

•، ٣١تكذيبمهم على لهم تقريع ، هناالاستفهام ت وقتل 

•رْا وتعذيب تأنيب سؤال ت ومحل • ، b٤١ذلأل لأخزاء إنكار سؤال • ومحل 
'كناتراناأتئاأنداقولهم سبمب نعجب وإن ا ت تعالى نوله جاءني أبمنامجا وُنه 

نم°و\ونم'
.، ٠٦١ ( ZDحاليون فتها النارهم أصحاب 

بالهمزةوقع وند بالسعث، المكذبين نة ألعلى ورد الأية هده في تفهام الاس

،ص؛؟.الأعجازص'أا')ا(دلأثل 
. ٢٩٧)أ(موسالأزاح_أ/

٧/١٣١ - اشاني -روح ٢ /٨٩ ١ اكزل واطر_أمار - ١ ٢ /٤ ^٣  ٢٢اللم، الفل )٣(إرشاد 
. ٨٨/7انمرر_نظم )إ( 
•١  ٥٦//ج؟ "؛٢ ■ سران الضراممرأم )٥( 
.٠ اين: الوعد، صورة )٦( 



_JIمتخءم مداهJق فم اكءهٍ الق1اث با1غت من 

لتأكيدالهمزة وتكرير ، الأستجماد لكمال القيد الإنكار هتا به ونمد المكررة 
.الإكار)ا(.رانمب)أ(

وقد) ت ذللث م المسرين أحد نال ، وتكديب ، وتعجب إنكار نهواستفهام لدا 
كانأته إلى للإشارة ، الإنكاري الاستفهام عدا صورة في منهم القول هدا جاء 

خسثاستفهام وفي مكر، اول نفي بض، إلى بمضهم يلقي بجنهم، مرددأ سوالأ 
أوزم، العيون زر إلا لهدا جوابا يجدون ولا ؟ (( جديد خلق لفي أرتا ترابا كنا ذا إل٠ 

٢٣١!واستهزاء ّخري؛ن محن القوم قلوب في بما تحدث الألسنة، أولي الشفاه، 
أنشاورنائا عظانا كنا أندا وقالوا ا ت تحالى نوله في محاجاء أيضا الاستفهام ومحن 

يحتر؛ينما •حثا أو أوحديدا)تق( حجارة كونوا فل جديدا)قق( حننا لم1عومن 
رءوسهممءمتسنتونإلتك فطركمأث'ل يم،؛نافر١لدى س ممولون م؛ا؛ودكمً 

, ٢٤١(«ZDفرينا يكون أن عز إلُ هو محي ويمولون 
مختلفة،بهلرق الأية هده في جاء وقد للعث، المنكرين ألنة على جاء الاستفهام 

مجختلفة.ولأسباب 
تعجب،استفهام نهر ، لإنا( — ^١ ؤ المكرره بالهمزة وقع الأول فالاستفهام 

. ٢٦١وتاكيده الإكار، لتقوية الهمزة وتكرير ، ٠١واّتعاد ؤإكار، 

./٦ /جْ  ٣٢اللم، الطل إرثاد )١( 
. ٢٨٢\/«)٢(نظمانمرر،

./٣٧ ١ اج؟ لمآن،مأ ١^ الشم )٣( 
.٠ ١ i ٤ ٩ ت أين ، الإسراء ررة )٤( 
-٣ ْ /٢ ٢ الخلالن، سر على أحدالصاوي، اك-خ الملأ•ة حاشا ، ٨ ١ / ١ انحط، الحر )>،( 

.١ /٧٧ مآ/جْ الملم، الفل إرشاد انظر الإسلأب، ائكا 
بيْ/7لأا_وانظر_أرارص،الأ7ْ_روحاذاتيْا/اداد إرش)٦( 

.ْ ١  ٨/١الدرر/١ نظم - ٢ ١ /٩ ١ -التحرير،٥ ٦^٣ المهاب حاثا - ٦ ٥ . ٢/ الإلهة، الفتوحات 



==ابدل 

،باليات عطاما يمعوا أن بمد الخياة إلى عيونهم أنكروا ، الكرون هؤلاء إذأ 
عادواثم . النول سا بمل الرسول. كلام من سبمبوا العودة تلك واصتبعدوا 
.ا،لوت بمد الحياة إلى إعادتهم على انمصة القدرة له عس وامحتفهموا 

.)١، العلم ذوي من الجس عن للسؤال توضع وهي ( ممن ) الاستفهام ووتع 
صوفالم القدرة تلك م والشك ، والاصتيعاد ،  ٢٢١التهكم هنا بالاستفهام ونمد 

•ك؛يرأ علوأ ذلك عن الله تحالى ، الخيام إلى تمدهم 
فجاءبه، ا،لوعود الأمر ذلك حصول وقت عن صالوا حتن بآخر، الموال أردفوا ثم 

، ٢٤١التهكم سيل علي ودك .  ٢٣١الزمان عن بها يستفهم التي ( بمي الاستفهام) 
بدلكنجدوا ؤإنما ، حقيقة وثته عن الموال يريدون لا نهم ، أيصا والأمشعاد 

٠عته مجايسالون حصول واصنيعاح به التهكم 

وهو؛حاورهماحيه له فال ٠ ت تعالى قوله في -بماء ما كذلك تفهام الاسوس 
. ١٢٠١ وث( رجلا مواك ئم طماة من ئم تراب من حلمك بالذي أكمرت 

نوله)أكفرت(في المشرك صاحبمه إلى الموس الرجل س موجه هنا الاستفهام 
لأنوذاك .  ٢٦١وتقريع وتومحخ، إنكار، فهواستفهام بالهمزة، الاستفهام ونع حيث 

فهو ٢٧١(وسر قد أمجر على والتقريع التجير به المقصود ) يكون للتومحح الذي الاستفهام 

•)ا(شاحاسرم-صا'ا'ا 
.١٢٨/١٠)؟(التحرير، 

.)■١(^ص_ص-ا١٣ 
./خأا)إ(سمض،ْا

. ٣٧الكهف،٧: سورة )٥( 
.٢ /٤ ٣ الإلهة، الفتوحات - ٢ /٨٧ ١ ْ اشاني، روح . ١ ٢ /٧ ٦ انحيط، ايحر )٦( 
.٢ . . / ٢ اكلخبمى، ثروح - اكرني سرب لابن انفتاح، تلخيص نرح م الفتاح 'رامب )٧( 



1وسمنخءم  iiiaUiفم اكء؛بمأ الأنوال ف؛  Ikمد 

محاالاستفهام أن التحريرإلى صاحب وذهب ، بالله كفره هذا صاحه على ينكر 
كفريسعد لأنه للأسيعإد؛ ; ومل ل١، والإنكار التعجب به ونصي حقيمته عن خرج 

أنعلم ممن البعث إنكار ويستعد الوجود، إلى العدم من أبرزه الذي بخالقه انحلوق 
. ٢٢١رجلا سواه ثم نهلفة من ثم تراب من خلقه الله 

حثاأخرج لسوف متث ما ا أئذ الإنسان ويمول ا ت تعالى قوله ني جاء ُا أبمثا وٌّه 
. ٠٢٣١ ؤث( ستا يلث ولمً ض من خقاذ أنا الإنماذ يذ/ أولا )ثث( 

;و3ويقين ها الاستفهام ورد 

الاستفهام( مت ما )أإذا : العث منكري ألة على الوارد الاستفهام : الأول 
، ٢٠١والأستبعاد ، ، ٤١والتكذيب ، والاستهزاء الأستكار، به ونمد المكررة بالهعرة 
.، ٦١والإنكار ا-بحد، محا، بالاستفهام المقصود أن إلى نوم وذهب 

ذلكحقيقة عن اءلون ويحصوله ويتبعدرن البعث، حقيقة يكرون نهم 
المقصودأن إلى المقرين بعض وذهب ، ودهاء وحبث، سخرية، بكل الأمر 

وكذاللتوكيد زاىوْ وما الموت، بعد إحياء لا ر وانمى هوالنفي؛ هنا بالاستفهام 
.،٧١اللام( 

.\ /■T.اوان،إ أضرا، )٢( 
. ٦٧، ٦٦أين: سورة،رم، )٣( 
- ٣/٣٤٣ الثولكم، ض بن سد الخم. علم ِث والدرايت الرواة نم ض الجامع الندم فتح )٤( 

النكر.دار -  ٢١٩٨١-- ٠١■! ١
أنوار. ١ ١ /٨ ١ ٦ اني، المعروح ، ٢ ٧ ٤ / /جْ ،■ا لم، الالمناب إرشاد ، ٣ ١ / ٣ ، الكث—اف )٥( 

.١ ٤ /٥ ١ ١ المرير، ، وانظر ، /٦٣ ٢ اكزل، 
.٢ /٣٣ ١ ٢ ، الدرر نظم - ٢ • /٧ ٦ ؛نحيط، المر )١( 
./٢٧ ٣ الإلية، الدوحات )٧( 



=^=ابدل 

وُعص ٠ الإنسان يذم أولا ٠ — ذمء عز — المولى س الوارد الاستفهام ت الثاني 
ووسْلهوالتومحح، الإنكار، وير آخر، سى إلى الأصلي ساْ عن وخرج بالهمزة 

الإنسانأينكر ، والمعنى ، العهلف وحرف ، عاليه المعطوف بتن الاستفهام همزة 
•را، الأولى نشأته علي قدرتنا يدم ولا بمثه، على ندرتنا 

ماءالثماء س أنزل الثه أن نر أنم } : تعالى فوله م -بماء ماأيما ذلك ومن 
. ٢٢١)٣٦(( مم لطٍم الك إف مخضره الأرض فتصح 

سوهوموجه • ( ألم ) النفي حرف على الداخلة بالهمزة ونع هتا الاستفهام 
•سع ض كل وإلى ' للبث ُنكر كل -إلى ذكرْ عز - المولى 

الأصلي،مجمحاء عن خرج ند هنا الاستفهام أن إلى التفسير كتب بعض ذمت وقد 
•، ٣١رأيت يد والمعنى؛ التقرير، به وقمحي 

—الولي أنكر نقد . ، ٤١الإنكار به قصد قد ، هناالاستفهام أن إلى آخرون وذهب 
نشتالتي ة العقليالأثمان مجن يرون بما اعتبارهم عدم القوم هؤلاء على ~ ذكره عز 

اعتبارهموعدم ثدهم، عدم عليهم فانكر العث، على — وجل عز — الله قدرة 
لْ،.الاياثمت بهده 

١ ١٨/ ١٦روحانمام، ، ٢٧٤//جْ ٣٣انمتلاللم، واطر،إرشاد .  ٣٢/٣)١(الكشاف، 
/٣ انماوي، حاب -  ٣/٣٤٣ اممدض، وثح ١  ١/٤٠ ٦ التحرير، - /٢٧ ٣ الإلهة، اشرحات 

٤٤ .

.٦٣:)أ(مرةالخح،أية 
حاشا- ١  ٧٨/ ٣ الإلهة، انموحات - ١ ٩ /٢ ١ ٧ اشام، روح - ٩ /٠ ٢ اطرأنواراكزيل، )٣( 

.١  ١٣/٦الشهاب،
. ٨/٣١ ١ ٧ الحرير، - /٣٨ ١ ٣ انمرر، ظم اطر )٤( 
•الاخم ال—ابن، المرجع )ْ( 



l_<منخءم  iiJal_فم اكء؛بمر القأاذ وااس مض 

،الله ت  ١٦٠٢من آية إلى ، ١١التنميه به ئمحد ، ها الاصتفهام أن قال من إلى وأمل 
العفلٍم،الخالق قدرة مها يرون ولا وعشيا ، بكرة يرونها ، المنكرين هؤلاء أمام متعئلة 

.؟ يسلون أفلا ، يوم كل أمامهم تبث اية الأرض نهده ، البث على 
الإتا وأنكز عيا م' أميز!^١ I : تعالى قوله م جاء ما أيذا وضه 
.، ٢١«)قق( نرجرن 

وثلثالبعث، أنكر من كل إلى - ذكره م - المولى مجن موجه الاستفهام وهذا 
سْعلى لهم اكويخ ممحى إلى الحقيقي، معناه عن الاستفهام خرج إذ أمره، ني 

.، ٣١خلقهم في الله حكمة عن الغفلة 

التعريضالامتفهام بهذا أراد — ندرته جملت — المولى أن — أعلم والله — وأرى 
والأنح2لاط،، الخهل مجتمعات إلى بهم نزل الذي جهلهم مجن والتهكم ، بغفلتهم 

•-مثا خلقهم أن ظنوا أنهم حتى 
تعلو، وانتفلام ، حكمة بكل يره وم، الكون هدا خلق من أن في أفلا!بمفكرون 

ايجهلون توم ولكنهم ؟ العبث عن مرانه 

أناالإنسان أيفلن ت والمعنى تويخيا ، إنكاريا — أعلم والله — الاستفهام يكون أو 
؟ابتداء خلقه من الغاية قعا ، عبثا خلقناْ 

t صادقئ)كنمْ إن الوعد هذا مى أوبمرلون تعالى: نوله أيصا ذللي ومن  (VT ٤١ ،.
والاستفهام٠ بمي يا} وثع وند بالبعث، المكدبين ألة على وارد الاستفهام 

.ص-اآ١ بلاغف، -أاو_،  ١/٤٣٦ انظرّضكالأثران، )١( 
,١١٥!آيت ، امومنرن صورة )٢( 

./١٧  ١٨، _روحالماني ١  ٢/١١٢ اكزيل، )•؟(أنوار 
.٧١؛ اية الممل، رة صر ( ٤ ) 



انميلةء^ءء^ءء^ءءءع^^^^^^عء 

كوذل، ، ١١الممهديق طلب بها ازاد يكون وقد ، الصور بها يْللب ، ابميء 
لذا؛ والإنكار ، والاسهزاء ، الاصشعاد مسل على به وعدوا الذي للعذاب امتعجالأ 

هو|ءإوالأّشعاد . ، ١٢١والتهكم ، والامحتهراء ، الحرية قي وعدأإمعانا سموه نقد 
هوكما ، ٣١{ أصلا مجتفلر غير مكروها مكرأ يكون وند ، أوممحى حسأ بعيدأ الشيء 

الأية.هذه في للمنكرين، ية بالالخال 

وماوالأرض المموات الله ■فق ما أنمهم في قكروا أولم ا : تعالى قوله ومنه 
أولمْ)a( لك١مون ربهم بفاء الماس من را كيوإل مس وأجل بالحق إلا تهما 

نهز،و'ةأذي ملهز؛١^١ من الذين عامه ^ ١٤كف"فيفإنوا رلأدض في روا يس
_ئهالكان فما رنتهم؛الإت١ت وجاءئهم عمووهآ مما أكثر وع٠روها آلأرض وأف١روا 

.نيأضإزبمنلآ<ء)إ(
بالهمزةوقع وند البث، منكري إلى - مالي — المولى س موجه الاستفهام 

فالأولاّتفهامإنكار،، سروا( أولم ، بمفكروا)أولم القي حرف على الداخلة 
أنمهم،ني تفكرعم عدم — وجل م — المولى عليهم أنكر حيث واستقباح، 

•، أ الضلال في والتمادي ، ؛ JLaaIIهده عنهم واصتمح 

أولم) الم حرف على الداحلة بالهمزة وتع ، الثاني الاستفهام وكاوللث 
حوما إلى ونظروا الأرض، في ساروا ند أي وتوبيخ تقرير، وهوامتفهام يسيروا(، 

)ا(ءروسالأزاح_أسآ.
حاشا-  ٣٠/إ ٢ الإلهية، الفرحات _ .٢ /٩ ١ ٤ الدرر، نظم ِ ١ /٦ .٢ اياني، روح )٢( 

. ٣٤/٠الشهاب،
..٣ /٦ ٢ - الدّوم حاثا )٣( 
.٩ ، ٨ الروم،آية: سورة )٤( 
. ١/٤٧ ٠ الدرر، نظم -  ٢٣، ٢ /٢ ٢ ١ اياني، روح - ٠ /١ /٤٧ م؛ الملجم، المقل إرثاد )ْ( 



I مزllj _ افسمنمءم معاع1ق فم اكويبمر الغءان

اساظهمبميم لهم وتوبجخ ، رملهم وكذبوا أمسهم، ظلموا حنط الساقة، بالأنوام 
. ٢١)نلهم المكذبة للأنوام حدث مما 

خلقعلى التنسه سق، ما إلى بالإضانة — أعالم والله — المقمود يكون وند 
الله،قدرة لمرنة وذلك انملم، الكون هذا ني امحلوتات س مواْ وما الإنسان، 

.ّالهلانه وعقيم 

الوعيدذكرت، ما إلى بالإضافة — أعلم له وال— الثاني من الهمود يكون وند 
العذابمن السابقة بالأقوام حل ما بهم يحل أن ، ، يرتدعوالم إن المكذيتن لهؤلاء 
الألم.

إذارجلريت؛ثكم غنى ندلكم مل كمروا الذين وفال ١ ت تعالى نوله في جاء ما ومنه 
. ٢٢)٠ )Z( خمجديد م إنح؛ نمنى كل نزمحإ 

الاستفهاموتع وقد بمص، إلى افث منكري بمص من موجه هنا الامتمهام 
بهوتمد الحقيقي معناء عن الاستفهام حرج وقد ،  ٢٣)التصديق لطلب وهي )بهل( 

مننتعجموا مستحيلا، أمرأ البحث يرون لأنهم وذلك .  ٢٤)والاستهزاء التعجب، 
معرفه،بميم تظاهروا أنهم حتى به، تهزءوا واسمنه، وسخروا  ٢٠١ه الني كلام 

•رجل( ) تحقير؛ ' انجهول ُنزإة ونرلوه 

اللم،السل إرشاد . ٢ ١ /٦ ٢ اكزيل، _أمار ٤  ٢/٩٦ الكشاف، _ ١ ٦ /٤ ٧ انحيط، الحر )١( 
. ٣/٣٨٦ الإلهة، الفتوحات ،  ٢٣،  ٢٢/ ٢١انام، روح ِ  ٠٢//ج7  ٤٢

'ا.)آ(مرةّا،اة:
الادابمكتبة ، /٦٣ ٢ الصمدي، المال عبد البلاغة، علوم في الفتاح لتلخيص الإيضاح بغية )٣( 

.بالخمامز ومهوا،تها 
.١ . /٩  ٢٢انمام، روح - ٢  ٤٣/ ٢٠/ ١٣،، _ااتميراهم  ٢٥٩/V انحيط، البحر )٤( 

)ه(اوحرانحي1ل،ب/؟هأ.



ابدل

البعث،أمر امتبعاد أي . والاصتهزاء الاصتبعاد م محا، بالاصتفهام اراد إن ونل 
التعجب،ها به الراد إن : ونيل ذلك)١( بمدهم حنن بالم. والامتهزاء 

٠، ٣١والإنكار ، والاستهزاء السخرية به ا،لراد ت ونل • رآ، والإنكار 

هوحميمناذا ظمة من حلثاه أئا الإنسان ير أولم } : تعالى قوله أيضتا ومنه 
I )رميإ وعي العظام يعي من فال حلمه ونمي فلا لتا وضرب ين)٧٧(  (va ٤١ ،.

:بملرينمن ورد الأيت هذه ني الاستفهام 

وثعحث البعث، محكري إلى - ذكره عز - الولي محن الموجه الاستفهام : الأول 
عنالاستفهام خرج وقئ ٠ أولم I الغي حرف على الداخلة بالهمزة تفهام الاسنه 

الإنكار،لهذا بلخ تقبيح كذلك ونيه ، ٠١والتعجب الإنكار به وضد الحقيقي، ممحاه 
واستعجبحلقه، في يبمفكر لم الذي المكر الإسان هذا على الله لنعمة والجحود 

.، ٦١له حلته من ستعجب ولم بعثه، على الله ندرة من 

وندالبعث، على الله لقدرة المكر الإنسان هذا مجن الصادر الاستفهام ت القالي 
ونمدالخميني، ءعناْ عن محا الاستفهام وخرج ، العْنام« يحيى من ض(» وقع) 

حصوله.متبعدأ اليوم، لذلك منكرأ أي ، ، ٨١والامتبعاد ، ، ٧١الإكار به 

ى٣٤/٣،)١(تفرم^ناسأ
.٤٠٢، ٤٠١/١٥)٢(;فلمالدرر، 

. ٠/٧٨ ٢ /ءأ  ٦٢للقرآن.الترآني التمر )٣( 
.UA،UUy)؛(^._،

oXo/fالإلهة، -الغتوحات  ٥٣/ ٢٣_روحستي،  ١٨١//ج7  ٤٢القلالدم، )ْ(إرثاد 
.٢ /٧٥ V الشهاب، حاثا - ٢  ٢/١٢٨ التريل، أنوار )٦( 
.٢ ٥ /٤ ٧ الشهاب، حاب - ١ ٨ ١ / /ج7  ٤٢اليم، العتل -إرثاد ٣ ١ / ٤ الكشاف، )٧( 
. ٢٨٧/٢الأخءر-أماراكزل، ا،لرجعالاش )٨( 



اس•منخءم مجا3وت فم اكءبمر ااةءاد طاغت مو 

سموهحنن الاستهزاء، ني وبالغوا . بالوصول الاصتهزاء أيما به نمد كما 
نكاد، ُا، صائنين( كنتم )إن بمولهم التكذيب ني وزادوا وهيجوا، والهبوا، وعدا، 
.)٢، اkلوءود لااعداب واصتعجالأ ه بالرسول استهزاء هذا، قولهم 

طبنمن حالماهم إئا حقا من أم حنما أسد أهز أفاننتهمْ : تعالى قوله ومنه 
.س(لازب 

وقعوقد ، المن، أنكر من كل وجل_إر عز - س!لولى ما الاستفهام ورد 
فيورد نني وجوه، عدة على محا الاستفهام حرج وقد (، من أم — أهم ) بالهمزة 

معنىإلى الأصلي، معناه عن حرج ند ها الاستفهام أن ير، التغكتب بعض 
التقرير)،(.

بهالراد : وقل ، الموبخ)٦( به ا;اد : وقل . الإنكار)ْ( سى خرجإر : وقل 
اكهكم)مس>لأءادكرن.

ويذكترهالمعاند، الإنسان هذا ثان من أعلم_المحمر والله — المراد يكون وقد 
وجلعز قال ثم . ، ٨١لأزبء طين من حقاهم أإإا ; بعده قوله بدلز حلقه، بحقارة 

.١٨٩/١٦)ا(نذامالدرر، 
.)آا(اومانح؛ط،ب/.إ'ا

.١ ١ : انمافات،ي صورة )٢١( 
حاشمة— ٠ ٣ ١ / ٣ الإلهية، الفتوحات — /٥٧  ١٢ ١٢المعاني، روح —  ٠١٢ /٥ V انحيط، الحر انفلر )٤( 

.١ ٦٣/٧الشهاب 
.١  ٦٣/٧الشهاب،-حاثيان ٧٥/١٢٣انماني، روح )٥( 
. ٣/٥٣١ الإلهيان، الفتوحات )٦( 

.)7(نف1ماكرر،آا/آآا
١٠ ١ I آية انماخان، محورة )٨، 



ابدل

دونس )11( بمدون كانوا ومحا وأزواجهم ظلموا الذين ،احشروا ت ذاتها السورة م — 
اللكم ما غرلون)d مإئهم ونموهم البمحم)II( صراط إلى فاهدرهم الله 

 ،Zd(١١تناصرون ،.

أنديرون حئن الخحيم، أصحاب إلى - ذكره عز — المولى س الاستفهام جاء 
انمداب.

رمما،،هنا تمهام الاصسوير حيث ٠ ناصرون لا لكم ما ا • تحالى المولى محّالهم 
والتهكمالتومحخ، : وهو وجل- عز - أرادْ آخر معنى إلى الحقيقي معناه ص وخرج 

.، ٢١اكاصر عن عجزوا حنن بهم، 

أومساعدة.عون، أدنى إلى الإنسان نيه يحتاج الذي الوقف هذا مثل قي 
فيهم بل الأرل، بالخلق ،افعيجا تتعالى نوله ني جاء ما كذلك الاستفهام ومن 

.)هآ(ا(ل"اآجديد حلق من نس 
جاءوقد ، رعاني أنكرالمئا من كل إلؤر — بحانه — المولى مجن موجه الاستفهام 

بهوئمد الأصلي، مينا، عن الاستفهام خرج وقد ، افمتا( بالهمزة) الاستفهام 
وتوبيخ،للكفار، هوتوقيف ، هنابالاستفهام المفصود إن : آخرون وقال ، ٤١الإنكار 

.، عليهم١٠الواضحة الحجة ؤإقامة 

.٢ 0 ِ ٢ ٢ : وة المافات، ّبررة )١( 
•٢ • /٩ ١ ٦ الدرر نقلم -  ٧/٣٠٧ ' انحط المم )٢( 
.١٠;آية ، ءقأأ صورة )٣( 
انمنلإرشاد . ١  ٧٨، ١ /٢٧ ٢ ٦ انماني، روح - ٤ ٢ /١ ٢ افزيل أنوار -  ٤/٣٨٢ الكشاف، )٤( 

.١٩١/ج؛ الإلها اممترحات - ١  ٢٨، ١  ٢٧/ ٨٧ ٤٢الملم، 
.١  ٢٢الحط،٨/■الحر )>،( 



|وصمتخرم _laJA فم اكرببمر القران طاتت من ■ء^|ءءأءٍأ 

.سمز؛دٍ)ج«لا، هل وتمول اتلأت هل لجهنم نمول »مم : تعالى ثوله ومنه 
•بطريْين الايآ هذه ني الاستفهام ورد 

بهل(،جاء) وند جهنم، إلى - بحانه - المولى من الموجه الاستفهام : الأول 
٠معناه في النفير أهل واختلف الحقيقي، معناه عن الاستفهام وخرج 

سؤاللا وتوقيف، هوتقرير ، هنابالاستفهام املقصود أن إلى بعضهم فذهب 
. ٢٣١لوعده تحقيق استفهام يه، ايراد أن إلى آخرون وذهب .  ٢٢١حقيقة استفهام 

. ٢٤١جهنمء لأملأل I : تعالى نوله نمديق بيان به، ازاد إن : قال من ومنهم 

.، ٠١لا أم امتلأت بأنها — تعالى — لعلمه الكفرة، لتوبيخ الصوال ونيل 
وتدالرحيم، الرحمن لموال كجواب جنهم، به نطقتا الذي الاستفهام ; الثاني 

عليالاستفهام هذا تخريج ني التفسير أهل اختلف، وتد نزيد؛(، من اهلْ : بهل جاء 
فيرغبة موال مزيد؛ من اهل جهنم بقول المراد أن نيل يلي: ما مجتها نذكر وجوه 

علىغيظا لالزياد٠ أوطليا' كثرتهم، لفرمحل ، فيهارا"، من والاستكثار الزيادة، 
العماةر'ّا،.

.٣٠؛آية ، ق صررة ( ١ ) 
\.rvlAانحط، )٢(الحر 

١.ل/أ\< النتوذتالإلهة، )٣( 
.١٣ق: الجدة، صورة ا/جخآ/إ7ا.  ٤٢الكر، )؛(اضم 

,\/\.اا'غي، تمرال)ْ( 
امر.اشر أ/ا-ا'ا_ الإلهة، النتوحات _  YKrIiالكشاف، - ١  xu/aانحط، الحر انفلر )٦( 

• VAX/tالكشاف، )؟(املر 



ابدل

للإتكاررا(.الاضهام.غهاإن : ونل 

ءءرْيضرب من أن كما امتكتارها ليان ا منها الاستفهام إن ت وقتل 
احر؟ء مي بقي هل ٠ المضروب ويقول فاحشا، قبيحا شتما أويشتهه مبرحا، صربا 
مجنيبقى قلا يحمل، أن من بد لا الامتلاء لأن #لأملأف(( ; تعالى نوله عليه ويدل 
المزيد((لاأا.تهللب حتى حال موضوع جهنم 

الاستفهام،هذا تفسير في الثلاثة الوجوه الشهاب( )حاشية صاحب ذكر وقد 
تيلي فيما مجملة 

الاستفهامفيكون اتساعها، مع الزيادة تقبل لا بحيث تحلى أنها •' الأول( الوجه 
.بعضا بعضه يمر القرآن فان جهئمء !الأملأن ؛ لقوله القي ت معناه إنكاريا 

فراغوفيها حلها يد مجن يدحلها بحسئ، معتها على الدلالة المراد، أن الثاني 
بالفرض،لكه حقيقته، أوعلى ، للتقرير فالاستفهام الزيادة يْللب كأنه وحلو، 

والتقدير.

وندفهموالعماة، الكفرة، وتهانت، ، وزفيرها توقدها لشدة تمثيل أنه ت الثالمث، 
.إالزيادةل"آ، طالبة كأنها حتى فيها، 

تقولتإنها قيل ا؛اقد فقال؛ ذللن، عن — الله رحمه — تيمية(( ءابن العلامة مثل وقد 

نزيدا(من ءمل : تقول أنها والصحيح للزيادة، محتمل م ليس أمح، مزيدٍ،، من ررهل 
الخنمجن ذيها الله يزيده ما والمزيد ني، تراد زيادة من هل أمح، الطلب بيل معلى 

)\(الغمحاتالإلهة،
٤٢ام، التمر )٢( 
.١١،//الشياب، حاثية )٣( 



المسمنخءم سادوء غم اكءببمر الالءاو مد 

قال:أنه المم. عن محه( الله هريرة)رصي أبي عن الصحيحتن كما»ي والإنس، 
انيهاندمه الرم رب تضع حتى مزيد، من هل ت ذء-اوفول يلقى جهنم الأزال 

نالتنإذا . تطءره نط : وتقول بعض إلى بعضها منزوي ندمه رعالمها ويروى 
بلمزيد، من هل ذلك بمد مل ولم ا، مهألقى بما اكممت قد كانت حسبي حم 

قدلمعتها،»إنه مها من على يضيمها الله فان بعض إلى بعضها لانزواء مها بما ممتلئ 
علىيضيقها حتى ممتلئ نلأ واسعة وهي أحمعئن، والماص الخنة من لمملأنها وعدها 

؛أنتمؤة( مون نا أأدرأيم ; تعالى قوله ني جاء ما كيلك تفهام الامومن 
)و2(بمسوفين نحن رما الموت بيكم  UjJliنحن ؤت( الخالقون نحن أم تحلمونه 

فلولاالأود اكشأْ عامم وص  GDملمون لمالا وقشكم ندل؛،^١^٠؛ أن عنى 
لونشاء)تث( الزارعون نحن أم نزرعونه أأنتم ؤت( نحويون ما أفرأيتم ؤء تذكرون 

أفرأبممو0 محرومون نحن نل )33( لمعرهون إنا )قث( تمكهرن ففنكم حهناما لجعلماه 
نشازلوْ )قق( انمر'لون ننذ أز ال1زن من أنزئنوه u'^؛ و3( تشرنون الذى ١^١، 

فجرتهاأنشاتم أزنتم ؤق( تورون التي الثار أفرأيتم )نق( تغكررن فلولا اجاجا جعتاه 
.، (!(ZD١٣المعتنون نحن أمً 

اكوحجداب وض ، ١ ٢ باب الإمماذ، كتاب وم ٠ • رقم سورة م، النغ"محاب م الغاري روا« ( ١ز 
بابالجة مماب م اكرمذي وروا، ، ٣٨، ٣٧، ٣٥رنم الخنة كاب م لم سوروا. ٢  a/Uباب 

.١ و ٥ . ٧ ، ٣٦٩/٢أسد وروا، ٥ . رقم الضر كاب وفي ، ٢• 
١ط -  1ia/tu/مرة، الرحمن د.مد نحمق: -ب. ابن الدين -قي اللأئ للإمام الكر الضر )٢( 

لنان.— محرومت، اللب، الكتب، دار 
.٧٢-  ٧١-  ٦٩-  ٦٨-  ٦٣- ٩ْ -  ٠٨: أين الواقة صورة )٣( 



ابدل

منكل إلى - قدرته جثت — المولى من موجه الكرممة، الايات _، في الامتفهام 
فيه,شك أو المث أنكر 

المفصودأويكون ، ، الممرير١١ب4 ويصد الحقيقي، ممحاه عن الاستفهام خرج وند 
،ة العقليالإلهية القدرة دلاثل من يعص على التنميه — أعلم والله _ الاستفهام بهذا 
صاحبيقول الفاء، بعد الحلق هدا إعادة يعجزه لا ، هدا كل يعجزه لا من وأن 

وأنئديرالأنفلارللءءا، أن ذكرت إذ نانها مجن ءلاهرة، نعم ءانها : امآنيء والتفسير 
إلىالعقول يلفت، أو الثلر، إلى يدعوالأنفلار داع غير من نحوها، العقول توجه 

.التفكيروالتدبيرآ(رآ،

جمعثن أن الإنسان أأ؛حب : تعالى نوله في جاء ما كذللمثؤ الاستفهام ومجن 
.ءظامم)ا)٣٢ 

منكرإلى - وجل وهومجهُنالأه-عز بالهمزة)أبمصب( الاستفهام ونع وقد 
واكومحخلْأ،التقريرل؛، معنى إلى الحقيقي، ساه عن الاستفهام خرج وند اس،، 

•واّتةباحهأه الوابع، إنكار أي الإنكار، معنى إلى هنا الاستفهام خرج ; 'ونل 
امميامة8لَا،.يوم أيان يحأل ٠ : تعالى نوله ومنه 

ز ٤٧-١  i،>/TU_روحانماني ما/جا//7ا'ا المقلاللم، )ا(إرغاد 
(ut'-/tu^uC(T.

٣.ايث: المائ، ،ورة )٣( 
.٥/٣٨ a انح؛هلأ المم انظر إ ر٤ 

إ/أ-إ٤.-اممتوحاتالإلها،  rA،>/Aالممانحط، اطر )>،( 
.٢٩/١٣Aمْ/جا'/أا-روحسبي، الملم، )ا-(إرنادالقل 

.٦ ائت! القيامة، صورة )٧( 



اسمنخرم  iiJaUlغم اكء>بمأ الأنوال باإس من 

)أيانء،الاستفهام بأداة جاء وقد ، للعث الكر من ها الاستفهام ويع وقد 
.را، المث لوقوع والأستبعاد والتكذيب، انمت، ها بالاستفهام واشبمود 

.، انحاذرة8ر تجر لمردودون }اثئا ت تعالؤر نوله م جاء ما كيلك الاستفهام ومن 
لأستغرابوهو ؤياله٠زةا وغ وند العث، منكري ألة على ها الاستفهام جاء 

.الإكاررم بعد ئاهدوه ما 

.ثإنكاراومث،ل؛، للأستهزاء، ها، الاستفهام ونع : ونل،

.ئخرة((عفناما كنا ررأءذا : تعالى نوله ومنه 
العث،لم.إكارهم تأكيد به وتصدوا أيصا الكرين، ألة على جاء ها الاستفهام 

هامنه وعرضت الهث، أيان بعض م الاستفهام استخدم كيف نرى وهكذا 
عننقاصرت قد همتير كانتا ؤإن والتبيه، الإشارة سيل على لي، الله مجاخاء 

ضمجا بلغت، قد أكون فأرجوأن الواضع، هذء م الكرك؛ القرآن بلاغة الإحاطة 
آياتم الثلاغي النوع هذا *ثل ض التمر يتركها التي الخاصة الإيحاءاُت، من، نفسي 
الكرم.القرآن 

السلم،المم إرث—اد ٠  1A/Yاكزيل، —١y١J T^o^إانحط، -الحر ٦٦؛/.الكشاف، ( ١) 
.٤i٦/٤_اهمحاتص.١٢١٨/٣مر٢م١ْ/ج.اشر 
١ر'آ،ءسمررةالازعات،آةت  ٠,

١.٣  t/Aالشهاب، حاثة - ١ مه/جآ'/ا. الميم. العتل -إرثاد ٣ ١ - ٢  u/T. المعاني، روح )٣( 
.الإلهة، اكوء١ذ، - ٤  ٩٨!/انممحم، الاران تمر )٤( 
.١١اية• النازعات، مرره )٠( 
•الإلهية المترحات — ١ ٠ ١ — مه/ج؟/ار؟ السليم. العقل إرثاد ٣ ١ — ٢  ٠U/r ايعاتي روح )٦( 

/!٤٧٩.



==الخيل 

والوصل:ه-الممل 

نلأبعنها، اللاغة بعضهم جعله فد بل ، وأدنهااللاغة، أبوباب أهم من وهو 
أءاJمبه كان ومن والوصل. الفصل، ممواؤلن دراية له كانت إلاإذا بليغا الليغ يكون 

٠اللاغة أبواب من مواْ عما علمه ينصر لم 

مجنالخمل في بمنع أن ينبغي بما العلم أن )اعلم ت الباب هذا يي االخرج١ني٠ يمول 
واحدةسمتانف •تئورة بها وامحيء فيها، انملف أوترك بعض، على بعضها عطف 
الأعرابإلا فيه الصواب لتمام يأتي لا ومما اللاغة، أسرار من أحرى، بعد منها 

أزاد،بها هم الكلام ذوق ني اشرنة مجن فا وأتوا البلاغة، عى طعوا والأقوام الخاص، 
أنهبعضهم عن جاء نمد للبلاغأ، حدأ جعلوه أنهم ذلك في الأمجر نوة من بلغ وند 

الوأنه مسلكه، ودقة لغموصه، ذللث الوصل؛ من القمل معرفة فقال؛ عنها مجقل 
.اللأءة()ا(.عاني U; أحدإلاكل نه لإحرازالفضيلة يكمل 

المعانيعلم أئمة بعض قمر حسثا إلى الغموض من )وبلغ المكاكي: فيه ويقول 
ثإمماكذلك، الأم لأن إلا عليه قصرط وما والوصل، الفصل معرفة على البلاغة 

منالعقبة هده يجاوز لا أحدأ وأن الفن، هدا غموض مزيد على التنبيه بذللث حاول 
.خلفه()آ(عماتها سائر حلف كان إذا إلا البلاغة، 

أربابتمر»ي عسر، إليه والمرتقى الملاغة، في هواخلث الفن بهذا فالعلم إذأ 
دونهتناصرن حتى الكرم، القرآن ماء مجمقي نجمه تجلى بينما والبيان، الفصاحة، 

نيبها امجتضيء وقفات ذللئ، مع الأفهام،ولي أسراره معرفة عن وعجزت الرقاب، 

)ا(دلأنلالإءجاز.ص.ب؛،صا7ا.
م،اْأ.مفتاحاس )٢( 



البعثمنخءم مئادلت فم اكءببمر القءان مز 

مجاء ا كنالوصل والصواب، الحق يلهمني أن المدير الولي من راجية هذا بحثي 

.زا، ترجعون، 

واكعقيب،رالترسب،، تفيد والفاء )هأحواكمُ، قوله م أولأ بالفاء هنا الوصل ونع 
.والسيهءرأ، 

بثمعليه عمك ثم الإماتةل'ا، عقب يحدث الإحياء لأن الممقيب، هنا أفائت وفد 
الأيةهده في ثم من المفاد والتراخي التراخي تفيد وثم بميكزه تإ ا نوله: ني 
وكيلكعته، ُتراخ غير الإماتة زمان فان الخياة، زمان دون الإحياء زمان إلى ية بالم

.الإ٠اتةر٤، زمان عن الإحياء هدا تراخ على لهويدل يحييكم، ايز نوله 
لأنقلت: قم؟ والإعقاب بالفاء الأول انمك كان رلم الكشاف: صاحب يقول 
الإحياء،عن تراخى فقد الموت وأما تراخ، بغير الموت تعقب ند الأول الإحياء 
أريدثإن ظاهرأ، تراخيا النشور به أريد إن الموت، عن متراخ كيلك الثاني والإحياء 

عنمتراخ أبمنا الخزاء إلى والرجوع بتراخيه، العلم يكتب نه فالقبر إحياء به 
.، الشور،ل

لففلآ،الخبرية في متفقة لهي بنها، الجامع لوجود الجمل هذه محن انمك ونع وقد 
الموت،وهما: متضادين صورتتن تمطي أنها كما إليه، المني ني اتحاد وبينها وسى، 

ا<أآ.)ا(مرةاوتر؛،ل؛ة:
آ/ا-ا-ا.)٢(الأنتان، 

\إ\لأ.اللم المقل )"ا(إرثاد 
السابق.)أ(ادر-ءع 

.٣٦ا/هم، الإلهة، وامملراكوحات )ْ(اإكشا>ا 



ابدل

بتنإكوط الملاعن أعل أسماه ما وهذا انملف. من بمع ما هاك ولمس والخيام، 
الكمالئن.

اللهقدرة عظم ئجلى أن تريد الكريمة الأية أن ا،لوطن. هذا م الوصل بلاغة وص 
•واحدة قرآنية آية في والثور المعث ثم والإمجاتة، الإح؛اء على 

استوئئم جمحما الأرض في ما لكم غق الذي |هو ت تعالى نوله أيمنا ذللث، ومن 
,را، ^٠٠٢٠ شيء وهوبكل سموات مع مواهن النماء إلى 

هدهعطف حين، الن٠اءاا إلى امتوئ ام نوله في ائم8 ونع ند محا نالوصل 
لهامحل لا الجملة وهده جميعا(( الأرض في ما لكم خلى الذي 1الهو قوله على الجملة 

مجعتىتعطي الم ايمء ب العْلغا ونع وقد اجلوصول. صلة أنها حبنا الإعرامج من 
وم،؛ واكرت؛بلم الحكم في النشريلث، معنى تعطي أنها كما ، ، ٢١والمهلة التراخي 
فيالتراخي منه المشمول ولص التفاوت، مجن الخلةين بتن لما ها ء ياتم العطف 

أوالوقت،، في للمراحي الأمريزإما لأحد ها تم أن ويرى!الألوميء ، الوقح،)؛، 
.الخلقدنلْ، بتن مجا كفاوتؤ 

خلقعلى ماء الخلق وقمل الخلمتن، بتن ما لمفاوت لعله 1اليضاوي8 ربمول، 
خلقعن متأخرأ الموات خلق كان إذا اكحرير8: اصاحس، ويقول , ، الأرض١٦

'اا')\(مرةالترة،وة:
الكشاف)٢( 

\/.ا-ا)"ا(الإماد،
اوحرس،ا/؛أا،الكشاف، )٤( 

ا/ْاآاوحرانحال،ره(روحانماني، 
٤٧١اكزيل )ا"(أمار 



I فم اكيأبمأ الأ؛ا>ان طافت منl3ii_ ، 1وصمنخءم

المواتخلق كان وأن الزمني، التراخي مع محالة لا الترنم للتراخي فهي الأرض؛ 
.را( واافلاهرهوالثاني لاغير. الرتم للتريب ( ٠٢٠))سابقا 

ذلاكبعد عاد ثم الماء، خلق كان أولأثم الأرض خلق كان لما أنه أرى ولكنني 
كونهاالخملني هذء اتحد0 وند الرتم، للتراخي ثم فإن ؛ ١٢٢لأرضأودحا بحانه 
كما— وتعالى سبحانه — وهوالله إليه ند الفي اتحدت أنها كما ومعنى، لفظأ حرية 

جهةمن الخلاف غاية بينهما كان وأن والأرض( ؤالسموات تضاد ه شببينها أن 
هناكوليس ، التمحادرم ني واحد محل على بمعاقبان لكنهما والأنحهلاط، الارتفاع، 

الكمالقن.بثن بالتوط يمي ما وهدا العطف، من مانع 

أنتما وملحى إئه وربى إكا فل هو أحي أالوهبونم : تعالى نوله أيما ومنه 
مىأويهوإون : نلهاتعالى نوله ني جاء ما على الأية هذه عملفت نقل  ٢٤١بمعجزين، 

• ٢٠١صادفتن، كنتم إن الوعد هدا 

تنوله بتن بها الوصل ولمع إذ ،  ٢٦١الجمع لمطلمح، هي التي بالواو محنهما انملف ونع 
القولمقول الوعد« هذا ض ووبمولون الأولى والجملة »بمولونا( وقوله »بمثثوينأ(( 

إذأالإعرابي، الحكم م نشاركها عليها الثانية وعطفت الإعراب، مجن محل لها 
كونهماني الجملتان اتحدت كما الإعراب في الإنتراك وهو لفظي جامع اك فهن

الءان،ما/جا/'اْا.جامع )أ()ن> 
—يرون — العلوم دار ، ١ ٥ ١ ص الراعي، مجمملغى أحعد واJدع، وال-؛ان والمعاني البلاغآ علوم )٣( 

jU.

٣هأية: يونس، سورة )٤( 
٨٤ أين: مس، سورة )ْ( 
\اخلأ\الإتقان، )٦( 



الجدل

jعالتان،فهما الخربات، بمص في اي-عاكان اتحدت كما ومعنى، لقطا خ_وريتين 
•حوي،■بما،ع وهذا للعن، وموالكرون واحد، إليه والمني مضارعة، واقعالهما 

لقميالأولى على الشابة الجملة سلف إذأ العهلف، من المانع وجرد عدم مع 
الإ-رابي.الإحكم ض التشريلث 

—الم به بمدهم وما لليعث، الكفار هؤلاء إنكار عدى محنت هنا، الوصل وبلاغة 
بهاصتهزاوهم فلولا إليه، يدعوهم بما اصتهزائهم ومدى الشديد، العذاب من — ءنجه 

تعالى.الله إلى والرجوع المث، مازنكروا 
خلقلفي أتنا ترانا كا أندا قولهم فعجب سم، 1ئإ0 ت تعالى نوله أيقنا ذللث ومن 

النارأكنحاب وأولثلث أناقهم في الأعلأل وأولك بربمم كمزوا الذين اولثلث يد جل• 
.هنمفيهاخالدُون«لا،

ا

ال١

علىالشيء وعْلف ءالواوء، انملف بعرف وذللث معضه، الجمل هده وصلت 
أكنحاتءوأولتلث جملة عملف فقد ،. ٢١الحكم في التشريلث يوجج، بالواو الشيء 

جملةعهلف وكدللث ٠ بربهم كمروا الذين راوكلث جملة على خالدونء فيها عم النار 

فياتحد.ت كما ومعنى، لففلآ حجرية جمل كونها في الجمل هده اتحدت فمد 
الكفار،هؤلاء وهم واحد إليه والمسند اممية، جمل ا فجميعهالجزثيان بمفى 

الكمالن.يقن التوسط هدا ويمي العطف؛ مجن الماخ وجود عدم مع المكيون، 

٥آية؛ ، الرعد محورة ( ١ ) 
اكاح-ا/؟ا.)آ(ما،ب 
٩١/•١٣)٣(اك>رض، ،٩.



|وصمنخوم مؤادلق فم اكءيبمر القوان  ٠٠طا صن 

قمط،ن)u( نن ملأنة س الإنسان ■حكا »وف : تعالى قوله أيقنا ذلك ومن 
سقانقنغه القمة سقا ف' انمنمة خنقا ذكين)أآ(نإ فرار في ظمة جعاكاه 

أحنالفت فبارك آخر حلنا أشأناه قم لحنا الفنام رنا فكمعفناما المصنف 
.الخالمتي0أ(«>ا(

—اللام عاليه — آدم بخالق الآ؛ة بدأت حيث بااإقاءاا، ثم -اانماا بانملف ونع فقد 
منما بينه،نا بشم؛ انملف كان انئ الشوهوالخلق له نخلق عليه عْلمت ولما 

آخرإلى انتهى ولما بالفاء. عمك راخ غير محن الخلق مجن بمده محا كان ولما التراخي، 
جعلنا،اخلفا، : هي انملف بينها ونع التي والجمل ، ب؛ملآ، العطف جعل خلقه 

فعلية،جل كونها في اشتركنح وقد أنثانا،{. كونا، خلقتا، خلقتا، خلقنا، 
وهداالعطف من مجاغ هناك وليس إليه، ني المفي اتحدت كما مجاصية، وأفعالها 

الكمالن.بتن توسط 

وتدرجالإنامن، هن-ا خلثا على — وجل عز — الله ندرة محان محو محنا الوصل ومر 
قدرته.جلت، الله مجزآيات هوآية ؤإنما يستوي، حتى العجية الراحل ُن"ْ ني خلقه 

العاواب،هذا ، jjصور نقد بغيره، روءةآداثه تتجلى لا محعتى الوصل أدى وقل" 
محننزعا تفر قلوبهم يج*ل مما الكفار، أولتك على وألوانه صنوفه، بجميع العظيم 
واحد.سياق في الوصف هلءا ترياق 

منالذين عاقه كان كبم، فيظروا الأرض ش يسٍروا لم° راو قوله: أيمحتا ذللتؤ ومحن 
.منهم أشد ■^١^١ دلهمً 

.١ ٤ — ١ ٢ ت آية ايومنون، صورة ( ١ ) 
\a،>/t•/واتظر•خرجاخرمابتالإلأ، ٢٢٣/.)أ(الكاو\ثر، 
٩•؛ ٠٥٢)'آ(ّورةاردم'



دلالج

توجبالتي بالفاء انملف وغ ، ٢١١ريسيروا( جملة على )مفتروا( جملة عهلمت، 
وا-يمالةالله. آيات م والنظر التفكر يشه الأرض م فالير الترب، مع التشب 

إنشاثيةالثانية والجملة صيروا، مجعنامحا إذ وُعتى، لفظا إنشامة نهي استفهامية، الأولى 
بعضم اتحادهما مجع انيتان إننار٠اتين نكلتا ، اطروامعناها إذ ومعنى؛ لفظا 

عدممع إليه، المسند ني اتحادهما مم مضارعة، وأفعالهما ، نعليتان فكلاهما الخزثيات 
الكمالن.بتن التوصحل يسمى وهذا العهلف، مجن المانع وجود 

فيوالظر الأرض، في السير بئن الجمع إلى هوالدعوة الموطن؛ هدا ني وبلاغته 
إلايكون لا التفكر هذا أن كما يجدي لا السير مجرد لأن فيها؛ التفكر مع الأيات، 

الله.بالمظرفيآي١ت 

٠ ٢٢١ترجعونء اليه نم بمده نم الحلق يدأ ،الله ؛ تعالى قوله ومنه 
إلهرئإ وقوله بمده((، نم نوله» وبتن الخلق،، يدا تعالى؛؛الله نوله بتن الوصل ونع 

شانلأن وذلك الرتي، للتراخي هنا وهي »بئما( كل في العطف وقع وند ئرجعونء 
.بدء ومجن الإعادة من المقصود هو إذ الخلق إعادة مجن أعفلم الله إلى الإرجاع 
الثانيةوعطفت للميتدأ، حبرأ وتعت أنها إذ الإعراب، مجن محل لها الأولى والجملة 

كونهافي الجل هذْ اتفقت كما . ، لففلي١٤جامجع فهناك الحكم في فشاركتها عليها 
مجعوالموت، الحاة، وهما مجتضادين صورة تعطي أنها كما ومعنى، لفظأ حرية جمل 

•الإءراايلْ، الحكم في التشريك هذا ويمي ، العطف مجن المانع وجود عدم 

.١TT-/Y انماني، روح ٠،  T/Uلم، الالقاط إرئاد ( ١) 
١١اية• اروم، صررة )٢( 
اكحرماأ/اا■)٣( 

م/ْ•)أ(مدكالأ>ات' 
حوآ،آ/"آ0، عرفت العزيز .عجي د انعاني علم سثا تحليلية درامة انمِني، النقم بلاغة غن )٠( 

.١ ٤ ٩ ص ايلاغت. علوم بجروت، الكتب عالم ٠ ١  ٩٨٥- م ١ ٤ ٠ ه 



_JIمنخءم مبا3و؛ فم اكء؛ي الأفران من ;

جعلثز ضعف نن حلمكم الذي أاللع ت تعالى قوله في جاء ما أبمتا ذلك ومجن 
ونواشإظ  ١٠^؛وته سا مء ند ص جض تم قو'ْ ض بر أنْ 

.القديرورا(

ندس جعل انم ونوله ضعف، نن حلمكم الذي ءالله نوله لثن العطف ونع 
تمدالم بنم انملف جاء حيث ضنما{ هوة بعد هن جعل تم ٠ ونوله هوْأا ضعف 

وأخرى.رحلة كل بثن زُنية قرة لوجود وذلك الرتم، التراخي 
فيالخل هذه بتن الاتحاد ونوع مع ومعنى، لفظا محرية كونها في الجمل اتفقت 

العطف،من مانع هناك وليس ماضية، وأفعالها فعلية، جمل أنها كما إليه. ني الم
الكمالثن.بئن باكومهل. بمي ما وهذا 

.، ٢١لديا»حضرو0اا جمع لما كل اوإن ؛ تعالى فوله في جاء ما أبمتا ذلك ثُذ، 
أئهزاثرون نن منهم أهلكنا كم° يروا »ألمْ : قوله على الجملة هذه عطت فمد 

أئهمالتقدير ا و أهلكناء، اكمً موضع من بال الجملة وهذه . ، ٣١يرجعونء لا إليهم 
الحكم.في التشريك تفيد بالواوالم العطف وقع وقد ، ٤١إلنهمء 

امحاطينتوهم مجن الاحتراس مجونع وانع العظل هذا أن ءالتحريرا( صاحب ويرى 
هذاوعلى العثرْ، انتفاء اعتقادهم مجويد ٠ يرجعون لا إليهم ائهم ٠ قوله أن بالقرآن 

• ٥٤)١(صورةاروم،آية• 
.٣٢ايت: ص، سورة )٢( 

٣١صورةيس،آية: )٣( 
بن< ٧١مد الغاء لأبي امآن، جميع في والعرايات الأعراب وجوء س ارجمن به س ما لُلأء )٤( 

لنان.- محروت - الهلال مكبة دار ٢، ■ ؟/٣ المكري، الجن 
)ه(أآ/اا.



