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يلإرسؤيصممه]الأمال:أ؛[.

وماالعجزة؟ هي ف،ا العجزة، هو والسلام الصلاة عليهم أنبياءه به الله أيد الذي هدا 
اللغوي؟.اشتقاقها أصل وما ثها؟ يشتبه ما ويقن بينها الفرق وما شروطها؟ 













أوركيكا كونه عن النظر بمهلمر كيلك ايمى هدا فيه لوحظ البيت عجز ؤإن أوشتاء، صيفا 
حيدآ.

عنكقوله النبوية والأحاديث القرأنية، الأيات عل هدا تْلبيق الكاب محاولة إن ثم 
إلعاجزة عجوز من الله بإذن فيها فتحوك ٠ واللام، الصلاة عليه إبراهيم ّيا.نا امرأة 

واللام،القدالصلاة عليه لوط سيدنا امرأة وعن ٠ العاجز نوة فيها تمثلت لقد قوية، عجوز 
كانالمحاولة هاو0 مثل إن أنول: ا، القوى عجز فيها تمثل لقد النجاة، عن كفرها أعجزها 

—الراغب قال ك،ا فالعجوز الكريم، القرآن آي تاؤيل عن بما نبعتد وأن نثعدها أن جديرأ 
حارنةبمعجزة تعال افه أكرمها كوبما أما الأمور، من ممر عن لعجزها كيلك مميت إنٍا 

ث،واش؛شقه]هود:ألأ[،إ0 يا بعل وهنئا ئمو وأدا آأِلد ٠ؤثالف لاعادة 
نقول:أن يمكننا ؤإلأ اللغوي، بالوضع علاقة له فليس حذا افه أكرمها فئ كوبما أما أنول• 

امرأةوكون كيلك،، والقوة الضعف عل دل ه شكا نمل ودتانا ؤ تعال: فوله ل الثسخ إن 
كيلك.اللغوي المعنى ل له يحل لا الكفر، احتارت واللام الصلاة علميه لوط 

قريبمن المتضادين المعنين هدين إل يشر ما فيها فليس الشريفة السوية الأحاديث، وأما 

إلألثتة فيها إشارة لا أن بداهة يدرك فيه، جاءت الذي وللياق لها المتدبر إن بل أو؛عي،•، 
كلهاركعات، أرع وصلاة مرة، مئة والتسبيح ه ؤثلهوآسأ-مح^،ر فقراءة القوة، معنى 

حيعأ،الناس فيه يتساوى مما هي بل علمية، أو مائية نوة إل تحتاج امح، الأٌور ُن لثن 
بعض-من أنوي فيها الناس بمص وليس 

ولاالراد، بلؤخ عن التقصير وعل الثيء، موحر عل إلا تدل لا الإعجاز كلمة إن 
للكلمة،اللغوي الوضع نحلط؛؛ن أن ينبغي ولا القدرة، معنى طيابما ل تحمل أن يمكن 

حلقية.أو حلقية صفات س لها يكون ما و؛؛ز، 

نحلط؛،نأن الصواب س فليس متحددة، ولوازم ممره، ظلال للكلمة يكون وقد 
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أهم?بيس:؛أ[.

ألناشَآممتعال! كقوله العادة، به جرت قد ما إل عادة به نحر لر ما ّآ~إحراج 
٢[.]القمر:٠ آعجار

ءئل.ناؤثبهظلإأغجار تعال؛ نوله ومنه يعلم ما إل باليه يعلم لا ما إحراج "٤ 
]الخاىن:ما[.

دالمن ؤءنفي،"ءاؤيمحه و ه أء،جارءنفيمشي ولأم الشمتن أن وهلة لأول ؤيتادر 
مامعرفة عل غواصا للمحت، دراكا كان الرماق ولكن به، والمشبه الشبه لاتحاد واحد، 

منلكل جعل بل واحد، واد مجن الكريمتغ، الأيتئن يجعل فلم فروق، من المعاق ؛؛ن 
\كغنتمأثئ ؤ محبحاته: نقوله مستقهلآ، لكا ومتما، خاصا واديا الكريمتين، الأتن 

ملجاز ^؛١٣ ت تعال وقوله عادة، به نحر لر ما باب من جعله مرمشره أعجار 
وفطنة،ذكاء عل يدل مالحفل الحق لعمر وهو بالدتبمة، يعلم ل؛ ما بابه من 

ليسأجسادهم، عن رزومهم الريح اقتلعت، وقد الاس، نثبته أن ذللث، ودقة، وأحوذية 
ييثتهمق صرآ ألفوه يه مثبهآ الكريم القرآن له فاختار الناس، عند المعروفة الأمور من 

الأشجارانتلمتؤ ريح من فكم النوم، حتى ؤيألفونه يعرفونه الاٌرا زال ولا الطبيعية، 
وصكان.زمان كل ق ان الأنعن غريا ليس منظر وهدا جذورها، من 

خلومنها الراد فإن ؤكاميازممبج< ميحانه: قوله وهي الأخرى الأية أما 
الناس،فطر ق مركوز أمر وهذا نمو، ولا خضرة فلا والحياة، الحركة من الأعجاز هذه 
الكنالكريمتن الأيتن ين الفرق هو وهذا وبداهة، صرورة المدركة الأمور من وهو 

كأنبمإعتحالتان*ُاُ.وهالة لأول تبدوان 

الجلددراسات بلة ق الشرر ونفد( نحلل القرآن، إعجاز ل الكت، الرعاف! )رسالة بحثنا انفلر ( ١ ت 
م.١ العاشر العدد عثر، السائس 
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الإفراد،إل الوصضن أحد ل يطر إ ه ؤءئؤ،.فاؤتن بءانهتؤمص_هو نوله إذن 
السورتىمن سورة لكل واخثر معا، مهإ الخمع إل نظر بل الحمع، إل والآحر 

تتحدُث،الحاقة فسورة موصوعها، تناب التي الصورة — والحاقة القمر — الكر 

تبحانه قوله ،ع يتق السياق وهذا والحركة، الحياة تتتهي أن بمد القيامة يوم عن 
القمر،انشقاق ،ع يتلاءم الذي السياق آخر، سياق فلها القمر محورة أما ^^، ١٠^•

يتسنىأن نرجو الشيهين، ب|ذين يتصل ممر كلام الأيتئن ل لمحض التمر، والحس 
آخر.موصع ق بيانه لنا 

يعصيقولر كإ للمبالغة وليست، للتانيث، )معجزة( ق التاء إن ١^١^٣،؛ يقول، ثالثات 

وممروممرة(.ومؤمنة د)مجومن لذلك، ومثل العلهاء 

جعلهايعضهم ولكن للتأنسث،، ليت، التاء أن عل محمعون العلياء جهور أن والحق 
اكاصدتثرح ق التفتازاق الدين سعد العلامة قال( للتقل، جعلها وبعضهم للمبالغة، 

وقال،ا، علامة ق كيا للمثالنة أو الحقيقة، ق كيا للنقل، ~ المعجزة "" فيها راوالتاء 
ذلك،.نشرح أن المفيد ومن  ٠٠للمبالغة فيها ®والتاء ايحيط؛ القاموس ل اشروزآبادي 

ومبصرة،وممر ومؤمنة، مؤمن ق كما للتانبث، تكون قد الأس،اء، تلحق الي اكاء 
وصم،فالمسلم موننر، ؤرما مذكر إما الأوصاف، هذْ من كلأ فإن ومسلمة، ومسلم 
لتميزالتاء تأق وهكذا ومحسن، وممر مؤمن وهكذا للأنثى، وصم، والمسلمة للذكر، 

الأنشسالذكرب

كانإذا وننابة، علامة رجل يقال،ت وننابة، علامة ق ك،ا للمبالغة، التاء تكون وقد 

الأنا(.M،.بمعرفه ومتبرا العلم، ك،ر 

إلالوصفية س النقل أي! وكافة، ونهليحة، وذبيحة، حقيقة ق ك،ا للنقل، تكون وقد 
تتومحيكأن،ا الاسمية إل لتنقله التاء جاءت، ولكن وصفق، أصله حقيقة غلفغل الاسمية، 
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الكبشوهذا حقيقة، الالفظ هذا أننا ترى ألا ونطيحة، ذييحة وهكذا فيه، الوصف 
ديحه.

ببايوصف أن ثبز لر للتأنيث كاس لو لأنيا للتأنيث، هنا التاء تكون أن يجوز ولا 
التذيرمنها عثرة، من أريعة ق الوصوف تتح الصفة أن بداهة نعلم فإنا الذكر، 

وامرأةمؤمن *رجل يقال؛ إنا * موُن وامرأة مؤمنة *رجل يقال؛ أن بجون فلا والتأنيث، 
حنه محقكم من تعال؛قال مؤمنة* 

تيسمَوزصهتافرة:اآأ[.
أنيجوز لا معجزة، ق التاء أن ~أدركنا امتوعبتاه قد تكون ~ونرجوأن هذا عرفنا إذا 

فإنهالمعجزة، كذللث، وليست والمونثح، الذكر بين تفرق التأنيث تاء لأن ؛ للتأنيث، تكون 
نقول؛)القرآنكا (، العجز الكلام هو )القرآن فنقول؛القرآن، ما يوصف، أن يمكن 

معجرةاش.ا•

أوالامتعال، ق حقيقة اللمفل هذا نقول؛ كلمة)حقيقة( ق كا للنقل فالتاء هذا وعل 
٠.وغرهمار القاموس وصاحس، العد ذكره ما وهذا علامة، ق كا البالغة 

>اصطلأحأ اسزة 

الرسالة،دعواه ق للمدعي تعال اف تصديق عل يدل ما هي الاصعللاح ق العجزة 
إليهم.الرمل ليمدقه دعواه يؤيد يا النبوة مدعي افه تأييد هي أو 

امحجزةIشر؛وط، 

تتحقق.أن بد لا ثروؤلآ للمعجزة أن نستنتج التعريف، هذا ومن 

١٦٦٣ص الخن نمل / الزاي ;اب، للمروزآبادي/ الحبل القاموس ( ١ ت 
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الذيللرسول تصديق انمحزْ لأن ذلك ؛ تعال ض فعلا العجزة تكون أن الأول! 
الكريم،قولأكالقرآن تكون قد الأية هده اهه، من آية المعجزة تكون أن بد فلا اض، أرسله 

كعدمتركا تكون وقد لام، والالصلاة عليه موسى ليدنا البحر كفلمق فعلا تكون وقد 
لام.والالصلاة عليه إبراهيم يدنا لالمار إحراق 

فيهاارت؛هلت، نعلم كٍا الحياة أن ذللث،! بيان للعادة، حارقا الأمر هدا يكون أن الثاف• 
عنحارجة تكون أن بد لا والعجزة وألقوه، الماس اعتاده ما وهزا بأسياثيا، الحوادث 

أنالماس يالفح فلم واللام، الصلاة عليهم الأنبياء معجزات، شأن وهدا المألوفح، هدا 
بمثلياتوا أن عن يحجزون البلغاء أن أو تحرق، لا المار أن أو حية، إل العصا تتحول 

بلغكلام 

بمثلها،يأتوا أن يمل.رون لا الماص أن بمعنى ممكنة، غجر معارضتها تكون أن الثالث،! 
معجزة.تكون أن تصلح ل؛ الإتيان؛مثلها لوأمكن إذ 

ادعىمن غجر أتى فلو المبوة، ادعى من يد عل فلهرين، المعجزة هن.ْ تكون أن الراح! 
هدانتجنّبا أن محبا هنا ومن معجزة، يمي لا به أتى ما فإن للعادة، هوحارق بإ المبوة 
هده،أيامنا ق الماس بحص يفعله ما عل المعجزات وهوإؤللاق الاس ين الشاح الخهئأ 

بهحاء عمل أي نصفح أن يصح ولا واللام، الصلاة عليهم للأنبياء هي إنا فالمعجزات 
معجزة.بأنه غجرهم 

الذيولكن الموتى، إحياء معجزق قال! فلو المبي، ادعاه لما موافقا يكون أن الخامس! 
معجزة.هن،ه ذكن لر مثلا الحجر نملق يديه عل حصل 

الحبل،نهلق معجزق مثلا! قال فلو لصاحبه، مكل،با الأمر هدا يكون لا أن السادس! 
معجزة.هذه تكون لا كاذب،، أنت، فقال! الخبل ونعلق 

تكونفلا المبوة دعوى قبل كانتح إذا أما المبوة، ادعاء بعد المعجزة تكون أن ائاح! 
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والشرالأذى إلا فيه فليس الحر أما وصلاحهم، الناس حم فيها المعجزة ّآ-إن 
حميقة.للحر إن ثلنات إذا هذا والشحناء، 

هالْلأن الحديثة، الخ،رءااتإ وُين المعجزات، تفرقوا أن يمكنكم هذا ويحد 
تتعلم.أن يمكن لقواعد حاصعة 

رالجرة  '٠٣اأبمه4ة توخي 

الدينالناس أحوال مع منجمة العجزة هذه تكون أن سحانه اف حكمة من إن 
غايةكانت، فإذا وأمكنتهم، أزمنتهم باحتلأف نحتلمفون الناس لأن ذلك، فيهم، ظهرت 
أنيد لا كان دعواه، صحة عل الدليل وقتام الرسول،، صدق فيها الناس يرى أن المعجزة 

الصلاةعلميه صالح فمعجزة بيئتهم. طيعة وْع ْع جارية المعجزة هذه تكون 
الإبليشأن يعنون كانوا الشاتل إحدى وهي ثمود لأن ذلك، الماقة، كانت، واللام 

الصلاةعليه معجزته فكانت، الماء، إل فيه الحاجة أمي ق هم مكان ل ؤيعيشون 
معلوم.يوم حرب ولهم شرب لها آية، الناقة واللام 

فإذااممه، بسم ألقاها التي الحافة الحصا واللام الصّلاة عليه موسى معجزة كذللث، 
تسعى.حية هي 

الذيالعهد لأن ذللثؤ ؛ البيئة ْع منجمة واللام الصلاة علميه عيسى ومعجزة 
بنيعل وبخاصة المادة عليه طث قد عهدآ كان واللام الصلاة علميه فيه أرسل 

معجزتهفكانت، السلام، عليه موسى ثريعة و؛ين بينهم صلة كل مملعوا حينا إسرائيل، 
أنمن قيل ك،ا الأمر وليي لل،اديتن،، وصفعة ءق-ا، عل رأسا للمإدة تقويضا "إذن~ 

لرأنه ذللث، فيه؛ برعوا مما والسلام الصلاة عليه معجزته فكانت، الطب، ق برعوا فد القوم 
والسلامالصلاة علميه معجزاته فلأن ثانيا وأما أولا، الهلب، ل برعوا القوم أن يبنط 

إبراءكاJللثح محال، فيه للمهلبا ليس أمر الموتى فإحياء ومعرفة، حيلة فيه للمهلبا مما ليت، 
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الالتي الأمور من وهذا العتنين، مكان مموح ولد من الأكمه لأن ؛ والأبرص الأكمه 
عليهإحبارْ وكذلك \برصإ مداواة عن عاجزآ الطب يزال ولا أبدأ، الطب بتهليعها 

الطب.محال عن بعيد بيوتبمم ل ؤيدحروته يأكلونه عا واللام الصلاة 

دائمة،ضر معجزات نجدها كا مادية، معجزات حميعها نجدها المعجزات هذه إذن 

ثالثةجهة من ونجدها حانه، ل تنتهي ربجا بل :أا، جاء الذتما الني بإنتهاء سهي بل 
الحصر.ملتثمّة،ع 

عنبعيده معجزة فهي السائقة، المعجزات من بدعا فقدكانت، س الّم، معجزة أما 
محددةلبت ذلك بعد هي ثم انية، إنعقلية معجزة هي بل المائة، ثواني، تشوببما أن 

رهألإولاقاؤإناتحن الدهر مدى عل باقية هي وإن،ا مسن؛ بزمان 
حيثه، الني فيهم أرسل الذين أولتلثا حال مع تتفق ثالثة جهة من اُاوهي تالخجرت 

ونثره.شعره الكلام حلبة ان وفرسالقول، أئمة كانوا 

النبيسجزة بقاء 

؟ر؛Lقلثاإلأوثآ ؤ بحانه! قال كافة، الناس إل واللام الصلاة علية نبيه افه أرسل 
رثودأويتآبهاآلنامساإؤ ثل ؤ وقال! [ YAl]،-؟،لآنابيشرلةثتدءه حكاثه 
نومهإل يبعث، نبي كل *كان ه: البي ويقول [ ١  ٥٨]الأعراف•' ه ؤيما الطم 
الثيون«ُآ،.ي وختم • • • ٠ وقالت • ٠١٠١٠• وأسون•• أحمر كل إل وبعثت خاصة، 
الأرضافه يريث، أن إل كذ.لائ، باقية كانت، حميعا، للناس عامة رسالته كانت، ولما 

هنادمن ١ء ٩ ]الأنعام؛ ^جملةدوآاقمحمحأهوسلخه تعال؛ نال عليها، ومن 

(٥٢١رقم)حديث الصلاة، ومجواصع المساحي كتاب ل لم مأحرجه )١( 
؛٥٢٣رقم)حدث الصلاة، ومراصع الساحل• كتاب ل مسلم أحرجه )٢( 
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شأنه.ورفعة وعظمته الكريم سموالقرآن عل 

تامةحالية، عقلمة معجزة .y الّك، سجرة لكنت أجلها من التي الأساب هي هذه 
علتمتصر لا عامة غموض، فيها ليس واصحة آخر، دون ، ^١١عل تقتصر لا ائداية، 

أمةنحص لا فهي آخر، دون زمنا نحص لا باقية شعب، دون شعّتا أو آخر، دون مكان 
مكان.دون مكانا ولا زمان، دون زمانا ولا أمة، دون 

االعجزا١تإمن غيرها دون . الخم، معجزة بماء علل الكاتين بعض أن عل 
اف،أفعال من فعلا كانت، واللام الصلاة عليهم الأنساء معجزة أن ذكر حيث غريبا، 

باقيةوالصفة اطه، صفاُت، من صفة كان الكريم القرآن ولكن ونهاية، بداية له والفعل 
الشعراويُاُالثّيح من ونعجِا الحلم، منهلق عن بعيدة حدلقة وهد الوصوفا، بثقاء 
القول.هذا عنه بمدر كيفا 

فدالبعثة عمر j الماس »أن ذكر0 بإ عقلية، . الني معجزة كون بعضهم وعلل 
الفلاسفةفلهر حين، العقلية، المعنوية الأمور مع والتعامل العقل، التجريد إل اتجهوا 

متأثرينأيضا العربا ولكن وأرسعلووفيثاغورس، سقراؤل مثل المجريديون العقلانيون 
.٠٢العقلرالجريد إل يميلون الموجه، ؛دللث، 

ففيثاغورسعليه، ترتب، خهليرة أمورأ هناك لأن فيه، المظر إعادة ص بد لا فول وهذا 
القرنل وأرمهلوكان الرابع، القرن س كان وصقرامحل الميلاد، فيل السادس القرن س كان 

—محوز فلا واللام، الصلاة عليه عيسى ّي،رنا إل أهرب، فهم هذا وعل الميلاد، مل اكالث، 
الني..فلهور و؛ين بينهم محا لمعد الفلاسفة؛ هؤلاء بغلهور القرآن معجزة نعلل أن إذن~ 

الذيهو وتعال تبارك قافه ونحتار، يشاء ما يلق وربلثظ رسالمه، بجعل "بثا أعلم اُتح 
خال.ة.عامة لكون وسلم، وآله عليه افه صل نبيه لرسالة والمكان الزمان اختار 

.١ هى٩ للث-ماوي، القرآن معجزة )١( 
•٦.امآن،ص أعجاز )أ(الانفي 





الإعجازوجوه 

معجز،كتاب، الكريم القرآن أن عل مجبن •ضرهم من والمتصنون الملمون كان ؤإذا 
هذا،عل متفقين وأولك، هؤلاء كان إذا أقول! اف. رسول ليدنا العظمى العجزة وهو 

فلقدإعجازه، وجوه أهم ومن أعظم من ونفلمه وبلاغته القرآن بيان أن عل كذللأ، ومجتفقين 
ذللث،؟اختالفوالuوراء 

الإعجازوجوه أن إل العناء، أكثر وذم، فحب،، ساته معجز القرآن أن بعضهم رأى 
الإعجازوهناك والخلقي، التشريعي الإعجاز وهناك البيانر، الإعجاز فهناك ومتعددة ممرة 

افه.ساء إن بعد فيإ عنها سحيثلث، وجوه، من هنالك، ما غم إل العلمي 

الوجوههده أعظم هو اليياي الإعجاز أن عل محمعون الوجوه هذه بتعدد والقائلون 
فالست،الأخرى الوجوم أما تعال، اممه كتاب، من آية نحلومنه لا لأته ذللثح ؛ وأعمها وأهمها 

فيه.مقرنة فهي كذللث،، 

اكحدىعن تتحديث، أن بنا محمل الرأيين، هذين لأحد وننتصر حكأ، نمير أن وقل 
الرأيين.هذين احد ترجيح ل أثرأكرأ لها لأن ومجراحلمه؛ 

اثتحدى،

النقدأصول من ممرا عرفوا فقد التديية، وسرعة ليقة، البسلامة العري، امتاز 
لمالذلل؛، ؛ الأحيان من ممر ق معللا ذوقآ يكون وقد ذوق، عن نانحة معرفة الأدي 

علاستوق — أشدها نزوله عند اللغة يلغت، وقد ~ عليهم يتل الكريم القرآن سمعوا 
-محريا وكان وأفتدمم أل؛اببمم له تمتز ومحامعهم، نوادبمم حديثا وصار امعهم، م

كانواولكنهم مرسلا، نييآ به جاء وبالذي منزلأ، كتابا به يؤمنوا أن حلاوته تذوقوا وقد 
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منكرأنك قومك يبلغ قولأ فيه فقل قال: مالأ، أكثرها من أق قرص علت لقد الوليد؛ 
ولاُنجزه، ولا بالشعر مني أعلم رجل فنكم ما اثّ فو أقول؟ وماذا قال؛ وكاره، له 

لقولهإن واف و هدا، من شيثآ يقوله الذي يشبه ما واف الحن، بأثعار ولا يقميده 
وأنهيعل، ولا ليعلو ؤإنه أصفله، مشرق أعلاه، لبر ؤإنه لهللأوة، عليه ؤإن لحلاوة، 

ليحطمطمحه"ره.

لفدالكريم، القرآن سمع حينا ~ عنه اف رصي ~ ذر أب أحي انيس نول ومنها 
عليلتثم فإ الشعر أقراء عل قوله وخعتآ ولقل بقولهم، هو فإ الكهنة، قول سمعت 

٠.لكاذبوزأ ؤإمم لصادق إنه واف شعر، أنه بحدي أحل لسان 

اصدي>مراحل 

مكانمن أكثر وق واحد، وقت من أكثر وق آية، من أكثر ق كان القرآن نحدى إن 
ذللث،؛بيان يل وفيإ كدللث،، مراحله وتعددت، التحدي، تعددن،آيات، لقد ، ١٧١كد

فؤأمأبمي■؛'?؛ؤ تعال تال مع؛ن، ندر تعم، غير من القرآن بمثل ياتوا أن تحدوا أولأت 
[.٣٤اللور؛ ]ه 

تحال•قال أحرى، مرة العنان لهم أرحى بمثله، يأتوا أن عجزوا ولما تانيا• 
منبمإامحءسمزثِتيمآدمإ مشرسس فامأ ثل آئريته 

]هود:

.[\i-\r

منهمفاكتفى الزنة عليهم وحقق، العنان، لهم أرحى يستهليعوا، ولر عجزوا فلعإ ثالثا؛ 

)ا(اواال،طمصأ"م.
منه.اه رمحي نر أن نقاتل من باب،• المحابة، نقاتل مماب، ل ٢(  ٤٧٣)ملم الإمام أحرجه )٢( 
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تنآصقلنتم س دسورمتثإبءؤآدعإ نزفآمأ أينم يةولود< آم ؤ تعال! تال واحدة، ؤرة ب
٠٤٣٨٠ويويس ه ١شإنكنةمصثدتين يؤن 

ؤرةبيأتوا أن الأحيرة الرة وكاث فتحل.اهم مكامم، يراوحوا لر القوم ولكن وابما• 

هنارأي،

■الراحل مذه دراسة 

نجدفإسا والاختلاف، الاتفاق، وحوم من بيتها ما كرتحر المراحل هذه درا>ان أردنا ؤإذا 

مابوت

وثقة.نوة بكل التنحيك، تملن جاءت كلها الراحل( هذه إن أولا• 

الطور،مزموره الأول، الأية فإن اكزيل؛ ظة كلها الأول اكلأث ، ١^١٣إن 
الوروهدم واللام، الصلاة عليهإ يونس محورة من والثالثة هود، محورة من والثانية 

القرة.محورة من وم، اتفاقا مدنية نهي الرائعة الأية أما اتفاثا. مكية 

هلم•®3، اكحا.ون هم لأمم العرب، ما خوف الأول، الثلاث المراحل، إن ثالثا؛ 
سياق،لدللث، يدل حيعا، الاسرإ ببا خوف ض، الرابعة، الرحالة أما الثلاث، السور 

ثندآؤ"تي ^ةم،أهمد-وار^؛مح،ظؤ؛ تعال،؛ قوله وهي الكريمة، الآيات 

لوإنُءقنم تثثوكن. آمداداوأنم ذةءثسوأه ينمالم ،آ.جإعء 
٠٤٢٣-  ٢١]القرة: يهأبج،;تينث4ِءه 
١٣--













|ك1لإ||1ول

تاووؤا1ا£ات1إ

اسوالأول

اتهوتا1إقتس

اللنةعلعام فيها أمهم متعدية، متعاونة جهود حصيلة الإعجاز ق الكتابة كانت، 
لموكانت مشكورين، بذلوا وغيرهم هؤلاء كل والأصول، والكلام والبيان والنحو 

بنمعمر عبيدة وأبو وميبويه، أخمد، بن فالخليل الشامخ، الإعجاز صرح بناء ؤ، لبنات 
ذنمة،وابن انمز وابن والخاحظ والأصمص والشافعي، الفراء، محي وأبوزكريا الثني، 
قواعدإرماء ق حيدة وثيران مفيدة، ولحان محلتية، لفتات لهم كانت غيرهم وكثير 

أركانهوتوطيد بنيانه، وتشييد العلم هذا 

ثلاثة!بأدوار مرت القرآن إعجاز ل الكتابة أن هتا نقرد أن ؤيمكننا 

والإشارات.اللمحامح، الأول: 

الرماتل.الثاني:مرحاة 

الكتب.مرحلة الثالث،: 
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الاشارات!دور الأول؛ اثدؤد 

معاقعن تتحدث لكنت، التي تللث، الكريم، القرآن عن ألفت، التي الكتب أثيم من 
القرآنمحاز أحدهما؛ اثنان كتابان أوانلها ومن الكتب،، هدم من ممر أيدينا و؛ين القرآن، 

الثان،القرن ل مما الكتابين هدين أن وترجح للفرا•،، القرآن معاق والثاف• عبيدة، لأي 
الأولالبذور نجد الكتابين هدين وق الثالث،، القرن أول ق توفيا مؤلفيهإ لأن ؛ لالهجرْ 

فهناكالقرآن، محاز أعني منهما، الأول وبخاصة ونظمه القرآن أسلويب، عن نحدنتر التي 
الذيالأساس ء،رذلالثإممالكن إل والتأكيد والإشارة، والكناية، التشبيه، عن حديث، 

الإعجاز.قضايا ممرأمن اللاحقون العلياء عليه بني 

بلالكتابين، هذين ق مباشرأ، تقريرآ تقرر لر الإعجاز قضية أن هنا نقرر أن الخير ومن 
فيهفوحدنا الثالث، القرن وجاء الإعجاز، لكمة فيها تذكر لر ولمحالت، إثارايتج فيها لكن 

قضايال واللمحايت، الإشارايت، س وممرأ — الإعجاز لففلة أعني ~ الكلمة هازْ ؤلهور 
الإعجاز.

أعظممن إمامان وهما الخاحفل، وتلمميدْ المعتزل، الفلمام عند الإشارات هاوه لكنت، 
قتيثة.وهوابن السنة، أهل أئمة من إمام عند وجدناها ك،ا الاعتزال، أئمة وأشهر 

■اتثظام 

علدليل هو حيث من القرآن، عن نحدث فلقد النظام سار بن إبراهيم إسحاق أبو أما 
منلا تضمنها، التي الغيج، أحبار حينا من النبوة صدق عل يدل ولكنه .، الّثي، صدق 
فيإعلميه يردون العلمإء جعل ما وهذا معانية، وجودة ألفاغله ودقة وأسلوب ننلمة حسثإ 
يعد.

 Jالعربصرف، افه أن ومجعناها بالمزية، بالقول بعد فيإ الفلمام إليه ذهب، ما عرفح ولقا
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فصحاءبعليمنهم، ييناء كانوا لأمم لهم، مقدورأ ذلك كان ؤإن ١^٠^، بمثل يأتوا أن عن 
ماالدلالة وجه لكن الله، عند من لأنه النبوة، عل دليل القرآن أن يرى فالغلام ليقتهم، ب

يإدؤ ينوله• "٢^ ١ ا-الروم• ه اص كقولهالغب، أخار من فيه 
ويؤ\'ظ\إلوةوظو\ؤط ؤ ونوله؛ ٧[ الأنمالت ته 

[.٥٥]الورت 

يالصزينالقول أن هنا تقرره الذي ولكن بالصزية، القول نتانس أن الأن غرصنا وليس 
الأمميعص عند قبل من عرف قد كان ؤإن النظام، نبل الإسلامية البيثة عن بعيدأ كان 

لرولذا لأولثك؛ محاكاة كان يالصزهة القول أن مهلتن نرجح بجعلنا مما كالهود، الشرقية 
النظام.قبل يعرف 

الذيالضر بغر الصزئة مفرا اثنام، عن يعتدر أن بماول الحدثنن الكاسن وبعض 
الإتيانعل العرب قا.رة نعتي لا النظام حا قال التي الصرفة أن فهويرى العلياء، عند اشتهر 

أنمهمj ونظروا القرآن، ل نظروا حيت،ا ذللث، عن انصرافهم تعني bنء١ بالقرآن، 
الانصراف فهو ذلك، عن فانصرفوا معارضته، يمكنم لا أمم فوجدوا ؤإمكانامم، 

صرفةراُ.

لأنذلك عليه، نوافقه لا أننا الأ إناته، ل الكاتب بدله وما التحليل، لهذا تقديرنا ومع 
كتابهل عليه رد قل. الإجلال، كل يجلونه كانوا الذين اإنذلام تلاميذ وهومن ه، نفالخاحنل 

يعلوه.جاووا ثمن أستاذه فهم عل أقدر والخاحثل القرآن؛ انظم 

المعجزالوجه عن التغلر بقطع الإعجاز، ل كليات للنظام كان فلقد أمر من يكن ومحهيا 
الكريم.للكتاب 

سلطان.بر والاثاعرة/د. الترآنبنانمزلة أءجاز نظر ا ا
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اسحظ|

فتارةاممريم، القرآن عن حدث س كثرما عل الخاحظ كب س ئاب نحلو يكاد لا 
عنوأحرى حججه، نوة عن وثالتة نظمه، وبدح مكبه جودة عن وتارة أحبارْ، صحة عن 

الإعجابشديد كله ذلك مع وهو والخاقدون، الملاحية يوجهها التي الشبهات يحص 
إمامكله ذلك ل والخاحفل الثعوبيين، ملاحقة ق العارضة قوي القرآن، لغة بالعريية، 

أنيد لا كله وليلك ؛ المعال عل وغوصر محوي، يتفكير الاطلاع، ق محعة عن يصدر لمن، 
لمبوئة الثيران هدْ ولكن الإعجاز، لقضية فيها يعرض وثيران إشارات هناك تكون 

التماريعل الرد عن حدثنا كا النبوة، وحجج القرآن، حجج عن حدثنا فقد كتبه، أثناء 
المتعددة.الكثثرة رمحائله ق وعرهم، 

*الحيوان*،وكتاب والتبيتن*، *الثيان كتابه ل ذللث، فنجد ونفلمه، القرآن بلاغة عن أما 

اٌالمب،وبعض القرآن، مفردات عن فيه نحدث القرآن، نقلم ق كتابا ألث قد أنه ؤيدكر 
بهئعد ولر منه حرمنا قد الكتاب وهدا البلاغة، بحلم بعد فيإ عليها اصعللح التي البيان 

التفرقة.كتبه هوق ذكرها عبارات، وبعض فوران منه وصلنا مجا وكل الإسلامية. الكتبة 

يل:بما الخاحغل الإعجازعن نظرية نلخص أن وذسطع 
تقومالتي ورصفه، نظمه حيث، ومن المنتقاة، المختارة ألفاخله حسثا من بلخ القرآن — ١ 

ضإ؛داعلالإعبازواكشئيهوالجاز,

أستاذهذكرها التي تللث، عن ممرأ نحتلف ولكنهل الصرفة، حيثج مجن معجز ٢—القرآن 
وعمودالإعجاز، نظرية فأمحاس القرآن، نقلم كتابه ل علميه يرد فهر ولذا آ قبل محن القيام 
إليضاف، فهودليل الثانية، الرتبة ق نأي فإن،ا بالصرفة النول أما اولأ، بلاغته فيه القول 
ّونظمه أسلوبه ق القرآن محاكاة عن العرب عجز دليل 
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هد0لكنما ؤإن بعد، نيا تطوريت، التي الإعجاز لنفلرية بذورأ بمص الخاحظ وصع لقد 
ومولفاته.كتبه ْن مواضع ق موزعة جاءمتا البذور 

علرد كإ القران، أمحاليب من لكثير كتبه ل عرضن السنة، أهل أئمة من إمام قتيبة وابن 
ْرعريبو اٌ القرآن مشكل ُُتأويل الكريم بالقرآن الخاصة كتبه ومن والشمبثتن، الملاحية 

التكرارقضيتي عن يتحدث كعا والمجاز والأستعارْ التشبيه عن يتحدث ونحيه ® القرآن 
وبخاصةالبيانية، الإشارايت، بعض فيها تظهر ككا اللغوي، الظاع كتبه عل ويظهر والزيادة، 

لهوليس التأويل، ل أفرطوا الذي المنزلة وعل المجاز، أنكروا الذين ^^!، ٧١عل يرد وهو 
القرآن.إعجاز ق متقل يحث 

اتواسطي>

القرآن،إعجاز ق كتابآ ألم، الواسهلي يزيد ين محمد عبداض أبا أن عل الؤإه.ون بجمع 
لرأسف كل مع ولكن شرحن، الكتاب، لهدا وضع قد — اطه —رحمه القاهر عبد إن ويقال! 
نماللثجلا فنحن وكلالئ، شروح، من القاهر عبلء وضعه مما ثيء يصلنا لر ك،ا الكتاب،، يملنا 

لهداشرح؛ن وضع من القاهر لعبد سبإ مما ئيء النفس ل كان ريما بل عنه، الخدين، 
الثاقبةوالرسالة الأعجاز دلائل هما القاهر لعبد الإعجاز ل كتابان وصالنا وقد الكايخ، 

معا؟الشرحان احتفى فكيف، الوامطي إعجاز لشرح ما إثارة فتهإ وليس 

والتيالإعجاز، حا مر التي الثلاثة الأدوار من التقدم والطور الأول، الدور هو ذللئ، 
والإثارايتؤ.الكا!ءاُتإ طور إنه قبل، من إليها أشرنا 
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اترساتل:دير اثنانيI اتدير 

لإمام؛نرسالتان إلينا وصلت فلقد الحظ ولحن الرماتل، فهوؤلور الثاق العلور أما 
الخطابي(،وهوأبوصاليإن السنة، أهل؛ أئمة من، أحدهما الراح، القرن علمإء من؛ متعاصرين 

لماالأساس كانتا الرمالتان وهاتان الرماق، عيسى أبو وهو المعتزلة، أئمة من والأخر 
حدة.عن؛ كل الرسالتين، هاتين( عن، وستحدث يعد، فيإ الإعجاز ؤ، كتب 

اث؛نرآنأعجاز  ٥٢اممكت أولأ. 

عل؛إمامته تقتصر لر المعتزلة، أنمة س إمام الهن، أبو الرماف عيسؤر ين، عن، الإمام 
العلومس ممرأ العقلية العلوم إل، مم أحوذيا كان يل المعرفة، أنولع من، حام، نؤع 

ه(. ٣٨٦)عام نون( والضر، النحوواللغة j( فهوإمام التقلية، 

—الموجزة مقدمته س يفلهر ك،ا ~ العلم ؤللبة لبعض لحا؛ة كان * ١^٠١^١٢ُ كته' وما 
مقاسمات.دون الموصؤع عل وهجم الرسالة هده ؤ، الموجز القول( الرمال التزم ولقل 

الو4اذي1عند الأعجاز وجوه 

مسعةأموجوم من بملهر إنإ القرآن إعجاز أن الرماف تهن 

الحاجة.وشدة الا.واعي توفر ْع المحارصة ترك — ١ 

محيتعرف لكنت رسالة، كلمة الأن عليها طلق الش الوجنة الكتابات ان ثاكر محمود الأستاذ يرى ( ١ ) 
إعجازؤ، فالكت، الشافعي، كرسالة موصع إل( موضع من يرمل ما نهي الرسالة أما بالأجزاء، أئمتنا 

شاكر.محمودمحمد مشكورللأستاذ وهذاملحفل جزءأ، يمي أن حرى( القرآن 
قرسائل نلاث ضمن — القرآن إعجاز ن( الكت، ت)ا"غّام( الرٌانٍ( عنس بن ص اأبوالحس ر٢ 

بممر.العارف دار ~ سلام زغلول، محمد والدكتور اطه حلمإ محمد تحقيق الإعجاز، 
الرسالة،صهِ\.)٣( 
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للكائ.٢-التحدي 

٣-الرين.

؛-البلاغة.

المقبلة.الأمور عن الصائنة الأحار ه- 

العادة.٦—نقض 

معجزة.يكل قياسه ٧— 

الوجوهأما الرساله، صفحات أكثر استوعبت حث البلاغة عن الحديث ل أطوا_ا وقد 
أربعننحو ق تقع الرماي فرسالة موحزآ، مقتفبا عنها حديثه كان فقد الباقة، تة ال

أرعإلا الأحرى الوجوه تأحذ لر يينما وثلاثن، خمس نحو منها البلاغة أحدت صفحة، 
شل.صفحات 

الإعجاز!توجوم موجز شرح 

معارضةتركوا العرب، أن فمعناه الحاجة، وشدة الءواعي توفر ْع العارصةُاُ ترلأ أولأت 
بيانقوية، مديدة المعارصة لهذه حاجتهم وكاك متوفرة، كاك دواعيهم أن هع القرآن 
فيهمطعا البلاغة كاث ولقد القولى، من واف، ونصبب، وافر حفل لهم كان العرب، أن ذللث،ت 

معالرمال قول معنى هذا الأمم، من أمة نمله لر ما ذلك، من وأعهلوا لهم، سلميقة والفماحة 
الدواعي.توفر 

ولرعادامم، من وكثيرأ ءباداترّم وقوض أحلامهم، سمه القرآن فلأن الحاجة، مدة أما 
العطس،مديد كان أسانا أن ولو يحارصوه، فلم ذللث، وْع منه، ثنرجون منفدآ لهم يبي 

>ا.)ا(الر1ّلت،صأ،
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لعجزه.إلا ذلك فإ اناء، يثرب أن دون وهلك مته، تريب والماء 

جبنواولكنهم موصع غثر ل تحداهم قد الكريم القرآن فلأن للمكافة التحدي وأما ثانيا؛ 
ومحاولته.مماولته عن وسووا منازلته، عن 

وتركهملهم' تحديه فإن العزيز، الكتاب إل يرجعان التحقيق بعد الوجهان وهذان 

اليلاغة؟درجايت، أعل ؤ( أنه عل دليل معارصته، 

الرماقأن ونلاحظ. القرآن، معارصة عن اكرف، هممهم أن قمعاها المزية وأما ثالثآ: 
معضق إنا اللاغة دون الإعجاز وجوه من وجها الصرفة جعل الذي النظام مع يممق لا 

.٠ للعقول منها تظهر التي الإعجاز وجوه أحل- عندنا *وهذا الرمال؛ يقول الخاحفل، 

مالأن الإعجاز، وجوم س وجه فانه الشلة الأمور عن الخالقة الأخار وأما رابعا؛ 
مابعض الرمال وبذكر الغيوب، علام عند من أنه عل دليل وهذا وتحقق، وقع عنه أنير 
٧[ل،؛ ، ٥٧١]ب وإديواJئأآمحإحدتم( ؤ ذلكا من < ٥١ب ى، ق جاء 

آلففا  ١٥؛ ٢٧لاكع• ه آلحمإم قنثأزأكمد رنة صثه>أثه 
أحترما ذلك غثر إل، ؛ ٤٠ب ٠. ألدم ووفي، ئrرممحعع ؤ "٣؛ "٢ الروم؛ ت ب آلامحو 

واحد.خر منها يتخلف ول؛ الأحبار، هذه ونحققت، الكربم؛، القرآن عنه 

منالعرب يألفه لر وصع عل القرآن جيء الرمال، به بك،  ٠٢١الحادةنقض وأما حاما؛ 
المقفى،ولا المجؤع عثر الرسل والكلام والسميع، والرجز الثعر العرب عرف قلقل- نل، 

كله.ذلك، عن نحتلفح القران عليه جاء الذي الشتكل ولكن 

ب،نوالل وصحتا القرآن فمعال والقالي،، بالشكل تتعلق قفبمية — إذن ~ العادة نقص 
وهذانثرآ، ولا ثعرأ ايستثا لأما قبل من يعرفوها ول؛ العرب يألفها ل؛ والفل؛، اللفظ من 

)ل(الرالأص'لل.
)•آ(الرسالأن:صلال.
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الأولن.لكلوجهين أيضأ القرآن بلاغن إل يرجع 
عاليهمالأنبياء معجزات أن إل الرمال به فشر ا معجزةُ يكل قياسه وأما مادسات 

والأبرص،الأكمه ؤإبراء الوني ؤإحياء حية، العصا ونل، البحر، كملق اللام الصلاة 
الكريم.القرآن شأن وكدلالث٠ لالناس، العجزة للعادة الخارقة الأمور من كانت، 

~الله رحمه ~ فيه الحديث، أفاصر؛ فقد البلاغة، عن الحديث، وهو الساح الوجه أما سايعآت 
ماومنه الكريم، القرآن وهو طقة أعل ل هو ما فمنه مراته، نحلمط الدح الكلام أن فذكر 
ذللثح.دون ومنه ونثرأ، شعرأ البلغاء كلام يعو الومعلى، الطبقة ل يكون 

أمامذكر ثم اللففل.، من صورة أحن ق القلم، إل العني وصول( بأما البلاغة ويعرف، 
والفواصل،والتلازم، والاستعارة، والتنبيه، الإمحاز، أمام! عثرة عنده وهي البلاغة، 

والبيان.والثالغة، والتفمن، والتمريما، والتجاس، 

في،االبلاغة علياء عليه اعتمّد الذي الأساس كان البلاغة أنام س الرمان( ذكره وما 
بعد.

7 ،♦_(• أِ 1• ٠ ! .ءا.•  •i • ٠٠٢١(. »|ث. ٠:ممضلابي' اهوأن إعجاز بيان ثانيا، 

يأتواأن عن العرب عجز بإثات لا القرآن إعجاز لامحان رسالته الخطاي بدأ أولأت 
يأتواأن العرب نحدى فالقرأن التاريخ، ملمإت من قضية تلك أن وب؛ن القرآن، هدا بمثل 

والقول،الكلام ق الرياسة وأصحاب والبلاغة، الفصاحة أهل وهم مثله، من يسورة 
عليهم،والأسهل لم الأيسر وهو كله ذللئ، تركوا ولكنهم والخطب، القصائد وأصحاب 

رصفتركوا فلقد والحاربة، المنازلة وهر عليهم، وأصعّثا أشق هو ما إل وعمدوا 

)ا(الرهااا.

فقيهص  ٣٨٨عام وتري ه  ٣١٩عام ولد محليعانا أبو الخطاي البثي إبراهيم بن محمل بن حمد ( ٢ ) 
المحدنن.خطأ ؤإصلاح القرآن، إعجاز وبيان السنن، معال! منها كثثرة مولقالت، له محدمث،، 
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إعجازوجوه من وجها يالفرنة القول كون الخطابي رذ أن ويعد بااغ؛بت الإخبار ٢— 
ؤإنالوجه وهذا الغيب، أخبار من فيه بإ معجز القرآن أن وهو آحر، لقول عرض القرآن 

إنإالغيب أخار لأن كله، القرآن ل عاما ليس فإنه الض. صدق، عل يدل صحيحا كان 
منيسورة يأتوا أن تحداهم تحداهم، حينإ والقرآن الكريم، القرآن سور يعص ؤ، توجد 
الهذا وعل كذلك، تكن لر أم الغيب أنباء عل مثتمالة السورة نالك لكث سواء مله، 

القرآنينتظم عام وجه من الإعجاز عن للباحث يد ولا عاما، يكون أن الوجه هذا ملح 
لكهءاء.الكريم 

أصحابولكن يبلاغته معجز القرآن أن وهو له عرض ثاك وجه 'آ~وهناك 
بالقولاكتفوا بل وصابطها، قواعدها لها يضعوا ولر البلاغة هذه ءعالم تحيلوا لر القول هذا 
غره.ق توحد لا بلاغة له أن نا أنفق نحس القرآن «ع نحينا إننا 

منلكن با لذلك وبتدلون والأبلغ، البلخ فيميز؛؛ن الكلام يتذوق، الناس س وممر 
عليهأنكرها الفرزدق سمعها فنا قصيدته، صمتها أبيات بعض جرير نحله حثن الرمة ذؤ، 

٠.منكُ لحبين أسد مضيفها له؛ وقال 

قواعدله تكون أن دون وحده، الذوق إل البلاغة يرجعون القول هذا فأصحاب ؤإذن 
فإنهوخهلره، شأنه له لكن ؤإن فالذوق كذلك، القول هذا يرد والحطابي وأسس، وصوايعل 

لكنالخطابي( أن والحق، ثأنآ، منها هوأقل ما يل الإعجاز، قضية عاليه لنبني وحده يصلح لا 
يدفلا ولذا سواء، فيه الناس ليي وحده الذوق أن ذلك وذوق، ومعرفة بصترة عن بمدر 

أويرفضونيقبلون فيا العلاء إليها ح  jiللنقد، واعد قس 

• ٢٣ص رّائلا ثلاث ١لخهلابي ( ١ ) 
أثدلاكه شم مدا ت  ٥٨٧ص للجرجانء لأعجاز  ١٠دلأتن، ق أما ا، رساتل ءتلاث ؤ( ورد هكدا )٢( 

:A٦٣/ •الأغازا ون، مك، أند-فن كدعص -أش : ١ ٤ ١ Y/ الأال،« وق»أئز، مك، الحيض 
منك.لحيثن أشد تحالكيا لخد وافه 

.٢٤ثلأثرّاتلص الأ٠لاي: )٣( 
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اعجازامآن1ائأذتارخ الوجد ثالثا! 

إعجازل عنده القول هو يإ الخطابي(، ردها قد حيعها الأوجه هده كانت إذا ولكن 
دبمجةأثر من للقرآن ما أن الخهلابي يرى رمالته، ل الثالثة القضية هي نلكم القرآن؟ 
مامها المنع من له فيكون ه، نفلها ومس حسه، ل السامع بحدها عذوبة ومن ورونمح،، 

القرآن-٦١ امتاز وعلة الباحثون، محه يبحث ستا من له بد لا الكلام، من لخرْ يوجد لا 
فلمالقرآن عن الخارجة والأسباب الأوصاف، حح استقرتح، بأنه الخهلابي،ت يقول غيرّْ، عن 
قكامأ السبب يكون أن بد لا لدا العليا، الرتبة هدْ القرآن تبوأ أجله من صالحآ سببآ بحد 

كإ— الكلام وأجناس الكلام، أجناس إل يرجع الممب وهدا منه، مستمدأ ه، نفالقرآن 
ولأثتُمس واحد عن لانحرج — الخطاتج، يراها 

الخزل.الوصقن البليغ ~ ١ 

هل.الالقريب الفمحسح ٢— 

اوض.الطلق الحائز ٣- 

البائيةسكان ومنهم لسانه، هدب الذي، الحضري، قمتهم سواء، ليسوا فالمخاطبون 
التيالموضوعات فإن كيلك، الخاطبون كان ؤإذا ورصانة، نوة البداوة أكسبتهم الذين 
عنمحتلف والنيتؤ الوصف، عن فالحديث، كذللثج، سواء ليت، التكلم إليها يقصد 

أمالوبعن نحتلمر الرثاء وأسلوب الفخر، عن يجتلفؤ وهذا الهجاء، عن الحديث، 
والمؤانسة،ب، التحبأسلوب عن نحتلف، والتبكيت، التقرح أسلوب أن كإ الهجاء، 

j،أسلوب كل يوصع أن بد لا لذللئج الترجي، أسلوب عن نحتلمؤ التخويف، وأسلوب 
ؤيلائمه.يناسبه اللي، القالمثؤ 

.٢ ٦ ص رسائل نلأُث، ١لأ٠لابيت ( ١ ، 
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وهوالقرآن، بمثل يأتوا أن العرب عل تعذر أحله من الذي الأصل الخهناي ؤيحن 
أولا.هذا وتراكيب مفردات اللغة، ألفاخل يجمح محعلوا لر أمم 

الألفافل.عليها نحمل التي المعاق حمح تدرك لا أفهامهم فإن  ١٠١

ترتيب— النظم أي وهو النظم، أنولع بجميع تامة معرفة لهم فليس ثالثا؛ وأما 
الأموروهدم ~، ما الخاص لها اللائق محلها ق لمقلة كل تكون بحيث، الوصع ق الكلمإت 

هلامتأ ما ويصر الكلام، ما يقوم التي هي ~ والكلام والمعنى اللففل أعني ~ الثلاثة 
ثلاثة؛عناصر من له بد لا الكلام أن الختلماي يرى هكذا بالعناية، حقيقا للحثؤ 

حامل.لنقل ١— 

قائم.به ٢-معنى 

٧^٢.لها م-رباٍل 

وهوثالث، أمر من لها بد لا ؤإنإ فحِخ، ومعنى لفظا ليس إذن، الخهلابي عند الكلام 
النظم؛

الدقيق،بمعناها الفلم قضية إل وألحوا أثاروا الذين أواتل من الخطاب يكون وبمذا 
ذكرهالذي الأصل هذا أن ويقيننا معا، المعنى وأنصار اللففل، أنصار عل ، ^١٧يرد وهو 

الخرجاق.القاهر عبد والشيح الخيار، عيد كالقاصي ؛حد0 حاء من عليه بني قد الخهلابي 

به،الخاصى اللففذ للمعنى يوصع أن وأساسها البلاغة عمود أن الخؤناب يبين رابعا؛ 
أماالاس من ممر يقلن التي الكلمات بين يفرق وجدناه لذا تامة، دلالة عليه يدل، الذي 
وغيرها.وحلى وقعد والمعرفة، والعلم والشكر كالحمد سواء 

إلوجهت التي، الاعتراصاتر بعض عن ويجيبا الشبهات بحمى الخaإار( يرد حاما؛ 
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اممثب!دمر  tuJاثنااتلمر 

:٠١١ممباملأني اممرآن إعجاز كتاب - ١ 

كثيرأهدا إل •م ولقد الأثاعرة، شيوخ من شخ أئمة من إمام الباقلاق 
وطولقدمه، ورموخ الرجل، كب علو عل بحق يدل وكتابه اشرفة، جواب من 

أئمةمن إمام نهوكيلك، الكلام، علم أئمة من إمام أنه عن ففضلا اطلاعه، وسعة باعي، 
ونقدأ.وبلأفة وشعرأ أديا اللغة 

الدين،حرمة عن مدافعآ الكشرة، الكتب من وغثره القرآن، إعجاز الياقلانر كتب 
ومماشبهاين، من الإسلام خصوم يلقيه مما يجده ما كل رادأ والسنة، الكتاب عن ذابا 

والقيمةالنأن ذات كته ومن وأباطيل، ترهات من ينفثونه وما شكوك، من يه يوحون 
لينا،علمه سعة مع الرجل كان ولقد والانتصار، التمهيد، القرآن، إعجاز كتاب عثر 

حصومه.مع سرته ذلك عل يدل الحجاج، ل العارصة نوى 

ل0ئلأف،القرآن كإعجاز الإعجاز ل كتاب ينتهر 1؛ إنه قيا: إذا الحقيقة تحدو ولن 
كثثرآإن بل المائة، ئد0 الوحيد الرمع السالفة القرون مدى عل الكتاب هذا ظل فلقد 

الكتاب.هذا عثر يعرفوا ب القرآنية بالدراسات من 

الإعجازقضية ق حوهرى بعضها متعال.دة، موضوعات عل الباقلاق كتاب اشتمل 

عنبعيد و؛عضها به، والتحل.ى ه الّكا معجزة وكونه القرآن، إعجاز كوجوه وذللئإ 
منلكثثر وتحليله النحر نقد عن كحديثه يعيد سيب من إلا ب|ا يتصل لا الإعجاز قصية 

.للض حطب ويحض الكريم، القرآن أسلوب ين وموازنته ٠، الثحرية؛ القماك 

مذهبل الريامة إليه انتهت الكلام، ارعلماء كثمن ناض أبوبكر، محمد، بن الطبي، بن محمد ( ١ ) 
٤.٥ • ٣ ئ،  ٣٣٨ئ، ولد الاثاعرة، 

التل.الخيال أهلأ؛اولكم الحري: وضيدة المس، امرئ كمعلقة )٢( 
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عليهم.اف رصوان ونمرهم وللصحابة 

ال،ععن كحديثه وذلك الإعجاز، يموصؤع يتمل وذاك هذا يئن ومحط ويعضها 
أديطابع ذا تارة نحده الإعجاز عن حديثه أن كإ وتعال، تبارك افه كتاب من ونفته 
وأساليبهم.ينفلريات تتصل كلامية صبغة ذا أحرى وتارة محاق، 

:الياقلأني ضد اهرأن اعجاز وجوه 

منتثلهر الأشاعرة"" بض ~ أصحابه به تال ك،ا الإعجاز وجوم بأن اليائلأل يذكر 
ثلأاث،تجهاُت، 

نحدث.أن قبل القرآن عنها أخر التي الغيب أخار ~ ١ 
هّالرمحول أمية مع الماضية الأمم عن الأخبار ٢- 

البديعءا،.٣-تثلمه 

ومواضعممرة آياُت، ل جاء يالغيب فالإحبار الوجوه، ^٥ يعد في،ا البانلاق ؤيفمل 
متعالدةا

الأخبارهذه لأن الإعجاز، عل يدل، فانه الّك،. أٌية ٌع السابقة، الأُم أياء وأما 
يكنلر باتفاق واليي. الأمم، أنباء وامحتوعب التاريخ عرف ممن إلا تكون لا الصادقة 

كذلك.شأنه 

هذاعل مثنيا يكون يكاد كتابه إن بل الثالث،، الوجه ق تفصيلا أكثر كان والباقلاق 
معاقذكر ولقد البلاغة، ق متناه التاليف، عجيب النظم يدح القرآن وهوكون الوجه، 

الوجه.هذا تأا يشرح عثرة 

;ا(إءجازامآن،ص'؟ا
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والرجزالشعر بن يدور العرب كلام أن ذلك بيان القرآن حملة إل ير-؛ع ما فأولهات 
غثروكالم مض غر موزون وكلام مض موزون كلام وبض المرمل، والنثر والسجع 
القوم،عرفه ما لكل مغايرة طريقة عل جاء نجده الكريم، القرآن ق ننفلر وحينا موزون، 
وجوهمن وجه كالاته; فيه ركبتا الذي والشكل القرآن، معاق فيه صبتا الذي فالقاليخ 

توصلالتي النتاج كانت، ولدا العادة، بنقض مل من الرمان( عنه عز ما وهذا الإعجاز، 
عرفتهمما السعبع لأن افه، كتاب ق البع ينكر منها فكل واحدة، نتاج الرجلان إليها 

تعال.افه كتاب عن الشعر لنفي وآخر السعثع، لنفي فملأ البائلاق عقد ولذا العرب، 

المعنىهذا والراعة، الفصاحة هذه مثل عل مشتمل كلام للمعرب ليس إنه ثانيات 
واحوآ،قآ نوكونه وألفاغله أسلوبه حيثح من القرآن ق البلاغية القضية إل ير"ح 

وهذا،، واختلافتفاوت، آياته ين ليس البلاغة، ل واحد نق القرآن أن يرى فالباقلاق 
الما وهدا والبلاغة، الفصاحة متساوق ثلموله عل فالقرآن العناء، أكثر إليه ذهب، هوما 
فسوقطإتقانآ، الشعراء لأكثر شعر ديوان أخذنا فإذا والبلغاء، الفصحاء كلام ل نجده 
وكاولك،ثلاُت،، أو هصيدتن ق الشاعر محول فقد بلاغتها، حيثه مجن متفاوته نماند٥ نجد 

قهي أوثلاثة اثنن أو بيتا نجد ؤإنا مواء، أبيا؛يا نجد فلن الواحدة القصيدة أخذنا إذا 
سواءوآخره أوله القرآن لكن النثر، ق ذلك، وثل حلقتها، ودرة عقدها واسطة القصيدة 

وعلوالأسلوب.النظم دح بل 
منمحنها ما عل جيعها القرأن موضوعائ، يتبايزت ولا يتفاوتج لا نظمه عجب ثالثا؛ 

تتفاوت،لا القرأن آيات، أن فكها يعفى، من أنمح بعضها إن القول نستملح لا اختلاف، 
قمحول أن يستهلح لا فالشاعر الحرب، يعرفه لر أهر وهذا موضوعاته، فكذللثج 

رأيناكا الفخر ق وثالث، الهجاء ق وآخر الملح ق أحدهم محول قد متعددة، موضوعانح 
وثالث،يس،، والنالغزل ق وآخر الهجاء ق شاعر محول وقد وجرير، الفرزدؤا عند ذللئ، 

إذاوثالث، وطرب، انتشى إذا وآخر ورهبا، خاف إذا أحدهم بحود وقل" الحكمة ؤ، 
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رهب،إذا والنابغة ركب، إذا القيس امرؤ الناس أشعر قالوات هنا وس ورغب، أعطي 
رغب•إذا وزهتر 

جهة،من سواء سأما رفعة ق فهي موضوعاته كثرة فع كدللتا ليس الكريم والقرآن 
وهوهؤ الله رسول سيدنا عليها كان التي المتعددة الأحوال هد0 فع أحرى جهة وٌن 
سيثا.القرآن أسلوب من يغبمر ب ذلك، فإن الوحي، علميه ينزل 

علالكريم القرآن أن الوجه هذا فقوام سابقه، عن بالطع محلم، الثالث، الوجه وهذا 
والكتابالنعراء عن عرف والذي البلاغة، درجات، أعل ل أنه إلا موضوعاته تعدد 
ثبودكذللث، الثر يتعاطون الذين فإن موضوع، ل كل ثبود الشعراء أن فك،ا ذلك، غم 

علالقرآن أن فقوامه الثاق الوجه أما المقال، ق وثالث، القصة ل وثان الخطبة ق أحدهم 
.البشر كلام ق والثر الشعر كذللث، ولا سواء، البلاغية الصنعة هوق طوله 

أماوالنول، والعلو والوصل الفصل ل بينا تفاوتا يتفاوت، الفصحاء كلام الراح• 
عليدل آحر وجها هناك فإن واحل نق هي التي، موضوعاته كثرة فع الكرتم القران 

موضؤعز يتكلم ح؛ن بلخ أي أن ذلك ،، الرصفؤإحكام جودة من فيه وهوما إعجازه 
الغزلعن الشعر ق تكلم ضن الانتقال ق عجزأ هناك أن نشحر غيره إل الانتقال ؤيريد 

والكلف،بالقالة يشعرونا لا الذين هم وقليل الدح، إل الانتقال عليه يصعب، 
سالانتقال ق نحويد0 عدم — طبعه ورقة سحره— جودة مع البحري عل عيبؤ ولهذا 

المديح.إل الميب، 

إلالواحد الموضؤع ص ؤيتقلمنا مؤتلفا فيجعله ، المختلفبين ثبمع القرآن ولكن 
أنهاقراءتها عند ق؛الك، محلر لا فإنه الحلق محورة حذ الانتقال، آهد.ا الشعور دون الأحر 

أنمع والربهل، الرصف، وجودة بلث، الإحكام من آياتها بين نحده لما وذللتج مفنءة نزلته 
سورةكانللأ، سن، يعد الأحر القسم ونزل أولأ، نزلت، الي هي الأول الخمس الأيات 
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مرابطةآية آخر إل أية أول من نجدها ذلك وْع س؛ن عثر ق نزلت الش البقرة 
متناصقة.

يعجزونمهم الجن، عادة عن يجرج اللاغة من موقعا ونع القرآن نقلم أن الخامس؛ 
الألمأي ٠^١ يمثل ؛' ytوأن وال>يى ؤنييرآنتثتآلإص ؤ كعجزنا بمثله الأنتان عن 

مخ[ُآُ.]الإسراء: ^ يما لتمن بمضمم دأومُكث ينلب، يأرق 

منوغرها والتشبيه والاستعارة والإطناب القول فنون من فيه العرب كلام السائس: 
هدهفيه نجد القرآن ق ننظر وحيتإ والوعيلو، والوعد والوعفل كالتبكيت التعدية الأساليب 

بالإطناب،وتارة بالإيجاز يعر تارة فالقرآن العرب، يستهلعه لر وجه عل لكن الأساليب، 
معه.ؤيتلأءم مايناسبه أسلوب لكل ولكن بالحقيقة، وأحرى بالأستعارة وتارة 

منأحد ستهلح لا القرآن -؛ا جاء الش فالمعاق القرآن، بعاق يتعلق وهو الساعت 
القرآنلها عرض التي ا،لوصوعات هنا بالعاق الباتلاق ويحني ببما، الإتيان الناس 

عقدية،أم تشريعية ا،لوصرعات نالك كانت سواء الفكرية الموضوعات وهي الكريم، 
المعاقوهده تربوية، وقضية خالقي مبدأ عن حديثا أم شبهات ورد حجاجآ كانت، وسواء 

منالناس عرفه تما تكن لر بكرآ كانت، القرآن موضوعات س كثرأ لأن مبتكرة القرآنية 
القانونية.التشريعات ق ولا الفلاسفة، نظريات ق ولا ال،اؤية الكتب، ق لا تبل، 

ميسر،مهل أمر الناس ين معروفه متداول لمعنى اللمفنل واختيار الباقلاق: يقول 
لعانالألماحل اختيار هو الناس س كثر عل وعر ودقة صعوبة فيه الذي الأمر لكن 

لهااخترت جديدة فمعانيه الكريم القرآن كان وكيلك، مألوفة، ولا محروقة غر جديدة 
ألفاظ؛ارءةأص.

.٤ ١ ص — )١(الانلأق~إءجازالقرآن 
القرآن)آ(ابقلأق-إءجاز 
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جدةمه كلاهما اض كتاب ق والمعنى فاللفظ القدير، تستحق اJاتلأز٠ من لفتة وهي 

لوالحدة الأدباء، ثان من اللفظ ل فالراعة الناس، من للمكشر بمتسر ذللث، وليس 
والأخلاق.والفلسفة التشريع رجال، ثان من المعنى 

أوالفقرة أو الحملة ق وجدتا فربا سواء، محده لا الناس كلام j، الناظر الثامزت 
أكثرالأذهان ونحتلبج والأذان، الأنظار إليها تتوجه رائقة رائحة كلمة الشعر س الأبيات 

القرآنلكن القصيدة أو الفقرة أو الحملة ق العقد درة هي إنإ الكلمة هدْ ار٠ا، ءس 
وحلاوةعقد درة نحدها غثرها ْع وصعت إذا منه كلمة كل بل كدلل؛،، ليس الكريم 
شهد.

ماديةالكلمة هدا كانت، كلام ل القرآنية الكلمة وصمن، إذا لدللثف مول، 
١٠غيرها عل ممتازة بالروعة ها نفعل 

سورةوعشرين ثإن ق نجدها التي المور فواتح ثٍ، القعلعة الأحرن، هده التاسع.' 
حرفلكل ولكن الهجائية الحروف نصفإ وهي حرفا، عثر أربعة الحروف هذه وجمؤع 
صفة،عثرة مع مها التجويد عناء ذكر ممرة، الحروف وصفات به، خاصة صفات 

خميععل ، J_lأما وحدت القرآنية المور ما المفتتحة الحروف إل نغلرت فإذا 
الصفات.

قدأنه نحد سكت،( شخص رفحثه قولهمI ق محتمعة وهي مثلا المهموسة الأحرف خذ 
والهاء،والكاف والصاد والمن الحاء وهي المور فواح ل الأحرف هذْ نصفا ذكر 

الشدةوكدللث، المور، فواتح ؤ، ذكرت كدللث، حروفها وستجد الحهر الهمس وصد 
نصفهاوذكر إلا واحدة صفة ذات محموعق هتالأ فليست، والقلقلة، والذلاقة والرخاوة 

الإحكام.عل يدل، بدع ترتيبا وهدا غيره، عن ذكر بط فاكتفى الرر، فواح 3، 

.امآنص٣٤)ا(سبي-إءجاز 
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;الكلام فماحة ب تفلهر لها، راع لا ثلاث جهاين، ويذكر 

امحاراسنبالخهةالأول: 

الإعراب.حيث من الكلمة هذه حركة الثانية: الخهة 

هنالكما غر إل أوتنكثرأ، وتعريفا أوتامحرأ، تقديا الكلمة هذه موغ الثالثة: الحهة 
سأساوبلأ،.

موصعق تصلح لا أن يمكن موصع ي تملح التي الكلمة فالأن الأول؛ الحهة أما 
لأنذلك منها، الراد المعنى عل صوءأ يلقي الكلمة إعراب فلأن الثانية: الحهة وأما آخر، 

بهيمر الموقع هذا فلأن اللكلمة، موقع وهي الثالثة، الحهة المعنى-وأما فؤع الإعراب 
ؤيتذل.المعنى 

الخيار:عبد القاصى كلام توضح التي الأمثلة بعض الأن للئ، ولنمثل 

سبحانه:فقوله ٢[، ١" تالبقرة: ^بمآلخبمن،لأدسمسه تحال؛ اش قال، 
الخهةأما الخيار، عبد القاصي عنها نحدث التي الثلأُث، الخهامت، فيه فلهر ته 

الثانيةالخهة وأما والمرية، كالثك الكل،ايت، من غرها دون رب—،، كلمة اختيار فهي الأول 
مرفوعة،تمئ ولر للجنس، النافية )لا( اسم وهي القح، عل ميتية ريب، كلمة فمجيء 

والمجرورالحار عل كلمة);يب( تقديم فهي الثالثة، الخهة وأما فيه( ييب رلأ يقل؛ فلم 
بيانتة.حكمة الثلاثة الخهايت، هذ0 س واحدة لكل أن ثلثط ولا )فيه( 

النفستردد الشلئ، فإن كلمة)ثالث،(، تحهليه لا ما تعهلي لأما كلمة)يهبإ( فاختيار 
يدلالفتح عل مبنية وجيثها واصطراب، وقلق ممة مع سلتا الريب، ولكن شينتن، 

الفتح،عل بالثناء الثيت،( ل رحل )لا قلنتج: إذا أنك قرروا وقد تاما، نفيا الريب نفي عل 

اصاا،ا.
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بلالبيت ل رجل )لا مول: أن يجوز لا ولذا البيت، ل الرجل جس لوجود تفي فإنه 
أنيمكنلث، ولا للوحدة، نهونفي بالضم، البيت( ق رجل رلأ ت قلت إذا ولكنك رجلان( 

رجلان(.ت)بل تقول 

فيه،تأخر الذي انمي ضر معي بعملي كالمة))يب.( تقديم فلأن الثالثة الحهة وأما 
لوولكن الكتب، من لضره التعرض دون القران عن الريب تفي فيه، ينب لا فمعنى 

بحانهفوله ترى ألا الكتب،، من غيره ق الريب، إثثات< انمي لكان ريب،( فيه ثال؛)لا 
ليسالمراد أن ق [ ٤٧]الصايات: .ه لأننائ<همحإمايرمى ؤ الحنة: خمر صم، وق 

الدنيا.خر ق إثباته ذلالثإ مع الراد ؤإنإ ف>مسبإ، الحنة خمر عن الغول نفي 

أنندرك ومنه الحبار، عبد القاصى فصده لما توصح المثال هن.ا ق يكون أن وأرجو 
البلاغةعلماء عالها انقر التي الفصاحة ص ليت القاضي، إليها أشار الي الفصاحة 

العيوبمن بخلموه وذلك الكلام، أو للكالمة وصفا تكون التي وص الناحرون، 
مفهومال تشمل القافي عناها التي الفصاحة إنا اللغة. قواعد ونحالفة واكقل كالغرابة 

إبرازل حْلاها شأن ذات وحهلوة ممة مالحوؤلة وص بعض، مع بعضها الكانات نظم 
النفلم.نغلرية 

الكلامورود بالقلم يعني وهو الكلام، نظم ل ليس الإءجاز أن الشيح ؤيرى ٣- 
الفلمولس الكريم، القرآن عليه جاء الذي الشكل القالبح أي نحصوصة، 'لمريقة عل 

هذاعن نحدتنا وفد الجرجامحا عند عته منتحيث والاJي الخطاي، عنه تحدث الذي 
الوجوهمن الأول الوجه الباقلاق وجعله العادة، نقص الرمال صاه الاJي فهذا نل، من 

منمستقلا وجها ليس ذللث، إن الحبار: عبد يقول القرآن، لبلاغة ذكرها الي العشرة 
فيلما أول يكون أن يتغي لكان معجرأ، جديد تالبج كل لوكان لأنه الإعجاز، وجوه 

.١٩٨/١٦)١(الغنىج
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الذيوص الإعجاز، دلائل كتابه له أقرئ فقد — يرام كا — الإعجاز به يكون ما أما 
.التفلم ق نظريته صمته 

النخئم:حمية 

ءمرْوق القاص عبد قبل كانوا الناس أن تعزفك أن س النظرية هدْ شرح قبل يد لا 
كبهدفكان الكلام، به يتفاصل الذي الأمر ص أنه ورأى باللفظ شغف فريقا فريق؛ن• 

وثقيتها.الكالإت< اختيار ق ه نف

فيهاتوضع التي القوالب، هي الألفاظ وأن _، uJUالفضيلة أن رأى الأحر والفريق 
المعاق.