الجدل

.الراد خلاف إيهام •ع الانقطاع كمال من هذا يكون الاعتبار 

و،وأزواجهم ظلموا الذين !احشروا : تعالى قوله ني جاء ما أبمتا ذلك ومن 
إئهمومحونز وء الجحيم صراط إل هاهدوهز الله دون من يمدون)H( كائوا 

نسملون)1أ(أ(لا،.

ونعأوكوعماوند أءاهدوهمااوجملة أحةءروااوجملة جملة بتن الوصل ونع 
عقبالنار على ورودجم رعة م إلى إٌثارة ، التعقيب بفاء قوله!فاهدوهمء في العهلف 

علىسلفه الخكم ني أترممه الم اوقمومزء قوله بالواوني الخلف ووقع حشرهم، 
• ٢٢١بهم السير ابتداء في الفور على إبمانهم يقتضي الأمر فكان ، التعقيب ناء 

لففياإيشابة جمل جميعها آ قفوهم —ِ اهدرهم _ راحقروا المعهلونة والخمل 
الآمورونوهم إليه المسند ني اشتركت فقد الخزئيات بعض في اتحدت كما ومعنى، 

فهوالخلف، من ماغ هاك وليس ، فعلية جمل أنها كما العياب،، زمجلاثكة بدلك 
الكمالتن.بتن توسط 

كلهن بها وأنثا رواسي فيها وألمنا مددناها !والأرض ؛ تعالى قوله أيقنا ومنه 
ذوعبهءح«م.

وتد. !وآنثا! وقوله وأك1نا| وقوله! مددناها، والأرض ! قوله بتن الوصل وقع 
بتنا،.أن— ألفا — مجددنا I ت والجمل • التشريلث مجهللق تفيد التي بالواو الخلف ونع 

وأفعالهافعالية، فجميعها ا-يزثيات بعض في تشترك أنها كما حبرية، جمل جميعها 

-؛XY.X)ا(مرثالماظت،وة; 
)•آ(اكمض-اآا/ا<بم.

٧.ائت: ق، سورة، )٣( 



_JIمنخ>م ميادلأن فم أكريم الأقران وإ|ءت من إ

الكمالن.بثن بالتوسط سمى الفن وهدا واحد• إليه والمسند ماضية، 

.را، \ذبوب وإلما ونميت نحص نحن رأي ت تعالى قوله أبمتا ومنه 
ونعوند ائممم| |إت ونوله . انميت{ ونوله نحص، ا قوله بتن الوصل ونع 

بالواو.انملف 

تريدوالأية للمتدأ، حبرأ وثمن أنها إذ الإعراب، من محل لها نحص، ا ثجمالة 
كلني إليه ني المإذ محاب، الخعلتتن وبتن الإعراني، الحكم في الثانية الخالة إشراك 
متناميان٠ نميت{ ، نحم ٠ فيهما ني والم_ وجل عز _ الله وهو ، واحد منهما 

ثمومجن انملف، مجن بمع ُا فيهما وليس جامعة، جهة الجملمن فن صدان، لأنهما 
•بالواو الأولى على الثانية عملن، وجب 

الذيالقادر، عفلمة نمور الكريمة الأية أن المومحلن هذا في الوصل بلاغة ومر 
والإمجاتة،الإحياء، بتن الكريمة الأية له جمعت، إلاإذا ذللئ، ولا؛تحمق ، ومميت يحيي 

منومحميت{ ئحيي نحن »إئا : مثلا الكرك( الق—رآن غير في فقيل العاطف، ولوترك 
ثلبهلالأله,انحي، نولك رجوعاعن ءسيت، : قولك كان واوعطنح. غير- 

بمسبربننخن وما انمزت سكأا فدرنا انحن قوله: في جاء ما أبمتا ذلك ومجن 
)ئت({لآ،.مون لا  ١٠في ونشتكم ندل؛^١نكز أن عد )ج 

بالواو.انملف وثع رقد ونشثكز{ وقوله» اندك{ قوله بتن الوصل وقع 
بعضفي تشترك أنها كما حبرية، جمل ونفثكم{ I وجملة ، رنبدل، وجملة 
اللهوهو واحد إليه ني المأن مضارءة،كما وأفعالها ة، فعليجمل فهي الجزثياُتط؛ 

.٤ ٣ آية؛ ق، صورة، ( ١ ) 
.٦١. ٦٠اية؛ الواتعة، صررة )٢( 



ابدل

ضبالتوط سى ما وهذا انملف. مجن مجانع محاك وليس — وتعالي حانه م— 
الكالن.

يومحلمهم تغيير على — وتحالى سحانه — الله ندرة محنت هنا الوصل ونائية 
ذللثعلي يقدر والذي • والاحواورا، الصفات من ;علمون لا نما ثإنئائهم القيامجة، 

ممهوعاىسئهمأندر.

بميدتجْفيهانائاوءتز الآyض نن أنتكم أوالك : تعالى قوله أيما ذللث ومن 
.إحراجا)قءارآ،ويحرجكم 

وكان|يخرجكمًا( ونوله |يمدكمْاا وقوله أنتكمء I قوله بئن انملف وقع فقد 
الزمجانمجن والإعادة الإنشاء، بتن لما وذللث الرتي، التراخي تفيد التي بنم أولأ الوصل 

الزمنيالتراخي وجود من الرغم بالواوعلى عليه ءْلف ثم التكليف فيه الوانع الممتد 
أحوالكانت لما ولكن الفور، تحت الإثامجة محلول مجن فيه لما والإخراج ، الإعادة بتن 

•بالواورم العْلنا وثع واحدة قضية نكاته ، واحد شيء حكم م والاخرْ ايرزخ 
حبريةجميعهاجمل ، ايخرجكمء ايمدكم°ااوجملة وجملة ءانتكمء وجملة 

وهاتضاد، بنها أن كما واحد. نيإليه والمفعلية، جل أنها كما ومعنى، لفظا 
بالتوصطالبلاغة في يسعى مجا وهدا ، العطف مجن ُاغ هناك وليس والحياة، الموت، 

الكمالن.
ه'ُ م ' ٠ كانفز )V؛( ينئ ني' نن نطقة يلث أألم ; تعالى قوله جاء»ي مجا القبيل ذللث ومجن 

)\(مماممحص،
.١٨٤١٧ت آية نرح' سررْ )٢( 
٢..  o/x؟التحرير ا'آ/ا-7، ^١^، )٣( 



|J_منهءم مجادلأ اكءيبمرغم الانءان من؛!!فت ؛

موئ)قت(«لا؛.فحلى علمه 

أفحلقأوقوله علمه( كان I ونوله لطمه...، يك انم نوله» بتن الوصل ونع 
التراخيعلى للدلالة ثزأ I أولأ العطف ونع وند أفبمعلا. وقوله ونولهأدوىا 

خالقهوميدأ عالمة تكوينه كان ولما نهلفة، لكونه تاليا علمة، كونه أن حث الرتم؛ 
خلمآتسويها بمم أن إلى المضغة خلق يشها العلمة لأن بالفاء عليه، عطف الخم، 

أنثى.أو ذكرأ إما كونه ذلك ويعقب ، رآ؛ الردح فه دتّفخ كاُلأ 
وجملةنطفة، كان ومعناها معنى، خبرية ألميكنعلمة٠إنشاثٍةلفذلا، I وجملة 

معاتفقت وقد ومعنى، لقطا، حرية جل جميعها ٠ فجعل فرى فخلى علمة أكان 
قةاكان دطمة'ءوجملة يلث ءألمً وجملة معنى، أنهاخبرية في الأولى الجملة 

٠الإنسان وهو إليه، ني المفي اجتمعت 

تعالى.وهوالله إليه ني المني اجتمعت ه موتما—جعل — حلق ٠ جملة أن كما 
الوصلوٍر الكمالثن. بتن بالتوط مي يما وهدا العملف، من مانع هناك وليس 

اللهندرة بيان جانب إلى ضعفه ومدك، الإنسان، أصل حقارة بيان الموضع، هذا ني 
صنعه.ودقة الجليل 

ئمؤل( فمدره خافه ئعنمة من )ai( فيءخنض' أي امن ت تعالى أيماقوله ومنه 
٠، ٣١أنشره ثاء إذا نم فأقبره)تؤآ أماته ثم يسره)ج السبيل 

فأقبره)n(أمانه ئز ؤء سره النجٍل م وء فقدره خالفه ٠ قوله بتن الوصل وقع 

.٣٨-  ٣٧اة: التيائ، صورة )١( 
)آ(اكمضآآ/خا'آ.

•٢ ٢ — ١ ٨ آية؛ عس، صورة )٣( 





1وءتمنخءم مدا3وق فم اكريبمر 1قءأد طافت مس 

.ذيءٍءل-م«لا، بكو رم سموات سع إزاثأءمواس ئزاستوئ جمعا 
اوكتتممالي قوله على معهلوف جمينا، الأرض ماش لكم حانق الذي ام يقوله 

نيالاستلال على أوللتنميه له كالنيجة لكونه إما هنا، العطف ترك ولكن أمواتاه 
الأرضخلؤ، لأن وذللث الأولى، على ُترسة أخرى نعمة بجان أنه وذكر أفاده، مجا إنائه 

الالإيجاد قائده لأن الشر؛ لإيجاد إكمال م إنما للشر •نفعة وجعله فيها، ومحا 
الاتصالكمال الفصل،لراعاْ هذا يكون هذا وعلى • ، ٢١مقوماته بوجود إلا تكل 

الخملتتن.بتن 

أش، ١١٠عروقها على حاويه ريآٍوهي على مر ءأوكالذي نوله: أيصا ذالث، ومن 
أوْيرُبا بثت دالم؛وفال س ب الله س مرْها ش س يحءيسْ 

إلوانظر نه مبلم وشرابك هلعاملث إلئ غانفلر عام مائة بثت بل فال يوم بعض 
لحنانكمترها يإ نمشزها كف الطام وانظرإلى للئاس آم ولتجعلك حمارك 

الايات^،.فالنا...إلىاحر 

امتئنافنوله)قال( في لأن وذللئ، ، فلهاعما فهالت، لثت( كم )قال جمالة 
؟لثت،ل؛، كم نال: : فقيل بعثه؟ بعد له قال فماذا نيل: نكاته مقدر، مزال علي مجني 

،•الأستتناناؤعلى هذا ندر ؤإنما خاصى، سب ولا عام، سّب عن ليس هتا فالتقدير 

إئهحما الله وعد جميعا مرجعكم راله : تعالى نوله في جاء ما أيما ذلك ومجن 

.٢٩، ٢٨)ا(ّورةاوهرة،أ؛ة: 
اكءرضاس-ا.ا/إاأ.)أ(انفلرروحستي، 

.٢٥٩اة: الغرة، )■ا(ّرر؛ 

•الدمما/جا/آْأ.روحسمم/أآ )أ(إرنادالفل 
٣/•٦)ْ(مدسالأهماح• 



ء'ُ 'ء 

ابدل

.، ١١ااصالحات؛المط( وعملوا اكينآ،ذوا ي ليم بمده نم الخلق محيا 
جمعاهمرجنكم راليه ت مالي لقوله التعليل معناه ، ٢١امتثناف ٠ يدا إئه ا فجملة 

.، ٣١اعمالهم على ا،أكلفين الله مجازاة هو والإعادة الدء غاية ٢^١ 

بياناالثانية ا-بملة فجاءت ، الثانية لة ايإلى ية بالنوانية ليت الأولى فالخملة 
ممثابة، ا*زماتين بتن انملف ترك إذ ، ال الاتصبكمال مي يما وهدا ، للأولى 
كمالشجه من بينهما لما بينهما العطف ترك يكون أن ويجوز الواحدة، الحملة 

ولم؟محوال الدهن مادرإلى ، بمنيه ثم الخلق يدئ الله أن ذكر لما لأته ؛ الأتمارر؛، 
ا.الصالحات؛المط آمنواوعملواالدين اليجزي فقيلك؛ 

نوراوالفم ضياء الشمس جعل الذي اهو : تعالى قوله في جاء *ا أبمتا ذلك وم'ث 
إلىآخر. • بالحي. إلأ ذلك الله حلق ما والحساب الضن عدد لتعلموا منازل وقدنه 

.الآيات((رْ،

مستأنفةفهي ، نلهاالتي الحملة عن إلأ؛الحي، ذلك الله حلق اما جملة فصلت 
الشمس،حلق الذي هو بأنه بحانه، أخبر لما لأنه ، كلهاالسابقة للجملة كالنتيجة 
.، ٦١الحكمة من فيهما ما إلى والتنبيه ذللث، مجن الحكمة ذكر إلى عمد والقمر، 

٤أين: يونس، سورة )١( 
ْ/ثأا،إ،لأ،\\ا\\-،سم\ص ا/خآا،روحالأنى، أنواراكزيل، اف، الكش)٢( 

ءاسبمالرحمن،أ/؛آ.
.١ ١ أآ/ج؛/ا' م لم، الإرثادالناي ، ٣٢آ/خ الكثان، )٣( 

;.١١٩)؛(افرض 

٥ايأ؛ يوص، صور؛ )٠( 
٩٦/١١)٦(اض





=الجدل ^ت==ة==^^^^^^^ةت===^==^ 

.، ١١ثيءفديرء م ض وم اقموْتى لمحي ذلك إنَ موتها بند 
المولى٠لمحي ذلك إن ٠ وقوله •؛، • الله رحمت ءفانظوإلىآفاد بتن الفصل ونع 

وهياش( فالأولى»هان>مإدآثادبم والإنشاء، الخم، في الجمكان اختلفت فقد 
لذلكومعنى، لففلآ خبرية المونئ(( لمحٍي ذلك إن ٠ والثانية ، ومجي لفظا إنشائية 

متايتتانوهما ، بينهما والتنامب ، التالف يقتضي العهلف لأن ، بينهما العهلف ترك 
بكمالالبلاغيون يميه ا،لوضع وهذا الفصل، من بمع ما محاك وليس ، تاما تبايأ 

.القصود خلاف إيهام بلا الانقطاع 

غيرلبثوا ما المجرمون م يقالناصة تقوم اويوم ت تعالى نوله أيقنا ذلك ومن 
.'ض

اممسافنهي ، سامتها عن يؤفكون(( 'كانوا وكيلك الثانية الجملة فصلت فقد 
ساعة،غير دنياهم في لثوا ما أنهم توهمهم وفساد حالهم، غرابة لأن وذلك بياني، 

يوفكونءكائوا وكذلك : تعالى قوله فكان ؟ الوهم هذا ب عن سائل مزال يثير 
،هاانمك ترك وحب لذلك ؛ ( ١٢١السامة الجمل أءارته الدي السؤال لهذ\ 

الاتصال.كمال يسبه يسمى مجا وهذا 

حنامنها وأحرخا أحينناها انمثه \لأدتو' لهز وؤآيه : تعالى قوله أيضتا ذلك ومن 
٠، ٤١وت((( يأكلون فمنه 

•٠الروم،آية: سورة )١( 
٥٥أين: الروم، سورة )٢( 

)-ا(اكمض،

٣٣آية؛ ص، )؛(صورة 



أوعثمنخءم  ٠١٥مبافم أكءيٍ الانءان  ٠٠^!ص

أحساها{٠ فوله لأن وذلك الأولى، ا-يماة عن أحساها{ ا الثانية الخملة ضلت 
انمويالخاكد ّونع الثانية الخملة نوست ؛ اية)ا( ا،لمة الأرض لكون هان اّماف 

اتصاللقوة العامحلف ترك لدلك ا،ليتةآية، الأرض إحياء فان الأولى، الخملة من 
ويرىالاتصال. بكمال الملامة علم ني عي يما وهدا بالأولى، الثانية الحملة 
حالوهي الأرض، محن الحال مجوصع ؛ي ءأحساهاء جملة أن رالتحريره صاحب 
أوتكونازن، يعد العن إمحكان على الدلالة محنامحل هو الأرض إحياء لأن مقيدة؛ 

ماثلاكان يان أوامحماف الأرض{ لهم جملة»آيث مجن انتعال بدل ءاحيبماها{ جملة 
محنلخلوها وجراذتها، جفافها الأرض، ومجون ؟ اينة الأرض كانت كيف مال؛ 
,٢٢والزرع)والكلأ، العشب، مجن مجنها النبات خروج • وإح؛اؤها ، فيهاالشاتان حياة 
. ٢٣للأية)تفسيرية جملة اأحساها« : وقيل 

أئهمالمرون نن للهم أهلكتا كم يروا »ألمً ت تعالى قوله في جاء مجا أيصا ذلك ومجن 
. ٧١٠إوهأ؛لأيرْج،من 

إوهمْأأوهمً قوله لأن وذلك ، مابنمهاعن يرجعون، لا إلهم أئهم ا جلة ضلت 
مجنإهلاكا كنرة بروا ألم وانمى؛  ٢٠أهلكا،)أكمْ مجن انتعال بدل يرْجعونه لا 

الجملةفكانت .  ٢٦١إليهم راجعتن غير كونهم غرهم ومن أنما المذكورين مجن نيلهم 

)ا(الكشاف،أ/أا
ماآ/آا\،آا)آ(اكمير،

r.v/r)٣(إ،لأ،مجاسبمارءس، 

؛"ااة:)إ(سةص،
انحط،المم .٢  t/yرحمن، به مجن مجا ٢-إمجلأء ٨ ١ r/ التنزيل، أنوار ، ١ ٤ ، ١ الكشاف؛/٣ )>،( 

TYT'/U

■اآ/ْ.المعاني، روح ١،  in/vلم، ال)ا"(إرثادالعتل 





1وبصمنخءم مدأ3و؛ غم |كأ؛م الانءاذ بإ|؛ت مد 

ممدولسؤال جوابا ونعت الثانية الة ا-بلأن وذلك كردينء كدت إن تالله }فال الثانية 
موال،الدهن تآادرإإى الخحيم، مراء ني زءاه !^ ٠١فحنن السامة، ا-ياة من نشا 

ماوهدا ٢ ،ر١ ثريين... كدت إن تالله }فال: :نيل ؟ نرءاه اهللع حتن نال فماذا 
الاتصال.كمال بشبه البلاغة ني يمي 

رثتاوقمري الرس وأصحاب ئوح قوم فلهم }كدت : تعالى قوله أيضتا ومنه 
فحئالرمل كدب نيركل وقوم الأيكة وأصحاب 'لومحد)تل( وإخوان وفرعون وعاد 
. ٢٢١)ق(ا( وعيد 

}كلجملة لأن وذلك ، قبلهاومجا الرسل!( كدب نوله}كل بتن انملف ترك شد 
ممثابةلأنهما تعهلف، ولم فصاك نلدلك السامة، للجملة مؤكدة الإسلأ( كدب 
الخملةمن مْلابق بدل الرسلء كدب }كل الثانية ا-بملة تكون أو .  ٢٣١الواحدة الخملة 

الاتصال.بكمال يسمى ما وهدا الأولى 

بمدضلال في كان ولكن أهلغيته ما ربما فربمه افال نوله؛ ني جاء ما أبمنا ومنه 
.ر؛، (!( ٢٨)بالوعيد إليكم قدمت وفد لدي تخصموا لا فال ( ٢٧)

لأنهاوذلك ، لهاالسابقة الخمالة عن ه لدي تختصموا لا فال ا جملة نماك ممد 
فماذا— أعلم والله — نل كانه له .* ١^١٥الخملة من نشأ ، مقدر لوال جوابا ونمت 

. ٢٠)لدى!(تختصموا }لا ; نال فقيل، ؟ تعالى اله نال 

)ا(اكمض،مأ/'ااا
١٤- ١٢)آ(ِورة)ق(أين: 

(■أ/آ-\<آ.افترض، )٣( 
.٢٨، ٢٧)؛(انفنرّررة)ق(،أين: 

.١ أ/ا-ح ٦ انعاني، روح ، ١ ٣ مأ/جح/١ اللم، الناب إرثاد )ه( 



الحيل

.الامال كمال ثبه من ينهما لما ، محنهما انملف ترك 

سمكهاوقع بمانا)UC النماء حلماأم أذي م ءأن» : الى تعوله نومنه 
فسواها)قت(«را،.

سمكهاقوله}رفع وب؛ن (( بناناالنماء أم حلما أئد ءأنتم ٠ نوله محن العطف ترك 
فيالماء ياء ذكر لما ، uUكل، مجن بعض بدل الثامة ا-بااة لأن وذلك فراعا٠ 

الخملمةفي عاد ولكنه ، وترجها، سمكهارفع يشمل الناء ذللث  jUالأولى، الأية 
رفعلأن وهوالثاء، كل مجن بعض فهوبدل مراهاا سمكها ارفع فمال اكامة 
فانالأولى، لة للجسمحانا الثانية ا-ب-لت أوتكون البناء، من بعضا والتوية اللئ، 
مجنكل وعلى انجل، ذللث، ست، ويتالشانئة فجاءت البناء أ-بمملت الأولى الحملة 

.الاتصال كمال مجن ينهما لما نلها عما فصلت الحالة تكون الوجهتن 

.، ٢١ ad)لمالي رجم عاد إئه » تعالى نوله ومنه 
تعارتقوله عن ناثى محاني استنتاف لأنها وذللث قبلها، عما الجملة هده فصلت 

الأنذلارتوجيه سب عن بماءل الا*ع لأن ؛ ، ٣١)ج، حلى مم الأسان افلينظر 
رلجهض »إنع جملأ تكون والاسدلأل، للممكر الفلر كان ئاذا الإنسان، خلق إلى 

العاطفترك يكون هدا وعلى . ، ٤١الدلل شجة منزلة يتنزل محاني امجماف لقالوا 
٠الاتصال كمال سبه مجن يتهما لما الجملتثن بثن 

.٢٨، ٢٧الازءات،لة: )١(-ورة 

٨.آيتت الطارق، صررة )٢( 
٥٠ ت آية الْلارق، مررة )٣( 

.مآ/؛ا"أ.)أ(اكمض،



|لبءثمنخءم مجادلان فم اك>؛بمر الانءآن مس 

الخالة-الخملأت 

محابلة، ج-كون الم الخال م الكلام ، 3Uiعلى ال-لأئ، أهل اتفق لقد 
الواو،مع تارة تأتي الحال أن ني محنهما الشبه لوجود وذللث الوصل، الفصل، 

الدينبهاء ا أسماه وند . را( هدا م والوصل بالقمل شسهة نهي ، بدونهاوأخرى 
بهيالإلحانه عليه النميرة الونغات من لي بد لا لدلك ، ، ٢١بالتيمحب ا الكي 
القمل.

:مالي تولّ س الدراسة ند الايات بعض م جاء مجا ذلك نمن 

مملإ;ظلإإفيترنون
الحالجملة فاثرنت ، ، ٤١بالواوعلىإصمار)ند( مقترنة حالة جملة نهي ، ، ٣١)قأ(ا( 

صمعدم ألي والقصد الخبر، اصتثناف قصد لما فانه ينق، بلاغي لر وذلك بالواو، 
عليهماستكر فقد بالواو؛ مقترنة بها جيء الإبان، في الأول الفعل إلى الجملة هده 

بابتداءبتدكيرهم الخبر امتانف ثم الأية، بداية في به المولى—بحانه—اكفر 
الثانيةاليلة يربْل U إلى احتيج الإبان استئناف على المعتى كان ولما خلقهم، 

ذلكفان عاطة عن لم إن » : الجرجاني« ا يقول كما ٢^١ بالواو، نجيء بالأولى 
شانهامجن ليس جملة لتربْل جاءت أنها وفي العاؤلْة بمرلة عون أن من ا يخرجهلا 
.، ٠٠١( بنفسها تربمل أن 

)ا(.ذاحاسص؟7ما
■آ/أاا.)آ(ءروسالأزاح، 

١٢٨^٠; البقرة، صورة )٣( 
٢٤؛/الم؛،، زياد بن يعم زكريا لأي القرآن، ساني • ١ ٣ • / ١ انحط الحر . ٢ ١ / ١ الكشاف، )٤( 

 r-غم فراكت، محروث - المحب عالم - ام  ٩٨٣-- ٤٠١ • ٣ - •؛\rKl . ٣٧٠١/١التحرير -
.١  ٨/١الصاوي حاثة ٢ ٤  ٢/٤الميز ذوي بصائر ٢، /ما ١ الرحمن ب* من ما إملاء 

١٦٦صْأا، )ه(دلأتلالإءجاز، 



ابدل

الخعلةنهده ، ، ١١٠.. . يحاوره وهو ... I ت تعالى قوله ني جاء ما أبم-ا ذلك وُن 
لأنهبالواو؛ ها الخال جمله اثرنت وند المؤسلآ،، صاحبه وهو الفاعل مجن حال 

الكريمةالأية أرادت فها بالثاني، الأول المعتى وصل عدم ، الخبر اصقتاف بها نمد 
وأرادتالشخصثن، هدين بئن يدور فيها الحديث كان التي الصورة تلك لنا ض أن 
الاقاJةالمن م الحالية، الجمالة هده فكانت الشهد، ذلك أبعاد جميع لتا تنقل أن 

الصورة.بهده ننله لولا المشهد ذللت، نحوي أن لتا كان يا جميعا، الأبعاد كلك 
.، ••١٣• • أيديهم وماعمك ا... ت تعالى نوله أيصامجاجاءم ومنه 

،الخبر امحسناف بها ئمد لأنه وذلك ؛ ، بالواو١٤مجمترنة هنا الحال جملة جاءت 
—أعلم والله — المعنى ويكون الإنات، في الأول الخم إلى صمها بها يقصد ولم 

أناصتطاعتهم في وليس أيديهم، تعمله لم أنه والحال الشجر هدا ثمر مجن ياكلوا 
الحاللة جبه أوحت محرأأخر بدلك فاسانف ، ٠١ثمرأ ولا ، شجرأ مجته يخرجوا 

الدينجحان ١ الصورة بهده مجيئه لولا فحواه ين أن لنا كان ما بالواو، المقترنة 
.اليان أسرار لاياته مجدت 

،٧١حال نالجملة ،  ٦١)تل(، ئضيد طلع لها .٠ ;»٠ نعالي نوله في جاء مجا أيصا ومجنه 

)ا(مرةالكهف،أيت:؟-ا
السانأضواء ١،  Xl\"/اب، افم س الماد الهر — ١  YU\-/البحري -  ٥٣١\ا\ التحرير )٢( 

)آ(مرةص،آة:ْ-ا
١مأ/جلأ/ا-ا■ )أ(إرثادالسلاللم، 

[<T\lyT))،(الضراممرمسرآن، 
٠١ ق،آيتت صورة )٦( 

)7(إ،لأءماسبماإرءسآ/اأ'آ





ابدل

معاثتراكه وعدم ص، عما الخبر هذا اسمحاف ئمد لأنه وذلك بالواو؛ الحاكرنة 
نذكرالأية ءذْ م أما الإممان، إلى دعوة السامة نالآات الإثبات، ض سبق •ا 

اعمحتمل الخبر فهذا خالقه، ني التدرج ني الخليلة الله وحكمة الإنسان، باصل 
•بالواو مقترنة الحال جملة جاءت لذلك ، مبق 

والذ/:ب_الخذف 

هذاني يكون عدما حذفه يجيز السياق يدوأن مما ، يذكرء مجا القرآن يذكر 
معانذلك عن نضلأ ذكره لي ويكون النفس، ني له وتوْليدأ للمعنى، نشيتا الذكر 

فيمامنها بعضا نذكر البعث آيات في الكثير مجته ورد وقد . ،١ ر حذفت إذا نتفاد لا 

يلي•
إلىوءوانظرُ حمارك« إلئ وانظر تعالى نوله في جاء ما ذللث فمن 

.اس1ام«>آ( 

أولأبه فا،لآمور إليه، الفلور لاختلاف وذلك الفعل ذكر الأية هذء في أعاد فقد 
حيثمحن تفلرإليها هوالوثانيا المديد، المكث على الدلالة حيث مجن هوالنفلرإليها 

•، ٣١وماليها الحياة متريها 

وأيككبربهم كنروا الذين أوكك ••• »:تعالى نوله في جاء ما ذللث ومن 
•، ٠٤١ )ZC حاليون فيها النارهم امحاب وأولثلث أعناقهم في الأعلأل 
الموعودالعذاب لألوان وتقريرا إيضاح، زيادة وذلك الإثارة، اسم ذكر أعاد فقد 

١١ محزح امآنأ بلاغة من ( ١ ) 
٢٥٩القرة،[ية: سورة )٢( 
ما/جا/ا٢ْ-إرثادالمقلالملم،  yrlr_^،، روح )٣( 
٠اية؛ الرعد، سورة )٤( 



I 1ومثسائلان فم 1كء،بمر الالءآن من

.، ١١الناس س الفئة هذه بها 

سيسموا أوكالثآ ولفانه اش بانات كمروا اوالذين ت تعالى نوله م جاء ما ومنه 
.، ٢١ألمإر11(اعذ١ب لهمً واوْكك رجمتى 

منيبمسوا ولقائه الله بايات كفروا الذين أولثلث • قال ولو ، الإثارة اسم ذكر أعاد 
لواكتفى; نائل قال قان الفائدة، هذه يحصتل كان ما ألم، عذاب ولهم رحمتي 

لأنهوذلك لا، : قلنا ثم ذكر، ما إنادة م يكفي كان واحدة مرة ٠ أوكك ا بقوله 
انجموعهذا أن إلى أحد وهم يذهب كان عذاب، ولهم بموا أولئك ت لونال 

يوجدأن وحدةممكن منها واحدأ ولكن نهم، إلا الجموع يوجد فلا فيهم منحصر 
إلايوجد لا واحد كل أن أفاد عذاب، لهم وا يبمأولثلث نال ناذا غيرهم، في 

.  f ءْ ْء ُ ُء

يكنولم )0( المجرمون يئس الماعه تقوم اويوم : تعالى نوله في جاء ما ومنه 
يومتدالماعه قوم ويوم وآ( بثركانهمْكافرين وكانوا ئساء شركاتهم من لهم 

.، ٤١(« IDيتمرهون 

أمرالماعة نام لأن وذلك ٠ الماعه نموم ويوم I نوله ذكر الايمحن هاتئن في أعاد 
.، ٦١فيه يفع ما وتهول ، ، ٠١للتخويف تاكيدأ فكرره هاو 

عذابوذوقوا نسيناكم ائا هذا يومكم لماء نسيتم بما افذولوا : تعالى نوله ومنه 
١ص؟٠ بلاغا، أسالب انفلر )١( 
٢٣اة: انمكرت، صورة )٢( 
الك_رمما/هآ/.ه.الضم )٣( 

.١٤، ١٢)ا(سورةالروم،أ.ه: 
.١/ج>،؟/آ.١  ٣٣أمر الضم )٠( 

مأ/جلأ^ْ.لم، المالفل )ا"(إرثاد 



ابدل

. ٢١)نلون)قء(( كثم° بما ائش 
المفعولونمن والتشدد، للتاممد، وكرره الفعل، ذكر الأية ءذْ في أعاد 

أسبابله بل الميان، من ذكر ما مجرد لتس مسه بان والإشعار ، للذوق المهلوي 
نظموعدم الدنيا، م عليها مشرين كانوا الم والعاصي، الكفر، فنون من أخر 

وفي، العذاب اسيجاب في منهما كل امتقلأل على للتنبيه واحد سلك في الكل 
كمالعن المسى الاستئناف يط وتوسالأمر، بتكرير ثانيا ومحانه أولأ، المذوق إبهام 

. ٢٢١يخفى لا ما *ّنهم الانتقام م التشديد غاية على الدلالة من ينهما السخط 

ءس: تعالى فوله بعد رم. ٠ •رة أول أنشأها الذي بمميها اا؛هل ت تعالى نوله ومنه 
:ومم وهي الخفام يحي 

بةبالئU للذم، باب هذا .  ٢٤)اخاطب على للرد الإحياء(( ء ذمافد 
بمدفالكركم القرآن أن فتجد الذكر، في ذكرت التي ذاتها فللغاية للحذف 
عقولإليها تصل ند بلاغية لنكتة وذلك ، آياته من أوجمل ، أوكلمات حروق، 

,دونها وقدتتقاصر ، البشر 

أمائا((لْ،وكتم بالله نكمرون أاكيف، ; تعالى فوله في ورد ما الحروق حذف فعن 
. ٢٦١كنتم وقد — أعلم والله — والتقدير ءفدا، حرف الكلام من حذف 

.١ ائت;٤ الجدة، سورة )١( 
مأ/جلأ/أا،.لم، الارئادالقل )٢( 
.٧٨اة: ص، سورة )٣( 

يرون— الكتب دار حوآّ ١ ٢ • ص الهاثمي، أحد اليد الدبع، والمان المعاني في اللاغة جواهر )٤( 
لمان.

.٢٨ألقرة،آية; صورة )٥( 



1 مجادلان فم اكء؛بمأ الانءاث فئن طإ ٠>,  ^ft^sوعث

يحييكيلاك بمنضها اضربوه أهنا ; معالي ثوله م جاء ما الحذف ومن 
٠الوني الله يحص أكدلالث لة ا-لنعليه دلت حذف الكلام م . ^١٢ ال٠ونى^ الله 

• ٢٢١فحص فضربوه أعلم والله والتقدير 
.؛ ٣١أحماهمء ئم هوتوا الله لهم كال ٠ : تعالى نوله في جاء ما ومنه 

ثمأخاله كما فماتوا أي I المهام يستدعيه مقدر على عهلف أجياهم، ئم I نوله 
عنإرادته.تعالى مراده تخلف لاستحالة ذكره، عن للاستغناء حذف ؤإمما أحياهم، 

وهومنافمرتثن، مجاتوا هؤلاء أن ت قلت إن الإماتة عن عبارة أنه لما قال، أوعلى 
بتاءمع عقوبة هتا الموت إذ منافاة، لا قلنا واحدة، مجرة الخلق موت إن للمعروف 

مجوناوثم بعدموتكم من بعثناكم ثم I : مجوس نمة م نوله كمام الأجل 
بقيةإلى بعنهم ثم عقوبة، آجالهم نل الله أماتهم وتلخيصه، الأجل، بانتهاء 

تحاصهتا الموت لأن أو الأجل، مبمة بخلاف حياة بعدها العقوبة وميتة آجالهم، 
.لا٠ءجزة١٤، لء1هارأ مستثنى هنا #مجاه نكون كلهم، الخلق *ي عام وثم بقوم، 

ششزهاكيف العظام إلى وانظر للئاس اوكج٠لك٢بم تعالى؛ قوله *ي جاء ُا وُئه 
.، ٠١لحماه نكسوها يم 

لتعلم،; بقوله الشارح قاوره محذوف، على مجعهلوف لالئاسه وبءuلكآية ا قوله 
وهذاوغتره ا،لوتى، إحياء على قدرتتا تمام أولتعلم الأموات، إحياء كيفية لتعلم أي 

ذكرهوهومجا ، السياق، عليه دل محاووف بفعلآ'حر محتعلق اخذوف عليه المعهلوف 

.٧٣اونرة،آة: )١(سورة 
٦•٢_الضمامر،مأ/ج'ا/ْأ١._اورشم/ْ.٢، )٢(روحالمعاني،

٢-ما/جآ/؟ْ وانظرالظلال، ، ١ ٦ ١ y/ المعاني روح الإلهان \سم>\ت )٤( 
.٢  ٠٩أين: القرة، مورة )٥( 



ابدل

علىعطف للتاس؛ آي؛ ولنجعلك ٠ المعود أي ا وهمارة ذلك، فعلنا بقوله؛ المفسر 
سلنامحا أي ، ص ما لمضمون مجقرر الاسقتاف بملريق نله مقدر بفعل متعلق منير 

آيةْلويل، دعر بعد الإحياء س امتعدته مجا لتعاين ذكر ما بعد إحياثك مجن 
.لالأاس)ا(

تقدير*وعلى والواوزائدة، بله، بما متعلق إنه ت وقل مجتاحرأ، قدره من ومنهم 
مجالتعاين ذلك فعلنا أي ، الأسثناف بملريق مجقدر أوعلى لثن، ا على نهومجعطوف 

. ٢٢١^الا( I على عطف إنه : ونل ولنجعلك، أولتهدي امجتعدت، 
كيفيةمن الأمر عليه دل مجا له تامجا اتضاحا اتضح أي أ له تبثن فلما ٠ قوله وأيصا 
حيفؤاكا المذكور، الأمر، يستدعيه مجمدر على للمهلف والماء بماليه، الإحياء 
:قيل كأنه وقوعه، بسرعة وللإشعار الدكر، عن وامتغاثه نحققه بفلهور للإيدان 
»هالذلك سن قلما كيفيته، له فتبئن فنفلرإليها لخما وكاها تعالي، الله فانشرها 
.)٣( فدين(( ذيء م ض ١^ أن 

ليفضولكن بلى فال يوهن أولم ^ ١٥١٠ت تعالى قوله في جاء ما أيمنا الجيف ومجن 
ففىقالسانبمشاسر.ب«)؛لم

كيفيةمالتك ولكن ت تقديره بعدالكن، بمحذوف متعلقة اللام ٠ ليطمس ١ قوله 
معهيمح حتى ٠ لكن ٠ نل آخر حيف تقدير مجن بد ولا للافئنان، الإحياء 

قلم،ليهلعئن سألت ولكن ءءرُؤُن أك ّما آمنت، بلى والتقدير، الاستدراك، 

أاآ،إرثادالقا,،اللم،ما/جا/اْأ. iy\rl\)ا(اكرحاتالإلهة، 
.yUjyواطرالممانحط، )٢(روحانمام*ا/آأ، 

)يووحصب\ا\\\.
.٢٦.اة: ررةاوترة،)إ( 



|ويصمنخءم مج1دلأة فم اكءيبمر الأفءان طافت مد 

أردتإن أي ، محذوف شرط لخواب الفاء ٠ هخو I وتوله ٠ آ ر السكون والهلماينة 
. ٢٢١نخذ ذللث 

.ألآ،.الئاو.. عالئ وهوا نرئإذً أولرْ : تعالى نوله ني جاء ما كذلك الحيف ومن 
لعلمجازحذنه للشأن، وسفليمأ للأمر، تفخيما جوابا له يقتضي تركاأ( اولو نوله 

ولوقدرت، ،، وهواكماف؛١٠والشعر، القرآن ني كثيرة اهه وأشببه، الحاطب 
الخرابوحيف حالهم. سوء منملبهمأولرأيت سوء لرأيت ت التقدير كان الجواب، 

واللهلغلامك، قلت لو أنك ت ترى ألا إظهاره، من انمي ني أبلغ الأشياء هذه في 
الضربمن ا،لكروه، أنواع إلى بفكره ذهب • الجواب عن ومكن إليك قمت لئن 

لئنوالله ولوقالت تيم، الأقسام أي يدر ولم الخوف وعظم والكم، والقتل، 
يخعلرولا الضرب، غير سيئا تيلغ لم أنك لعلم الجواب؛ فاتين لأصربنك إللأ، قمت 

الخوف،حصول م تاثيرأ أقوى الجواب حذف أن فشت سواه، المكروه من نوع بباله 
وقفواإذ ولوترى والتقدير: الوجوه، بعض من مذكور الو٠ جواب قال مجن ومنهم 

.٢٤١نكذب ولا نرد ليتنا يا ويقولون ينوحون، النار على 

.٢٠١٠ريهز...علئ ومحوا إذً ترئ اولر : تعالى قوله كذلك ومنه 
ماأبلغ ليكون حذف ؤإمما • شنيعا أمرا لرأيت • تقديره محذوف، جوابه الو،( 

انحطالمم ص"ا/،/آ، روح )١( 
ما/جا/أْآ.الملجم، إرئادالفل ٣^٨ انحاني روح ٢، ١ ا/ا■ الإلهة، الفتوحات )٢( 

الدهنم للإمام الجاز أنواع بعض م الإيجاز إلى الإثارة انظر - ١ ٩ • / ١ ما"/جأ التجحر، النغم )٤( 
ام، ٩٨٧— ءل\دمثغا، رمزي له: تدم ، ١ ٤ • ص لمي، الاللام حمد حمدالعزيزبن 

•٢  ١/٩٧ التنزيل أنوار - ١  aWt"للزركشي، و١لبر٠ان لمال• محروت - الإملأمة الثار دار 
•٣.اية: الأنعام، )ْ؛ 



ابدلءء=^=;====ت====^^^^^^ 

.، الماعع١١ينيره 

حلمانم1عومن أث ورفانا عفناما كنا أئذا أوهاأوا : تعالى نوله في جاء ما ومنه 
.، ٢١جددا! 

عليهدل ....؟ كناإذا أونحشر أبعث، ت وتقديره محدوف، أإذا م العامل 
.، ٣١٠أبوإون 

.، ٤١امحهف« في علئآذانهم افضربما ; تعالى قوله ني جاء ما ومحه 
أوجدناه،العاع،أي من مجانعآ حجابا آذانهم عالي فضربتا مجعذثف،أي الفعل 

•، ١ الحقيقي هوالعني وهذا مهم، وخلقناه 

.، ٦١ئزاور•..٠ طلعت إذا الثمي ءوترى ت تعالى قوله في جاء ما كذللث، ومنه 
وأجابوناموا، الكهف، إلى فأووا ت تقديرها محذوفة، ثلان، جعل ; هنا قيل 

.١^١، إلخ اتا... ربما قالوا حيث دعاءهم الله 

لمولمت؛ ما ألذا الإنسان اوبمول ت تعالى نوله في جاء من أيهنا ذلك ومن 
أ>جح؛اارحا

الأثران،تحرك وانظر ١، ٩ ا/. ٢ امر الشم ، ٨٣ْ/١)ا(اكنر؛، 
.٤٩آيت؛الإمراء، صررة ( ٢) 

.aUW>أنواراكزل، أ/>بم\،وانفنر الإلهان )■ا(الغمطت 
.١١أين: الكهف، صورة )٤( 
أ/ْلأأنوارالممزيل، ٢ ١ ْا/ا روحاساني، وانظر ، U/Y•الإلهان اشرحات )٠( 

.:7ا،،أي؛ن)آ(ّورةاصن
.١٢٢ا/ا٠ اشاني روح وانظر: ، ١ ١ / -١ الإلهن الخوحات )٢١( 
. ٦٦،أين:م؟؛ صورة )٨( 



ايصمنخءم مبادلات فم |كءيبمء الانءان طافت من 

رميماوصرت مت ما لإدا أي ، عاليه المرية لقيام محدوف معهلوف الكلام ني 
لسوف.,.إلخرا،.

حلماكمفإئا انعت من كنزتجررب إن الناس أئها »نا : مالي ثوله كذلك ومنه 
هممٍونفموهمفى

سومنكم أندكم لسلخرا ئم طنلأ نخرجكم مسسئم اجل إل نغاء ما الأرحام 
هامد0الأyض ونرى عنزت بمد من ينم لمحلا النمر أيذل إل يرد من ومكم 

.٢٢١نهج)ث(أا زوج كل من وأنتن وربت اهتزت الماء علها أنزل؛ا ٥^١ 
لبتنالءببع، النمط مدا على خلقناكم أي وكيفا، كما لتفخيمه اشيول ترك 

من؛ان العث، أمر جملتها من التي والدناثق الحقاثق، مجن انمارة تحمره لا ما لكم 
ترابمن أولأ ايشر خلق على ندر من بأن جزم التدريجي، الخلق من ذكر نما تأمل 

اخرىبعد مرة مثله لتولد مصحح وجه على وإإنشا؛ه قط، الحياة ماء يدق لم 
الأْلوار،تللث بنن ما مع حال إلى حال من وتحويله الخلقة، امحلوار ني يمريفه 
أم•القياس ني أهون هر بل إعادته، على نادر نهو والتاين، امحالفة، مجن والأحوال 
الإلينا وأئكم ننتا حلقاكم أثما ااأفحسسم ; تعالى نوله م جاء ا مومنه 

ئرج*ون)ةأ\(أ(ل؛،.
،وتلامتم ، أغفلتم ت ومديره ، إليه الضاف هو ُحدوف على عاطفة الفاء 

)ا(روحسنيأا/لإام
٥.ي الحج سورة )٢( 

اكز؛لمآ/-آد)آ(روحسني7ا/با،وان>أمار 
.١١٠الومنون سورة )٤، 





1 ^|من , iii اسقمنخءم مجادلات فم 1كرأ؛أر ووء1ن

ممحذوفمتموب I أءذا I ، ١١نمره)أأ(أ عفناما كا أأءذا : تعالى توله ومنه 
.، ٢١وبث نرد، عفنا•أ كنا أءذا ت مديره 

الأيةمن حيف ،. ٣١تق(، حبق مم الإنسان }فلظر : تعالى قوله في جاء مجا ومنه 
بتنللفرق ابير، حرف مع الأسفهاعية ما ألف حذف ا م ا نوله ني وذلك حرف، 

.،٤١والحرة الأّتفهابن 

ح_الإيجازرالإطاب:

أوالمداح، عدها وتعقلي القدرات، مها تماين التي اللاغان أبواب وهومن 
هوجعل أن الفن هذا جلال مجن بلغ وند والساق، الفصاحة، مقياس م تستقل 
،.٠١( حهلل غير في والإْلناب غم، غم ني الإيجاز اللاغة فقل) بمنها اللاغة 

والتهلولبلاغة، الإهلناب أن كما عي، والتقمسر بلاغة، الإيجاز ) : وقل 
م(•

لأنالأحر، محن أولى به يكون مجوصعأ والإمحلتاب الإيجاز، *ن واحد ولكل 
.، ٦١أعظم به والاهتمام أند، إليه الحاجة 

ورودأياصعتد نالكرم، القرآن آيات في الإعجاز، مبلغ الفن هدا بلغ وقد 

.١ ١ آية '*!، IpjLjiصرره ( ١ ) 
أ/أا،1.الكشاف، )٢( 
٠ه آيت الطارق، صورة )٣( 

)أ(اابرش،همركثي،
الجاري،ئي تحمى ١ ٤ ص المكري، محيالك ،ن الحز هلال لأي والشعر، النحاة اكاصن )0( 

•محروت — صيدا — العصرين المكية — ٣١٩٨٦> ١٤٠٦—إبراهمم الفضل أم محمد 
.٧٢ص القرآن، مإمحبماز الكن )٦( 



ابدل

التية العقليانماني بملك الإحاْلة عن المشري العقل بمضاءل الإيعاز، بأسلوب 
والإحاطة، تداركيا عن الكتاب أقلام ونفط ، القليالة الألفاظ هذه م طويت 

.بكهها،نيدمإسمازأ

السلاغة،كتب في ايمرومن بطرفه ، الكرك( القرآن آيات ني الإيجاز ورد وند 
،كيره وجلا ، كلمات الحذف بهذا يجناول نقد I ، بالحذف الإيجاز وهما 

الشةنالك يتئمر ه نفالوقت ني تراه ثم ، الواحدة القهلعة في ومحفرقة، عتلاحقة، 
حتىوعذوبة، طلاوة، وني ووضوح، ، بجلأء كله المعنى تأدية في اللفظ من الانة 

مافإذا ، قلملأ •نه أوصع لففلة أن ، لنقله في المعنى ملك هولة ممن إليك يغيل 
كلمةفي ، المهلوية أوالجمل ، الكلمات تلك معنى أودع ند رأيته ذلك ِر طلت 

بيد، الييان جتدرة عليها وأمر ، عجيية إدارة الأملوب أدار ثم ، هناك وحرف هنا، 
ثإذاأملس، هومصقول فإذا ، روحه من فيه نفخ ثم ، وسواه حلقه بها فأحكم صناع 
منصارإلية مما ولا ، وطي حذف من فيه كان مما النفس تشعر لا ، مشرق هونير 

قدالإيجاز مجن النوع وهذا . ، ١١(( دقيق وفحص تأمل، بعد إلا ، واكتفاء ، استغناء 
.الكفاية حصلت فيها والحذق اذكر عن الحديث عند ، عته الحديث سبق 

دقيقعفليم، موقع اللاغة في له ) القمم وهوإيجاز الإيجاز، من اكاني النوع أما 
ومجهماI ، واحد بعد واحد إلا الصناعة أهل من به يختص لا ، المرتقي صعب افمحرى 

تأمل،فماتل إلى يحتاج لأنه : عسر له والتنه ) ،. ٢١( المساعد قل المطلوب عظم 
ممارسةفي قدمه رمحت من إلا ذلك يسط ولا عليه، يستدل مجا لحفاء فكرة، وطول 

،.٣١وءالكة( له وصار البيان، علم 
.١  ٣٧، ١ ص1م العظم الما )١( 

)٢(الطراز،
٨٦٥ص \ذص\ص )٣( 



البممنحءم مجادلة فم اكمٍاأر الالءاد  iu^|من ؛

آياتني منه ورد ومما ، الإيجاز من انمن؛ق النوع هذا بمل الكرم القرآن حفل وند 
نمكمئإ ص' وكنز و\ش تئز'و0 كف أ مل.-مالى:ني اس 

ا)ا(.ئملحكم 
فيوسرض وبملوى، ، كلهاالحياة سجل يمح نميرة، واحدة أين في ويكدا 
ثممرة، أول الموت همود مجن ينشرها اياري، نبضة في البشرية صورة ومضة، 
الاخرة،في مرجعها ه أخرى، كرة يحبميها نم الأولى، في الموت محي يقبضها 

القدرةقلل يرتم السريع، الاستعراض هدا وفي الأولى. في نشأتها •نه كانت كما 
.، ٢١العميقة( المؤثرة إيحاءاته الحس في ويلقي القادرة، 

السماءإلى استوكا ئم جميعا الأرض ش مجا لكم حني الذي اهو ت سالي قوله ومنه 
.، ٣١لآأ(ا( ء؛ءم ُئيء وهوبكل سموات سع قواس 

الأرض،في حلق مما شيء أو ، الأدضء ش نا لكم احلق ومضة في هكذا 
ولكنه،. ٠٤١ والمملويل التفصيل يريد حينما محلوالأ، آيات أحرى مواضع في يتنرق 

•جليلة بمعاني يحيْل اللخالذي الإيجاز هذا يرجز الأية هذْ في 

اةت°إذا حش لجب يدي بض بشرا الرياح يرمل الذي اوهو • تحالى قوله ومنه 
.، ٠١...٠ اكرات كل هن به فأخرجنا اتاء به فأنزكا هبت، ليند نثاه ممالا محابا 

،صحابايصير حتى السحاب، بها ممر التي الطويلة الرحلة اختصرتلك ند فهوهنا 

.٢ ٨ آية الترة، صورة )١( 
)أ(الفللألم>/جا/يأ.
)*ا(مرةاوترةآةا<آ.