وأنصارالمعنى أنصار الفريفن هذين أمام ؤيققا ~ اف رخمه ~ القاص عبد وبجيء 
النحووبخاصة ءصرْ، ق كانت، التي العارف أنولع من ممرأ هضم أن وبعد اللمففل، 

الدراساتئالْ نتيجة للناس يبرز الكريم، القران اعجاز ق كتب وما والبيان، والأدب 
التفلم.ق نغلريته كلها 

د4اتاصطظأ

ومنزلتهورفعته البيان علم أهمية عن الإعجاز دلائل كتاب ق حديثه القاص عبد بدأ 
سالبيان لعلم ما يدركون لا الذين عل ناعيا والشعر، الأدب أهمية وعن العلوم، بع، 

ظواصعنيء بالوقوف مكضن القس، ق أثر س الشعر ثيدثه ما يقدرون ولا فواتي، 
علداموا ما أتمم لهؤلاء القاص عيد ؤسن سبقهم، لن التقليد إلا عندهم ليس الأمور، 

الكريمالقران إعجاز يدركوا ولن افه، كتاب ي؛ثذاوقوا أن يستهليعوا فلن الحال، هذْ 
ثايتثة.وقواعل. صحيحة أمس عل يقوم إدراكا 

العلمخدمتت، منذ أزل لر ٠ والبيازت الفصاحة أهمية بيان ل أي ~ كله ذللئ، ق يقول 
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ويرإمغزاك، عن وتدافع دعواك، ق تغالط أن من لثومنكر ؤإنه باكاويل... يتعلق فيا 
إليه،،.مدي لا ثم هدى تسين أنلث، بلن، 

نظريته،وشرح فكرته بيان ~ق اض يمع~رحمه الدلائل كتاب 3، التمهيد هذا وبعد 
توجهأن منك، أريد لكني ميسرة، حلاصة ق الطرية هده للن، ألخص أن هنا وسأحاول، 

لك،آنفا.نملتها الي القاهر عبد بنصيحة تعمل وأن وفكرك، ذهنلث، إئ 

اتةلأمأعناصر 

عندمقبولا ؤيكون اطلتكلم، عند يودى الذي الكلام اممه—أن رحمه — القاهر عبد يرى 
هذهفهو اللفظ أمحا والنفلم، والمعنى اللففل، عناصرت ثلاثة من له بد لا المخاءلبين، 

تللث،فهي المعنى وأما أقلامنا. وتمهلرها ألسنتنا، ما تنطق التي، والكلاتا الحروف 
هذاوعل المحاطون؟ ليدركها عنها نعم أن ونول نفوسنا، ؤ، نجدها التي الأمور 

زهرةرأينا فإذا به، العم هو واللففل عنه، الحم هو فالمعنى إلمعاني، قوالمتا فالألفافل 
الأستعاريةالوول تارخ أوقرأت، حالها، فسأءك أمتتا واغ أوتأملتا منظرها، فأءجثا١^، 

تفعلفهي لن،، نفل استقرت معان كلها هده الدهشة. لث، نففاعرت وحديثا، قديا 
محردة،معاق نفك، ق كامنة وتظل المختلفة، المتعددة آثارها لها فتجد فعلها، فلثج نل 

حفايالأ،وعميق حوانحلن،، داحل من محرجها وأن الناس، ص غثرك نجها أن رأبتا فإذا 
ألفاظآحا تنهلق فإنلث، وغيمك، لن، نفما لتسمع محرجها أن أردت إذا نفسلثج، وأرحاء 
وكلمات.حروف من مكزنة 

كانالذي وهذا ه. نفس منا واحد كل بجدها كا والمعنى اللفظ الصالة؛؛ن هي هذه 

يشيدمن الناس؛مر احتلم، هنا وس كذللث،، قبله وص القاهر عبد عمر ق الناس يعرفه 

يالمعنى.أويثؤيد باللقفل، 

هناكأن رأى ل العنصرين، هذين عند يقفا لر — اطة رحمه — القاهر عبد ولكن 
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أبرزْمقبولأ، صحيحآ غرصه الكلام ليؤدي مراعاته، من بد لا ثالثا عنصرأ 
عتلمل من عرفت كإ عاليه، وينه إليه يشر من قبله العل،اء من وحدنا الماهر، عبد 

وفصل.ب؛ن بإ الغاية بلغ القاهر عبد أن إلا الخيار، عبد والقاصي الخهلابي^ 

ياترى؟الفلم هوهدا فإ الفلم، بمتني هوالاJى ْنه بد لا الذي الثالث، انمصر هدا 

اثنظم:مض 

ننهلقحينإ أننا ذللث،ت وبيان النحو، معاق توحي هو الفلم إن القاهرت عبد يقول، 
معقولا.مقبولا ترتيبا مرتبة تكون أن من بد فلا وابمل، ؛الكلءادت< 

الأجزاء،هد0 بين صحيح ترتب—، من بد ولا وحرفا، وفعل امم ك،ا الكلمة 
فإن(، من )إن مثلا؛ نقول أن يمكن لا وحرف، حرف ي؛ن الترتيب، يكون أن يمكن فلا 

بل(رهل كدللث،؛ نقول أن نتهلح ولا حر، حرف )من( و شرمحل حرف نعلم كا رإن، 
■هملةنكون أن نتعليع فلا ، ^٠١١٢٧من الترتسب، محوز لا كدللئ، معنى، له ليس ذللث، فإن 
سنتهكإ مرفوصة وهي مفيدة، حملة تكون لا هده مثل لأنه (، مشى )أحد ةولا؛ مجن 

النحو.قواعد 

مثل؛وفعل اسم أوبغ، نوة(، )الوحدة كقولما؛ اسمين بين يكون أن لأبدإذن الترتتب 
ل)نمل نقول؛ ك،ا الأمإءوالأفعال، بين يريط. حرف هناك أويكون المجاهدون( )ربح 

أرواحنا(.فه )نبح الأقمى(، 

وهيالثانية اللبنة أما النحو، لقواعد موافقا يكون وهوأن الفلم، ق الأول اللبنة هده 
قتريدها الص المعاق ترتب بحيث، دقيقا، الفلم هاوا يكون أن فهي مابقتها، من الأهم 

دقيقملحفل وهدا المعاق، هن.ْ مع تتفق التي الألفافل ذللث، يع.د لها نحنار نم أولأ، لثح نف
الاللهم المستعان، والأه ؤيقفلة، وحدية فكر، وحضور نفى، حضور إل يتلث، بمتاج 
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ا.شنت؛ إذا مهلا الخرف نجعل وأتت مهلا، جعلته ما إلا مهل 

بألفاظعنها تعز أن مضهلرين نا أنفونجد نفوسنا، ق نجدها التي المعاق تلك، ممرة 
وهماعمران، آل ومحورة البقرة صورة حفظ عن أستاذك يسألك قد المخاطبون، يفهمها 

تحفظز كنت إذا ترى يا نجبه فباذا اممه.، رسول سيدنا حديث، ل جاء ك،ا الزهراوان 
محورة" ت تقول أن ويمكناك< البقرة" محورة حفظت، تقول؛ أن يمكنلئ، البقرة؟ محورة إلا 

حفظت،".البقرة 

viUJl؛نجيه أن يمكنالئإ البقرة؟ محورة حفظت، هل آحر• ّائل يسألك، وقد 
أمعنىولكن (، حفظتإ البقرة )سورة البقرة(، محورة )حفظت، السامتين؛ بالخمكن 

سواء؟الخماشن أن ذلك، 

ينهإأم سواء أهما نا، أنفق الحن«ين إل ننفلر أن بد لا السؤال هدا عن الإجابة قبل 
ورتينالحففل عن كان الأول السزال لأن نحتلمفان، العني،ن أن وسنجد ؟، احتلاف، 

يه،أتلقفل أن أريد الذي وهدا البقرة، محورة إلا أحففل لر أنني نفى ق قررته والدي معا، 
الذيوشذ\ حففلتها، أنني والخوابا البقرة؟، سورة حفظتا هل فهو الثاق؛ السؤال أما 

السائل.به أمحر أن أريد 

بدفلا الحنين، بين احتلاف، هناك كان ؤإذا نقي، ق العبن ؛؛ن احتلاف، هناك إذن 

الا.ىالنظم هو ا وهل. ئسثته( )إذا القيد ينحر ~ جتانه فح وأسكته تعال اف رحمه ~ والدي كان '١( 
لهتشعر التي هلاآ كلمة)مندمت حيت ية، للتقمراعاة القيد هذ.ا تأخير ق فإن عته، نتحدئ، 
بعيدةهولة الفكأن مهلا( ثنت، إذا الخزن قلت،؛)نحعل إذا يت،ا قرب، تعال اش رحمة وبأن بالراحة، 

تعالاض قفل عت وببالْلمأنيتة يشحرك فانه القيد اخثر أما المعوية، و؛؛ن بيتها محول، ما هناك حدأ■. 
روايةصحت، وأفول،ت محالفته؟ تحوز لا افه.، رسول، عن ورد دعاء إنه تقول،ت وقد ثره• تيوعظيم 

٥٢ ٥ ان،"Y/ حبابن اصحيح انفلر شتت،( إذا الحزن محعل وأنت، • ■ • ) الذكور باللفغل الحا"ين، 
لأبنوالاوالة،ا اليوم عمل ٠ انظر ( هلا صئتت، إذا الخزن محعل وأنت، • • • ) وبلفثل ، ٤٩٧ الح،-.بشا 

اويالحديث،)آهم(.
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:اث1مخد أسار على رده الأول' ايمانب 

الأن بيض لكان لفظ، هو حث من أي وحار0، للمظ القهاحة كانت لو أنه —١ 
كلمةمن فكم كذللث،، لتس والأمر اللفغل، هذا فيه ورد موصع أي ق الفصاحة تفارقه 
كلمةمن وكم أحرى، مواضع ل اسرذلوها ولكتهم موضع، ق بفصاحتها الأدياء تش 

٣\->y ق قبحت ولكنها الشعر، من سن، ق حنت، 

للكلمة،صفة الفصاحة فالوكاننؤ ^١^،، ١١فصاحة تذوق ق مواء ليسوا الناص ٢— 

ونحنرالفاو_ا، تدرك ؤإنإ يالمع، تدرك لا صفة فالقماحة أبدآ، تفارقها أن حاز لما 
فإنإفصيح، كلام قولهم أما الألفاظ، ولست، Jالقالوب، تدرك التي هير العاق أن نعلم 

أحالهرآُ.من به جيء الذي المعنى مع متلائم أنه به يقصدون 

قالمتفقة الحمل بض فرق هناك كان لما وحدها لألفاظ الفصاحة كانت، لو ٣- 

صذكرuu اش الأمثلة ق الفروق من ممرأ رأيا أنا مع الفلم، ق المخلفة الكلءاُتح، 
البقرة(،سورة )حففلت، و حففلتج( القرة )سورة قولمات  UTJالفرق أعفلم فإ قبل، 

الحجرةل و)ليس المجاورة( الحجرة ل ضجة )لا ؟(، تزورين وأياد معاد؟ )أتزويين 
(.ضجة المجاورة 

:»نه بد لا مارل 

أنبداهة ندرك أننا ع الألفاظ، فصاحة القاهر عبد ينكر كيف هنا تتساءلون وقد 
هد0نجد ولا مستمعان، آذاننا عل وحفة متكلم،ن، ألسنتنا عل حفة لها نجد ألفاظآ هناك 
(،والعنلوج )الخصن كلمتي يٍن الفرق بداهة ندرك إننا ألفاظ؟ من يئا-ءها لما الخفة 

رنالدلأئلصا'ف
)آ(الللأئلصم'«أ
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لكنفإذا نقدمه، أن محوز فلا النتن الأمر أما فيه، مشكوك هو ما نقدم أننا عبدالقاهر 
أحدمن قصيدة سمعت فإذا قدمناء، الفعل ق الشلث، لكن واذا قدمناه، الأمم ق الشكر 
هده)أهلتر له! أقول أن يجوز فلا ءثرْ، ثعر أم نعرء من أهي أعرف لا وأنا الناس 

؟(القصيدة هدء قالت، )١١^، أقول؛ أن محِا ؤإنإ منه، مفرؤخ القول لأن ؟(، القصيدة 
ضرْ؟أم هو أقالها فيه المشكوك الأمر هو هدا لأن 

قدالبناء لأن البيت،؟( هدا )أبنيت، أقول؛ أن يجوز فلا الاس أحد ييتؤ ق جلستر ؤإذا 
(.البيت؟ هدا بتست، له: أقول ؤإنإ تم، 

ولكنهمحهلمتر، قد فالأصنام المحو، هدا عل الكريمة الأية نفهم أن ونستتلح 
هكذاالأية نظم فجاء بتحهليمها، واللام الصلاة عليه إبراهيم يقرروا أن يريدون 

;!.٦٢]الأن_اء: سابماشناهمحص؟ ع ؤ

اليهود؛عن حديثآ تعال، اممه بقول عبدالقاهر له فيمثل واكتsىر، المعريفط وأما 
يفيدحسثؤ الحياة( عل ) يقل؛ ول؛ [، ٩٦]القرة؛ ه ثوم عق آ-ممش>أفابما لقأث/م وؤ 

وصغار.هوان فيها حقيرة، ذليلة لكنتر أيا الحياة عل يجرصون التهود أن المنكثر 

زيد(و)المنطلق النعللق( و)زيد منطلق( نولما؛)نيد بين يفرق الخير بين الفروق وفي، 

.صاحبتها غير معنى لها العبارايتر هده ص كلأ فإن 

زيد(.)المنهللق (، المنهللق )زيد (، متهللق )نيئ الملايثر الحبارامتر حدْ بيان ؤإليكم 

لخالبالانعللاق نيات عن نخر أن أردنا إذا نقولها؛ منطلق( )زيد الأول؛ العبارة 
منهللق.زيد فتقول؛ أحد، س انهللاقآ هناك أن يحرف لا الذي الذهن، 

لمنتقال بل الأول، لكلعبارة الذهن لخال تقال فلا (، المنهللق )نيد اكانية؛ العبارة أما 
عمروس أم نيد أهوس الأنمللاق، هذا لكن ممن يعرف لا لكنه انعللاقآ، هناك أن يعرف 

ينالهحيث، المتهللق، نيد له؛ نقول ينكرء، أو زيد انطلاق ق يثلئح لن أو حالي؟ س أم 
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الانطلاق.مه لكن نن عل واكأكد القصر طريق 

العبارةق تعطف ولا الأول العبارة ق تعهلف أن يمكن أنك الفرق هذا عل ؤيترتب 
(،وعمرو الطلق رنيد تقول• أن يجوز لا لكن دعمرو مطلق رنيد فنقول• الثانية، 

الثانيةتالعبارة أما تناء، زيد؛_ مع تثرك أن فيمكن حمر فيها ليس الأول العبارة لأن 
•غره معه تثرك أن ينبغي فلا نيل•، عل الاطلاق فصرمحت، فأنك الطلق( )نيئ 

اكانيةالعبارة تثبه أنبا الماس من ممر ظن فقد زيد( اكاكة)الطالق انمارة مت 

لكنؤإن وهدا غره، ق لا زيد ق الاطلاق تحصر انمارت؛ن كلتا لأن (، الطلق )نني 
يرتابلكن قيلت،لن الهللق( )نيد قولمات لأن سواء، العثارتين أن يفيد لا فإنه صحيحا، 

الشحيقوله ما إل فاستمع ني،•( )الطلق اكانيةت العبارة أما ^j•، اطلاق ينكر أو 
إذاكيلك وليس اكللق( )زيد قولمات من القمود ذكر أن يعل• — اغ رخمه ~ عبدالقاهر 

إنسانارأيت، أنلث، عل حيتثد المعنى يكون بل زيد( )الهللق ت فقلت، )الهللق( قدمت، 
)اكللقصاحألث،ت للث، فقال عمرو؟ أم هو أزيد تعلم وب نثبته، فلم منكر بالبعد ينطلي، 

•هو ثني. محن تراه الن.ي الشخص هذا أي نيد( 

هواكللق.زيد غر أن أوأيقن فلن لمن تقال — إذن — فايهللق 

متصلةالمانية ولكنت، خملتان، هناك لكن إذا أنه القاهر عبد يبئ والوصل الفصل ول 
الفصلومعنى اكانية، عن فصالها وجبه أويال.لأ تآكيالأ تكون كان اتمالأوثيقا، بالأول 

ؤانمهعبمالخمحثّت،لآرففسك،بقوله لدللث، ؤيمثل بالواو، انملف، ترك 
علمععلوفة غر الحمل هده من حملة كل حاءين، حيث، ٢[• ١" ]البقرةت ه لفشن 

•المعنى اتحادأق بينها لأن سابقتها، 

حيشرحاءُتح٣[، ١ ،ت ]يوسفش.الجاإنظاإلأط[لتمأبيده ءؤم١ سبحانه؛ قوله وكدللثؤ 

:ا(دلأئلالإءجأز)صا-حا(
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ليسبشرأ، ليس كوته لأن معطوفة، غر مفصولة كريم ملك إلا هذا إن الثانية الحملة 
تلبسإما الصلوات، تودي إما تقية رإما قلناث إذا أننا ترى ألا مللئ،، أنه غر معنى له 

التغاير،يقتفى العطف لأن بعض، عل بعضها الحمل هذه نعهلف أن كبوز لا الحلباب( 
ولوتقية، كوما عن ذاك أو هذا ينتلف، لا الحلياب تلبسن وكوما الصلاة، تودي وكوما 

أماكذلك، ليس والأمر التقوى، غر شيئا الصلاة لكانت، تصل( ؤإما تقية )إما قز•' 
الحمل،هذه بين العش، من بد فلا الخياؤلة( نحيد ؤإما الهلهي تحن وإ"اا نفته )إما قولنات 

صاحبتها.عن نحتلفة منها كلأ لأن 

بحانه؛فوله مثل كمة آيات ق النظم مر سن القمر أسلوبه وق 
عثكوؤ؛قا [، ١٨تالتو؛ةث وآتؤيآلأ->مه إش ث١رتت أثومن نتذ بمثث ؤإقا 
فمعنى١[، ]الحجرات1• آٍبردزإوجه وؤ,إثا ٤[، ٠ ]الرعد؛ ه ألمثاب آتلع 

هموحدهم الوءنين إن أي واتووآلاج إش ءامك. آئوتن شخت نعر ؤؤإئما 
لكانالله( اجد ما،لومنون يعمر )إنإ قيل؛ ولو غرهم، لا الله اجد ميحمرون الذين 
صحح.غر وهدا شيثآآحر، يحمرون ولا الماجد يعمرون ا،لؤمتين أن المعنى 

منغره أما فحم،، البلاغ عليلث، معناه ه \زؤآ عكك ت سبحانه وقوله 
اممهدعوة تبلخر أنلث، معناه لكان ؛،( JLLpالبلاغ )إنإ هال،؛ ولو وحده، فه فهو الحساب، 
الومن،نلأن صحيمحا ليس وهذا الدعوة، هذه أن غرك لأحد محور ولا وحدك، 

عليهمواجم،التبلغ.خميعا 

الأحوه،الإيإن علامات أعنلم أن معناه ؟٠ ؤلثاآلثؤأّتونلحوْ نوله؛ وهكذا 
لكانالمزمتون( الإ-محوة )إنإ قيل؛ ولو متدابرون، ولا متقاؤلعون لا إخوة فالمؤ٠نون 

الأخوةفإن صحح، ضر وهذا وحدهم الؤمن\ن إلا؛،ن تكون لا الأخوة رابهلة أن المعنى 
غرهم.بض تكون وقد الومن؛ن، تكون؛؛ن قد رابملة 
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شرحعل الحرص كل نحرص وهو جهده، نمارى محيل القاهر همد نجد وهكذا 
العرب-بر الذي البدح الفلم لهذا هو إن،ا الكريم القرآن إعجاز أن متنا الفلم، نظرية 

الفلمنظرية ~ الغلرية هذه من الغاية له ي؛ن القاهر همد هو وها بمثله، يأتوا أن وعجزوا 
.حلاوته الإعجازوتذوق إدراك هي و~ 

منلها ما فمع والكناية، والاستعارة المجاز أنولع أما الإعجاز، هومر ~ إذن ~ الفلم 
الثأسؤوأ|نتمل I بحانه بقوله لذلك ؤيمثل الفلم، إل فيها ير"؛ع الفضل أن إلا شأن 

للنار،نعلم كيا فالاشتعال )اشتعل( بحانه؛ نوله ق فالامتعارة ٤[، ]مريم! شجتاه 
الشيب؛الاشتعال.انتشار شبه ولكن 

الاستعارةأبقينا أننا فلو وحدها، للامتعارة لا للنغلم، الفضل أن القاهر عبد يرى 
المزية،وتاللث، القفل هذا للكلام يكن لر الرأس، شيب رواشتعل ٌُ؛ل،■ الفلم وعثرنا 

تمييز،)شيبآ( كلمة وجعلت، الرأس، إل الاشتعال أسدنا أن والقفل المزية كانت، وإن،ا 
الرأس(.ثيب، )اشتعل الأصل أن المحويون، يقول ك،ا الفاعل عن محول وهوتمثيز 

ؤنأأذةوذالقرآق الفلم أعني الحملت؛ن، ق الفلم بين الفرق تدرك أن أردمت، ؤإذا 
الحملتينهات؛ن إل فانظر (. الرأس شيب راشتعل وقولنا• ٤؛ تمريم• ه حجتا ألرأّر، 

سالحمكن ما؛؛ن مدرك أنلث، شك ولا نارآ( البيت، و)اشتعل الثيتؤ( ق الار )اشتعلت، 
اكانيةوأما صغثرأ، يكون وقد السيت، من جزء ل الار اشتعال تفياس فالأول شاسع، فرق 

كله.البت، ق الآر اشتعال أي الممميم فتقيد 

:ضده اثهنرآن اعجاز وجه 

العرب،أعجز الذي ما أي القرآن، إعجاز عن الحدين، إل القاهر همد يصل وأحثرأ 
أوحركاته، أو معانيه، أو مفرداته، ق القرآن إعجاز يكون نقد متعددة؛ احتإلامت، ويفع 

—الإعجاز — يكون أن نحوز لا يقول• الوجوه• هذه كل يرد ولكنه غرمحه، أو فواصله 
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وليسسجعآ، وليس ثعرأ فليس وعرفوه، العرب ألفه ما كل عن نحتلف الكريم القرآن 
لأنالاحتال، هدا القاهر عبد ويرد العرب، -بما نملق التي الأشكال هذه من آحر شيثا 
الخإقاتهذه ومنه معجزأ، كلامه يكون أن حرى القرآنية الحمل تشبه حملا ركب من 

)الفيلو عجنآ( والعاجانايت، طحئذ )والعناحانات مثل القران -بما عورض إنبما فيل التي 
فعلكيف، تر و)ألر وجاهر( لربالث، فصل الحاهر أءءليتاك )إنا ومثل الميل( ما أدراك وما 

حماقاتبانبما الكلمات هده أصحاب يشلث، ولا ( عى ننمة منها أحرج بالحبل، ربلثا 
ركيكة.

هداالقاهر يد ويرد القرآنية، الفواصل الإعجاز وجه يكون أن الراعت الاحتمال 
ومننعلم~ -كمأ الشعر ل القوم مع ولقد الشعر، ق القافية مثل الفاصلة لأن الاحتمال 

القافية.تثبه خاتمة للكلام محعل أن يعجز لا ونواب الشعر ل مع 

الفاصلةوزن يكون أن ينفي القاهر عبئ أن وهي قصيرة، بكلمة هنا نعلق أن بد ولا 
آية،ق يفقهون كلمة نختار كأن الفاصلة ق الكلمة اختيار أما الإعجاز، وجوه من وجها 

ليتفكرون ولقوم أحرى، 3، رحيم وغفور آية، ل بصير وسميع أحرى، آية 3، ؤيعلمون 
الإعجاز.هوو_، الأى الفلم ق يدحل فهذا أحرى 3، يعقلون ونوم آية، 

الإعجاز،وجه هو وتنافرها ثقالها وءد.م الكلمات خفة تكون أن I الخامس الاحتمال 
متلائمةوالتنافر، الثقل من حاليا مثثرأ كلاما للعرب بأن القول هدا الماهر عبد ويرد 

الإعجاز.من ذللث، إن أجد يقل ولر حمله، ق وكلماته كلماته، 3، حروفه 

ؤيردامتعارات، من الكريم القرآن ق ما الإعجاز وجه يكون أن ادست الالاحتمال 
منفكثثر القرآنية، الأيات حمح ق تح ليالاستعارات بأن القول هدا القاهر عبد 

منالخالية الأيات تكون أن القول هال.ا عل ؤيلزم استعاره فيه ليس أكثرها أو الأيات، 
رده.عل ءهْع أمر وهذا معجزه غجر الاستعارة 
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هوالقرآن فنظم النظم، وهو واحد وجه إلا يق لر كلها الاحتإلأت هذه بطك ؤإذا 
مفترى،القرآن إن قالوا: لما ولذا العرب، أعجز الذي وهو معجزأ، القرآن به كان الذي 

نقلمق لتكن ولكن تثازون، كإ معانيها اقروا مفميات، سور عثر أنتم هاتوا لهم: نال 
فعجزوا.القرآن، نظم شه 

فيهيرى منفذا يترك ولر فجاجآ، ؤلرقا يريد ما لإنات سللئا ئد القاهر عبد أن والحق 
جانين:عل نل س عرفنا ك،ا الدلائل كتاب انمل ولقد مدم. إلا لمعترض ثغرة 

أحيانا،ؤيقو علميهم ؤيرد للمقل الفضل جعلوا الذين فته يناقش النظري الحانب 
النفلم.لقواعد تظييقا كان الذي العمل والحانب 

وصحةالسك، وحن التحليل، يعمق امتازُت، القاهر عبد نظرية فهذه وبعد 
والخانبأولأ النفي الحانب اثنان: جانبان فيها برز ولقد الموصؤع. ودقة الترتيب 
ثانيآ.الفكري 

ويتدبريتامل وهو القارئ به محس الذي التاثثر عمق ق فيفلهر القي، الحانب أما 
بينالعلاقة ق ه فتجن. الفكري، الحاني، وأما القرآنية، الايايته مقدمته وق البلخ الكلام 
بلفحّيؤ، الوصع حيث، من لا الألفاظ وبض وبينها جهة، من بعض ْع بعضها المعاق 

.كلاهماوالترنيم، الوصع حيث، من 

هذْء0لاء لأحد فكر نتاج كانتج الك، العفليمة النفلرية كلكم عجل حلاصة هذه 
ودينهاافن، وكتابيا العربية، عن وجزاْ القاهر همد افه رحم افه رحمهم ~ الأمة 

الخزاء.محر الخالد 
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;، ١٠اتزمخشري مهر بن محمود الإمام ٤" 

بأثوابالإعجاز عرائس يبمرزون أعلامآ أئمة لكتابه قيض أن عفليأ اممه فضل كان كد 
قيبيع القاهر عد مثل قيض أن عفليأ اف فضل كان لقد جذابة، خلابة ومذلاهر قشية، 
الطريةهدْ بملبق الزمحنري، مثل لما قيض أن عظيأ اف قفل كان ولقد النظم، نظرية 
الكهاف*تمسثر تعال افه ننمركتاب ق تفصيليا عمليا تطيقا 

قاكاهر عبد نظرية هضم أحوذيا، وحهبدأ ألمعيآ، عالما بحق الزتنثري كان لقد 
قجليا ذلك وظهر الحكيم، الذكر آي عل تطبيقها ق تاما امتثإرأ وامتثمرها الفلم، 

وسضربفكره، وأنتجه قرمحته به جادت تما كثثرأ علميها زاد بل قلمت، ك،ا الكشاف 
ضره.ل القاهر عبد نفلرية من الزمحشري أفادها الش الأمثلة يعص 

اليالفصول وهي عمل، ب، جانفيه كان الإعجاز دلائل كتاب أن ئبل من عرفتم 
والتكثر،والعريف، والوصل، والفصل والذكر، والحذف والتأحثر التقديم عن كتبها 
الفصولهذه لل يثرح وهو الزمحشري، ح ولعس قيل، من له عرضنا مما ، ذللوغير 

الكريمة.الأيات ض تنزيلها ق لميا 

٢[.تالبقرة؛ ^هآلخمحنت،لأٍبفسك،محينه قوله عند —١ 

للجنسالافية )لا( امم وهو الكريمة، الأية هذه ل الريب، قدم لر الزمحنري؛ يتساءل 
والمجرور،الحار فيها فقدم ذللث،، عكس عل أخرى آية جاءت بينإ والمجرور، الحار عل 

]الصافات:ئ<لإضصاهدك<ه ءؤ الحنة: خمر وصف، ق سبحانه قوله وهي 
يفيدالمثتدأ عل الخبر فتقديم واكاخير، القديم ل القاهر عبد ذكره مما يفيد فهو [ ٤٧

يروالتفسبالدين العالم أئمة من أبوالقاسم افه، حار الرخشري، أحمد بن محمود بن عمر بن محمود ( ١ّ 
٥٣٨عام وتوق مجري ٤  ٦٧عام ولد اممه، بجار نلقب زمنا ببما فجاور مكة إل مام '—،، ١٥١٧واللغة 

وغثرها.الأمثال ل والستقص اللغة، غريب ق والفائق الكشاف-،، شره كب من هجري، 
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الأنعاموهوأن محال أمر عليه لترتب البقرة، آية جاءت كإ الغافلون( هم )وأولئك ^ ١٥٥
٠والوصل الفصل عن حديثه ق شافيا بيانا الماهر عبد بينه ما وهذا غافلة• ليت 

محيءحكمة الرمحشري يبين آ، ١٥تالبقرةته أشدسمزىلأأ رؤ مبحانهت قوله '*آ'~ءند 
هخييي ذمحاصه ؤدةبه>شعل بحانه: قوله وعنل- )يتهرئ(، وهي فعلية حملة الخبر 

امإ.الخبر مء س الحكمة يبض ،ما[ ]الكهف:

مجيءفلأن الثانية وأما التجدد، عل يدل لأنه فعليه حملة الخبر جاء فلقد الأول أما 
jjuالفروق عن يتحدث وهو القاهر عبد بينه ما وهذا الثبوتُُأا، عل يدل اسأ الخبر 

الخبر.

الفصلمير ص محيء من الحكمة الزمحئري يأ؛ن ُؤدأثلتكنم قوله: عند ~٤ 
ماأن ولبيان للتأكيد به ينوني الفصل فصمبر )المفلحون( الخبر تعريف من والحكمة )هم( 
الالمفلحون هم أي الاختصاص، التعريف، من الهدف، أن يب،ن ك،ا صفة، لا حبر بعل-ه 

فيهُ'آ؛.القس وأطال القاهر عبد له عرض مما هل،ا وكل غبرهم. 

^^كث>ئثدمنثبمدهثي ملثاوييمآ؛مدمح ؤ تحال؛ قوله ه-وءند 

ٍجح.اثئح وأبجكثا ألهاآ بمنير حئ سنج( لأ كتا ١٠تآ-ئهثظآط ه١ل يدرداة اُمأنيرن ديبهم 
٢[.—٤ لالقصص:مأ لأظإئألألإ(ثادني،عاد،لاارلت،إوط،ثمميره ^١ 

)لاو )تذودان( و )يسقون( قوله، ل الذكور غثر المعول ترك لر نلت• فإن ت يقول 
رحمهإإنإ أنه ترى ألا الفحول، لا الفعل هو الغرض لأن قلت: لهإ(؟ )فض و قي( ن

مثلا،إبل قيها ومغنم مذودهما لأن يرحمهإ ولر قي، العل وهم الذياد عل كانتا لأمها 

)ا(الكناف)ا/م>أ(.

)آ(الكثافرا/ماا■(.

الكشاف)ا/م'أ•(.)٣( 

-٣٨-















■اثقرأن أسلوب 

المائةأن هع البنر، وأسلوب القرآن أسلوب بين اكاوت مر أن الراقص ويرى 
أهمها.أمور إل يربع نحتلف لا واحدة اللغوية 

كلهنرأته لو يحث الرد، ق ؤإحكام نج قوة من القرآن أسلوب ق نجده ما أولأت 
الأيةومن آحر، إل مض من تنتقل وأن أوثغرة، بسوة نحس لا فإنلئ، آحرْ إل أوله من 
موضع•إل أوٌوصوع بعدها، التي أل 

ومدنيهمكيه القرآن ق نجدها القرآق الأسلوب ق القوة وتلااث< الإحكام هدا إن ثانيات 
اليومتمريره ل ، محلفلا فهو السواء، عل والقصرة الهلويلة محوره وق السواء، عل 

الأحكامآيايت، ق عنه هاوه ق محلف، لا الوحال.انيةط وآيامته الكون عن والخدين، الأحر، 
وحطباء.شعراء العرب فصحاء عند تحده لا ما وطا تعددها، عل 

عنمحلف، يجعله ما وهدا واحد، نق الكريم القرآن الوب فأمحهد|ا وعل ثالثات 
أساليبهم.عل تنعكى أٌرجتهم كانتا ، حير الاليي، أم

لكنالباهلاق، عند عنه حدثناك مما نرييا نجده القرآن أسلوب ق الرافعي ءررْ وما 
قوةمن افه منحه مما عليه وأصفى قويا، محكا بناء وأنشأ جديد، بقالتا أفرغه الراقص 
الحمر؛روح مع يتهم، ما إليه وأصافا أسلوبه، 

عنداراض،ض..سلظلتماكرآن 
وأصواما.الحروف، ق أولأت 

وحروفها.الكل،ايت، j، ثانيا; 

الجلوماما؛ئاكا:3،
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باكثوفات|اثقول من الراضي موقف 

اهأن ذلك ومعنى القرآن، بمثل يأتوا أن العرب القّ صرف الصرمةت معش أن عرفت 
كإوأملويه، نفلمه ق الكريم القران يشبه بكلام اطلجيء من تمكنهم التي القدرة صيهم 
سخالمعتزل النذلام عن روي الذي وهذا يده، تحريلث، عل القدرة السليم الإنسان يلب 

الخاحظ.

التيالعلوم الحرب الب حمالنه أن ت الصرفة معنى أن بعده جازوا ممن غره عن وروي 
القرآن.ق ما بمثل الإتيان من ممكنهم 

رفعةعن ناذسآ ليس القران بمثل الإتيان عن العرب عجز أن وذاك هذا عل ؤيترتب 
بالصزمةالقاJاJن عند راُثع هو بل البلاغة، ق شأنه وعلو نظمه، وبدح القرآن أسلوب 

أنلولا أي ؤإلأ— ذللئ،، و؛ين بينهم حال( اممه أن وهو الكريم القرآن عن حارج آخر لأمر 
شعرأونثرأ.البلح الكلام ولم لا كيف يمثله، يأتوا أن بمقدورهم لكان — النه صرفهم 

عنهاشتهر الذي النظام سثرة من ولثيء بالمجرفة، لالقول، — افه رحمه — الرائحي عرض 
ماحرتبأسلوب قال ثم القول هذا 

لكانوايتد>رو0، افتتحوه الذين هم وكانوا الكاتب، صبية به قال لو رأي عندنا وهو 
يعرفونلا ء؛،ا القول إل عمدوا إذا بماولونه ما بعض ل نحاليْلهم من مذهبا ذللث، 

عرفوا.ند أمم ليوهموا 

له،مقرن عليه قادر وهويعل عنه، همته ؛انصراف ثيء عل القدرة بإ لٌمن فإن ؤإلأ 
عدميعجزه لر كان إذ الرهان، عن هو كعجزه إلا الرهان ق يذ.لاث، تعجيزه يكون لا 

فترةْلبعه يترا"؛ع وقد ؤيذكر، يني والمرء يغالب، لا وهو القدر أعجزه ولكن القدرة، 
وذللئ،مهليق، وهوله الثيء، عن فينصرف الملأل، ؤيتخونه المأم تريه ٠Jوقد عجزأ، لا 
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القولوكذلك وأبطاله، الافتراء هذا اه رذ وقد هدآإلام وذ الكريم القرآن 
الحكمة•ع يتنال لأنه النطق، ل،ات ومالعقل، يدهيان ْع يتناق ياطل ئول يالصرفة 
الإلية.

ولكنهالصادقة، والعاطمة بالحياة ينبض كتاب، للوانعي، القرآن إعجاز كثاي، إن 
ولكنالعملية، الثهلبيقايت، من الرافعي فيه يكثر أن نود وكنا الطري، الطاع عليه يغلب 
بجعلهيقرئه الإعجاز صر وهو آُم، كتثابا يا يكنأن عل عازمآ كان أنه ذللث، ق عيره 

روحهفاصت، ولكنه الكثايثج، هدا فصول يعص كتبا وقد العملية، ؛الطيقات! حاصآ 
جزل،قوي رصن الراقص أسلوب فإن الثانية أما واحده، هذه يتمه، أن نبل يارنها إل 

الاشئةمن ممر عل فهمه يمحبإ وجا.ناْ لذا لغوية؛ ومعرفة مراس من له بد لا وقارئه 

منممرآ لأن مقصود؛ أمر وهذا الثقف؛ن، من عناية أدبه يلق ل؛ الرافعي إن نم اليوم، 
الغرب.بآداب فتنوا وكتاب لمدارس ثنلمذ الثقف،ن 

الحناء.-نصر وكتا-را العربية عن وجزاه واسعة، رخمة الراقص( افه رحم 

اتمظيم1اثنيا وكتابه الله رحمه دراز الله عيد الدكتؤرعحمد أستاذنا ٢" 

ذاكان ولكنه الحديث،، العصر ق القرآق البيان باب ~ الله رحمه ~ الراقص( فتح لقد 
يعصين كله هذا بمول وربا العبارة، ل وسمو الأسلوب، ق وعلو المكره، ل عمق( 

البحث،،ل عمق س منهجه عل ستر ممن( يد لا فكان الثاب، هذا ولهمج دبئن الناس 
الأمةوكللت، لكتابه الله فهيأ بالفكرة، ؤإلمام العبارة، ؤ، ؤير الأسلوب، j( وسهولة 

محمدالدكور الأستاذ هو ذلكم الكلمة؛ روحانية كلها الحمال تللث، إل جع رجلا 
إللففله وصول من نلبلثج، إل معناه يصل الذي الرجل إنه ~ افه رحمه ~ دراز عثدافه 
ذللثج.عل ساهد حثر ومحاصراته كابتثه كانت، ولقد أذنلثج، 

لأساتذةمملمذُت، أن نعمه، عل ايله شاكرأ وأثرنط، وأعنز، به وأفخر يعاا.نى مما ؤإن 
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ههراوقزلآإيلم^صظ ه ظ [ ١٣٢ه]الأءراف: ث\صلقسؤ.ؤض 
الدآ>ين [ ١١١]الأنعام: للآأنقهأشُه مث" 

لالخاوٍةت^لأظن١وماصصتنن١آك^ه الشك، اصطراب ق إلا طمأنينتهم يجدون 
محتاهتمحنا:ل

أديرلمالثلمو، تيئاي عثشcثاي، دأونره ؤ [ ١ ٥ ~ ١ ٤ ]الحجرت ضملأه م مض 
٧[.]الأjعام; ه ندآإلأخّي 

إذيغويهم، أن يريد افه كان إن نصحنا ينفعهم ولا عليهم، لنا مسل لا _،؛ 3Uفهؤلاء 
فإذااذاثهم ق أصابعهم يجعلون الذين ولا العبمي، أومدي الصم نمع أن شأننا من ليس 
لست،الهلالعة الشص فإذا أعيتهم، عل أكفهم أويضعون لايسمعون، هم 

الحجةننصب أن سيلنا ؤإنإ [ ٤١تالمائالْت ه بمتهرشياك>تحضىآشذشا 
الشن.رواد من لمابلها الطريق ونوصح الحق، طلاب من لحاملها 

أيمن القرآن ق معنا ينظر أن يإتصانح، الحق يطلب من كل ندعو أولاء نحن ها 
قأحدثه الذي الأثر ناحية من أو علومه، ناحية من أو أسلوبه، ناحية مجن أحسات النواحي 

أنذللث٠ يعد الخيرة له تكون أن عل محتمعة النواحي تلك أومن التاؤخ، وجه به وغز العال؛ 
الأوساطأرقى ل ظهر أنه يفترض أو فيه، ظهر الذي والعصر الييئة حدود ل إليه يتنلر 

أويلتمسبه حاء الذي الءاعي شخصية إل ينفلر أن أيما علينا وسواء التارقنية، والعصور 
العلومبكافة العلعاء ودرامايت، الزعإء، الهلارت، و،الأدباء مرانارت، فيه يجمعت، خياليا شخصا 

كلقوة دونها وتتضاءل، مجغالسؤ، كل تغل، شاذة قوة إلا فيه يجد هل نسآله! ث«إ انية الأن
منفيه ما يتقصى ولا والأحقاب الأحيال، تنقضي ثم وكاتب،، شاعر وكل زعيم، وكل عال؛، 

يتولؤءومنأؤ،أؤيأات فيه ما كل بمأؤيل الناس بمط والا الدنيا تنقضي ند بل عجائبه، 
سموااتؤيم]الأءراف:مه[.

-٩٨-



الإعجازمن الثلاث النواحي هده دراسة ق — وتوفيقه اه بعون الإن فالنأ-حال 
الإعجازوناحية العلمي، الإعجاز وناحية اللغوي، الإعجاز ناحية أعني القرش؛ 

وقعالتي، همح، لأنما اللغوية؛ بناحنته أوفر عنايتنا ولتكن الاحتاعي، التهديى الإصلاحي 
منه.محورة ق ومميلا خملة بالقرآن التحدى جهتها من 

الولر لغوية، معجزة القرآن أن _j؛ اللغوي، الإعجإز عن حديثه دراز الدكتور يبدأ 
صدقو؛ين المرء ب؛ن نحول عاما التي، والشبهات الثكوك هي وما كيلك،، يكون 

أنلنا فليأدن القضية هذْ في الثلث، من محيء عتا.ه كان من دراز؛ الدكتور يقول الشن، 
الشلئه؟1ذللثؤ فيم نستوصحه! 

قدهو أم القرآنية؟ البلاغة طبقة ن، بكلام يأق أن يمحتطح مو بانه ه نفحدئته هل 
ه؟نفمن عرفح ما النامحى عن يعرف لر ولكنه الرتبة، تللثؤ عن القصور ه نفمن عرف 

عنهمحكوتيم أن يعلم إ ولكنه القرآن، معارضة عن سكتوا قد جيعا الناس أن علم أم 
ذاته؟القرآن ناحية س حاء عجزهم أن ولا عجزأ، كان 

كانأسلوبه أن يعلم لم ولكنه أعجزهم، الذي هو وأنه عنه، عجزوا قد أنهم علم أم 
إعجازْ؟سباب، أس 

الولكنه الناس، لسائر بيانية معجزة زال وما كان الكريم القرآن بأن يرقن هو أم 
به؟حاء لن كدلل؛، معجزآ كان أنه يوقن 

اوماأسبابه؟ ماأسراره لايدري؛ ولكنه -أداكله، هويؤمن أم 

نحمه.علاج منها وجه لكل محتة وجوه هذه 

التساؤلعل رده ففي اثنتين، لقضيتين يعرض التساؤلأدتإ هذه عل رده أثناء وق 
أسلوبه؛؛ن الفرق يبين، الخامس التساؤل عل رده وقر الصزثة، قضية يعلل الثالث، 
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فإنهالعرب أفصح لكن ؤإن المي أسلوب أن ويدكر الحديث، وأسلوب القرآن 
اف.كلام الكريم بثروالقرآن لأنه الكريم، القرآن أسلوب عن بعيدآ يظل 

سرقة,ابطالم 

يكونواأن بالصرفة القول، معي أن ذللث، اؤلل، أنه يرى فهو بالصرفة، القول( أما 
أن•حاول، الدي كمثل فمثلهم ذللئ،، عن صرفوا ولكنهم القرآن، بمثل الإتيان حاولوا 

الإنسانهذا إن محاول،، عيثا ولكنه حهدْ، و؛ذل< ذللثؤ، يتهلح أنه لقلته ثقيلا جا يرير 
أنيعد عجزهم لهم مسن لكن هؤلاء وىJإالث، محاولة، من أكثر بذل، أن بعد عجزه بان 

إنناولقالوا عنهم، لنقل وصرفوا، نللثإ حاولوا أتيم ولو القرآن، يمثل الإتيان بماولوا 
عنهمينقل ز لكنهم نريد، هما بمرقنا بمارف، نا أحمثله، بثيء الإتيان حاولتا كلما 

وماالقرآن، مثل بثيء يأق أن حاول، فصائحهم من أحدأ أن ينقل لر ك،ا هذا، من ثيء 
الحكمةمجن أن يروا فلم كلامهم، توى م فومح، أنه أدركوا سمعوه حينعا لأتهم إلا ذللث، 

اش،ترحمه فاله ما إل ولنستمع معارصته، 

قثيء وبغ، بينهم حال، أصابهم، لعارض القرآن مضاهاة عن عجزهم لكن لو اراما 
فدرتهمومحربوا إليه، ألسنتهم يبعلوا أن بعد إلا العجز ذلل؛، لهم استبان لما مقدورهم، 

علكقدرته عليه يقدر لكن ثيء عن فدرته يزوال، محس أن لامرئ لكن  ١٠لأنه عليه، 
ومالتجربة، هذْ عن فعدوا أتهم علمنا قد ونحن ونحربة، محاولة بعد إلا والقعود القيام 
يأسهمعل آية ذلل؛، فكان رأيآ، وأسفههم عددأ، أقلهم إلا المحاولة هذه ق منهم يحئ 

إزالةعن، تحجزهم عنتي، فطركا عنه عجزهم بأن شعورهم وعل أنفسهم، من اتجيعي 
عن،الضروركا العلم ب-ا غك، 3، كانوا وأتبمم الماء، من، النجوم تناول دعن، ابيال، 

والتجارب.ب١لحاولأ١ت٠ عليه الدليل ءللسإ 

لبأنه شعورهم بحد العجز أدركهم وإن،ا بدء، بالى عنه يعرفوا لر لولكنوا أتهم عل 



طرفعل منهم وص يه عتوا كيفا أنفهم، من إذأ عجبهم لكان كلامهم، توى م
الكلامهذا معارمحة عن ألسنتنا فعقد أمحاينا داء أي بينهم فتإ تساءلون ولخعلوا الثام؟ 
بثيءفجالوا العجز، بميهم أن تل القديم يانمم إل لرجعوا أد كلام؟ ككل م الذي 

عجبهممثار هو نفسه القرآن وكان جديد، ولا قديم فيه نحيثوا لر ولكنهم محاذاته، ق منه 
فيهايوازنون مهلة تممي أن تبل من لمإعه جدأ م ثزون كانوا إنبمم حتى ياعجاحم، 

اعترافالسانه عل فيفيض الشعور هذا يغلبه كان من منهم إن ل كلامهم، وبض ينهم 
٠.بثر(ُ بقول هذا )ما صرمحا، 

ارقوآن|اآم|وتيي اتنئتام 

وكلماتهالعذب، بأسلوبه تعال الله رحه يسرع الستة التساؤلات هذه عل الرد وبعد 
أنفيذكر لغوية معجزة الكريم القرآن كون محان نختصرها، أن يمكننا لا التي الحرابة 

لهالصوق الئظام وهذا المرق، نظامه ازكريم الكتاب هذا من العرب بم ما أول 
اثنان:مظهران 

تعقبهاحركة فهذه والسكون، الحركة حيث، من كلماتها ق الحروف رتيب الأول: 
الحرفذات تعرف أن تبل مجن الأذن بتهوي ذللمثؤ وكل مكون، بعقبها أو حركة 

وحقيقته.

دآحرجهور، حرف فهذا بعض، مع بعضها الخروف وضع فهو الثانات الثلهر أُا 
فيهوحامى صضر، فيه ورابع مهموس، وئالثإ مديد، 

يالحرسعنه يعثر ما وم الكريم، القرآن ق الإيقاع حال يمثلان المفلهران وهذان 
هيوهذ0 قبل. من اف رحمه الراض عنه محديث، ما وص الألفائل أوموسيقى المرق، 

)ا(المأالطم:صأح..



Iيقول اض، رخمه يعميها كإ السطحية المسرة 

للجإلالسطحية القشرة تتألف — الظهران — قيلها والتي الخصوصية هده ارمن 
الضة،اللألئ س نحويه تما الأصداف كثان إلا الخلاف هدا j الشأن وليس القرآف، 

الباصتار أمراره حلأتل يغثى أن الالم هدا نظام ق منه أ"مى ئد ندرته جلت فإنه 
فيهااكافسن يتنافس ويقائها حفظها عوامل من ذلك ليكون وجال، متعة من نحلو 

فردآالإنسان لقاء قوامآ ايحبة ورابهلة الخذاء باعثت جعل كيف انظر عليها، وحرصهم 
الكتابهدا أودعها التي العلوم نقاش عليتا يصون أن كلمته سيقمتؤ فكذلك،نا وحاعة، 
عليهاويغر-رم يعدوبته الناس إل محبيها صوانآ لها محتار أن حكمته نفت الكريم 

دامتما وآذامم الناس أفوا0 ق أيدأ القرأن صوت سيبقى ذلك أجل ومن يطلأوته... 
مره،حقيقة حا يفقهون قلوب لأكثرهم يكن لر ؤإن تسمع، وحامحة تذوق، حاسة فيهم 

.٠١٠]الخجر:ه[ ؤ غوره يعيد إل ما ؤيتفدون 

حديثهويعد السطحية، القشرة هده وراء عإ تعال الله رحمه الأستاذ محدثنا هدا وبعد 
حماليلهلث، لر أنت، *فاذا يقول؛ التنسيق، حمال عن محدثنا اطه كتاب ق الإيقاع حمال عن 

الممون،السر من وراءها عإ الأستار حجة تحجيلث، و1ر الدفن، الكنز من تحته عإ انملهاء 
إلاللففلي الظام هدا من فنفيت درها، عن الصدفة وكشفت، لبها، عن القنرة فلستؤ يل 

.٠١٢١وأ؛دع* هوأرؤع ما منه ولقيلث، هوأحيوأحر، ما للث، نجل انموي ادذلام ذللث، 

وش:عنها ليتحدث أربعا مراني، وبحدد 

منه.نهلعة فهلمة ق القرآن ~ ١ 

منه.سورة سورة ق القرآن ٢" 

.ص٨٩الطم: )ا(المأ 
>ا.)آ(او1الطم:ص«



■والسورة السورة يئن نإ القران ٣

حمكه.ل ؛-القرآن 

محورة،محورة ق والقران قطعة، قطعة ق القران الأوليتن بالمرتيتتن إلا ننعم ب ولكننا 
واسعة.رحمة تعال اش رحمه بارئها إل روحه وفاصتا 

اممرأن.4'صستسات.

القرآن:أسلوب، خصائص 

وهي!القرانر الأسلوبء حصامحن اف رحمه الشيخ سين 

الكتاب،من أحد يستمملح لا ن٠ايتان وهاتان الضت بحق والوفاء اللففل ز القصد —١ 
حدعل إلا مه الإنفاق وعدم فيه، والقصد لفظه، الحار إل يحمد فالن.ى بيتهما، الحمع 

العنيبحق الوفاء إل يعمي والدي حقه، يوفيه ولا المعنى عل محيفا أن بد لا الضرورة 
قيه.ؤيمد الكلام يهليل أن لأبد دقائقه، ؤإبراز عناصرْ إل وتحليله 

*تحدإليه ننلريته إذا فإنلث، الخاصت؛ن، هاتين بين بجمع أن اسهلاع الكريم القرآن لكن 
ولاالإسراف،، بتخمة فيه تحس فلا تقدير، أحن النفس حاحة عل قدر قد بيانا 

هومما ثيء ينوحا لا نقية وافية نقية صورة معنى كل من للثإ يودى التقتير، بمخمصة 

ذلك،كل الك،الية ولواحقها الأصلية عناصرها من محيء عنها يثن. لا وافية عنها، غريب 
.٢١٠وأنقاه(( لفنل وجز أق 

الماس،عند مساعدتان غايتان ؛، JU)5وهاتان الخاصة: وحaلاب٠ العامة حaلاب٠ ٢- 

دلوؤيبثن، فيوصح مستواهم إل ينزل، أن بد لا العامة محاطبة أراد إذا الكاتبط فإن 

او1ااعظم:1<\.)ا(
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والإثارة،اللمجة تكفيهم الخاصة لأن معيبآ، كلامه لعد الخاصة الأسلوب بمدا حاطب 
بجملةنحاطهإ أن يمكن ولا للعامة، وآحر للخاصة أسالربا هناك أن نحد وهكذا 
العل،اءإل تلقى الواحدة الخملة فإن الكريم، القران ق هذا واحد ولكنالئ، واحدة، 

والأغبياء.والأذكياء والخيلاء، 

وحدان،وقوة تفكثر قوة قوتازت الإنسانية النفس ق العاطفةت وإمتاع العقل وهنلع ٣"" 
العقلإلا نحاطبون لا والطاء والحكاء الأخرى، محاجه لا U إل محاج مها وكل 

نحاطبفيلونا نحد لا فإنك الوجدان، إلا غالبا نحاطبون لا والشعراء والأدباء والفكر، 
والشعراءالعقل، يقنعون الذين هم فالحكاء عقالك،، بماط_، ثاعرآ أو عاءلفتلأ،، 

ينجده ما إلا الخهناب ق بينها بجمع من نجل ولا العامحلفق يمتعون الذين هم والأدباء 
تعال.اش مماب 

محملأن أراد فمن الكتاب، عند نجد|ها لا عجيبة كذلك، وهذه والإجالت اليان ~ ٤ 
تللث،نتع إ وتوصيحه غرصه تحديد أراد ومن والإلباس، الإ-رام إل يذهّب، أن يد لا 

القرآنمن الضلعة قرأت إذا فإنك اض، كاب ق إلا محمعان لا الطرفان فهذان لتا'ويل، 
وبمعانيها،تبما أحطت، أنالث، إليالثح ومحيل الغريبا، محن والخلو والدقة الإحكام وجدت 
فهمتهالذي غثر "حديدأ آخر معنى منها لأستخرجت، أخرى كرة إليها لورجحت، ولكنالث، 

صحيحة.كلها عدة، وجوها الواحدة والحملة الواحدة للتكلمة نحد وهكذاا فبل، من 

^ييمه]القرة:آاآ[واظرهلرىكلأط ٧١
ققلت، لو فإنلث، مرونة، من الكلمة ط0 ق كم انظر ثم الناس، عقول ق هذا ص أين 

الرزقيثعل لماذا يسأله مائل ولا محاسه محاست، بغير يشاء من يرزق سبحانه إنه معناها؛ 
أصثتؤ.؟ هؤلاء عل ؤيقدره لهؤلاء 

أصثت،،النفاد حوفج الإنفاق عند لنفسه محاسبة ولا تقتير، ياُير يرزق إنه قالت،ت ولو 



يرزقهإنه ت قلت ولو أصبت، محنمسبا ولا ينتفلر لا حيث من يشاء من يرزق إنه ٠ قلتؤ ولو 
نحت،يدخل لا ممرأ رزقا يرزقه قلت،ت ولو أصستؤ، عمله عل له ومناقشه معاتبة بغير 

وأنالدنيا ق الأرزاق لقاعدة تقريرأ الكلام يكون الأول فعل أصبتؤ، وحسابؤ حمر 
وفقانحري بل أوعمله، بعلمه استحقاق من ا،لرزوق عند ما ح_ؤ عل كبرى لا نظامها 
ومنالوميز، لفقراء التسلية من فيه ما ذلك وق الابتلاء، ق محانه وحكمته لمشيئته 

لبطةخزائنه سعة عل نبيها يكون الثاف وعل المرف؛ن• من المغرورين لقوس الهضم 
النصرأبواب، س لهم اممه سيفتح بإ للمومكن تلومحا يكون الثالث، وعل شانه، جل يده 

وعدأكون والخامس الرابع وعل يشون، لا حيث، من ض عسرهم يبدل حتى والفلفر 
الكثيرة أصعافآ أحورهم بمغاعفة ؤإما حساب، بغير الخنة بدخولهم إما للمالحين 

رأىآية ل العلياء أفهام معترك عل واطلع التاؤيل علم عل وقف، وص العد، محمرها 
*.١٠العاجب، الحجء_ؤ ذك من 

٠^^١تعال؛ فوله وص الكريم القرآن من قهلعة عل الخصائص هده يراز الدكتور ؤيطبق 
تحدءاءوث>دثاوآءملهأظ 

[،٩١]البقرة؛ ه مث<إنئثممحءيرى بن آش ثنلوذأبما♦ هز3؛^ معهم فئ 
وص؛العناصر تبرزبعض القطعة هذه ئفى 

بالقرآن.للإي،ان إذيدعوهم اايهود؛ الناصح -يا ينمح مقالة أ— 

مقعدين.عل تنطوي بمقالة الناصح لهدا إجابتهم ب— 

وجوه.عدة ص بركتيه الخواب هدا عل الرد ج— 

فقدبالمعنى، والوفاء باللففل القصد فيه ونلحفل الأول، القصد عن الحديث، ؤيثدأ 

)فيس(.١:١١٢(الlاّإ:ص

-١٠٥-



جاءالتي بالتوراة، آمنتم قد ألتم بالتوراة، آمنتم كا بالقرآن آمنوا لليهودت الناصح قال 
آمنتمكإ به فآمنوا اض، أنزله محمد به جاء الذي فالقرآن اه، أنزلها لأما مومى، حا 

ب•

بالتوراة،للإيإن دعانا الذي إن فقالوات اليهود، رد وهو الثاق اكصد هذا كان ثم 
اغبزله ب والقرآن علنا، أنزلها اف لأن ما آما إنما بل فحب، اض أنزلها كوما ليس 

بالعنى.والوفاء القصد كذلك، نلحفل وهنا نورانا، ولنا قرآنكم، فلكم علينا، 

عاليهاومحمد عبى بكتاي أي التوراة، وراء بط كفروا قد بآمم سحانه الله ؤيبئن 
وراءه*.لربا قالت ، JJU،3قبلها، با يكفروا ولر واللام الصلاة 

حقفكتاحم الحق( )هو أولأأنه لهم فن والمناقشة، الرد وهو اكالث،، القصد ياق نم 
أي)مجصدقآ( بقوله! وثانيا كن.للثه، حق والقرآن حق، هو با الإيان عل يبعثهم أن ينغي 

جاءما فلوكان معهم( )لما وثالثا التوراة، ق لما ءصا-قا ، ^١٧جاء وهوالقرآن الحق هذا 
عدمق العذر بعض لهم لكان التوراة ق جاء ما حالف، قد أو يعرفونه، لا القرآن به 

معهم.لما مصدقا جاء الحق هذا ولكن به، الإبجان 
بصيغةاض( أنبياء )تقتلون قال! فقل. الآيا'>ت،، ق البيانية اللفتايتر بعض ويذ.كر 
أنهه اا~ما تطمتن دفته قل، رمن وقالت الصورة، استحقار عل يدل وهذا الضائع، 

القتل؟من عاصمه تعال 

أصولهول هل باذا، يذكر ول؛ )مصدقا( قال! فقد واليان الأحمال الأيامحتح ل ونجد 
)وهوالحق(.قوله؛ ي والإمتاع الاقلع وتجد ؟ أوماذا أوالمريع الدين 

•الإيج1زوالإطناد، 

هوفإنا أملم، إذا الكريم الكتاب، أن ؤيذكر والإًلنابط، الإمحاز عن للحديث، ويتقل 
الحاحفلقرره ما هو وهذا إيجاز، فهو الألفافل، لكثرة احتاج الذي هو المعنى إذ إيجاز، 
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داارمافٌنءل•

بالنياده:اثقول رده 

بقولهلذلك ؤيمثل القرآن، ق معناها لها كلمة كل أن ويدكر بالزيادة، القول ويرد 

فاكثرهمرأي؛زت هذه ق للناس إن ت ويقول آ ١ ١ لالشورىت ه خمتإ■* ؤوتاَؤ-لمحء تعال' 
تسلمتكا'ناا اش، شبيه عن النل تممي اوكاف بوجود الأية لأن زائدة، التكاف قالوا: 

الأما رأى إذ أصلها، عل بقائها بأس لا أنه إل ذهب من منهم وقلل أكل، شون 
اكلنفي العقل ق يبه أكل مثل نفي لأن احتإلأ، ولا نصا لا المحال ذللث، إل تودي 
أيضأ.

قهكلمحمط لو وأنه موقعه، ق جاء الخرف هذا بأن هؤلاء، إليه ذهبا ما رح وقد 

طرشن؛من هذا وبها أركانه، من ركن ولتهدم المض، دعامة معه 

قال:ولكنه فقط، المكافئ للمثل نفيا هدا لكان ثيء* مثله ءليس قال: لو الأول: 
سونفي صفاته، كل ق له الكافئ أكل نفي لفيد [ ١ ١ تاكودى: ه شيُ ؤثسكثمح' 
هوأقلْنه.

ليس١٠قال: ولكنه فمهل دعوى هذه لكاسث،  ٠٠ثيء مثله ليس ٠٠قال: إذا إنه الئاق: 

يكذب(لا )فلأن قك: لو ذلل؛،، ومثال كدللت،، معها ودليلها دعوى فهي ثىء'ا كمثله 

كيلك.ودليل دعوى لكانت يكدب( لا فلأن )مثل قلت: إذا تكن دعوى، هذه لكانت 

Iمنه سؤرة سؤرة طن اتقرأن 

لوكاب أى إن فيقول: السورة، ق الموضوعية الوحدة عن دراز الدكتور يتحدث 

فا؛اللث،وفقراته، حمله للمربهل؛؛ن الفائقة القدرة عنده تكون أن بد لا معنى ق الكتابة أراد 
أندون معنى إل معنى س ثاعرأينتقل أو كاتيآ نجد فلا معنى، س أكثر ق يكتب فيمن 
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الأنتهال.القارئ ينعر 

وهي؛الأوصال مفكك الكريم القرآن نجعل أن الممكن من لكن أسابا هناك ويذكرأن 

الايات.نزول بتن الهلويل الزمن - ١ 

الأيات.ترتيب ق اتبعت التي ٢—الهلريقة 

ولكنوالأحداث، ١^ حسب تزل لأئبا اوات، دواعي بتن الذاق م'-الأمحلأذ، 
وسورهآياته ل مترابهلآ حاء أنه محمدأ. ليس مصدره أن وعل القرآن، إعجاز عل يدل تما 

نحسلا زولها، ل النجمة الهلويلة السورة قرأنا إذا ونحن الأسباب، تلك من الرغم عل 
أنيغي أننا ويذكر الألفة، تمام المحتلمة الأجناس بتن ترى بل الأوصاع، تتاكر من بثيء 

بينأو الايايتح من محموعة كل بين الصلأُت، عن البحث، نملح حتى كلها السورة ندرس 
وأحرى•آية 

املآيات>بين امحبمع إ اتقرآن ٥^^؛، 

القرآن:أن الكاتب يذكر 

ذللثؤومن الأحرى، اوئ ومتللث، محاسن ءيخرج بينها محاور الأصداد إل يعمل ~١ 
الكانرين-وفريهم، المومنتن فريهم، عن حل-يثه 

بالاستشهادأحكامها ق نتعاون فيجعالها المتضادة غير المختلفة الأمور إل آ~يعمد 
ذلك،.وغير والأسباط 

الأحرإل أحدهما من الخدين، إل ينتقل نراه صهر، ولا نبؤ المعنين، بتن يكن لر ٣—إن 
Iالتخلصي بحسمن 

وهيالبقرة، سوره عل بعض مع بعضها الأيات واتساق الموضوعية الوحدة وطبهم، 
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قطب!سيد عند اثقوآتي *ا~الأعجاز 

غنيالعواطف، ثرى مرهف، فد وكاب مع1؛لاء، مطبؤع أدب قطس، سد الشهيد 
وعمقالروح، سمو يمتاز ويعده كله ذللث، فبل وهو القرمحة، متقد الدهن، ألمص الشاعر، 
هداوكان ه، نفق القرآن تتفاعل الكريم، القرآن مع تفاعل الإبجان، وقوة الإدراك، 
القرآنمع اف رحمه الرحل تفاعل أن ذلكم الشبهايتؤ، عن يعيدأ الشوان—،، من حاليآ التفاعل 

كانمتعددة وثقاناُت، متباينة، متقاربة أرضية أفكار مع قفاها طويلة رحلة نتيجة كان 
نخالاتوجدها حميعا خرها أن يعد ولكنه لبه، عاليه وملكت، قواده، استهوت أميرِها، 

فيهرجوعآ الخالدة، الوحيدة السإء وثيقة القرآن إل يرجع أن من بد لا فكان وعقارات 
النفس.وحاجات الفكر وصفاء العقيدة سلامة 

القرآنj الفني التصوير فمن المارك، الثري التاج :أنا الإسلامية الكتة سدت ولقد 
بإقمته الإنتاج هذا بيي ولقد ومقالات، كتسا من ذللث، غبر إل القيامة، مشاهد إل الكريم، 

الفللأل.وهوكتاب، افه، رحمه ه ونفوقلمه فكره عنه تفتق 

قهإبأسيد عند  ۵١٧٥١إعجاز 

القرآنعن كتبه مجا ولكن الإعجاز، ل خاصا كتابا يكتب، لر افه رحمه قهلب، سيد إن 

وحقيقته،لبه فيه ونجد روحه، فيه ؤيمري الإعجاز، حلاوة فيه نتدوق، كثير وهو الكريم 
افه،رحمه قطب، سيد عند والأتم الأول، الوجه اليياف الإعجاز يكون أن اإقولا نافلة ومن 

إعجاز*إن يقول،• القرآن، إعجاز وجوه من كثيرة وجوم عل يته أن يفته لر ذللث، مع ولكنه 
هوبمثله، الإتيان عن والخن الإنس وعجز ومعانيه، نغلمه إعجاز محن محيى أبعد القرآن 
.٠١؛يه* محيهل بإ محيهل كمنهجه منهج إ؛داع عن كدللت، عجز 

الظلأل)ها/بآ•(.ا



اأقوآنيات(>)اممهة اليائي. الإعجاز 

وهوالعناية، من ممرأ القرآنية الكلمة يول محدْ ~ اش رحه ~ نهلب سيئ كته التح،لآ 
امحرتفقد حا، مكانيا وأحقية سياقها، ل ودهتها موصعها، ق حالها ؤسن مرها، عل ينبه 

السابقونالعل،اء إليه وأشار عليه تيه ما وهذا توليه، ما يودي لا غرها لأن دقيقا، اخيارآ 
الله.رحمه ذكر0 مما التاذج بعض ؤإليكم عرفنا، ك،ا 

ئإدآآئهائلهاهائية ؤوئرمح،'ألآلأمك< تعال؛ قوله الأيتتن هاتئن بتن يقارن وص يقول 
تعال:ؤنتيثاكهءهم،منطفينيضجهلاني:ه[وتوله 

؛يءءقَلإ؛ لتاها ١^ ووهن،؛ أرداعثناأتآءآهرث ؤذا شعه أيجن زى 
نديه]ضلت،:ه*ا[.

سياقهنا فالياق السياق، مع تتفق لأما الثانية، الأية ق حاسحة كلمة حاءيتؤ لقد 
منفكان والقمر، والشمس والهار الليل سجود عن نحدنت، تبلها التي الأية لأن عبادة، 

حاءين،فلقد الأول الأية أمجا بالعبادة، متصل لأنه الخشؤع، هنا يدكر أن البيانية الحكمة 
معالتلائم فكان البعث،، ؤإثثامت، الساعة، وزلزلة الدنيا تياية عن الحدين، سياق ل الكلمة 
هامدة.كلمة تذكر أن السياق 

ؤدأدمحهةم،إدامحأهتعال؛ توله *>، رسجد،آ كلمة ل التمر سر عن، وبمدثنا 
جاءُن،الذي السياق مع يتتاّسّسؤ هذا لأن ذللثؤ يغشى، ودون أظلم دون ]الضحى؛١"٢[ 

يحمأن دون الليل" رسجى تشبه حالة إلا هي ف،ا وفتورْ، مدة الوحي  ١٤٧٥^من الآيادته، له 
'.١٠ظلامه 

فقال:ليوّنح:آ"ب[ 4 ركت.ناإونم، ؤة؛لأكث تعال؛ قوله عند التمر دقة إل وأثار 
عليه،غلبج قد الشر كان وإن سواء، للشر أو للخير الخفاء ق التدي،ر عل يتللق والكيد 

(.١٣٧١; الرب)٤  jUانظر ومض، أظلم الأل(: ض)مجي ما 





.٢١حرفآاارالعريية من يعرفون لا الذين عل الجردة بتلاوته 

ئطب:سد يقول اص، س عن النسر ل القليلة الألفافد أ-اسث،ارْ 

البشرعل يستحيل حيز ق صحمة ومدلولأت قضايا عن يالتسر يمتاز القرش الأداء إن 

وأحياءوأجاله تسر، وأدق مدلول، بأوسع وذللث، الأغراض، هذْ مثل عن فيه يعبروا أن 
التسرجال وْع والحو، والفللأل والإيقاع والعبارة المدلول بض العجيب التناسق أيضا»ع 

علالخإل بجور لا يحين، موضحه، ق لفغل عن لفغل يخي لا بحيث واحد، آن ل الدلالة دنن 
ذلكيدرك كإ أحد إعجازْ يدرك لا توى م ذللث، من ويِالح الحإل، عل الدقة ولا الدقة 

هذاق البشرية الهتاقة حدود يدركون الدين هم هؤلاء لأن ضلاع التسر فن يزاولون من 
٠قهلعا البشرية الهناقة فوق المستوى هدا أن بوضوح يتبينون ثم ومن المجال، 

الواحدالنص قطبات سيد يقول مقبول، صحح كلها ممرة لعان النص ّا~احتءال 
البيانمن حنله توق يمنها مدلول وكل النص، ق متنامحقة متنوعه ءدإولأات٠ بجوي 

تنالحقيقة وكل قضية وكل ال١لولأات،، ب؛ن واحتلاط الأداء، ل اصهلراب، دون والوضوح 
ا.أ ثتى محالاثمته ق الواحد يالنهس يتشهد بحيتؤ يناسبها، الذي الخبر 

تالتنس أععاق إل ينفد تصؤيرا وتصؤيرها الأحدامث< ونحجم الشاهد استحضار "٤ 
المواجه،والتسر الشاهد، استحضار عل القدرة ق كذلك، بارز طاح القرآف وللأداء يقول• 

ولاالبشر، كلام j، الإطلاق عل معهودة ليست، بملريقة حاصرأ، الشهد كان لو ك،ا 
٠.ر الكتابة أمحلوب •ع تقيم معثر مضهلربآ الخالة هذه يبدوق لأنه تقليدها، البشرى الأداء   -()،

)ا(الفللأو)مأ/ا-اِ'اا(.

(.١٧٨٧)آ(الفللأل)*ا/ 

(.١٧٨٧/٣)٣(الفللأل)

\<.J('UAU/Y)؛(_
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لاختلاف مع قبل، من دراز اف عبد محمد الدكتور ذكره ما ْع يتمق هذا ويكاد 
والتمر.الأسلوب 

■اثتنمؤيواممني تظؤية 

خميعآاغ رحمهم ~ العالإء من ■ضره بو فيه يشارك البياق الإعجاز من تقدم ما كان واذا 
منجانب وهو الكريم، القرآن ل الفني التمرير عن حديثه الرجل به امتاز مما ان ف~ 

الفضالتمرير عيه يقوم الذي الأساس إن - الأس ص ممر يرام كا - البياف الإعجاز 
آياتعدا العزيز، الكتاب ق الأمامية والقاعدة للتمر، المقالة الأداة هو التمرير كون 

النقيةللحالأت هو بل وحدها، المجردة للممعاق ليس التمرير وهذا بالطح، الأحكام 
التجسيمعل يفرم التصوير وهدا كيلك، والأمثال والقصمى التارعنية والحوادث 
ال.يعة،مناظر أمام وكأنه القارئ يشعر لدللئ،، بأمثلة يأق إذ وهو والتخيل، المحسوس 

أعظمالنفس ل الأيات محوثه ما إن يقال والحق بل الكون، مشاهد س حالامحت، نمور 
تلك.س أثرأ وأشد روعة وأكثر 

اتصم^|اث،م^^اير 

وهيتالقرآن j الفتي التمؤير خصائص عن ؤيتحدث 

امحمسي!اتتخييل أولآأ 

يبحثها،الي والموصوعات الأغراخى س التحيلة الحنة بالصورة يعم القرآن أن وهو 
منها؛ممرة ألوان التخيل وهذا القارئ خيال ل متخيلة فنية صررة ترتم ؛حيث، 

ذلكرتومن الطبيعية والفلواهر الحامدة المواد عل الحياة نحلع بأن التختيل؛التشختص• 
عنهاتتفرج اش ائدتة الوديعة الحياة هذْ س إليلث، نحيل [ ]التكوير:ح١ 



والسإء.الأرض وجه عل الأحياء، ل النشاط ؤيدب الخياة، معه فض وهويتقى، ثتاياْ، 

شىأكلأوارظه,ضثاهدركا له فلايتْلح الهار، طلب ق مع هوالليل وهدا 
أوهداايتداء، ولا لها مائة لا والي الدائبة الدورة هاوه مع الخيال ؤيدور [ I٥٤ لأعراق ات 

وتاسالعريض، الكون هذا ق سريانه فتحص [ ٤ تالفجرت ؤوأؤوا3\إنزه يرى الليل هو 
،.١١واتاد هبة عل اس حدا 

محنىأو الحالات من حالة عن حا يعبمر التي التحركة الصور تلك اكخييل ألوان ومن 
بمرئوبيسسممنتريىت تعال فوله ق فالخيال المعاق، من 

بإءالأمتل.اد حركة الدائبة، الحركة تلك يتمور يفلل [، ١٠لالكهفت٩ ه ، JUرأو-بمثنايعتلي؛، 
باللهاد.البحر ينتهي أن إل انتهاء ولا توقف ما ءيرّ ل افه كل،ات لكتابة البحر 

التسراتبحخى القس ق تلقيها التي المتخيلة الحركة ق يتمثل ما التخييل ألوان ومن 
للحسنحيل فهي تالفرءان:ّا'آ[ ؤ مثل: 

القدوم.حركة تبقها التي الحركة دون الهثاء وصورة الثر حركة 

اتتاجسيمأاثضؤير نص خصا ومن > ثانيا 

تعال:محوله ذلك ومن واكحويل، الصيثر وجه عل انمويات نحيم به ؤيعني 
أحمالكاخا للذنوب نحسيم هدا ول ]الأنعام:اّا[ ه ءحورم ^ومح(بملحثآورادمحأ 

ق؛آصؤؤأندرهم ؤ تعال: وقوله الفلهور، عل تحمل 
وتبلغمواصعها تفارق كأنا فالقلوب ه]غافر:لها[، مى"همِوتيبعطيع 

(.٦٧الضيق)شدة من حقا الحناجر 

.ص٢٦الغني، التموير ت١( 



اممني،اثتناسق تاثتا، 

ينوتلاوم أجنانها، بن إيقاع من ق الفض التناس عن ذلك بعد ويتحدث 
ثرألدؤآتؤإن تعالت قوله ذلك ومن لكالياما، النجوم كموا؛غ ومواسر ومعانيها، ألفاظها 

-الختوان > عادة تطلث، الدواب، فإن ]الأمال،:آأ[ i ^محلأسلون 
للإنسان،هذا شمولها ولكن "" الأرض عل يدب، لأنه تشمل فيإ ان الأنتشمل كاس ؤإن 

االاواب،•كلمة فاحتيار الأسمال،، ق حكمها للعادة لأن الذهن، إل يتبادر هوالذي ليس 
يكملكلاهما اJكماا ءالصم بوصفهم بالهدى الأنتفاع من تمنعهم الني الخالة نحيم ثم هنا، 

*لايعقلوزا.لأمم لايؤمنون يرسمهالهؤلاءالدين اليريريدأن والحتوانية، الغفلة صورة 
نقد]محمد:ماا[، مميآهزسىم< ومن 

الذيالخزاء عن غافلن ويتمتعون يأكلون إمم دقيقة، صورة التشبيه حذا لهم رٌّم 
الطعامسوكا عإ غاقلة أو القصاب،، شفرة عن غافلة وتمرح، الأنعام تأكل ك،ا ينتْلرهم، 
.٠١١والشرابح

ؤوإنيكتحال• كقوله الصورة برسم الواحا•ة اللفنلة استقلال، كذالث٠ التناسق ومن 
جرسول، كلها، العبارة جرس 3، التبهلئة صورة م فرتلالنساءتأما[ 

مايتهاإل سط-ء يمل حتى فيها، يتعثروهويتخبْل ليكاد اللسان ؤإن خاصة، )ليبطنن( 

ذللث،ومن التعبرات، ترسمها اش المحور بن الدقيقة القايلأيت، تللثؤ التناسق هذا ومن 

الغاشيةسورة ل والومين الكافرين بتن النفسية القابلة من نموذج 

تعال:قال، ماضية، والأحرى( حاضرة إحداهما صورتن من التقابل كذلك التناسق ومن 
هيهنا الحاضرة فالمورة ]النحل;؛[ ه ؤ

اهم،صهي.التمرير )١( 
 )٢(iU_«،المريرالفتي.
التمريرالفني،صام.)٣( 





اثقوآن!ي اثهصة 

بالخماممسذلك عل فني الدينين، أغراصها ويدكر القرآن، ق للقصة يعرض وحينإ 
وتنؤعالعرض، ؤلريقة ضع ت الخصائص هده من ويدكر القرآن، ل للقصة الفنية 

أهموهي الرابعة الخصٍصة أما السامع، لتأمل والمشهد، المشهد يبن والفجوات المفاجأة، 
العواطف،أو العرض لقوة التصوير هدا كان مواء القصة، ل التصوير فهي الخصائص 

معفنيا تتفق القرآن ق القصة مائة أن نحد فمثلا الشخصيايتح، رمم أو والأنتقاداُن، 
لذكريت، ما آخر ذكرت، اللام، علميه موصى قصة فهده قصة، كل لهاية الأح؛ر المشهد 
موسىسيدنا عل ذللث، بحد ثيء ينزل ولر التيه إل إمرائتل ض وصل حينا المائدة، سورة 

واللام.الصلاة علميه 

إليهولمستمع ذكره، مما واحل. بمثال فاكتفي والأنفعالأت، الحواطم، تصوير ق أمجا 
أنلهاثن آنبدت إل مآم لكتب ؤاآ اللام* علميها مريم قصة عن محدثنا وهو 
انفرادها،إل مهلمئنة حلوما، ق ذي هي فها من محيث ة ث/ذاه ع، 

عنيفة،مفاجأة تفاجأ هي ها ولكن حامها، ق الفتاة عل يسيهلمر ما وجداما عل يسيهلر 
يىثاحاثهسا^لخثاتئللهاأيضا فيه هي ما بسسسؤ ولكن بعيدة، نقلة تصوراما تنقل 

[.١ تمريم:م\ ه ^شيخ،إنمح،سا 

يتمثلوهنا رجل، أنه إلا تعلم لا هي فإما الأممح،، الروح أنه نعلم نحن كنا وكن 
دينيةتربية ترست، وقد الصالحة، العاطية القالي ذات الميتة، الهليبة الفتاة تللث، الخيال 

الأول.الهزة هى هده جنينآ، فه ندرت أن بعد زكريا، وكفلها 

مرةالخيال ليتمثل لمريمتها[وم يركلآم،لخ،قثايكتاه 
رما،رسول بأنه يعد تثق ل؛ الذي النريبإ، الرجل وهدا والخجل، الفنع مقدار أحرى، 

وهوأنهالخجول، الفتاة سمع هدش بإ يصارحها ~ طييتها يستغل قاتلن، حيلة تكون فقل. 