)أ(الخومهمصآآد
.٠٧آية الأعراف، صورة )ْ( 



ابدل

المحال،هذا م واكخصصون الطسعة، علماء يرنها والم مهلرأ بمسح حتى ثم ومن 
صبنقد ويثر، ، يستوي حتى المات بها يمر التي الملويلة الرحلة تللث ثم ومجن 

نأوجز،والكلمات، الخروف مجن المعجز القالب هذا ني الرحلت؛ن هاتثن الكرم القرآن 
.الغاية وبلغ ، وأعجز 

أئةلكل الك ياء ما إلأ قنا ولا محرا شي أنلك لأ ءقل : تعالى قوله ذللث وس 
ؤت{؛()0.سقدزن' ولأ ساعة هتوإى  ٠٨٥أجي جاء إذا أجر 

واخز،المص—ائب، تللك كل واحدة كلمة ني يوجز أخرى مرة هوذا وها 
كلمةيوجزم م م'ا« نوله» في دنياء في بالإنسان تزل التي والهموم، ، والأدواء 
واحدةكلمة م وباهلنة، خلاهرة، نعم مجن الإنسان على له البه ينعم ما كل حامعة 

ؤإلىحلقه منذ الإنسان نيها يقلب التي الأحوال حصرتللد وهكدا (( ضاه نوله ني 
عنالقكر يعجز ما العاني مجن حوي عجيب، إيجاز الكلممحن، هامحن في مجونه 

.بهاالإحاطة 

توّنوزبهشنهومحذأقرب ١١٠لإنمانوثمخالقا»ولمد نولهتعالى: وضه 
يلمظما )w( سد الشمال وعن ١^ عن المطمان يتلهى إذ ؤت( الوريد حل س إليه 
نحٍدمئه كنت ما ذلك بالحي الموت مكرة وجاءت )aT( عتيد وقب لديه إلأ فول من 

)H(وثهحد ساثق معها قس كل وجاءت ( iDالوعل يوم ذلأث المثود ش وئمح قنا 
.)أآ(ا()٢، حديد ائيزم همزك ^١^ صك فكغمةا هذا من غمارة في كن لقدً 

لهترق ثإرهاب، تخويف على دلت التي العجبمة القرآن قوارع مجن الايات اوهذه 

• ٤٩آية يونس صورة )١( 
.٢٢-١٦)آ(مرْقآة 



1وبصمنخءم  iiJAl_فم اكييبمر القُايى  ٠٠0بمن 

خالقهمحي الإنسان حال عالي ضرها عالي مشتملة وم الخلود، منه ومشعر القالوب 
لفظأمهل م المقلع الأمر ذلك وتصوير الناس، س غم، وحنر حشره حنن إلى 

٠)١(  ٧٠١٥عندي؛وأحدثت موعظة، لي جددت إلا عليها مررت وما وأقريه، 
اءنااممهرج أخانا)ج لحذلك بمد اوالأرض : تعالى نوله ه ومن

بثمنندل ٠ ومرعانا ماءها منها أخرج I : قوله ني وانع الإيجاز ومرعاها)أ؛(ا(لم 
والشجر،العشب، مجن للناس، ومتاعا ، نوتاالأرض، س أخرجه مجا جمح على 

،الماء مجن والملح العيدان، مجن النار لأن والماء والملح والنار اص، لبوالوالحف 
ولأسامكمال'اآ.متاعالكم ;٠ تعالى قوله كله أرادذلك أنه على والشاس 
أكنرهما الإنسان أكل تعالى؛ نوله في جاء مجا أيضا الأسلوب هدا ومجن 

لهاالبلاغن علماع وصف وكثر الإعجاب ونمة الإيجاز، قمة الأية ءذْ بلغت لتي 
كفرانني إنراْله من تعجب ، أكفرء ما ، عليه دعاء الإنسان قتل ت الأثير ابن قول ي. 

،مجسا أحشن ولا ، والتعجب الدعاء هدا محن أغلظ أسلوبا نرى ولا ، عليه الله نعمة 
.٢٠١مممه! نصر على للاثمة أجمع ولا ْلرنيه' تقارب مع سخْل على أدل ولا 

غليظ،بأسلوب الجزالة وأرغ الإيجاز، نهاية بلغت الجملة وهدم ؛ أيضاليها وقل 
نهينالها، مثلها يسمع ولم للملامجة، جا*ع المدمجة، حد بالغ السخهل، على دال 

■ t-yy/x)ا(اقلالار، 
.٣١)أ(مر؛الازءاتآة.٣، 

>،.ص التران مشكل -أويل -  AU/T■اكمض. ص'\7ا،انمنامن )٣( 
.١ ^١ أين عس، صررة )٤( 

.٣٢)٥(١ثلالا'ر٢/.



ابدل

. ٢١اكرآJةرالكلم جوامع من 
عندك_دلاك يتجلى يدء ٠ الإيعاز ا أسلوب في القرآن إعج-از نجلي وكما 
السان،علم من النوع وهذا ، ني وعلوه مزته وللإهلئاب للإهلناب، استخدامه 

يقولكما وهو  ٢٢١دقيقة ومداخله بديعة، لطاثفه الخطو وامع انحاس، كثير 
والفوائدالكثيرة، الزعة محن نيه لما بميدأ، طريقا سلك كمن الإطناب ت ٠ االرمجاني 

لهيحمل ما نحو على الفاثدة، محن غرضه إلى الهلريق في محمل العظيمة، 
. ٢٣١المهللوب بالغرض 

بيان،وأنصح أصلوب، أروع على الححيم الذكر آيات في الإطناب جاء وند 
آياتني الألوان هده وردت وفد 'ُغة، ا علوم في عرفت التي اختلقه بانواعه وجاء 

,منها بعضا نذكر العث، 

وفي، التوكيد عن الحديث عند إليه الإنارة يفت صسوند التكرار الإطناب، فمن 
:الأنواع هذْ فمن الإطناب، من أحرى أنواع إلى أتهلرق سوف المقام هذا 

;الإجمال بمد التنميل — ا 

كانواوالرقيم امحهف أصحاب أو حسبت رام ; تعالى نوله في جاء ما ذلك فمن 
لماوهمإ رحمه لدنك ض رثناآتتا فمالوا الكهف إلى الفتيه أوى إذ تت( عجبا آياتنا من 
لملميمئاهإ نز )آء عددا مننح، امحهف في علىآذانهم فضربما )ء رشدا أمرنا من 
. ٢٤١أهدا)أت(ا( لنوا لما أحمى الحزبين أي 

•أ/ا'٦ْ أنوارالتنزل ١ • ٢ ص المشوق الفواثد  ٣٢r/Aالشهاب حاب وانغلِ ١ ٢ م/١ • اكحرير )١( 
.٢٠آ/؛ )آ(الطراز 

.٧٢م اممرآن، إعجاز م النكت )٣( 
١١ ٢ — ٩ اكهفآية صورة )٤( 



المسمتخرم مج1هو؛ اكومفم اوق|اث طاتت مد 

،الكهف دخولهم نل تشاورهم تفصلان تشعه ثم ، للقمة عالخص ذلك 
لهملشتري منهم، واحدا واإر-الهم وبمفلتهم، ونومهم، دخوله بمد وحالتهم 

ليالقوم واختلاف عليهم، انمي وبماء وموتهم وعودته، الدينة ني وكشفه هلعامأ، 
،.١١للتقميلأت مشوقة مقدمة كان التلخيص هذا غكأن إلخ. . .أمرهم.
تراراوكنا مشا أندا قالوا )Ta( الأولون فاو ما مش قالوا أبل : تعالى نوله وضه 
•، ٢١نمنوقون)أي(ااا أئنا وعفناما 

فمحلثم الأولون، قال ُا ُش بانه نولهمأولأ أجمل ،حنث ٣١إجمال بمد مميل 
.٠ الخ . ....محنناأثدا نالوا بقوله، بمد فيما القول هذا 

وعملوااإذينآ•لرا فأما )ق( يونذ الناعت نموم اومحوم ت تعالى قوله ومنه 
الاخرةولقاء ؛اياتنا وكدبواكمروا الذين وأنا )قت( بممرون روضة غي فهم الصالحات 

.، ٤١لآل(ا( م،ءضنون الخذاب في فأوكلث 
بنيانبمد فيما الإجمال هذا فصل ثم و يفرتون I بقوله الا.اية م القول أجمل 

،.ر إلخ . ٠ . آمنواالذين ناما ; قال حيث والكافرون، الصالحون، ; الفريقين حال 

فمنهحنا منها وأخريا أحيتاما المنتن الأرض لهم اوآيئ : تعالى قوله ومنه 
٠، ٦١وت(ه النيون من فيها وفجرنا وأعناب لخيل من جنات فيها وجعلنا يأكلوزوث( 

.١ ٨ ١ ص الغم التمرير )١( 
٨٠ ٢ — ٨ ١ ايةت امومنرن صورة )٢( 

\.\سمأو^\إ\-)٣(انلر 
.١ ٦ — ١ ٤ اأرومآ؛ة: صورة )٤( 

'ا/ل^)ْ(ا;ْلراكحريرا
.٣٤، ٣٣آيت: )أ(.ررةس، 



ابدل

بقولهالإحياء ذللث نوع محتل ثم |أ'صناهاا بقوله أولأ الأرض ءذْ إحياء أجمل 
مهاونجرنا ، وأعناب نخيل س جنات فيها وجملنا ، يأكلون سه حأ منها !أحرجنا 

.انموزامن 

أئا)TT( لهامه إلى الإنسان أفزظر ت تعالى توله م جاء ما أيضا الغن *ذا ومن 
وفضاومتا حنا)قع فيها مأتثا وه سما الأرض شفقا قم مجا)Ed انماء مسنا 

.را، وأئا>آ؟(ا( وفاكهة )ج عتا وحدائق وزيتوناونحلاو1( )قع 
الضامذ/ حث ضامه« إل الإنمان ئر ! ; فوله ني أولأ الإجمال وقع 

صساأنا } ت بقوله الإيجاز وب على الضام ذللئ، إحداث كيفية محتل ثم مجملا، 
, ٠٢٢١ إلخ . . . صباالماء 

الشيءينه الكرم الترأن آيات حوت وقد الإجمال، بعد التفصيل يو فهدا 
الخصر.لا اكويع المقام هدا ني وأثرت الكشر، 

:الإبهام بمد الإبماح - ب 

حلمهفيء أي !_ : تعالى نوله في جاء مجا النوع هذا مجن البعث آيات في ورد ومما 
 aG( قع فقدره حلمه قطمة من( ئجيل نإJفامره أماته قإ ؤح بمنره ا )Tt( ٠^١ ١٥١قإ،

,٢٣ؤعء)أنشره 

الشيءذللث بعد وصح ثم حلمه، فيء أي !_ • بقوله حلقه مائة الدابة في أبهم 
.الخ . . . فقدره حلته نطفة من بقوله منه المتفهم 

.-٢٤١٣)ا(ررةءما.ة: 
.r٠٧>/.اكزيل أنوار  ١٣١)٢١(انطرانمرير.م/

،/ا_آأا.)آ(مرةءسأيخ:





العدل ٠١

فيهالكم وأصاب ئخيل نن جنات به لكم اهأنشأنا : تعالى نوله أيضا ذللث ومن 
ظشُبانمصوخ

لأكاتيو(أ>ا/

وصفهادون والأمحاب، الخيل ا-بىات هدم من حمص ثم عامة، اينات ذكر 
وماالحجاز، ثمار أعظم كأنهما الثمار مجن الموعتن هذين لأن الأرض، ثمار اتر ب

مماالنوم نذكر الطائف لأهل والأصاب الدين لأهل المخيل فكانت نرب،مها، 
رآ،.ثمارها من عليهم به أنعم مما عليهم الله نعمة من يعريون 

هدهلظهار ني العلماء أنوال كئرت وند بالذكر الزيتون شجرة لث ذلبعد أفرد تم 
بالذكرخصت ; وقيل ،، ٣١منافعها لعظيم بالذكر أفردت ت فقيل الزيبمون لشجرة المزية 
—مبحانه — الله فذكرها ، الدهن،مهايخرج التي وهي قي بالأحد لا؛تعاهدها لأنه 

،.^،^١٤وأكئرها نفعا، وأعمها الشجر، أكرم ولأنها بها، هماده على امتنانا 
المخيل،منها خص أيضا، الثلاثة الأنواع هذه تخميص سب في ونيل 
المخل،ووصف نفعأ، وأعمها الشجر، أكرم لأنها الز؛يون، وشجرة والأعناب 

.)٥( والمملحم الممكه لأمرين جاُع ثمرها بأن والعتب 
فيهاولكم بطونها في نما ثنيكم نمرة الأئعام في لكم وإن » : تعالى قوله ومنه 

.، ٦١٠( iDنحملون الملك وعلى وعليها )نن( نأكلون ومنها كثيرة منافع 
.٢ ٠ — ١ ٩ آيت المؤمنون، مورة )١( 
م٩/ج٨١/ط•١.ال—ان -بما،ع )٢( 
.٤٠— م/،■ الغران لأحكام الخامع )٣( 
.iVA/T-كحالقدير،)٤؛ 
ا.؟م/ما/'الغران غراب )٠( 

.٢٢، ٢١)ا-(ّورةالؤُترنأيت 

ج:



مهءم!كثمجا٥٥ مم اكء،بم الانءاد من،ا|س ;

الأنعام،منافع من مها ذكر وما الأبة، هذه في g الظلال صاحب ر : يمول 
الفلكوعلى وعلها تأكلون، منها منفعتتن؛ منها يخصص ثم أولأ يجلها مول: 

.٢١١تحملون 

د_ا-بملاثماب:

فيجاء قد كثير، العلم هدا مجن الميل هدا أن اعلم : عسما ٠ جم ابن ا يمول 
التأكيد،مجرى العرب عند وهوجار الكلام، ومنثور الشعر، وفصيح القرآن، 

. ٢٢١عندهم يستنكر لا عليهم، يشنع لا فلذلك 

اوإذتقمت تحالى ثوله ُاجاءم • الاعتراضية الخمل من البعث آيات محاوريفي 
كيلكبمنضها اضرنوذ غمنا ؤق( كنإمون مخرإنا والك فادارأتمفيها نما 
.جء)'١٢شلون تحلكم ونريكمآياته الموتى الك نحى 

معترصةوردت ابتداثية، جملة g مخرج والله ٠ قوله يي الاعتراضية الخمل وردن 
وفائدتهافقلنا ، فيهاادارأم وهما عليه والعحلوف المعهلوف، وهما الكلامقن يثن 

فيلهم نافعا ليس النفس قتل في إسراثل بم تدافع بان السامعتن نقرص ني التمرير 
خافية.كل على مهللع تعالى بانه وتعريف ، مظهرْ تعالى الله لأن وكتمانه، إخفائه، 

•٢٤١وأرفعها مكانها وأعلى أنفعها، ا فالتنزيل ممعاني وأي 
المشبه،تحقق تفيد اعتراضية جمله ا( انموتى الله يحيي كيلك را •' قوله وكذ-لاك 

ا/ْمأ'ا.)؛ا(الخماص،
.٧٣، ٧٧٢; الثرة، )م(مرة 

irfrاقل!؛اثر، . ١ ٢ ااك_ر،.آ/جم/؛ اشر ١  uy/tالطراو، )٤( 





البصمنخءم مئادلأ، فم |كءبء الاغءان غن من؛11 

٠٢١١المسحتن لمشة بل ، تعالى 

,وآ(أا()٢٢أنشره تاء إذا نز )n( فأيره أأاتع اأإإ : تعار نوله أيضا و،نه 
توهملرد وذلك ، أنشره وبثن فانره أماته بتن معترضة جمالة ٠ ماء إذا ثم ٠ نوله 

. ٢٣)( المتقل ني ونوعه انتفاء عر دليل بالعث التعجيل عدم المشركتنأن 
;الذيل - م 

اشتى؛زيايلأن خْلير، شريف ومكان جليل، مجونع الكلام ر للتيبيل وء 
الإثارة،مجواصع، ثلاثة للملأفة ; اJالغ١ء بعض وقال . اتضاحا واكد انشراحأ 

لأنالخافاة، والواقف ا-يامعة، المواْلن ر ستعمل أن ضم والمساواة، والتذيل، 
،الخامحر والخيد القريحة، والثاقب الذهن، والعيد الفهم، المرء نجمع اجلواض تللنر 
صوصح اuْن، الذص عند وكد الواحد انمي على اظ الألفتكررت فإذا 

.٢٤(()اللي؟ 

;تعار قوله ر جاء  ١٠التذيل، من ويعل الدراسة، موصع الأيات ر جاء ومما 
سمواتسع مراهن النماء إلى استوئ ئم جميعا الأرض ر نا لكم خلق الذي اهو 
.رْ، لآأ(آ( عليم فيء كل وهو 

والأرض،الموات خلق مجن مله لما *مرر تذيل ، ذيءٍءليم، اوهوبكل نوله فإن 
\-\.lr\)ا(اكمم،

.٢٢، ٢١)آ(مرةءصا؛ة 
اكمض.أ/ْأا)٣( 

.٣٧٣ص )أ(الساءمن 





 _llالمصمنخرم مباءلأ؛ فم اك>؛بمر التواد من؛

.وق(ا)١( شن كاب إلأفي النماءوالأوض في 
رثاك|رإن جالة على عطفت I . . . السماء في غابة س وما I ت نوله فإن 

اللهعلم منها ذكر لأنه ، المدكررة للجملة التييل عنى مني وص لنم...!ا 
.، ٢١والأرض الماء ني غانة كل يعلم الله بان ذللث نديل بمماثرهم، 

بدأكيف فانظروا الأرض فى سروا ائل ت تعالى نوله كدللد تديلا جاء ومما 
.، ٣١ idDفدض شيء كي ض ١^ ١^ ١^ ١^٠ بمشئ ١^ تم الخلق 

جملةلتكون الجلالة اسم ؤإفلهار تديل ا فيض شيء كي على الله إل ا ت قوله 
—وجل عز — ندرته علم من فان ، ، ٤١الأمثال مجرى فتجري بنمها مستتلة التذيل 

سحا؛ه— قدرته في يتردد أن يتصور لا الإعادة جملتها مجن التي المكنات جميع على 
•رْا به أحم ولأفيوقوعهاب٠ُدما ليها ع- 

يحييكيف الله رحمت إدآفار افانظر ت تعالى نوله في جاء ما أيضا ذللث وُن 
تديلشيءفدين، كل أوهوعلى جملة ، ٦١إدآحرالآياتابمدموتها... الأرض 

.، ٧١نله محا لمضمون مقرر 

مرةأول أنشأه١ الذي يحٍيها امل ; تعالى نوله في ورد مجا كدللث الفن هدا ومجن 

.٧٠، ٧٤)ا(مرةأكلآة 

.٢٠آيت انمكيوت محورة )٣( 
.٢٣١)إ(اكمض.أ/

•١  ٤٨؟/العام■ روح )٠( 
لا.٠.الروم محورة )٦( 
مأ/جم/ْا■.لم، الالختل إرقاد أ/أْ، ١ اشام روح )٧( 



ابدل

.، ١١وق(، حفرظحم بكل وم 
.٢٢١السابق الاصتدلأل على تذييل ٠ عليم •خنق بكل رم I قوله »اف 

قحنالذي الله أن روا يلم أأو ; تعالى نوله ني جاء ما أيضأ ذلك ومن 
كلض بد؛ئن ال-وتي يخص أن بمادرض بخلمهى بمي ولم والأرض اد-م-وات 

شيُءقدذو(ا0(.
عام،وجه على شيءفديرامريرأللقدرة عدكل بدإئه ٠ تعار: جاءقوله 

.٢٤١القصود كالرهان يكون 

:الممر أسلوب — ٩ 

فجالتالحكيم، الذكر آيات عاليها اشتملت التي اولأء_؛ة، الأساليب وهوأحد 
•محان وأبلغ صورة أبهى ئ لنا 

غزيرالفواثد، كشر المدار، جليل الغزى، لعليف الجري، ينق نن ا وهوأيضا 
.٢٠١ء الأسرار 

بمعانينتعلق جوهرية، أغراض من له لل وذلك العاني، علم من الفن هذا ويعد 
:زض مجن الدراسة موضع الأيات ر القصر وجاء , ٢٦١الجمل 

.٧٩أين: ص، ررة ص ر١( 
)ب(اكمُبب/\-7.

.٣٣الأحتاف،وة سورة )٣( 
•مأ/جخ/آ،م لم، المالسل إرثاد )٤( 
٦^.الري، ١^٣ بلأئ س )٠( 
.٢٩٢ص / وأفانها نونها اولأ"ئ )٦( 



البسمتخءم مبادلان فم |كء؛بمر الانءان منا مد؛11 

أوحنن، والثور الث، حقيقة إبان يريد حنن — ذكره عز — المولى 'لمريق — ١ 
.وعدله ، تقرئه يان يريد أوحئن ، المن، أمر مهولة يمحق 

شمعا وأذكر . الخمقة تلك يينعون عندما ، السعث لحقيقة ايكرين ْلريق — ٢ 
ذلكإلى أمكنى ما الأسلوب هذا على اشتملت الم الأيات تلك مجن بعمحأ 

فيوالبيان البلاغة علماء بتن دارت الم الاختلافات تلك عن مبتعدة مبيلأ، 
فييرد ما يحب العلرق تلك مجن أنواعا عارضة ، وأساليبه القصر ؤلرق تعداد 

اختاره.الايات 

اك1-مانكمرونت تعالى نوله ، البعث آيات بعض القمحرماوردفي أمثلة ومجن 
.بملأزنماو4رفونو(ء)ا(

والجرورالجار قدم حيث ، التاحير حقه مجا يتقدكر وذلك الأية هذه في القصر ونع 
وهوالموصوف قمجر وهويجن ،  ٢٢١إليه ترجعون أي (( ترجعون ٠ عامجله على إليه التعلق 

محا،القصر مجيء أنال وند تحقيقي حقيقي وهونمر الرجوع وهي الصفة على ، الله 
أصنامهم،نقع مجن لهم تيئيأ فيه أن كما ، الله إلى والرجوع ، البعث حقيقة تاكيد 

رجعواإذا العذاب من يممذوهم ولن ينصرونهم، لن أنهم إذ الله، دون مجن يمدون وما 
.)٣(لله ١ش 

همأنفكانوا ولكن ظانونا وما . ا.• : تعالى قوله في جاء مجا أيضا ه ومحن
. ٢٤١)قق(ايذنلمون 

.٢٨آية القرة سورة )١( 
)آ(ااظلألا/'ا؛.

اكحرضا/7آ.)٣( 
.٥٧!اية القرة صورة ( ٤ ر 



عءانميل ^ع^^^ءءءع^^ءععءءءءءءء 

يمتضيهالذي القصر لإنادة وذلك أشهم به اشول بمقلم محا المصر وتع نقد 
قرا(.سص 

فصرمن ومحو ، تحقيقي فصر وهو ، ٢٢١( أنمهم إلا ظلموا نما ) والمعنى 
•( الظلم ) وص الصفة على ( أنمهم ) الموصوف 

وذلك، غيرهم دون ، بانمهم الضرر إلحاق تأكيد ، ها القصر أملوب أفاد وتد 
نمةالخهل،والرعدنة•

الدئياحياتا إلأ هي إن° وقالوا ... ا : مالي نوله في جاء ما كيلك القصر ومن 
.، ٣١لآق(اا نحن وما 

وهيالصقة على الحياة( ) وهي الموصوف قصر وهومن — ؤإلأ - إن القصر وتع 
أنإذ اياحدين. المكرين أولثك لاعتقاد بالممة حقيقي قصر وهو لدنيا( ا) 

*غيره إلى تراوا0 لا بحيث الصفة بهده الموصوف تخصيص غرضهم 

البعث،منكري نفوس من الاعتقاد هذا تمكن مدى يان ، الأملوب هدا أفاد وقد 
نقومهممن الاعتقاد هدا تمكن وقد ، الدنيا الحياة هده إلا حياة لا أن يفلتون فهم 

٠وأثبته تاكيدأ أند مجوكدأ ليلقونه أنهم حتى 

فناءما إلأ نمعا ولا ضرا لمسي أملك لأ تل ؤ ت مالي فوله ني جاء مجا ومنه 
الك...مح>؛،ؤ

.vnt\/)١(روحس;ي 
ا/يأ.)٢(الظلال 

.٢٩)٣(سورة 

 0(hy ٤٩٠٥٢مس•

ًه<■



المسمنخءم  ٠١٥فماكء؛ء<أ الالءاد طاس ،د 

ذللثمن الله ثاء ما ولكن أي محتقهلع استثناء وهو ، والأمان ، بالنفي القصر جاء 
اكرؤثام ياباْ \م، أن الاه ناء U إلا سى على الاتصال على وحمله كائن 

كونبيان متدعي دللي ^ن الوعد، إتيان في لحل ~ اللام عليه — له يكون أن من 
بعضمن عبارة — ما _ وجعل اللام عليه ممالكه أن الله يشاء لا مما فيه اكازع 

يكونأن على الماد، إلى المفوضة الاختيارية، بالأنعال ايوهلة المعهودة، الأحوال 
مجنمنهما أملكه أن له الشاء ما إلا والنفع، الضر، من شيئا لنفسي أمللك لا ; المعنى 

•رآ، الاختيارية أفعالي على التربتن والنفع، الضر، 
الذينالقوم أولثلث أعماق مجن الثالث، بذور انتزاع هنا الأسلوب هذا ثذاJدة 

للهالتام ليم السهذا فجاء ضرر، أودخ ، نف؛ جالب في للدرة للرمول أن يفلنون 
رم.الرسول. لسان على وأمته تآك؛د أشد موكدأ إليه، الأمر وتفويض تعالى، 

بمدس معولون إئكم قلت ولئن ء... ت تحالى نوله في جاء ما أيضا ذللث ومحن 
،.٤١ 8CDئين سحر إلأ هذا إذ كموا ين الذ ليمولن الموت 

المنةعلى وهوالبعث. الموصوف نمر وهو — ئإلأ — النافية إن هنا القصر جاء 

للعث.المنكرين هؤلاء لاعتقاد به باكنحقيقي حقيقي قصر وهو الحر وهي 

برهاناعليه لهم كان حتى والتاكيد، القطع سيل على الكاذب الفلز جاء وند 
،.٠١بالغة حجة أو مبمتا، 

)ا(الكئافم>/.ْ'ا.
اا-دم،مآ/حئ/اْا.سم,،)ما(إرثاد 

.١٥٨امانص'\ها، )*ا(س;لأغت 
•٧ آية حري سورة ( ٤ ) 

ا..لانران'ا\/خبالترآني اشر )>،( 





العثمغهرم فم الخءيبمر الأنوال باات؛ن مد أ

ليثراكم الجرمجثن صوال عند تعالى نوله بدليل ، اليوم ذلك ني شعورهم لخقيتة صادق 
ماأنهم ظنهم وذلاث ء يوم بمص يوما'أو لشا ر نقولون: دباهم م أو ورهم، نم 

٠آ ل يسر أمجد موى لثوا 

نفوسهم،مجن الختيتة هده تمكن مجدى لمان هنا؛ القمم بأسلوب كلامجهم وجاء 
.سواهابمتقدون لا نهم 

بمفرالكهف إلى فأووا الله إلأ يمدون وما انتركمرس اوإذ : تعالى قوله ومجته 
^ثوتيممحمتمبملآأ(.)م

هلالأسشاء نوع م التغير أهل اخنلف وند ثإلأ. مما هنا القصر أسلوب ونع 
؟مجنقطع أم متصل هو 

مكة،كاهل مجنركن كونهم تقدير على مجممل، الأسشاء : قال مجن نمنهم 
.٢٣)الأوثان صادة ني تمحصهم تقدير على ومجضلع 

إلاومعبوديهم القوم، اعتزلتم ^١ أي، الصوب الضمير على ءْلف : وقتل 
يجوزأن: وقيل المشركتن. كساثر الأصنام ويمدون الله، يمدون كانوا فإنهم الله، 

٠الله)٤( ع؛اده إلا وعبادتهم اعتزلتموهم ؤإذا تقدير على مجصدرية — مجا — تكون 

يشعركما الله بغير العبادة تخصيصهم على بناء منقطع لا مجتصل الاستثناء ; وقيل 
فيهيقدر المصدرية وعلى الكشاف. في جوزه وقد لتثاويله. الله( دون مجن قوله) به 

امآنص؟ْا.)ا(سبلأءت 
ا.)آ(ّورةاضفأيتا-

•٢ م'آ/جْ/ا١ -إرثادالسناللم،  ٢٢ا/. ْ روحاشام .٢  U/Uالكشاف، )٣( 
ا-/اخ•)؛(أراراكزيل، 



ابدل

.، ١١عنه المستقى جض من ليكون مضاف 

بنسعيد أخرج كما ، المُتى لأن ؛ مشير هنا الامتثناء أن — أعلم والله — وأرى 
يمدونوما اعرلتموهم ئإذا نوله» ني الخراساني عْلاء عن حام، أبي وابن متصور، 

القشةفاعتزلت ثنى، آلهة معه ويمدون الله يمدون الفتية قوم كان ; قال ٠ الله إلا 
.، ٢١الله حمادة تمحزل ولم الألهة تللث حمادة 

وهوكذلك،مستمرة، اللحال يعمدون I ويكون الأسشاءمتصل، ونيل؛ 
بانيقطعر ولم الامحتمال، فيها بمدرج تمرة الوالحال المادة، مجهللق المراد فليس 
انؤإما عليه، ينكر ولا هذا على همن فامتثناوه المتقيل، فير الله يعيدوا لن قومه 

،.٣١محوي بمعنى، 8 إلا ٠ تكون 

حقيقي،وعونصر • وهوالله المرصوف على اليادة وهي ، الصفة نصر وهومن 
اللهعليي الفتية هؤلاء عيادة انحصار لتأكيد الأمحلوب بهيا التيير جاء وقد ٠ نحقيفي 
الوحتى بالله، يشركون قومهم كان فقد لقومهم، اعتزالهم ب وذللث ، وحده 

،هتا القصر أمحالوب جاء نومهم، مجتهج عليآ محاروا قد الفتية هؤلاء المهامعرأن يقلني 
•المامعتن نفوس من الثلث بدور يزيل حتى 

المونن،يحص وأل هوالحي الك بأن اذللث ت تحالى قوله ني جاء ما أيضا ذللث ومن 
،•٤١(8 33فدين شيء كل ض وأنه 

^ا\^.)ا(حاشأالشهاب، 
-١ ط -  ١٣٧ مْ/ المرطي، الدين جلال الرحمن محي للإمام بالمأمر اكغمر م الثور الدر )٢( 

م.8ام_محا'>مدارالنكروان_يروت.
ضرضوان ميل د. نحمى — ١ ٧ ١ ، ١ ٧ • ص اللام. مد بن الدين عز القرآن، ثكل م يواثد )٣( 

جدة.الرد؛ة_ المرية لكة الشروق،-الدار طأ_بأ.؛>م_آها<ام. 
.٦ آيت الحج، مررة ( ٤ ؤ 



المثمنخوم معادلان |كير؛بمرفم الأنوال با1غنز ص

مريقمن المستفاد الحمر لتأكيد المسد ا القمل بممير عنا القصر أسلوب جاء 
نضمهم قال ؤإمما افحقق، ممى والحق، ا، الحي مر الك ٠ نوله ني ، ١١الجزأين 
لأنI ، إليه متندة الأئياء جميع بل ، ء ني إلى يستند لا الوجود واجب أنه بمي 
إليهالمد اختصاص، إنالة القمل، صمير ونائية ، ٢١ر الجمر يميد الفصل صمير 

التاكيدل'؟،أيضا يفيد ل التخصيص، م منحصرة غير الحصر نائية أن كما ، بالمسند 
)الحق(المني مريق من مستفاد الكرممة الأية في القصر مريق يكون أن يجوز كما 
٠القصر لتأكيد ، )هو الفصل صمير يكون ذللتؤ وعلى ، الجنية بال 

وأننيه، ثلث لا الذي هوالحق الله أن على التأكيد فا،لراد ١لوج٠ين كلأ وعلى 
،.٤١باطل والأصنام الأوثان مجن هؤلاء يمد مما سواه من 

والتهالأرض في ذرأكم الذي وهو ؤ ا نوله؛ في جاء ما كذلك القمر ومن 
،.٠١وآ(ا( تحشرون 

على( رإليه وانحرور الجار ندم حث التاحير، حقه مجا بمنيم هتا المصر جاء 
.وهوالله ا،لوصوف على ، الحشر وم ، الصفة وهوقمحر ، إ تحشرون ر مجعموله 

تحقيقي-حقيقي قمر وهو 
لأنوذللد نيه، للشلد مجال لا تأكيدأ البعث حقيقة اكيد ، هناالقصر أفاد وند 
.ينكرونه مجا إثبات فلزم المكرين، *ع الجعناب 

.xrr/T)ا(مامبالفتاح 
ا"/؛\اآ.الشهاب حاثا )٢( 

)مءروسالأزاحا/ا•^.
ابنما،/ج7ا/\.)؛(جامع 

.٧٩آمحة سورة )٥( 



ابدل

ُءء ء ُ ٠ ء هء ُ  0

إلأهذا إن مل من هذا وآباونأ نحن وعل«نا لقد ا ت تعالى قوله في جاء ما آبما منه 
الأولينلآق(|(>ا(.أماطم 

وهوا،لوصرف قمر من وهو ، ( إلا إن ) والاستثناء بالنفي، هنا القصر ونع 
الأصاطير.وهي الصفة عالي ، البعث 

يعدوكونهلا لأنه الاصاني، القمر محن أنه إلى ( التحرير ) صاحب ذهب وند 
)٢(,الدعون زعم كما واتعا كونه إلى الأساطر من 

إلمالامحقاوأنح؛ اأسم'أنماءم نعار; قوله اجاءم و>;هُ
أدواتمن غيرها على اختصاص مزيد ولإنما ، إنماهنا القصر جاء  ٢٣١ء ترجهون)قأآ( 

إلىواحتاج بالحقيقة فيه غالط نل أمرآ الساءع إعلام بعدها بالخبر يقصد أنه إذ القصر، 
.، ٤١معرفه 

البعث،منكري سمر القيامة موثق في عنيض جدال بعد الكريمة الأية وردت نقد 
ا،لوت،بعد بعثهم عدم اعتقاد مجن الدنيا ني عاليه هم مجا بغلط إعلامهم تريد فهي لدا 

أءمالكمرْ،.على ونجاريكم لنتعبدكم خلقناكم ثإمما بكم، تلهأ نخلقكم لم والمعنى 
إعلمثم I : ذللث اني الجرجاني I إذيقول التعريض إنماجمال خماص ومن 

يرادلا كان إذا بالقلب ترى مجا وأعلق تكون، ما أقوى وجدتها تقريه امإذا أنك 
بهاالتعبير ففي ، ٦١مقتضاه( هو بامر التعريض ولكن معناه، نفس بعدها بالكلام 

. ٨٣آيت المؤمنون صورة )١( 

.١١٠٧المنمون )م(ّورة 
)ا(دلأئلالإءجازصآاآ.

أ/ماا.)،،(أرارالنزل 
.٢٧٢ص )،■(دلالالإسار، 



اس■منخرم ■ ilaLuهم اكريم الانءاد مي،!ات؛ 

الطرفتذكر أن غمر محن اشمود الغرض إلى والوصول ، للتأثير مؤدبة وسلة 
؛محالة لا كاثن البعث هوأن ؛ الأية إليه نقمي الذي الأحر نالغرض ، ٢١الاخرل 

•أوشر خير س عله قدر على إنان كل الله ليجزي 
ممفإذا واحده صٍحه إلا كانت ران : تعالى قوله في جاء ما كذللئ، القصر ومن 

)٢(.وق(ا(محضرون لدتأ جمع 
علىوهوالبعث، الموصوف نصر وهومن ، والامتثاء ُالتفي بياء هنا المصر 

الصيحة.وهي الصفة 

والخفيفة.الواقع بحب تحقيقي حقيقي وهونصر 

فيهيلتى والكلام القصر أساليب أقوى من لأنه الأسلوب؛ بهذا القصر جاء وقد 
حقيقةعلى للدلالة وأتمها؛ صورة أقوى في مجوكدأ به الإتيان وجب لذا المنكر؛ إلى 

وجل.عز للخالق ية بالنأمره وسهولة البعث، 

نحنرما الأود مرقا إلأ هي أاذ ; تعار قوله في جاء مجا كذلك القصر رمن 
حياةلا واحدة مجوتة إلا هي مجا أي والامحشاء بالنفي هنا القصر رم. وع(ا بمغشرين 

الموتةعليه وامحصورة امحصورة، هي فالموتة ا ل ضفل اء تثنوهواسرا،• بعدها 
الأور)٦ا.

ا.)ا(بلأءتامآن،ص>آ'
. ٥٣ ijfيس، صورة )٢( 
.٣٥الدخان،أين سورة )٣( 

'ا.مي/جْ'ا/ْ-الترأم )أ(اكم 
(•"؟ u/aالبحرانحيط، هامش الحفي) الرهن لتاج الخيط، البحر من اللقيط الدر ره( 
ta/aالخيط، البحر )٦( 



ابدل

لزملذا ،  ٢١)الوت بمد بحياة يومحون لا لأنهم اعتقادهم؛ ني حقيقي وهوضر 
يقولون.مما يقينهم مدى لبيان الأسلوب؛ بهيا باعتقادهم الإتيان الأمر 

الدئياحياثا إلأ هي ما اوفالرا ت تعالى نوله *ي جاء مجا كيلك كيلك القصر ومن 
)ئت(«لآ،.يظنون إلأ هم ءفرإنً س بذلاث لهم وُا انمُهم إلأ ئهبكتا وئ ومحا نموت 

آيةفي الأول تناولت وقد مختكن، نميتن للقصر أسلوبئن على احتوت الأية 
البلىوهي الصفة نمر وهومجن ، ٠ ثإلأ — مما ا القمر نيه وقع نقد الثاني أمجا • مابقة 

وهوالدهر.ا،لوصوف على والإهلاك 

إلىيضيفون كانوا أنهم وذلك الفاصد، اعتقادهم حب إص_افي وهوقصر 
بشكوىمالية أشعارهم ونرى يفلنون الذين خلتهم وهذا تحدث، حادثة كل الدهر 

اازُانرم.

وعدمنقومهم، مجن ممكنه مجدى لإيضاح القصر؛ باصلوب الاعتقاد هدا جاء وند 
ا،لوت.بمد البعث على — سبحانه — الله ندرة ؤإنكارهم بمسواه، إممانهم 

السماءماءماركافأئثابهاااونزكامن تعالى قوله جاءفي ُا كذلك القصر ومجن 
بهوأحيينا لنباد رذيا )ZGطنعئضيد لها والئحلباسمات ( ZDالحميد وحب جنات 

. ٢٤١الأموج)أ!(« كذلك با بلده 

على( كيلك الخبر) قدم حيث التأخير، حقه ما بتقد:،( الأية هذه ني القصر ونع 

"ا،ف"ا.)ا(اكءرمْأ^.
.٢٤أة الخانة، )آا(مرْ 

٢٩١،/)٣(الكشاف، 
.١ ١ — ٩ آية ق صورة ( ٤ )



_cJIمنخءم مبادلان غم اكء؛بمأ الأذم1ن j{؛u، من 

الإحاءل١،من النقادة الخياة إلى للإثارة الضر، لقصد وذلك ، ( الخروج ) التدأ 
عجابمن تقدم ما ءثل قبورهم من أوخروجهم كذلك، إلا الخروج ما : والمعنى 

صفةمن الايات ني ا،لذكورة وهي الصفة قمر من وهو رآ، بمدها وما ماء الخلق 
وهوالعث.الموصوف على المهلر بنزول الأرض إحياء 

علىالله قدرة ؤإنات والغشور، العث، حقيقة يان ها، القصر أسلوب وندأفاد 
ال' منها والثمار ' الزروع ئخراج ، مجونهابعد الأرض إحياء على القادر وأن ذلك، 
•المث أمر بمجره 

القمروقع ، ، ٣١وآ(ء واحدة زجرة هي اهإئما ت تعالى قوله ني جاء ما أيضا ومنه 
الواحدةالزجرة وهي الصفة على وهوالبعث، ا،لوصوف نمر مجن وهو ( اتما هتا) 

•تحقيقي حقيقي نمر وهو 

كافيةغير واحدة زجرة أن بمتئد من منزلة السامع بمئزيل الخبر تاكيد مجته والمراد 
،.٤١لأحيانهم 

الشيءفي تدور قد إنها » الجرجاني«: ا يقول كما بها، التمير خصائص ومن 
داغلْ،.يدفعه لا بحيث الصحة مجن أنه ويدعى معلوم، أنه التكلم فيه يخيل أن على 

منكريمجع القرآن جدل معرض في جاءت قد الأية، هده أن مجن الرغم فعلى 
التي(( اتما٠ جاء قد العث أمجر وصف أن إلا الإنكار، أشد ينكرونه الدين البعث، 

١.مأ/جخ/بآ الملم الختل -إرناد العاني روح )١( 
الصاوي)\(حاشة 

)؛(اكمم.-ا/ألإ.
.٢٧٤)0(دلأئلالإءجازص 



=^=ابدل 

اكرضلقصد ها جاءت أنها إلا النكر، غير إلى الملقى الكلام م بها النمير يكون 
أوالإنكار.للشك، مجالأ يدع لا بما والوقوع الصحة، من وبانه العث بأمر 

،وجمالأ ، حنا عاليه تضفى ، الكرم القرآن آيات في القصر أسلوب نجد وهكذا 
،الإيجاز>ا( مزألوان لون أنه إلى بالإضافة الفريدة والمعاني الدقيقة، الدلالة من له لما 
الكرمالقرآن به يأتي ، »نه الراد لإيضاح الإطاب إلى فيه تحتاج الذي الكلام أن إذ 

وأينه.أمحلوب بأوجز وعلوالفصاحة الروعة، في غاية 
;واكامحر القدم — ١ ٠ 

نالممدم،وبيانه؛ وعفلمته، القرآن، إعجأز فيها تجلى التي اللاغة أبواب من وهر 
الاياتحرصت عفليم، لغنى يكون إنما الكرم القرآن أيان في يقع الذي التاحير أو 

نفسييهج ■امة هدا يكويها الأية تمح حتى وذللث الهلريق، هدا عن إبرازه على 
،.٢١تاحيره تجد عندما وبمأخر تقديمه، النفس تجد ما عندها بمقدم 

انحاسن،جم الفوائد، كثير باب هو » الفن هدا في الجرجاني، القاهر عيد I يقول 
لْإيفهر)آ(,إلى بك ويغض بدمه، عن للف يفتر يزال لا الغاية، سيد انمرف، واسع 

.، ٤١دقيقة أمرار على يشتمل عرض، هلويل باب وهدا ٠ الأثير ابن I ويقول 
تيلي ما نذكر الفن هذا من العث آيات في ورد ومما 

آخرإلى ..٠ اناحياكم أمرايوكنتم بالله تكمرون كيف ا تعالى؛ نوله 

٨١٦الطم بلائ من )١( 
.١١٢ص سبلأئ١٧)٢(اطر 

)-ا(دلأولالإءجازصمأ،/.
.٢١أ/.)؛(ال؛لالاثر 



JM  منخءم!_ مد1هو؛؛ ض اكءيم الانءاذ رااس•

قدمولكن ، الزمان على ا،لكان تقدم قالقياس الحياة على ازن قيه مدم ، ١١ء الايات 
،التقديري من هنا والذكرر . ومديري ، نحقيقي ت مان ن الرمان لأن ، الرمحان هنا 

حياةأن ومنها ، يمتضيه واشام ، للخلق نهرأ نيه أن عنها ت آخر وجه نيه ويمكن 
مدمالموت أن ومنها ، الموت مد إلا حياة ولا ، الموت إلى ومآله محياه كلأ ان الأن
أريدإن وهدا ، الروح لعدم ميتا كان قيه الروح نفخ نل الإسان ؤإذا ، لوجود ام 

،الوجود مد به أريد ثإن  ١١فأحياكم أمواتا وكنتم ١ ت بدليل ، الوجود عدم بالون 
؟أولأ كالحياة وجودي هوأم هل الموت م متنازعون فالناس 

،حيا يكون أن شأنه مما الحياة عدم الموت ، نة الفلامفقالت ، بالوقف وقيل 
الموتخلق الذي ا ت موله ُحتج-ين ، الحياة يماد وجودي أمجر أنه على والجمهور 

الحلقبان الأية عن وأجيب ، وذباحه١٢كبش بصورة الإتيان في والحديث ٠ والحياة 
علىذللث بان : الثاني وعن وجوديا، يكون أن المقدر في يجب ولا التقدير، يمعنى 
بينهفالتقابل عدمي، قلنا فإن الحلول، وثبوت الموت، امهلاع لبيان التمثيل؛ ٍلريق 
بانهالقول وعلى التضاد، تقابل الصحيح وعلى والملكه، الندم تقابل الحياة وبتن 

معدومأو سابقا لكونه الوجود؛ هوعدم الذي الموت تقدكي يقال أن يجب وجودي 
إليهااق يالتي الغاية لكونه يكون؛ يجوزأن الدني الروح مقارنة هو الذي الحياة، 

غيرالكلام أن انحقق ذكر لتحققه ، تحقيقهامدم الغائبة العلة فهي ؛ الدنيادار في 

.٢ ٨ آية صررة ( ١) 
أملحكش كء-ءت بالون يزنى ه الله رسول نال ; قال — •صه الله رمحي — الخيري سعثد أم عن )٢( 

الوتسا نمم فئولون ؟ مدا ت«رمن مل ; ننول وي-ْلروث يشربون، الجنة، امل يا مناديا ينادي 
سانعم يمولون ؟ هذا تمءرن محل يمول وينفنرون يشرثيون النار، أمل يا ينادي ثم رأْ قد وكلهم 

روا،موت، فلا خلود النار وياأمل موت، فلا خلود الحنة ي١أ٠ل يمول نم بح، ين رآ، ند وكلهم الموت 
.سه؛/٦٧م واكرمذي  rvv/xند.، مم وأحد الخاري، 



=^=ابدل 

بعدإنكم ثم I ت توله في تاكده وسر كما ، العامة العلة نخص الأصل ني واضح 
.٢١١ا،لوت بعد ما ني وترغسا ، الفانية الدار ني تزهيدأ أو 8 فوز ذلك 

.٢٢١الأرض...8 نا؛ي لكم خلق هوالدي I : تعالى نوله في جاء ما ومنه 
والانتفاع،لكعليل، واللام ، المسر، لتعجيل المريح المفعول على الظرف تقد[؛ 

أوباليات دنياكم أمور م به لختفعوا الأرض؛ في مجا جمع لأجلكم خلق أي 
.٢٣والاعتار)بالامتدلأل دذكم أمور وفي بالوامظة، 

, ٢٤)الله...8 مذه يني ... »:تعالى قوله وت 
الجهته من نانيء الامحتيعاد أن حيث مجن به للاعتاء الفاعل، على المفعول تقديم 

.٢٠الفاعل)جهة من 

.٢٦)...8 قولهم سبمب مجب ءوإن : تعالى قوله ني جاء مجا ومنه 
مجنوالنجيل للقصر، الخبر وقدم . مؤخر مجتدأ 8 قولهم ا مقدم خبر 8 جب عا 
•رم عجما أمرأ تولهم يكون الأمر أول 

.8٢٨١ خلق...كي أتنا و... : تعالى قوله وضه 

.Ttl)ا(المئن_الزركشي_سإأ، 
٠٢٩اوقر؛أة: سورة )٢( 

)■ا(روحسما/ْاأ•
.٢٠٩)أ(ّورقاوترْاة; 

-ا/\آفحاسضستي روح )0( 
الوصي،أة:ّْسورة )٦( 

ا؛ر7(روحسني-آا/أ.
٥اية; الرعد صورة )٨( 



البسعنخءم ميادلت نم اكٌ|بم الانءاد وااس مد 

٠)١( له ،نائية حالة م إليه بتوجيهه بالبعث الإنكار لتقوية الفلرف مدكر 

نرمى رحمة لدنك س ربماآنا قمارا ٠ ; تعالى نوله م جاء ما أيضا ذللث ومن 
وتقدم، بانتاتقديرتعلقه على ( رحمه I على ( لدنك س } قدم ، ٢١٠رشدا أهرنا من 

•لديهم فيه مرغوبا المسئول بكون الأمر أول من للإيدان الثاني؛ على الأول ايرور 
،بهعاالاعتناء لأقلهار الصريح؛ المفعول على ٠ من لنا ا اخرورين تفلم وأيضا 

ساربفيالموخرم•
،.٠٤١ ١^٠٥١ ازمر س لكم وئهئ .. , I : تعالى غوله ني جاء ما وت 

•لْ، وروده إلى والتشويق مجنانعهم، مجن المؤثم لكون ء لكم ٠ تْديم 

•^٦، ا، مجلتهم في يعيدوكم أو يرجموكم ١ تحالى؛ قوله ومنه 
علىالثبات هو حالهم من الفلاهر لأن الإعادة، احتمال على الرجم إحتمال تقدم 

إلىس)ِا(.المودي 

.، حيا)33(ا١٨أخرج مجذلمنوف  ١٠أئذا... I ; تعالى نوله ومنه 
.، ٩١\ّ يلي أن المكر ني والأصل الإكار، محل لأنه الفلرف؛ قدم 

)ا(روحسنى-اا/يىا.
 I١ؤ٢(*ورةالكهف،آية ٠.

•مروحسمْا/ااأ 
.١٦ت آية الكهف صورة )٤( 

.٢٢١ْا/ )ْ(روحالعاني 
٠٢٠ت أية الكهف مررة )٦( 

•)مروحاناتيْا/اآما 
.٦٦اية: رم صورة )٨( 

.١١م٢/٦الشهاب )و(حاشة 







ابدل

ؤآياونارI ; قوله ومحو لها عوكالغاعل الذي كان امم على انملوف فاحر وآباؤنا ترابا 
ترابااقمارماعوكالمفعولI ; لهاوهوونوله هوكالمفعول الذي المنصوب عن 

الفاعل،على هومجسلوف ما على مجمدها الفاعل، على مجعْلوف هو ما على مقدما 
لقد٠ قجاء المضمر، الفاعل على انملف ثم المفعول، تقدح؛ عليه الماء قانتضى 

.t٢١١ لذلك نل مجن وآباؤنا نحن هذا وعدنا 

إمماالكلام وأن بالذ/هوالقدم، المعنى أن على دلل أيضا، ١^ هذا ونل 
بالكلام،قصد هوالذي العث إعاد أن على دليل ١^٠^!، إحدى نفي لأجله، سيق 
،,٢١الصدد بذلك المعرث إبعاد أن على دليل الأحرى وفي 

سويرحم اء يشمن نأب ايم: الى تعنوله في جاء مجا الميل ذلك ومجن 
،....((١٣يشاء 

ذكرالمابق لأن سابقة، رحمته أن مع الرحمة، على الذكر في التعذيب قدم 
(.٤١متحشه ذ/ بق لأولأ العذاب قذ/ الكفار، 

وح^j٠رن تمح؛ن اف !يسحان ; الى تعقوله في جاء ا مأيضا ومجنه 
والتأخير،م النقد أنواع مجن وهو بق، المجن تعد الأة هذه ، ٠١{(( T3تمجحون 

.، ٦١إياه لسبته الصبح، ذكر على ، الماء ذكر قدم حيث 

)ا(درةاكز.ل،ص7ا-ا،ص،/ا-ا.
.rxofrالإلهة، اشزحات )٢( 
.٢١ت آية انمكيوت، صورة )٣^ 
.TUrlrالإلهة، اشرحات )٤( 

-١٧سةالردمأ-ة ( ٠١
)ا-(اطرالمشالزرممىج.أآ.