الثانيه*الهزة هي وهده وحدهما، خلوة ق وهما غلامآ لها تبمب أن يريد 
يثربمي ؤلم غنم ؤ، بجن قادأن ؤ عرفها عن تداغ الأنش ثجاعأ تدركها ثم 

حلوة،ق والرجل فهي الكثوفة، وبالألفاظ صراحة،  ٢liSok[ ٠ ]مريم؛ وإلمأائةو؛آه 
وماغلاما، لها يبمب كيف بعد هي تعرف فإ مكشوفا، صار قد لها مباغتته من والغرض 

تكونفقد ه أدأريا-ول،رخث، ونما يقوله؛ تعال اممه بينه ما لها يقول أن الموقفج رؤع من نحقق 
أول.ها والصراحة نحدى، ليس إذن فالحياء قيا، ك،ا فاتك، حدعة هدْ 

أمإؤاث نثاج وجمه لأنامن ؛اثه ؤينجمنهء هالّ ئوض رثلف قال ءؤهالَةقلإح 
ماذا؟.نم [ ٢١]مريم؛ ه معضتا 

تمضىنم نمورها، للخيال ترك كثري، فنية فجوة القصة، فجوايتؤ من فجوة نجد ها 
هولا.أشد آخر موقف، ق المكينة العذراء هلءه لنرى طريقها، ق القصة 

ئآدحاصإقحئائلنهات،ظفيظنئذن،هءهطشسنا 
اكاكة.الهزة هي وهذه [ —٢٢٢١٢]مريم؛ ه منستا منا هتداوء=ىئ مل متأ 

نفسها،وين بينها والأخلاق والتربية الحصانة تواجه الأول الوقم، ق كانت، فلثن 
الألأميجانبا جسدية آلاما تواجه هي ثم بالفضحة، المجتمع نواحه أن وشيكة ها فهي 

وحيدةوهي النخلة، جنع إل إجاءة ®أجاءها؛ا الذي الحاد الحسمي الألر تواجه الفئة 
فإذاثيء، ق لها معين ولا بثيء، لها علم ولا الخافي، أول ق العذراء حثرة تعاق فريدة 

ونحميملامحها، نرى لنكاد فإننا يا، مننيا وكتت، هذا قيل من، ليتنى يا قالنن،؛ هى 

آألأعمذ(ق.جملش،محك،فثها الألر مواقع ونلص محواطرها اصطراب> 
نإماعن-نا ؤئميما ؤإممي، أق^ثلإتا ■ينا ها عثليا ذنقط فحنت آ ?و^'وهزئإمم،غني سقا 
٢"]مريم؛٤ ه هدرث [4 ئموك بمن،ألمنرتدا تؤن 
٢٦.]
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أندامتاعل نمب مريم لا نحن، لكاد و1نا العفلمى، والفاحأة الرابعة، الهزة هي وهده 
لهاؤيمهل تحتها، من ينادتبما اللحظة، ولد طفل وع*ما، الهزة هده من روعة دبا، 

الكثرى'ا؛•الهزة إُءا ألا طعامها، لها وتهيئ مصاهمها 

تآزْالخالة جيع إل يدها تمد أن قبل طويلا، وحتتؤ طويلا وهنت، قد وتحسبها 
هاولكن أهلها، به تواجه لما قلبها ؤيطمئن الأقل، عل لتأكد جنيا، رطبا عليها اقط- لي

ؤيعبمرها.قنهلرة، عندها يقيم أن للخيال، ترك فجوة 

•[ ٢٧تمريم؛ؤعأتت،هءمعاءتملأ>ه 
حشت،لثد ينمريمِ مالؤأ ؤ سواها، إل بة القالهزايتج وكنقل مريم، الأن فلتهلمثن 

—٨٢[.هلمريمت'\آ مآ وماَكاثث،أمك، أبولو-آمرأسوء مأمأن ه-رون همناأوأبمأ"حت قنيا 
«رذْتدكرها ق أو هارون* ارأختا عل والهكم بالحرية ألسنتهم لطلمق الهزة إن 

كانما ءؤ لها سابقة لا الثبت، هدا ق حادثة فهده مفارقة، من فيه ما الأخوة 
[.٢٨]مريم; ثعنأه رنيآ^خوومامالخ،أش 

تقولأن عى فإ هم أما ها، العجزة لتكرار مطمئنة كانت، أنيا ®ويبدو إليه فأساريت، 
عدراءيرون وهم نفوسهم، ما تحبش الي والحرية اورهم، مبالذي لعجب، ال 

ؤءاؤأَةن،0مملمىاثفيصرها؟ عن ليسألوه إليهم فتشر تتبجح ثم بملفل، تواجههم 
ّ[ ٢٩]مريم: ^ ١٤٣أنهر

ءائؤ(آوب،يجثؤ،ؤثااه'و"بم*لبم،ؤهال،.؛ؤ،عندأش ١^٥^، العجزة ذي هي ها ولكن 
بحمني،ج؛اد؟ئا.ننثإ^4-4،ولم مادنت ^ني،اذيلمحو!ؤطوق أين ناري 

[.٠Tr-T ]مريم: محمأثوت>ويمأطثاه ثتى. 

oljbمن القصة، محيه له ترأت ئإ كان مرهف وحى جياشة، عامحلمة ذا — اث رخمه ~ والدي كان ( ١ ' 
تأثره.شدة من يالبكاء محهس كان طبعاته ونصحح مراجعته وخلال الكتاب، تأليف 
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أويهنأ، مواصعنا ق ور؛ا أو نزعأ، أقدامنا عل لوثبنا ئبل، من جربنا قد أننا لولا 
التأثر.من بالدمع أعيننا فلتفص جربنا، ولكننا عجيآ، أفواهنا لفغرنا 
لسمع اللحظة، هذه ول للأنصار، تدمع والأعير1ا الستار يسدل اللحظة ذه هق 
والأءتناع,الإتناع فرصة أتب وق التقدير، لهجة 

أفيىبمهمئم عبمىآن ؤدإلف 
ههنداصرطصتقي،ر لإمحرؤائه^ةامحدوه خكبآ كن له' يقؤل ^ئا أنمل قمئ إذا 

العواطفقوة معها وبررت القصة، مشاهد وبرزت هنا، الديني الغرصن برز لقد 

الأحريء.الألوان عل نيها ؤيغلب هويطبعها، اللون وهذا ثيء، وهي والأنفعالأت 

كإوهو حلالها، من القرآل المحن فتناول اثنه، رخمه عليها تنبه التي الزاؤية ص تلك 
قبها استنار خاصة زاوية منهم واحد لكل كان ؤإن كسابقيه، مبتكر محرد قبل، من قلت 

١^١^٧٠عرض 

الأخر،اليوم عن نحدنت، التي للايات عرمحى هو فإما القيامة، مجناهد كتابة أمحا 
قجاء لما عمليا تطبيقا أو شاملا، فصلا يكون أن فينبه الذهنية، المعاني تللث، مصورة 

التهبوير.كتاب، 

اسم«يأواملآعجاز سلي، سيد 

اختيارعند يقف لا عام إعجاز اض- رحمه - سيد عند القرآف الإعجاز إن قلنا 
عنحديثنا عند قبل من أمرنا ولقد والبيان، الأسلوب عند ولا ببما، التمر وسر الكلمة، 
بيانتةمعجزة القرآن أن يرى من فمنهم الإعجاز، وجوه ل العناء آراء إل التحدى 
منهامتعددة الإعجاز وجوم أن يرى وأكثرهم وحده، باليان التحدى وأن فحسب، 



الثاق.الباب ل اش ثاء إن تفصيلا المالة هدم ومزيد والعلمي البياق 

قالعالمية الايات عن يتحدث وهو الفللأل صاحب ير مسانحاه أي ق ترى ولكن 
نربمن يستثمون حدلأحينإ ويفرحون طربا يرقمون الذين هولأء مع ثر أي؟ القرآن 

أنليشتوا نظرية تزال لا كانت لو حتى علمية، لمألة افه كتاب من اية موافقة بعد أو 
•عثر يأم ؟، بعيدة أزمنة قبل العلمية ائل المهذه عن تحدث ولذلك اش، كتاب القرآن 
مسائلمن بثيء القرآن آي تفر أن الإباء كل ؤيابون الرقص كل يرفضون الذين أولثك 
مسألةعل اف كتاب هن بآية يستشهد بأن يمحوا لا حتى ثابتة، حقائق ولوكانتؤ العلم 

العلمية،ائل المإل للإثارة يأت ل؛ القرآن أن بحجة ثر بالتفالمساس دون ولوكان ما 
؟.الإشارات تللث، منه توحد أن ينبغي فلا ؤإذن 

كانت،،أيآ العلمية الفلريات وراء يلهثون الذين الأول الفريق *ع يبر لا إنه يقينا 
به،ؤيسمو الإنسان شأن يقلم الذي الأكر الوجود كتاب بأنه بالقرآن إيإنه لأن ذإلث، 

فالقرآندتيقآ، تحديدا الأراء فيها تثعيت، طالما التي القضية، تللث، من موقفه محدد محعله 
الإنسانحلق الذي افه لأن الصإء، الألة عن يتحدث كتابا ليس بالإنسان يسمو الذي 
بفكره,الكون هذا أمرار عل تبمديه أن تكفل 

الفريقمحن تحعله أن تستطيع فهل الفريق، هدا مع ير لر الظلال حب، ها كان ؤإذا 
القرآن،آي يفسر وهو العلمية، المائل حول محوم الذي عل ينكرون الذين الأحر 

مماأو لغتها من ينال أن أو الأية، قدسية يمس أن دون أوإشارة اصتطرادآ ذللمثؤ ولوكان 
الصحيحة؟.الأثار من وردفيها 

الرحلكان لقد كذلكؤ، الفريق هدا س ليس أنه نجد موقفه تعرض نحينإ أننا الحق 
أوالأية نص يتجاوز لا السوي، الحق لصراط- متتكب، غر الأمور لتللث، نظرته ق معتدلا 

الأياتظلال س يستفيد أن دون المتقدمون ذكره ما عل كذللث، محمد لا ولكنه روحها، 
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لتشملالأيات ضر ق يتسع أن أبدآ يمغ لا فهو الكون، وأثناء الحياة جذور ق الممتدة 
تعارضولا ممجوج تعش أو تكلما فيه ليس ذلك مادام  ijljحمائق من العلم ماءرر0 

مماأم ١^^، بتحمل U ستكف يا إذا - يقول كا - الملمة ظلحقانق محجوج، 
.تثست، لر الش بالنذلريارت، باللثا فإ القرآن، ومن بينها نخلمهل لا أن بنا حري تتحمله، 

علحلتهم التي الأساب، مثينآ الخلمية الفلريات، وراء يلهثون الذين عل يرد هو وها 
تيقول إليه، واصطرمم ذللثح، 

ننلرياتمن العلم إليه يصل بإ الخمة القرآنية الإثارامت، لتعليق محاولة *وكل 
■ح3لأعل أولا محتوى أملقنا كإ مءللقة ليت، عالمية يحقانق حتى أو متغبمرة متجددة، 
.الكريم القرآن بجلال لأتليق كلها ثلاثة معان عل تنْلوى أما ك،ا أمحامى منهجي 

تابع،والقرآن المهيمن هو العلم أن الناس لبعض نحيل اش الداخلية الهزيمة الأول• 
القرآنأن حجز عل الخم، من له الاستدلال أو يالخم القرآن مبت، بماولون هنا وٌن 

مااليوم ينقض موصوعه ق مايزال والخم حقائقه، ق ومائي موضوعه ل كامل كتاب، 
مجهللق.ولا مائي غجر إليه مابمل وكل بالأمس، أنته 

بناءتعالج مهللقة مائية حقيقة أنه وهي ووءليْته، القرآن طيعة فهم سوء الثال• 
وناموسهالوجود هذا طيعة ْع بيه النالإنسان هلبيعة ماسمح بقدر يتفق بناء الإنسان 
الإلهي.

نحملهاكي القرآن لصوص — والتكلم، التمحل ْع المستمر التأؤيل الئالث،ت 
•جديد نيها محي يوم وكل تم ولا نشت لا التي، والنفلريات الفروض وراء بما ونلهث 

لرذللث، أن بحجة الآيا'rت، فلمواهر عند محمدون الذين كذللث، الثاق الفريق عل يرد وهو 
بعدهم،ومن عنهم اش رضي التابعين و الصحابة من الصالح السلف، عند معروفآ يكن 

اض:رحمه إليه ولنستمع 
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،١٣ cJU_Uالشص من هطعة لكنت الأرض إن ت تقول ظرية تفلهر ثم ٣[، ٠ زالأنياء؛ 
٠القرآية الأية تعنته ما هذا ونقول• العلمية النظرية هذه لندرك ونلهث القرش ١^^ فنحمل 

نشأةعن نظريات عدة وهناك نأ-ادية، ليست نظرية فهذه تعنيه الذي هو هذا لثس لا 
مائيةفهي القرآنية، الحقيقة أما العلمي، الإنات، ناحية من مستواها مثل ق الأرض 

اليالسإء ماهي ؟ كف الساء... عن نملت، الأرض أن شل تحدد وهي ومطلقة، 
منفرض أي عن يقال أن بجون لا ثم ومن الأية••• له نتعرض مالأ هذا ؟ عنها فمك 

للأية.المْللق النهائي المدلول إنه الموصؤع هدا ق العلمية الفروض 

الأنتفاعل الصح؛ح النهج إيضاح به أردنا فقد المناسبة بيذه الأستهلراد هذا وحسبتا 
أوخاصة ينفلرية تعاليقها دون القرآنية الايات مدلول توسع ق العلمية يالكشوف 

وذاكل١،هذا بين وفرق وتصدق... تطابق خاصة علمية يحقيقة 

مساحةتتسع لا حتى سيل، عند العلمس للإعجاز أمثلة فنذكر نسترسل أن نود ولا 
العلياءعند واحدة تكون تكاد العلمي أوالضر العلمي الإعجاز أمثلة إن نم الكتاب،، 

اف.ثاء إن العلمي الإعجاز عن حديثنا عند هذا ق القول وسنفصل المحدث؛ن، 

يطب,سيد ضد التسريعئ الأعجاز 

حانيانحص لا عام القرآف الإعجاز أن يرى ~ الله رحمه ~ الظلال محاحم، إن نلنا 
نهورخمهالأحكام، آيات عن يتحدمث، وهو دللثؤ القارئ يلمس أن وطبيعي آخر، دون 

إلاالذهبي والتناد الفقهية والخلأفات والتثحيبات التفريعان عن بالقارئ ينأى اض 
آياتعل تعليقه تقرأ وأنت، وتدرك تلمس إنلث، الحاجة، إليه وتدعو الضرورة له ماض 

يوجهإنه الأحكام، تقرير ق العخلمة وتللن، التنرح السموق حذا القرآن تفرد الأحكام 

)ا(الظلأو،)^؛\'-بمبم(.
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منهجه،ق حيآ هدايته، ق كاملا أحكامه، ق تاما انيا إنكتابا القرآن هذا نحو السلمين 
عواؤلمهمؤيستثثر معانيه، ق متما مبانيه، ق متناسقا النفوس، عل هيمنته ق حركيا 

الربانية.التوحيهاُتح ظلال، ق ليعيشوا 

دمفهو، بعض، عن بعضها يفصل لا القرآف الإعجاز ؛تذوقا دم نجل■؛، يإتك 
بياقإعجاز س فيها عإ محيثلث، أن يفوته لا الآيارت، ق التشريعي الإعجاز عن يتحدث 
وقعجّتؤ ق يقم، الإنسان إن يقول؛ الدين، آية عن يتحدث وص إليه امتمع كدللتح، 
القانونيةالصياغة ق العجيبة الدفة تنجل حيث، القرآن ق التشريعي التمر أمام إعجاز 

هدهتهلض لا وحيث، نوحر، أو موصعها عن فقرة تقدم ولا بلفظ، لفظ ماي«ا.ل، حتى 
التثرعير؛هل وحين، وهللأوته التمر حمال عل القانونية الصباغة ق ا،لهللقة الدفة 

بزابهلالإحلال دون التآئّر، قوى الإمحاء، عميق اجلدحل، لعليم، ربعنا الديتي بالوحدان 
القانونية.الدلالة ناحية س النص 

الإمحاءآيات، صياغة ق الإعجاز لهو هنا التشريع آيات< صياغة ق الإعجاز إن 
فيهينوما ولا واحد، لفغل. محرفه يفيق، هنا الغرض لأن  ٠١١وأئوى أوضح بل والتوجيه، 

علالمطلق الفني والخإل المطلقة التشريعية الدقة حقق ما الإعجاز ولولا لففل، عن لقفن 
النحوالفريد.هدا 

ولأنحهة، من الكتائب، مساحة تتسع لا حتى الخوص مجن ممر نقل ق نتوسع ولن 
أحرى،ونكتفي؛مثالحهة من الكتاب، هدا ق مكانه الإعجاز س التشريعي الوحه لهذا 

أحرى.جهة من وعلميا جهة من تشريعيا إعجازأ يكون لأنه بملح واحد، 

غقذمطنمأسٍويهتعالت فوله عند اممه رحه يقول 

آيات،جع ل وثوتم وصرحه ق واحد الإعجاز إن إذ " وأقوى هوأوصح بل ' قوله ق الولما مع نا لا 
التفاصل.إل سر عبارته لأن عدا مول، القرآن، 
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الفلقللملح منفر بذاته والخنزير نوم، الأن فته فيجادل الخنزير قاما [ ١١٥زالتحل؛ 
قلل،منذ الناس علم ليكشف الطويل الأمد ذلك منذ اف حرمه فقد هذا ومع القويم، 

الكية(وبويفاما الشريهلية )الدودة الخهلورة شديدة دودة وأمعاته ودمه لحمه ل أن 
وبويضاماالديدان هذه تعد فلم تقدمت قد الحديثة العلهو وماثل إن قوم• الأن ؤيقول 
الحديثة،الْلهو وسائل توفرها التي العالية بالحرارة مضمونة إبادتبما لأن ؛ حطر مصدر 
ذافمن واحدة، آفة ليكشف، طويلة قرون إل احتاج قد علمهم أن الناس هؤلاء ؤينى 

تستحقأفلا ؟ عنها بعد يكشف، لر الخنزير لحم ق أحرى آفاُت، هناك ليس أن بحزم الل-ى 
الفصلكلمة ونيع بها نثق أن القرون بعثرات البشري العلم هنءا مبق—٠١ التي، الشريعة 

،١١٠٠حبم حكيم لدن من وهي ماحللت، ونحلل حرمنا، ما ونحرم لهل*ا، 

الظلأل)أ/'\ه(ا
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اثشاطى!بتت / اتقرآن ه البياني الإعجاز ٤

موصوع؛نعل كاتبته صمته كإ الكتاب هذا يشتمل 

إعجازالقرآن.الأول: 

•الأزرق بن تابع سائل الثاف؛ 

ا،لوصوعهنا يعتينا والذي مستقل، كتاب ق الموصوعين( من كل يكون أن نود وكنا 
عريق،الشيوخ ق ل ب لولا ' بقولها• الكاتبة بدأته حيث، البياق( )الإعجاز الأول 

اللفج،عاناء من أئمة عاليه توارد الذي الصعب،، الدقيق اجلوصؤع لهذا الممدي لتهيبت 
جهودهمثإر الإسلامية ا،لكتية إل وقدموا الكريم، القرآن حدمة ق أعإرهم أفنوا 

عدةفيه الكاتبة ءرصتا وقد ؛ "٠١الباذلة المخية 

ا-مدحلإلالوصوع.

ووجوءالُاجزة، وآيات التحدي، وقضية العجزة، وفيه الأول؛ المثحث، ٢" 
•والإعجاز واللاغيون الإعجاز، 

اس،اكاف:رأيلالإءجازوب:٣- 

•الحروف ومر السور فواتح أ~ 
الكلمة.وصر الألفاظ لالات دب 

التعبير.وصر الأّالمب، ج— 

سف،س.اٌ'صاسئنياب.
تكرتدؤلأ،الأل،ة.
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هذاإل الهجرى الثالث القرن مذ للاعجاز التارعنية برة المفيه عرضت الدخل! 

ملاحوظتان1هذا مدخالها ق عليها ولنا القرن، 

الساشن،•ءاإإئن١ قدر من تنقص أن نحاول الكاتبة نجد أننا الأول! الملحوظة 
منزلةفيها تب؛ن واحدة بكلمة تتحدث ولر منفرة، مستكرهة صورة ■بميعا وتصورهم 

أمرآهذا وليس جيعا، منهم ونالت، همزمم بل والحدس، منهم الأفدهس الأعلام هؤلاء 
تنقلمثلا فهي سبقهم، من بفضل الإشادة من السابقون ذكر0 ما أهمالت، أنيا كإ مقبولا، 

أمروهذا " الحرجاق القاهر يعيد العلوي إشادة تهمل لكنها للباقلأل، حزم ابن تكفبر 
.نفهاعن ذكرت كإ بالشيوخ العريق النمتج بصاحبة يليق أظنه ما 

بنمحيى العلراز صاحت، قول تذكر الثامن القرن عن تتحدث حينا الثانية! اللأحوظة 

منهمكان من عذرنا لو ثم تقول! نم القرأن بلاغة أغفلوا الساشن العلوى،ااأن حمزة 
وهمالإلهية العلوم ق راسخة فدم له كانت، ولا الإلهية، الكلامية الباحث، ل حظ له ليس 

التبيانصاحمب، بأن الحاشية ق وتعلق التبيان،٠ وصاحب، الأثثر وابن كالكاكي الأكثر 
القرآن.أقسام ق التبيان صاحت، الحونية قيم ابن لعله 

هذهمثل تقوما أن وتارنحه الإعجاز عن تتحدمث، الى لص للكاتبة، ينغي كان وما 
البدهيةلم١يل!

أنيئكن فلا الكلام، علم ل رامخة قدم ذا كان القيم ابن أن أحد ينكر لا أولا! 
.العلوي يقصده 

.الإعجاز موضع ق كتابآ ليس القرآن أقسام القيم ابن كتاب، إن ثانيا! 

:\(الأراز)ا/-آ-أ(
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أنوهو الحققين، من وكم الزمحشري ماقرره إل وحلصت الحروف، هدْ ق المرين 
مثلمجامرة الكريم القران يعدها يدكر كان لأما ودللث، التحدي، تها قصد الحروق هده 
آ،١ ]ص؛ مآ"لم»اي1ذكاأؤؤه ا، ١ كودومامظثوذه]اكلمت نوله 

[.١ لاوقرة1 ^١^٥عبم،آقكتبلآحسه آ، ١ تق،ت رألم«نيألمحيده 

عنالحديث، وايتدأت الحروف سر فهو كتاحا، ق عته تحديت الذي الثاي الموصؤع أما 
.الزوائد 

حثرق الباء عن تتحدث وهي وتعال، تبارك اا؛ه كتاب، ق الزوائد الكاتبة تنتكر — ١ 
٠زائدة النحويون عدها التي )ليس، 

موضعا،وعنرين ثلاثة ل فكانت، ليس حم ق الثاء محيء مواصع الكاتبة أحصت، 
ليسحم فيها جاء ثلاث آيات مقابل ل وهذا الايات، هده معلردآق محبتها بان وذكرت 

سميلض/بممف،  ١٥٤١٢٠١٠ؤ النساء آية هي الأيات وهدم بالباء، مقرن غم 
هودوق لالنساءت؛ه[، ه موينا آست آلقثم ةساوأبمر<آٌإيًظم 

ثنتالرءد وق لهود:\/[، ^١^٠؛^ 
مستغنالمقام لأن ليس؛ بخم الباء فيها تقترن لر المواضع وهذه [ ٤٣تالرءدت ه منملأ 

•هود 3، ي الفي، تقرير عن 

الثاءهد0 فان بالباء، الخم واقترن الحمية الحمل ق وليس بإ منفيا الخم كان إذا أما 
يقترنلا هده وق )كان( الفعل النفي بعد يأق وند الإنكار، و بالححد النفي تقرير تفيد 
أصالة.الححد يفيد الأسلوب حذا القي لأن وذلك ؛ يابء الخم 

إلالاستفهام ثفرج وببما باكاء، ليس حم اقتران فيها فيطرد الاستفهامية الحمل أمحا 
هذاوق )بل( — ؛ تكون والإجابة  ٠١بقادر اف *ألمس كقوللمئذت باسم، وتقرير حاسم إثباُت، 
.مشكور للمكاتثة جهد وهو • الأمر• لهدا وتقرير إثبات 
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صعافيعفى يقوله ؤإما باللغة، ذللثح يعرف "ولا هؤلاء عل هشام ابن رد وتنقل أو، 
داشرين*اللغومحتن 

٤[٥ ]التوة: ه ريبههميخددسث> جؤثانة الناشز عن حديثا تعال بقوله كيلك، وتمثل 
منفهم تقدير: عل اللام، أو ْن بحرف يتأول أن يمكن )ذ( حرف إن *مل؛ وتقول 
مقامالحرمن أحد يقوم أن يمكن لا لأنه القول، هذا وتأبى يترددون، لريبهم أو ريهم، 
قالملحونلة والملابسة الانغإس هذا هنا التمر مناْل أن وسن القرآق، النص ل الحرف 
.٠١٠٧رقة)

محت؛صظبإثاهملهفوله كذلك وممثل 
الصلاة.ق سهو بأنه الأية، ق الصلاة عن السهو تأولوا من قول تستبعد إثيا وتقولت 

ولكنناالتناوبا، ونفى إلغائها، وض الهروق، بعض زيادة نفى ل الكاتبة مع ونحن 
عننحيتا أن نتمنى وكنا المقرين، إل هدا تنِا إذ كذلك،، معها نكون ولن معها نا ل

هيوها البياق، بر التفأئمة هم وها الأقوال، إليهم بن، نالدين المقرين أولثلئ، 
الرافدينلعلامة المعاق روح ثر هوتفها المثال، سبيل وعل التمير، ق المرة الكتب، 

ال-يا، يتمل وما البيانية التحقيقامحت، حيثج من التقامر آحر وهو ~ الله رحمه ~ الألوّي 
الكاتبة.ذكرته مما ميتا فيه نجد 

سبحانه؛نوله عن العالية أبا سأل رحلا أن نده برسالته ق الخهلابي ذكر ولقد 
الحسنبحضرة ؛-ه[ تالاعون: ملأتأ؛إثاهمله حإز !، ٥٢٥نمقي محل، 

اللهرحمه - البصري الحز مال صلاته، ل يسهو لمن هذا العالية: أبو فقال البصري، 
.صلامم( )ق يقل: ولر 4 ؤءر،صلأخم يقولت افه إن العالة أبا يا لا 

اء:]النه وليع وثكث  ٠٠١٢٠^قوله: ق اّتعإل)الواو( مر عن المقرون تحديث، ولقد 

١٨٨ص الياق الإعجاز )١( 
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تمحيص،غير من إطلاقآ الكلام هدا تْللق أن الكاتة للسيدة أنيجوز (، )أو بدل ٣[ 
المنان.من أنه عل كلامها مينقالون ممبحين أن تعلم وهي ؟ القرون يقول وتقول• 

الأمانةمنش قرْ لا العناء و اشرين جهور إل بتها ونالشاذة، الأهوال تميد إن 

•والعلم 

الترادففضية فيه تعالج الكل،ات( ومر الألفافل وهو)دلالات آخر نمل إل وتنتقل 
ومنهمبالترادف، يقول مآن فمنهم المسألة هده ق العال،اء اختلاف بينت وقل■ العربية، ف، 

ثمبالترادف، القول الأخيرة العصور ق راج حتى قائأ الخلاف هذا وظل ينكره، من 
الألفاظمعجم يصنف أن القاهرة ل اللغوي المجمع ق الأعضاء السادة أحد اقترح 

العربية،ق الترادف وجود تنكر دورها والكاتية المترادفان، ثقل من فيه جنقف العربية 

منها:الكريم. القرآن ل وردت بكنات وقئمثلتإلذلك 

منهالمقصود ويكون الكريم القرآن ق يأق الحلم أن بينت، والحلم• الرؤيا ١~ 
U1[، ٤ ٤ ]يومف: ؤثاوأدسأمه تعال: كقوله والهواجس المشوشة، الأضغاث 

ووضوحهاتميزها عل دلالة مفردة واستعملت الصادقة، الرؤيا ق فجاءت الرؤيا 
.وصفاتها

١^:^،بالطمأنينة عليه يزيد ولكنه الأبصار، محرد ليس الإيناس وأبصر: أنس ٢" 
أبصرهاقل. وهو [ ١٠نطه: ؤؤ،ءامأّت،ثالأه الأيات ق السياق عليه يدل ما وهذا 

هووإن،ا الامتياز، محوي ليس [ ^١٢]النور: ؤ-ثقمتامؤأه تعال: وقوله حا، وأنس 
■اليتؤ أهل لدى الإيناس حس 

٠الإقبال نقيض الإشاحة و الصد و الإعراض هو اواي والمعد: المأي ٣- 
قؤيأق القرب،، ضد فهو البعد أمجا [ ٨٣]الإسراء: وئئاءءثفءه آءِأفى ؤ؟م أثنا 
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والمعنويمتهإ المائي الرمال، أو المكاق البعد ق والمجاز الحقيقة عل القرآن 
[.٤٤]هودت كويآشب؛راه [، ٤٢]التوبة1 ه ءؤسوشيلمأئامح 

معناهااف كتاب ق كلمة فلكل الألفاخل، مولولات مشكورة الكاتبة تبض وهك^لا 
قامتبل النظرية، بالدراسة فيه الكاتبة نكش 1؛ طيب، يفيق ملحفل وهو ومدلولها، 
.تطبيقية عملية بدراسة مشكورة 

الفاءلتحذف عن وتتحدث التعبير( ومر )الأماليب بعنوان آخر ضل إل وتتتقل 
ذكرتمحازيا، إمنادآ نية مأو للمجهول، مبنية تأل ما كتثرأ الكريم القرآن ق فالأفعال 

الحوفأو الحهل، أو به للعلم حذف قد الفاعل بان بالقول يكتفون اليلاغن أن الكاتبة 
لتركيزالفاعل حذف يكون للمجهول، مبنيا كان إذا الفعل أن هي وتبين علميه، أو منه 

إليهالمسند يعطي المجازي الإسناد وأن الحدث، عن الطر بمرق الحدث عل الاهتإم 
مثلالقيامة يوم مشاهد ل هذا ؤيظهر الأصل، الفاعل ذكر عن ما تغش يمحققة فاعلية 

وّسىؤ [، ٢٣]الفجرت ه ؤ [، ٩٩]الكهف: ؤوةجو،ألئوره 
الحدث.عل للتركيز هناوذمح، يذكرالفاعل عه]اترص:ملأ[فلم 

ليسكأنه التخر، وجه عل أو تلقائيا، كان الحدث أن ليبين الفاعل يذكر لا وقد 
١[.]القمر: i ؤآنرث،آقائ تعال: كقوله لفاعل بحاجة 

المقرينمن بعده من ذكره ثم — اممه رحمه — القاهر عبد إليه أشار الكاتبة ذكرته وما 
البلاغة.وعلياء 

ذهبوافيها المقرين وحالفت، بالواو، المم عن كذلك ء الشاطئ بنت، تحينت، وقد 

إلللحفلم القسم وهو اللغوي معناها أصل عن حرجتإ قد هنا الواو أن وارتأيت، إليه، 
يكونوهذا جاأل، موصؤع تكون أن تحتمل لا حسيان إل اللم.تإ هو بلاغي معنى 

)ا(الإءجازالانصآ*أ
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•إليها الحاجة ينفي للتوصتة تأكيدا 

قوله:ْع هدا يممق فكف قم، إل بحاحة ليس تعال اض كان إذا ولكن 
مأقوقد [ ٧٧— ٧٦ؤلموزاعظيءه]الواسة: 

.هناتعال افه 

عنهالكلام توسعتا وقد الشاؤلئ، لبنت اليياق الإعجاز لكتاب موجزة حلاصة هده 
.ايحيد( القرآن كتابنا)إعجاز وق آنفآ، إليه أشرنا الذي حثتا بق 

اثسعراويأمنوني محمد الشيخ —٥ 

منشيثا حديثه يثرب لسن، وهومتحديث، والتلفاز، الإذاعة ْلريق عن الناس عرفه 

منممر به اءج_، لدا شيق، بأسلوب العرض محن يتحديثج إذ وهو المصرية، اللهجة 
ولرالكريم، القرآن آي لبعض تفسار حول أكثرها أحاديثه وتدور والستمعان، المثاها-ين 

الأشرطةمن تفيخ ثم تجل كاست، التلفاز للإذاعة أحاديثه ولكن كتبا، الئعراوي نحرج 
كتابمنها و النشر، دور بعض إل حا ويدفعون العجب؛ن، بعض يراجعها و الورق، عل 

إلبرسله ما ينقح لر الرجل دام ما و أجزاء، أربعة من يتكون هوكتاب و ٠ العجزة'
لنجدإننا حتى الكتاب، هدا ق ما عل التكرار طابع يغلتج أن الهلبيعي من فإن المهلثعة، 
والقالب.الشكل حيث، من هذا عديدة، مرات تذكر الواحدة القضية 

بعدفيإ ونثر الثعراوى، الشيخ يه محديث، ما فإن والمضمون، الموصؤع حيثح من أما 
تكونقد و تارعنية، تكون قد و بيانية، اللفتان هذه تكون وقد اللفتان، من ممر فيه 

التالية!النتاج إل يمل الشيح ذكره لما المتتع وإن الإنسان، و بالكون تتصل علمية، 

مدامع تفق لا اثر، النوكلمة قلمه، الثعراوي كيه الكتامب، هذا أن الخالدي صلاح الدكنور ذكر 
نلناهما إل وتنثر القول، 
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العلمي.التمر ق الاحتماص ذوو عليه نبه مما فهي العلي، بر الققضايا 

قال:لماذا يقوون ١[، ١ ]الأنعام: ه يؤووأيىآ'لأرم، ه تعال: قوله الأول الموذج 
الأرضلأن الفلمرمة عل يدل )ل( حرف ؟،إن الأرض عل يقل ولر الأرض ل سروا 
الأرضهي لتت ^-١، بالمر الأية أمرتنا التي الأرض إن والمسمر، المثى فرف 

ولكنويابسة، ماء من فيها بإ الأرضية الكرة هي لست، أي فقط، المائي يمفهومها 
يلازمهاو معها يدور الأرض من جزء الحومحا فالخلاف الخوي، بغلافها مي الأرض 
نعرفوهنا الأرض، ق فهو الحوي الخلاف ل الإنسان دام فها معها... للحياة ومكمل 
كلمة)عل(دون بكلمة)ؤ،( التعير من الحكمة 

بلللأرض، الخوي الغلاف ننكر لأننا لا مناقشة، عن عنلمو لا هنا الشيخ ذكره وما 
نحمل.ما فوقا للأية تحميلا الشيح بر تقق محي الحكيم القرآن لأي المتدبر لأن 

بحرفمحرورة تستعمل وكانت، كبرأ. الأرض كلمة فيه اسعملت، الكريم القرآن إن 
قسئردأ ^^، [، ١١]براءة• ؤشيءحوأؤ،أ'لأبج،ه القرآنية الآياءت، حميع ل رل( الحر 

امحرٌباه1، ؤمحلأ>غث)، ٩[، ؤ،ألآ;بج،هتارومت ناثيأ أولتّ ؤ [، ١ ١ ]الأنعام: ه آلأنج، 
الحربحرف محرورة وامفملتا [ ٢٨ه]الأنعام: قم؛ندآثقؤ،آ'لأبج، [، ١٠١^]الإسراء: 