المسمنخرم مئادلأة غم |كءببمء ااق>ات, فنز  11من،إ

ندم. ، ١١.ر .. الحي س انمت ويحرج انمت س الحي ايحرج : تعالى نوله ومحه 
.( ٢١الحياة لشرف الت، ذ/ على \ر ذ/ 

،•٣١•١ • • العياب في بالأخر؛ يؤمنون لا الذين ال ت تعالى نوله م ذلك وس 
ويمت، سووهم ما بيان إلى للمسارئ ؛ وستتيعه ، يوجبه ما على العياب مدم 

،٠ر فيمه سابقه لكنه ، عالي4 ترتبه ّرعة ^ ٧٧والأسعار اعضادهم في 

الخارقدم ، ٠١جهم..«نار لهم ممروا اوالذين : تعالى قوله في جاء ما ذلك ومن 
إذاحتى إليه ند الذكر إلى للتشويق إليه المسند على ه جهنم نار لهم ٠ ني واخرور 

،٠رالتمكن تمام نفوسهم من تمكن السامعون سمعه 

وأخرجنااحسامحا انمته الأرض لهم اوآيه ت تعالى نوله في جاء ما أيضا ذلك ومن 
٠ر'ا، ؤ؛(ا( يأكلون منهاحئافمنه 

للدلالةالظرف؛ I يأكلون نمنه ٠ قوله وأيضا . ، ٨١للاهتمام مقدم خر آية: 
صلاحمنه بالارُزاق ويقوم العمش، معفلم به بمعلق الذي هوالشيء الحب أن على 

.، ٩١ال؛لأء ونزل الهلاك، جاء فقد ؤإذا الضر، ووقع الفحْل، جاء قل ؤإذا الإنس، 

.١٩آية؛الروم سورة ( ١ ) 
^orlrللزركشي، الرهان )٢( 
٨.ت مجاآية مررة )٣( 

)؛(ردحسمأأ/ااا•
.٣٦ظ>ائت: صورة )٠( 

.١١٧/٢)٦(١كمض
.٣٣آة: ص، صورة )٧( 

)،/(روحاسأي،آآآ/أّ
أ/ه\االكشاف، )٩( 



ابدل

.٢١١غيره ماكول لا كأنه حتى به للاهتمام الحصر سإيءام ذلك ني قدم،٧ : ونل 
حشرذلك سرانا عشهم' الأرض ننمق امحوم : تعالى فوله ني جاء ما ذلك ومن 

،.٢١)0(« يسير عوإ\ 

،.٤١— وجل عز — به اليسر لتخصيص أي ، ٣١الاختصاص على يدل الظرف مديم 
،.٠١، )aQوالاخرمحن الأول؛ن إن »ءل : تعالى نوله ومته 

منأشد آباثهم لعث إنكارهءر كان حيث؛ الرد في للمساس V الأولئن I تقدكر 
،.٦١الوجودي الترتيب مراعاْ عع لعثهم، إنكارهم 
القمروجعل ( iDباقا سموات سبع الثه حلق كض تروا أألم : تعالى قوله ومنه 

،.٧١( iC3وجعلالشنسسراجا)فيهنئوزا 
أوالأي، رووس مجتاسة : وجهتن يحتمل الشمس، ذكر على الثمر ذكر تقيء 

وجههالقمر إن ت يقال ت ٠ اري الانبمابن # نال أكشر. به الموات أهل انتفاع أن 
أكثركان لما 8 فيهن ١ : تعالى قال ولهن.ا الأرض، إلى وفلهرها ، الماء أهل يضييء 

،.٨١الماء أهل إلى يضيء نوره 

)ا(روحسمآم>/7.
٢٠٤٤^؛ ق صورة )٢( 
.٣٩٣!/الكشاف، )٣( 

)أ(روحسبيأ\/ْ؟د
.٤ ٩ صورة )ه( 

)ا-(روحسني،7أ/ْأا.
.١ ٦ — ١ ْ أين: نوح سورة )٧( 
\بو*\0موي؟ا؟0\.)٨( 



أوءثمنهءم مبادلأ فم أكم؛بمء أوفءأفي  ٠٠ص^!

. ٢١١ؤءاولأسامكم أاظءاثكمْ : تعالى ثوله ومنه 
.، ٢١الفل لشرف وذلك الأنعام، ذكر على الماص ذكر ندم 

ضاحةمه ونجلنا «ثا، العآيات م الفن هدا من ورد مما كير من قلل وهذا 
وقنابضعفك إيمانا نيزيدك المظر  ٧٠٠۶٠تقلب جلاله، وروعة وبيانه، الكرك( القرآن 

,اعجاره 

الظاهر:شهى خلاف على الكلام خروج — ١ ١ 
ا_الإظهاروالإىار

ُرصعالمفلهر يوصع ند كما بلاغية، جاب لأمالغلهر موصع اكعر يوصع قد 
اكحدث.إليها يرص بيانية لمكتة المضمر 

اخدُث،وأصل ، ء!اهرْ تكون أن الأسماء ني الأصل أن واعلم ١ : الزركشي يقول 
.٢٣١( كذلك ع؛ه 

إلاشحقق لا وغايات، لأهداف الأصل حلاف على الكلام يخرج ند ولكن 
الزال.ذلك على الكلام بجريان 

ألودلنم ديارهم س خرجوا إرالذين نر »ألم : تعالى نوله جاءفي ُا نللث، نمن 
الآياتا(رأ،.إرآخر • حدرالموت.• 

لهليفةلمكتة وذلك الضمير، مجوصع الثانية، و الماس و وهوقوله الفلاهر وصع 
)ا(مرةالازءاتوة:"ا"ا.

Aorlrكثي 
المئنلأزركغيأ/؛حد)٣( 

.٢٤٣اة: القرة )أ(مر؛ 



ابدل

.٢٢١التئدير لزيادة المضمر *وصع وضع ; وقيل ، ٢١١التشنيع لمزيد وعي 

اللهوعد إل ألا والأرض السموات ني ما لله إل أألأ ت تعالى نوله ني ورد ما ومنه 
.و7(ا()٣( ث1ول لا أكترهم ولكن حى 

أنهالمضمر؛ يضع أن القياس bن ئ المضمر، موضع ( الله I نوله وهو الظاهر وضع 
الوعد،ثان لتغخيم وذلك ؛ عناإظهاره أعيد ولكن الأمم، إظهار ص قد 

.٢٤)الخكم ملة والإثعار 

المواتحنق الذي الله أل يروا ا١أولم تعالى؛ قوله م جاء ما ذلك ومن 
إلاالظانمول فأبى فيه رئب لأ أجلا نهأ وجعل متنهم يحلق أل علل فادن والأرض 

ممرراوآ(«)ْ،.

فيإلتهم أثار ؤإن ص كما المضمر، موضع (( الظالمون ٠ وهوقوله الظاهر وضع 
الحدونجاوز بالظلم، علمهم جيلا ن؛ هناالأصم أظهر ولكنه المابقة، الآي١ت 

بالمرة)0.

الكهفأهنحاب أن حمت ا؛م ; نمالى قوله ني جاء ما أيضا القبيل هذا ومجن 
. ٢٧الايات،)إدآخر الكهف... إلى المئيه أوى إذ  CDعجبا مذآياتا كانوا وازقم 

.١٦١/١٢)١(روحسنى
؛.aa/t)أ(اامىنلازركثي 

.٠٠يرسأة: سورة )٣( 

•١ /٨٣ ١ ١ ١^^ روح )٤( 
.٩٩مرْالإما،اة; )ه( 
• ١٨ا/• ان'مْ روح )٦( 
.١ • ، ٩ ا؛ة: الكهف، صورة )٧( 



i با؛ءت منjljiJI  انمثمنخءم سائلان فم اكءيبمر

فكانواوصنهم، وصفهم، على للتتصيص الإضمار؛ مقام في إظهار ٠ ءتٍة ا نوله 
فيّناكاب)0

.٢٢١)a؛(« أحدا بربي أشرك ولا ربي الك هو #لكنا : تعالى قوله و،نه 
.٢٣١للخصم والهضم التعظيم، س فيه لما ٠ الرب ٠ ذكر فأعاد 

أحرجلسوف متأ ما أئذا الإنسان اوبمرو ت تعالى نوله في جاء ما أيضا ه ومن
.)٤٢ l(Tv ))فجا يك ولم هل س حقاه أئا الإنسان يذم أولا ؤ؛( جئا 

الإنسانةبان والإنعار التقدير، لزيادة وذللث ، أخرى مجرة 1( الإنسان ٠ ذكر أظهر 
وهوالمذكور، القول عن المانعة التكوين نثون من عليه جرى فبما التفكر دواعي من 

الر)ْ(.
ُءُ مْء ُِ  وماونحيا نموت الدنيا حياثا إلأ هى إن ا ت تعالى قوله في جاء ما الإضمار ومجن 

الخبرلأن ؛ الحياة موضع ٠ هى ا وضع ثم الحياة إل ا أصله  ٢٦١< )٧٣( بمجعرثثن نحن 
التصريحعن مغن تعينها بان وانعارأ التكرير، عن وحذرأ ، ٢٧١ويبينها عليها يدل 

٢٩.

.i/T"الإلهة، ا(الغمحات 
.٣٨ت آية الكهف، ررة ص ٢( 

.tAo/Xم(المىن،اازركث.ي 
.xU،n\'؛(مرةمِبم،آية: 

ه(روحانعانيا-ا/7اا،حا.
.٣٧االوم؛رنآيةت صورة ٦( 

.٧٢/١٨-واطرروح١س١بي٧١٨٧/١(الكشاف 
X١/؛ اكرز، أنوار ٨(  ٠.



ابدل

ء'ء ءْ  غثاءتجعناعم بالحي المحة فاحذتهم ا : تعالى ثوله ني جاء ما الإمحلهار ومحن 
.، ١١)أأ(ا( الظ١لم^ن قفوا منيا 

لبعاد٠مبان إيذانا الضمير، موضع ٠ الظالم؛ن لنمرم ١ قوله وهر الغراهر وضع 
(.٣١ص ونل <، ٢١لسر 

إنده يم تم الحلق الله يدي كتف يروا راولم ت مالي قوله م جاء ما ذللث وس 
بمشئالله ١^،ئإ بدأ ض الأyضف١ظنوا غي سموا ش سإوء الله على ذس 
(.D٤١(« فديرّ شيء كر ض ١^،' الآخر'ة؛ن اوف1ة 

٠الخلق الله يندى كنف I ; فال حنث الدء عند الأولى الأية في الله امحم أبرز 
تشال الدء إليه ند يحتى بفعل طه ٠ ذكر جق يلم لأنه الإعادة، عند وأضمره 

. ٢٠١يمدُْ«م » : تال ثم ، الله« ءنندى 
تلوجهثن ، يمدْ الله ثم ت بمل لم ونل؛ 

اللهيندى كنمر ا قوله وهوفي منه بقرب ُمزأ مفليرأ كان الله أن ت حدهما أا 
,الخلق لفظ إلا ينهما يكن ولم ، a الخلق 

نيمنحصرة الدلائل لأن الإعادة؛ جواز على م ههنا الدليل أن : وثانيهما 
اقوفيممانى:»ثمهمايامحاذيالآف

٠٤١ت آية االؤ>نون، سورة ( ١ ر 
)ما(روحستيخا/أ'ا.

ا.آ/ْ-)■؟(أنواراكزيل 
٠.٢ ، ١ ٩ أيةI انمك؛وت محورة )٤، 
بمرق.-  t-uy/xالإلهآ الغتوحات )٠( 



اسقمنخءم _laJki القءاد1كءيبمرفم مد 

منالإنان لهذا الخاصل النفسي الدلل أثارإلى الأية ءذْ وفي ، ٢١١وأئ(ا أنمهم 
ساسسالآناقمولخأثلصوافيتلمهاأنارإلى التي ف،وفيالآة 

الأولالدليل وأما اسمه، إهلهار الثانية في فآكدْ الدلملأن، م ا ث■ءنJهJ٠(( الأرض 
يسيرءالله على ذللث إن ٠ توله؛ في أخرى مرْ اسمه أبرز ثم رآ، الثاني بالدليل فاكده 

إقامةمع : نقول إبراز، غير مجن يعيده ثم : قال كما يسير علمه ذللي إن : يتل ولم 
يسيرأذللث بكون أيضا العرفة يوجب فانه اسمه بافليار فاكده يسير أنه على الرهان 

الكاملة، بمدره القادر، الخي أنه معناه وفهم الله لفظ سمع إذا الإنسان إن ف، 
أراده،لما راد لا الإرادة نافذ جم، كل بذرات محيط بعلم، العالم ، نيء يعجزه 
.، ٣١الإعادة بجواز يقْلح 

.، ٤١الأمر لتعفليم المضمر، موضع الظاهر وضع : وفيل 
الئئ1ةبمشي الله تم ١^^ بدأ كيف هانظروا الأرض في روا سبماقل : ال نثم 

 ١٠١^٠،.

تمحعللثكانت وفيها الإعادة، في واقعا كان معهم الكلام أالزمخشريء يقول 
قبلإنشاء الإعادة بان علميهم احتج الله، مجن بأنه الإبداء في قررهم نلما ، الركس، 
فهوالذي، الإبداء يعجزه لا الذي هو شيء يعجزه لا الأي الله كان فإذا ، الإبداء 
الذيهو الأولى النشأة أنشأ الذي ذاك ثم : قال فكأنه الإعادة، تعجزه لا أن وجب 

*٠ ٣ آية نمالت، مررة ( ١ ) 
.iA/Tا/جْ،٣ امحر، المم )٢( 
امرمآا/جهآ/\•؛.النقم )٣( 

ر،(همءان-همصآ/ا؟ث'دممدسالأزاحالم
,٢٠أين انمكيوت محورة )٠( 



اولاب

١(،بدأ) وأوثعه ، اسمه أبرز انمى هذا على والتنسه نللدلألة الآخرْ؛ المشاة ء ينشي 
.)٢٢نه الفخامة يإظهار المفلهر الأر م وللسالغة 
لأنأولأ، المواءة م إضماره بمد الآحرْ، المشاة مع تعالى باسمه الإنماح ونل 

الإعادةلمسة تحقيقا ، تعالى اسمه إبراز خليقة فكانت ، امصودة هي الاخرة المشاة 
ويليهالإضمار، ثم الإفلهار والأصل : 8 أحمد ٠ نال . الأولى إليه بت س إلى 

الإضماربمد الإظهار الثلاثة وهوأفحم ويليه الإظهار بمد الإظهار التفخيم لتمد 
كانيالآية)"ا(.

.٢٤)آآ(8)المجر٠ون يلمن الماعه قوم اويوم : تعالى قوله في جاء ما ذلك ومن 
بهذاعليهم جيل للتصميرهم، موصع ة الجرمجون ا وهونوله الفناهر وضع 

٠ ٢٠)الحكم بملة والإشعار المنح الوصف 

جعلتم ئرة' ضعف بمد من جعل تم ضعف من حلمكم الذي رالله : تعالى نوله ومنه 
)٦؛.(« ZDالمدض الخليز وهو يشاء ها بمخ؛ق وشته ضنا ^ بمد من 

ا،لراد.غير أنه يوهم الضمير يكون حيث للس، انممرازالة موضع الفلا٠ر وضع 
:والثالث أوالْلفل، الخنتن في الوجود •' والثاني أوالتراب، النطفة ت الأول ت وتيينه 
المحركللهلفل تجعل التي الأولى والقوة العمر، أرذل وهو انمخوخة بمد الذي 

. ١٤U/x/جْ  ٣٢امر الضر  Twrlrالإلهة الفتوحات وانفلر - ٤ آ/ا"٩ الكشاف )١( 
\/،مأا.)آ(ال>از، 

Aviwالشهاب، حاثا واطر - ٤ أ y/؟ الكشاف، ض )٣( 
.١٢أين صورةالروم، )٤( 

)ْ(روحاشاضاآ/ْآ.
.٥٤اة: الروم صورة )٦( 



_JIمنخرم مبادلان فم 1كٌأبمر طاغنن ص

التثكيررا،الغيرية دأذهد ٠ الخاجب ابن ٠ ناله ، البلوغ بمد والثانية ، لكدي والاهتداء 
الالذين ل جئع به أم كذبا اش على #افترئ ت تعالى قوله ني جاء ما أبمأ ذللث ومن 

،.٢١ه )a( الب والضلأو النداب في بالاخرْ يؤمنون 
لهم،توبجخا وذللث الضمير، موصع يؤمنون، لا الذين ا ويونوله الظاعر وصع 

,٢٣١بعده مما الحكم سب إلى ؤإبماء 

الكافرونفقال نذرثهمْ جاءهم أن عجنوا أبل تعالى: نوله ني جاء ُا ذللث رمن 
)جء)٤(.عجيب شيء هذا 

هاناأولأ لصسمارهم ; ومل ،، ١ إليهم أمني مما بتعيينهم للإئعار أولأ إضمارهم 
.٢٦١يكر لا مما ونمبمهم لإنكارهم، لعنادهم، 

٠b العثمن شبمهم أوعطف مموجبمه، بالكفر عليهم للتسجيل ثانيا لهارهم
ممااتصافهم بق لإما الضر، موضع الظاهر ووضع العفة، ُن نعجنمهم على 

اممممارهمعلى لدلالته البعث، من نمبمهم بان للإيذان ثإما كفرهم، يوجب 
نيعنه هوأنق مجا على — وجل عز — لقدرته ُعايتهم مع عنه — بمحانه — الله لقدرة 
،.٧١كفرأ كونه ني وأعرق الأول، من أنتع الديعة مصنوعاته من العقل قياس 

y/؟،/؛.\(اورئل_الزركثي 
.٨ آية صبأ، سمررة ( ٢ 

١. ٩t/uحانةالشباب، وانظر ١، ١ /١ ٣t٢(روحاناني، 
.٢ آية ق، سررة ( ٤ 

.٤٢آ/. ْ(روحانام 
.aiIaالشهاب، حاثا ٦( 
. ٤٢آ/. اكزل، أنوار وانظر ، ١ آ/أ7 ٦ ال-انى، روح ٧( 



=^=ا-ددل 

هذاقولهم م أنهم على للشهادة الضمم موضع ٠ الكافرون ا وضع ت ونيل 
.٢١١العفليم الكفر على مقدمون 

بلىتت( عظامه جمع لن أن الإنسان أايحب : تعالى نوله م جاء مجا ومنه 
.و{أ)٢٢أما«ه لشجر الإنسان يريد نل بمانه)T( لري أن فادوين؛ش 

الهديل،من يغمى لا ما ثانيا إعادته وفي ( الإنسان وهوقوله) المفلهر أعاد 
.والإرادة)٣٢ الحسان هذا تأبى الإنسانية وأن ارتكبه مجا نيح على وايص 

:الألفات ٢- 

خلافعلى الكلام صورإخراج وهومن ، وألْلفهاالبلاغة، أنواع أروع مجن ويعد 
٠٢٤الظام)مجمتضى 

وهوالبلاغة، علوم أجل من الإلتقات أن واعلم ا الطراز(: ) صاحب صه ويقول 
ر،.٠ وعقودها ، قلائدهاقي والواسطة جردها أمير 

بلاغتها،ومنتهى نصاحتها، أوج في العرب كانت الكرم، القرآن نزل وحنن 
أملوبإلى أسلوب من انتقل إذا الكلام ويرون منه، تكئرون يالعرب I وكان 
ياصتدراروامجلأء لمشاطه،  ٢٦١نفلرية وأحسن السامع، صد المسول ني أدخل 

إصغاثهو(رمأ،.

ه/ْرحاناالثهاب -وانفلر  ٢٤a/t•المغوء، -وانفلر ٤٣٨/.ر١(الكشاف، 
.ْ — ٣ ت آية التياهة، صورة ( ر٢ 

.١٣٧٢٩)-ا(روحسم 
)أ(سّلأءتاوظمسا/ا.آ.

أ/اما.))،(الطراز 
ضم خطأ تطرية )٦( 

• ١٩٩ص ياحالمليم  ٢٧)



_cj|منحءم مئادلأن فم اكو؛بمأ ااعمأن باأتت مس 

الإثدام،هي الشجاعة لأن وذلك المرية« بسائ ا أيضا الفن هذا ويمي 
،سواه يورده لا ما ويورد ، غيره يستملح لا ما يركب الشجاع الرجل أن وذلك 

مجنغيرها دون بها تختص العربية اللغة نان ، الكلام في الالتفاف هذا وكذلك 
.٢١اللغات)

حرويهاعلى الرائعة الفللأل مجن مزيد لإضفاء ، الكرم القرآن آيات استخدمته وقد 
سامعيهمن صرت متى : ٠ الكاكي ا يقول كما القرآن ني الممات وكل وكلماتها 

.٢٢١موقعه ما عرفك 

آياتبعض قي ورد كما المشهور على الالتفاف عن يلي فيما أتحدث وسوف 
اللاعة.أهل بحض عليها اصهللح التي الأنواع تلك أحد به والحق البعث، 

;تعالى قوله الالتفات فيه ورد مجا عنها الحديث بصدد نحن التي الأيات فمن 

.٢٣١)قح(( ترجعون 

فلهاالتي الأية لأن وذاك الحطاب، إلى الغيإ س التفات فيه الخْناب هذا 
بهيضل مثلا بهذا اللي أراد ماذا فيقولون كمروا الذين وأما ه بالغيبة ■؛يهناب فيه 

سالك عهد يمضون الذين )نح الفاسشن إلأ به يضل وما كثيرا به ويهدى كشرا 
هماوكك الأرض في ويمدون يوصل أن به الله أمر ما ويمطنون مينافه بعد 

اواثرأ/ا/(ا.المثل )١( 
.٢(ص الملوم )آ(.غتأح 

٠٢٨اية.' رر١٠ْ^٥، )٣( 



ابدل

و1(((>ا<.الخا،إون 
إلىالنية أملوب س والتقت ، عنها الخدين بمدد نحن التي الأية ني جاء ثم 

أنأراد نقومهم، وحث نعالهم، وموء نائحبم، عدد لما لأنه وذلك ، الخطاب 
ljuj  أنلجواز أبلغ وذللث ، إليهم الخطاب نوجه ، ومريبمه لومه وكامل ، مخطه مزيد

نيوأشد ، أروع ذللث كان افناطب إلى موجه الإنكار كان إذا أمجا ، الإنكار بمله لا 
.، ٢١والتقريع واللوم الكايه، 

بقول( الخاسرين ) عقب ذللث افتتاح أبدع وما » : ذللك في (( المناعي ا ويقول 
.، ٣١((( كيف ) المعجب المستعهلف المغضب الإلتفاف طريق على 

قضىقم ءل؛ن نن حلمكم رموالإي : تعالى نوله في جاء مجا كدللث الالتفات ومجن 
،.٤١ fiOlتمترون)أنتم ئم عنده مسمى وأجل أجلا 

:نال المابقة الأية ني أنه إذ الحطاب، إلى الغسة من الأية هذه ني الأاتفات 
كمرواالدين مم والخور الظلمات وجعل والأرض الئموات حالق الذي لله ءالمحند 

،.((CD١٠يعدلون بربهم 

ونقلالايات هده في أتى ثم (( كفرواالدين ثم ٠ نوله الغمة، بامّلوب ونع حيث 
زيادةالأسلوب تغمر في والخكتة ، ٦١( خلقكم فوله) في الخطاب أسلوب إلى الكلام 

)ا(مرةاوقرة،آة:أأ،'اآ.
ماراكز.ل،_إرثاد ٢ ١ (/٢ _روحسني،  ١٢٩(/)أ(اوحرس 

tvis  التحرض ١، ١ آ/. الشهاب _طب\rvTl.
٢. ١٢(/الدرر، نقلم )٣( 
٢.ت آية الأنعام صورة )٤( 

الشهاب،حاشة ، ١ . الملم العنل —إرثاد  AU/Uالمجاني روح . ٧١افمح؛ط،'إ'/ المم )٦، 
أأا.اكحريريما'أ/-اا.



منخءم iilaLuفم اكأأبمر الانءاذ من،إإس 

وس

بالحياة

را،*والتومحخ التشنح 
إن؛ قال حث ؛ وجهاآخر ذللث م I الشهاب حانية ٠ صاحب ذكر وفل 
أنتمنم ) ينتضيه كما كفروا بالذين خاص لكنه عاما كونه صح ؤإن الخطاب 

٠^١^^١الا>سدللالآناق أنربإنى الأنفس دلل :أن ونكته نمرون(، 
وماوالماد المدأ إلى الدليلن من كل م أشير وقد أوجب، ،، Jipوالشكر السائمة، 
مهام.

ورضوالماءنا يرجون لا الذين ران : تعالى قوله في جاء مجا أيضا الإلتفات ومن 
.، ا١٣)ت( عزآياتناعاقون مم بهاوالذين الدنياواطمأئوانياة 

بهتحدث الذي العيية أمالوب عن عدل حيث لقاءنا ٠ قوله: في الالتفات وقع نقد 
الثمواتفي الله حاق وما والنهار الليل احتلأف في رإن : قوله م السائمة الأية في 

العثلةرْ،.بأسلوب التكلم إلى ،، ٤١وت<« يتمون لقوم لايات والأرض 
منفيه أن كما ، ٦١الله لقاء أمجر مجن التهول الأسلوب هذا استخدام في والمكتة 

يخفى.لا  u٢٧١الوءيد

نجدفلن يضلل ومن فهوالمهتد الله يهد اومن تعالى قوله في جاء ما أيضا ومنه 

■يم\'آا اكحرم . ١ • مأ/ح'آ/ا• اللم -رثادالعتل  ٨٧٣_/، روح )١( 

١^٧.يونس مروة )٣( 

■)ئ("-ورةمسا،ةآ 
.م:ا/جأ/أآ١ الملم العقل -إرثاد ا/أ7 ١ العام روح )٥( 

)ا"(الر-ءع؛ن



ابدل

نأوامزوصما وكما  ١٠٠•،وجومهم عد ^ ١٠٥١يرم ونحشرم دونه س أولتاء لهمْ 
. ٢١سمراوآ(ا)زدناهم جهثإكلماختْ 

الله«يهل من ا ثوله ني الغية من الممات ونيه نحشرهم« ٠ قوله ني الالتفات وقع 
الفلمة.باسلوب التكلم إلى 

باطوبتكلم أنه كما ، ٢٢الحشر)بام الاعتاء بكمال للأذان ذلك في والمكنة 
نفوسفي والهلع الرعب، من مزيد لإلقاء المكلم؛ أصلوب عن عدل ثم أولأ الضة 

•الله إلى مصيرهم أن يعلمون حنن الكرين، 
فن%سم\إئهم بالحي نأهم عنك نمص انحن : تعالى قوله أيضاماجاءني وسه 

.٢٣١وآ(« هدى وزدناهمً بربهم 
ثم، 8 بربهم أمنوا قوله» ني الغية إلى المكلم أسلوب مجن الممات الكريمة الأية في 

.8 اوزدناهم نوله في المكلم أسلوب إلى أخرى مرة والمقت عاد 
وعليهالرب، بعظمة للأشعار ، المكلم أملوب إلى عدل حى ، ذلك في والمكنة 

الصحيحبالانجاه وللانعار ، ٢٤)اشالة مجن عنهم صدر لإيمانهم،تا ، الربرهة وصف 
.تعالى الرب اسم لهم أصاف حنن ، السليمة للفْنرة 

إلىعودة وذلك 8 وزدناهم ٠ الغيبة أسلوب إلى أخرى مجرة والمقت عاد أنه كما 
الزيادةرمز تعفليم من فيه أن كما الكلام، نظم عليه صبك الذي ، السابق الأصلوب 

)\(,ورةالإماء،وة/>\<.
)•ا(الحرانيلآ/أأ،روحسني0\/0لإا

.١٣وة الكهف سورة )٣( 
٢I ١ /جه/٠ ٣٢المليم المقل إرشاد — ٢ ١  ٧/١ه ائعاني روم )ت( 



المسمنحرم مباءلأ■ فم اكءببمر ال،نءاذ من ؛

الإنسانحقا وص I ; تعالى نوله م جاء ما أيضا ومنه را، الخليل الشيء الهدي من 
فحقاعلمه الثطمه حقا ئإ ؤآ{ جى فرار في ظننذ جعتاه م ؤي( طين نى لأنة مس 

ذاركحلم١آحر أنشأناه ئز لخما المظام فكسونا عفناما المضنه فخقا مضغه الخلمه 
رمؤءء الخالص أنمن الله 

وعندالتكلم أسلوب استخدمت إذا النمير، ني واحد ق نعلى الايات جرت 
أنهإذا و، الله فبارك ا نوله في الغية أصلوب إلى التكلم أصلوب عن عدل الأيه ختنام 

مابأن والإنعار، الروعة ؤإدخال المهابة، ترمحة I بدلك وقصد الجليل، الله اسم إلى 
ماٌسمع من كل حق بان وللإيدان الألوهية، أحكام من العجيبة الأناعيل محن ذكر 

إجلألأبه التكلم إلى يس—ارع أن حظه أولا — وجل عز — فدرته آثار محن فمل 
.رألأا وعلا حل لشؤونه وإءظاُا 

والأفدهوالأنصار اثع نكم أنقا الذي أوهو ت تعالى قوله ني جاء ما أيضا ومنه 
رم.)av((( تشكإون نا فليلا 

الاياتأن إذ الخطاب، إلى بة الغيمن الأية هذه ني الحطاب باصلوب عدل 
فيههم إذا فديد عداب ذا بانا عليهم فتحثا إذا أجش الغيبة باّلوب جاءيت السابقة 
المغايرةكانت ؤإمما ٠ لكم أنشا ) الحطاب أسلوب إلى عنه عدل ثم رْ،، l(vv ))ملمون 

.عفلسمة لنكتة ، الايات هده ني المشركين مع حيينه أثناء القرآني الأسلوب في 

.٢١٠م'آ/جه/السليم، العقل إرشاد — ٢ ١ /٨ ١ ه اشام، روح ( ١) 
.١ أ — ١ ٢ آية ايومحنون، سورة ( ٢ ) 

.١ ا/ْ ٨ انام روح ِ ١  YU/-.r/Tاللم،(•إرتادص )٣( 
٨^١.ادرمنرن،آيةت صررة )٤( 
ما'لآ.آية; الوضرن، صورة )٥( 



ابدل

ماءعلى أبقى وذلك الخمة استخدام القديد بالعياب التهديد ّرض م أنه وذلك 
مراضذكر وحئن • والتهديد القرع، بهيا مواجهتهم من را، الركتن وجوء 

أدعىوذلك عيانا إليهم رجها الخهلاب وجعل اسحضرهم، والامجتان التفضل 
ال.والفالخهل عليها ران الم السليمة القيه واسهاض قلوبهم، ثغاف لملامسة 

بعتابهم؛امتعطانا خهلابهم إلى الممت } : الدرر{ نقلم ا صاحب يقول وكما 
.٢٢١(( إيابهم إلى أقرب بمذايهم اكذكهر عند لأنه 

القيامةيوم إدكم° تإ  GDلبون ذلك بعد إئكم ئم I نوله: جاء»ي مجا ومنه 
٠ابةة المأ_الايات م المستخدم الغيبة أصلوب عن عدل حيث • ، ٣١ا )تت( تبمون 

الأيةيده ني الخطاب أصلوب إلى ، ، 8٤١ طم)ق( تجس من الإنمان خلفا ولقد 
وجهعلى ، بهم—ا والتيكجر والبعث الموت محورة ار لامتحضوذلك ، 8 نكم إا 

الما البعث على الحجة ؤإتامجة ، التحدي مجن فيه أن كما ،، ر والتخويف التعريض، 
•يخفى 

.، ٦١)\ق(أ الأولون فال ما مثل قالوا ابل ت تعالى نوله في جاء ما أيضا ومنه 
ذرأكمالذي وهو ا السابثة الايات عليه جرت الذي الخهياب أسلوب عن عدل 

 j8 >؛سنون واله لأ'نض ا (v للإيدانوذلك □لوا( )بل الخيبة أملوب إلى ، ٧١
)\(المش،الزركشي،آ/7ام.

انمرر،مآا/آ7ا.نظم )٢( 
.١ ٦ — ١ ٠ آة؛ الومنون صورة )٣( 
.١٢ت آية الومجنون صررة )٤( 

)ْ(اومضارا/أذ
٠٨١صورة )٦( 

• ٧٩آية؛ الومتون صورة )٧( 



أوضمنفمحرم مئادلت أكءيبمرفم الغران  iuمن؛![

أننأرادت والتهدد، التخويف، آيات يعد جاءت قد الأية هده ولأن ، ٢١١بالغضب 
للوم،أدعى وذللث الغسة مقام إلى الخْلاب منام من نابعدتهم تحكي 

العياب.عيدان إلى الرحمة، ميامن عن والإبعاد والتقريع، 

وحثنرن تمحين الله ان فبصا : تعالى نوله ني جاء ما أيضا ه وعن
.i(w )٢٣١)تمحون 

كانا عالكلام لفت حيث الله( محان نوله) في الأية هدْ لي الالتفات جاء 
وأماI نلها تعالى نوله مثل في التكلم أصلوب من السابقة الايات ني عليه اثرأ .

إلى،، ٤١)تق((( محضرون العذاب فى فأولثلث ١لآخر٠ ولماء بايايا وكذبوا كمروا الذين 
*اإلى ص معا العقلة صيغة من الكلام لفت حيث الأية؛ هذه في الغيبة أسلوب 

،•١ — وتعالى بحانه — للمولى الخليل الاسم إ٠لءار منها هوأعفلم 
لأنالعفلمة، بأسلوب جاء والتهديد الوعيد، مقام في لأنه _ أعلم والله — وذللث 

مجنمواجمهة التهديد يكون حنن القلوب. في والرعب الخوف، لإيقاع أدعى ذللث 
٠— سبحانه — اظلولى 

علوعلى أدل وذللث الغيبة، باساوب جاء والتسبيح، التنزيه ذكر جاء وحين 
علما.بها الإحاْلة عن والعجز الإلهية، الزلة 

إلعنالكانرين، تحدث حنن السامة الأية في عنالسة الأسلوب غير أن كما 
)ا(نذلماادررآ-اا/إلأد

.د)آ(اكمض،/ا/ا-
ماا.)-ا(مرةهمومآة:

.١٦أين: اروم )؛(_؛ 
)ْ(نظماادرر،ْا/ا'ه.



ا-ددل

أنكما ، رأ، تنسها أشد لأنه وذلك ؛ ( تموز حنن ) الأية هذه ني الخطاب أسلوب 
الجليل.انمل ذلك على حث نه 

•العمل بهذا ملزم أنه مخاطب كل يثعر معاينة لهم الخطاب يوجه فحنن 
شْمن لظلوا ممغرا فرأوْ ريحا اولسأرمتا : تعالى نوله ني جاء ما أيضا ومنه 
•٢٢١رآئ(ا( يكمرون 

هذامثل في امة الس—الأيات عليه جرت الذي الغيبة أسلوب عن الكلام فت لص 
نمميذلك إل موتها بند الأرض يحص كنف الله رحمت إدآفأر أءانظن : تعالى نوله 

هذهفي العظمة بآصلوب التكلم أسلوب إلى . ٢٣١)1أ(ا فدير في وهوعدكل الموًتى 
.٢٤١القدرة تمام مع بحانه عفوه عفليم على تنسها وذلك الأية، 

لمالحلي الله يدي كنم يروا لم ءاو ت تعالى قوله في جاء ما أيضا الالتفات ومن 
. ٢٠١(( )lGيسير الله على ذلك إ0 يعيده 

أسلوبعن عال حيث يروا( لم أو ) قوله ني الكريمة الأية هذه في الالتفات جاء 
كدبفمد نكدبوا وإن I : تعالى فوله في السابقة الايات عليه جرت الذي الحطاب 

أملوبإلى عنه عدل ،  ٢٦١ء )قت( اللاغ إلأ الرسول على وما فنلكم من أمم 
بأنهمعنهم الإح-ار بمد الحضور شرف عن لإبعادهم وذلك الأية، هازْ في الضة 

ْا/مأ.)\(طمالدرر، 
اْ•)اأ(ّررةالروم؛

.٠.روم; أ-ا(ّورة 
)أ(طمانمررْ\/-آ'اا.

.١ ٩ ت آية انمكبوت سورة ( ٠ ) 
.١٨آية؛كعوت انم سررة ( ٦ ) 



_JIمنخءم  i،JaL_فم الخءببمر الأذأا>, من 

مناخاطب، عش الإيماء الانتقال بهذا أراد - أعلم والله - أنه كما ، )١( مكذبون 
علىوأبقى وانماب، اللوم، طام ني له أروح ناشة الهجر، بسهام الوجه في نرعه 

اكومهؤلاء على الإلهي الغضب لذلك تمويرأ نيه أن كما ، ٢٢١بموت أن وجهه ماء 
.— أعلم والله — الضالن 
يئسواأوكلث ولمائه الله بآيات كمروا ؛اوالذين تتعالى نوله ني جاء ُا أيضا ومنه 

. ٢٣١)11(8 اليز ابٌ ءن لهمْ وأوكك رحمتي من 
قولهني الغمة أسلوب محن الكريمة الأية هذه في القرآني الأسلوب في التغاير ونع 
،بلاغية لكنة وذلك ، 8٤١ رحمتي محن يسرا ٠ التكلم أسلوب إلى 8 الله ءبآيات 

وتعاىصمحانه الله اختصاص لبيان — أعلم والله وص ~ ، الايات تهدفتها ام
العائدم الكلصمير إلى الرحمة إضافة هلريق عن ذلك على والتنميص بالرحمة، 

محواففمثل في وخاصة ، الرحمة إلى الدائمة العبد ولحاجة ، سبحانه ا،لولى على 
شإليه العد حاجة مدى ليان ، وحده الله إلى الرحمة نلك نسبة جاءت ، العذاب 

.العذاب محواقف ني وخاصة محوثف كل 

لكموجعل ^ محن فه ونفخ مرام ئز 1 : تعالى نوله في جاء ُا الالتفات ومن 
8 )تشكرون نا فليلا والأهدة والأمار التع   d٠١.)

سواه٠ قوله في جاء الذي الغية أسلوب عن بالعدول الأية هذه في الالتفات جاء 

.xyv/t)ا(اكمم، 
.rwlrالزركثي )أ(المءان 

.٢٣وة: انمكوت، مودة )٣( 
.أ/إمآ.)؛(اكمض،

.٩ أية؛ السجدة سررة )٥( 



ابدل

>ا<.لكم( ثوله) في اخاطة أسلوب إلى ٠ نه ومخ 
أصح، تكويته واكتمال الإنان خلق ُراحل ذكر بمد لأنه ؛ ذللث م والنكة 

وا،لواخذة.التكليف، مقام ني أصبح بأنه ولإثعاره إليه، ١^٥٧^ بتوجيه خليقا 
صلححقن الخهناب بخلعه وتشريفه الروح، نفخ بعد أنه ذللث ني النكتة وقيل 
،I٧ : قال حيث وجهاآخر، ذللث م ٠ الدرر نظم ا صاحب وذكر • ، ٢١للخْلاب 

إنالهملهم اخدث يزيد بان جديرين فكانوا أسماعهم الحديث لهدا السامعون ألقى 
.٢٣١وجعل( ) قائلا الخْلاب لفتإلٍهم وانتفاعيم 

أفرادمن اخ١طين لأن ٠ : فقال آخر وجها ذللد في 1 التحرير ا صاحب ذكر كما 
باإذا٠Jن،خاص غير كلهم للناس والأفنية، والأبصار، المع، وجعل الماس، 

-صهاكحدث اكوعات من الراد ؤإتقان القدرة، عفليم عى الاستدلال انتهض فلما 
بنقلالحاضرين إلى يلتفت أن ناسب وغيرهم للمخاين، الشامل الغيبة بطريقة 
بالتوبيخالتعريض س يعده يرده مما وأسعد بالامتنان، أثر لأنه الحْناب؛ إلى الكلام 

مجنأنرى العقل، ونوى الحواس بقوى والامتنان ( تشكرون مجا فليلا نوله) في 
فهومتجنود، متكرر، والإدراك بالحواس، الانتفاع لأن وتسوبته، بالخلق، الامتنان 

والعدولأثاره، في المظر إلى فهومحتاج راكمويم، المكوين، بخلاف محسوس، 
معاللكم وجعل ) الى عالتن مبممرين، مامعئن، وجعلكم ت يقال أن عن 

٠ ٢٤١الفصاحة في أعرف ذللد لأن والأفده( والأبصار 
التعرضمإ/ج7/آح. اللم، انمتل اد إرث، ١ آ/إ ١ ايام روح ، ١ انح—ط، السحر )١( 

مأ/حيمأ،/.اللم، الئل إرشاد ، ١ ٢ آ/أ ١ انماني روح )٢( 
ْ>/1ْآ.الدرر، نقلم )٣( 

)1(اكءرم،



1وبصمنخرم 1كي؛بمرص الانءان طاغت ص إ

ولْهمجديد •حلق كي الآرضأث في ضننا ١^١ ود١لو١ ٠ ت مالي نوله و»نهأبمأ 
1لآياتانتهس الذي الخْل\ب أسلوب من >آ،، الممات نه D(« لكدري دنهم باثء 
حث، نالوا( قوله) في الغسة أسلوب إلى لكم( وجعل السامة) الأية ختام قي 

وغيبتهمعادت إذ استحضارهم، بعد الأسلوب بهيا مخاطبتهم إلى الايان عادت 
التام.عن 

منوغضا النعم، لتلك سكرهم لعدم محنهم، بالغضب إيذانا ذلك م والنكتة 
،.٣١نولهم 

التيالشه تلك لأن الخهناب، مقام عن بتغييبهم امتهانهم أيضا يتمي أنه كا 
٠مراتبهم بانحمئاط كفيلة زعموها 

يأتيالمنكرين، هؤلاء من البعث حول دارت التي الشبه معظم أل نرى أننا كما 
عن— محانه — المولى إعراض إيا-انا وذلك الغانب، منزلة إزالهم فيها الأسلوب 

عليهم.وسخطا قولهم، مجن غضبا مخامحلبتهم 

هتثيرالرياح أرسل اثدي !والله ت تعالى قوله ني جاء ما كذلك الالتفات ومجن 
.ارأ، النشور)ج بمدموتهاكذلك الأرض به فأخيناميت إلبلد ابأممناْ نم 

عنعدل حيث ( أحيينا — تناه ف) فوله في الكريمة الأية قي الالتفات وقع 
المعظمالمتكلم أثوب (إلى أرسل الذي والله ) الأية به ابتدأ التي الغسة أسلوب 

١آية! الجدة، سررة، ( ١ )  ٠.
٢.ا/ا■، ٥ الدرر نقلم - م؛/ج7/آآ،م لم، الالخل إرثاد ١، ٢ أ/أ ١ ص روح )٢( 
٤.٢ ا/ا■ ْ النمررأ نغلم م؛/جي/تبم\،، لم، ال-إرنادالخل ١ ٢ T/، ١ انمام روح )٣( 

٩.أين: ناملر، )!(صورة 



الجدل

السحاب،سوق أن كما عليه، وأدل الاختصاص، ني أدخل وذلك شسعلا،، 
،— بحانه — المولى بها اختص التي الإلهية القدرة دلاثل من الميتة الأرض ؤإحباء 

وأنه، بالقدرة التخصيص على وللشيه ، وأفخم ، الإلهية العفلمة مقام على أدل ولأنه 
,الله غير ، ٢١أحد قدرة تحت يدخل لا 

منهاوأحرجتا أحستاها الميته الأرض لهم اوآيه تعالى؛ نوله ني ■جاء ما أيضا ومنه 
انمونمن فيها ود١منا واعنأب ئخيل من جنات فيها وجعتا )٣٣( يأكلون فمتع حجا 
.)٣( ؤج(( يشكإون أفلا أيديهم عمقه وما فمره ليأكلوامن ؤت( 

نيالنية إلى ، ^ سأطوب بالكلام بالخيول الكريمة الأية ني الالتفات ونع 
الخاثبأسلوب إلى هنا ونقله ، المتكلم بأسلوب سق فيما الخهلاب كان ( ثمره ) نونم 

يخلقهالتمر لأن وذلك ،، ٤١— سبحانه — المولى على يعود ( ثمره ) في الضير أن ذ إ، 
.،٠١الل-مالي 

يكونند الضمير » : فقال ذللث ني (( الشهاب حانية )ر صاحب فصل وقد 

ثرح ٦٦٩١٦اكزيل، -أنوار  ١٧١١٦الدرر، -ا/ا.ا-_الحرانحءط،)١(الكشاف، 
صايلأئ، علوم م الإبماح  ٤٦٩-  ١٧٦١١الأنراح، محروس ا/ايأ، النماح- ما،ب السعد، 

الدينكال  ٣١٤ص امآل، إعجاز عن الكاشف الرمان ، ١٠٤ص التغتازاني، السعد، شروح ، ٤ ٤ 
العاني،ءاهلٍعا< ، ١٩٧٤ه— ١٣٩٤'يا، مْللوا—، أحمد د. الخديثي، خديجة د. تحقيق الزملكاني، 

١ ١٢٤ص تحريراكمحسر ، ٤٥ص بديعااتر^ن، ١،  ٤٠ص اكوق،، الغواثد ، ٣٨•١/ الأقران معترك 
٢.■ ٦ ٢، •  ٥١١العرم اكلم بلاغة ١ ٠ ا/أ بغيةالإيضاح، 

معترك، ٣٢م/. الرهان ، ٦١٨١٧الشهاب، حاثية ، ٦٦٩١٦اكز؛ل، أنوار ٦، ٠ ؟/١ الكشاف، )٢( 
.٥١.٩١٦اقرأن، لأحكام ا/اخآ_ا.باع الأقران، 
.-٣٣٠٣يسأية )م-ورة 

.٦٨١١٦التنزيل، أنوار ١، م^اجلأالأ٦ العتلاللم، -إرثاد ١ إ/ْ الكشاف )٤( 
.٦٨١١٦٦^١٧، ١٦٧١٧المليم، العقل )ْ(إرثاد 



البسعنخءم مياءلت فم اكءبءء| اقواو بااغ،ن من 

اسممجرى يجري قد الضممر نإن ، لهما لمثذكر أولما والأعناب للنخِيل، 
ومماالله حلمه مما لماكلوا ; قانمى خالمه، لأته له؛ ثإصانته لله، أوهو الإثارة، 

منلمس يانه عليه واعترض • اشة إلى التكلم س الممات نفيه بأيديهم، عملوه 
الانتفاعمجن فالتمكين نمرها، مياهها ومجتر الخنان، من القمري لأن الإلممات، 

:بمال بان العظيم، لضمير إضافته نالفلا٠ر الأءتتان، على الدال بالممخيم أولى باكله 
فيء1اهرة المفع، عامة أفعال لأنها أفخم؛ ض مجا أن عليه ذهب بانه ورد • نمرنا 
يوردلم ولدا التفخيم؛ ذللغ يستحق فلا الحب مجن مرنة أحمل والثمر القدرة، كمال 

بفعلكماله ل؛كون التمر : ونيل الله، خلق مجن وجعل الاختمحاص، أسلوب على 
كمايسو-صه حتى التمر أولأ ذكر مما المقصود وليس التعفليم، ذللد يستحق لا العد 

مجكابرة،القدرة كمال على دلالته ومنع القدير، الصانع على الاستدلال ل توهم، 
الأكل،أن والأحسن آخر، بوحه الدلالة يافي لا التاخير من مرتبته انحمئاط ومنهم 

بقولهالنعم عن غفلتهم على نيه كما الغسة، فيناب الله، عن يشغل مما والتعيش 
وتركتللنخيل، الضمير ; وقل • موقعه ني واقع فالألتفات ( يشكرون )أفلا 

لاتفج-ءر،ت ونل ، للماء : ونل حكمه، في لأنها ، إلهامرجوع غم الأعناب 
.، ١١بعده، يخفى ولا ملابسة، لأدنى والإضافة 

يعبدونكانوا وما وأزواجهم ظلموا الدين ءاحشروا ت تعالى نوله *ي جاء ما ومنه 
dD  ٢١وآ(« الجحيم صراحل إلى فامدوهم الله دون من ،.

عنعدل حيث له( الدون مجن نوله) في الكريمة الأية هده في الالتفات وقع 
;نوله مثل في ايامة الايان عليه درحت الذي العظمة بضمير التكلم أصلوب 

.U٢٤/• الشباب، حانا )١( 
.٢ ٣ ، ٢ ٢ ا؛ة الصانات، سورة ( ٢) 





انمثمنهوم مبادلا؛ تم اكرنه الالءاد باات،ن من 

بمدرماء السماء من نرل اوائذي ; تعالى نوله في جاء ما أيضا الالتفات ومن 
.، ١١ cCIDتخرجون كذلك ميتا بلدة به فأنشرنا 

و4امتهل الذي الغيبة أسلوب عن عدل حيث فانشرنا( نوله) في وانع الالتفات 
(.٢١اللقط هذا ني انمثلمة باّلوب التكلم إلى الأية 

اعذلموالأشعار ، والإحماء البعث، بامجر العناية كمال لإظهار ذللث؛ في والنكتة 
أمرهولة معلى الدلالة هو الثل هذا ضرب مجن اطلفصود ولأن ٠ ، ٣١وخهلره أهميته 
المقصودأن إى ا الدرر نظم ) صاحب وذهب — قدرته جالت للمولى بة بالشالبعث 

بهوصل ما على الظاهر الدليل أنه على ات، الإنبعفلمة على الدلالة هو للي، ذس 
،.٤١الأُوان ثر نس 

مدثونظرلأ خشاكم' نحن )تم( الدين يوم نزلهم أهذا : تعالى قوله ومنه 
٠١٠.،

الاياتعليه جرت الذي الغائب أسلوب مجن الكرممة الأية في في عدل 
.حلقتاكم، ) ثوله في ائفاطب لوب أمإلى ( نزلهم هذا قوله) مثل ني المابمة، 

،,٦١والتبكيت الإلزام، بملريق للكفر توجيه وذللث 

.١١الزخرف،"أين! صورة ( ١) 
٣٩اليررنظم - ٤ اومم؛/جخ/ا النل العآ/ماا--إرث—اد ٥ انى انمروح )٢(  ٦.

اكءر،رْأ/الأا.
اكزيل،-أنوار ٢ ا/ار• انمرر/آ نظم )٣( 

اوّابقا-ا/ابمم.)؛(الربح 
.٠٧\"0، آية الواثعت، صورة ر0إ 

)ا(روحسني7آ،ي؛ا.