نءكثادؤ [، ٦٥]الحج: ه مع أن ءاؤنيائ،آئائ سبحانه: قوله ل رعل( 
فلمإذاالثانية، الأية هذه تعنينا والتي [ ٦٣ه]الفرقان: بمئونءإنيي(تيا أؤتنيآئمق>> 

الأية،هده ق الحر)عل( حرف استعمل و السائقة، الآيا>تج ق الخر)ؤ،( حرف استعمل 
؟هوهو الحوي لخلاف او 

منوتعال نارلث■ واش الفلرفية، عل تدل و)ق( الاستعلاء، عل يد.ل حرف)عل( إن 

يهاثنأدتهدائتذدؤ ؤآئكاجعلرلتً=قمأ'لأتين لنا وذللها الأرض، مهد رحمته 

.٤ ٥ ص للثعراوي، القرآن ععجزة ( ١ ؛ 
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ِفيص >،ذوي ٥٦ثم ;قز ؤؤ\ؤو< [، ١٠نهتثوثه]الزحرف: لم 
حياتنامنها جعل متاعا، فيها لنا وجعل تقرأ، م لنا وجعلها [، ١٥]الملكت مناكبماه 

ءادِماثتذون4اؤ ٢[، ٤ ]١^^٠: ؤوتقؤ،محئنومإلمه ومماتنا 
[.٢٥مونوئتامحهمنه]الأعراف: 

أجلهمن ا>ترماك الذي الر ندرك أن يمكننا الكريمة، الأيات ءذْ ضوء وعل 
عناء،دون فيها ونمثى تكلم،، دون فيها ثر نالأرض هذه لنا اش هيا فقد (، كلمة)ق 
ثأنوتا.يخاجا^مح،،اتا.اأثلآ أمواتا لنا وياطنيا أحياء، لنا ءلاهرها 

[.٢٧-٢٥^^؛محؤنمحمات؛ه]بث،: 

إياكم" وملم: عليه الله صل فوله إل ترى ألا المعنى، هدا تفيد )ل( فكلمة 
التدليلمض نملي لا انمي، هوا نملي لا )عل( وكلمة ، ٢١٠ائرفاتح"ل والخلوص 
علو السعلح عل محريته تقول،؛ هنأا، غير شيئا تحطي )عل( بل والتسخير، والتسهيل 

لكالمة)عل( استعملت، لماذا ثم عناء، و جهد من له بد لا إليها الوصول( و الخبل، 
؟ه يمحن>أني،هودا ؤ نوله: 

يلتسؤلع،المزه نش ؤ بالعزة افه أكرمهم الرحمن، عباد إن ■يمحا، بناننا مرأ لذللث، إن 
استعملتحالتي الوحيدة الأية هي هده و دانا، الأعلون فهم خ-ا، ب!١،^نمون؛ رإلموإبوأ؟ى 

فساد،فيه ليس علو ولكنه به، افه ميزهم العلوالذي :،ذا يشعرون فهم )عل( كلمة فيها 
ؤعسادألؤث.نيؤ الكريمة الأية إليه تشير ما وهذا له، وتواضع فه شكر هوعلوفيه إنا 

[.٦٣]الفرقال،: ثاؤإماتنماو؟ه أكووك< نمونءإؤي<لأاوؤا-ْاطبهلم 
مواضعل الشعراوي الشيخ ناقشتا لقل. و الحرفين، ص لكل البياف الر ييرز وهكذا 

.المحاب، هذا غير ل ابه حمص 

محه.اش رمحي الخدرتم، صعد أن حديث، من ٢( ١ ٢ ١ لم) مأحرجه 



[،١٧]لقإن: ؤ تعال؛ نوله الثاق النموذج 
اللامزيدت فقد [، ٤٣ل\ذثورى: ه ؤ ت تعال وقوله 

الأول!نوعان! الإنسان نمب التي الممائس، أن ذللنؤ ق المر و الشورى، ية آق 
الإنسانيملك لا من النؤع هدا و والألر، الجؤع، و ا،لرض مثل غريم فتها ليس مصائب 

الأيةإلٍه أثارت الذي المؤع وهذا يرْ طاقة إل محتاج لا عله الصر و رده، 
ه.ؤنآنزومآنم1لآإلدإلغث,ييىصإآلأهم 

الانتقامق ية نفرغبة وله له، غريم آحر، ثخص بالإنسان يوقعها مصائب، والثاق! 
هنففيه يضبهل لأنه كبحْ، طاقة إل محتاج النؤع هدا عل الصبر و اعتدائه ورد منه، 

ممزلأثلأ،لمنزرالآووؤ الأية له أثارت الذي النؤع هذا و وانفعاله، 
.]الثورى!مإ[ر'؛

صاحبحالهجري الخاص القرن عبياء أحد قاله ما إل ولنتع الشخ، ذكره ما هذا 
اكزبل،•درة 

قولهل عق(، )حم محورة ق باللام الخبر توكيد اقتفى عا يسأل أن للمائل 
؟لقإن محورة ق تركه و [ ٤٣الشورى؛ ل ^ 

جنايةمن قلبه آلر ما عل الصر من عبده فيه تعال اف رغب ما إن يقال! أن والحواب 
عليثق فيا ترغيب، حقه القصاص من له وتأب ظلمه، .لن يغفر حتى عليه حان 

صمنه،الذي الأحر من له محب، عا عفا محن وعد با حئنه تعال الله أن إلا فعله، الإنسان 
عنهاالنائرة ياطفاء عليه الخال وعشبرة عشرته ؛؛ن ما إصلاح الثوابإ جزيل مع ففيه 
لمحب، لا ما فيه الكلام توكيد من وجب الإنسان يتحمله ما أصعب، من هذا كان ؤإذا 
التيالأمور من أنه معنى عل [ ٤٣تالشورى! ه عل اللام فأدحلت، غبره 

.٤٧ص نمحزْ، اا 



لقإن،سورة ل ما كذلك وليس أعلاها، و أرفعها محر و عليها النفس توطئن، إل تحاج 
بالعفوفرغب يلحقه فللم عل صرأ كنتص وليس ؤرآصزعكماماة،ه نالت لأنه 
لهاالانتقام إل ولاتدعودويع فيها الانتصار النفوس يايج لا شدائد تكون بل الفلالم، عن 
،١١الرزاافيالأنضوالأمالُ من 

تزفثاتؤثا إلأكتيكموا ؤ تعالت قوله العلمي الإعجاز أمثلة ومن الثالث النموذج 
تتضمن١^ فهذْ [، ٥٦ص: بثمح(بجئاوثا4 

الخالدتحت موجودة الإحساس أعصاب كل إن حديثآ، إلا تكتنف لر علمية حقيقة 
الخهازبواسطة به محس الإسان تحعل و ؛؟!؛ illتشعر؛التي هي الأعصاب هده و مباشرة، 

الخص....إلالخ"'

الأنول! الشيح، تبل كت_، مما العلمي، الضر ق كتابآ نجد نكاد لا الضر وهذا 
ماقيمة من أغض أف أحد، يفهم لا أرجوأن و الضر، هدا فيها ويذكر إلا كتابا نجد 
وينقصوتأمأسياءهم التامحن يبحون الدين من نا لالنه ساء إن فنحن يح، الكتبه 

علالشخ ينبه أن نوئه كنا الذي لكن بالفوائد، ملء الشيخ فكتاب اف، معاذ حقوقهم، 
التنويهدون كلامهم ينقل لا أن و بالفضل، لهم يعرف أن و الأوائل، أئمتتا سعلره ما 

•بشامم 

ا"~ءءدس>،بوئي'

الحديثة.المعارف ضوء ل المقدسة الكتب دراسة 

العارفضوء ق المقدسة الكتب )دراسة بوكاي موريس القرني العلبيسح كتب 
والقرآنوالإنجيل، التوراة، المقدسة! الكتب، دراسة هذا كتابه محن هدف وقد الحديثة( 

.٤٢٧ص / الإمكاق للخيج، النوب، التتزيل درة )١( 
)آ(صيما.
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الحديث.العلم معطيات مع كتاب كل معطيات توافى مدى لترى الكريم، 

الحديث،العلم مع نتناقفن حميعها التوراة أمحقار أن فوجد أولأ، التوراة بدراصة بدأ 
توهي جوهرية، ثلاث قضايا ق التكوين محقر ق اكافضات هذه وأكثر 

ومراحاله.الحالم حلق ~ ١ 

الأرض.عل الإنسان فلهور وتايخ حلق تاريخ ٢- 
الطوفان.رواة ٣- 

الأناجيلروايات ُين الصرمحة التناففات وجد الإنجيل، عن حديثه ق وكيلك 
بحدالسح ونلهور الألأم، رواية وق واللام، الصلاة عاليه السح نب ق ها، نف

علتحتوى الأناجيل أن إل وحلص القضايا، من وغرها السح وصعود قيامته، 
تتوافقلا معقولة غر أمور وهي وحده، اق الإنالخيال، من تنع وفقرات إصحاحات 

لخلين،.ا الحلم معهليات ْع 

أونحريفح أى يعتره لر الكريم القرآن أن فدكر الكريم، القرآن عن للحدسث، وانتقل 
الكريم،القرآن ثكع ق نوحيت، التي والدقة الأمانة لدلائ،ت ويدل ضخ.! أو تغيتر 

هللمي لأن .، الني -أليف، من يكون أن يمكن لا الكريم القرآن أن وبن وكتابته، 
ولاالكريم، القرآن عن ممرأ نحتلم، وهي الجوية( )الأحايين، به عرفتح آحر أسلوبا 

—لإنسان يمكن لا إنه يم التعبم، ق أمحلوب من أكثر واحد لشخمى يكون أن يعقل 
أنالإطلاق، عل الحرب الأدب ميي■ ذللثح عن فضلا أصح ثم — أميآ أمره بداية ق كان 

يكوما،أن العصر ذلان٠ j( ان إنأي مقدور ق يكن لر علمي طاح ذات بحقاتق يصرح 
الوجهةأ١'٠هذه من حهنا أقل عن تمرمحه يكثف، أن دون وذللم، 

٥١ • ص / القيمة الكتب، درامحة ( ١ ] 
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الكتبدراسة كتابه ل بوكاى لها تعرض التي القضايا من لخملة عرض يل يفيا 
اكومة:

والأرض!اءس4وات خلق ؛< L_Bأوملآأ 

قالقرآن ورواية التوراة رواية ين والتجانس الاختلاف نقاط ذلك يعد ذكر ثم ~ ١ 
الراحةيوم وتبعها أيام ستة ق خالقتا والأرض السإوات أن تذكر فالتوراة قضيةالخاق، 

أوللثمي متتالن إمراهت؛ن بن الزمنية السافة التوراة مفهوم ق ؤيوم السبت، يوم 
واليومأيام، ستة ل خلقتا والأرض السإوات أن يذكر كذلك والقرآن متواليثن، غروبن 

تمعنى من أكثر له للغة ال 

غروبئن•أوين شروقن ين والعشرين الأربع الماعا^، إنه أ- 

الشمس.تغلهر حن النهار ب~ 

فولهذلك عل والدليل اليوم، ضر ق الكاتب اختاره ما وهذا الزمن، من المدة ج~ 
،لتعال؛وقوله ٥[ تالسجلةت ه طكانفدبىوأك،سنةمماسدئ ت تعال 

٤[.]المعارج؛ شار،»خملأ0أث،شه 
تقدمآية ففي والأرض، السإوايت، خلق ق ترتيبا محدد لا القرآن أن يذكر ٢" 

واحدةسورة هناك ولكن ترسا، تقيد لا والواو ،اوات، التقدم أخرى وق )الأرض( 
س،تقاخ بميا وأشماآ حلة أنذ ؤءآم النازعات سورة وهي الرتيب، هذا حددت، 

٣[.٠ - ٢٧]^3_: محا©نآلأنصسذ/هدَظآه 

برألغو؛َةِيااؤؤ العالرؤ تكوين وانتهائهاإل الكون، تشكل عملية عن ومحدُث، ٣— 
٣[.٠ ]الأنبياءت دثنمنه1تاه رئم[ا >=كادثا ؤآدفيش ألثمممحي< أ0 

بهيراد رمزى [ ٢٩ت ]البقرة ه ؤموُأهنبعثنب فوله ق )٧( رنم أن ويرى ٤" 
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تحديد،دون التعدد إل يرمز الرقم نهدا والرومان، اليونان محي عرف ك،ا الكير، العدد 
اض،كتاب، ق ممرأ ذكر العدد هذا فإن الرأي، هذا عل الكاتب، نوافق أن نستطع ولا 

لذاته،مقصود العدد هذا أن عل قاطع دليل كثثرة آيايت، ق الخود هذا ذكر القرآن وتأكيد 
قالوكإ ه'آء، لالبقرة؛ ؟١٠ ^١۶ جئوهأسمغ تعال؛ قال كإ مح، السإوايتط وأن 

ؤأةوكا-ءأقسحسملإنيتاهاوقال؛ آ، ١ ٢ تالطلأقت ه مؤت ؤأسألى-ءومح سحانه؛ 
ستزبآزئروأكم،عأسب ؤ وقال؛ ٣[، الاائ،؛ ؤ_ح.غفيآوتيمنثويه ئرئ ما 

الآيا١تخفهذه [، ١٢]١^١؛ ^يغاضثةأسماضاد١ب٠ وقال؛ [، ١٥]نوح؛ ط؛ائاه 
علالدلالة قعلعية الكريمة الآياُتإ فهذه مفهومآ، للحدي أن عل نة دلالة تدل وءارها 

تحديدامشيطا.العدد هذا تحديد 

منمحموعايته ثلايث، إل تشر التي الايايتح تاللثؤ القارئ دهشة ثر مما أن وذكر ه~ 
الخلوقايتؤ؛

الماء.ق توحد الني تللث، أ~ 

علالأرض.الشتوحد تللث، ب- 

والأرض.الءاوا'تإ بض توجد التي تللث، ج- 

محتهوما ؤمايمنا ، ١^؛.ؤ، وما آلننوم، ماق لهء ؤ تعال؛ قوله الآياُلأتإ هذه ومن 
١^١^ستو ؤ، وتابنهثا رأ'لأرص ألثتثرب، ->لقثا ونثذ ؤ وقوله؛ ٦[، نطه; ؟ي ألمعن?٠ 

تحالاطه أن اذءوا الذين اليهود عل ترد الأية وهذه [ ٣٨]ق؛ ?0؛اه لمس ين نقنا وثا 
الساح.اليوم ؤ، فاستراح السّائس اليوم ق تعب 

استنتجها؛نقاط إل الخلق آيامحتج عرض من الولفا وينتهي 

عموما.للخلق مراحل ت وحول ~ ١ 
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الأرض.حلق مراحل مع المإوات حلق مراحل تداحل ٢- 
فتفصلت.محتمعة لكنت فريدة أولية كومة من الكون حلق ٣" 

الأرض.تشبه التي الكواكب وتعدد السإوات تعدد — ٤ 

والأرضأُالمارات بتن وسيط حلق وجود ه~ 

اتس.قضية ■ ثانيا' 

منأكثر احتوى الكريم القرآن أن ؤيدكر الفلك، علم عل للكلام المؤلف ؤينتقل 
فلاالإلهي، التنزيل ل جديدأ حدثآ يعد فيه جاء وما الفلك، علم عن تتحدث آية أر؛عين 

الفلراتيدم لا اوكريم القرآن أن ؤيدم الكون، ترتيب عالخا الخوراة ولا الإنجيل 
العال؛.تقليم من التنزيل عصر ق سائدة لكنت، التي 

توصلما ْع متوافقة أما ويبين الفللئ،، عن التحدثة الآيارت< هدْ الكاتِّ، ويعرض 
عث،آمحفي؛داإلايخ أن آلسعاء اؤوإ1ساث، تحالت فوله الأياُتج هدْ ومن الحديث،، العلم إليه 

ابتعادأن المعروف، فمن الحاذبية، قضية إل تشر الأية وطْ [، ٦٥لا-اجت 
أساسينكل ها نفالكتل •ع ؤلرديا ومتناسبة عنليمة افائت، معل ال،اؤية الأجرام 
بينالشديد والتقارب للاحر، منها كل حدب قوة وهنت، الأجرام تباعدت فكلمإ توازما، 
إصد.امهإ.إل محالة لا يودى 'ماؤيئن جرميز 

أزموأ'كمإئيىأشمحؤ قوله! ق بالنور والقمر بالراج، الشمس وصفه ذللث، ومن 
هيفالشمس [. ١ ٦ ، ١ ٥ ]نوح: سمر؛بطباة 

٠نورأ ؤيعكه الضوء يتلقى مفللم والقمر بالراج، وصفت، ولذا الإشعاع مصدر 

١٦٦صى / المقدمة الكتب، دراسة ١( 
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t يتصل وما الأرضIبها

وأر،داأتيغوىءؤ ال؛ تعه كقولار والبحالء دورة ن عدث فتح
عنوتحدث [، ٢٢]الحجر؛ ه ^آأثرمحثنزيرا 

اتمنهتخرجة المروات الثن وعاليح-ار، 

^^بملأزلإنأصهتالرحمن؛ها،'أأ

تؤأمحبىد،اثا'وآالجال وتشكل الأرض عن كيلك، وتحدث 
^صيد١هوآث^دأوثاد١هوقوله؛ ٢[، * ،١٩]نوح؛ ص؛ؤأيحاءئائاه 

]البأ؛1،تم\[.

والصوان،النبات عن القرآن حديث بالبحث تناول وأحيرا رابما> 

]لقإن؛ه ؤةأ»؛نناجامن^كل النبات، وتناسل الماكل تنؤع عن فتنحيث 
،٤٥]١^٠١؛ ^محأعإلأق.ثنمحلإامحه الحيوان ونتامل [، ١٠

العليور(العنكبوت، )النحل، الحيوانات من محموعة عن القران حديث إل ؤيشر آ، ٦٤ 

ذكرهاالتي القضايا من ذلك، ضر إل الراقي، النفلام عن الحال ق غاية أمثلة تثكل وهي 
الكريم.القرآن 

بعصل القرآن وروايات التوراة روايات يض ا،لقارنة إل الكاتب، انتقل وأمحرأ 
احتلافات،_مناك أن ووجد مصر، من موصى وخروج كالهلوفان، التارمجية، القضايا 

الموضوعي،للض. مثيرة وهي بينها، فيا متناقفة التوراة روايات ولكن الروايات، هده 

للنقد.مم عنصر أي من خالية فهي القرآن رواية أما 

Iالطوقان حا•،،،،,ا1 

القرنإل ترجع التي اليهودية الرواية محتلمة، عصور ق حررتا رواتن التوراة ذكرت 
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يمحثيء وكل ومباح، الثاف رمص حكمي تعاقب إطار ل إلا تدحل أن يمكن لا 
زالما وكان الثاف، رمسص حكم بداية ق ولد قد اللام عله موسى بأن بالتمكثر 
ذلكبعد أصبح ثم الحكم، من عاما ومتن سبعة بعد مات عندما مدين ق موحودأ 

هورمسى فان وعليه الثاق، رمسي ابن منبتاح أمام مصر ل العبريثن عن الداح 
الغريق.الفرعون هو ومنبتاح الاصطهاد، فرعون 

والتوراة،القرآن روايات ق الأهمية ثديية نقطة يثكل الخروج عند فرعون وموت 
ورواياتفرعون، موت حادثة عن يكنون المس.يحيين الكثان أن الغريب، الأمر ولكن 

فرعون،جثة إل تثر ولر أحد مهم يق ولر معه ومن هو غرق فرعون أن تذكر التوراة 
يشجرفقال؛ والتوراة القرآن ين ~ رأيه عل ~ التقريب حاول الكتاب بعفى ولكن 

ابتلعقد فرعون فإن الشعبي الترايثه ص، وعل ~ فرعون موت أي " إليه القرآن 
مملكةومحكم البحر هلع الأن يكن وهو ■" القدس النص يقوله لا ما وهدا ~ بجيشه 
؛."١١البحر عجول أي البحر إنان 

عصيتومو ؤ فيه ورد الكريم القرآن فان وأوهام خرافات ذكره الذي وهذا 
ننو.إ0َؤهمإ »ايلآ -نكش لنز لةؤرثت> كثف،^^، ينألثذس.ز.ين. همقنمى مز 

التامحععشر،القرن الحثةق اكتشمن، وقد آ ٩٢""٩١تيوست ألناملءنءايس\لقفلو)0ه 
بالقاهرة.المصري التحم، ق المالكية المومياءات قاعة ق تقع وهم، 

ييعتمد الكاتب، رأينا وقد بوكاي، موريس كتاب ق حاء لما موجزة خلاصة هذه 
تعصب،دون الحقيقة إل الوصول كتبه مما ا ير-ل.ففهو الموضوعية، العلمية الهلريقة كتابه 

بعن.ولكنه نأ، ميكن اب كتابه بدأ لما الكاتب، إن ت يقال أنه إل هنا نشر أن بد ولا أونحير، 
بينهافيئا تناقضها وعدم معهلياته ق الكريم القرآن دقة وهي التائج تللئ، إل الوصول 

.٢٦٨ص / القدسة الكتب دراسة ( ١ م 



إملأههُأعلن ثانأ الحديث معطيات ومن منها وفتا أولا، 

الدين،مدا لتفلمة سان ومها الإنرس،، صفحة عل موريس؛ركاى الدكتور إسلام قصة رأيته ن( 
أبأن من اس ولا [ ٠٦]القمص: ه سلمكؤئأقيممح،سدثآأ ؤ الذ وصدق 

إسلامه.قصة ل جاء ما هنا 

الديانةي أهله ترعميع كا وترء-رع (، ١٩٢٠)همام )يولر( فوز ١ ٩ ل فرسن أبوين من ولد 
نالحتى الأوائل من فكان فرنا، جامعة ق الطب بكلية التحق الثانوي تعليمه أس ولما ا النصرانية 

الحديثة.فرنسا عرن< جراح وأمهر أشهر أصح حتى الأل يه وارتمى الطب، شهادة 
أمافرنا عن انتهر فقد كيانه، له وغيرت حياته له تلمت، عجيبة نمة معه حدثت الخراحة 3، ولهارته 
الراحل)فرانسواالاشتراكي الفرنسي الرتتس تلم وعندط والتراث، اءتا.اياسمر الدول منأكثر 
امتضافةالثاننات مائة ق مصر( ر دولة من فرنا طيتؤ ١  ١٩٨ عام البلاد ق الحكم نعام ميتران( 
وتربها.الومياء ومجعالحة أثرية وفحوصات احتبارات.. لإجراء ا فرنإل ممر( فرعون ١ مومثاء 

هومنحنيا المرسي الريس وف المطار أرض وعل وهناك مصر،• عرفته طاغوت أشهر جثان ونقل 
ماوكأنه اللوك استقبال مصر فرعون لتستقبلوا الطائرة محلم عند البلد ق الموولن وكبار ووزراوه 

٢[.٤ لاJازءات: محأرمألتمكأوُه أهل ل يصرخ الأن إل وكأنه حيا..إ زال 
الطاغوتمومحياء 'حمالت، افرنأرض مصر-عل لفرعون الملكي الاستقبال مراسم انتهت« وعندما 
بعدهاليبدأ القرني، الأنار مركز ل خاص جناح إل نئلمه وتم استماله عن حفاوة يقل لا بموكب 

وكانأسرارها، واكتشاف الرمياء تلك دراسة والتشريح الحراحة وأطباء فرنا ل الأتار علمإء أكثر 
■بوكاي مولئس الثروفيسور هو الفرعونية المومياء هذه دراسة عن الأول والسوول ابراحتن ريس 

عنهممحتلما بوكاي( مرريس ريسهم) اهتام كان ينا الموماء، ترمم ل مهتمثن العابون كان 
ظهرتالليل من مثأحرة ساعة وق الفرعول، المللئ، هدا مات كتف يكتشف أن محاول كان للغاية، 

جثتهوان غريقا، مات انه عل أكردليل حسد0 ق العالق الملح بقايا كانت، لقد النهاية تحليله نتاثح 
بدنه.لينجو جثته يتحنيط أسرعوا نم فورأ، غرته بعد البحر من استخرجت، 

أكثرالحنطة الفرعونية الحشث، باقي دون الحثة هدْ بقيت كيف وهو محرم زال ما غريا أمرأ نمة لكن 
كانعإ مائتا تقريرأ يعد يوكاي موؤيس كان أ • البحر. من استخرجت، أما مع غثرها مجن سلامة 
أحدهمهمس حتى مباشرة، غرته بعد وتحنيْلها الحر من فرعون جثة أنشال ل جديدأ اكتشافا يعتمده 

الومياء.هده غرق عن يتحينون المسلمين فان تتعجل لا قائلا ذنه أق 
العلمتطور يعد إلا معرفته يمكن لا الاكتشاف هدا فمثل واستغربه، الحر، هدا بشدة استنكر ولكنه 

يرويبه يؤمنون الذي قرآمم إن ت أحدهم له فقال الدقة، بالغة حديثة حاسوبية أجهرة وعبر ألحدسث، 
وهذهءهذا؟ يكون كيف، يتساءلت وأحد ذهولا فازداد الغرق، بعد جثته سلامة وعن غرقه عن نمة 



قيلموجود ئرآنم بيتإ تقريبا عام ماني قبل أى ميلادية، ١  ٨٩٨عام ق إلا ثكتثف ل! —الوماء 
وأربمائةعام؟ألف من أم 

عنستا يعلمرن يكونوا ب وحاوءم~ العرب —وليس حمحام والبشرية هذا، العقل ل يستقم وكيما 
فقط.الزمان من قليلة عقود قبل إلا فراعثهم جثث بتحنبل الصريتن ندماء تتام 

قرآنأن من أذنه ل صاحبه به همس عإ يإمعان يفكر فرعون، بجثإن محدقآ ليلته بوكاي( )موريس حلس 
عنيتحدث ولونا( مش إنجيل ) القدس كتابم ينإ - الغرق. بعد الخثة هده نجاة عن يتحدث المالمن 

قيقول، وأحد البتة.. جثانه نمر يتعرض أن دون الملام عليه موص ليدنا مطاردته أثناء فرعون غرق 
موسى؟يهنارد كان الذي ممر فلوفرعون أمامي الحط هذا كون أن أيهقل نفسه• 
أعرفه؟للتو وأنا عام ألف من أم تبل الأمر هذا محمدهم يعرف أن يعقل وهل 

التوراةمن الخروج( )سفر ل يقرأ فأخذ بالتوراة، له يأتوا أن وطلب ينام، أن موريس( ر ستطع يب 
يبزب البحر فا وراءهم لحل الذي فرعون جيش جيع وفرسان مركبات وغش الماء خرجع ر قوله: 
حائرا.بوكاي موريس ويقي واحد(.. ولا -نهم 
.وترميمه.• فرعون جثإن مجعالخة تمت أن بعد سليمة ؤبقائها الخثة هذه نجاة عن يتحدث ب الإنجيل حش 

وبنرار لم:أنأل موؤص ولكن فرعون، بمقام يلق فاحر زجاجي تابوت ق الومياء نمر فرنا وأعادت 
إلافر يأن وقرر أمتعته فحزم الخثة، هذه صلامحة عن الملمون يتناقله الذي الخر هزه أن منذ بال، له يأدأ 

الملمن.التشريح علمإء من آخ محضره طي مؤتمر *لحضور المعودية العربية المملكة 
وفحأجدهم فقام العرق... بعد فرعون جثة نجاة من اكتثفه عإ معهم تحدته حديث أول كان وهناك 

وإنّهئءايت حلمش - لمن ث>يكيمش أدوم ؤ تعال: قوله له يقرأ وأخذ الصحف له 
٢٩٢ليرس؛ ثنأهمم»امحئاكمح.ه 

صوته؛بأعل ؤبمرخ الحضور امام يقف -بمك رجة ه نفله ورجت شددأ، عله الأية وقع كان لقل 
القرآن(.مذا وآمنت الإسلام دخلت قد ل) 

لديهليس سنوات عثر مكثا وهناك به، ذهب الذي الوجه بغير فرنسا إل بوكاي( رُثع)مرريس 
والبحثالكريم، القرآن مع ط.يثآ والكتشفة العلمية الحقائق تهنابق مدى دراسة سوى يشغله شغل 

لأدأيوآوطلينتمال؛ؤ قوله بنتيجة يعدها ليخرج القرآن به يتحدث ثما واحد علمي تناقفى عن 
•[ ٤٣فصلت؛ 1 ينحكيءمحخلتيحكهمخميني?ج^ه 

الكريمالقرآن عن كتتاب بتأليف حرج أن مرريس القرني قضاها اش نوات الهذه نمرة من كان 
والإنجيلوالتوراة القرآن الكتاب) عنوان كان لقد رجا، عاJءاءها ورج قاحلبة الغربية الدول هز 

الكتاب؟؟فُلهذا الحديثة(..فإذا العارف القدّةفيصرء الكتب والعلم...دراسة 
لغتهمن ترجم أن بعد الألأف بمنات هلباعته أعيدت نم الكنمات، جح من نفد له طيعة أول مجن 

والركيةوالصربكرواتية والفارسية والأتدونيسية والإنلكليزية العرسة إل ية( القرنالأصلية) 
والغرب.الشرق مكتبات كل ق وانتشر والألانية، والكجوراتية والأوردؤية 

.٣١٩٩٨عام شياط)مراير( ١ ٧ يوم باريس ق بوكاي موريس وتول 
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التارعمحي()الوصع صفة نشت تارثنية أحطاء عن أيضا تكنف الكتابية والرواية 
لأتهالع^رانين مع يأكلوا أن لهم بجون لا ا•كريين )لأن فقرة فمثلا نناقثها، التي للفقرة 
فترةيدكروا أن إل االيالين اخ النوصع من بانبما التأكد يمكننا المصريقن( عند رجس 
السلام.عليه يوسف زمن بعد وهي مصر، ل إمرابل بمي أصابت التي المحن، 

روايةق انمر بدلأمن حمثرأ سفرهم ق يوسف إحوة يركبإ التوراة رواية وق 
استمرارهميعد إلا لالعبمراسن يتسنى أن يمكن لا الحمم استخدام أن ح؛ن عل القرآن، 

عنحالة كل ق عاجز حضرى حتوان الحار إذ حضريتن، صاروا بعدما النيل، ادي وق 
ذؤيةفإن ذلك عن وفضلا فلهلين، من يجيء لكي ساسعة صحراوية افائت، ميجتاز أن 

والمواثي.الأغنام رعاة الرحل الرعاة حالة ق يعيشون كانوا ويوسف إبراهيم 

حيثالكتابية، الرواية ق التاريجي السرد طاح يجمل القصة عقدة )حل( فإن وأمحرآ 
تفاصيلعل — المملة الإء!الة نتجنب كيا حيفها آثرنا الي — الأ-جمرة الفصول ق يشتمل 

ممر.ق العمجاني؛ن استقرار عن مادية 

عليهيوسف المحورية، للتخصية الميز الطاح يدورحول الحل هذا فإن القرآن ق أما 
1ثنلهارقظادأؤ>إ؛رتت؛ئمننلرمر ؤكرلهخو\ النتصر الختام هذا نحتم الذي السلأم 
وبماليي أشثذ ثيع أف بمي ثن وعء بد،آل؛تءني ممل ن-يىإااد ثة 

،٤١٥٢ثىءابمف، ر؛ن،ق ه وُ ئوأمم_>ِلمحم ل"ملأإةرؤامحئ.لما 
م3يسإثآفيأإد.ماوآلاخرؤ ؤكء أثت، هالأاك؛ثمؤلآذني ثن محبمكثي 

-إ)ا()آ(١ٍ , ١ _ ١ ٠ ٠ زيوصف; ه نيأكلح\ن 

القرآن.إعجاز ق كتبوْ وما والحديث، القديم ق الساشن جهود من ذكرناه با نكتفي 

ورد.نضو نية، الوسوعة ق قرآنية قضايا كتابنا الموصؤع هذا ق يراجع  ٢١١
ينني،صماا<آآ-أ\<\.زلك / الترآنبن )٢( 
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واتو0الأعاتاإ

مذهب،من أكثر ذهبوا العلياء أن الإعجاز وجوم عن حدثناك عندما قبل من عرفنا 
~الأكثرون وهم ~ آحرون وذهب فحب، بيانية لغوية معجزة القرآن أن بعضهم فرأى 

الأدلةعليه وأقمنا اخرنا0 الذي هو وهذا وجه، من أكثر من معجز القرآن أن إل 
والتراهض•

القرآنعليه يثتمل ما وبكل الإعجاز، كلمة له تتسع ما بكل معجز القرآن أن ؤيقيننا 
الإعجازأوجه تحديد من بد لا أنه نرى ذللتج مع ولكننا متعددة، محالات من الكريم 
عنيتحينون وهم الكاسن، يعص أمهي، حيث، التحدثون، عنها يتحدمحن، بأن الحرية 

أننجد التحقيق عند ولكن وجهارا؛، وثلأت؛ن نيف إل بعضهم فأوصلها الوجوه، هذه 
ذكروها■ام، الوجوم وم، حدة، عل خاصا وجها يدكر أن يتحق لا أكثرها 

ا-الإءجازبالفلم.

بالأملوبؤ.٢-الإعجاز 

''ا-الإءجازبعدماكناص.

؛-أخارالماضي.

التقبل.أحبار —٥ 

٦-الإءجازالتاض.

لليوطي.القرآن إعجاز j الأتران معترك محاب نظر ا؛ 
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ي-الإءجازالأخلأفي.

الشي.الإعجاز ٨- 

٩-الإعجازالروحي.

الإعجازالتثرص•~ ٠١ 

العلمي.الإعجاز — ١ ١ 

؟ا-الإءجازاسدى.

ما-الإءجازالتربوي.

الأوجههذه من ممرأ أن نجد فكر، ؤإحالة روى بعد ولكننا عددوه، مما ذلكا غم إل 
اكنريص،الإعجاز ل يندرج أن يمكن والتربوي الخلقي فالإعجاز غثره، ْع يندرج 
بابق كله نجعله أن نستطع والنظم والأسلوب والروحي، النفسي الإعجاز كذلك 
ح؛ن.بحد نبوه وسأتيك البياق، وهوالإعجاز واحد 

تأربعة عنها سئحدمم، اش فالأوجه هذا لعل 

ا-الإءجازاواف.

العلمي.٢-الإعجاز 

م-الإءجازاكريحي.

التقبل.وأحبار الساشن أنباء — ٤ 

قرأينا عن ونحدثلن، والروحي، النفسي الإعجاز إل الوجوه هذه أثناء ق وسشم 
القصد.وراء من وافه كذللث،، العددي الإعجاز 

-١٥٨-



JqillJruJI

ا11ءاتازااأأاأنم

Iعن فيه ونتحدث 

.JUIالإعجاز أهمية 

اكرأنية:الكلمة 

ارقة.الالعصور ق الكلمة وقيمة هميتها، أ ٠

القرآنية.الكلمة تعطيها التي القثم القرآنية اكردات صائص خ ٠

اض.مماب ل الترادف دعوى أولا: 

اض.كاب ق ترادف لا  ٠

كذلك.ليت وهي مترادفة أما فلن الئات ك ٠

لذلك.وأمثلة القرآن من متثا-أة مواضع ق الختلمة الألفاظ امتعإل ثانيا: 
تعال.اض كاب ي الخرف رسالة ظ• 

لذلك.وأمملة ضابت أماكن ي الخلقة الأحرف متمال ا ٠

فيه:ونتحدث القرآنية، الحملة رابعا: 

أحرى.ل وتركه القرآن من قآيات، التأكيد أ— 

أحرى.ق وذكرها آيات، ق كليات، حذف ب— 

أحرى.ق وامحرها آياته ل كلياته تقديم ج~ 
لذللث،.وأمثلة القرآنية الفاصلة ق الإعجاز حاما: 

العزيز.الكتاب من أمثلة بذكر ومناقشتها اف كاب ق التكرار فضية سائسا: 

اف.كاب ق الزيادة دعوى سابعا: 
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اااء،تاااكالم

الييائي!الأعجاز زهعية 

سورهكله، الكريم القرآن ينتظم لأنه البياق، الإعجاز القرآن إعجاز وجوه أعظم إن 
فيهاالأمر فليس الإعجاز وجوه من الأحرى الوجوه أما ونمرأ، طولأ اختلافها عل 

الإعجازوكدللث، القرآن، من آية كل ق موجودة ليت، مثلا الغيب فأنباء كدللث،، 
هوبل واعنها، الوجوه هذه أهم اليياف الإعجاز كان هتا ومن والتثريعى، العلمي 

تكون~ آية كل ق هو بل نحرها، عل سوره منه نحلو لا كله القرآن ل عام لأنه أتمها، 
إنإالياق الإعجاز كان ؤإذا الأخر. الوجوه وليس ~ القصيرة السورة مةا.ار عل 

ءر-راحيعها، الإنسانية كتاب الكريم القرآن كان ؤإذا الفلم، إل وجوهره له ل يرجع 
أنالمنهلقي من فليس كدللتج كان إذا والأحياء، الحياة دامت ما اطه أنزله منذ وعجمها 

لأممالقضية، هده ل غلهل من غلعل ؤإنعا وحدهم، بالعرب خاصا الطم هذا يكون 
النفس،وتلذها ،، العواطفتمتع الي الصورة عن حديث، هو إنإ المال الإعجاز أن ظنوا 

عندنحتلف، وهذه والتشبيه، والكناية الاستعارة عل تقوم التي الصورة الحس، وترهق، 
المالبالإعجاز نمي ؤإنا جمسموه، كا لمس الطم ولكن محثتهم، باختلاف نوم كل 

جهة،من حلها ل القرآن تكلإ>تإ كان الذي الترنيم، ذلكم الفلم: عل يقوم الذي 
وتللئ،المورة، ق والآيارته الحمل ترتيب ثم أحرى، جهة من الكلادث١ هذه واختيار 

فإنإاليوم العرب أما وساليقته، بذوقه القرآن نزول عند العربي( يدركها كان نحية 
ذللت،ق وغيرهم وهم دقاتقها لهم وتين لهم تفر أن بعد بالفعلرة لا ؛الفكرة يدركوما

سواء.