==ابدل 

ئإ)oT( صنا الماء مسا أئا )TT( طعامه إلى الإنسان اهتظر ت تعالى نوله ومنه 
ؤت(ونحلا وزبموئا )aT( رفقا وعسا ( 23حنا فيها فأنسا )H( فما الأرض ذفثا 

.، ١١)أأ(اولأمافم' متاعالكم وأئا)TT( وفاكهه عناؤ( وحدانق 
(الإنسان فلينظر ) نوله في العتبة أسلوب من الكريمة، الأية في الخْلاب لفت فقئ 

,، ٢١الأمتان لتكميل وذلك ، ( ولأنعامكم لكم ز توله في الخهلاب أسلوب إلى 
أسدلهاالتي الله، نعمة بعفليم للإشعار — أعلم والله — بدلك المقصود أن كما 
ومن، لهم خاصة المعم نلك بان يشعرون الخطاب إليهم يوجه فحنن عليهم، 
رشدهمإلى لعلهم أنمهم، ويراجعون بالجل، يشعرون ذلك فيجعلهم أجلهم، 
-زوبون•

:الماضي بلفظ المستقل اشرعن - ٣ 

الالتفات،ني داخلا الماضي، بلفظ المستقبل عن النمير اللاغة، علماء بعض عد 
٠بالألتفات ملحقا آخرون عده كما 

لذا،؛ ٣١الظاهر مقتضى خلاف على التعبير مجن يعد فانه الوجمهئن، كلأ وعلى 
يعدلم إذا ناله عما مستقلا مبحئا واجعله البعث، آيات بعض في عليه أعرج سوف 

٠مجته عد إذا للإلتفات رديفا يكون أن على حرصت كما الالتفات، مجن 

فيله تشبيها المستقبل عن بالماضي التجوز ا : اللون هدا في القيم« ابن ا يقول؛ 
المضارععن به أخبر إذا الماضي الفعل وهوأن لقانية، ذلك تفعل والعرب التحقيق 

.٣٢، ٢٤)ا(مرةءس،أية: 
.١ مْ/جا'/آ١ الملم، إرثادالختل ،  tA/r• الخام، يوح )٢( 
■ tMl\الازاح، ءوثس الغتاح، موامب )٣( 



I وسمنخءم مجادلان فم |كء|بمر الغءاق وااسن مز|

الفعللأن مح-انا وأفخم ، مرقعا وأعفلم وأكد أبلغ كان ، بعد يوجد لم الذي 
•، ١١٠وحدوثها بكونها المقعلوعت الأمور من ومحار وجد كان ند أنه ، المعنى من يعطي 

هدهحقيقة إسات ، العنا مكري مع خطابه م الكرم القرآن غاية كانت، و،لا 
،القضية هذْ عن نحدث ند نانه ؛ لها الكرين أذهان وترميخها،ي ، القضية 

الماضيباللفظ ، اب والح، والحشر ، المن، وأهوال ، وقوعها وصدق ا وحقيقته
أمرهاوكان وصيتها، لونوعها، تحقيقا وذلك حصولها عدم من الرغم على غالبا، 

.نيه والجدل ، لإكاره مجال فلا ، وانتهى حدث ند 

لتضعطأ الزمن من الاباد وهلوُن، ، بعيد الالغسب، حجب، الايات بنا اخترقت لقد 
مجتهيحكى تاريخ وكأنها الماضي بأسلوب ترد الألوان متعددة مشاهد أيدينا بثن 

الأحداث،هده وقوع في الثقة تؤكد القرآني الفلم بها انفرد التي الملريقة وهده العبرة 
،.٠٢١ الغيوب علام عنها أخبر فقد ، فيها للشك مجال ولا بالفعل حيننا فكأنها 

وقفواإذ ءولونرئ : تعالى قوله المتقبل، عن عوضا بالماضي انمير فيه ونع ومما 
،.٣١)W(،( منونكون ربما لأبان ولانكدب نرد ليتنا يا النارفمالوا على 

يدمذرس، ١^١ مواقف من موقفا عن الأية هده في - وجل عز - المولى يخبر 
المتقبل،بميغة اللففل يأتي أن العرف كان بعد، يحدث لم ذلك أن وبما القيامة، 

فيتستعمل قد ٠ إذ ٠ و ، ء وقفوا إذ ٠ الماضي صيغة إلى الصيغة هد0 عن عدل ولكه 
—الله خبر لأن ؛ كان فكأنه سكون ومجا ، ر إذ I مرصع في ٠ إذا ا و ٠ إذا I موضع 

.٥ ٢ ص ايشرق، الغواني ( ١ ؤ 
•الخديدة مصر بنها — الختيدي مطعة . ١ ٦ ص حجاب، الفتاح عبد اليد المآتي الفلم بداير من )٢( 

)آ(سورةالألعام،ي7^



===ابدل 

،؛٢١العذاب ذلك تحقيق على للدلالة ،؛ ١١ب1لأصي عم نلهذا وصدق حق — تعالى 
اوأبرز: ذلك في ٠ البحرامحيط ٠ صاحب يقول ، ر"؟، التحقيق ني الماضي نقدأشه 

الواقعمجرى انتفلر للمحق إجراء ، بعد يقع لم كان ثإن المضي صورة في هدا 
.،٤١٠الماضي 

الدئيابالحياة ورضوا فاءنا يرجرن لا الذين ءإن : تعالى نوله في جاء ما ومنه 
،.٠١تت(ا( عاقلون عزآياتنا هم والدين بها والهارا 
بعضاوتغوكر الأخر، باليوم كذبوا الذين الأشقياء أولئلث حال تصف الكريمة الأية 

الرضامنها، فدكرت الهالكين، مصاف إلى بهم انحدرت التي الصفات تللث من 
الخصلتينهاتين ذكر جاء فقل لذا الاخرة؛ عن والعملة إليها، والركون الدنيا، بالحياة 

 Iتحقيقعلى للدلالة وذلك المضارع، من بدلأ الماضي، بلففذ ٠ واهلمأنوا . . . ضوار
أصبحتبحيث وتمكنها ، ، ٦١فيهم وتقررها هم، نقومفي الخصلتين هاتين 

ؤلتغييرها مجال ولا بها، وصفوا والتي لهم، الدالمة كالمنات 

ومنالحموان في من محمزع المور في نفح اويرم : تعالى نوله في جاء ما ومته 
١^١،.داخرين)قق(« أنوه وكل الك فناء من إلأ الأرض في 

.٢ ٤ •  o/rالترآن، لأحكام الجامع ١( 
 )Y العاني روحya/u  التدض، محح - ١a/y . ١.
•٢ ٦ ص الجاز، ش بمص م الإيجاز الى الإثارة ٣( 

٧.اين: يونس، ررة ٠( 
.١ Y مآ/ج؛/ا اللم، العتو -إرثاد ؛/YU ١ العاني روح ٦( 

.AUايت: 7(مر؛المل، 



المسمنحءم ميادلأن فم الهر|بم الهءآذ با|ن؛ مذ 

وماالصور، ني النفح مشهد وم ، العث أهوال من مشهدا الأية تصف هنا 
تلكتقل أن الأية وأرادت ، مد يحدث لم ذلك أن ومما سماعه، وقت بالخلي بمحل 

نولهني الضارع محن بدلأ الماضي بلقط التمر فكان مجوثرأ، نقلا الرمة الصورة 
.)١( ووقوعه تحننه صدق ؤإلى محالة، لا كاتن أنه ^ إثارة وذللث ٠ |ففزع 

رحممس وا محشأولئك ولمائه الله بآمحات كمروا اوالذمحن ت تعالى قوله ومنه 
.و1(ا(عذاب لهز وأوكك 

،القسامة يوم الكافرين القوم عن الله رحمة بعد مجدى سن أن الكرممة الأية تريد 
،عليها يير أن حقه كان الذي بالمضارع التعسر عن فعدلت ، منها يأسهم ومدى 

لفظبانمرإلى عدل ولكه بعد، تقع لم التي التقية الأمور س الٍاس ذلك لأن 
العياب.يرون حنن نفوسهم في  ٢٣١اليأس ذلك تحقق على للدلالة ينموا« » الماضي 

ميتمحلي إلئ مسام سحانا فتشير الرياح أرمل الذي ءوالله ت تعالى قوله ومنه 
. ٢٤١اكور)13(٠ كيلك موتها مد الأرض محه فأحيينا 

فسقناه— أرمل قوله} قي الأية هده في المضارع عن بدلأ بالماضي التعسر وسر لقد 
إرساللأن وذلك مجضارعة، الأفعال بهده يأتير أن القياس كان نفد i أحيينا ف— 

ولكنهالأحوال، من بحال ينقْير لا تمر، مسبه ؤإحياءها الجرد، الأرض إلير الرياح 
وتقرر، الإحياء وقوع على الدلالة هي، عفليمة؛ بلاغية لئكتة المضارع عن عدل 

٢٥ ص القرآن، علوم إلى الشرق الغراثد ، ٤٨٥ا/ئخأ، الغتاح، مرا>؛، ١ ٠ ٥ / ٤ القدير، نتح )١( 
.٢٨٤ص بلاغا، ،أمالٍب fvir/Y■الزركغي  ١jU،,Ji، ٤ t/. الطراز، 

.٢ ٣ آة انمكرت سررة )٢( 
٢.٢ آ/؛ . التحرير ٢ .  U/Y. أنوارالتريل الشم الخل إرثاد )٣( 

)؛(مرةناْلرآةآ.



دلاب

.٢١)1< الأرض ولحاء صونه تحقق على كذلك وللدلألة مجثه، 
تمرعاعند الكريمة، الأية إلية قصدت الذي المر في ا التحرير I صاحب يقول 

مذاته ^١٧^ با،لضارع والنمير السورة، هذه ني ٠ أرصل ٠ نوله في الماضي باللفظ 
لإمكانإظهارأ ، واسرهو يما استدلال محا القصد لأن ١ ت ( يرمل ) ٠( الروم ا مورة 

اللهصنع نجديد على الاستدلال محها نالقمود 0 الروم ا سورة وأماآية نظيره، 
. ٢٢١ونمهء 

:الماضير بالزمن الإرسال فعل لإتيان تعليله في القرآني جر التفصاحب ويمول 
أوالإضلال،، الإهداء وهي عليه، المترنمة الأثار بق يالإرسال أن إلى أإشارة 

.٢٣)٠ الماضي بالفعل ع؛ه عم ولهذا سابق، فالإرسال والأحياءأوالإماتة، 
.٢٤))آ\(ا(نجيد صه كن  ١٠٠ذلك بالحق الموت سكره »وجاءت ; تعالى فوله ومنه 

والقمرانالكرات، تلك وهووصف الموت، نبل للإنسان موجه ا-لثهلاب 
ولكنهبعد، يهعر لم إذأ فالموت الموت، كاس من يحتيها سوف التي الثديية 

الماضيإلى عدل ولكنه الضارع، بالزمن الفعل يأتي أن القياس وكان يقع، سرق 
الالأحفالاتلتلك الشد مجن فيه أن كما ،  ٢٦١وتحققه  ٢٠١اقترابه على نجيها ( )وجاءت 

الندم،فح ١ ٤ مأ/ج7/ْ النم، انمنل _إرثاد ١٩٩/٢٢-روحادام٢٦٧/٢٢)١(سم

iJrا٧^^)٢(١سم٦
.a،>a/xما-/جاا الملم اسل )٣(إرثاد 

٩٠١ امحة ق صورة )٤( 
)ْ(اصفأ/هخآ.

.٤ آ/ا٢ -أنواراكزيل ١ ٢ م٤/جA/٩ لم، الإرناداساط ، ١  ٦AT/Y انام روح )٦( 



اس■منموم ■بائلان فم اك|ي■ الانءان ^l■،؛ مس 

،نشاطها يكل اخاطب نفس يستحضر أن أيضا ويريد ، والألم ، الرمة س ب ما 
بعديحدث ما إلى للاعقال اسعدادأ من الشديدة اللحفنات تلك لتمس ، وتيقظها 

.والعقاب ، والحساب ، والنشر رالحشر، ، السؤال من ذلك 

:اكارع بلفظ االاضما عن انمم - ٤ 
نعانه،وانقضى حدث الذي ا،لاصير عن تعير أنه إذ السابق، المحث عكس وهو 

والاستمرار.الحدوث، على يدل الذي المضارع يلفظ 

وأهدافءا؛ات إلى للوصول آياته بعض ني الفن هذا الكرم القرآن استخدم وند 
.إليهايقصد 

الفعلعن بالإخبار اتحرب نميت ؤإمما ا ت الفن هذا عن ٠ القيم ابن ا يقول 
وجودعن الإخبار حالة ني به أتى إذا المضارع بالفعل الإخبار لأن بالمستقبل، الماضي 

الحاليوضح المضارع الفعل لأن وذلك الماضي، بالفعل الإمحار عن أبلغ ذلك كان 
كذلكوليس يشاهدها، السامع كان حتى الصورة تلك ويتحضر ، فيهايبع التي 

•اكرام 

المضارععن به يخبر الماضي الفعل هوأن نله، الذي القسم وبأن ينه، والفرق 
لمالتي المتعاظمة والأمور توجد، لم التي الهائلة الأثياء مجن المضارع الفعل كان إذا 

وحدوثه.كونه، من الفراغ وولمع، ووجد كان، قد فيما ذلك عند فتجعل نحدث، 

الفعل،ه؛بمة ييتن بذلك الغرض فإن الماصي، عن به أحبر إذا الضارع الفعل وأما 
ويشاهدها)١(؛، يعاينهاكانه السماع ليكون صورته، واستحضار 

ندواإئه حما الله وعد جميعا مرجعكم )إيه ; تعالى نوله في جاء مجا ذلك فمن 
٤ْ.ص انثرق. )١(الغواثد 



iSiSiiiiiiiSاسدو ءءءءءءع^ءءةع^^^^^^^ء^^ةع 

...إرآرالآات«)ا(.محنمبئ
منالصيغة بهذه انممر ني ئا وذللث 8 سدوا ا نوله في بالمضارع التمير وير 
يكونالذي للمحال حكاية اللفظ هدا جاء وند ، والحدوث ، الاستمرار علير الدلالة 

فلا، واستمراره ، الإنشاء نجدد عر تنبيها مه أن كما ، لها وتمحويرأ الخلي، عليه 
عليرالعفليمة الإلهية للقدرة تصوير ذللث ور زس، على يقتصر ولا ، بمحال يقطع 

الإءادة)م.

.٢٣) TT)8حئا)أخرج لسوف أئذامات الإنسان اوبمول ؛ تحار نوله ومنه 
الإتٍان>تطلب القياس أن إذ ، الماصمر من بدلأ ، يقول المضارع باللففل النمير جاء 

بهالإتيان ولكن ، وانتهى البعث منكر من وي ند القول هدا لأن ، الماضي ر به 
وذللث، الماضية الصورة تللك استحضار وهي الكريمة، الأية قصدتها لغاية مضارعا 

يقتصرلا البعث إنكار أن إر حفية إنارة نيه أن كما ، ٢٤)قوله محن للعجب أدعى 
والعقولالخبيثة، النفوس وجود باستمرار إنكاره يستمر سوف ؤإتما ممن، زمجن عر 

وفيراليوم، نرى أننا ذللك على والدليل ، الدهور وكر ، العصور مجر على ، الصدئة 
ويجعلهالبعث، ينكر مجن نرى ، العقول ونشهلت العلم، نيه سما الذي العصر هذا 

.المستحلات من ضربا 

يزاللا وأنه القول لهذا التجددى، الاستمرار أيضا، بالضارع التعبير أفاد وقد 
•)٠٢ الألومي ذكره كما الصور، ر يقح حتى بمجدي 

•)ا(مرةمسآ؛بمئ 
انمررا'/ا-لإ.نقلم )٢( 
.٦٦٧م؟( سورة )٣( 
.١ إ ا/؛ ٦ التحرض - ١ ١  ٦٩١ ايام روح )٤( 
الأول.السابق ارجع )٠( 



المسمنخ|م مبادل؛ غم اكر؛؛|| الانءاد >ll؛؛ من 

ماءاو1ماء من أنزو ١^١٠ أن نر ؛أنم : تعالى قوله ني جاء ما باكارع التمم من 
.٢١١و3(أ -ضر لطيم الل؛ إ0 الأرض فتمح 

:نصح نوله م باكارع التعسر محامن إخلهار في ٠ الكثماف ا صاحب يمول 
وصفه، لكنة : نالت ؟ اكارع لفظ إلى صرف وبم ؟ فاصحت ت نل لا ه٠ 

.٢٢١ء الاخضرار إسات ، مجعناْ لأن زمان، بعد نعانا الملر بماء إفادة 

بانلذلك علالوا حسث انمي، هذا من هوقريب ما إلى الممرين بعض وذهبا 
.٢٤١لأهميته وتحقيقه ،  ٢٣١الأرض اخضرار نجلءد يفيد بالمضارع التمير 

التيللهيتمت تمويرأ فيه بالمضارع النمير أن إلى امحيط، البحر صاحب وذهب 
•لْ، الأرض لابمت، التي والخالة علمها الأرض تكون 

ومخبالدهن تنبتا طورسناء من تخرج اوفجره : الى تعوله قوعنه 
للألكينلآ(((لآ،.

أرادهالمكة وذلك تخرج( قوله) في الماضي دون الضارع باللفظ التعبير جاء 
الشجرة،نالك بها كونت التي العجيبة الصورة تلك امتحضار وص الكرم، القرآن 

كما، ٢٧١ساء ْلور مجن بالنبات خارجة يبمحرها السامع كان حتى تكوينها، أول في 
فلا، خروجهاواستمرار الشبمرة، تلك بقاء استمرار يٍين أن أراد — اعلم والله — أنه 

-اا•.)ا(ّورْالخج;
مم،.اJUويتي أيضا الرأي أخذ قد ، ١  ia/t■الكشاف، )٢( 
^t-a/yالطراز )٣( 

■t/؛ut)أ(المىن 
 )٥(YAn/T.
.٢٠أية! اطلومجنون، صورة )٦( 
)٧(



=^=ابدل 

•الله ثاء ما إلى بامة نهي بحال، تممطع ولا بزمن، تختص 
ئمالخلي الثه ندى كنف يروا لم ءاو : تعالى نوله في جاء ما أيضا ذلك ومن 

.٢١١لآآ(« يسم الله على ذلك إن بمده 

وذلكالاصي، دون ( سديء ٠ الضارع المسغة هده م التعسر -جاء 
بدءوهي — وجل عز — الخالق ندرة فيها ممثل التي العجسآ الصورة نالك لاستحضار 

مختلفة،أهلوار في وجعله الخلق، في التدرج محن أعجب الصورة هده إن بل الخلق، 
المدحمن أكثر الكر:بما القران م الحلق بأصل الموح أن ، ٠ الألومي ر ذكر وكما 
. ٢٢١بالغرابة للإشعار الصيغة هده ني به جاء نقد ولدا مختلفة، أطوار في بجعله 

كلالحلق هذا نجدد استمرار لإفادة وذلك التعسر، في الصيغة بهذه جيء ت وقيل 
اللهقدرة معلنا الكون، به تفتق قد جديدأ، حلقا يجد بمره الرائي قلب فكلما يوم، 

التيلأنمدر٣،.
سحابافقثيز الزياح أرسل ءوالئه : تعالى نوله في جاء مجا التعبير ذلك ومن 
.٢٤١و3(ا( افثنور كيلك هوتها بمد الأرض به هاحننا ميت بلد إلئ مقاه 
تلكلمحكى ا( ثئير قوله» في الضارع بصيغة التعبير جاء الكرممة الأية هده في 

كمالعلى تدل التي الهينة تلك ولاصتحضار السحاب، إثارة فيها تقع التي الصورة 
٠ ٢٦١رين المقمن عدد الرأي هدا إلى ذهب كما ، ٢٠١الربانية القدرة 

٠١٩آية انمكعوت، مررة ( ١ ؤ 
)موهص.\اى\.

.٢٢٨الحرير.٢، )٣( 
٩ت فاطرآية صورة )٤( 

)ه(صفّآ/ا.آ.
ماكرم بمتوب وابن الملراز م الملوي وابن والناص، والسماوي تفره، ني الرد أر ميم )١( 

واكوكامم، وامطيمتبْ  T-Ut/r ،jU^iاتزركشيما/ْح؛، رامالفتاح، 
٠تمسرء 



|وبع،ث،متخءم مجادلا؛ با1فء|اقءاد|كءوبمرفم ص

الإثارةإن I ،: ١١يقول حث وجهآآخر الصيغة بهده النمير م ٠ الألومي I ويرى 
•ستقبلأنكون ، إيجادهايعد يوجدإلا فلا عنها، ينفك لا وأثر للرياح خاصية 
منوحقيقته فلاهره، على محارع ١ اصتعمال يكون هدا وعلى الإرسال، إلى بالنية 

افشلعلى يدل مما ثم الماضي على يدل مما الإبان يكون أن وجرز تأويل، غير 
ونحنه نفبه توسوس  ١٠وننلم الإنسان خاقا اولمد : تعالى قوله لي جاء ما ومنه 
(.٢١الوريد)n(« حز ز إث أقرب 

علىللدلالة وذلك الماضي، دون يالمضارع، 0 توسوس ا قوله في التعبير جاء 
علىنهو؛ قارته تحد ولا عالمه، ينقضي فلا الدائمة، حاطته ؤإ الله علم نمول 

وأخفى.المر يعلم الذي بحان ن، ٣١وسكناته وحركاته، ، انم؛- بافعال دائم اطلاع 

٠، ٤١٠الحافرة)^(في لمردودون أئنا أيهولون : تعالى قوله في جاء ما أيضا ومنه 
استمرارهمعلى للدلالة وذلك (( يقولون ا انحارع بلفظ للبعث المنكرين قول جاء 

نياستمرارهم على نللدلألة يرددونه، ما دائما قول فهو والإنكار، الشك هدا ني 
القاريءأنعلى يخفى لا أنه مجع انحارع، بصيغة اللففل جاء والضلال، الغي هدا 
،.٠١زمانه وانقضى منهم، صدر قد القول ذلك 

الموالأهداف والمرامي، القرآني اللفظ استعمال في الماهية الدقة نرى وهكذا 
هدهمجن ذكرت مما ولتا سراها إليها يصل لا والكلمات، الحروف إليها تقصد 

•)ا(ردحسمأأ/الأا 
٦.١ اة ق سورة )٢( 

ا^٩^٦٦)r(\سمُ

.١٠آية النازءاتا صورة ( ٤ ؤ 



ايدل

اكربلاغة كن وارماعها القرآنية، سمواللاغة على وأوضحه، دلل أكم الماذج 
٠بعيدأ ثأوأ 

:ه_الأمالوبامحإ
ظلالمن يضيفه مما وبريقا، جدة الكلام اكتت التي انموية انحسات وهومجن 

خاصة.

إنالرعد هذا صى ااومولون : تعالى قوله م جاء  ١٠العث آيات في منه ورد وفد 
,..إلىآخراممه ياء ما إلأ ننما ولا ضرا لمى أملك لأ ئل )aG صادةين كنم 

الآياتا()ا(.

على٠ له الشاء ما إلا ا نفعولا ضرأ لنفي لاأملك نل  ١٠الأية هذه وردت 
تعالى،الله من الوعود أن استبعاد إلا بالزال أرادوا ما لأنهم الحكيم، الأسلوب 

وسخرية،تهكما الوقت تعيتن منه فْللوا مجته، ذلك أن يدعى الذي هو — . — وأنه 
ثإذاا،لوعود، لذلك الجالب أنا باني ادعيت إذا يتم إنما التهكم هذا ت الجواب في فقيل 
ليليس مجا ادعى كيف صرأ، لنفي أملك لا أني ني مثلكم باني مقرأ كنت 

بحق؟>أ(.

•نيء ني إجابتهم من ولص يتوقرنه، لا بما ' سؤالهم فواجه 

أويوما لبما قالوا ليقم كز نهم قائل فال ... ٠ : تعالى نوله ني جاء ما أيضا ومنه 
.ة8>'ا< الآيإلىآخر ... مرقكمْ أحدكم بثزفابموا بما أعلم دبكم قالوا يو°مٍ مض 

.٤ ٩ ، ٤ ٨ آيت يونس، ّورة ( ١) 
•)آ(ردحستياا/اآا 

.١٩٧الكهف، )■T(_؛ 



افثمعرم مب1عو؛ فم اكو؛بمر التءاد وااس مد 

مماأجابوه ، الكهف ني ساما لثهم مدة عن الاخرين الفتية محولأء أحد سال ح؛ن 
٠فمالوا علم به لهم ليس عما اليحث ني يمشوا أن حثوا ولكنهم ، لهم يفلهر 
الخالبحب يهمهم ما على لنالآ وذلك ٠ ا،لدية إلى هذه يورثكم أحدكم نابمثوا 

مجنهدا أن المفسرين بعض ذكر وقد . يمالموا لا عما ؤإعراصا ، الفاء عته يضء كما 
الحكيم)١٨الأسلوب باب 

ناهذا نرفدئ من ينشا من وينا يا أفاأوا : مالي نوله في -بماء ماأيضا ذلك ومحن 
وي(اا)٢٨المرملون وصدق رحمن وعد 

الباعث،عن نالوا لا المعنى أن على الحكيم، الأسلوب من أنه واحد غير ذكر 
هدامجا سألوا أن يهمكم مما ليس ذلك ؤإن الناثم، كيعث ليس البعث هدا فان 

والأراع؟الأموال، ذو العث، 
الرحمنبعثكم : يقال أن الفااهر مقتضى إن : ولتل فيه، ما م؛عهم مجن وفيه 

ليكونبتكذيبهم، يشعر ما إلى عدل ولكن الرمل، به وأفاكم العث وعدكم الذي 
•، ٣١أدخل التقرع وم أعول، 

حثاأخرج لسوف ت ما أئذا الإنسان اوبمول تعالى؛ نوله في جاء ما أيضا ومحنه 
سفلولميكفاوت(«)٤٨حك١ئ أئ الإنمان أولايد/ ( 53

بعدالحياة إلى إعادته وعن الاستبعاد محييل على الكافر، المنكر، هذا تساءل فحنن 
:بقوله مواله عن يجيبه أن الأولى وكان ، ءلاهرْ عن الكلام صرف وفنانه، مجونه 

)ا(اطدروحالمعابي،ْا/-'اآا.
•٥ ٢ آية يس' مرْ )٢( 
٢. tv/Yالشياب حاشة وانظر  rrlyrالمعام، روح )٣( 
ا-ا-/با•.م؛؛آية سورة )٤( 



ابدل

يحلآخر بسؤال السؤال وواجه الإجابة، هذْ عن عدل ولكنه ، نحوهذاأو نعم، 
الماشرة،الإجابة عن تأثيرأ وأشد النفس أوقع؛ي وهذا والتعجب انماب، طاه في 
ثل.عن أوجده التي العظيمة الندرة بتلك وتذكير للنظر، لفت نيه أن إذ 

حمس فال حلمه ونى مقلا لتا روضرب : تعالى نوله في جاء عا ذلك ومن 
.عليإ)؛ق(ا(راأ٢^، مءوهربكل أول أنشأهاالذي يحييها قل )ay( رميم وهي اتحظام 
طريقعلى بجواب أمر اثاهاء الذي ريحبيها ت له ول يقبان خق الم أُر 

رمن: نال يا لأنه عراده، حلاف على الماثل استفهام بحمل الحكيم، الأسلوب 
الاستحالة،أراد ؤإمما انحيي، تمءن طلب فاصدأ يكن لم ه رمجيم وص العظام يحي 

.٢٢١٠مة أول أنشأها الذي يحجيا » له: نقيل علعا متطلب هو من جواب فاجيب 
)ت؛(إم1اتومن أنئا وعظاما ترابا وكنا ثا رأنذا : تعالى قوله ص جاء ما ذلك وُن 
. ٢٣١)قت(، داخرون وأنتم نعم هلً ج الأولون أوآباؤنا 
إلىالاستفهام محن نصيهم بمرق الحكيم، الأسلوب طريقة على جوابهم جاء 

.٢٤١نعم ; لهم فقيل ؟ أيعثون ; كالسائلين فجعلوا الاستفهام ظاهر 

نيمجه الغاية وأن البلاغي، اللون هذا الكرك؛ القرآن تغدم اّكيف، نرى وهكذا 
يكونما بقدر الكلام تحسبن به مقمودأ يكون ولا العني، إلى ترجع الأول المقام 

.وتقويته ايعنى تنين به الفصول 

.U'\/UA)ا(مرةص.آة: 
)أآ(اكمضآأآ/ْلأ.

.١ ٨ - ١ ٦ انات انم )٣( 



 _llانمثمنض>م ساهوة فم الأنءان مد؛

;الصليب — ٦ 

.صصو لقتضى الأسلوب مخالفة عن اللاعن علماء بعض عده وقد 
إلى. .• الممرات في ما للع إن ألا ا ; تعالى قوله المعث آوا0 في عنه جاء ومما 
.٢٢العقلاء)على العقلاء غٍر لغلمب ( عا ) كلمة )١(. ٠ الأية آخر... 

.، ٣١نقار عفليم شيء الماعة رلزله إي رئكم ائموا الناس أيها ءيا ت تعالى نوله رمته 
منبعد صلكهم ني ينتفلم ّومن النزول، عند اiكلمين ه حكيعم حمناب 
اللكن القيامة، يوم إلى ذللث يعد والخادمن التكليف، رنة عن القاصرين الوجودين 

.، ٤١بملريقالتغليب بل عندنا الحقيقة بملريق 

والأفدهوالأنصار الممع لكم أنغأ الذي وهو ٠ ; تعالى قوله ني جاء مجا ذللث ومجن 
،.٠١ء تشكرون ما قليلا 

بتغليبللناس الخطاب أن على بناء ءلاAرها على القلة ، (( تشكرون  ١٠قليلا رر قوله 
ميلعلى للمشركن الحْناب أن على بماء القي، ممى تكون أن وجوز ؟ الموتن 

.،٦١الألفات 

أفلاوالنهار اللل احتلاف وله ويميت يحم الدي وهو ء ت تحالى قوله تمرأ وعندما 

.٥ ه ايآ يونس، صورة )١( 
AXKjW)موه\ش\و 

١•آية الحج )'ا(مرْ 
اد)أ(روحسم7؛/.

,٧٨اية انومترن صررة )٥( 
>،.U/\Aانعاني روح )٦( 

=(.>=



ابدل

ئفلرنو(|>ه.

.٢٢١الكارين على ا،لوتن لتغلب الأية هده م الخطاب أن نجد 
إئاحاقا من أم حكا أشد أمم }دارسسهم : تعالى قوله جاء»ي ما ك-دللث وت 

>م.ح،قاممننمحلأزبو(« 
والمواتا،للائكة، من ; خلائقه مجن ذكر ما يريد ٠ حلئا من أم I ; قوله فان 

وغلبا،لردة، والشياهلن والئواثب، والشهب، والكواكب، والمفارق والأرض، 
الأشياءهده عد بعد قوله عليه والدليل ٠ خلقنا مجن ت ممال غيرهم، على المقل أولي 

منمجهللقأ ٠ حاقا مجن أم ٠ ت ونول المقية بالفاء ( حقا مجن أم حكا أند أهم )فاستفتهم 
عجاف•, ٠٠آكدا ، كذاحاكا : قال كاته تقدمه، ما سان اكتفاء ُالمان، قد تغ 

(IDثاوكناتراناوعفاماأئنا،]!لذا ; تعالى نول جاءفي مجا ذلك ومجن 
a داخرون وأنتم نعم مل )قل( الأولون أوآباؤنا  CD .،ْل

.٢٦١التغلب بطريق ولأباتهم لهم خطاب داخرون« وأنتم نعم هلً ١ قول فان 
جاء• ٢٧^، CDوالممر اشس اوجمع تعالى؛ قول في جاء مجا أيضا التغلب ومجن 

.٨ ٠ اية الوهتون سورة ( ١ ) 
.rtr/n)؟(حاثيةالشهاب، 

.١ ١ آية الصافات، سورة )٣( 
.٦٩١١٦أ/لإّآ،أنواراكزل، )!(الكشاف، 

.١ ٨ — ١ ٦ آية الصافات، سورة )٥( 
.١  AU/U^l،اللم، التل إرثاد ، VA/XT•انمام، روح )٦( 
٩آية; التياهة، صررة )٧( 



المصمنخ،م  iiialuض الانءاذ بيات؛ من 

الفعللفظ ولأن ، جامعة الواو لأن وعوالقمر ، المذكر لتغليب 1إا جمع ٠ بلفظ 
.، ر١ امتنع انملف ولوأريد ، مقتضى 

الجيان:علم 

تالتشيه د ١ 

ومتعة، القاريء وهونزهت بالخاْلر، رحما بها وأن ال؛لاغة، علوم أروع مجن وهو 
النفس.واصتراحة العقل، وبستان السامع، 

•والتحمق الإدراك مراتب أعلى ويرقى؛٩إلى الدص، ويشحذ يجلولهم، 
عالممجن نتمملها الصورة، على راتقة فللألأ تضفي التي السحرية الريشة تلك إنه 

ألواتاتضم التي الراتعة، القبة اللوحة وهوتلك والوام، الحس عالم إلى الخيال، 
•والإعجاب التعجب بض الرائي نتلقاها حلة، أبهى ني وتخرجها شتى، 

عذرتها،وأبو البلاغة، بحر هو التشبيه أن واعلم ء الهلراز I احب صعثه يقول 
.مقلتهاارآ، ان ؤإنوسرههاولابه١ 

الخفيالغائب بمل أن التشبيه، مجن الغاية أن ونر،انها البلاغة، اهلين أ«وذكر 
ويوضحالمعنى، التشبيه يكشف هنا ومجن ، المعتاد انحسوس بالظاهر ، يعتاد لا الذي 

الحسذلك يكون فمنه، وأبلغ وأعفلم، هوأحن، مما الشيء وممثل المراد، 
،.٣١الغلووالمبالغة ن مكتب 

٢. ٦٧، ٢٦٦ص بلاغا،  vJU، ٣٠ y/vالزركئي  ٢jU^l، ْ ؛ a/yاكزل أنرار ( ١) 
.٣Y٦/١)Y(ال1لراز

>--١٤٠٢—  ٢١٩٨٢، ٢٤٦ص الخغاجي، محنان بن الله همد بن محمد !لاعير الفصاحت، صر انظر )٣( 
.yyvl\ائراز ا/بمأأ، الأتران، ممحرك وانظر لنان محررت، العلب الكب دار 





المصمنهءم  iiJaL_فم اكءيبمر الانءان مق إ

ممالاسأح_ابا أفثتً إذا حتى رحمته يدي بين بننا الرياح يرسو الذي اوم تحالى؛ 
١^نخرخ 'يوس ١^١^، كي من به غاخر■بما انماء به غانزك١ مت لملي سقاذ 
)١(.)قق(أ(لعلكز 

نالفت، الفناء بعد السعث، صورة للمنكرس يقرب أن — وجل عز — الولي أراد 
فاءبعد يوم كل ني ممجدي الخياة يرون وهم الأيأت، من حولهم ما إلى أنظارهم 
—ندرته جلت — نالله . موتهابعد الأرض لإحياء الراح التصوير هذا نكان وموت، 

جفت،التي الميتة، الأرض إلى بالماء الثملة الحب طياتها بثن تحمل الرياح يرمل 
ليهاويدب الحياة نيها فري المهلر، عليها نينزل انملس، أر ُن ربتها وتشققت 

٠به المشبه هو وهذا الله بإذن ألوانه مختلفا ثمرأ يتخرج النشاط 
ذلكمثل أي I : الزمجخشري ينول . والفناء الموت بعد العث وهو المشبه يأتي ثم 

التشبيهوأداة  ٢٢١(( تذكرون لعلكم الموتى نخرج الثمرات وهوإخراج الإخراج، 
مجاولمح أمرين، بتن الصلة عقل يراد عندما تأتي والتي ٠ كذلك ٠ نوله ني الكاف 
نيوتوطده المعنى، إيضاح في رسالته التشبيه يودي وهنا ارتاط، من محنهما 

وجهيذكر ولم الأداة، ذكرت حيث انجمل، المرسل التشيه من رهو ، ((١٣النفس 
.٢٤الشبه)

*الخازن((نذهب الأية. هذه التشبيه»ي تحديد حول اختلفوا قد المفسرين أن على 
الميت،البلد أحيينا كما يعني ا تخرجون كذلك I ت تعالى بقوله المفمود أن إلى 

.٥٧أين؛ادعراف، صورة ( ١ؤ 
)يصف^إ\\\.

.٢١٢بلأئ١م^نص)٣( 
.٤ ْ ٤ / ١ صر أكفا صغرة )٤( 



ابدل

•ودروسآئاوهم فائهم، بمد قبورهم س أحياء ، الوني نخرج كيلك 
إنزالبواسطة البات يخلق كما تعالى الله إن فتيل الشبه، وجه في واختلفوا 

عجاس،وابن أبوهريرة نال • أيضا المْلر إنزال بوامعلة الموأنى يحيي كذلك المْلر، 
محاءعليهم تعالى الله أمجْلر ، الأولى النفخة في ُاتوا إذا الناس إن ٠ ؛ عيا الله رصي 

الماء،من الزرع تت كما فيتجون ، منة أربعتن • الحيوان ماء يدعى ، العرش تحت من 
اّتكلتإذا حتى الزرع، مات قبورهم، في فينبتون يوما أربمون رواية وفي 

نفخ^ذا نورهم، في امون فينالنوم، عليهم يلقى ثم الروح، فيهم نفخ أجسادهم 
الرمطعم يجدون وهم قبورهم، مجن يحشرون نم ، عانواالثانية النفخة الصور في 
:يهولون ذلك فعند نومه، مجن يسسقظ حن النائم يجد وأعينهم،كما روومهم في 

وصدقالرحمن وعد ما اهذا المنادى فيناديهم ، ٠١١ مرًهدنا من بمثنا س ويلنا يا افالوا 
الماءأمجْلر الموتى يخرج أن تعالى الله أراد إذا ت مجاهد قال  ٢٢١)أق{ا( المرسلون 

يحييفكذلك ، جدهاإلى روح كل قعود الأرواح، يرسل ثم الأرض تنشق حتى 
•به الأرض كإحيائه بالمملر الموتى الله 

الLلدهذا أحيا كما تعالى أنه والمعنى، ، الإحياء باصل الشثبيه وقع إنما ت وقيل 
يحصكيلك الثمر، وجعل والشجر، الزرع، فيه فانبت وموته، حرابه، بمد الميت 

منلأن بالية، أورمما أمواتا، كانوا أن بعد أحياء قبورهم محن ويخرجهم الموتى، الله 
ويخرجهميحبيهم، أن على نادر الناس الخشب من الرلجب التمر إحراج على قدر 

•، ٣١ونشرهم حشرهم، إلى قورهم مجن 

أحدورواْ  ١١٦رقم الغس كتاب م لم مرواه الناس، اد أجمنه نجت الذي المْلر حدين، )١( 
•ا/ا-أا_.مرةص،آةأْ.

• ٠٢)٢(سورة؛_^ 
١. ٤rl١٣^٧٢وانفلرالمممالكر ٢، • آ/ا الخازن تقم )٣( 



|سمغهءم مج1ها؛ ميور|ي؛ا،ع>1داو،ض؛بمرفم 

الإحياءبأصل وثع التشيه ويوأن الئاتي، الرأي إلى I الألوّم } ذمب وكذلك 
عنالمحث يلزمتا ولا القول، بهذا الإممان يجب : ويقول كيفته، اعتار غير من 

،.١١يشاء ما سحانه الله ويفعل الكيفية، 

التشبيهخمائص من وهذا المعلوم، بامحوص انحهول، امحوس تشبيه من وهذا 
المعروف،انحسوس على ه نيقيالدلالة، الجهول انحسوس يشبه أنه إذ لقرآن ام 

متجددةأعيمما أمام ماثلة البعث صورة نجد وهكذا . ، ١١الجهول وسنن المشبه، فينضح 
ولاالقدرة لتلك مجددة للبعث، ثتة الله بقدرة ناهلقة يوم، كل وفي أرض كل في 

نجه،مجن ه بنميحيط مجا نكر للمجلية الموت، بعد بالمعث الإنسان يتذكير نفتر 
•اتحوم بمصره الموس قلب ربمل على مداومة 

منساعه إلأ تثرا لم كأن يحشرهم اويوم : تعالى نوله في جاء مجا أيضا ومنه 
.، ٢١ idD•هتدمحن كانوا وها الله هاء كدبوا الذين خسر هدْ بجنهم بم١ن١رمن اكهاو 

نفوسإلى انمليم الموم ذللث صورة لتقل الكريمة، الأية هذه في التشبيه وقع 
مكثواالذي الملويل، الدهر ذللث بعد قبورهم مجن يحشرون اليوم هم فها الكرين، 

تحتمكثهم ملول أنساهم قد الخليل، والخعلب شديد، الهول ولكن الحفر، ب\ن فيه 
•٢٩النهار س ساعة إلا يلمث لم يمن ضهتن يحشرون الوم ذللد في فهم التراب، 

أيمنالمهار، اعة إلا قبورهم، في يلئوا لم كأنهم أي ذللث، في القرْلم قال 

الواضح،اكمر م حجازي معود محمد رأي، سا إلى ذمحب وثد ، ١ ٤  u/aالمعاني روح )١( 
أنالتحريرإلى صاحب وذب ٢ ١ ٣ ص اممرآن بلاغا من م'محابه دوي أحمد وكذلك  ١٤٧،//

.١ ^اT.^ لا؛عالمهاإلااممه: الكمان ظك 
.٧٨ص القرآن، ضوءأصال—_، في السان انفلر )٢( 
 )٣(hy  ٤ ٠ أين يونس•



==ابدل 

دليلالمث من يرون ط لهول اشور في *قامهم طول اصممصروا أنهم يعم ماعة ُدر 
ماهول من ١^■^ في لمنهم مجدة محنرت إنحا : ونيل يوم بعض أو يومأ لثنا نولهم 

مقابلةفي أعمارهم طول أن رأوا ت هماس، ابن ا اشر في كونهم مدة إلا اسملوا 
كالاعت«را،.الخلود 

نرح٠ في صرح وند نل، كما ظاهره التشبيه من المراد لمس : الألوسي وقول 
الناسفإما ناراد عليه، تترب أخر معان به ويراد يذكر مجا كثيرأ التشبيه أن ٠ المفتاح 

يشاهدوالا حتى ذلك نبل مكثهم بملول أن تمنى أو باعمارهم، انتفاعهم عدم على 
طولأومجتمن\ن متامف\ن نحشرهم الاحرة، ني الجلة نمال الأهوال مجن ثاهدوه مجا 

لمممن للناس الذلاهرة أحواله في مثبيخن نحشرهم يراد أن ويجوز ذلك، نل مجكئهم 
وتمتعدهرأ، بها أيام من نان سيرأ، إلا نعيمها ني يتقلب ولم ، الدنياني يلث 

الهقة،رثاثة مجن بهم لما منافية بهجة وأحكام نعمه، أثار بحص عن يخلو لا ، ممتاعها
ظاهره،على التشبيه لإبقاء تكلف إنه والظاهر بعضهم، ذهب ؤإلمه الحال، وسوء 

.٢٢١علم على كنار التشبيه ففاثده كان مجا وأيا يخفى، لا كما أولى والأول 
٠البعث يوم حالهم هو فايشبه 

ساعة.إلا يلث لم محن حال به والمشبه 

كان.التشبيه وأداة 

وتصويرالأذهان، إلى لتقريه معلوم، بمحسوس مجهول، محسوس تشبيه فهو 
١ذلك على وزاد آنفا، ذكرت كما الشبه، ووجه للمجعومن، بة القالحالة تلك 

.١ >،/-اأ انحط، المم - ٢ آ/آ٤ الكشاف، )١( 
T\Al/tالمان )أ(الخامعلأحكام 



1سمنمرم  iiJaUفم،اكر؛ء الانءان مي 

طولممنعهم لم بحث والحصول التحقق هو ؛ الشبه وجه وأن ، ا( التحرير صاحب 
لمفكأنهم ، الدنيا في عليها عاشوا التي بصفاتهم حشروا وأنهم ، الحشر من الزمن 

،,١١إرجاعهم على الله قدرة بمفلتم اعتبار وهدا ، محفنوا 

نهايةفي ثل من ء الألوصي ا له عرض قد ما هوأيضا (( التحرير صاحب ا ونول 
,تكلف أنه ورأى الأية هده عن حديثه 

أنإذا ، الشبه وجه إلى الوجه هدا إصاثة من مانع لا أنه — أعلم والله — وأرى 
.القول بها نحيط لا ، وحروفه ، كلماته مجن ومراميه الكرتم القرآن مقاصد 

إلىفريب « التحرير احب صء إليه ذهب الذي الوجه هدا أن كذلك وأرى 
وأن، نورهم من ايعوثئن عليها يكون التي الهشة تلك تمرير من نته لما ، خاطري 

بملكإرجاعهم على — وجل عر — الله ندرة دون يحل لم التراب تحت مكثهم طول 
الالساعة أن كما تماما بعضا بعضهم ليعرف إنه حتى ، الدنيا عليها فارقوا التي الهتتمة 
فيكينكر لا اعة مبعل إليك وعاد ، الأن شاهدك فمن ممرورها الهيئات تغير 

،للعث التكرين ثبه الكرم القمآن بها لملم التي والتعجيز الإعجاز غاية وهذا شيئا، 
هوالتشبيه هذا مجن القصد أن (( التحرير صاحب » ويرى . قواعدها من فخرت 

وتغير، اليث طول أن بشبهة البعث إحالتهم ، المشركتن دعوى رابهلال التعريض 
. ٢٢)إحياءئ نافي الأجساد 
ليئولنالموت بمد من مبعوئون إئكم قنت ا؛وكن ت تعالى قوله أيضا ذلك ومن 

. ٢٣)تقام م-ين سحر إلأ هذا إنً كفروا الذين 

ا.اا/م>.)آ(اكمض،
٧.آية هود، مررة )٣( 



ابدل

القرآنم نالمشبه للعث، المكرين لسان على الكريمة، الأية ني التئببه ورد 
٠السحر به والمشبه التفاصبر اختلاف على أوالعث ، الكرم 

.٢١١اللخ التشبيه من الضرب وهذا 

التضمنأوالقرآن البعث نفس ثبهوا حيث 8 الخمل ء يقول كما ذللث وتحقيق 
لذاتعن الناس لمع ذللث ذكر إنما أنه زعموا حيث الخديعت، في بالحر لذكره 
السحرفان البهللأن أوني عته،  Llisتحت ودخولهم له، الانقياد إلى وصرفهم الدنيا، 

. ٢٢١المهللان في اككورة الأمور به فشبهوا باهلل وتخيل تمويه أنه شلك لا 
إنكارالبعث، إكار لأن الإمماثية؛ الكايه بملريق البعث إكار اراد إن : وقيل 

.٢٣)للقرآن 

وهذاالتشبيه، أداة وحدنت العلوم باخصوس انحهول، المحسوس تشبيه س وهاللأا 
محرأ،أوالبعث القرآن جعلوا المكرين هؤلاء أن وذللك الوكد، بالتشبيه مي ي

المشبهفكان يقولون، ما يصدق يقينهم مدى ات لإثبالتشبيه؛ أداة حدقوا أنهم حتى 
التشبيه.أداة ذكر إلى يحتج لم واحد شيء به والمشبه 
غيباولله تعالى؛ نوله مجاجاءفي أمجرالبعث، لتقريب أيضاالتشبيه من 

شيءٍكل علئ الله إن أقرب أوهو المر إلأكلمح الساعة أم وما والأرض الحموان 
.٢٤وق((()فديت 

ه/ا-لأ.حانةالتهاب، املر )١( 
١ادُاتي روح ■ا/\،-ا، الكشاف وانظر: ، ٢٣٨٢، الإلهة الفتوحات )٢(   ٣.

)م(رثحادانيما/آا.
.٧٧ات: الخل، سورة )٤( 



|ايسمنخءم مج1هات فم الانءأث ءا1غت ص

الإتيانم ، العظيمة القدرة تلاك نصور ، البعث على الله قدرة تستن الكرممة الأية 
إريودي مثلا اتخذ الذي المر، وهولمح الراني، يراه ما باصرع اهمة يالسّ

الهدف)ا(.

ثالشيه ووجه الكاف التشبيه وأداة البصر لمح يه والمشبه ، الساعه حصول فالمشبه 
السرعة.

أنالمرين بمص وذكر المعلوم، باخوس الجهول، انحوص تشب وهوس 
،أقرب ثإما ، المر لمح إما ، المنركتن إحدى على أنه لبان أقرب هو أو نوله ُعنى 
الشك.عدا على •نها كونوا أي اغامحلب، ا لشك هوI : ونل 

الوحي،من الخال هالْ ممثل عنه يخر ما وصف ني الأثياء أبلغ الأية في والتشبيه 
رم.الكون زمن وثرب والسرعة 

التصوير،ئإنما المنزلي، إحدى ليس المقصود أن — أعلم والله — أرى أنتي على 
بهانصد يانما ، ليسالشلث، باو٠ ا المقصود وأن اليوم، ذلك محرعة لشدة والتقريب، 

أوتكونذلك، من هوأفرب بل البصر كلمح أمرها ليس أي والإصراب، الارتقاء 
المحرأوكلمح هي هل سرعتها يشاهد من على يسهم أنه بمني للإبهام )أو( 

أنل)م.

٠سهمءرم ليتساءلوا بمقاهز ءوكذللث تعالى: نوله في جاء ما كيلك التشبيه ومن 

.\.امأنصا-)ا(سبلأءة 
٨٣٩،  ١٣٨ص الترأن •يهان م الجان )٢( 
.T،|U/،>Tالشهاب حاب اسر )٣( 

.١ ٩ اية الكهف مورة )٤( 



ابدل

منالمابمت، للأنوام حدث ما طريق عن العث، إبان إلى ترض الكريمة الأية 
.العادات خوارق 

م، الكاف التشسه أداة ، إليها المشار الإناعة به والمشبه ، النوم من الإبمافل نالمشبه 
عز— باهرة القدرنه كمال على دالة آية محنها كل كون ، الشبه وجه ٠ كذلك I قوله 

الخسةالأدلة مجن أيضا وهذا ، ١ ١ أيةطايإ الهلويلة، الإنامجة هذه أنماهم فكما _ وجل 
وخلدها، أحداثها وعايشوا باعينهم الخلق وشاهدها ، ائقة السللأم وقعت التي 

•اش وامتداد الزمن طول بعد البعث، على الله قارة على كدليل الكرم، القرآن 

إلىرثود.... وهم أماطا وتحسهم » :ذا;هاالسورة قي تعالى قوله أيضا ومنه 
•نومهم يي الكهف أصحاب حال المشبه رآ، ٠ الايات أخر 

انحب I وهوقوله الفلز أفعال عن التشبيه وأداة يقفلنهم، حالهم»ي به المشبه 
دامالذي الهلويل نومهم أثناء الكهف، أهل حال وهوتشبيه التشبيه، ذلك وحاصل 

وثمالأيمينا والتقليب الحركة، دوام الشبه روجه رم. يقفلنهم بحال تين، المئات 
٠آخرون قال كما مفتوحة، أعينهم أوبقاء المفسرين بعض قال كما 

الْياُة،ب أيوال وصف م ~ وجل عز الميل - ذكرء ما أيضا التشسه ومن 
وماسكارئ الناس وترى I ; تعالى فقال الخلق، نقرص على أحداثها ونع وشدة 

.٢٤١(( شديد الله عياب ولكن بسكارئ هم 

أ/أ،/.الشهاب، حاشة - ٢ ٢ ا/؟ ْ ص روح )١( 
.١ ٨ آية; الكهف، سورة )٢( 

ا.)م(رضاكمم،ص؛ا-
.٢٠٥١الخم، )؛(صورة 





ابدل

أو،؛ ٢١الماص البت أوهوذللث ، ، ١١منه بشيء يتتفع لا الذي الحقير الشيء ذلك 
السيليلقه ما هوكل : وثيل زبده، نخالط الميل جرى إذا الشجر ورق س ايالي 

مماالميل حميل هو : ونيل . ، ٣١ذلك في اقل يضرب وبه ، ينتفع؛< لا مما والقدر 
،٤١(( )ZC احوئ عئاء فجفن ٠ ت تعالى نوله ومنه والعيدان الورق، من وأمول ت يلي 

ووجهبحالة حالة فهوتشيه للهيثة ، راللغ التشبيه من فهو التشبيه، أداة وحيف 
ويعلل• ، ٦١واحد موصوع في والتكدس والبلى كل، في الانتفاع عدم ت الشبه 

عنتخلوا النوم وهؤلاء I ت فينول التشبيه هدا لاختيار I الفللأل ا احب ص
،الدنياالحياة في وجودهم حكمة عن وعقلوا بها، الله كرمهم التي الحمائص 

غثاءهم فاذا اككرم، يستحق مجا فيهم يبق لم . . الأعلى. الملأ وبتن محنهم مجا وقطعوا 
القرآنيالتعيير فوائد من وذلك اهتمام، ولا احتمال بلا ملقى الميل، كغثاء 

الدلأ،.

والمرادبامحموس، المعقول تشبيه تشبيهات، مجن الكرم القرآن في ونع ومما 
لملوأدرك أنه مع هرة، الذل١ الحس الحواس محن بشيء مدركا ليس مجا ت بالعقلي 

المرادالمعنى لشين الكرم القرآن امتخدمجه التشبيه مجن الموع وذلك . ، ٨١بها إلا يدرك 

-ا/ْهآ.الكر؟ي ؛(تمراممرأن 
.١ ٩  x/t■الإلهة اكرحات الخلألتن، تمر ٢( 
\'\.x/t•الإلهة اكوحات ٣( 
٥.الأعلى،وط: اكفرامحرمآابأ/و؟_مرة ٤( 
.Tr\lالشهاب\حاثة - ْ ٨٩/١ التحرير، ه( 

ا(اكءريرخءه.
7(أ/ج،را/م\.