احمرت٥[، ]الناءت اؤوآندممي؛اوامحومه سبحانه! قوله أن العربي( أدرك فإذا 
ممايكون أن يبني أوكك رز3ا أن وهو اقتمادى(، لأمر كلمة)منه( عل رذا كلمة فيه 

لهتفر حن هدا يعرف أن يمكن العربي( غثر فإن ورأسه، أساسه من لا الأمول، تنتجه 
القران.معاق 

تالماقدةت^^ثاتهلمأئاوهوآودصثثا؛ه سبحانه؛ قوله أن العري، أدرك ؤإذا 
هاأ،افإن والدوام، الإلصاق، عل لتدل، الإلقاء دون الإغراء كلمة فيه استحملت [، ١٤

اليوم،نحن وصحنا من ذلك، عل أدل( ولا له، يمر حينإ الحربي( غر يدركه أن يمكن 
ولاالوقائق هده ندرك لا  IjJLr^سليقة، العربية عن وعل.نا ولكن عربا، كوننا ْع فنحن 

مواء.وغرتا العرب فنحن لنا، فسرت إذا إلا معانيها ثذوق 

منليت بع JLالوأنؤع والتنبيه الاستعارة أن إل، ذهبوا العلياء من المحققن إن 
لهبيتا ك،ا والنظم الإعجاز، جوهرهدا هو وحده النفلم ولكن القرآف، الإعجاز جوهر 
وحدهمبالعرب حاص البياق الإعجاز بأن القول( فإن ^ا ونفى، فكرتم( اثنان؛ جانبان 

هن.هعل ئثه من أجد ولر نظر، إعادة إل بحاجة المليان— من يكون يكاد أنه مع —  "
قبل.ْن القضية 

العونتملأين مالكلمة هده عن الخدين، ينبن.أ النفلم أساس هي الكلمة ت؛، كانولما 
مزاممه.

اثئترآنية:اثكلمة 

نفوسهم،منه تنقبض ما وبين صدورهم، له تشرح اليتم( الكلام بيح( النام، يميز 
قنرجهالذ>ى، موضوعه فيه يصؤغ اليتم، والأسلوب الكاتب، يتبعها التي بالهلريقة 
هلْس هنا اليتم، فإن متعل.دة، دعائم عل يقوم الأسلوب هدا كان ؤإذا للنام،، 
الكلمة،الأصالة هذه ق لبنة وأول، الأصالة، -٠١ ونعني بالتقدير، وأولاها أولاها الد.ءائم 



اياب.اللكز ق وونوعها المراد، المعنى عل تدل الحيدة اللفظة أن ذلك 

لألالدلالة، ق والصدق المعنى، ق والوضوح التمر، ل الدنة أصل والكلمة 
أوحشرأ، حشرُت، فإذا كله، المعنى عل دلت، الأصل موضعها ق تمكنتا إذا الكلمة 
غره.إل أوألحأت المعنى بعمى عل دلت فرأ، قرت 

إذاالألة ق كالقطعة الحملة ق والكلمة إبدلع، بالمعنى الخاصة الكلمة اختيار وق 
ظلتهؤإلأ الألة، نحركت، المهللون، والفلام اللازمة، الصورة عل موصعها ق وصعت، 
حامدة.

غنىلا الش الكلمة نحد أن اسهلعت، فإذا (، )موباصان قال كا " أرواح للكلات و" 
ومخت،علميها، وهندس لها، أعد الذي الموضع ق وضعتها ثم منها، عوض ولا عنها، 

والصدقوالقوة الدقة ضمنته الضوء، عليها وترمل الحياة، لها تعيد التي الروح نها 
افارآُ.والأءتوالتمرمط الرادفط وأمنت، والوضوح، والعلبعية 

اتسابةات|الصؤر ا اتهمه مي«ات 

هذهاختيار ق هم أنفيجهدون الأول عصورهم ق العرب، نجد أن إذن عجما لا 
الشعور،ودفقات العقل، طاقات من متحوْ ما لها محنيين وانتقائها عنها والحثإ الكلمة 

تحدثهما أو شأن، من للكلمة ما يدركون جاهليتهم، ق كانوا فلقد الأحاسيس، وحميل 
وذوق.معرفة نتيجة يردوما أو فشلوما ملي، أثر من 

ّمعرخميناببابينئسم،ت

محدماثيعرية عليه بن_اج احتضاره عند الهم أتناسى وقد 

م.١  ٩٦٧النهضة معلعة عن دظع •مان»ة الزيات،، حن أحد لأستاذ اا 
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البعيرلأ،.لا الناقة عنق ق سمة المعرية; لأن الحمل، استنوق فقال; 

أنشد;حينإ حان عن يروى ما ذلك ومن 

دمانجدة من مطر0 وأم———يائنا الصحي ق ينثغى الم الحئنا٠ت، لنا 

أولُأ/لكان )محرين(، قلت; ولو (، الدجى ق )يطعن لوقلت; له; فقل 

ماذلاكا; من الإسلامي العصر ق واصحآ ذللئ، وجدنا الحاهل العصر نحاوزنا فإذا 
—لأصحابه مبينا معلمأ، يوجه وهو محمد. سيدنا وأبلغهم العرب أفصح عن روي 

حيثتأحدكم; يقل )لا وأصالتها; الكلمة مكانة بعدهم ولمن ~ عليهم اممه رصوان 
؛.٣٠لقتن،( ليقل; ولكن نفى، 

عئه~الله رصي ~ عازب بن الراء صحايته، أحد وهويعلم عنه.، روي ما وكدللثا 
،)ورموJdالراء; فقال أرسلت،( الذي وتبثان، أنزلت،، الذي يكتا؛لئ، )آمنت، أنيقول; 

قوله;ق عمر سيدنا عن روي وما . ؛ ٤١أرسلت،( الذي )ونبيلئ، ه; فقال أرّلتا( الذي 
فكتاأنتم، لقال; ادله ثاء ولو " [، ١١ءمران; ]آل ه ، ^١:؛>.همجته محت -غث ءؤ'ق-تم 

كانواصنيعهم، مثل صنع ومن اممه. رسول أصحاب خاصة ل كنتم قال; ولكن كلنا، 
،.٠١'المنكر عن وينهون بالعروق، يأمرون للناس أحرجتا أمة حم 

.١ ١ ص ،، iwaJiحن ود. مطلويح، أحد د. والممليق، الملأغة )١( 
م( ١٩٥٣^- ١٣٧٣)آ(تالخآداب،الرب،،للأّتاذممضالراقص،الفةالثانة)

—ءائثّة عن شي -محبتؤ لايقل ; باب الأدب، كتاب ٥("، ١ )a/ صعحه ق البخاري الإمام أحرجه )٣( 
:الإنسان كراهة'ثول، باب الألفاظ، كتاب ( ١٧٦٥صمححه)؛/ق لم موأحر-ن — محها اض رصي 

غريب،ل الهاية ٠ انظر ٠ ثيء كل عل لحربمي ١ لفي، ١ ثره ٠ واللقيس ،. ٢٢٥٠ورقمه)لهي حيثتط 
الحاوين،«رإ/لإآ(ء

لمموأحرجه طاهرا، بايته إدا باب؛ الدعوايتج، كتاب ٨( ٥ ٨" ٤ )a/ صحيحة ق البخاري أحرجه )٤( 
(.٢٧١رنم)٠ ث حل المضجع، وأحد الوم عند يقول ما باب; (، ٢٨٠حيحه)؛/١ صل 

يرضق البيان جامع ( ٢٩٢٣—٨٣٩——١٥٣ ٠ ٢— ٢ جعفر)٤ أبو اممري يزيد بن جرير بن محمل )٥( 
(٢٩القرأن)؛/
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أنثيرجلا أن ذلاائ،ت ل يروى ومما كذلك، منزلتها للكلمة كان العبامحي، العصر وق 
محته:هرمة ابن 

بالبابقائا هرمة ابن ذا هلها فقل يحث إن ريلئ، باق 

واقفاهرمة: ابن قال ؟ فاذا قال: )أماك( أنتدق أكث تلت، كدا ما للرحل: فقال 
والعتىأ١*.اللففل ندر من هدين ين ما علمتا لتلث، تال: ثم 

أنوالحق ذللثا، من ممرأ ثبد أمواتهم ق احلاتيم ومالعرب، لأداب والتع 
وجيلالمجوحة، الكلءاُتا من وغ؛رها الحيدة الكلمة ين شامعآ فرنا يجد المليم الدوق 

قال:الأتثر، ابن هاكلمة أنقل أن 

لمقلةوبن لوج( )العولفظة لففلة)الغصن( ين يفرق لا أن إل جهله ملغ ومن 
رالأمد(لفظة وبن ولفغلة)الخشليل( لففلة)الميف( وين ولففلة)الإمفنهل( )الدامة( 

قيل:كإ وشأنه، يرك يل بجواب، يجاب، ولا مجاؤلمح، أن ينبض فلا (، ولفغلة)الفدوكس 
يسويكمن إلا المقام هذا ق مثاله وما رحله، ق الحعرأأُ ولوألقى بجهله، الجاهل اتركوا 

ومعركلوة، كأنها غليفلة وشفة محمرة، عن ذات، الخلق شوهاء موداء زنجية صورة بن 
كحيل،وطرفح أسيل حد ذاُت، بحمرة، مثرية بيضاء رومية صورة وبن زيتية، كأنه قيل 

الصباحأ"ا'.عل ليل كأنها وطرة أقاح، من نقلم كأنا وجم 

.٢ ٦ ص وتايئخ تطور البلاغة صيف، شوقي الدممور ( ١ ) 
الظدر)؟(الخم:مالثىء 

رر(.الصحاح)مائة اكاصية،ورةلكنيءرخم« والعلرة*





اتقوآنية.اثممة سمها اثني اثقيم 

تكونقد ممرة قيا فيها نجد بيانية، قيمة من لها ما ْع القرآنية الكلمة اختيار إن 
تارنحيةتكون وقد ٥[ اءت ]النت قوله ق معك مث كإ اقتصادية 

وقدبعد، فيإ توف ك،ا [ ١ ٤ ]الاJدةت ه أJدداو٠وأودصتثاء ءؤءأنينايئهم قوله؛ ق كإ 
هأ0ةورئ اه؟وإداأاأأمم ءؤإداالقوافي£، محبحانه؛ قوله ي نرى كا وذللث، علمية، تكون 

لالأنفهلار;ؤداآلث1آ؛■هخبذاأئ؟رإداأللإأكثآض،ه أحرى• آية وق ا—؟[ ]اإتكويرت 
.U-\

و؛جاس-،الانكدار، ذكر النجوم فبجاست، اثنتين، كلمتين استعمل القرآن أن ترى ألا 
ماوتتامبها، تلأنمها التي الكلمة كانت، مضيئة النجوم كانتر ولما الانتثار، ذكر الكواكسر 

أجسامهي وإن،ا كالنجوم، ليست، الكوامم، كانت، ولما )الانكدار(، الكريم القرآن ذكره 
أجنانهاتتجلم لأما )الانتثار( تناسبها التي الكلمة كانت، بداما، مضيئة ضر صلة 

ونتناثر.

ئامإاتوأأم.ءؤ تعال؛ اممه قال، وبنيان، بناء كلمة وهما المتئامتثن، الكلمتين هاتين وتدبر 
ؤ(ثقتلؤرى قج تحن، ؤؤا)؛\ش وقال،؛ تالصافادت،؛؟ه[ ذ،آ-إث>ييه ئألمؤه قئآ 

قولهق جاءُت، فقد بناء كلمة أما ]الصف؛؛[، ه ^تحثشيثو»س صما ثيلمدء 
أرشدكمفاظروا [ ٢٢لاJقرةثؤ١كىؤثل٠لم بحانه؛ 

يطرقبيومم يبنون فهم الماس، يعرفه في،ا جاءت، )بنيان( كلمة القرآق، المعبير ممر إل اش 
بعض.فوق بعضها اللبنات، أو الحجارة وصع من لهم معلومة 

اض،كتاب، ق الكلمتين تغاير بأن ولأري_ح ماء، العن حديثآ جاءت، البناء كلمة لكن 
وأممه،قواعده له الأرقى فبتيان كدللثج، علمية قيمة يعطينا بيانية قيمة من له عيا فضلا 

ليسالأرض،فبناؤها ق الماس عهده ءٍا تاما اختلافآ فتختلفط الهاوية، الأجرام أما 
سالكون هدا ق الثه أودعه بها بعفى إل يعفها يشد ولكن الحجارة، ولا ؛اللبنات،، 
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.وغثرها الخاذيية هوالإن 

ctujjULJJt  اممظبمة.دلالاته له امم4تين

قبل،من ثلته ما يؤيد ممرة،وهاوا لقيم أساسا البيانية القثمة تكون أن يمكن وهكذا 
كلهالقرآن ينتغلم لأنه لا الإعجاز، وجوه وأعم وأهم هوأعفلم اليياق، الإعجاز وهوأن 

والتثرعالتارخ ق إنسانية قيم متعددة، ممرة قيم كدللث، عنه يشأ لأنه بل فصت،، 
التعدية.الحياة محالات، شتى ق قيم وقيمكونية، والتشريح، 

وأصدقه،تعبثر أصح تقلير،معارة خثر مقدرة الكريم القرآن كلمات، كانت، هنا من 
موصعل آخر،وذكرها دون موضع ق وتقديمها آخر، دون موصع ق الكلمة فاختيار 

اممه.شاء إن عليه سهللحلث، ك،ا إعجاز ذللث، كل دونآخر، 

القرآن:ي المإدف دعوى أولا: 

الرائق،،قضية وهى وحل.يثا، قيئا العلياء ثغلتط بقضية أولا الحدين، ولنبدأك 
اللفظ.اتحاد المشرك لأن المشرك؛ غثر وهو واحد، بمعنى الألفايل تعدد هو والرادن، 

الرائق،قضية قيمة،أما أبمحايثج ولم الوءين، هدين العلماء بحن، وقد المعنى، وتعدد 
قفارس وابن اللغوية، الفروق كتابه ق العسكري هلال أبو عنها تحدمث، فلقي. 

فيهاكتِإ المشترك قضية وكدللث، المحدئتن من »الزهر«وكثثر ل يومحلي والراالماحيى« 
بعنوانكتابآ كتب، فلقد المثري، المشترك ق كتب، من أواتل ومن والأصوليون، اللغويون 

٠١٠افه. كتاب، ق معناه واختلف، لفظه اتفق *ما 

الترادف،.قضية الأن يحنينا والذي 

نكتاب،كلّلاائأ، الأمر وليي الراين،، ق كتب، ما باب، من الكتاب، عازا الخالدى ملاح الدكتور عد (أ 
واتحدلفظه تعدد ما هر علمتا كإ والرادف معناه، واختلفا لففله اتحد الذي الشرك من هر إنإ الرد 

.١٦٤ص / إعجازالقرآن ق اليان معناء، 



الحديثأن ويظهر واحد، معنى الكالإدت، أو للكالمت؛ن يكون أن مشيته عند والترادف 
فروقمن الكالإُن، هلْ ُين ما وتلمس مترادفة، أتبما وهلة لأول تبدو التي الكلمات عن 

أنوكيف بالباب( نائا هرمة ابن )هدا ت هرمة ابن قول قبل من لنا تم فقد مكرأ، ظهر 
الفرقأن له وين واقفا، هرمة ابن هدا له1 وصوبه البيت، هدا متنيه عل أنكر هرمة ابن 
٠ماصع فرق الكلمنتن بن 

اجلسله: فقال الآمون، عل دخل أنه من شمل بن الضر عن رووه ما هدا ومن 
وذكره؛،ااتكاء، بعد الحلوس يكون إن،ا المرمنن أمير يا الفر؛ فقال ثلاُث،، أو مرتن 

عنفنهاهم ؤيعلمهم، أصحابه يعقل كان. حيث، الرواة، يعص عن السنة ل جاء 
ءألأقال: ثم فجااسأ١؛، متكثا وكان الحويث،: راوي قال الوالدين، وعقوق باطه الترك 
.ذللث،المأمون فآءج-_، اقعد، قل: قال: إذن— أقول ف،اذا المأمون: قال الزور® وقول 

يستخف،®وقد الحاحظ: كلمة العالإء بن واشتهر هذا موضوعنا ق أصل هو ومما 
قيذكر لر وتعال تبارك اه أن ترى ألا بذللئؤ، أحق وعيرها وبمتعمالوما ألفاظا الاس 
والاسالذلاهر، والعجز المدغ الفقر موصؤع أول العقاب، موضع ل إلا ا"بموع القرآن 

الالأصة وأكثر والعامة الانتقام، موضع ق الخؤع، ؤيدكرون غجؤ اللايدكرون 
ذكرإذا أنه نزل عليه الذي القرآن ولففل الغبن،، ذكر وين ا،لهلر ذكر بير1، يفصلون 
بجمعلا تراه ألا الأرضن، يقل لر ماوات مع ذكر ؤإذا الأماع، يقل ل؛ الأبصار 
منلأينتقون ذلك، غير العامة أفواه عل والحاري أس،اعآ، مع الولا أرضن الأرض 
لفغلذكر يجد لر أنه القراء بعض زعم وقد بالامتعإل، وأول بالذكر، ماهوأحق الألفاظ 
اكزويج*أآ/موضع ؤ، إلا القرآن 3، الكاح 

الزور.شهادة ل مل ما باب النهايات،، محاب ق ٢( ٦ ٥ صححه)٤ ل الخاري احرجه )١( 
•٢( ٠ / )١ الخليل دار هارون، اللام عبد وشرح تحقيق للجاحظ، واكيتن اليان  ٢٢ر

-١٦٨-



اتمم«ات|ساني تحديد فواتي 

وتعالتبارك اش كتاب تمر ق حفي غثر أثر يثبهها وما الملحوظان لهده كان ولقد 
ءؤوإد1أئزهملمدامإهتعال; قوله مثل ق القيام كلمة امتعمك غل،اذا يعد، فيإ 

ونغوأعدولو_؛؛i^ ُؤ قوله مثل ق الوقوف، كلمة اسنعملت، يينإ [ ٢٠تالبقرةت 

القعودس اتمالت، ولر ٢[ ٤ ]الصافانح: i ثقئوءئوزن ٣[،> ٠ ]الأنعام: i 'ديإ 
لالتووةتاُم[ه نكنر ديئا ت سبحانه قوله مثل ق اف كتاب ق ممرأ 

عرلالور:'ا"ا لالخنت٩[، ه سدهاسد
آلثبمنييى مثحوأ ذؤ مق ودا واحدة: آية ق إلا الحلوس مائة تستعمل لر حض 

العملوكالمة آياُت، ق الفعل كلمة امتعملت، ولر [ ١١]المجادلة: ه ذ؛ؤ بم~جأاثه ةم،مإ 
الذيمعناه لفنل لكل نحدد مفيدة شيقة أيحاانا من ذللئح غم إل أحرى؟ يايت، آل 

فيه.غيره معه لايشترك 

الناسحرم قد القرآنية، الكلمة لفهوم المنضجل التحديد عدم أن هنا نقرر أن ولأيي 
أمامهموسد القرآنية، الكلمة لمدلول متكامل إدراك ويين بينهم وحال ممره، فوائد من 

التفسيركتب، س كثثرآ أن ونعترف الكريمة، الأيايتح من لكثير الدقيق الوعي أبواب 
أنعل والمعاحم الكتب، هذه التقت، حيث، كلمه ذللثج ق سببا كانت، اللغوية والمعاحم 

يبعض.يعضها ونحتلهل المحاق، فتشتبه القرآنية، للكلمة القريب، المعنى تعملي 

كثثؤينفإن ومفاخرها، اللغة خصائص من الرائق يعد الحلمإء يعفى كان ؤإذا 

لهدهوالياحشن الحلمإ■، يعفى فهلن وقد '، والإنكارألبنة الموقف، الرادفج من وقفوا 
قفيةفعلرحوا ؤإدراكه، المعنى فهم ق محلي أثر من تحدثه أن يمكن وما الخطيرة، القضية 

كذليثح.المحدنن إل نحاوزْ يل فحسب،، الأفدمن عل ذللث، يقتصر ولر للبحنخ، الرادفح 

١ ٩٧٣ّة)- واق الواحد، عد عل الأمحتاذ - محلة : اظر :١( 



V ثنماثى.الله كءب ترائيا

كثيرونإليه اطمأن وند إليه، نهلمتن والذي أه، هنا القضية هده مميل يعنينا ولا 
مرادفةالناس بعض ظنها اش والكليان وتعال، تارك افر كتاب ل لأترادف أن قبلنا 

فهن2إالعكم موجزأ طرفا ؤإليكم الدنيق، معناها لكل أن نجد فيها، النفلر تنعم عندما 
مترادفة.أتبما يقلن الش الكات بعض عل 

■•ترادهت أنها يظن كلمات 

فرق،من أكثر بينها أن مع بينها يفرق الناص من كثثر يكاد لا ت والخشية الخوف -١ 
منه.وأشد الخوف ص أعل الخشية أن منها 

هؤربجثويىث٠iةالأ٣٠ألخساب الايات ص كثير ق بافه الخشية حمت ولدا 
]الرءد:الإ[

والخوفقويا، الخائي كان ؤإن ايخثي، عظم من تكون الخشية بأن أيما يينه،ا وفرق 
أمرأيسيرا.الخوف كان ؤإن الخانق صعق من يكون 

شخ؛لليدنحو العظمة عل تدل تقاليبها ق )الخاء،والشان،والياء( أن لدللثح ؤيدل 
•٠٢اللماص ص غلفل لما وخيش: الكثر، 

^0ن؛اتايءلصعثيؤأشهتعال! اممه حق ق غالبا الخشية وردت ولد.ا 
هوالأحثر الوجه وطا [. ٢٨]فاطر: تدنؤأه [ ٧٤]اJقرة: 

ماوأكثر تعفليم، يشويه حوف ءالخشية قال؛ حيث الأصفهاف الراغب عليه اقتصر الذي 

يحوثمركز محلة اللغوية( الدرامات ل وأترها القرآنية يحثنا)الكلمة إل فليرجع التفصيل أراد من )١( 
قطر.م( ١  ٩٨٩"ه  ١٤٠)٩ الراح العدد والسارة، السنة 

٦(.• ٢  IT)يوًر للالأفران معترك )٢( 

-١٧٠-



, ١٠محنه كنشى يإ علم من ذلك يكون 

تالله رحمه قال الراغب، ذكر0 ما يرتض لر ~ تعال الله رصا~رحمه رشيد يد الولكن 
قالخرف هدا من وردت الي الشواهد كل ق لأيفلهر الراغب ذكره الذي القتد ارإن 

ررقانقالت العرب أقوال من بثيء ذلك عل امتشهد أن .وبعد العرب٠١ وكلام القرآن 
محلق الخوف هي الخشية تكون أن عندي فالأقرب فرق، والخشية الخوف بين كان 

ولعلفيها، المعتى هدا بجد الخشية حرق فيها ورد التي الآياتا ق النفلر دقق ومن الأمل، 
يرجىمما وهي دقلاررديئا( ممرها جاء إذا نحشو، النخلة حثت، مائه؛ من الخشية أصل 
الراغمِ،ذكر0 ما مواء الفروق ند.رك الكريمة، القرآنية الأيات تتبعنا ؤإذا ٠. الخيل.ااُ منها 

ويمأبحانه؛ فقوله الكلتن، بين فرق من أكثر هناك يكون أن صر فلا ءارْ، أم 
الخشيةأن من المنار، صاحب قاله لما يشهل■ [ ٢٨فاحلرت ت ع؛-ادهألادنوأه ين آلله بنش 
مامع يتتال ولا الأمل، وبدللئ، الخوف 7،دا العلياء من أحق ومن الأمل، محل ق خوف 

التعفليم،-بدا حقيقون والعلياء التحظم، يشويه خوف الخشية! أن من الراغب، قاله 
•عليه حريصون 

^^٥٤يجو وقوله؛ [ ١٥*]البقرة! ه بحانه! قوله كيلك 
]ااتووة!ّاا[عئثوءإزقترمحبجثآه أن ]الائدة!ّا[، ه وئطوي 

وأتى.جاء الكلمتان! هاتان واحن يمعتى أما يقلن التي القرآنية الكليات ومن ٢— 
المعاقإل الثانية! ازكلمة شتي سيا والأعيان، الخواهر إل غالبآ ند تالأول فالكلمة 

-والأزمان 

يدءجاء ُؤول»تن تعال؛ قال الرصؤح، كل واصحآ نللثا بجد القرآنية للايات والنتع 
]يوش!وحاءوعقفمهي٠نبه ءؤ الملك بص.واع أي! [ ٧٢]يوسف! بعيره حمل 

.٣٢٢؛/ ١■^النار: 



^ئلأممحلو، تعالت وقال لالفجرت'ُا'ا[ ه بجمذهئت وحأئء ؤ [ ١٨
[.٢٤ليوست ه أوتارا قلا مدا [ ١ ت ]المحل 
—واللام الصلاة عاليه — لوؤل نمة سياق ق تعال نوله ق الكلمتان اجتمعت وقد 

—]الحجرتّآا" ه تاكمأشهبجإيك.و؛' اؤأ ئؤ 
الراغبذهب وقد الحق، يه أتى والذي مشاهد، وهوأمر العياب، به جاووا الذي [، ٦٤

لليلت نيل ومنه المجيء، معللمق من فهوأحص بسهولة، المجيء م إما الإتيان أن إل 
٠١وأنادي•'أي وجهه عل المار 

U وقوله]هود:أأ[ بماساعك:اياسه > تحال: قوله
ه]الأعرافتة'؟[.همونسائولأدتنئيمى سبحانه; 

أمروكأنه هوالموت، الثانية الأية وق العياب، هو الأول: الأية ق عنه المتحدث فان 
٠ُ بالحضور عنه الكريم القرآن يعثر ولهدا مشاهد، 

-يإ!دأعك، إعجازه، مظاهر من مظهر بمحق تعال اممه كتاب، ق كلمتان وهناك —٣ 

اضن:جهتن من بينهإ الفرق أن ؤيفلهر والعمل، الفعل، 

زمانه.يمتد لما يستعمل لفظ)عمل( فان أولا: أما 

واحدة.دفعة يكون فهولما ذلك، من العكس فعل لففلة)الفعل( وأما 

قالشهادة، محر له نشهن، الكريمة والأيات الفرق. هدا يزيد القرآف والامتمأل 
ؤ]البقرة:هآ[ تعال: 

[>هأظوأهتالوبة:٥•١[ا١٣]بأ:

)ا(الهمدات

(,٨٠ممامآنلأزركثي)ة/ 

-١٧٢-



ركناآلم ؤ واحدة، دفعة نحديث، وإن،ا مستمر، زمان لها فليس الفعل، مائة استعإل أما 
ؤوئعلث<]ااميلت١[ ]الفجرتاُ[. وإلولإاث\ؤيم صل 

سشآفيس،هلاهماء:بمل[.

تعال-.اه رحمه اليوءليُاا— عليه اقتصر الذي هو الفرق وهذا 

—تعال الله رخمه — الراغّا ذكره ما وهو وروعة. دقة محه يقل لا آخر فرق وهاك 

الفعللأن الفحل؛ من أخص فهو يقصد، الحيوان من يكون فعل كل ٠رالعملت ،; Jliحيث 
؛.الحإدايت،®؛ إل س_، وقد قصو، فعل منها يع التي الهيواناُت< إل يب قد 

سن.كرهما وهو الفرق، لهد.ا تطبيقا يعد الآيارتهما من — الله —رحمه الراغب، يذكر و!؛ 
الله.بعون 

محورةق تعال قال، ه، نفبه وتهليب، قلبه، به يْلمئن ما محي الحكيم الذكر ق فالتامل 

هليجإتالآنحُطت؛يأءهءفيألّتوتي لخ'مأ، أؤترأر،اةتمئ ُؤ النورت 
مماله>الأنثياءت محورة ق تعال وقال [، ٤١]النورته صتلؤى تا علم ؤاممه 

ه'كر.اىمحؤثث نؤم الانفطار! محورة وق [ ٦٣]الأنبياء! ه ءتقارهمسا 
[.١٢—١ ٠ تالأنفطار! 

لوغيره طير من الحيوان إل أمحمند فالفعل ظاهر، فامرهما والثانية! الأول الأية أما 
الثانية.الآيةالأول،وإلالح،ادفيالآية 

يقل!لر حيث، النزل وجل افه، فتعال رائع، مر منها لنا بلؤح فإنه الثالثة! الأية وأما 
يعلمونالفعلين بين ما وهو فصإ، لفظي غرض أحل من لا تعملون(. ما )يعلمون 

أنوهو وأدق• ذالئ١ من أعمق هو ئا ؤإنإ ،، الأحرفق وتشابه تقارُب، وتعملون،من 

>٦(.٤/٣لدّّوش))؛(م>كالأمان 
.٣٤٨)آ(الفرداُت،/ 
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علحرصهم سن وهدا ]الخن!ه[، ه مثعدبمننع ث، ؤوأداَقاشاو لاك<رتهه[ 
.المع امزاق 

آيبمتيبم(ؤ\ مثمأ مد!^٢ ؤإدا تعال؛ قوله ق إلا تأت فلم جلوس، مادة! أما 
ومنهفيها، الكث لايطول عادة المجالس وهذه [. ١١تالجادلت؛ ه دم ص؛جأدثم ةم،مإ 

®إياكمالأحر والحديث ٠ ' ٠ السوء وجليس الصالح الحلميس ®مثل الشريمؤ الحديث، 
ارآ'.الهلرقات عل والخلوس 

مادة؛فمنها والثبات الالأثا عل تدل والدال( وااعين، )القاف، أن العربية أمرار ومن 
الماء،يل مق يبقى الذي الدائم الكثتر للرات والدقعاءت قبل، من عنيل نحدثنا التي قعد 

ثابتة.قضايا وهي والعقيدة! الكاح، لعقدة يستعمل الذي العقد ومنه! 

الجلومنه! الحركة، ففيها ذللث،، من العكس فعل والسين( واللام، )الحيم أما 
.صاحبه عند يبقى لا الذي المتحرلث للثيء 

®محلى®قولهم! ق وكسروها ®يقعدا، قولهم! ق الضاؤع من صموا أمم والعلريف 
فيهلما الأثقل القمة واستعملوا الحركة، فيه لما فاسنعملوها الضمة، من أحف، والكسرة 

.المكثط

قواتحاد اللمفغل، ق تشابه من الكلمتين هاتين بين ما مع والإيتاء! الإعهلاء ٥— 
الامتعإللذللثح ويشهد فروق، فبينهإ ذلك ومع الماس، من ممر عند الامتحإل 

بارى؟والإعطاء الإيتاء ب؛ن الفروق ناهي القرآف، 

الإعطاءمن أقوى الإتيان أن — تعال الله رحمهإ ~ الحويتي عن الرهان صاص، يشل 
مفعواه.رمقإثثات 

(,٥٥٣٤)المسك يائي، / والصيد الذياح كتابج / صحيحه ق البخاري أحرجه )١( 
(.٦٢٤ مها)ه والخلوص الدور أفنية بامط كتااّث،الظالم/ / صححه ق البخاري أحرجه )٢( 

.٨٠؛/ )م(ابمفيئومالأرأنمجم: 
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التملك،جهة عل كون إن،ا الإعطاء أن وهو والإيتاء الإعطاء من آحر فرق وهناك 
جهةعل الإيتاء يكون لا وقد ]ص!هّآ[ ه ^ةمحآوملث٠قمحاى ؤ تعالت قال 

اك٠الLلث،.

يكونوقد الثان، والعظيم الكثثر، للثيء إلا يكون لا الإيتاء وهوأن ثاك• وفرق 
]الجم:ستعال: قال للقلل، الإعطاء 

٣٤.]

محلرما وأول ذكرناها، التي المروق هده ضوء عل القرآنية الايامتح نتدبر أن ويمكننا 
ؤءامأؤوأ٠ي٣أآدلزأ سبحانه: فوله الكلمتن هاتن بن الفرق فيه ليلمح معرفته للفكر 
]التواة:ه٢[.عنتجيخإ٣روىه الحزمه ؤ-مئ(بمقوأ وقوله: ]النور:ا"ه[ ه ألجمة 

الإظءكلمة اتمالت، الزكاة جالم، ففي والحرية، الزكاة كل،ن عن عم كتف فانظر 
جهة،من التمليك ميل عل عطاء فهي قل، من ذكرناها التي الفروق نلمح أن فيمكن 

ولاقلوّيم، من حالمة نحرجونيا المزمنن لأن كدللث،، مفعولها إنات ل قوة أكثر وهي 
>الئتعال: قال والحكة، اكلخ، بجانب كيلك، الإباء اسل ولقد الحنة، كيلك 

شؤوفي[لحهضه تعال: وقال [ ٢٦عمران: زآل \ثثلأك>»ىدكاءه مي تتلكألممف 
ؤن:ابمثمممكاسه[ ١٢].ريم: ه ؤن:اسآئلإجا [ ٢٦٩]البقرة: ^^ ٤٥

[.٥٤]النماء: 

محظوا؛0 زيمرشكزقفيآئبك( ؤ ١لآية: هدْ نقرأفيه أن فتكفي الإءهلاء. أما 
الالمنافق؛ن وإءْلاء [، ٥٨]التوبة: ه يتئلوث. ؛؛ Jb».مآإدا ثْأوألم نإن مبمبموا يتنا 

وغيرهالرجل لأععلي )إق واللام الصلاة عليه الرسول يقول يستحقونه، لكوتبمم 
أحبإتمه(ءا؛.

تعال:اش قول باب - الزكاة محاب - ١(  ٤٧٨صححه)ق الخاوي حرجه أ( 
للثتاثاهلاوقرة:'اي\[.
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منهكالمة أي نجد لن قانتا تعال، اممه كتاب تدبرنا ؤإذا أمد، وطزذ اطه، لأعداء ومقارعق 
.مدها ند أل عن قفلا •ءارها، تثبه 

 _-U:والشكر

هدمذكرت وكد ٢[، ]الفائ: ه 0 سآصضك> ف بقوله: ممابه اف بدأ 
منأكثر ذكرت الشكر كلمة ولكن عيية، لسور فاتحة عديدة مرات ه ؤادم1ثف الحملة 

تاوقرة:'اآهااؤث*قكئث؛ولاه أدمكنوأثه؛كروأإا تعال؛، ١١٠الحمد، كلمة 
tU]إبراهيم: 4 قو>؛تدلإ' <ثةطزنح ين تأدثن3ئإ إد نؤ 

إلاالمسرين بعض ذهب ولأي [ ١ ٩ ]النمل: ه يليف ؤهك ي آست، آيآ 
٠المدهب هدا عر لهبوا والمحققول واحد، معنى ذواتا الكلبن أن 

فلاالشكر أما بالالسان، يكون الحمد فإن والشكر، الحمد ؛؛ن فر3، من كان ؤإذا 
والحوارح.يالألب يكون ؤأنيأ وحده، اللسان به نحتص 

الحجاوالضير اق وييدي ثلاثة مني نماء الادتكم أق

أمانعمة، مقابل إلا يكون لا الشكر أن وهو والشكر، الحمد بض آخر فرق، وهناك 
يتالك،أن دون أوكرمه لشجاعته انآ إنتحمد فألمثؤ حسن، ثيء لأي يكون قانعا الحمد 

العزيز.الكتاب فاتحة ق كلمة)الحمد( احيرت ها أجل ومن ٌيء، منه 

والعجب،وريب، ثالث، كلمتا ومما تعال، الله كتاب ق استعملتا كلمتان وهاتان ٨— 

محاكزكن لر لو بقولهم: اللغة ذ الرائق وجود عل محتجون الدين من العجب كل 
؛الشالث،ُأ*. ١٣٦١الرنفر: أن صح ما ترادف 

الارآنيالشلث،،وامتمالا الريب، يفر كف، ندري لا لأننا أمره من نعجب ؤإنعا 

■٤ * ٤ ص ، ١ ج وأبوالفضل، والجاوك، الول جاد محمد حمقه الموطئ، الزمر )١( 
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الكبرىالقضايا عن دانا الريب ينمي الكريم فالقرآن فروق، بل فرق، من بينها لما شاهد 
 cعبم،آيجتثلآضضؤ أحوالهم، جع ق الومنى عن ينفيه أنه كا والساعة، كااكتاب

]الخج:ب[ه ^^^١ ؤثأنألثاثمحمته تاوقرة:آأا، 
آلإبروأ \ؤ(ذ ِرأاب ^^!٠ [، ١ لالخجراات،ته ثم ؤمحبمش، اس آؤ;ُا»امنوأ 

ثامحنسر:اص.