وأولاده.مطعأمعدمح ص الإيضاح ٨( 





^^تتتةابدل 

.واكاء الوت يعد العث به والمشبه ، الميتة الأرض من 
بالعث،بمصكم كذلك ، همودهابعد المات اخراج الأرض كماإحياء والمعنى 

.٢١القياس)صحة على دليل هدا وني 

. ٢١٢والحاب)النور مجن ت،مجون الأرض مجن المات إخراج مجثل أي ت وقل 
،حيوانيته تعلل بالموت الإنسان وهوأن ؛ لْليف المعنى هذا في • ء الرازي ٠ وقال 

فتلوا،يالدين تحص ولا ٠ ت تعالى نال كما بعده، وت؛قى فتْارقه الناْلئة نفسه وأمجا 
ولا، يتحرك لا النائم لكن حساس، تحرك نام الخيوان لكن •  ٢٣١ا أهوانا اش سبل 

ويحس،يتحرك، يالاشاه النائم إن ثم ، نماء غيها يكون لا الميتة والأرض يحس، 
هداؤإنماء الساكن، ذللث تحريلث أن ما نلث ، بنياتها تنمو مجونها بعد الميتة والأرض 

بقولهأشار هذا ؤإلى عليه، سهل الميت إحياء كذللث ، تعالى الله على سهل الواثق 
هذاتكرر وفد الكرم، القرآن تشبيهات إعلامح مجن وهذا . ( تخرجون لث )وكذل

يردلم كأنه حتى عجيبة بصورة يرد مجرة كل وفي القرآن، مجن سور عدة في التشيه 
.نزر،،

ماالمجرمون يمم الناعه نقوم ويوم ا : تعالى قوله ني جاء مجا أيضا التشبيه ومجن 
. ٢٠)٠ ؤي( يوفكون كانوا كذللث ساعة غير لينوا 

الأليم،العذاب يرون يوم القيامة، يوم حالهم ينز أن — ذكره جل — المولى أراد 
__،روح )١( 
.١٧ْ/.الخازن تمر )٢( 

.١٦٩يرانءآة )'آآّررةآل 
ا.الك_رمما/ج0'ا/،م.النقم )٤( 
.٥٠٧الروم، صورة )٥( 



1وصمنخءم ، _t3Jiغم اكء؛بمء الأيءان با|ءق من 

إلىمحياإثارة وض عته؛ سرصون افن الحق يرون يوم الدنا في بحالهم ذشجهه 
.، ١١افث يوم الحق ص انصرالهم 

،.^٠٧١٠١٢مدة ني الصدق الحق عن يمحرلوا كما العث، الحق عن يصرفون ت قيل 

.الدنيافي به والاعتراف الإقرار، عن يصرفون أي : وقيل 
ءإلخ ٠ ٠ صرفوا كما ١ وقوله ، للمشجه بيان وهذا الحق س بدل ، البعث ت وقوله 

.٢٣)الإغارة باسم افلراد م الذي به للمشه بجان 

. ٢٤)الكدب إلى المحدق ومن الاْلل، إلى الحق من يصرفون : وقيل 

،الدماحياتهم ني به يؤفكون كانو محيا إفكهم مثل إفك التغيير، ت وقيل 
لْا.والمساواة الماثااان، التشبيه، من والمقصود 

الرياحأرسل الدي والله ء ت تحالى قوله في جاء ما أيضا الايات في التشبيه ومجن 
النشورلآ{للا،.كيلك هوتها بمد الأرض به هأحثا مت بلد إلى مثاه محايا فتثير 

اللهبقدرة ناهلتة ا-لناحدين، أعين أمام متمثلة البعث صور من محورة أيما وهتا 
،فيهاالحياة وهمدت ، تربتهاجفت قد الميتة، الأرض تلك محورة إنها جلاله جل 
عفلمة،بكل وته ونالسحاب، فتثير الرياح، يرمل — قدرته جلت — الله فإذا 

أشتاتهاالأرض فتلم الحياة، يل فيها ليكسب الميتة؛ الأرض تلك إلى وجلال 
.-اا.)ا(اكمضاآ،

.٣٩الإلهة'ا/ا' الفتوحات الخلالن، مم )٢( 
الإلهة)م(اكمطت 

)أ(اكيراثيرمما/جْأ/7ما.
اأ/.ما.)ْ(اكمير،

)،■(ّورةُاطرآ؛ةآ.



ابدل

•الحياة فها وتنهض 

الطٍمةالقدرة _، تكون كيلك المنة الأرض هدْ في ، القدرة هده تمثلت نكعا 
.الأموات أجساد إلى الخياة إعادة م ، العث يوم 

الخياة.إلمها تحوي التي اية الأرض مي فالمئب 
,الث به والمئسه 

.و كيلك ٠ نوله ني الكاف التئسه أداة 
محشاهدونهالدي الإحياء ذلك مثل أي ا ٠ فقال التشبيه هدا ٠ عود الأبو ٠ وذكر 

؛ونال ٠ أصلا تفاوت غر من التأتي وسهولة ، اشدورية صحة ني الأموات إحياء 
ادأجمنه فينبت ماء العرش تحت مجن تعالى الله يرمل ، الإحياء كيفية في راقبمل 
.٢١(()الخلق 

نلت[ا البتة الأرض أن ت أحدها وجو، عدة من الشبه وجه — ا( الكرخي ا وفي 
الخياة.-قبل الأعضاء كيلك بها، اللاقة الحياة 

الأعضاءأجزاء نجمع كذلك ، الحائية القطع نجمع الريح أن كما ت وثانيها 
.الأثياء وأماض 

نوقكيلك ، البت البلد إلى ، والمحاب ، الريح موق أن كما ت وثالثها 
•رآ، انبت الجد إلى الروح 

نص. T1'\/Yتمر، م البيضاوي ف نص النول ومحارا  ١٤م،/ج7/ْ اليم انمنل إرشاد ( ١) 
ملم مرواء اواس، اي أبيمنه نتجت الطل كأنه مجْلرأ الله ينزل أوقال الله يرض ثم الديث 
ممر./ صبح •^٠ محمد مهلّعه ٢، • a/١ صعحه 

؛.au/yالإلهة، الفتوحات )٢( 



l_ممءم  iilaمعافم ااهء؛أأأ الأنااد باأس مي 

.)١، الأعوان ونثور الأموات إحياء مثل أي « الكشاف » وني 
ابنروى ت نوله السابمة I الزمجخشري ا عبارة إلى أضاف ، ٠ الخازن t وفي 
يحيىكيف الله، رسول يا : تلت : تال الشيلي رزيق أبي عن مسيره ني الجوزي 

مررتثم ثمحلأ، أهلك بوادر مررت *ل ت فقال ؟ خلقه في ذلك وماآية الموتى، الله 
.، ٢١خلقه في آته وتلك الموتى الله يمي كذلك قال نعم. ت قلت ؟ خضرأ يهتز به 

هيإن )ق( ليقولون هؤلاء إن ٠ : تعالى نوله في جاء ما أيضا التئسه ذلك ومن 
،.٣١)٠٢(«بمقرين نحن وما الأود موثأ إلأ 

الإنسان،لحياة؛ هلي بأنه للموت تشبيه بالنشر، الوت بعد الحياة عن التعبير ي فء 
طْفي الفلر أريد فإذا ٠ كلمات من عليه صمت ما على المبمحف تْلوى كما 

محناإلا ليس فائت . . هليهابعد المححف، هذه نشرت أخرى، مرة الكلمات 
بعدالصحف ونشر العلوية، الصحف هده في كامنة الحياة بقاء مع الحياة، لصفحة 
استبعادهإل يدعو لا أنه كما ومعالجة، اء عنإل يحتاج لا هئن، أمر منها 

ؤإنكارهءر؛،.

الموت.بعد الحياة فالمشبه 

٠تنشر ثم ملوي التي الصحف به والمشيه 
٠الضمني التشبيه مجن وهذا 

)ا(الكثاف،آ/ا.^
م٤ ه حنبل بن أحد الإمام تد م— ٢ ٢ ٤ / ٥ الخازن، نمير )٢( 
.٣٥-  ٣٤الدخانايأ سورة )٣( 

'ا.ميمجْأ/ْ')أ(اكفم؛>؛>، 



ابدل

جانفأبتا؛؛ ئاركا ماء اثام من اونزئا ت تعالى قوله في جاء ما ذللث وس 
يهواحيط شاد رزقا )!i( ئضيد طلع لها باسمات واقض  QDالحميد وحب 

،.١١ tdDالنروج كذلك با 
مالتئسه هذا ورد وقد التة، الأرض احياء وتعالتثسه الكريمة، الأية هذْ في 
سامتها،عن مختالفة بملريمة يرد مرة كل ني ولكنه مختلفة، سور في سابقة أيان 

•ًلرمحق كل ومع وسيلة، بكل المنكرين نفوس في الإيمانية الشاعر لإيقاظ 
:أوا،نمى اللفظ، في سواء الأيات من مكررأ ورد ا نيا العلوي ابن ١ يقول 
فيعفليم لقصد إلا تتكرر لم فانها المكررة، الأيات من ورد فيما القول اوهكذا 

تلكإدراك في تلبه الماظر فتحك أجله، مجن سمنت الذي المعنى ذللث ازمجزإلى 
نليالمجها، إحرازهافي بماهل ولا وحاْلر، بال على مجته وإ؛-جملها اللطائف، 

البلاغةمجن أتى فقد بها أحاط ومجن ورمجوز، أسرار على مشتملة فإنها عينه، بمؤخر 
.، ٢١الكرز مجفاتيح 

أحياءيخرجكم فكذللد الميتة الأرض هذه الله أحيا كما أي ت الأية في والمعنى 
.،٣١مجونكم بعد 

علىفيورهم س الخروج العفليم الإخراج هذا مثل أي كذلك، الخهليب« ٠ وفي 
فيوتفتتا انهضم، بعدما النبات خروج بتن فرق لا إذ ، الدنياني علميه كانوا ما 

غيرإلى وأزرقه، وأحمره' وأبيضه، أصقره، بتن مجن كان كما ترابا، وصار الأرض 

.١ ١ — ٩  ٠٥٢ق رر؛ )١( 
الطراز)٢( 

.wvwiwا-لأمجعلأحكامالمان، .! rwli)٣(الكشاف، 



1ا،سمنهأم مج1ها؛ فم 1امءيبم الانءاد بااس 

)١،.الدنما ني كانوا كما الوني من تفتت محا إخراج وبتن ، ذلك 
الموتىحياة وعن ، بالإحياء الأرض من النمات إحراج عن النسر وني : وقيل 
إخراجمحن للماثلة، وتحقيق العث، لأمر وتهوين الإناث، لشأن تفخيم بالخروج، 

توسوسما ونقم الإساو حلثا ولمي ٠ ; تعالى نوله ني جاء مجا أيضا التشبيه ومحن 
.٢٣١)H(«الور؛د حل من إله أقرب ونخن نمه به 

ذلكشه أنه حيث الوريد« حل ٠ نوله م الكريمة الأية هذه م الشيه ونع 
وذلك، بالخلل'، الإنسان بدن ض الحياة معه وتجري الدم، نيه يجري الذي العرق 

تهلتوصيل، أداة يعد أيضا والحز . ، ٠١واستدارته امتداده ني الحل ينمه لأنه 
وسيلةالعرق،إنه هدا وكيلك حاله، على ليبقى الشيء تربط أو ، بالشيء الشيء 
انقمبحفإذا الإنسان، جد ني ويتيها الحياة يربط أنه كما بالحياة، الإنسان تمل 

٠الحياة أصباب انقهلعت 

مجنفيه هم محا ان وبيادار، أهل حال وصف في جاء مجا أيضا التنبيه ومجن 
فم* * أحوالهم بعض وصف م تعالى الله يقول عفليم. وبلاء ونية، كرب 

منهافماكون وْ( زقوم من شجر من لاكلون )آث( المكدبون الصالون أيها إنكم 
نزلهمهذا وْ( الهيم شرب فشاربون )OC الخميم من عاليه فشاربون وث( ائطون 

حانةالشهاب،وانظر — ١ ٩ /١ أ الإلهيان، ر١(اكوحات؛ 
.١ مأ/جه/ما\ الميم الفل )٢(إرثاد 

١٠ ٦ *آية 3<، صورة ؤّآ( 
TAt/t)،(انفلرالكشاف، 

.؛ ua/y l/Ufالغرام، الضم )٠( 



ابدل

)آق(1(را(.الدين يوم 

التصويرنكان ، المار أعل يلقاه الذي العذاب شده يتن أن — ذكره عز المولى أراد 
نجرمن يأكلون المار أعل هم فها الألمة، الشاعد تللث بعض لما تقل دقيقة عيا 

نقطوليس عذابا، بهم ١Jوءالطا، لفناهم زاد الذي المشروم، المزل ذلك الزقوم، 
ويزداد، كربهم فشتي بطونهم، منه مملوون هم )\غا قليلا، أكلا منه يأكلون 

هللبآ، الحميم من عليه يشربون إذ ، بالنار الرمضاء من كالمتجير نهم ، عْئشهم 
،انمناش أي ، الهيم بالإبل أنبه ، مجنون سعار م عليه يقبلون ا • انملس لإْلفاء 

،غلتها لمسي ، شديد نهم ني منه عت أوردت نإذا ، أيامجآ الماء عن حبت الم 
تشربتزال ومجا معه، يروى نلأ الإبل يصيب داء الهيام: ونل • ، ٢١فلمأعا وئروى 

إثبالوم . بالماء)٣( تروى لا الم الرمل ذات الأرض : الهيم : وقيل تهلك، حتى 
مجنأشد لهيب، من بملونهم م مجا أن إلى إشارة — الشراب هذا على الْلعام هذا أهل 
ويْلفقون، ببلاء ح، مجن تجيرون وي، بداء داء مجن يمتشقون نهم الحميم، هذا 

مجنويشربون الزقوم، شجر مجن يأكلون حنن النار أهل هم فالمشبه . ، ٤١ء بالمار المار 
وهوالهيام لها فيعرض الحمض تأكل عندمحا العهلا'ن، الإبل تلك به الشبه الحميم. 

.، ٠١انملس شده 

قاثدتانالهيم بشرب شربهم تفسير وفي 

.٠٦— ٥١آية; الواتحة، صورة )١( 
• UUv/rv^Urض، الشم )٢( 

ا.)'ا(تممالخازن،؟/حا،ا'
امأتي7أ/آآا7.)ا(اكمم 

٣.. ٢ ص الترآن ممييات م الجان انفلر )ْ( 



اكعثمسءم _laJii غم |اهء؛بم الانءاد بر|غت مد 

ت.نربهم على التنمه : إحداهما

مينجع كما بهم، ينجع لا المثمِوب وأن الشرب، جدوى عدم ت ثامهما 
الهمرُ

٠ Ajالمشبه جنس م المشبه لدخول ذلكآكد فكان التشبيه أداة حدقت قد 

أداةفيه أصمر مما الراتعة التشبيهات من كان ما فأما ا ; ٠ الملراز ا صاحب يقول 
وحسنلرشاقته، إلا ذاك وما التنزيل، م والاستعمال الدور، كثير نهو التشبيه 
,0٢٢١ ولطافته موقعه، 

منذكر هوما فالمشبه أيضا، تشبيه ( الدين يزم نزلهم' هذا I : تعالى نوله وفي 
نولهولي تهكمي، تشبيه وهو هلعام. من للضيف يعد ما به والمشبه العياب ألوان 

• ٢٩التهكم على قرينة وهو التهكمي، للتئجيه يريد ( يعملون كانوا مما )جزاء 
يقينابسربيطم ٠ عليهاافانحاهلب هم التي الصفة مقدارتللث يبتن التشبيه وهدا

الشربهذا على اندفاعهم مقدار يعلم لا ولكه الخار؛ وهوالماء الحميم، من الكفار 
الالتي انمناش الإل كاندفاع اندفاعهم أن التشبيه فوضح الشديدة، حرارته مع 

.، ٤١ء تهللث حتى تزال ولا عندها، داء ئروى 

تحالى؛فقال مورهم س ييخون حنن المشركتن هينة وصف في أيضا التشبيه وجاء 
.، ٠١ء ؤئ( يوفضون نصب إل كأئهم سراعا الأجداث من يخرجون وم ي١ 

.٢٧٧؛/)ا(الفمحاتالإلهين، 
)\(الطرازا/\،'ال
.٣١٢، ٣١)م(اكمض،م"أ/ا

٠٨١ص القرآن. أصائب صرء في اليان )٤( 
. ٤٣آية المعارج، مرره، )٠( 



ابدل

كماستشزإف الداعي إلى سرعون الأج-داث من تخرجون أنهم ت انمى 
،كالعلم ، المنصوب الشيء يو والصب . ٢١١يسلمونها مسهم إلى كانوايسشقون 

,٢٢١يمدونها كانوا التي الأصنام هي : ونل ونحوه والراية 
؛لزارتهاالأصنام إلى الدنيا م ؛إّراعهم الحشر، إلى القيامة يوم إمراعهم نشبه 

عبادةني التشممهإدماجلتففيعحالهم هدا وني بهم، الإمحراعاختصاصا هدا لأن 
لّراءهمعلى جزاء وينع؛ دع إسراع القيامة بوم إسراعهم أن إلى ئ؟اء الأصنام 

.٢٣١للأصنام(( 

مضى،مما نفياثر له رأينا وهومشهد ا ت الأية هده في ٠ نهلب محيي ٠ مول 
ذاهبونهم كامما يسرعون القبور مجن الخارجون فهؤلاء جديدأ، ثيأ التعيير في ولكن 

كانوالقد ا، الدنيفي حالهم مع تناسق التهكم هدا وفي بدونه، يعنصب إلى 
ذاك،إسراعهم القيامة يوم يسرعون أولاء هم فها ' يعبدونهاالأنصاب إلى يسرعون 

رذلة أوطهم أبصارهم خانعة I ت بقوله سعاتهم تتم ثم أ وذاك هذا بتن شان ولكن 
ممامحقصورة وهي واصحة، صورة نماتهم مجن لما وترتسم كاملة، ميماهم فتلمح 

اللهوإلى لا ولكن اليوم لبرعون فإنهم الدنيا، في والنمب الخوض صورة مع 
لتخشعالدنيا؛ م المرحة المرحة أساريرهم ؤإن والرمق، الذل إلى بل واللعب، 

.٢٤١يوعدون،كانوا الذي اليوم ذللث ا بيوم; ويوم بواحدة، واحدة الاخرة في وتدل 

أنفسفي موانعه أحصن والمر الأية في والتشبيه ا •' ء الجان I صاحب ويقول 

)١(تنمالخازن،
السابق.الرجع )٢( 
اكمضا<أ/-ا،/ا.)٣( 

.١٨٧صاشامحةمالقرآن، )٤(مثاس 





ابدل

إنأقول؛ أن أستطيع التثسيهات من ، LaJIآيات في وقع لآ العرض، هذا وبعد 
وذلكالقيامة، أهوال أووصف البعث، ذكر عد التشبيه إلى عمد قد الكرم القرآن 

لذا؛ بمد الإنسان حس عليها يقع لم التي الأمور مجن القيامة وأهوال ، العث أمر لأن 
أماموتثخيمها ، الأهوال تلك لتقريب يله ومحالتشبيه مجن جعل ند القرآن فان 

نفوسفي مجا ولمجلي ، حق الله وعد أن وليعلم ؛ يقينا بها الإنان ليزداد ؛ الأنفلار 
•تدير ثيء كل على الله أن الكاذبون وليعلم وثلث، رب، س المنكرين 

؛بالإنسان اخيهلة العلبيعة عناصر من تشبيهاته يستمد الكرم القرآن نجل وهكذا 
رياحتقبلها لا ، الدهر بدوام دائمة ، الزس بخلود حالية التشبيهات هذه فان لذا 

هذهمن جعل قد الكرم القرآن أن كما ، الحضارات رقي غيها توثر ولا العصور، 
افلعنىبمم ولا ، عنها الأّتغتاء ممكن لا ، الجملة بناء في يا أسامحعئصرأ التشبيهات 

الدقيقة،الألفاظ ال امحتعفي الفائقة بالقدرة تميز قد الكرم القرآن فان لذا يدونه؛ 
يهدفمجا القرآن حقق فقد وبهذا مجوثرأ، ، قويافعلها يظل والتي الممورة، الموحية، 

المعنىنسيت إلى يهدف الذي الجهول، وتشخيص العامحنفة، في التأثير مجن إليه 
،والإصلاح ، ٢١١والترهيب ، الترغيب في اليب الأسأونع س فكان ، وتحقيقه 
المعجز،البيان هذا يسموإليها التي الجليلة الأساف من ذلك غير إلى والهداة 

.بها الإحاطة عن المقام ويقصر 

اآ_اسرة:

ارة،عبباوجز المهللوبة العاني تودي والتي الرانية، البلاغية الفنون مجن وتعد 

أسالبمحو، م المان  ١٩٧-١٩٤اقرأن الخي، النعم .٢ ٤ - ١  ٩٦الترآن، بلاغة محن طر ا( 
.٧٠ص الغرأن، 



،؛•cJIمتخرم  iilalji■ا1قءاد1كء،بمرفم بر|س من 

،قدرما وشرف ، علومنزلتها عن . واللتن ، الفصاحة أهل نحدث وقد . وأجمعها 
.مؤلفاتهم ممزاياها وفاضت 

—التشيه من أي — محنه أبلغ الاصتعارة أن على اJلغاء اتفق } ; ر اليومحلي I يقول 
.ر)0 الفصاحة مجرانب أعلى الامصارة فإذأ أبلغ، وافيان وهوحقيقة، مجاز لأنها 

البيان بلاغة توجب نهي حنة، امتعارة وكل : نضلها عن I الثماني ٠ ويقول 
.، ٢١( الخقيقة محنابه تتوب 

واضحاالتشمه ذللث يكون ولا هوالشيه، الاستعارة عليه تقوم الذي والأصاس 
تأملامترأ،وتعمل إله تخرق أن بعد للث ؛بمرآءى ٠ الخرجاني ٠ يقول كما ثإمما 

وفكرأ0(.

يوليهلا ما العقلية اشاتي من تودي جليلة، وفاثدتها محن، الاستعارة ففضل إذأ 
؟انجاز س باعمارها استعارة الكرك( القرآن م هل ولكن الحقيقي؛ اللففل 

.العلماء محن حلاف موضع هو ذللث 

علىمنه،إ حرصا الكرك( القرآن في الاستعارة وجود الدين علماء بعض نفي فقد 
إلىيودي ند والدي يحمد، لا الذي التأويل ُن ومعانيه، الكركم، القرآن لفظ 

إذ، حميد غير مخرجا بانجاز العتزلة خروج بعد وذللث الْلريق، جادة عن الحروج 
فيأونعه*( مما الجاز، بحجة أحر، معان إلى معانيها عن الآيات يمرقون أحدوا 

والخبط.الخلط، 

)ا(ّمكالأزان،
)مآ(صمإبزاهر1ن،ص؟7.

.٣٦، ٣٠ص )م(أّراراولأء،ن، 



=^=ابدل 

التنزيلم انجاز بوجود إقراره وبتن محنه التي ٠ نمحة ابن ٠ مذهب بمحل ولم 
افمحازكذأ،ولولكن I ; يمول — ينقا حربمأ نوله م كان نقد ذلك وعع العزيز، 

نمت: نقول لأنا فامدأ، كلا،نا أكر كان باطلا، الخوان غر إلى بمب ضل وكل 
. ٠٢١١ السعر ورخص الخل، وأقام التمرة وأينعت الشجرة، وطالت الفل، 

أفردتنقد وعدمها الكرم، القرآن ني الاستعارة وجود في للجدل ا،لقام ولس 
مدخلفي بها أستتير أن أردت إضاءة القول هذا ولكن ^٢^، خاصة مصنفات ذلك في 

٠اليعث آيات في الواردة الاستعارة عن حيفي 

كتبمجن هي ؤإنما نمي، ذات من لت الاستعارات هده من اذكره سوما 
وسوفالسالف، فالحهدةإذأعلى الصفحات، هده على وقرتها جمعتها، ، العلماء 

٠سبيلا ذلك إلى امكنتي ٌا الحقيقة على الاستعارات هده بتخرج أقوم 
ياهئم وإذ } ت تحالى قوله في جاء ما البث، آيات في الواردة الاستعارات فمن 

^،.Zi)8)فظرون وأنتم الصاعمه فأخذئكإ جهره الله نرى حم لك رمن لن موسى 
الأصلفي وهي عيانا، أي ت جهرة ومعنى جهرة«، ٠ قوله في الاستعارة ونمت 

الوضوح،في الاتحاد محن بينهما لما للمعايتة استعيرت 8 بالقراءة جهرت 8 قولك مصدر 
.>؛، المصرات ني والثاني ، المسموعات في الأول أن إلا ، والانكشاف 

وايىهرةبالقراءة، ابهر ومنه الفلهور، وأصلها المعاينة، : الجهرة : وقيل 
)١(-أو.لضلامأن،ص٢٣م

عدد. ٠ ونقد وتحليل عرض والمع، الإجازة محن الم؟ا وال؛نران اللغأ م انجاز ٠ الممتنات تلك من )٢( 
ائيي.الطم 

ه.٥ آية القرة، سررة )٣( 
.١ ٦  i/xالشهاب حاثية واطر — ١ ٦ ٢ / ١ ائعاني روح ا— ما/جا/ّآهالسلم الخل إرشاد )٤( 







i منه|م|سثمج1عوت هم ااه>؛ا،| ارت|اد< مي؛ااس

.، ١١والعظمة 

افثيلية؛الامتعارة باب من الفلهر عر محمولة والاثام ، الذنوب جعل ت ومحل 
أزط، I)Uباليد، يحمل قد الثقيل الشيء أن جهة س عذابهم مشقة شدة ني أبلغ ^نه 

العذابمشمة شدة فشبه الفلهر، على حمل ثتله أفرمل ، الكتف على حل 
الأيدي،وفي ، الأكتاف على الها حلتعذر الفلهور؛ على اخمولة الأشياء بأمل 

حملها; وقيل ، ٢١الأثقال حمل ممشفة الذنوب عهدة مشقة تنه الأثقال ؛ والأوزار 
مماالباب هذا في ورد مجا كل يجعل وبعضهم م، خلوأنها حقيقة، الظهور على 
—ظاهره على الكلام ؤإجراء الحقيقة، على الحمل من ماغ ولا ، أيضاتمثيلا ذكر 
يقتضيهوهوالذي الدار، تللث في الأعمال بتجيم المنة، أهل مجن كثير قال وقد 

.، ٣١الوزن ظاهر 

الموقرةكالدواب مشهدهم ثم ; المشهد ذللث تصوير م 8 قهلب سيد ٠ ويقول 
هؤلاءولكن الأثقال، من أوزارأ نحل فهي حالأ، أحسن الدواب بل بالأحمال 

وهؤلاءلمتريح، فذهب ، أوزارهاعنها تحهل والدواب أ الأنام من أوزارا يحملون 
.، 8٤١ بالتاثيم مجشيعئن الجحيم إلى بأوزارهم يذهتون 
محنبقرا الرياح يرسل الذي وهو ٠ ت تعالى قول في جاء مجا كذللث الاستعارة ومن 

منبه فأخرجنا الماء به فأنزلنا ميت لبلد سقاه ممالا سحابا أفلتؤً إذا حش رحمته يدي 

.١ •  t/U'، /٢٣اراض سر وانفر ، rr/xالإلهة النموحات المتن، همارة )١( 
،وانفلرجادبة٦٩،٦٨انجازصالأجازمسنىأماع جم\_الإنارةإلى انام يوح )٢( 

. ٤٨/٤التهاب، حانة امملر - ١  rrlyاياني روح )٣( 
ا.)أ(اإظلأوم'ا/ح؛/أا'ا-



ْمٌ 0 م ْ ُ

الخيل

محمْمم/ونلآق(((>اد
والإرسال، ء الرياح يرمل ا نوله منها اّتعارات عدة على الكريمة الأية احتوت 

.يمهاسملق وم إتللاقه، محوس ام 

الاستعارة؛وجه على الانتقال على الإرسال أهللق : ا( التحرير احب حم ١١يقول 
الاستعارةهذه وحن ووصولها، مه، تهب الذي المكان من هربها الرياح نإرسال 

إلىالمرمل بالعانل قشهن نجه؛ هربها الله يريد الذي المكان إلى مسخرة الريح أن 
الرياحنتصريف ، الهواء كرة تفارق لا الريح أن الاستعارة هذه بيانع ومجن ؛ مجاجهة 

. ٢٣١بالإيجاد مجئه بالإرسال أشه جهة إلى جهة مجن 

توضعوفد ر ; ٠ قنمة ابن ا يقول . أيضاإستعارة ٠ رحمته يدي ينز ا قوله وم 
. ٢٤١ر برحمته ينزل لأنه اسمر؛ موضع الرحمة 

المعم،أجل مجن هو الذي وهواسمر نعمته، أمام رحمته، يدي بتن : ونيل 
إذالاستعارة، مجاز من يدي(( بتن ٠ بقوله الرحمة أمجام عن والتمين أثرأ، وأحنها 

.٢٠١الإحرام من الإنسان يدي بتن هومجا الحقيقة 

هداحسن ني والسبب ا ت بقوله الاستعارة هده لحمن (( الرازي الفخر ة وعلل 
فيوالسبب افعاز؛ محبيل على التقدمة معنى م العرب يستعملهما اليدين أن الجاز، 

.٥ ٧ اة الأراف، سورة )١( 
مهرالسدة وملق: تمحيح \/صآا• الحرزي س الرحمن •مد اشرح لأم الراظر، الأمن نزهة )٢( 

الهد.الدكن لحدرآباد الضانة انمارف دارة مجلس خعة _طا_إآ-ااه؛ما\'ام_ الماء 
.١٧٨التحري،//)•٢( 
.١  VT/iالشهاب،  'ضوانثلر ٠ ١ ٤ ٦ ص القران، متكل -أويل )٤( 

٠٣١٧)0(الحرانح؛ءل، 



متخءمانمثمب1عو؛ فم ااه>بي الانءاد من 

عليهبمللق نشأ بمقدم كان ما فكل ، متقدماته الإنسان يدي أن ، انحاز هدا حن 
المطر،تتقدم الرياح كانت فلما ، المشابهة هده لأجل ؛ الجاز مجيل على اليدين لفظ 

.٢١١اللفظ(( بهيا محه عبر جرم لا 

،•يندبه ، بالموت البلل وصف حث ، امتعارة ٠ مت لبلد ٠ فوله ، وكذلك 

,٢٢)يه الانتفاع عدم حث من ، فيه روح لا الذي كايد كانه ، نباته وعدم 

بحمدهسبميبون يدعوكم يوم ٠ : تعالى فوله في جاء مجا أيضا الاستعارة ومجن 
. ٢٣)ؤق((( فليلا إلأ لي إن وتقلون 

الدعاء: ٠ الزمخشري I قال فتستجيبون« يدعوكم ا قوله في الأّتعارة جاءت 
المنقادين مجهلاوء^ن نتنبعتون يبعثكم يوم ت والمعنى مجاز، كلأهما والاستجابة 

.٢٠استجابة)ولا دعاء ولا ، ٢٤)نمعون 

الذيبالداء يدعوكم أي حقيقة، الدعاء أن واافلاهر ت (( حيان أبو S وقال 
قريبمكان من انماد ينال يوم رامتمع I تال كما الأخيرة، وهوالضخة يسمعكم، 

( a Gi (الالية،الأجسام أجها : يائي - اللام عليه - إسرافيل إن ; ويقال . الأية  ٢٦
أبيعن الحديث في وروي كن؛ كما عودي المتمرنة والأجراء النخرة، والعظام 
باسماثكم،القيامة يوم تدعون إنكم  ١٠ت — وملم عليه الله صلى — تال أنه ، الل-رداء 

م7/ج؛ا/.إا_\إ)ا(اكمرهم، 
ا/أْ؛.)آ(اكغوة

.ه ٢ آية الإسراء، سورة )٣( 
\.uy/y)؛(الكشاف، 

.٤ ٠ الشهاب، حانية انظر ( ٠٠)
ايةاة-)ا"(سورةق،



ابدل

فيماالداعي توافقون ث فتنمتجييون ومعنى آ ر ٠ أمماثكم نوا فاح، وأمماءآباثكم 
رإله دعاكم 

فتحيون،أي ٠ يدعوكم } معنى لطاوعه تعارة مالاسجابة ; آخرون ثiال 
إدراك،وارفان للعظام وليس ورفات، عظام وأنتم يدعوكم أي • للحساب وممثلون 

،الإحياء لسرعة عوتصوير ؤإنحا السماع، فرع لأنها امتجاية؛ ثم ولا واستماع، 
كحصولذلك يحمل بحيث للحساب، والحضور الإبماث، وصرعة والإحضار، 

ريث،ولا وحصوله، تحصيله، في معالجة لا أنه في وامتجابمها الدعوة، امتماع 
.٢٣)زم١نه في بموء ولا 

الكهففي ء،ئآذانهم فصرتا ا : تعالى نوله في جاء ما أيضا الاستعارة ومن 
»)u(فضربما ٠ فوله في واقعة الامتعارة , ، ٤١رستيعددا )المراد: الصاوي« ٠ يقول ا

المشبهامم واستعير ( الحجاب بضرب النوم إلقاء نبه حيث نجوز الكلام ففي أنمناهم 
.، ٠١تصريحيه استعارة ، أنماممعننى; ضربما، الضرب، من وانتق للشيه، به 

بانالمكنية الاستعارة على أخرجها ؛( القي، ٠ أن يره: نففي ٠ الألوسي ٠ وذكر 
أنماوأريد ، صريحاذكر ثم الأذان، على الحجاب بضرب الثقيلة، الإنامة نبه ; يقال 
.فيهاوجه وهو 

؛عداي. Yin/a/i؟اب الجمّتاني يازبزالأشث داود أم الحافظ للإ.ام داود نأم - )١( 
—موريا حمص، الخدين؛ دار ط\ البد عادل الدعاس، عيد عزت؛ رتعلق؛ 

،٢ ٩  t/vالاسقدايه باب الدراس، المضل بن الرحمن عد بن الله عد الدراص س — الدراص ورواء 
المرين.نة المإما، دار 

.آ•/.٤ المهاب، حاثية واطر ، ٤ U/1 انحط، البحر )٢( 
.١ ا/\،م ه اكحرير - ١  Va/o^T،■الملم، العناي اطرإرثاد )٣( 

.١ ١ آية الكهف، صورة ( )٤ 
.*ا/ا•الصاوي حانية )ه( 



استمعءم _laJii فم اكءيبمر القءاد ،؛ Ufمي 

.، ١١\غققين بعض واختار، ، التمثيلمة الاصتعارة باب من تكون أن وجوز 
التصرف؛عن تمنه إذا ياوْ على صربت من نديدأ، نوما انماهم أي : وقيل 

الحجاببضرب الشلن الإنامة تشه بان التمة، الاستعارة بطريق انمى هذا ؤإرادة 
.، ١١الفعل منه يشتق ئم المشه، ويراد به، المشبه يذكر ثم الأذان، على 

والاستعارةصمم، غير مجن باذانهم الإحساس مجنعناهم حقيقته ؛ ٠ الرماني ١ وقال 
بمص،غلا الإحساس من المع كيلك يقرأ، نلأ الكتاب على كالضرب لأنه أبلغ؛ 

الأبصار؛على الضرب دون الأذان، على بالضرب الإحساس عدم على دل ئإمما 
يمللقلا عمى غير من الأبصار على يضرب ند كان حيث محن المراد، على أدل لأنه 

صممغير مجن الإسماع منع كذلك وليس الأجفان؛ بتغميض وذلك ، رأساالإدراك 
كلس الإحساس عدم على دل صمم غير س عليها صرب إذا لأنه الأذان؛ في 

عليهاصربوا ثم ، الأنتبا، إلى ْلريقأ كانت لما الأذن ولأن الإدراك، بها يمح جارحة 
•رآ، إليه سيل يكن لم 

الحيمةتضرب كما الأذان، على الحجاب بضرب التقيلة الإنامجه نبهت وقيل 
ر'ا،.السكان على 

العزصأي لشم يعئاممْ ئز I : تعالى نوله ني جاء مجا أيضا الاستعارة ومجن 
.، ٤١«وت( أمدا لجوا كا أحمل 

■ya/'iالثياب، حانٍت وانظر — \ \ \اy 0 اغاني روح )٦( 
.ua/tالثياب ذب وانظر ، u/t•الإلهة، اكوحات )١( 
.٨٦ص القرآن، إمحبماز م النكت )٢( 
.٢١AA/الصفوة )٣( 

.١٢)ا(ّورئاإكءفأية 





اكثمتخءم  iilaLaiفم اوهءأي الانءاد طاتت مد 

٠)١( تبية ، تصريحيه 

بملىر٢،،ربط وعدى محل م المربوط بالخيوان ، لأم المطض القلب شه ت ونل 
إطلاقناع فلما ؛ ف اكردد وعدم ، الأيمان نشت إلى مستعار القالب على فالربط إذا 

)٣(.عقده على للشيت ، عله الربط امتعير ، الاعمماد على القلب 

عنثزاور طلخت إذا الئس ونرى ا ت تعالى قوله م جاء ما أيضا الاستعارة رمن 
عنذلك ظ فنوة م ونمْ اضال ^'١^،' تفرننم م؛ت وإذ١ ١^ ^٠ ١٥تيدهمْ 

.)٤٢ ٠ )vT( مرشدا ويا لن نجئ فلن يضلل وعن فهوالمهنئ الئن يهد عن الك آيات 
أنوذللث الإرنجاع، ِرعة على دالة اللفظة هذْ لأن ٠ قرضهم ا م نالاصتعارة 

تميلثم هواءهم، تصلح ما بقدر قليلا تمكث عندهم أطلعت إذا كانت الثمى 
. ٢٠)اكخييلية الاستعارة من نهده القرصي. بلفظة عها انمير فحسن عنهم، 

أنلننلموا ءيهمْ أعثرنا وكذللث ا : تعالى نوله في جاء ما أيضا الاستعارة ومن 
.ا)٦٢ فها... لاريب الماعة وأن حق الله وعد 

عثرمحن أن ط؛ وأصل أطنماعليهم؛ ااعترنأاأي نوله في الاستعارة ونعت 
والستن،العلم لخمول سبا العنار فكان ، ٧١يعرفه حتى إله نفلر وهوغافل بالشيء 

الإلهة،)ا(اكرحات 
الشهاب،حاشا )٢( 

)■ا(اكمض،0ا/آ7\.
.١٧٧الكهف،صورة )٤( 

محيت: الخلم« الأنر بن انإساءءل أحد الدين لنجم ايراعأ م تلغص ا الكنز •متم )ْ( 
.آ"/٢٨الشهاب، حاثة وانفلر — بالإسكندرية المعارف دار — ٠ _A صلأم. نغلول، 

.٢١آية الكهف، سورة )٦( 
ا-/ا-اّقالشهاب، حاب واملر - ١ . أ/أ ١التمرالمحرم ، ١  ٣٩ص ادان، ثكل تأويل )٧( 



=^=ابدل 

.المسب)١٢ على السب اسم غاٍلالق 

علىعثرت ما ت الماس قول ومنه والظهور، اكسن مكان انمئار تعير ام; ونل 
.، ٢١منه ذلك على ظهرت ما أي قط، بسوء نلأن 

حمسهويئولون كلمهم رابمهم فلاقه ميمولون ٠ : تعالى نوله قي جاء مجا أيضا ومنه 
ماستمر ثم الدنع، بشدة الخجر إلقاء الأصل في الرجم ، ، كلهم«١٣سائمهم 

وانمىء بانمب رجما ٠ قوله ني الاستعارة وجاءت . ، ٤١بالفلن القول ت مجتها مواضع 
الموضعيرمي الإنسان كان الرجم، س استمر أوظنا عنهم، انميب بالشيء رمجيأ 

.، ٠١يصيب أن عسى به يرجم ا،لرة، بعد المرة بقلمه عنده انحهول 
صه،لخفاثه عليه يطلع لم مما للتكلم وهواستعارة الرمجي، ممعتى الرجم : ونل 

•غرضا تصيب لا المي بالحجارة بالرمي له تشبيها 

الظنتشبيه على المقلمون ; ممى بالفلن، رجما : نولهم مجن بانمب ظنا : انمى أو 
.را، الكاية هلريق على الرمي بالحجر 

الالمي بالحجارة وهوالرمي الرجم استمر ا فسره; »ي (( الألوّي » وقال 
•ه به تشسهه بعد ومجلاحظة علم، غر مجن للمتكلم ومجرمأ، غرضا، نصيب 

البه، المرمى الرجام بمتناه علمه عنهم الغائب الكلام جعل أنه ٠( الكشف ء وفي 
•الك؛ءر،ماا/جا'ا/يىا )ا(الفم 

أ/ا"ط-انفلرحاشةالشهاب،  ١٣٩ص )٢(-أويلثكلمأن، 
.٢٢أين: الكهف، سورة )٣( 
٢.• ٤ - ٢ ا/أ. ١!^؛> الأس رهة )٤( 
آ-/أاا.انحط، المم )٠( 
•\'/AA الشهاب، حاثية وانفر — ١ ٣ا٦ الإلهية الفتوحات )٦( 





==ابدل 

,، ٠١١ أظهر الكتايت باب من ذلك وجعل ، بية الاستعارة تكون أن 

منأهله دنا فقد فمحاصره بالي أو بقوم أحاط العدوإذا أن أصله ( نتسة ابن I وثال 
الهلكة)آ(.

فيإلأ والأرض السماء ش عانه من وها ٠ : تعالى قوله *ي جاء ُا أيضا ذلك ومجن 
.، ٣١كتابٍلمتيٍو((( 

سيلعلى كتابا العلم سمي ٠ صا كتاب م ا تعالى نوله أن الحعل، ا يمول 
الحوادث،بمجهل الذي كالجل الكتاب نبه حيث التصربحية، تعارة الام

.، ٤١منها ّنيء عه يشذ ولا ، ويحميها

مسيكتاب هناك أن ثت أنه إذ الاستعارة، مجن ليس هذا أن — أعلم والله — وأرى 
•وكمحرة صغيرة، كل فيه يكتب 

.ر، اخقرظ اللوح في هلوميتن إلا بن، كتاب في إلا ; ٠ الشوكاني  ١١نال 

منفيه ينثلر ش ر الذل١٠السنن اللوح في وأبته به أحاط أي ت و حيان أبو ٠ ونال 

الله،قضى نيء مجن مجا I : قال سلمان بن الرحمن عد عن حام أبي ابن روى 
عينيبين امحفوط واللوح انحفوظ، اللوح م وهو إلا بعده، وما نله فما القرآن 

.١ ٠ أ/آ الشهاب، حاثية واتفلر ، ٢ ٨ ٢ / ١ ٠ اشاثي روح ( ١ ر 
مأن،ص؟آا.مشكل )٢(-أويل 

.٧٥الممل، مررة )٣( 
.٣٢*ا/ْ الإلها، الغوحات )٤( 
١ّ ٥ ٤/• ير، الند فع )٥( 

ار.)أ(الحرس7/0



اكسمجادلات فم اكءبمر اوق>اذ نئن [ Ijمز 

.ء)١( ب بالطر له يذح0 لا إمرانل 

خلقتعالى الله إن قال _ وسلم عليه الله صلى — الله رسول أن عباس ابن وعن 
،نور ركتابه ، نور تلمه ، حمراء ياقوتة من تها صفاح ، يضاء درة من مجحفوهلآ لوحا 

ويم،وبميي ومحت، ويرزق يخلق، لخطة، وثلاثمائة متون يوم كل في نيه لله 
.، ٢١يشاء ما ويفعل ، ويذل 

فتثيرالرياح أوّل الذي والله ٠ ت تعالى قوله ني حناء ما أيضا الامتعارة ومجن 
.، ٣١ء اكوره كذلك •وتها بمد الأرض به منثٍهأنيا بلد إلئ فماه سحابا 

جراسه،منتهى من عليه هو مجا على ومجده ، الشيء بسهل ت الأصل في النثر 
• ٢٤١القرنية عليها تدل مجواضع في ويستعار 

الثوبمثر مجن مجتعار النشر أن إذ و النشور كذلك ء قوله في جاءت والاستعارة 
٠بّهله أي 

بالثوبفورهم، ُن وبمئهم الموتى، إحياء شه حيث المكنية، الاستعارة مجن فهي 
المكنية.الاستعارة سبيل على لوازمه ُن شيء على وأبقى المنبه وحذف ينثر، الذي 

مرقدنامجن بمقا س ويالخا يا مالوا » : تعالى نوله في حاء مجا أيضا الاستعارة ومجن 
،.٠١ء وق( المرسلون ومحيى ازحمن وعد ما هذا 

.١ ٥ • / ٤ ١ ١ اسض، فح م I ني اكوك، ا ناله حأتم، أم ابن أحرجه )١( 
ححديأحاله؛ وخرج حمته ، ٧ ٢ / ١ ٢ الكبير، العجم أحمد،»ي بن ان طي١لطماني أخرجه )٢( 

تيمية.ابن مكتبة السالغي. 
.٩ آية خاطر، صورة  ٢٣)

.١  ٨٣، ١  at/tالراظر، الأعتن الأعنز زهة )٤( 
•٥ ٢ آية يس، صورة  ٢٥)









1سمنخءم مبأ3ا؛ ض اكريٍ اوت|اد مي 

.٢١ل تصريمة أو 

وعنالءم؛أث م الممحان بمم إذ I ت تعالى قوله في جاء ما أيضا الاستعارة ومن 
. ٢٢)ء )w( فمد الشمال 

اصتمرمعطا. يد من الشيء أخذ : فالتلقي ا، يلقى ١ قوله في الاستعارة ونعت 
والإحصاء،اخعع بجاعع )٣٢، الناس من صدورها حنن والأعمال الأقوال، عجيل لت

•التتصريحية الاستعارة سيل على وذللث 

كنتما ذلك بالحي الموت سكرة وجاءت } تعالى نوله في جاء مجا أيضا ومنه 
الذامةشدته واشبمود ( ا،لوت سكرة } تعالى قوله في الاستعارة  ٢٤)1 )قق( تحيد مه 

مجنهماكلأ أن بمجامع وعقاله، ا،لرء بتن تمرض التي الحالة محن مستعارة ،  ٢٠١بالعقل 
التحقيقية،، ٢٧١التصريحية الاستعارة مجيل على وذلك ، ٢٦)يهبميب مما العقل يصيب 

لهاالكرة ؤإنات ا،لكنية الاستعارة ٍلريق على بالشراب ا،لوت يشمه أن ويجوز 
تملرُ

عنكفكنمنا هدا من عملة في كت لمد ٠ تعالى قوله م جاء محا أيضا ومنه 
.٢٩)٠ ( tT)حديد اليوم فمنك غطاءك 

\ا٦\.وانغلرحاثينالنهاب، — ١  ay/y٦روحاساني، ٢١
f،،3^(Y^U؛,؛

 )Y•افءرضا-أ/ا.آ
•١ ٩ آية ق سورة ٤( 
.YA،5/tالكشاف ْ( 

1(روحاشاما-؟/أخا.
.AA/Aالنهاب، حاشية - Y ٤ v/؟ الصفرة ٧( 
 )A الأخير.السابق الرجع

ا'(مرةز،،آيةأأ.



ابدل

الغطيالحجاب ؛ والغطاء ء غطاءك صك هكشتا قوله» ني الاستمارة وقعت 
الفلروقصر ، بها والألف ، امحمومات م والانهماك ، وهوالعملة ، المعاد لأمور 

أوغشاوةكله، الجسد به غْر غطاء الغفلة — وتعالى بحانه — جعل وند ^١، عليها 
،العملة صه وزالت ، يمثل القيامة يوم كان فاذا ، شينا يمر نلأ ، عينه بها غثم 

.)٢٢الحق من يصره يكن لم مجا نابمر وغطاوها، 

الاستعارةمسيل على وذللث والمتر، الحجب بمجامع ، للعملة (( الغْناء ا فاصتعير 
.ء الخلية ا مجن مشتق انمناء لأن التبعية، التصربمحية 

ككان لمن لذكرئ ذلك في إن ء : تعالى نوله في جاء مجا أيضا الاستعارة ومن 
)٣(.فاوٌأ'نألةىاونعونوم1وت(« 

المع«ألقى I نوله في الاستعارة جاءت . )٤( الشيء رمي الإلقاء في الأصل 
كانس وسلم عليه الله صلى — الرسول ومجواعظ للقران، الإصغاء وهومستعارلشدة 

سبهعرقزة، اصتحارة وهي • تسمعه ّيءآخر يشغلها فلا ذللث في هلرحت أّمءاءهم 
نمفهومن أخده لن الشيء بالماء ، بغيرهااشتغال دون الأخبار لتللك المع توجيه 

الأصلية.التمحربمحية الاستعارة سبيل على وذللث , ٢٠١قلب له من 
(®؛؛"/)oTممكهون هفنقم حطاما ^^١٠ نشاء رنو تعالى: نوله في جاء ما أيضا ومنه 

.٧٢ص الجاز، أنواع جض م الإيجاز إلى الإثارة وانثلر ١ ٣ < a/ المعاني روح انفلر )١( 
.٣٨٦؛/-اصاف، ١٦٢/٢٦)؟(اطر-فرالمر١ض،م٩/ج

)م(.رر5قأيت7'ا.
\ا'لأ.الرم، الأمن )أ(نزءة 

)ه(اكحرما-آ/ا.-ا.
٠٦٠ااواس،ي صورة )٦( 



اكصمنخءم مبادلان فم اكء؛بمر الأ|ءاذ بااء؛ن من 

وقدالفاكهة، بصنوف والتممل التفكي، ، (( م؛كهون ٠ قوله في الامتعارة جاءت 
فيبه كني وند الزرع، هلاك بعد يكون ما وهوهنا ،. ١١بالحديث لكمل امحتعم 

فياكمل يجامع • ٢٢١التفاسير اختلاف على أوالتلاوم ، الميم أو ، العجب عن الأية 
الأصلية.المصريحية الاصتيحاره سيل على وذلك كل، 

.، ٣١(( نٍائا)vY( الأرض من أئمكم والله ا ت تحالى نوله ني جاء ُا أيضا ومنه 
؛للإنشاء الأسان فاسكير ، منهاأنشأكم أي أنتكم« » قوله في الاسكارة وتمت 

.، ٤١الأرض من والمكون الحدوث، على أدل لكونه 
.الحدوث ينكروا لم إن وهم امه، احتكرر وتد ا، مجحوصلكونه ت وقيل 

شبهحيث ،، ر تبعية مصرحة استعارة الكلام فقي أنكره، كمن البعث انكار جعلوا 
المماتلفظ محن واشتق الأرض، تخرجه الذي ات بالمئأدوار مجن وحلقهم إنشاءهم 

.، ٦١المعية الأسمارة تلريق على أنتكم 
:٣-الكائن 

بشرففشرقت الحكيم، الذكر بها نجلت المي الأسلوبية الروائع إحدى وهي 
•بتنآياته وجودها 

طعه،لئف من إلا إليها يصل لا وغاية الملاغة، مظاهر من مظهر والكناية 

انمانيروح - أ/ا"ا\ الإله؛ن، الغتوحات ، ١ م؛/جه/،/ا، اليم، العتل إرئاد )١( 
)أ(روحسني،بآ/،مأا.

٨٧ائت نوح، سورة )٣( 
الإلهة،وم،مء</لأ/؟-ا-اكرطت ال؛/حاأ_وانضإرئادالعتل )؛(الكشاف، 

.٤١٢؛/الإلهة، الغترحات؛ وانظر —  ٩u®/t المعاني، روح )٥( 
>،٢.y/aحانيةالشهاب،، ، ٣٤،٥/د<)٦(المقرة 





اسقنخ|م امجادلان اكء؛بمريم الالءاد وا|ءئ، مي 

ادقتيلآآ(((رادص

عدمعن كاية وهو ، الأمشطاء ني مستعمل الموال : المحرير احب صيقول 
بحصوك،مكذبون أنهم ^ ذلك من لمتقل به؛ يأبهون لا وأنهم به، اكترايهم 

لمانمخوا وانع أنه ني صادمحن كتم إن أي a صادنثن كتم بقرينة» ، الإيماء بملريق 
عدماعتمادهم عن كناية وعدتا، ما نرى حتى نصدقك لا أنتا يريدون ومحم وقته، 
ل،،الدنيا(( عداب مجن به هددوا مجا هنا الذكور والوعد به، يصدقون لا وأنهم حلوله 
وهذهرم. الماعخ مجيء هتا بالوعد المقصود أن مسيره، في و كثير ابن ٠ وذكر 

,الماعة يمجيء وهوالوعد مجوصوف عن الكناية مجن 

نمعاإلأماولا ضرا لنمي لأأملك هل ء ; تعالى قول في جاء ما أيضا الكناية ومحن 
زن.)3ق(ر( يتميمجون ولا ساعه يمخرون فلا أجلهم جاء إذا أجل أمة لكل الك فاء 

مجعتىهناك ألاتشعرأن (( ولايتقدمون ضاعة تاحرون افلايسّتعالى قول تأمل 
أجلل به يوعدون ما كون عن كناية ذلك أن ؟ الكريمة الأية إليك به آخرأوحت 
كنايةوهذا . ، ٠١والتأخر التقدم عن الئفلر بقْلع يعداْ لا مض، وحد مضروب، 

,المذكور الوعد وهو موصوف عن 

الموتيند من معوئون إنكم هلت ولئن ا : تعالى قول في جاء ما أيضا ذلك ومن 
<.٦١(( )vC ين سم إلأ هذا إن كنروا ين الذ ليموئ 

. ٤٨آية يونس، سورة )١( 
■اا/ا'خا )؟(اكمض،

(x(ir'،؛/tT.
•٤ ٩ آية يونس سرية )٤( 
ه/هّآ.الشهاب، حاشية ، ١ ٣ ١ ١/ ١ المعاني روح انظر )٠( 
٠٧آية مود، صورة )٦( 





اسمأمنمرم مبأ3و؛ فم اكو؛بمأ الانءاد بر|ئت مذ إ

بهاأنفق ما ض كم؛ ملب ناصح بقمره وأمط ا ت تحار قوله أمام قف وحنن 
،•١١، )iGسمًابربي لمً؟ذركْ لقي يا ويمول عروثها ض خاديه رم 

ذام فها ، أعيماأمام بمرآى الرجل ذللث تلمس الذي والندامة الحسرة متفلر نجد 
عنكاية كله وذللث نه، ما الحمرة س نله وني ويقلها، بأخرى، كفا يضرب 

،.٢١والهلاك الدمار مجن بجته حل ما رأى عندما به نزل الذي الدم 

أرضعتعنا مرضعة كل نذنل نرونها يوم ا ت نمار نوله ر بنظرك تجول وعندمجا 
اللهعداب ولكن بمسكارئ هم وما مكارئ الناس ونرى جملها جمل ذات كل وتضع 
.، ٣١ II CDثد؛د 

إلىالمموص فيها ممزع التي المملة الزلزلة وتللث اقزع، الطر ذللث للث ؟ثل فإنه 
الهول،عن الممتكة الكنايات من وص شديد، ركن إر والالتجاء الأمن، التماس 
.٢٤١والكرب 

ْلفلهاعن ا،لرصعة ذهول وراء أن تجد الكريمة، الأية هن-ْ وراء مجا تامجلت ؤإذا 
بكافةيحيط حتى الأحمال، ووضع كافة، الناص وذهول ، ثديهاألفته اللءي 

الشعورني طاثعه اختلاف على أوحيوان ان، إنبتن واحل-ة عنه تشد لا الإناث، 
إذا. ، ٠١أوامحدالها ، وطغيانهاالأمومة، غريزة قوة واختلاف والفزع، بالأمن 

.٤٢٧الكهف سورة )١( 
_روحاشاتي ١٣ا/.٦ —الحرانحط،  TAA/r_فحالندم،  ٧٢آ/أ )٢(انفلرالكشاف، 

الشهاب،حاثسة املر - ١  ٩٠٢-المنوة مم/جْ/مأ٢ لم الانمتل -إرشاد  ٠٢٨٦/١

•٢ آية الحج )'؟(مورة 
)1(اكر،رالماتي،صلأآ'آ•

■)ْ(انمرماأءاتي، 



ابدل^^=^ء=ء=^ةةءءءء^^ 

اسمالوبراعة ، القرآني الكلم علوضاحة مدى نفك ني وقر ، ذلك كل تأملت 
صفةعن الكاية وهذْ . عليم حكيم لدن من أنه فاشت ، الوحية الصورة الألفاظ 

•التقوس يزلزل الذي والرعب ' الهول ذلك 

مؤنمن ملالة من الإنسان حقا ولمي } ؛ تحالى نوله ني جاء ما أيضا الكناية ومن 
٢١١ؤل( ءرارٍمكين في ئطفة جئاْ يم )ثء  ٠.

كايةأو ، ٢٢)ممونة محرزة، النهلفة جعل عن كاية ء مكئن قرار م ا قوله فإن 
.٢٣)حصحن عن 

التصريحنترك ؛ ٢٤)الرحم متا واراد ، الاستقرار هومكان ، المكئن الفرار ؛ وقيل 
فيهتودع الذي ا،لوصع أمان على دلالة وأكثر ، محانأ أرقى آحر لففل إلى اللففل، بهيا 

•وهوالرحم موصوف عن كناية وهذه حنن. حتى التملق 

فيبقم ص والإيمان اسم أوتوا الذين وهال ا ت تعالى نوله ني جاء ما الكناية ومن 
. ٢٠)لآق(ا( سون لا كنز ونكتكم اق يوْز فهذا اس يوًم ١^، آش كتاب 

بمكذيهم،اكمريح غرك تكدبونه، كنتم الذي اليعت منكرون كنتم : تال كأنه 
معهوتذكر نشا، تذكر ويانأن الإرداف؛ كناية يسمى ما وهذا يرادفه؛ مما وجاء 

.٢٦)له ورديف عليه، دليل هو ما 

'اا.آا،)ا(مرةالؤ.نون،اة:
Txx/n_ءاشةالئّهاب، )آ(روحسني، 

.vxx/i)٣(حاناالثياب، 
.٦^٩٣انحط، الهم )٤( 
٠٦آيت: الروم، ررة م )ه( 
,١ ٩ ص١ المشو؛،، اامائد واطر . ١ • ص؛ الكم، جوامر )٦( 



l_منخءم مجادلا؛ فم اكرم الأن|اد ؛ uUjصد 

ّئلني التمريح التصريح، س النفس م وأونع أثرأ، أبلغ التلميح وذللث 
التلميحولكن وامحادلة، بالرد للأّتشغاء مجالأ بالقول للمعنى يترك ند االوصوع هذا 
كلالحاطب بنفس ويذهب ، المتكلم مراد ويودي عفليمأ، مونها النفس ني يقع 

•آخر فن أي يوليها لا الم الكناية معان من وهذه ، مذهب 

ربهمعند رءوسهم ناكنوا المجرمون إذ ولوتركا ٠ : تعالى نوله أمام نقف وحنن 
.)٠١٢ )U( نومحون إئا صالحا نل ٠انج٠نا وممنا آمزنأ ربما 

الكمرأعل عليها يكون التي الهيئة لتلك وصف هو ، هذانوله أن نرى فاننا 
تلكلنا تنقل أن الكرممة الأية وأراديت، حالتهم، يدي بتن يقفون حتن والإنكار 

فقدلذا رويتهم؛ عند النفس إلها تذهبا معاني من علميه احتوينا مجا بكل الصورة 
،٢٢١والغم والهم، والحزن، الذل، ذلك عن وكنى اليبمة، بتلك التصريح عن عدل 

مجنه تلبعما كناية رأسه، نكس ت يقال عار به حل إذا والإنسان الرؤؤس؛ بتكى 
الذلمجن فيه محم ومجا الكفار منة لقل اللففلة جذه الكرم القرآن فاني والمهانة. الذل، 

كماالعفليمة بالمعاني الزاخر المشهد هذا نقل أخرى لفغلة أي تستْليع ولا والصغار، 
,والحزن والحزي، والهوان، الذل صفة عن الكناية وهذه اللمففلة, ءنْ أدته 

تأخذهمواحده محة إلأ يظررن ما ا : تعالى قوله في جاء مجا أيضا ذلك ومن 
. ٢٣١(« ZDيرجعون أهلهم إل ولا توب يتليعون فلا )قآ( يخصمون ومم 

شدةمجن إنه حتى ،  ٢٤١وهلاكهم الصيحة بتن السرعة شدة عن كناية وذلك 

,١٢آية!الجدة، صورة ( ١ ) 
TO/Uانحط، )؟(انفلرالمر 

•٠.، ٤٩)'آ(صورة،يس،آين؛ 
)أ(اكمض،ْ-آ/أآآ.



ابدل

• ٢١١أهل إلى رجوع ولا كومة، إمهالأ هناك لمس ّرعتها 
بينتقع التي الهاثالة السرعة تلك يصور أن وأراد ، الكرم القرآن غير ني ولولكن 

يسرعانتأخذهم واحدة صمحة إلا ؛تفلرون ماا ت مثلا وقال ، والإهلاك ، المسحة 
أداهاوالتي ازادة الصورة تلك لتا تنقل لا وأمثالها، الاغفiات هده أن نرى ٢^١ ٠ مجهولة 
ؤإدراكذحإدراكها، فلا الحال معها يجول أنه حتى ، أداء أبرع القرآني الكظ 

٠القرآنية الكناية مميزات وهذه ، رممته ما 

إليكمفدمت وفد لدي تختصسموا لا فال و ت تعالى نوله أمام نقف وحينما 
 a٢١بالوعد)قء.،

انمىهذا خلف توارى ند الكريمة، الأية إيه نصين آخر معنى هناك أن نجد 
فلامرر قد عيهم الله حكم أن عن كاية لفيه الأية، عنه تكثفن الذي الظاهر 
،.٣١الفرضن أحي. على التعة لإلقاء التخاصم يفيدهم 

لماالأساب، وانقطاع الأمر، إنقضاء سن أن وأراد الكرم القرآن غير في ولولكن 
انقضاءتصوير الأية»ي هذه حوتها التي ايديمة الكناية هذه ممثل الإتيان استطاع 

الخيال.جدوى وعدم الأمر، 
منهل وقول امتلأت هل لجهنم نمول يوم ا : تعالى قوله أيضا ذلك ومن 

يكونأن الزيادة نفس »ي جوز رْآ (( مزيد من هل ونقول ٠ نوله نفي ، ٤١(( )م مزيد 
.U٣٤/• )ا(الممانحط، 

.٢٨،اة: سررة)ق،( )٢( 
)٣(

٠٣٠آية؛ )ق(، )؛(سورة 
.٣٠آية؛ )ق(، سورة )٠( 



اس،متخءم  iUaمجاض اكس الأنء1د ^؛i،، من 

عنكناية يكون أن وجوز ٠ الامسكثار عن مجازأ أو كناية يكون وأن ، ظامه على 
.ل١٢ لزJادJهم طالبة كأنها الماة على غيفلها ندة 

ففله كان نمن لذكرئ ذلك م إن I : مالي هوله ض -بماء U أبمأ الكاية وس 
g )ذهٍد وم الننع ألفى 1ز  (rv ٢٢(.

ومدىإليه، يلقى ما يم الذي السمع قوة دقل،ار ضن أن ة الكريمالأية أرادت 
الاستماع؛عن كاية المع ؤإلأناء ، بالإلقاء نمرت الأفليمة، الحاسة استحضارتلك 

•)"آ، الاستماع حصل أرسله ؛إذا أوأمسكه، سمعه، حفظ فكانه يسمع لا من لأن 
المع.صفة عن كاية وص التمرير، وبراعة ، الدغة في غاية اللفظة هدم فكانت 

عناستقيامات مجن يلقونه وما ونبيهم، الكرين، استكارات أمام نقض وحقن 
ؤإمماذاتها، في مجقمودة ليست الأسئلة تلك أن لل يت_؛ين به، يوعدون مجا صدق 
ءوكانوا; تعالى *وله في جاء ما مثلا فجد والإنكار. التكذيب إلى ورائها مجن يرمون 
.)٤٢وأ(« نمنوئون' أنئا ومحقانا ترانا وكنا ثا أنذ'ا يمولون 
هذاحمل وفد ؛  ٢٠)والأستبعاد الإحالة، عن كاية الإنكاري الاستفهام فان 

الإنكارقوة في الصريحة المارة تحمله لا ما الإنكار من طياته في الكز الاستفهام 
٠والاستنكار التكذيب، وهي صفة عن كناية وهذه وندته. 

.٢٦ء)وأ( وفارا لله ترجون لا لكم ُا ا تحالى؛ قوله في جاء ما إبمأ الكناية ومن 
الحديث،ذم ض ١  AU/xnانمام، روح )١( 
.٣٧ذ،،لم: سورة، )٢( 

.١٨٢/٢٨/ج١٤الك_رم)٣(التمر 
)أ(مرةااواس،آيت:ي؛.

)ْ(اكحرض،لإأ/7.م.
.١٣أية: نوح، صورة )٦( 



ابدل

الوج_وينوالطاعات ، الإممان على الحث والمراد ، لله الوقار رجاء على حث نهو 
إياهوتوفره الله، مقلم رجاء أراد من لأن تلويحية؛ كاية فهو ؛ له الثواب لرجاء 

وتعفلسمه، الله ثواب رجاء المالحان عمل وس ، صالحا وعل ، وهميه ، به آس 
تحميلعلى بالحث بوق مالرجاء تحميل على الحث فان النواب، دار ني إياْ 

.، ١١الواجب مقدمة باب مجن نهو ، الإممان 

فيأونع اية الكنومده . ، ٢١بالله الإممان تركهم على التومحخ عن كناية ت ونتل 
القام،هدا مثل ني خاص؛ن بالقول، والتصريح المراد كثف س اثرا واعفلم النفس، 

.والعتاب اللوم، حث 

لهذااستخدامه ني ، وراق ، وارتقى ، الكرم القرآن علا كيف نرى ، وهكذا 
بل، ولااخلأل فلانبر، المجحيح موردهاكناية فاوردكل ، البلاغة فنون س الفن 
بالممسذمت ند وردت كناية كل أن ونجل ، وأينها•محارة بانل الجليلة للمعاني تائية 
هوثانوهدا وحسن، ،  iiljaiبكل المراد وتأدية والجمال، الحسن ني مذهب كل 

قعا، مراده وتأدية معانيه، لخدمة طوعت التي الفنون مختلف ني الكرم القرآن 
•التعجيز و الإعجاز، ببغ حتى ، واعتلى حوي، ما بكل 

:الثدي علم راما: 
بهاالم البلاغية، الفوز مجن عددأ تحته يمم الذي اللاعن س الفن وهوذللث 

وجودةالفصاحة، وأنواع البلاغة، لمعاني إحرازه يعد الكلام تحثن وجوه يعرف 
,( ٣١الطامة 

.٤ ١ ١ / ٤ الإلهة، الغتوحات  ٢١)
.آ.)أ(افمض،ا<آ/.

)٣(







اكثمنهءم ■ادا3و؛ فم اكر؛ي العءاد باا<ت مد أ

فضلمن سا وليس مخااقة|(لا،، واغير امخالةةأ( يوله بتن السلب طاق ونع حيث 
.الإنسان خلق ني تتجلى التي ، العفليمة الله ندرة ليال ؛ فيه عمدة ولءا ، القول 

«لآ،.لكاذبون وإئهم بالحي أباهم مالى؛ءبلْ قوله م ورد ما أبمأ الْلباق وس 
.ونيالقرآن يه رموا فيما الكذب إلى بسها قوبل • الصدق ; محنا الخق 

. ٢٣١الطباق محسن ٠ كاذبون I ب ٠ الحي ١ مقابلة 

ناراالأخضر النبمر نن فم -بمنل ^۶؛، ا : تعالى قوله يي جاء ُا أيضا ذللث ومن 
1 توقدون أنتمنه ؛ذا  (aD ٢٤١.

ئم: الزمجخشري، يقول ، ونارأ، } ، ٠ الأخضر الشجر ا قوله بتن الهلباق ونع 
وانطقاثها، الماء ايار مضادة مع الأخضر الشجر مجن اكار انقداح خلقه بدائع مجن ذكر 
•لْ، الأعراض بها تورى الم الزناد وم لأ، 

الشجربتن جمع حث بغمره، يقوم لا مجعتى أدى قد العياق أن نرى وبهيا 
الهلسعة.ني الله قدرة بينها جمعت كما وايار، الأخضر 

عتيأأنرنا فإذا حافعه الأرض نرى أئلد رسآناته ا •' تعالى قوله أمام نقنا وحنن 
.)٦، ٠ الايات آخر إلى ..٠ ورتْ انزت الماء 

التذلل: يو نالخشوع امحزت« ٠ وقوله ء خانعة » قوله بتن تهنابق عاك أن نجد 
أ/ْ\،آ.)ا(اكغرة، 

.٩٠٧الومنون صورة )٢( 
اكمض،/ا/\اا.)٣( 

.٨٠)٤(صورةص،٧ 
.؛/١٣)ْ(الكشاف، 

.٣٩)٦(صورةكالت،وت 



ابدل

.، ١١الانتفاخ وهو ، واربو ، الاهتزاز وصفها خلاف وهو ، والتناصر 

إلأهي إن° ( iDزمرJرن هزلأم أإن : تعالى قوله م جاء ما أيضا الياق ومن 
.٢٢١بمغشرس)قت(ا ومانحن الأولى مثا

ا،لوتإذ اكوي، الهلماق من وهو ، ر'آ، ٠ بمسشرس ((ور مذتيا ا قوله بتن هلابق 
الخياة.ضدالمشرواراد 

إلئلمجموعون وأ( والأخرين الآول؛ن إذ ض ا ت تعالى نوله في جاء ُا أيضا ومنه 
،.٤١(( ZDالمكدبون الضالون أيها إئكم محم مهتوم)ZZ( يوم ممات 

•لْ، ء الأمرين ٠ ، ٠ الأوين ٠ نوله بتن الْلياق وتع 
اللونهذا من القصد يكن ولم جدأ، كثيرة الآيات ني الطباق أمثلة نرى وهكذا 

واستقامته،اكى، أداء في رسي عمل له أن رى بل فقط، الكلام تحبن التديعي 
ٌلهلانه،وعظيم الله، قدرة فيها نتجلى التي العظيمة اياني مجن أداه ما غيره يودي لا 

وجمال.رشاقة، من اللفظ على يضفي محا إلى بالإضافة 

نيجاء ما منه العث آيات في ورد وقد وهوالتكافؤ، آخر فن بالعلياق ويلحق 
وأنتنوربت اهتزت الماء عليها أتركا تيذا هامدة الأرض وترى ... I ت تعالى قوله 

رن.بهءحا س'م'3وجأ

.To، ٣٤الإ.خانا؛ة ّورة )٢( 
>.VA/rالصفوة، )٣( 
.٠١—  ٤٩أين: الواتة، سورة )٤( 
.٣١م/ا• الصفوة، )٥( 
٠.أية: الخج، مورة )٦( 











اكسسه>م  iUaمجاض اكءيء اا؛ءاى مذ،زإ(ت 

عر— الله إلى يب لا الممان نإن « جاكم نإنا و نوله ني الشاكلة جاءت 
فعلهكا إلكم .لمت غم بالكلية تركاكم أي بهاما، اسود ؤاتما وجل- 

مالمشاكلة الميان لفثل إلى الترك لفظ عن عدل ؤإئ ، )١( لرجاكم نيا الناص 
حدنهوعلى انمل جض من جزاءهم نمد أنه نيه الشاكلة ضد على والقرية نله، 

,٢٢)»ثلها ميثة محيقة وجزاء 

والشر:اللف ه. 

أنثإما الشر أولأثم اللف يقع أن إعا : ءارقين احدى العن، آيات ني ورد وند 
•اللف نم الشر يقع 

هائلفال بمنهم لنساءلوا دعتاهمً وكيلك ء : تعالى نوله ني جاء ما ذللث نمن 
أحدكمإاموا لثمْ بما أنلز رئكمْ ^١ ١٥يوم أومض يو°اا ^١ قالوا كم كم نهم 

ذلكبعد نشر ثم  ٢٤١بعضا بعضهم ليال أي (( ليتساءلوا٠ نوله ني أولأ اللف وقع 
موالكل ر نثم المالة، تللث أولأ أجمل حيث، ه .. .نهم فانل فال ء بقوله؛ 

فقالبيوم، الاخرون، فأجابه ، نيامالثهم مدة عن صال : الأول فالقاثل حده، على 
.٢٠)لقم مما أعلم ربكم آخرون: 

أناوهويحاوره لصاحبه فمال فمر له وكان ء : تعالى قوله في جاء مجا أيضا ومه 
.١٣•/ ٢١روحالعاني، مْ،جا'ا/أاا/أ، الظلال ، ١٨')١(اكفّمالكٍم/م"ا١/جء٢/ 

الاخم•ال—اض الرجع )٢( 
اة:آمالكهف صورة )٣( 

.١٤٢مخ/جها/اليايا، لأحكام الخاعع )٤(نمير 
السابق.الرجع انظر )>؛؛( 





i متخءمفم اكو؛بمأ الانءآن باأغء ص

الكمربلفظ فجاء ، ٠٢١ كمروا والذين ١ ذكر حث ، ، ١١مرب ونشر لف، 
الكمرأن إذ اكرتب، على وذلك ، ٣١وضأ الك أبايات نقال نشر ثم لأ، •ج 

له.تاليآ بالمائه الكفر يأتي ثم أولأ، قع الله بابان 
فأما)JT( بممئون يومئذ الساعة نقوم ويوم ا ت تعالى توله في جاء ما أيضا ومنه 

وكدبواكمروا اأدين وأما )ZG بمصرون روضة ش فهم الصالحات وعملوا الدينآمحوا 
.، ٠٤١ )٦٥ محضرون العياب في فأولثلث الأخر؛ وقام ؛امحاتنا 

وليسالخلق، لجميع ٠ يتفرقون I صمير أن إذ ٠ يتفرقون ١ قوله في اللف وقع نقد 
افأمااإفريقين، أحوال وهن فمل حئن وذللث النشر، وقع ثم خاصة، ، ٠١لسرض 
،.٠٦١ إلخ . . ٠ الصالحات وعملوا الديزآمحوا 

ملهممن والذين بعٍ قوم أم خير أهم ا : تعالى قوله في جاء ما أيضا ذللث ومن 
،.8٧١ ؤث( نجرُثن كائوا إنهم افكنامم 

ملهمس وينميبالذين ٣ ا للهم من نيروالذين اقوم قوله جاءالنشرأولأفي 
،.١١نديي باس أولي جارمحي، كل من وأضرابهم ونمرد، عاد 

tux/t■الإلهة، )ا(اكوخت 
.٢٣الخكوت،لة: ّورة و)م( )٢( 

؛ا_ا-ا.)إ(ّورةرومأة:
ماإج\اه.)ْ(إرثادالختلاليم، 

.١ ٦ ، ١ ٥ اارومايأ: سورة )٦( 
.٣٧الدخاناية: سورة )٧( 
.٣٧الدخانآة: سررة )٨( 

٠٦ما/ح،//أ اللم، الختل )٩(إرثاد 











ابدل

اشإلآ1(اا)ن.
النوةني وتدرجه ، الألم أحوال الأية هذه م — سعاته — المولى ذكر 

حلقكمI ; سال حياه، ني الإنسان بها م التي المراحل جميع فاستوز والضعف، 
صعقبمد من جعل ثم t ت تعالى نال ثم الضعف، على باكم أي ا ضعف من 

ورضيعاومولودأ وْلفلأ جنينا فيها كان حالة إلى إنارة صعق من فقوله قوة!( 
إثارة٠ قوة صعق بمد مجن جعل ثم ؛ ونوله ، الضعف غاية أحوال فهده ، ومجفْلومجا 

وشيبةصعقا قوة يمد من جعل ثم ء ؛ ونوله واكتهاله، ونيابه وانتقاله بلوغه حالة إلى 
القمانهلهور مجن الكهولة بمد يكون ما إلى إثارة ٠ القدير وهوالعليم يشاء ما يخلق 

حياةمراحل جمح توفى م١ ك يكون التشيم وبهيا آ، ر الضعف تمام هي والية 
الذيالبلاغي، اللون هذا اّتخدام براعة نرى وبهذا ، شيء عنها يشذ ولم ، الإنان 

.جليلة معاني تحها تضم بكلمات فيشملها الإلهية القدرة جواب مجن بجاني، يحيط 

مماكلها الأزواج حلق اثذى بحان ا ت تعالى نوله ني جاء ما أيضا اهم، هدا ومن، 
.لاملنون)n(«)٣( أنمهزومنا الأزرومن تت 

هالأرض تنبست، مما ٠ ت فقوله ائفلوقات فيها ينحصر ثلاثة أمجورأ — تعالى — الله ذكر 
ءأشمهم اوم، وقوله والثمار، كالشات الأمورالقناهرة من الأرض فيهامجافي يدخل 
موات،الأقْلار في ما يدخل ء بملمون لا ومما t وقوله النقية، الدلائل فيها يدخل 

مماالأنعام أن بدليل للتخميص ذللث، يذكر لم أنه على دليلر وهذا ، الأرصغ، وتخوم 
.، ٤١العموم معنى لتاكيد الأشياء ذكر ؤإنما ، يذكرهالم والمعادن، الله، حلمها 

.٥٤اإروم،أة: سررة )١( 
م-اا/حه\/آ-ابم)آ(اكٍرالكر، 

.٣٦اة: )م(مرةص،

مم\/حأأ/ا<آ.الكر، )أ(اشم 



المصمنخءم _laJii فم اكس الانءان  ٠٠٧^ص إ

.أسامها جميع واستيفاء اإ؛فالوةات لجميع التميم صحت نرى وبهذا 
خ_الخكس;

٠ايكي ا وذكر جملتثن، يي نعلتن متعلقي بتن ويفع المعنوي، الديع من ويعد 
،.١١، jJUlpعتعلقي بمال أن الصواب، أن 

المننويخرج المنن ثن الحي يخرج ا •' تعالى نوله في جاء ما الضرب هذا ومن 
.٢٢١«وء ئحرجون وكذلك موتهأ بند الأرض ويني الحي من 

بالخيالأولى في الفعل تعلق نقد لتين، جني فعلتن 'تعلقي بتن هنا العكس ونع 
بالميتالشانئة ني وتعلق يقولون، كما النهلفة من يخرج كالإنسان المن من الخارج 
علىالخي مدم وقد يقولون كما الدجاجة من الخارجة السمة مجئل الحي، من الخارج 

•الثاني ني عكس ثم الأول، المتعلق في الميت 
تفوقبهما القدرة مظاهر من مجفلهرين تصوير الأية هده من الغرض كان ؤإذا 

اإسلهلانصعة على وأدل القدرة في أشهر المن من الخي إخراج وكان القدر، جميع 
الثانيبملوم ثم يالتصدير، جديرأ الأول كان الخي، محن الميت وهوإخراج عكه مجن 

الدريفي البلاغة من العكس فأسلوب الراد، بمم ولا المرض ينعكس هدا وبدون 
)م.المقام يقض مما لأنه 

الكلامفي الاقتدار على دلالة نبه أن إلى يرجع اللاغي، اللون هدا ال جولعل 
أوثقمحنهما ويعقد أمرين، بتن يربط أنه في يظهر جماله أن كما ، ٢٤١فيه والإغراق 

.٣٢إ/.)ا(هموسالأفراح، 
•١ ٩ أية: اروم' ررة •)٢( 
.XU؛/ائمأ، ■ا/ْا<، الطراز، ، ٤٣٢;.وا;ظرءروسالأماح، ، ٤٧٧ص ص المخ )٣( 

؟.i/r)؛(الطراز، 



=ابدل 

الفور)0.ألوان أوأند الصلات، 

ا،_الإداع:

وحنتقلمها، من نتعجب الفلر، نها ونمس الله، كتاب ص نقرأآيات عندما 
ونونالكلام، ألوان س والرائع العجيب، تضم نجديا وجوهها على ونهلها بجانها 

;اعجازه،فلم ، رواح س فيها بما الإحاطة عن الشري العقل بمقاصر وند ، اللاغة 
•وعجزنا 

كلس ، نادرة جواير ، جوانحها محتن تضم الحكيم الذكر آيات س الكثير وماك 
أمامتضعها عندما براقة جوعرة وكأنها الأنة ننجد ، اللاغة ألوان س ولون ، صنف 

زادتلثنفلرأ زدتها وكلما ، إعجابا بها نزداد ، وألوان ألوانا للث تتقلب الشمس ضوء 
جمالأ.

.دراسة مجوصع هي مما الأية هده ندكر عدة بديعية ألوان صمت التي الايات وس 
 ،Jتعالى قا : I موأتت وربت انزت اتاء علها أنزد١ ^١ »\ط الآنض وترى

.، ٢١« بهءج زوج كل 
سضرب وهر إرداف. ،، ٣١التكافؤوالهلباق س نها مجا مع الأية هده ضمت فقد 

لففليس أردافهما إلى الحقيقيتن والكون الحركة لمغلي عن للمدول وبجانه الديع، 
معنويالففلها لياني اراد، لسى ساللأءمة الإرداف لفظ ني ،نا والاهتزاز، الهمود 

والنياتتي الس عهللها حال ني والأرض ا،لوت، به يراد الهمود لأن لاثتلأف، 
.كون اللففل س أولى ا،لوت عن به العم الهمود لمظ إلى العدول فكان موات، 

.١٨٦ص اممرآن، بلاغة من ( ١ ) 
٥.آية: الحج، )آ(مورة 

الطباق.عن الحديث اثناء ذللث توضيح صبى )٣( 



البصمنخءم مجادلات فم اكء؛بم| الانءان طافغ من 

عدلذلك فلأجل ، لال٠ادح الممدوح كاهتزاز ، بانمناء مشعر انجازي والاهتزاز 
عندستعطي الأرض بأن يشعر لما الخاص، الحركة لفظ إلى العام الحركة لفظ عن 

،بالعهياء لتعر فاهترمن، يسرها ما منزلة ا لهالقي يتنزل ناتها من يرصي مجا سقيها 
يعهليهالا التي المعاني هذه مجن يعطه لما ، الإرداف لفظ إلى العدول غائية فلهرت نقد 

,الحقيقة لفظ 

،والإرداف ، اق والعلي، التكافؤ من تضمن مجا مع الأية هده نظم ■جاء وند 
الاهتزازلفظ نيه تقدم حيث ، الترتيب حن من فيه لما بالتهذيب منعوتا والائتلاف 

فرقالأرض على نزل الماءإذا لأن الإبان؛ الربوعلى ولففل الربو، لنقل على 
تفرقحالة حركتها مر الجالية الجوهر أجزاء وتفريق ، حلالها ودخل ، أجزاءها 

ولا، حيره عن أوأحدهما ميه فانتقال على يدل الجواهر انقام لأن ، الاتصال 
بعدالربو جاء كما ، السقي عقيب يدكر أن يجب فالاهتزاز هدا إلا للحركة معنى 

هوالربووهدا ذلك، قبل حالة إلى ية بالنارتفع لحله إذا التراب فان الاهتزاز، 
،حاله إلى التراب وعري ، الماء رُلوبة وجفاف الربو، بعد يكون إنما والإمات بعينه، 

بدلكوانترن الترتيب، حن بحصول الأية نظم في التهدب فحمل ، وتشققه 
يكونأن يجب ما كل على عليه محععلوفا يكون أن يجب مجا كل لتقدم ، النسق حن 

معهإوزا)ا(ٍ

آيةني الفنون بهذه إلاُه ص في القرآني الأسلوب براعة لتا تتضح وهكذا 
.واحدة 

.To، ٣٤ص ;ا(د؛عامأن، 
•٤ ص اللاغة، أسرار ( ١ ت 



ابدل

اللغفية:المصان ب! 

تالجاس 
بلولاإخلال، تكلف نلأ موصع، أحن ني الكرك( القرآن آيات في ولمع وتد 
•وجلال روعة، في فتحدرت المعاني طلتها محاد، وغاية براعة، 

إتماموقبل الفكرة، بدء ني بموهم قد ام أنهنا وها I : الخرجاني« I : يقول 
العقلفسه يناجي ما إلى والخرس، اللفظ يتعدى لا فيها والقبح الحسن أن العمرة، 

منهاهنالك، فسما ومنمحسرف ذلك، إلى مرجع النظر حقق إذا ولها والنفس، 
مولمعكان إذا إلا اللففلتقن نجانس تستحسن لا u؛U، التجتيس أما والحشو- التجض 
•٠ بمدأ مرص محنهما الخامع يكن ولم حميدأ، موقعا العقل من معنمهما 

منامةفإن إليه، الإصغاء إلى الميل : الحاص فواثد مجن ويذكر  ١١المكي ا يأتي لم( 
جاءثم معنى على حمل إذا المشترك اللفظ ولأن إليها؛ ؤإصغاء ميلا، نحدث الألفاظ 

.، ١١إليه تشوق للنفس كان آخر معنى به والمراد 

آياتبه حفلت هوالذي الفضيلة هده على يكون الذي التجنيس أن شك ولا 
الحكم.الذكر 

ربربما فمالوا قاموا إذ إأو؛ه*ا عنى وربطنا ا ت تحالى نوله في جاء مجا أيضا ومنه 
.٢٢^٠ والأرض•.. السموات 

لوقوعاللاحق، اياقص الجاس عن وهذا ء فقالوا ، قامواا اللففكان تشابهت 
واحد.حرف في اللففكن يئن الاختلاف 

-ااأ.)\(ءروسالأزاح،أ/أ\أ،
.١ ٤ آية؛ الكهف، صورة )٢( 



ا1بمثممرم مبأ3رة فم 1اه>؛بمر اأ؛ماد طاتت من 

مم ء ء م ْ ءم 

يقواU \إمجومون يمم الساعات تقوم ويوم :٠ تعالى نوله م ورد ما آبما ومنه 
,)١( ٠ ؤتآ يؤفكون كانوا كيلاك ناعت غم 

ينعلم واثتهرأثه ، اللغاء عاليه أطق كما مماثل، تام جتاس والساعة لساعة اض 
عبارةالأولى ةالساءة رآد ا،لوصع هذا ني إلا الخناس س النوع هذا الكرك( القرآن ني 

كانفالهذا ، !؛ ٥٥١اتفقا لكهما الساعات، واحدة ص الثانمة والساعة القيامة، عن 
.بمااتا.أ)م.

وكلمةوالمرعات الفاجاة، محي عر للدلالة ؛ U الأمم هذا اليوم لذلك واخير 
قضواأنهم بمعون لا نهم الجرمجتن، هؤلاء ثعور عن تجير أدق ثمر الشانئة الساعة 

ولامثلا، دقيقة أو بجرهة عتها يمروا حتى الأمجد، نميرة برهة الدنيا حياتهم في 
ثعورهمعن معبر حير ساعة، كلمة فكانت مثلا، بيوم عتها يمرون ؤلويلة، بفترة 
الوجيز)،(.الوقت بهذا 

يمصولا مممر من يعمر وما .. ٠ ر : تعالى قوله م جاء ما كذلك الخناس وس 
،.٠١«كتاب...في إلأ عمره من 

حرفني الاختلاف لوقوع لاحق؛ ناقص جناس ٠ مسر يعمر، ا قوله في فإن 
الأول.هوالحرف واحد، 
ألقياؤت( عتيد لدي ما هذا فرينه وفال ا تعالى: قوله في جاء ما القبيل هذا ومن 

)>(مرهالروم،آة:ْْ.

أ/اا<،اس،الإ-لأن، ا^ا؛،هم1تنموساماح، 
•Uv/i

.١٨٢)أ(سبلأءتاهرآن، 
.١ ١ ناطرايت: صرره )٠( 



ابدل

نيءأممماربو(8>ا(,
واياءرأ؟،.، الون لتغاير لاحق، ناقص جناس ٠ عنيد عتيد، ا نوله بتن ،إن 

،.٣١)yi(، بمي ئى من ئهكة يك أألمْ : تعالى قوله م جاء ما وكذلك 
قدالثانية اللفظة لأن وذلك مذيل، ناقص جناس ا بينه٠ يمنى مني I نوله ،إن 

.الياء وهوحرف زيادة حرف فيها ونع 

أنعلى الكرم، القرآن آيات البلاغي،ي اللون هذا ورد كيف نرى وهكذا 
مجنتتطلبه ومجا العاني، مجراعاْ ؤإنحا فقط، اللفظ فمن ليس إيراده مجن الفموي 

;t الدين نخر I الإمام مجقولة ٠ اليومحلي ٠ ذكر وتد الأول، القام في جاءت ألفاظ 
وجرالةالعاني، نوة لأجل بل التكلفات؛ هذه لرعاية ليت القرآن نصاحة بان 

. ٢٤١الألفاظ مجراعاة مجن أولى العاني ماعاْ بان غيره وأجاب الألفاظ؛ 
الكرممة،الأيات هذه على الخناس أصفاها التي المميزة الفللأل تلك نرى وبهيا 
»يكالمة الكلام وهومجن مداخله، مجحامن ومن الكلام، مججاري ألطف اوهومجن 

•، ٠٠١ الغرس وجه 

العلومهذه بى والفصل التقسيم، ^ا أوجبت ند التطيقية الدراسة كانت ؤإن 
والتجاذب،التلازم، صوره كانت الايات بها،ي ظهرت التي الصورة أن إلا الثلاثة 

•الأخر على ضها علم فمل ممكن فلا 

.٢٤، ٢٣)ا(مر؛ق،اة: 
المفر؛.م/ا<أأ.)٢( 

)م(مرةالتا.ةآة:7م.
)أ(الإتئن،آ/باا.

.٥٣ْ/٢))،(الطراز 



JM  I المسمبادلة فم اكءببمر الأذيان باأءق

الثلاثة،الأنواع _» أن اعلم ٠ ; الثلاثة العلوم هذه لي ٠ الطراز صاحب ٠ يقول 
علىواحد.نها وكل مختلفة، مجاخذها البديع، وعلم والبيان، ا،لعاني، علم أعم 
ومنا،لوقععليها، دالأ يكون مثالأ لها وكرب والفصاحة، البلاغة، علم من حظ 
وغمويوافت، ومء، ودرر، ذهب، من حئات تكون وهوأن ، منهاواحد كل 

بعضهاحلط بان ، بديعاتاليغا ألفت ا إنهثم الفسة، الأحجار أنواع مجن ذلك 
الرأس،على تاجا نجعل تارة التألق، ذللث بعد ثم أنيقا، تركيبا ور'كب ببعض، 

الدرربمزلة الراثمة نالألفاظ الأذن، في اشنط بمزلة ومجرة انمق، ني جك\ ومجرة 
ثمالبيان، هوعلم بعض، إلى بعضها وصم واليفها المعاني، وهوعلم ، واللاليء 

،.٠١١ البديع علم هو ، وتركيبها، تأليفهاعند بها اللاثمة المواضع م وضعها 
وبديعوالحمال، الروعة، غاية في بدت قد والدرر، ، اللاليء هذه أن شك ولا 

قزآياص أحكمت كتاب اتر ٠ : الماثل وصدق الحكيم، الذكر آيات في الصياغة 
.، ٢١ dGDخبير حكم أدنْ من صلت 

"ا/ؤ/؛آ.)ا(الْلربر،
١•همد'آيتت صورة )٢( 





|لبءتمنخءم مئادلق |كءوبمءفم اJغءافي با1ءث من 

اكنجاهغ

معجزةتايا بتن الحث طريق لي وير ، ا-بليلة العمة بهده علي الله س بمدأن 
حلقض حلت سمن نعشت ، الأحرى الحياة الى ألممت وجعلني ، الخالدة الإسلام 

ؤآحر، أهله 4ن أكون أن يفزعني مشهد ، وحبور وعذاب ، ونبور وأرحام ، وبمث 
.جمعه أتقدم أن أرجو 

،الثمر قطف محقام إر ا،لهلاف يي النهى ، العظيمة الروحية الرحلة هده بعد 
عدةنتتائج إلى أداني ال—حث عدا إن ندرته تعالت ممن مستعينة أنول . حلوه نلتتدوق 

:منها

العقلتوصل مما البلاغة فنون جميه على واحتواوه القرآني، الأسلوب عفلمة — ١ 
الإنانيةالمس تعجز أحرى فنون على واحتواوه ، مجتهاتتباطه امحإلى البشري 

.محكمتهااكتشاف عن 

الأساليببتن وتريعه الثرية، القس مجخاطبة عند القرآني الأسلوب روعة — ٢ 
الخطاب،أساليب أرقى بتن وجمعه القس، أعماق إلى للدخول امحتلفة 

الغافلة.القوس لإيقافل والارمحب، الرغيب أمحلوب بتن واجلزاوجة 
إليهايسعى انمي الأهداف فحقيق مجعجزة؛ صورة في اخنلفة العلوم تضافر — ٣ 

.الكر:بمرالقرآن 

عنوالخهلباء البلغاء رقاب ونقاصر وبلاغته، القرآني، الأسلوب علوفصاحة — ٤ 
•إليه الوصول 

للتعبيرلهم الفرصة ؤإتاحة محجادليه، إلى الاستماع على الكرم القرأن حرص — ٥ 









ةاياهارس ائم

ا.الآياتاامرأنيق

الجوةالأحاديث ٢. 
ما-الأنمكنواماثل

الأعلام،-فهرس 
والمراجعالمصادر فهرس ٥. 

انمربةبالعه ا--مسساثرثمم 

الإسزةي.مسسادرحباس 

الرساملْءءتويات قثمش فهرس  ٠٨





|وسمنخءم ميادلت فم اكءيبمر الانءان مز 

اهوبمةاممرآب ات ا،أ|بمموس 

الهورةامم 

٢٣ المرة
U. ،rr،xa ٢٤

٣٨٦ ٢٦

٣٨٦ ٢٧

،٣٣٤،٣٢٩،٣٢١ ،٢٨٦،١٨٢،١١٢

٣٨٥،٣٦٩،٣٠٧،٣٤٣

٢٨

٣٧.، ٣٥٣،٣٤٣

٢٩

٤٤• ،٢٧٨،١٨٣،١١٤ ٥٥

٥٦

٣٥٧ ٥٧

٢٧٨ ٦١

١ ،٢٥١ ه٢٣٤،١٨٣،١١٤،٨٥٣، ٧٢

٣٥١ه ،٣٣٥،١٨٣،١١٤،٨ ٧٣

٢٣٣ ١ ٠٤

٢٨٧،٢٨١ ،٢٥٢،١٨٣،١١٥،٨٦،

٤٧٠، ٣٧٧،٣٣٥

٢٤٣





اكسمتخءم  iiJaL_فم اكي؛؛م  ٥٥^؛من 

المفحةريم  ايررةاسم 

٤٨٠، ٤٤١

٤٦، ٤٣ >ه

٤٨

،٠

٥٩

A ى

٨٤ ٢٩ الأعراف
٤٤ ٥٤

٤٤٤،٤١٧،٣٤٣،١٨٦،١١٩ ٥٧

١٢٧٨ ١٣٤

١٢٧٨ ١٣٨

٦٥ ١٧٥

٦٠ ١٧٦

١٢١ ١٨٤

١٢١ ١٨٥

٠٥، ٤٣ ١٨٨

٢٠ ٣١ الأشال

٦٢ ٨٤ التوية







ةالعامالسمارس 

اكمح^ترنم  المودةاسم 

٦٩ ١١٢

١٨٠ ١٢٥

أا،ه'آ،\،أآ ٨٨ الإسراء

٤٧٥، ٤٦٢، ٣٣٨، ١٢٩٣،  ٩٣، ٩٢، ٨٢ ٤٩

٤٨٣،٤٧٠،٢٩٣،٢٨٢،١٩٣،٩٢ ٠٠

٥١

٤٤٠،٣٦• ،٢٨٢،١٩٣،٩٢ ٥٢

٣٨٨، ١٢٥ ٩٧

١٢٥ ٩٨

٣٧٨،١٢٥ ٩٩

٣٤٦ ١٦١٩ الكهم،
١٢٨ ٢٢؟/

١٩٤ \\ا^\

٣٧١، ٢٧٩ ١ •

٣٨٨ ١٣

٤٤٦،٣٣٨ ١١







منخءمأوس ٠١٥مجافم اكءيبمأ الانءاد من 

الممحارقم  ^١^ المروةامم 

٦٣

٦٦/٦٣

٣٧٢ ٦٥

iA\ ii\i،rA\iT\Y،oo \il\y الومحون
٢٠١ ٦٦١١٦

٤٨١، ٣٥٤ ١٤

١٣٢ ١٦/١٢

٢٦٠،٣٩٠ ١٦/١٥

٣٩• ١٢

١٣٣ ١٧

٣٧٢،٣٠٢،١٣٣ ١٨

٣٠.، ١٣٣ ١٩/•٢

i'Y ٢•

٣٥•، ١٣٤ ٦٦١٦١

٧٨ ٣٣

هبم،آ.أ،خا"آ ٤١١٣٥

٣٧٩، ٣٧٢، ٢٦٩، ٧٥ ٣٧

٤٧٤، ٢٦٩ ٣٨

م



ةالعامارس الفه

المورةامم 

٣٩ ٣٩

٢٦٩ ٤•

•الإم،ْآأ ٤١

١٣٥ ٨٩/٧٧

٤١٣ ٧٨

٣٨٩ ٧٧/٧٨

٣٩•، ٣٦٣ ٧٩

٤٧١ ٩•

٤١٤ ٨•

٣٩• ٨١

٨٢/٨١

٣٧٣،٣٦٤ ٨٣

٢٠٢ ١١٢

٢٠٢، ١٣٧ ١١٦/١١٢

٢•٣٦٤،٣٣٩،٢٩٧،٢ ١١٥

٢٧٨ ٦٣ ودال

٠



المعثمتخءم  iLlaL_فم اكريبمر  jljiJIطإ٠٠ مس 

اكمحارقم  ^١^ ررةالامم 

٢٠ ٠ انالفرق

٢٠٣ U®/n؛ اقل
y'iiiA ٦٠

٤٢٧ ٦٦

٩٧ ٧٥/٦٦

٣٧٣ ٦٨

٢٨٣ ٦٩

٢٩٧ ٧١

٣٠٥ ٧٥/٧٤

٤٥٢ ٧٥

٤٠٢ ٨٧

٢٠٥، ١٣٨ انمكبوت
١٩

٣٨٠، ٣٥٥.٢٠٥ ٢٠

٣٩٢ ١٨

٣٧٤ ٢١

٢٠٠ ٢٢

يده



انالعامارس المه

المسورةامم 

٤٧٩، ٤٧٨، ٤٠٣، ٣٩٣، ٣٣٣ ٢٣

٠٢ ١;؛ ردمال
٥٣ 1ا0

٤٨١ ٨

٢٩٨

١٣٩ \ 'Ia

٤٨١، ٤٧٦، ٣١٣ ٩

٢٠٦ ٩/•٢

٤٧٦،٢٠٦ ١ ٠

٣١٤ ١١

١٤٠ ١٦/١١

٣٨٢ ١٢

٣٣٣ \il\y

٤٧٩، ٣٤٧ إا/اا

٤٧٩ ١٦/١٥

٣٩١ ١٦

٣٥٢ ١٨/١٧

٠



اكصمنخءم  ٠١٥مجا فم اكءيبمر اوق>أن  ٠٠طا م>ا 

السورةامم 

١٤١

YVi ، اْص\iAT ١٧

هخ،7«آأ،ه7ّآ،7أآأ،0خئ ١٩

١٤٣ ٢٧/٢٠

U•؟

<

٠

«ماآاآ>،مإا،\ر. ٤٨/•٠

٣٩١!، ٣٠٥، ٣٢٤، ٢٨٣ ٥٠

٣٩٢ ٠١

٢٧٠ ٤٩

١٤٤

o

ه

٤٨٤،٣٨٢،٣١٥ ٥٤

٤٨٩،٤٢٨،٣٤• ،٣٢٤ ٥٥

٥٦

٨،١٤ْ•٢  ١^٤ الجدة

"( 'A ٧

٢٧١ \il\r

٣٩٣ ٩







أارساسمالمه

٠' ٨١^ ررةالاسم 

٤١٢،٨٠ ٧٩/٧٨

آاأ،ّااأ،ئا\،أْم ٧٩

0٤٧١خ،أا؟،  ٨٠

٨١

\ا؟،إاآ ٨٢

٢١٢ ٨٣

ا*ا؟•ها، \\ال^ اتاكاي

،٢١٧ ١١

٤٨٢ \yI\^

٢٣٦ 0\اأ\

٢١٨ ١٩

٨١ ٢١

٢٨٤ ٢٢

٣٠٢ ٢ْ/٢٢

٣٩٨ ٢ْ/٢٤

■ه



اسأنهمم ؛ JaUjفم اكرم القراد ؛، allمد؛

اكمحةرنم  ^١^ السورةاسم 

٣٩٧،٣١٦ ا^٦٦٦

٣٢٦ ٢٨/٢٧

٢٣٧ اه/آه

٦١٨٨٥٦ ٦١/٥١

٣٢٦ ٥١

٣٢٦ ٥٤

٣٢٦ ٥٠

٣٢٦، ٢٧٣ ٥٦

٢٣٧ ٥٧/٥٦

٤٧٥ خه/؟ه

٤٧٠ ٦•

٢٨٤ ٦١

٢٧٣ ١٤ ص

٤٠ ٧٨/٧١

٢٢ ٢٣ الرمل
١٨١ ه رغاف

٨٥ ٥٧



ةالعامارس المه

^r؛j المورةامم 

١١

٤٥ ١٢

٢٦

iV\ iioo ،٦٣٥ ٣٩

١١ الزخرف

i^ln انالدخ

٧٧ ٣٨

٣٦٠ ٣٥

٢٨٤ ٣٦

٤٧٢، ٤٣١ Toln

٤٧٩ ٣٧

٢٤ الخالة

ا،بماآ•• ٢٦/٢٤

،١٥٣ Tiirr الأحماف

؛>.ه



اكتمئخءم مجادلات فم |كم؛بمر اوق>|ن بلاسن مد 

ر؛-ماامضات الورةاسم 

٣٠٦، ٢٣٨، ٢٢٠ ٣٣

٢٢١ ٣٤

٠٩
،

٤٣ ٢٧ الفتح
٤٣ ١٨

٣٤" yl\ ق

٢٢١ rl\

٣٨٣ ٢

٦٣٩٨'^ ٣

٤

٢٣٧ ه

٢٣٩ ٦

U/"i

٧

٤٣٢،٣٦٦،٢٢١ ،١ •٣ ^ا\\



انالعامارس الغه

^١^ المروةاسم 

٣٣١، ٣٣٠ ١ .

٣٢٧ ١٤/١٢

١٥

٤٣٣،٤٠٩ ١٦

٣٤٤ ٢٢/١٦

٤٥٧ ١٧

١ ٠٤ ٦٦١١٩

ioVii.i ١٩

٤•٤٠٧،١ ٢٢

٤٩٠ ٦٤١٦٣

٣٢٧ ٢٨/٢٧

٤٦٦ ٢٨

٤٦٦،٣.٣ ٣٠

٤٦٧،٤٥٨ ٣٧

١ ٠٥ ٣٨

١ ٠٦ ٤٥١٤١

٤٤٥، ٢٨٠ ٤١

٣١٧،٢٢٢ ٤٣

ه



1سمنهءم  iliaمبافم التءاد براس مي 

الررةامم 

٣٧٦ ٤٤

٨٧ \il\ ' الذار؛اءت،

٨٧ ١٦/٧ ورالط
٢٢ nlrr

١٩^٦٩ ٣٤

٦١ ا"/خ اضر

٦٨ ٧

٤٥ ا\ا0\ نالرجم—
٦٨ ٣٧

٤٦٧ ٤٧ الوامة

٢٧٤ ٤٨/٤٧

٤٧٢، ٣٧٦، ٢٢٣ ٤٩

٢٧٤ ٥٦/٤٩



أانمامأرس المه

المتررةاسم 

١ ٠٧ ٧٤/٤٧

٤٧٢ .ه/اه

٤٣٤ \0ا\'0

٢٢٣ ٧٤/٥٧

٢٧٠ ٥٥

٢٢٣ ٥٧

٣٩٩ ©u/،jT

Y'O ٧٢/٥٨

٣١٧/٢٢٤ lW؟-"

٢٧٧،٢٢٤ ٦٤

٢٢٤ mIU

٦٥

٤٨٢ ٦٥/٦٣

٢٧٠ ٧٠/٦٣

٢٢٠ ٦٨

٤٨٢ ٦٨/•٧

٢٢٥ ٧١

٤٨٢ ٧٣/٧١





ةالعامارس الفه

السورةاسم 

y'l\T

٤٠٩ ١٧

٣١٨ ١٨/١٧

٤٨ ٢٦ ءاب
٣٠٦ ٣ االيام

٣٨٤ ojr

١ ٠٨ ٦/٣

٣٠٦ ٦

١ ٠٩ ٦/٥

٢٢٧ ٧

٤١٤ ٩

٢٢٧ \^lr

١١ ٠ ١٢/٧

٢٢٧/١١ ٠ ٤٠/٣٦

٤٩٠ ٣٧

٣١٩ ٣٨/٣٧



العثمنخءم مجادلا فم اكوبجر الاءاى با1تت من 

المسنرقم  ^١^ السورةامم 

٤٨٠ ١٠٩

١٨٤ ٢ الإس_ان

٢٤٧ ٠٠ لأتالر-

r.U؟•؛، ١ . اتايازع

١٠٤١، ١٠٠٧ ١١

\اأ\'

١٠٦٧ ١١٠

٢٢٨ \il\r

١٠٢٨ ٢٨/٢٧

٤٧٤ ١ّ١/٢٧

٢٢٨٤١١١ rr/YU

٢١٠٩ ٢٩

٦٠٤٥ t\IT'

٦٠٧٧ ٦٠٦٠

ه



ةالعامارس الفه

المورةامم 

١٧ عص

٦٢ yrlw

r^l\v

١٠٠ ١٨

TiA،T\^ ٢٢/١٨

٣٠٣ ٢٢/٢١

٣٤٨

،. .

٦٢ ١٨ رالكوي

٦١ ٤ ارالأ؛محط 

١٧•، ١٦٩ ٦ اقالانشق

١٦• \ا0\

١٦٩ ١٤/٦

١٧٥ ١٢/٧



منهرم|وءثاهاهات |غم الهءيبمر التءاد  ٠٠من؛11 

^١^ المورةامم 

ه ارقالط

٣٤٩ U/o

aJo

٢٤٨  •/ْ١

٣٢٨ ٨

٦٣ rl\ الفجر

٠٤ aI\ ةالزلزل

٦١ ٩ اتاتحادي

١٧١ القارعست

١٦٧ tI\

١٦٨،١٦• \ا\\

١٦٨ ٢

١٦٨ ٣

١٧٣، ١٧٠
ء

ه



االعامارس اهه

^١^ المروةاسم 

١٧٢ أ/ْ

١٧٠ ١١/،

١٧٤ ٠

١٧٠، ١٦٩ ٧/٦

١٧٥ ا"/بم

١٧١ ١١^

١٧0،١٦١ ٩

١٧١ ١ ٠

\ا\\'

١٧١ ١١

٦٢ yl\ ^١٥١



استمنهءم مع1ءاة اكءبمرض اهءاد مد،ا|س 

ا|ااأءدصساسد 

رقم .ث،,.،،،,. اخ,
الممعن

٧٩ ابنآدم....انتمم الله يمول راراه ١- 
٤٥٣ محفوفلآ....1لوحا نطق تعالى الله 1إن ٢- 
٥١ ثيء....1عن اليهود سأل - وسلم عليه الله صلى - الله رسول ،أن - ٣
٤٤٥ بأسماثكم...,!القيامة يوم تدعون ،إنكم ٤- 
٤١٨ الأولى....،الشخة م  lyuالاسإذا ه.ءإن 
٥١ عليكم...1صام - وصلم عليه الله صلى - الله لرسول ينولون كانوا اليهود ،أن ٦- 
١٩٠ .١1. السجد. ني وٌالم. عليه الله صلى - المم مع جلوس نحن أينما ٧- 
٤٣٠ مجْلرأ..؟.أالله ينزل أونال الله، يرسل ،ثم ٨- 
٤٩ والسل....،الخلواء يحب - وسلم عليه الله صلى - الله رسول ،كان ٩- 

٤٩٥ ملكم....،نبأما ليه الله أ'مماب ١- ٠
٣٠٥ وتقول....،نيها يلقى جهنم ١-،لاتزال ١
٤٥٢ مد،بلأباأوما نبله، فما القرآن الله، نضى ني مجن ،مجا -  ١٢
١٧٣ ...٠ومجتعلم٠ عالم ،الناص ١- ٣
٢٩٠ ٠.٠١ مجنإبوامحم. أحق ،نحن - ١٤
٤٤٢ الوجه....،نيح رجل ،ويأتيه ١- ٥
٤٣١ الموتى....،الله يحص كيف ■' الله ،يارّول ١- ٦
٨٠ مذا..٠.يحم رباك أترى ايامجحمد - ١٧

٣٦٩ ؤ..،أطح. كبش كهيئة بالموت يؤتى ٠ - ١ ٨

م:



أالعاماممه—ارس 

همس)>؛_

رقم
الممحات

الكان/اكٍاوة

٥٣ ١-،—در

٥٠ دأمبنو ٢- 
٣٦ ةميو>ثف

١٩ افمنعد بنو ٤- 

٣٠٠ ازالحج٥- 

٣٠٠ ا-الطامح

١٤ عكاظ٧- 

٠. ،٣٦،١٢٠،١٠ قربس٨- 

٣٠٠ المدث_ان٩

٣٦١، ٨٠بما،أه،  ا_مكة.

٣٧، ٣٦ اا.اس





ةالعامارس الغه

الأعلام م

٤٣٢،٢٤٩ العلويحمزة بن يحم - العلوي ابن  ١٤

ioyuiiiil' قمحةبن لم مبن همدالله - محسة ابن  ١٥

بنمحمد الدين شمس - القيم ابن  ١٦

القيمالمشتهربان بكر أض 
٤٦١ كمحربن أبوالغا-اءإساءءل كبر- ابن  ١٧

١٩٣، ٨١ بنمحمد أبوهمدالله - الوزير ابن  ١٨

ال؛ممالمرتضى 
٥٧ جهلأم  ١٩

٤٥٢، ٤٤٥، ٣٣١ه1أ،ح7أ،  اكهميومحف بن محمد - حيان أبو  ٢•

الأندلسيحيان بابي 
٤٤٥ أبوالدرداء ٢١

٤٣١ اتجليأُرزم، ٢٢

٢١٤ رييةأبو عبدالهادي محمد - ريدة أم  ٢٣

٤٨٠، ٤٣•، ٣٦•، ٣٣٦ العماليمحمد بن محمد - السعود أبو  ٢٤

٥٤ سفيانأم  ٢٥

٤٤١ ةعسي أم  ٢٦

٥،٢٩•٤٤٢،٤١٨،٣• ،٧٩ عنهالله رصي أبو*ر؛رة  ٢٧



انمثمغهءم مب1هوة فم اكء|بم اهءاد با|غ؛ مد 

الأعلام f

 ،٢٨٣•٨ خلفبن أم  ٢٨

٤٥٤ كببن أبي  ٢٩

٢٣. أرمحطو ٣٠

،مْ؛11م\<،ْ اسرامحل ٣١

٢٣٠ أفلاطون ٣٢

،٢٦٦،٢٥٤،٢. . ،١٩٨،١٥١ الألوميمحمود الدين شهاب - الألومحي  ٣٣

،٨،٤٠٦،٣٤٩،٣١•٤ ٠ ،٢٨ْ

اهأ،ْهأ.0؛،

)ب(
٤٠، ٣٧،٣٠ الا»لأنيالهلب بن محمد أبوبكر - ايانلأني  ٣٤

٣٩٨،٣٨٦ إبراممأبوالحن اأد؛ن بريان - ابمام  ٣٠

الناعيعم بن 
ام،هه1.،٢٥٤ عمربن عسدالله الدين ناصر - اليضاوي  ٣٦

الشيرازي

)ت(

قع ٣٧

ج.<؛



ةارسالداماهه

الأهملأم r

)ث(
٢٨• لرد ٣٨

٥٩، ٣٧، ٢٧

)ج(
الخاحظبحر عمروبن ان أبوعث- الخاحفل  ٣٩

• ،٥٥٣ اللامعليه جثرهل  ٤•

،٨،٢٩٢،٢٦٢،٦٤•٣٦٤،٣٢٩،٣ الخرجانيمدالقار - الخرجاني  ٤١

٤٨٨،٤٣٩،٣٦٨،٣٦٧

٤٥٢، ٤٢٢ انمصليعمر بن سلمان - الخمل  ٤٢

الحلالشهم الشافص 

٤٢٥ الحض ٤٣

٤٩ عنهماالله رصي عمر بنت حفصة  ٤٤

٤٥ اللامعليها حواء  ٤٥

٤٣١، ٤١٧

رخ،
محيبن علي علاءالدين - الخازن  ،١

بالجازنايروف العدائي 

٣٧ محمدبن حمد أبوملمان - الخْلاتي  ٤٧

الحطام

ه



_JIمنخءم  ٠١٥معافم اكءيبمر القءأن ^؛٠٠ مي 

لامالأع م

٤٣٢ الخْلثب ٤٨

)ر(
٢٣٥، ٢٣٢ الأصفهانيالراف  ٤٩

٣٦ رحمن ٥•

٤٤٧،٤٣٩،٣٤٦ الأمعص بن علي أبوالحن - الر*ابي  ٥١

)ز(
٢٧٩ اجالزج ٠٢

٤٨ الزرقانيالزرناني-عداسم  ٠٣

٣٧٧، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٥٩ الدينبدر - اإزركثي  ٥٤

،٢٨• ،٢٧٣،٢٧• ،١٧ْ،١٣٣ أبوالقاسملأله جارا - الزمخشرى  ٠٠

،٤٤٢،٤٣١ ،٤١٧،٣٨١ ،٢٨١ الزمخشريمحمود 

٤٧١ْ؛إ،هْ؛، 

(_)
٤٨٨،٤٨٥،٣٢٩ الكيالدين ء بها - البكي  ٠٦

٤٤٢ دياا>.  ٥٧

٣٦٢ منصوربن سعيد  ٥٨

٢٣. صقراط ٥٩



انالعامارس الفه

الأعلام م

بنيوسف أبويعقوب - المكاكي  ٦•

المكاكيبكر أبي 
٤٩ زممةبنت سودة  ٦١

XUTcT؟® سويه ٦٢

ا"اأ،*اأ؛•ا"ا، ٦٣

«آ'مآ،'آ0\،.همآ،اإ'ا،اإما، الءوْليالل*ين جلال - الثوطي  ٦٤

.بمأأآ"ا،بممأ،

(_)
٤٧٨،٤٧٦ ابالشه ٦٥

٤٥٢ الشولكنيعلي بن محمد - الشوكاني  ٦٦

)ص(
٢٨•، ٩٥ اللامعليه صالح  ٦٧

٤٤٦ الصاويأحمد - الصاوي  ٦٨

٥٣، ٣٧ الصديق ٦٩

٤٩ صهاالله رصي صفية  ٧•

)ط(
٤٤٢،٣• الطمي■؛رم بن محمد أبوجعفر - اكوي  ٧١



ا1يءثمنهرم  iilaمجافم 1اهأيٍ اهءاد  iuمد؛||

ردمالمسان الأعلام م

)ع(
٤٩ عنهاالاه رصي عائشة  ٧٢

٢٨• ادع ٧٣

•أ؟■؟، القفعبن عيدالله  ٧٤

٣٠ سايارسمليالقاصي  ٧٥

٤٥٢ ملمانبن عدالرحمن  ٧٦

٣٦٢ الخرمانيعطاء  ٧٧

٤٨١ عنهالاه رصي الخطاب بن عمر  ٧٨

٤٤٢ ءمروبنوساللأ'ني ٧٩

٤٤٢ ءممبن*انيء ٨•

٤٠ السلامعليه عيسى  ٨١

)ف(
اآأ،ابما،آاآ،أ'ا\آ،-خا،؛آ، بنمحمد أبوعدالله - الرازي الفخر  ٨٢

٤٩. ،٤٤٤،٤٢٨ الدينفخر حسين بن عمر 

)ق(
٤٠٤ ادةت ٨٣

أحمدبن محمد أبوعبدالله . القرهلم  ٨٤

اكرطم



اتاسمارس المه

ةالمضمحرقم  الأعلام م

٢٩١، ٢٦٦ اللهأبوحمد الدين جلال، - اا،رويم  ٨٥

التنويم
٣٨ الأيادي،ماعدة بن نس  ٨٦

٤٤٦ القموط ٨٧

٧٨ ن.4ا*أا .رة...بم٠١١ّ ٨٨

)ك(
٥• امي ٨٩

٢١٥،٢١٤ الكنسيتم( ٩•

)م(
٤ْ٤،٤١٨ مجاهد ٩١

٣٤، ٣١، ٢٢، ١٩، ١٠، وسلمعليه الله صلى يصد  ٩٢

،٤٦،٤٣،٤• ،٣٨،٣٧،٣٦،٣ْ

،٥٥، ٥٤اه،آه، ، ٤٩، ٤٨، ٤٧

ا؟،آ؟،.٩، ، ٨.٨٩، ، ٧٩، ٠٧

١٢١ ٤،١٥١•ه،٩٧ْ،١٢، ،١،١ْ

،٢٦٢،٢ْ٣،٢٣٣،١٩• ،١٨٩

.آ،0.آ،أ؛؛،هإ؛،آْا،.

٤٩٥،٤٩٤،٤٨١ ،٤٧٤،٤٦٢





انالعامارس اممه

اماددءالواجوموس 

اسغ؛ومحكان تاريخ  الولفامحم  الكتابامم 
f

الكريمالتران  ١

دار، ٣١٩٨٢-.٠١٤.٢.يا،  لانثناح عبدالفتئ.  فياللاض وحه المم ابن  ٢

لجانيرون، انمربي، الرائد  القرآنتمر 

يرونالكتب، عالم  الموطئالدين جلال  امآنعلوم م الإتقان  ٣

مكيانالخاب، ٣١٩٨٢ٍدا،  ملامزغلول معمل د.  الندمملور م القرآن أثر  ٤

العربي
المعم، ١٩٨rم١٤•٣،٢ط الدمشميمتير معمد  الكشفم الراغب؛ن إرئاد  ْ

محروتاإك؛ب،  الجنالقرآن عزآي 
طا،7؟'آاه-لأم\وام،،>مان ءاو-مالأااتيياي رص  الإيمانأركان  ٦

الرمالة

المرنة،دار ، ٣١٩٨٢.> ١٤٠٢ الزميشريعمر بن محمود  البلاغاتأماس  ٧

لهانيرون،  محمودعيدالرحيم ت تحقيق 
الكويتالمْلبوعات، وكااان ، ١ ط  مطلوبأحمد  احات،الغمبلاغية، أصاليب  ٨

اشانيالبلأئ، 

يرونالكتب، عالم  أسديلي؛ن الحس•:، أي  الزولأمجاب  ٩

دار، ٣١٩٧٧. ٠١٣٩٧ط،  ثيخونالسيد محمود د.  تطورها،نشأتها، الاصتعارة:  ١ ٠

القاعرة.بالأزهر، انحمديآ الْواءان،  الخريةأثرغمالأّاوب 





انالعامارس المه

الفةومكان تارح  الولفاسم  الكتابامم  م

الرافمصادق مصطفى  ١^واللأئ القران إعجاز  ٢٠

لمانمحروت، اللألآل، مكنة دار  بنعمدالله اء أبوالق إُلأءمامنبمالرحسءن ٢١

والمراءاتالإعراب وجوه 

القرآنيع مجم 
ومطمة•كية ام، ^٢٨٩ ١٤٠٢ الدينأبومداللهجملال  السلامة،علوم ني الإيضاح  ٢٢

ميدانوأولاده، صبيح عالي محمد  زوبنيغال المفتاحتلخيص مختمر 
الأزهر

دار، ٢١٩٨..إام.اطب، المرصاوييومف  والحياةالإممان  ٢٣

القارةللط؛اعة، غرب 

محروتالحياة، مكمة دار ، ٢١ ٩٧٨ مخلوقعجدالرووف  إعجازوكتابه الساقلأني  ٢٤

نقديةتحاليلية. دراسة الرآن، 

الغكردار  بنمحمد الدين نمس  الفوائدبياع  ٢٥

بابنالمشتهر بكر أبي 
وزنتالحم الغ

المعارف،ُكتجة ، ٢١ ٩٧٨.دآ،  الحانفلبنكث؛رأبوالغداء  والهايةاليداية  ٢٦

محروت ةا.م اا

القارةمصر، نهضة دار ط'ا،  عبدالواحدبن عبدالعفليم  القرآنبديع  ٢٧

بابنالمعروف الدين زكي 
المص—ريالأصع أبي 

غرفحفني د. نحمض: 

ه



اسمنخرم ، _laJiفم اكوببمأ الأ؛ءاد طاس مد 

اسةومكان تاريخ  الولفاسم  الكناباسم  f

سة، ٢١٩٧٤-.٠١٣٩٤ٍوا،  الزuلكاتيالدين كمال،  Jن ١Uاعجازمن الكاشف ر ٢٨

بندايالعاني،  الخديمخديجآ د. تحة؛قت  المرأن

مهللوبد مأحد. 
دار، ٢١٩٨.>- ١٤..ط؟، بنمحمد بدرالدين  المرانعلوم م الرعان  ٢٩

والشرإااط؛اءة المكر  -؛-اازر'< امداا- ء

أبوالمضلمحمد تحمض؛ 
مثراعإب

اسيانا،لكتة  بنمحمد مج_دالدين  بمائرذوياس>م ٣.

الف-روزأبادي.يعئرب  العزيزالكاب لهنالف 

التجارمحمد تحمض؛ 

ا-بمامزالاداب، *كنا  المعديع—دالتعال  كالخيصالإيضاح بم—٠  ٣١

ايلأمةعلوم م المتاح 

دار، ٢١ ٩٨٠- ٤٠١ . ٠ ٍدا،  ماصحن نضل د.  وأنانهايرنها - اللاغة  ٣٢

الأردناامر>1ن، 
«xi ،دار، ٢١ ٩٦٨^-١٣٨٧ صمن- المرأن إعجاز يان  ٣٣

مصراي،ارف،  اييالخْلحمد م الفراننلأثرّاشمإسماز 

اللم،خلف محمد تحقذ؛ 

ملامزغلول مح—٠—د 

الماعرةالعارف، دار ، ٢١ ٩٨٠، ٦ط  لاشمناح عبدالغتئ.  القرآنأمالي—٠ ضوء في اليان  ٣٤

للجمعالمكر دار ، ٢١٣٦٨ أمء؛اذيىرربنمّط والشيقنالبيان  ٣٠

ًه



ةالعام—ارس ٠٥١

اسةومكان تاريخ  الولفاسم  الكتاباسم  ؛٣

حسنأحمد  العربيالأدب، تاريخ  ٣٦

ايارف،دار ، ١ ط صسسيفرم شد•  العربيالأدب، تاريخ  ٣٧

الإسلامانمر 
_الغكر دار ،؛، ١٩٣٤.يا،  ررةأم محمد الإمام  ا-يدلرتاريخ  ٣٨

دار، ٣١٩٨١.ا.أاه طم، شةم، لم مم، مداس  الترأنمشكل تاويل  ٣٩

لغانيرون، اليية، الكنس،  صقرأحمد السيد شرح• 
طا،ه.إا،و.ْحاام،ءالمالكنم،،ضوذ، المابونيعلي بن محمد  المآنعلوم م البيان  ٤•

للشؤوناض انجالى ، -٠١٣٨٣ عيدالواحدبن عطداو،فلٍم  الشمرمناكث م التعير نحرير  ٤١

الإصلأمالترام، يةإ-ماء الإملأب،  بابنالعروق الدين زكي  القرآنإعجاز ويان والتثر 

الشرعةالإءلأنا>ت، ثركآ وعطابع  ريالمالأمبع أبي 
شرفحفني د- ت محق 

تونسللشر، الرتب الدار ، ٣١ ٩٨٤ ءاّرربن اكيام مسد السح  والتويرالتحرير  ٤٢

الكب، ٣١٩٨٣طا،آ.ااه. الأندلسيحمان أم  المرانم مما الأرب نحفة  ٤٣

لبانيرومحت،، الإسلام،  مجذوبسمير ت محق  لغريباس 
دار، ٣١ ٩٨٤- ٤٠١ • ٤ ثدا،  بنبمحمد  علىالمآن الب أمترجتح  ٤٤

لهانيرومته، العلمية، الكب،  الشهورالماني الرمحى  اليونانأسالب 

—ٍ ،j—روزيال١؛
ا.؛اه..خ؟ام،.كتء.طأا، مرمىأم محمد د.  دراصة- البياني، التصوير  ٤٠

للهيامةالتماس دار الماهرة، 'كائدين،  ممٍةدا'لعالماويان
Uk ،م،دار١٩٨٢ ٠١٤٠٢

دّّي
القرآنم الغم التصوير  ٤٦



1سمهءم مجا٠٥ فم الانراد1رهس  iicyمذ^

اسةو،كان تاريخ  الولفاسم  الكتابامم  م

لمانيرون، الشروق، 

دار، ٣١٩٨•- م  ١٤••حوأ،  أمنيغ نبكري ئ.  اإغيماكرانالتمر  ٤٧

محروتالشروق، 

دار، ٢١٩٨٣طما،ما.إام. الشهيرمسم| بن محمد  انحيطالبحر تفسير  ٤٨

الهمءي'هردتالغكر  الأندلممحيان ابي 
مروت،المرم، التراث إحياء دار  بنمحمد أوالمعود  المسمىالمعري أبي مسر  ٤٩

لمال اليالعممحمد  إلىالمليم العقل إرشاد 
الكرمالقران رايا 

دار، ٢١٩٨٨..٠١٤طا،ع. الشيرازيعمر بن عيدالله  ٠.

لنانيرون، الطب، الكنِج  السماويالدين ناصر 

ممر٠ التجارية المكية  بنعلي الدين لاء ع لباتالمسمى الخسازن تفسير  ٥١

المغداديمحمد  امحفيسامسمل
بالخازنانمروف 

دارم، ١٩٨٣م-١٤•٣،٢ط الحنفيالدين اج ت اللقيطالدر تفسير  ٠٢

يرونالمكر، 

دارم، ١٩٧٨م_-١٣٩٨،٢ط الدينجمال محمد  ،المصمم اشا'س_مكإ  ٥٣

محروتالفكر،  اسيالق التأويلمحاس 
نوالمحمد ت تصحيح 

اة-اا- ل ع



ةالعامارس اممه

الملةومكان تارخ  الولفاسم  الكتاباسم  م

دار ۴١٩٨٧.طآ،7.إام  همالفواءإساملتن العقيمالترآن تفسير  ٠٤

لينانيرون، ايمرفة،  سراال.ما. .ك؛ 

داراممكرص ا-لهإ٤^٥ ال د ع للترآنالقرآني النمير  ٥٥

التاعرةاكب، دار  بنمحمد أبوعجدالله  السو،القديم جر تف ٠٦

القرطيالأنصاري أحمد  ايٍانلأحكام الخا،ع 
VJs ، المرئي،التراث إحياء دار عمرين محمد أبوعيدالله  الغيب،النميرالكيرومفاخ  ٠٧

هرون الرازينخرالدين من بن 
داراإكس،ءلا،خ.اام-ععآام،  Wم، الدين نني الإمام  الكبيرالتغير  ٥٨

لبنانبجروت، الييهن،  عمم؛■مدالرحم، د• نجمته؛ 
للكتابالعامة الصرية الهيقة  رضارثيد محسمد السيد  ايارنمير  ٠٩

دارالغكر، ٢١٩٧٤اآ'اام..دم،  اراغيمجصملفى أحمد  الراعينمير  ٦٠

ابدارالكن، ٢١٩٨٢.^ ١٤٠٢ بنعبداس أبوالبركات  تميرالسفيإ ٦١

لبانيرون، انمربي، 
دار، ٢١٩٨٣.طآ.'ا.إا،و  الشهيريوسف بن محمد  البحرمن الماد النهر ير تغ ٦٢

هرونالغكر،  الأندلسيان حيبأبي  انحيط

م١٩٧٨٠ه١٣٩٨،٩ط حجازيمحمود محمد  الواضحالنفير  ٦٣

العاهرةاكّرية، الدار مهلبعة ، ط؛  محمودعيدالحاليم الإمام  اكغك؛راسغي»يالإّلأم ٦٤

الغكردار م، ١٩٤٧مس١٣٦٦ الهيببن معد أبوبكر  ضالرد ني مهيد الت ٦٠

الغارةالرم'  ي: ١١ ٠١, ١١ والرافضةوالمسللة الملحد؛ 

الخضٍريمحمود ضبطه;  وانمزلةوالخوارج 



اكسمنهءم مجادلأ فم اكميبم| القواد طأ٥٠ من 

اسعومكان تاريخ  الولفاسم  الكتاباسم  f

الشمةالكمة  مدسم،ءاس ءإسابن تذُ م امحاس ثوم  ١١

jt« ، ممرالعارف، دار محمدن محمد  الملأّغةتهافت  ٦٧

الت—ناليد أبوحام

المرنة،دار ، ٢١٩٨٦.- ٠١٤.٦ جرمبن محمد جعفر أم  القرآنتضير في الييان جاُع  ٦٨

لجانيرون،  الي—^^—_ري

بنالشيحأبوالوناءعلي  الفقهاءطريقة على الجدل  ٦٩

الجليضل 
الإسكندريةدارالعارف، منشأة  الشرناويحس د.  القرآنفي الجدل  ٧.

الإسكدريةالخيرة، مجْلعة  نايبن ءMد١لاله أبوالقاسم  القرأنتثبيهات في الجان  ٧١

دائيعال
الحريمالصاوي سش محض: 

يرون،العلمية، دارالكنم،ط٦،  الهاثميأحمد السد  العانيم اللاغة جواير  ٧٢

لمال والبديعوالبيان 
الإسكندريةدارالعارف،  بند أحالدين نجم  كرتلخيص الكر، جور  ٧٣■

اءيلبنالألمر-مإّ الترامةذوي أدوات م ايراعق 
محمدئ: تحقيق الحلي، 

لاممزغلول 

محمرالحلم، ايام مْلعة  د'—ونيال شرحعلى الدسوقي حاثية  ٧٤

التلخصشروح صمن الد 



أانمامارس المه

الفةومكان تاريخ  الويفاسم  الكتاباسم  م

هرونصادر، دار   ١! ، ٍ ,1. عنايةالماة الشهاب حاثية  ٧٠

الراضياية وكفاضي الق
الييضاويسير عش 

الكسةالصاوي، أحد  مسيرعلى الصاوي حاثية  ٧٦

تل الإ..  الخلأل؛ن

سض.( ١٩٦٦. ٠١٣٨٦^٦.<  بحربن صرو ان أبوعن الخيران ٧٧

الابيس دناال 

هارونعبداللأم ت تحميق 
دار، ٣١٩٠٢—. ٠١٣٧١ط'آ،  جمبن عنمان أبوالفتح  الخصائص ٧٨

لمانسروت، المربي، الكتاب 
الإسكتدريتا-زاماوة، ثباب موط  نث ٠ ال أم "-دران  القرأن■حول درامات  ٧٩

قهلبد معم مآنيةدراسات  ٨•

الفكردار دا،م.؛ام-آخآام،  السيرمحليالدين جلال،  بالأثورالتفسير م الثور الدر  ٨١

لمانسروت، المرئي، 
،دارس٣١٩٨١.أام-اط؛،  بند معأبوعمدالله  ماكاول وغرة المزيل درة  ٨٢

سروتم الخددة  رون،العادالاله ء_؛س قيااكءثابهات الايات بيان 
الإ«,<ا»ي,، الخأل., الخريرالله كتاب 

المرنة،دار ، ٣١٩٨٢-.٠١٤.٢ الخرجانياهر مدالق َانمانيم الإعجاز دلائل  ٨٣

لمانسروت،  رضارثيد محي تمحيم؛ 

..ْ؟ام،مْل-عة ٠١٣٦٩.!٢،  معمدت تحقيق الكندي،  الملقيةالكندي رسائل  ٨٤

ممرالاعتماد،  ريدةأبو ء.ءسداله^حك، 



اسممءم مج1عل؛ غم أمحرم الانراد منبر|س 

الفةومكان تاريخ  الولفاسم  الكتاباسم  م

ّكنمة، ٢١٩٧٩-.٠١٣٩٩ْوا،  بممم، وسرو ان أمء؛ صمن. المرة حجج رسالة  ٨٥

ممرالخاتجي،  liاح اب  ا-ياحظرماثل مجموعة 

هارونعيداللأم ت تحقيق 
\ذق\همقالتراث، دار مكتٍة  محمودالدين شهاب  برممض اني المروح  ٨٦

وك،الأل اكاتيوالمع التجأن 
دارالكب، ٢١٩٨٢-.٠١٤طا،أ. بنعبدالله أومحمد  الفماح^صر  ٨٧

لمانيرون، العلمة،  الخفاجيمنان بن محمد 
دارأ؟ما،و-أ7؟ام، طا، ينيمان أبوداود  داودبي أس  ٨٨

صوريةحمص، الحديث، 

زتعسوتعاJقت إعداد 

السيدعائل الدعاس، 

حديثغة، الإحياء دار م، ١ ٤ ■ ٤  عمدالرحمنبن عمدالله  الدارمحيمحن  ٨٩

أكادءي،باكان
اليمانيهانم عبمدالله تحتتزت 

ةمن، ٢١٩٨٢.- ٠١٤.٢ الحنفيمحمد بن علي  العمدةم ثرحالعلحاوية  ٩٠

الرياضالعارف،  صُ؛•مدالرحس د- تحيق■'  لمةال

محصرالسرية، الطعة  N-؛r،م، ■>، ١١١ I?yالنثخ  الفصلنرح  ٩١

الكاتبدار ، ٢١٩٦٩. ٠١٣٨٨ مجومحىإبرامم أحمد د.  العريةاللغة في الدبمي المغ  ٩٢

القا*رهالعربي، 
وشركاء،الحلي اياني ءٍس محْلعة  بنمحمد أبوعجدالله  النديبحانية البخاري صحيح  ٩٣

م:



اتانمامارس المه

اكلةومكان تارخ  الولفاسم  الكيابامم  م

اسنةدارإ-ماءالكب  البخارياء-؛ل إ*

العلميةالمحوث إدارة ، م ١ ٤ •  ' الح—ج—اجبنر لم م لمجمصحيح  ٩٤

الرياضوالإرثاد، والدم، والإناء  لوادبحمد نحفيق؛ 

اةدال ّ - ع 

ألمانسا، ٢١ ٩٨١ط-ا،أ.؛ام- اكابوتيعلي محمد  التفاميرصفوة  ٩٠

نتوتغارتالغربية، 

دارالكب، ٢١٩٨٢. الخلويحمزة بن يحيى  لأّراراللأءةاضن المليان  ٩٦

لينانايرورت<، العلمية،  المزيلحقائق وعلوم 

وشركاء،الحلم ال-ام عس سميعة  المكيالدين اء به شرحفي الأفراح عروس  ٩٧

ممر صمناح، المتتلخيص 
التلخيصثروح 

افتاححمل م ألمامحا محاضرة نمى  ثغرةحس الشيخ  وبلاضالقرآن عظمة  ٩٨

والادابالفمائل نشر جمعية 

يالمامرةالإملامية، 

لمانبيروت، الملم، دار  افراغيمجصْلفى أحمد  ان،يالبالبلاغة، علوم  ٩٩

البديعالخاني، 
انمرنة،دار ، ٢١ ٩٨٦-- ٤٠١ • ٦  السسامريالدين نظام  —ائبورغرآن القغراب  ١ • •

لمانبيروت،  الطبريمامش العرقان، 

،دارالفكر٢١٩٨١>--١.١٤  الشوكأنيملي معد;ن  نيض الجامع المدير تح ن ١٠١

الفيرعلم س والدراية الرواية 





أارسالعاماهه

اسةومحكان تاريخ  الولفاسم  الكاباسم 
ء

الفرزدق.طاح ، ٣١٩٨١-.٠١٤.١ الدينناصح ام الإم سالخيال اصتخراج كتاب  ١١,

النجارين نجمم، دالر"سر، -؛ء الكرمالقرآن 
الخبليبابن انمروف 

د.زاعرالألصنحنيق: 
دارالكاب، ٣١ ٩٨٧-.٤٠١ ٧. ط'ا،  يربن، سرد  ١١٣

بانيرون، الرم،  ريئخالزم يعيرناكزبمل عرامض 
الأثاويلنيو-؛م،اكاو،ل

الكتجة1.إا،د_1خ؟ام،  كريانمملأل أم  الكتابةالمتاصن. كتاب  ١١٤

يرونصمدا، انممرية،  ابجاديض نحفق:  ■مدالشم 
إراممالمضل أم محمد 

فردتاللوم' دارإح؛اء ام'  ٩٧٩ط٢'  يرطيالالدين جملال  النولأساب م الغول لباب  ١١٠

يرونالغكر، دار  جالالمضل أم الإمام  الربلسان  ١١٦

محتفلورين محمد الدهن 

طا،آ.أام--اخ؟ام،مكب رمحلف٠—ت—حم د•  معانيم ا بلام لحان  ١١٧

الماعرةالهمره، الهضة  لأخمشالأوطالقرآن 
داراكارأ،، ٣١٩٨٨. ٠١٤.٨،١ط القرأنإعجاز م ماحث  ١١٨

الموديةالرئة المالكة جدة، 

القاهرةالعجالة، ممر، نهضة دار  الأثيربن الدين اء ضي ٠اآر»ييء „ ا1راا ١١٩

الخومأحد د. نحفق:  والشاعرالكاب 
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اسةومكان تاريخ  الزلفاسم  الكتاباسم  م

وثركاء،الخلص صى سمية 
مصر

الدينسعد  الخازانيالدين ّعد مخمر 
للتنويمالمنماح تلخص ء،ى 

اسصثروح -صمن 

١٢.

الهمالحض أبوكرس؛ن 
عمرجعغر أم الشيخ ؛ ١٠٠٠٠١^

وعلقمعحه المزوض. 
الدمشقيمتم محمد ت عليه 

الإممانشص مختصر  ١٢١

يرونالغكر، دار  ٧٠١٣٩٨ أبرالح—سز،ء-لي؛-ز،
النحوياهميل إمسم—

سٍدْبابن المروق 

انحمعى ١٢٢

دارالغرئانم، ١٩V٤--٠١٣٩٤،٢ط يرازعبدالله محمسي د.  الكر؛؛.القرآن إل مدخل 
طارنونح،ل تاريخي عرض 

١٢٣

محيونصادر، دار الإسلام، الكتح،  ضلصد.>و  حتبلبن أحمد الإمام مند  ١٢٤

الأرديالزرقاء، مكنمة  -الكرم القرآن م المشاهد 
وصفيةتحليلية دراصة 

١٢٠١

لأ*1ام-لألأ؟ام،دارالشروق،
يرونالماعرة، 

الترأنض القيامة مشاهد  ١٢٦

٢١٩٨٦.٧٠١٤.7ط'ا، مىم، ملي أبوالخس 
11 .;1

الخروف،عاني  ١٢٧

محار

نليمداكاح د. تحمى: 

ه
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اكلةومحكان تاريخ  الول—نحااسم  الكاباسم  م

المعط'ا،مآ.1ا،و-'اار\<ام،  القرآنسماني  ١٢٨

بيروتالكتب،  را،ع اا

ايرضالمكر دار  الدينالسمرهليجلال  أعجازم الأنران معترك  ١٢٩

افبماوييلي تحمض؛  القرآن
:ارالشروق،، ٢١٩٨١.> ١٤ا.طآ، ردارشدنهاشم  القرأنتالب، معجزات  ١١٠•

جد؛

دارابن، ٢١ ٩٨٩--٠١ عرالدين ضياء د.حسن  الخالدةالعجزة  ١٣١

محروتحرم' 

الفكر_دار  القرأن- الكبرى المعجرة  ١٣٢

امهلتبولالدعوة، دار ، ٢١ ٩٨٦ عنلميف وتفلمه: ربه  لألماظالمفهرس المعجم  ١٣٣

الكتبعن - البري الحديث 
ونمكي■  ٠١ئ، شره  الدارضمسد وعن التة 

أحمدومني مجالك ومجوهلآ 

بزحل
يروندارالفكر، ، ٢١ ١٨٦.. ٤.٠١ ٦ .يا،  همدايامفواد مجحمد  الكرمالقرأن لألفاظ انمبمم  ١٣٤

الموس،والإرشاد انة الثنوزارة  —زليالمعت عمدالخم—ار  والتوحيدالعدل أبواب خي الغم  ١٣٥

الخعهوريتوائ؛واذة، العامة الإدارة  الحوليأسمن نمه؛ قوم 
افحدةال،رية 

سررت،اليرس، التراث إحياء دار  جعالعبدالله أبومحط.  الأعاريبكتب عن الليب مغم  ١٣٦

لنان مثامبن الدبن 
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اكل،ا؛<رمكان تاريخ  الولفاسم  الكتاباسم  ٢

محيمحمد نحنيق: 
ل.. ٠ ال.الخ . ء اا.ا.ين 

دار، ٢١٩٨٣.- ٠١٤طا،م. رببمفأئي ام الإم العلوممغتاح  ١٣٧

لسانيرون، الطميه، الكن-،  0؛<  ١١

الأستاذوث_رحهت ضبطه 

رزورزَ 

،٢١٩٦١. ٠١٣٨١طالأخ؛_رة،  مهمحمدبن الحسين أبوالأناسم  ١^)،غريب م الغردات  ١٣٨

الابيصظض ومهيعة مكسة شركة  الأصد٠اتييالراغب ايروف 
ممروأولاده، الخلي  ليكيلا محمد تحقيق؛ 

عكاظ،، ٢١٩٨٣٠٠١٤»لا،آ. لاثيناح عجدالمتئ.  -الترأن م اكمحر أّرار من،  ١٣٩

السعوديةالرئة المالكة  المرأنحروف 
دارالرياض، ، ٢١٩٨٣٠٠١٤.٣ لأشيند«  -اقرأن م النمير أّرار م،  ١٤٠

الريح الكلمةصفاء 

الفرزدقمْلاع ٠،  ١٤٠٠، ٢ - ٠؛  عيالألمر زامد.  الكرمايىللفيالترآن منامع  ١٤١

بمهاالخنيدي، مهلبعة  حجابعبدالفتاح السيد  القرأنيالفلم بيانع من  ١٤٢

الغاعرةالعجالة، ممر، نهمة مجهلبعة  بدويأحمد أحمد  القرآنبلاغة من  ١٤٣

المعطآ،ْبإامدْخ؟ام،  عرقةعجدالعزيز د.  دراصةالر;ي. الفلم بلاغن من  ١٤٤

محروتالكب،  اشامعلم 
مصردارالعارنا،  الداودىالسبميد محمد  بعوث- القرآن كنوز مجن  ١٤٥

لغوية.نومة
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اسةومكان تاريخ  الولفاسم  الكتاباسم  م

٢١٩٨٠..٠١٤ءلا،ه. الفقهيعلي د•  اإدءوْإنىض المران ُنهح  ١،,

الإيمان

وأولادء،الخلص ائاص مى مطعة  وبانمرنيااز،بمة- شرحم الفتاح مواهب  ١٤٧

سد صمن- اح اكتتلخيص 
التلخيصثروح 

دارمابم'اا،د-'\7آام، طا، دراز'م_دالاله معد د.  جديدةنفلرامت، ١ العفليم البا  ١٤٨

الكويتالتالم،  لثراناض 
مطمل، ٢١٩٧٤-.٠١٣٩٤.يا،  أممجمدمحمن؛نمذي الواظرالأمن نزمة  ١٤٩

العثماسةالعارف دائرة مجالس  السيدةت وتعليق تصحيح 
الهندالدكن، بحيدرآباد،  امراأ.-_. ٠  م

الكنمةطا،لإامااع؟ام،  محسهيحنمف محمد  مندالتسرأن إمبماز نفلرية  ١٥.

سروتصيدا، العمرية،  كتايهأسرارعن القاعر بد 
الإعجازودلائل اللاغة 

٢١٩٦٩طا،؟حمام. بنإبرامم الدين بريان  تنابني الدرر نقلم  ١٠١

اضغالصر  الآيات،راوور
الغ_رث—ان،دار ، ٠- ١ ٤ • ٢ ، ١ ط  رمضانالدين محعص د.  الموسيقيالإصبماز من وجو،  ١٥٢

الأردنصان،  فيالقُآن
الكث-،ا،ْ.؛ا،دّهلأ؟ام، ط. ارصرشيد د محح انحمديالوحي  ١٥٣

دمشقيرون، الإسلام، 
م،خمّسة١٩٨٣٠_٠١٤.٣،٦ط امزنأحد  القرآنااءومالآجرتيْللأل  ١٥٤

يرونالرسالة، 

٠
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نيله مرضت محا أجمل القرآن، ظلال بثن قضيتها التي الروحية الرحلة هذْ وبعد 
نصيرةكلمات 

وأسها،لوصرع، لهدا اخياري دوافع مها ذكرت مقدمة على المصث، تام فقد 
واغفْلطمبرم، واجهت التي الصعوبات وأهم القرآنية، البلاغية للدرامحات ية بالن

مادته.عليه مارت الذي الرسي 

عامة،العربية اللغة على الكرم القرأن أثر عن فيه نحدثت تمهيد، اكلمه، ويلي 
خاصة.والأدب 

الصلةذات القرآني الإعجاز نواحي بعض عن فيه وتحدثت الأول، الفصل يعمه 
الدراسة.مموصوع الباقرة 

عرضهفي الكرم القرآن انتهجها التي الْلرءا عن فنه وتحدثت الثاني، القمل ويليه 
عليها.والرد منكريالعث لشبهات 

مجادلةفي الكرم القرأن وطريقة القرآني، الخيل عن فيه تحدثت الثالث،، والفصل 
الخيل.لهدا بلاغية دراسة تليه البعثا، منكري 

لأممذكر يعقبها إليها، توصلت التي التاثج أبرز بذكر البحث ختمن، ثم 
انحال.هذا في ذو\ض التوصيات 

والجنالإنس الكرم القرأن تحدي عن الحديث، الدرامة، عذْ في ورد ما أهم ومجن 
منمعهم تدرج حيث، مثله، من بسورة أو مثله، سور أوبعشر ممثله، يأتوا أن على 

ماممثل يا أن اّتءلاءوا هم الإفتراءإن في انمان لهم وأطلق المهل، إلى انمب 
عجزالمدعر أعلن فقد ذللثؤ من الرغم وعلى اياهرة• العجزان س عليه احتوكا 



اانمامارس الفه

وخف،الأرض، أخلدإلى نغلمه نقلسد رام س حتى بمله، الإبان عن الث—هين 
يه،جاء ما لخف الدم؛ أصحوكة وأصبح نومه بتن كفته ومحنائت وامحتخف، 
اليان.مراتب عن وانحطامحله 

كشفهني القرآن معجزة تناولت ١^١^! الإعجاز مفلاهم بعض عن الحديث وعند 
خفيتحتى نتن الأتربة عليه تراكمت الدي ا،لاصي الغيب ذللث كان سواء للغ؛ب 
هنفالإنان به يحدث الذي الحاصر غيب مجن كان أو أخياره، واندرست معاد، 

الإسلامأعداء يحيكها التي امحهلهلات نالك من أو لسانه، محلرف عن حتى ويخفيه 
غيبمن أو التامة، السرية مجن بهالة ويحيهلوها - وسلم عله الله صلى - للنم 

الكرمالقرآن فيكشف إليه. تمل أن قيل كافة الخلق مدارك نتساقط الذي المتقبل 
منكئير أعلن حى ووضوح، بجلأء - وسلم عليه الله صلى - لنمه انموب تلك كل 

بشر،عند مجن يكون أن يمكن لا القرآن عذا أن والحاضر الاصي في الإسلام أعداء 
ُنوتكم الربابة، اشجزة بهذء إيمانا أسلم من منهم وأسلم يوحى. وحي هو ^]؛،١ 

حق.أنه التام إيمانه *ع تكم 
السماوية،الكتب بتن مجن الكرم القرآن بها تفرد سمة أبرز عن الحدين، جاء ثم 
وعلوالأسلوب.الفلم، روعة في الممئل الياني، الإعجاز وهي 

وكيفالدهور، وكر الخصور مجر على العسث، مجنكري ثبه عن الحديث، كان ثم 
السامحلعة.والبراهين الحجج بكافة الشبه تلك الكرم القرآن أبطل 

القرآنأتاح حيث، >!،، ٠٠١١آيات م وردت التي الجدل محلرثا عن الحديث، أعقبه 
وعذْالهاية، حتى إليهم يستمع وخلل بثجههم، يدلوا أن للمنكرين القرمة الكرم 

هذهبنقض ذللث، بعد يقوم ثم قامحلبة، البشرية عرفتها اكي الخيل 0وق أسمى مجن 
١٠الخاصة مجتها ويستنبط العامة، يفهمها واضحة، وحجة راح أسالوب، في الشبه 
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أبرزعن الحديث لكن ذللث وبعد امحتلفة. الإعجاز نواحي من عقولهم إله تمل 
القرآنيالأملوب روعة محلت حتى الدراسة حلال من فلهرت التي اللاغمة النواحي 

بالعجزشاهدأ القرآني الإعجاز نكان كشرة، مراب اللغاء كلام عن علا الدي 
وأنحق، الساءة وأن حق، البعث وأن حق، الله وعد أن على وشاهدأ الإنساني، 

ولاأمراره. كشف إلى تمل أن نل الشر ْلاقات وتكل يوحى. وحي القرآن هدا 
بالمعجزاتوأودعه أحكمه، لن اجدة مأحر أن إلا الإعجاز، هذا أمام أمللي 

رودأ.رويدأ للإنسان ثنشكف التي والعجاثب 
أدنىلديه كان ومن حق، الساءة وأن حق، مجعمدأ وأن حق، الله أن وأشهد 

يهديأن أمال والله الماْلل. مجن الحق له يستن حتى الله بكتاب نعليه ذللي في شلك 
جادةعن حاد من الدراسة بهازه ينقع وأن دال، والالرشد ٍلريق إلى صال كل 

المرملينعلى وملام العالين، رب لله والحمد عليه والقادر ذللك ولي إنه الصواب، 
يصمون.عما العزة رب ربلد وصحان 
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SUMMARY OF THESIS

After this spiritual voiage I spent between the shades of the Holy Quran, I
will be glad to summarise this study.

The research begins with an introduction in which I stated the motives to
select this topic, it's importance for the Quranic eloquent studies, main
difficulties and the main plan of the thesis.

A prelude is given to show the effect of the Holy Quran on the Arabic
language as general and the Arabic as Literature in particular. Then the first
chapter about the aspects of the Quranic miracle. The second chapter is
discussing the methods made by the Holy Quran in reviewing the suspects
oftherepudiators.

The third chapter is stating the Quranic dispute against resunection
repudiators, then a study on such dispute.

The research is concluded with the main results reached in this aspect and

major recommendations can be given to researchers.

The main topic of this sutdy is the challenge of the Holy Quran to

mankind and jinns to bring out a verse similar to it, giving them a gradual

procedure from difficulty to an easy way and explained to them the

miraculous contents of the Holy Quran, How the Quran stated the wealaiess

of the whole two worlds to bring out something similar to it. how Quran is

showing the future expectations and the present circumstances of mankind.

Then reviewing those plots made by the enemies of Islam against the

Prophet Mohammad (Peace and blessings be upon him), how they kept such

plots secret and how the Holy Quran revealed them and foretells all secrets

of the future to the Prophet (Peace and blessings be upon him) and so



المهثمب1عوت فم 1كءيبمر 1وقيآن بي|ءت من 

proving to all mankind in the pas, or present that the Holy Quran is not
brought out by mankind by it is a divine inspiration.

Then the search discussed the Holy Quran unique merit of the eloquent
miracle represented but its formation and level of style. Then the research
dealt with the matter of repudiators of resurrection throughout ages and how
the Holy Quran abolished suspects by reasonable proofs and disputes.

Then a discussion is given about how the Quran gave a chance to
repudiators to state their views and opinions then disputed them with
reasonable proofs and disputes.

Then the sutdy is giving consideration to the Quranic miracle of speech,
the style, indicating that the promise of Allah is true, that inspiration is true

and resurrection is also a truth.

I have nothing but to pray to Allah and witness that Allah is the truth, and

Mohammad is a truth, and the Las Day is a truth and that if anyone has a
single doubt, he should refer to the Book of Allah; the Holy Quran,,

Hoping that Allah will guide everyone who lost the road of guidance to
Glorified be our Lord of honour and power. Peace be on his messengers and
all praise and gratitude to Allah teh Lord of the worlds.
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مرقوعوضال
المفعا

القيمة

التمهيد

وبعدهالإسلام نل العرب لأغة عن عامة كالمة 
الأول:اسل 

القرأنيالإعجاز جوم وس 
والمعارضةالتحدي أولأت 

أ-التحدي:
١-تعريفه

التحدي٢-أمباب 
التحديفي المآل أسلوب - ٣ 

التحديني القرأن راحل ٤- 
الأولىأ_ارحلة 

الثانيةالمرحلة - ب 
الثالتةج-المرحالة 

التحديأنواع -٥ 
العامالتحدي - أ 

الخاصالتحدي - ب 
التحديمناط هي التي الخماص ٦- 
التحديزمن ٧- 

٣

١٩

٢•

٢٠

٢١

٢١
٢٣

٢٣

٢٨

٢٨

٢٩

٢٩

٣٢
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الوضوع

التحديمن الخكمة ٨- 
ايارصة- ب 

ا-تممءا
الكلاموصناعة النوة دعوى بئن القرآن معارصة ٢- 

بالغيبالإخبار ; ثانيا 
أولأ:ءيبا،لاضي

الخاصرغيب ثانيات 
المقبلغيب ثالثا: 
القرآنمصدر على الغب دلالة وجه 

١^١^:ثالثا
١-مريقه

القرآنحروف - أ 
القرآنألفاظ -ب 
القرآنيةا-يعلة - ج 

القرآنيسرواعارياني 
التشبيهاصي

الأمارات
االكايات

البعثنضية 

ملن
ةالمضم

٣٤

٣٥

٣٠

٤٢

٤٤

٤٨

٠٢

٥٥

٠٦

٥٩

٥٩

٦٤

٦٨

٦٩

٧٠
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وصال

عاليهوالديل العث حقيقة ت أولأ 
المثوقوع أداة 
البعث:إثات قي القرآن أدلة 

مباشرا أحده
غترماشرالثاني( 

البعثلقضية القرآن عرض محلرق ثانيا; 
عليهاارد م الشبهة عرض الأولى: الطريقة 
الشبهةإيراد ثم البعث حقيقة تقرير الثانية: الطريقة 
حبرأوالحساب البعث ونوع عن الإخبار الثالثة: المريقة 

لوضوحهالدليل طي مع قاطعا 
للاياتالبلاغية الدراّة ىلثآ:

البيانعالم 

ء

دلالج

الجدل،:تعريف أولأت 
لخة١-الجدل، 

اصطلاحاالجدل  ٠٢

الجدلأنواع : ثانيا 
نوعانالجدل 

ميل
المغعا
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