مريبيكالمة توصما ما غاليا فإنما الكافرين، إل مسندة الشك كلمة استعملت ؤإذا 

]الشورىت؛ا[،ه منة سك لبج، آلكشث، وررأ أتيئ ؤدإة 
.لإيراممت٩[ ه ٣<يماديناإممم 

عنها،يضرب، فإنه الكافرين إل نية موحدها ذكريت، إذا الثلث،، كلمة أن نجد وقد 
يلؤ الكافرين: عن تعال هال، موءآ، منها وأشد ضلالا، منها أكثر هو ما إل وينتقل 

واستعمل[ ٦٦]النمل؛ه ؤ(لإاتإابل،بمهائوق ألآج-ثفءبز،َ ؤ، علمهم د'/إث 
[.٩٤ويونس:^تحت،ؤ،م،تثآولألأئثه ؤؤ تعال: نوله ق وصمط دون الشلثؤ، 

فالريب،الثلثؤ، من أكثر ثيء الريب أن ق مرددين غبر نححلمتا الكريمة الآيا>تإ وهده 
الطمأنينة،تنال تيم ومن الُيظرآ؛، أسابج من فيها عنتلمح وما النفس ل القلق عن ينم 

يسندأن وب؛ن بينه حيل لدللن، الثريفخ قلبه عن فضلا المومتتن ماح عن بعيد وهدا 
.الريب،إليه 

أيأنه ذللث، محاذير، من الري—، 3، ما فيه ليس الثلث، أن إلا عته. بعده فمع الثلث، أما 
البحيثج متقايلن نثن ب،ن النفس وقوف ارالثلث، الراغب،: نال شينبن، ي،ن تردد الثلث، 

مزىمن الإمارة: وطلب، اكابالن، ل الردد وارية: بامارة، الآخر عل أحدهما يرجح 
.فيهُ توهم عإ ينكشف، ثم الثيء، ؤ، يتوهم أن والريب،: للدر، مسحه أي: الضميع، 

,١ ٠ الن؛؛ريةجاصزاُ اسعة شرت ان العال، روح م(  ١٨٥٤-— ٥١٢٧٠محمودالألومحي)محته )١( 
)أ(الراغِ،،الفردات،صه-آ.
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قالإليهم، ند يالفعل هدا وأن الناقمون، نيا يوصف المادة، هذه نجد أننا هنا ونزيد 
دقنو)ىلا د1نثذتمفأثميى إئما المنافقين1ؤ عن الخديث، سياق ق براءة سورة ق تعال 

وقال[، ]١١^^٥٤ه دهرؤ، دلوب4نر وأريابمئ أي وأؤومحِ >مح 
حاربلن ؤإرصادآ المؤمنان بين وتفرقا وكفرآ صرارأ مسجدآ اتحدوا الدين عن محبحانه 

[.١١•لاكو؛ةت ه ؤ قبل من ورسوله اف 

قالثاسع بون من بينهإ ما عل يدل وتدبرها معا، الكلمتين حمعت، آية التنزيل وق 
باسمهالسورة سمست، الذي المؤمن هدا حْناب لتا محكي وهو المزمن محورة ل تعال 

حاءمحكمل يانيم آثتشي، ثل من يؤسف لكم  ٤١٠.فرعون؛لآل ونوله 
هوس آفه ثتبمل ٍققإك رسو؟ُج بمثدءء أفءئ دبمكث> آى هلتتِ ئتكثت ^١ حئ يمء 

عندأشمما حكر قثألLنيأظلم اكبمث,محيلا^؛١^،أش و؟ مس-رذثمياب 
؛r[،To:>U]ء،حيمخافيه أممة كو;لاثثلح :١^٦ ون تعنت 
مهللقةالثلث، كلمة جاءت، حسئ، الكلمتين، بين الشاسع الفرق الكريم السياق من ونرى 
كلمةأما اللام، عليه به جاءهم فيها ترددهم من أكثر منها يفهم ولا وصفح، دون 

منذللث، غير إل والإصلأل، بالإسراف، مقترنة ذكرت، فقد الريس، من المشتقة مرتاب 

ْعوقفنا أننا ولو الريب،، قلوتبم ق استقر الدين أولثلثؤ سوء عن تنم الش ، الأوصاف
أنيمكن لا كلمة كل أن لوجدنا الكلمتين هاتين إحدى فيها ذكرت، التي القرآنية الأيات 
,أحتها مكان تصلح 

والتفنيدتوالتئريب، اللوم ~ ٩ 

متقاربةوهي اإثلأدث،ط الكلعاته هذه جاءت، واللام الصلاة عليه يوسمؤ ورة حمق 
تسبحانه قوله ق فيقول يبعض، يعضها يفر القرين بعض جعل تما العني، حيث، من 

تلومون.أن لولا [ ٩ ٤ ]يوسف،؛ ه محن تمد ١)، ؤ؛؛]٩ 



هذهمع تقف أن علينا بمتإن القرآنية، الكليات امحتعيال ق والإحكام الدقة ولكن 
.منها كل ق جاءت الذي السياق إل ننفلر وأن الكليات، 

ردآالعزيز امرأة من جاء — قوة وأكثرها وأقواها أندها ولعل ~ العدل وهو ماللوم 
أمأتؤ بينهن، حديثها واسر وفذلاعة، نوة بكل ألتهن لاكتها وقد النوة، عل 

يسمست،سييىفيئت،إنجة أج'قثا ثعث4احئاءائالمثهافيٌدفيفين ف ء مصي ئنماءن 
^٥١١^،لن; قالت، ثم عنه، الكريم القرآن حدثنا ما وكان ٣[ ١ — ٣ ٠ ]يوش; 

قأصيلة موصعها ق متقرة هنا اللوم كلمة فجاءت . [ ٣٢يوسم،! ه] أؤ.ىلستجامه 
.عثرهاعنها يد لا فيه استعملت، الذي مكاثها 

الصلاةعليه يوض من حديثا جاءت فلقد التثريب،، كلمة وهي الثانية الكلمة أما 
لمدناش ناؤأ ؤ يالذني، وسعروا الحقيقة، لم خلهرت أن بعد لإحوته واللام 
ممزآس٥^^١^١ ثرث هائلا . لخْاقيرتث، اس'ئفثارإندظنا ءاثرلئ_ 

[.٩٢" ٩ ١ يم]يوسف; اوجمينك، ؤبموأتيمم لكم 
الأيةق جاء كيا عليكم، لوم لا يقل; فلم اف، كتاب، ل الكلمة هذه سياق ق فانفلروا 

الصلاةعليه يولحر نبينا به النه أكرم ما عل يدلما الكلمة هذه واستعيال السائقة، 
وتانيبح،*لاعت—، لهم; يقول فهو الخلق، بحس عليه من يا اُئن، حن من والسلام 

فكلمةاليوم® عليكم تثريب، فلا منكم، كان بيا أنفكم تولوا ولا مضى، ما دعوا 
أحرى.كلمة مدها تسد لا هنا التثريب، 

عليهيعقوب عن حديثآ الكريم القرآن ذكرها فقد التفنيد، وهي الثالثة الكلمة أما 
ل،لولا ، يوثق,محيح ممد إن، أبوهم ل  ١٥أفر _Ji، وثثا ؤ والسلأم ة  ١١٠۵١١

استعإلولكن ٠ تلؤمون أن ®لولا فسرها المقرين بعض [ ٩٤]يوسمؤ; كدؤزه 
فالتفنيدكذلك،، الخاصة وفللالها الخاص كيانبما لها يجعل الموضع هذا j لها الكريم القرآن 



الراغب:قال الإفساد، أصله وإن،أ اللوم، ليس محا 

أنا0منالونهئال أولا ؤ قال؛ الرأي، صعق—، وهو الفني، إل الإنسان بن نالتفنيد؛  ١١
ذلكُا/الإنسان من يظهر أن والإفناد ذكري؛؛،، ما وحقيقته تلوموق، 

.— رأينا باللوم~كإ الإفناد ضر الراغب، رد فقد 

فالكلمةما، الخاصى والوش ما، اللائق مكاتبا ق تتح امتعملثلامحث، كلٍاتا هذه 

منحديثا ت؛، كانوالثانية ومهرن، بما مكرن وقد للنوة، العزيز امرأة من تت، كانالأول 
والتانس_ا،الشعور نفوسهم من يمحو كي لإحو؛ا•، الية توالسلام الصلاة عليه يوسم، 

ذووهيتهمه لا كي السلام الصالة عاليه يعقوب، من حديثا كاستن، الثالثة والكلمة 
ائه.وفالرأي يفحما ليخوخته 

متحدةمترادفة أتبا يظن التي الألفاظ نالك، عن البحث، هذا ق ذكريت، بإ وأكتفي 
جديدة،قرآنية روضة ؤإل فصلآخر، إل لنتتقل الحث،، هذا ق الكلام ولميع المعنى. 
الوكيل.ونعم وهوحبنا التوفيق، ومنه المكلان، الثه وعل 

النشابهات>الواضع الخت،خة.ةت الأمماظ، اسصال > _ 

ولكنهاالمعنى، ق محتلفة ألفاظا الكريم القرآن استخدام القضية، حذْ يتمل وتما 
هذه؛ومن ويناسبه يلائمه بإ موصع كل واحتمى متئاحة، مواصع ق حاءين، 

ومحاربةالخهاد سياق ق اتكل٠تين من كل ورديت، فقد والقذف،؛ الإلقاء كالمتا؛ - ١ 

للمؤ٠نين،إكراما الرعب، حذا عباده عل النعم وتعال تبارك الله إل ندبن مالأعداء، 
قوىفيه علينأ تالثت، الذي الغلرف،، هذا ق ونحن سبحانه ونسأله أعدائهم، عل ويأسا 
قلوحمق ، يقذفأن اش نسأل وعملائها، وحلفائها الباغية أمريكا بقيادة والبغي الكر 

.ص١:٦٨٣(الفردان،: 
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مورةل تعال ئال النمير، ونعم المول نعم سحاته ا'ب وشتتا، شطهم وأن الرعب، 
سورةل وقال [، ١٢ه]الأنفالأ الثمن هزم،العث>كثثوأ ق يجند الأنفال: 

ونذذ،ؤ،ئولأإالرعب

منتعطي )القذف( كلمة أن يدرك اللغة قضايا ز ومعرفة اؤللاع أدنى له كان ومن 
كلمة)إلقاء(.j يوجد لا U النللأل من وتش الدلالة، 

بينلأهم يقال: ولهذا والفخامة، والقرة الندة فيه لما تستعمل إنإ )القذف( فكلمة 
يكونفلا القذف أما انمغيرة، الحصاة وهى الحاوف، رمى هو فالحذف: ٠ وقاذف حاذف 

فيه.ضاربه واشتل. الحجارة من ير بإ إلا 

المكان^ا ق كلمة كل جاءت متليرين،لم نتساءل الكريمين الصين أمام نقف وحينإ 
منهلابد أمرآ السياق كان لذللث، التساؤل، هل.ا عل بالإجابة كفيل والسياق ا؟ غيره دون 

فإنالقرآن لقسر عنهإ غناء لا والمأثور اللغة كانت ؤإذا وتفر0، العزيز الكتاب لفهم 
٠بصيده نحن ما بيان ؤإليك كذلك. السياق 

بينكانت والي بدر، غزوة عن تحدثت التي الأنفال محورة ق جاءت الإلقاء كالمة 
الموصع،ذلك ق ويتجمعون يقفون مكة أهل من المشركون وكان قريش، وبين المسالمين 

لجاءت فج( )القن. كلمة ولكن وأسلحتهم، تروسهم إلا به يتحصنون ما محيون لا 
لهمكانت، ~ عنهم القرآن حدثتا كا ~ الذ.ين وهم الضير، بني محررة الحثر، محورة 

هوؤ المؤمنين عل وهويمتن ذلك، عن محدثنا الكريم والقرآن الحصينة، المتة حمونبم 
ويمأأمهرأزمحيم؛ ناثلننثن من ٌ^٢٧^؟ 

٢[.]الحثر: ماثثهنتوممنزآشه 

أنيملح لا حيث، اسف كلمة وجاءت الناب، ^١^١ ق إذن الإلقاء كلمة كانت، 
ورواء.-هاء القرآنية الكلمة لآ تتجل وهكذا الإلقاء... كلمة تستعمل 
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موصعق منهإ واحدة كل استعملت اف، كتاب ل كلمتان هاتان وشاق حاد ٢" 
سياقق الثانية واستعملت اداءقين، عن الحدث سياق ق الأول اسعملت نفد ممن، 

عنالحديث سياق ق براءة صورة ق حاء ما لدلك يشهد كإ الكافرين، عن الحديث 
ا،لجادلةسورة وق [، ٦٣]التوبة; ورسوثأه أذم ءثثادد بماموأأئه'ش آلم ؤ المناشن 

ةتو0آدن ينملهنه]الخادلة:٥آ أك؛ال َقاَةث وذإيخلإو\' أثم ةةو0 ءؤإ0ق' 
.٢[ • ]المجادلة: ه ^موثأظث<يىآلأدبيا 

ددبمودُأق ينلكيأدهمصامأ ؤ تعال؛ قوله ق الكافرين عن حديثا المنانة وردت 
ؤدُلائ،ءآملمالمشركين، عن حديثا [ ١٣]الأية; الأنفال محورة ق هثيقآأقددٌوذه دس 

اليهود.عن حديثا [ ٤ ]الأية: الحشر صورة ل سآمأأقصوأم.ه 

نقول:ذللمثف عل وللإحابة ؟ بموصعها كلمة كل احتمت لر والسؤال; 

البعد،معنى ففيها الأحر، فيه الذي غير ثق ق الفرشن من كل يكون أن الشاقة إن 
أي— حد الأحر عن أحدهما يفصل المتحادان إذ المعنى، هدا فيها الحادة;فليس أما 

الشركاء،بين تميز علامات من فيها ما وهو الأرض، كحد الفرشن بين توضع ~ علامة 
وليسالظاهرة أحكامه عليهم فتجري بألسنتهم الإسلام يدعون المنافقون وهكذا 

قالحادة وكلمة الكافرين، حاب ق المشاقة كلمة استعملت، لذا كذلل؛،، الكافرون 

بالتهم.الإسلام اياشنتدعون لأن الناشز، حانب، 

والخلق()الفعل عمران; آل صورة ق متجاورتان كلمتان وهاتان ٣" 

بدلإأأاءكيرُوثذ علتم ل قؤة ثادرثائ ؤ اللام; عليه زكريا قمة إحداهما;في 
مريم;والأخرىفيقمة [. ٤٠عمران; ]آل ه  س

]آلءمران;ية[؟^ىأسحيىناثأءه 

علنحري ما غالبا الفعل لففل لأن الأول، الأية ق يشاء، ما )يفعل بالفعل عتر فلقد 

-١٨٤-





سياقق فجاءت الإلقاء كلمة أما المحارى، عن حديثا الإماء كلمة جاءت 
ؤرألثنا.ببملمتعالت قوله أن إل ذهب المقرين من ممر كان ؤإن اليهود، عن الحديث 
والإلقاءللإغراء قريبا ضرأ أردنا ؤإذا والنصارى، اليهود أي [ ٦٤الا5دةت ]ه 

فهوفصالهإ، يصعب معا نثن ألصشت، إذا وء>سثإ الالتصاق هو امحلة بمالإغراء فان 

منممر عند المعروفة المائة وهي )بكرها( الغراء أو العيرن،، رشح الثرا من مأحوذ 
الهلرح.فهومحرد الإلقاء أما الهرفن، 

للث،بد فلا الكريمتين، الآيت؛ن ق اليان نتدوق أن أردت إذا اللغوية المعرفة هده ويعد 
ملصمستحكم النصرانية الأمم ين اساء أن التاريخ حدثنا فلقد والواقع، التاريخ من 

والعلواتماالأوربية الثمعولب، ين الطاحنة، الحروب، ؛، J،Jjعن محيثلث، والتارخ حم، 
لأنشمولا، قلناآحرئ ؤإنٍا الثانية، العالمية الحرب، شمولا آحرئ كان ولقد الصرانية، 

علزالت، لا وغيرها ايرلندا ق محديث، كإ النصرانية الكنائس بين إقليمية عداوات هناك 

.أشدها 

)بينهم(تعال؛ قوله ل الضمير كان فإذا علمتا، كإ انملرح محرد فهو الإلقاء؛ أما 
عندعليه هي ما إل تمل لر عداوة من اليهود بن ما أن نعلم فنحن لليهود، راجعأ 

فيهفالأمر ~ المقرين بعض ذهب، كإ ~ والمصارى، لليهود راجعا كان ؤإذا النصارى، 
بعض.مع بعضهم النصارى عند عليه هو ما إل يصل لا العداوة فأمر كدللثح، ظاهر 

قوبخاصة واليهود، النصارى بين كان مما التاؤيخ عنه حدثنا ما ذلاائ، عل دليل حير ؤإن 
ثالثا.طرفآ المسلمون كان لما ومساعدة ومعونة مجودة إل اليوم محول ولكنه أوروبا، 
تعال؛اممه وصدق الخالد الكتاب، يصوره كإ الييال، الإعجاز شلمءرات من ثذرة هذه 

]فصل،تا؛محهينءبممل،يحكييفيه 
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•الدثاروالرمل ٥"" 

ورئلعكي ^٥^ أوأسسنم بمعث7 ه ألميده ؤ،أةآ تعال؛ قال 
^^٥^،^٥وثه،يكره١i^K؛؛تعال؛ وقال ١-؛[، ]المزمل؛ ألئزآافريلأ4 

واحد،يمعتى والتزمل الدثار يفسرون الذين وممرون ١^٤[، ]المدثرت ريابك،ظورأه'ه 
الاختيار،هذا مر عن نبحث، أن عليتا بمم موضحها، ل القرآنية الكلمة اختيار أن إلا 

سبق،ما عل زائدأ معتآ يعهلي فهو الترمل أما البشرة، يل الذي الذاس م فالدثار 
كانولما الثقيلة، الأحمال نحمل التي الزوامل ومنه والكترة، الثقل معنى فيه فالتزمل 

ؤكأتبماالقثو^ؤشرهسبحانه! قوله حاء الناس، يقابل من لكل منه بد لا أمرأ الدثار 
والتزمل— وغثاء وغطاء ثياب، من بدنه عل يضعه با المتثقل التلقف،، المتنمل كان ولما 

ؤفأتياآأتيثه'لأكلإلأمحه.سبحانه؛ قوله حاء — النوم عند الليل ل يكون ايأ عادة 
الالذي موصعها وق لها، يصلح الذي موقعها ؤا كل الهمآنية الكل،ايت، نحد وهكذا 

تصالحإلأ؛ه.

ةنماتى<النه كتاب،  ١4r^٥، رطلة ئاط. 

اساالاغويان، باصهللاح الكلمة -بما نٌك، فإنا القرآنية، الكلمة عن نتحديث، كنا وإذا 
الأوق،نصيبه الخرف لهذا كان لذللئح المعاق. حروف من حرفا، أو فعلا، أو كانت،، 
حسثحمن أم وذكره، حيفه حيث من ذللت، كان مواء القرآق، البيان ق الأوفر وحفله 
حرفآخر.مكان حرف وضع 

بعضهاالحروف تناوب، س العالٍاء س الكتحر إليه ذهب، ما أن إل هنا أثير أن وأحّت، 
مدلولهله حرف فكل تعال، اينه كتاب، ق اعة منأو مسالمة غير قضية بحفي، مكان 

الحرحرف فإن [ ٧١]'له؛ ه 1،-؛مدوغآئر، تحال؛ قال فإذا به. الخاص 
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اكاح.إبرام عند كان ما أشدها ذلك ولعل الرضوان، بيعة من ذلك أعقب ومجا ~ عنه اض 

أنزلهالدا الثلاث، الواطن هده ق السكينة هده إل ماست بحاجة بحق المسالمون كان إذن 

أشارتما وهدا الخاهلية، حمية سبب اليبتا عن صدوا حتنإ الومنين وعل رسوله عل اش 
أسحوذ ■حثة آ-دثه ثلؤيهم ؤ، أل!أك،َكمي! جمد ت الكريمة الأية له 

عليهالرمول مع يذكرون فالمؤمنون لاكحتآ"'آ[ ه د؛ممحء هل مهكثهء 
ءمرمم>يتموا أن من المثرين صد من خميعا لانرعاجهم التلميم وأتم الصلاة أفصل 

الآيةق رأينا كإ اض، من كرامة الرضوان بيعة ■sX السكينة -بيه حموا ايومت؛ن ولكن 
آزلئلوم-م ي، تل عم أشنتق ممتن تايمثك إل ضآلإةيرك< أس دأبمرتث> هنن الكريمة 

د)ءل(.الإنزال عدى 

منهم أنفق الملمون وجد وقد الصلح، إبرام عند كان وهوما الأمحر، الوصع أمجا 
الكريمةالأية إليه أثارت ما وهدا )ق(، ب الإنزال عدى فلقن- والاصهلراب، والأم القلق 

بحقالملمون كان فالقد ه ي تي١دواإيمنا آلتقيهق زل أ ؤ
بالإنزال عدى لذا الملح؛ إبرام عند الموؤلن هدا ق قلوب)م ل تتغلغل السكينة إل بحاجة 

هدال الكينة هدم إل حاجة أكثر كانوا لأن الأحرين، الوصعين دون )ق( 
يدلوهدا للفلرفية، )ق( تستعمل إذ )عل( و )ق( ب؛ن كرأ فرقآ هناك أن ويدهي الوطن، 

وقلوبيم'المؤمني!، أعإق ق السكينة تغلغل عل 

صران:]آل >ةلإنالآم#ُسه الكريمتان: الأتان ئ-ان القبيل، هدا ومن ٥- 
]النمل:ّلمل[.i تائاهمن سءانه:وقال [ ١  ٥٤

فإذاالثانية الأية أما ضرْ. فيه يشاركه لا وحده. ض 'ات، الأمر أن -ب الأول فالأية 

الملؤأتأتبا الملأ حعت، حينإ مسأ فملكة آخر• معنى لها أن وحدنا سياقها، ق نفلرنا 
الوهم هي، لها الأمر أن ز تثلث، لا فهي ه يمدئز أتز-ثئ ^٠^ ١٥ماحققت أني، ؤآ أئمؤ، 
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ؤعسمحأقؤآمحذلك: مينا تعال اش قال كا محن ئ قالوا ولذا كدك، يثكون 
ئ،ثابت الأم أن سوا أن يريدون لا فهم [ ٣٣زالمل: i تاذ١همن 

—بمراد0 أعلم واف ~ يثنوا أن يريدون إنإ كدك، فيه هم ينازعون ولا ص، نجهله لا نهدا 
را-»عهو إنإ كله ذلك مائة فإن حا، نشر الني المشورة كانت وأيا آراء، من أيديتا مهإ أننا 

القرارصاحبة فأنت مدكورأ شيثا ليت ومشورتنا، وأقوالنا حيعا فآرازنا أك، إليلث، 
الأمحر.

الأحر.يعطه لر ما أعش الحرفين من كلأ أن ندرك ومكدا 

نالالأيتين هاتئن بين الحروف امتعإل ل بيانيه أمرار من نجده ما هذا ومن ~ ٦ 

ثسثوثهفكثثِمو زنه ءب نثن أنخل، أك م ؤ 
عكلإ؛ريمءوينهم.ا مأءِةثلإثكم تزآلكعاء ؤمحري،ءلبمم ت سبحانه ونوله [ ١ ٠ تالنحل• 

ذكرالش الأول فالأية ١[ لالأمالت١ ه ولهمط 
وليثربواالأرض، يه كحيا ، أحلهم من الماء أنزل اف أن تبين جاءت يشبهها، وما اللام فيها 

هدافيها يذكر الماء إنزال نعمة فيها ذكرت التي الكريإت الأيات أن نجد وهكذا وأنعامهم، 
اللأم)لكم(.الحرف 

وهيه، محيريعوم ؤ الثانية الأية )عل( الحر حرف فيها ذكر التي الوحيدة الأية ولعل 
لالدقيقة الهندسة هذه مر فإ ؛اJر. ل المؤمنين عل اف نعم عن تتحدث جاءت نعلم كإ 

وموضوعا.حالأ معه يتق الذي المكان ل ثيء كل ووضع الحروف امتعإل 

بأن«بم، ؤ,يثنفنى به إلا الحاة تتم فلا اف، نعم أجل من الماء، من الماء إنزال إن 
هذهتدل الي هي اللام كاك لذا ٤[ ٩ ]الفرقان: ممنص،ثاسآكامحضإه 

الواسعة.الدلالة 

هن.هل المزمنون يعينه الذي الذا.رف، اقتفاها لحكمة الماء إنزال فكان بدر اية ق أما 







فأحب— واللام الصلاة عليهم ~ الأنبياء حطب كان واللام الصلاة عليه ثعيبا أن ال 
الواو.هده فزادوه قول من وهب فيإ محاروْ أن القوم 

هوما القرأن، متشابه صا-صح الكرماق يقول — افه "رخمه الألومي الشهاب قبل ومن 
٠.لهُ فقللوا قلل صالخآ وأن القول، ق له فزادوا الخدين،، ل زاد نعيبا إن هدات من هريت، 

ؤإعجازه،ؤإمحازه وروعته الكريم القرآن بنان مع ٌنجأ دلا مقنعا، ذللث، وماأءلن 
الصلاةعامهإ كلامه من أنل صالح كلام كان وهل حقا، الأنياء حطيب شعببا كان فهل 

يقره.ولا لذللث، يشهد لا بعدها الخماشن من كل جاءيتؤ التي الأيايتج وانع ولعل واللام؟ 

لزيادة يكون أن شأنه من الواو وجود مهل أمل، كان صالح كلام بأن التسليم وعل 
الخملةعد حيثإ وغيره الكرمال مجن والعجب، ؟ وحهلا؛ه ثعيبإ بلاغة مع تتفق الحديث، 

اتحادعملنا،ع بشر(: إلا أنت، )ja\ الثانيه والخمله بدلا، مثكا( بثر إلا أنم، )U الأول 
و)تاموأحوك( نيد )قام نلنا! فإذا تماما، متغايران وانملفج البدل أن نعرف، أننا مع المعنى، 

فإناكانيهت الخملمه الأخ،أما هو ليس نيد يكون أن يبُيا الأول الخمله مفمح، أحوك( زيد 
بدلا،والأحرى عهلفا، الخمكن إحدى تكون أن يمكن لا وإذأ ه، نفالأخ هو فتها نيدأ 

واحدأ.المعنى ؤيكون 

التارنحىالإعجاز من شفافية هنا أن — أعلم افه و المنة، و الحمد -وفه ل فلهر والذي 
بديعةبحق فهو فهمه و كلقيه أنفكم تحدو أن حاولوا و دللثج، بيان ؤإلتكم هعا واليياف 

القرآن.إعجاز بيانع من 

واحتلعلأصيبوبمس الذين بالمحورين تقر أن يمكن معنيان لها )مسحرين( كلمه إن 

اسهغبرمحققه الدى القرآن متثابه م( ١ ١ ١ ٠ - هجري ٥ • نحو٥ )ت الكرمان حمزة محمودبن )١( 
نانبةطبعة الاعتمام دار طبعة ميا/ القادرأحمد عبئ وتحقيق دراصِة التكرار/ أمرار ذلإ،ا،ت 

)ا-ا،'؟امآ-بأ<ام(صههاؤ
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الذينالمحرين تفسر أن محب )محرين( فكلمة [ ١٨٦" ١٨٥]الشعراءت ه ؤفلنا 
إذن~ شعيب قوم بثرآ، كونمم عن محتلف وهذا الأمر، عليهم واختلهل الثيهنان هم م

منكلأ أن ثالث، ولا ثانيآ، بئرأ وكونه أولا، محورأ كونه ت|متين؛ بنبيهم لصقوا أ~ 
قلنا،التغايركا يقتفى العهلف، لأن راوانمك، ومهلت، لذا أختها، عن محتلم، الته٠تين 

ذممالإعجازابفذ،الآف

الإعجازعن رأينا ك،ا متهمع لكه تارعثي، إعجاز وهو الإعجاز، من آخر نؤع بقي 
التارمحي؟الإعجاز هذا هو ف،ا والأماس، الأصل هو انياف فالإعجاز المال، 

واللام،الصلاة علتهم الأنبياء ين يدور كان ء،ا محدثنا اف، كتاب نقرأ ونحن إننا 
ؤإنعاكانت،الأول،، الأنبياء عند معروفة تكن ب الحر، بمرية التهمة أن نجد وأقوامهم، 

الذيوكل ونموي، عاد الأول؛ القبائل عند مشتهرة تكن لر الحر قضية وكأن ماخرة، 
أننتهليع لا لذا الأرذلون، اتبعهم وأمم ؤيشربون، يأكلون بثر أمم أنبياءهم به محيبون 
يكنلر الحر لأن الحر، أصابه بمن صالح توم قالها التي )محرين( كلمة نمر 

الحرعن القرآن حدثنا وقل متأخرأ، ظهر المحر إن عندهم، معروفآ ولا لهم معلومآ 
عليهثعيِإ منزل ومدين مصر بن السافة ترب نعلم ونحن القدماء، المرين عند 

عندهم.معروفآ لهم معلوما المحر كان لن.ا واللام، الصلاة 

نل'م زد المايراكاد؛تي'"ما لالاص-أص الإءج،ن نرم ُماندرك 
يلهْتاأن اله ونالحرف، راله وأحل أءئلم وما التنزيل هذا در فلله أكلم، واش 

كتابه.فهم ل علينا يفتح وأن الصواب، 

عناكفليس بمتها، الثرية *ي وعذ، ؤينرب، يأكل انه تّني كالح يلتإ التي )محرين( كلمة ف١ 
حاءات>ا لن. الثرية، ص زامم وعر الحر، من فهو اللام، ^ JLs•ثعيِج نوم قاله •ا أما للواو، مكان 
الواو.
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لكمأنشأنا ت مل فكأنه يعص، عل بعضها معهلوف أشياء عل الواوالدالة هذء كانت ذلك 
هدهمن بد لا كان كيلك. اكلون ومنها وتعهلوا، وتصدقوا، وتوحروا، لتتجروا، جنايته، 

إذالثانية، الأية ق صرورة لها نجل. لا لكننا الدنيا، جنايته عن الحديث، ق — إذن — الواو 

•١ عنها الكريم النظم بجل زيادة يكون وجودها 

ءمران:]آل مؤمنين؟ار ألآءاونإنَقتاد وأنم هوأ ؤولأ تعالت ٤-نالا 
سزآشيم-ه]محد:هص.

الفهم،بنور يكرض أن اممه من راجيا النظم أتأمل الكرjU_، الأتن مع ممرأ وقمته 
ُؤدلأمرتض )لا( ذكريتح الأول الأية ففي للثج، ظاهر النظم حيته من الأتن ين والفرق 

ثلأيمحأوء-ماإث،ؤ واحا-ة مرة إلا تن.كر لر الثانية الأية ق ولكنها ه، ولاقرموأ ئهنوأ 
منآية كل ق العالن، ربح تنزيل أنه عل حجته يجمل القرآن هذا أن الله ويعلم آلتازه، 

وتيهقليلثح، مهرقمحى أنلث، إلا أظنلثه وما جيل.آ تديرا الأيتن تدبر أن وأرجو اياته، 
~.أقول ما صدق الئه يعلم ~ كله ذللثخ وجدرت١ وكد قوادك، وثنثع لثح، نف

الأولفالأية الكريمتين، الأيتثن ق النظم مر كورك مبلغا، النوق بلئؤ بلغ قد ولعله 
منليس أمران والحزن والوهن والحزن، الوهن اثتن: أمرين من الومتن نحذر جاءت، 

هاتينمن واحدة إل يركنوا أن أبدأ للمؤمنين يجوز فلا ثيء، ق الخير من ولا الفضيلة 
بينهافيحولأن الأمة، جم يتخزان اللذين الاجتإعيين، المرضين هذين من أو الصفتين، 

الئر.مقاومة القاومة، وكة التحفز، عل والقدرة الاستقرار، وحلاوة الأمن، نعمة وبين 

فيهتشترك وهوما الوهن، كدللثح: اثنين أ،رين عن فيها الهي دكان اكانية: الأة أما 
يقترنلر ولكنه الملم، إل الدعوة فهو اكاي الأم أما الأول، الأمر وهو الأول، الأية مع 

الحزنلأن إلا - ينزل بجا أعلم وافه - ذلك، وما إ الحزن يه اقترن الذي الهي)لا( بحرفه 

• ١٣٦مه للكرماف/ الئرآن •تشابه :١( 
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يكونقد ولكنه حينا، نر هو إنإ كيلك،، فليس السالم إل الدعوْ أما وقت، كل ق شر 
بمحتاوءغدءل،أمحهتعال؛ قوله إل ترى ألا آحر، حينا محرأ 

هوك،ا والوهن، بالضعف—، يفترن وحيتإ استسلاما يكون حينإ ثر ولكنه ٦[ ١ ]الأنفال! 

الملمنعل محرما لكان ه ثلأ ؤ قتل؛ أنه فلو هذْ، أيامنا ل الشأن 
ئلأؤ عليه هو ما عل الأية نقلم لكن الإسلام، شأن من هدا وليس وعصر، حثن ل كق 

الضعف،عن الناشئة السالم إل الدعوة السالمان عل محرم حاء ه شم-نرأردماإلآكام 
بالسلمين.يليق ولا الإسلام يرتضيه لا وذل وحنؤع حضؤع هي والتي 

هداللملمن، نحملها التي القرآف الخرف رسالة إل أرأيت، النظم، يدع إل أرأيت، 
٠لألإلهأكيىتلمأشدؤ ]يوممإأأ[ ه ١^^^،ؤإناأرiثثمء"دامّثاقلأءؤأ 

اثقرأنياتأأار،ء4لةن رابعا 

لنجده ما الظاهر هد0 ومن الإعجاز، مفتاهر من ممرة مظاهر القرآنية لحملة اق 

ومنالتأكيد، هدا من حالية شهها تما غرها نرى حض عل تأكيد من الحمل بعض 
ح،نعل ١^١^،، بعض فيها ذكريت، خملا نجد نقد والذكر، الهدف كدلال؛ح مظاهرها 

أنكدللث، نجد قد أننا عل الكلمات، هذه منها ، liJ►^قد لها متثاتهة أحرى خملا نجد 
التقديمكذللث، أحر، آيامحت، ق تدكر ل؛ ولكنها الأيات، بعض ق ذكرت قد تامة خملا 

هانفالكليات هذه ولكن الكليات، بعض فيها قدمت، الحمل نجد؛ع،ص قد والتآخر، 

أحرتذ،جلأحرى•

الفلم،سمو لتدركوا تتدبروا أن راح،ن المظاهر، هده بعض عن هنا وسنحدثكم 
الإعجاز.حلاوة وتتدوقوا 
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شكواطمأنت ، viLUلرنص معصيت، ممر ولا ذنب، عظيم ولا حطأ ممر منهم يكن 
خلفه.من ولا يديه ب؛ن من الباطل يأتيه لا الذي افه لكب القرآن أن إل 

فيهيشرك معنى أنه أم أمة، دون لأمة النفلم هذا يكون أن يمكن هل بربك ل قل ثم 
البيان.عل،اء محها نحديث، الش وحدها الصورة حمال عن حويثا ليس لأنه فكر؛ ذي كل 

القرآنخاطبهم الذين أوكلثذ ية نفمع متفقا كان ~ إذن ~ الأول الحملة ق التأكيد 
ألفاظأن ندرك وهكاذ.ا اكانية، الحمالة ق له صرورة ولا أشهم عل أسرفوا وكأتيم 
الفرقاننزل الذي فتبارك البثرية، النفوس محاطة ق دقيقا تقديرا مقدرة الكريم القرآن 

عبده.عل 

[]يومحمح!٢ ه سقلؤك^ للكم عربمت.ا رءاُا أننلته إئا ؤ ت تعال اف يقول ( ٢) 
>أزلا]الدخان:آ[، i لالقلر:ا[ أتركتِذئذصره 

ؤ،إنامحنزهسبحانه: ويقول ٤[، ]الحل:ة ِ؛ايه زل نا إوئ،آمجِوِض 
^صكممحلونه]الهر:ه[ا

الأيةفهذه السابقة، الاياتؤ عن نحتلف نظمها أن وستجد الأخثرة الأية هذه مع قف، 
التكريمةالأية ص الأول الحملة ففي هذا، تلحظ ولعللث، اكأكيدايتح، فيها كثرت الكريمة 

الحمالةوق سبحانه، التكلم صمم هو الذي واسمها إن بعد )نحن( الفصل صمثر ذكر 
الحملة-رانْ جيء ثم اكأكد، لأم واسمها إن مع ذكر قممنفؤ0ه ؤإقا منها الثانية 

ممرة،بموكدات الكريمة الأية هذه أكدت فقد وبالحملة ه لخ> ؤإدأ ؤ الاسمية 
نبا.يشأ ممرة عناية هناك وكانت، 

الأيةفهاوْ ذللث،، ّر أدركت، القرآنية الموضوعات وق الأيات ق الفلر أنعمت، فإذا 
ذلكممووما، أعفلم هو بل الأمة، سوون س خطثر شان عن تتحديث، جاءت الكريمة 

كإليحففلوه الناس إل يكله فلم الكتاب، هذا بحفظ وتعال تبارك اف تكفل هو الشأن 
فاJلالث٠وغرت بدلتج إن فالأمم الأمة، عل الحجة إقامة هذا وق السابقة، الكنب، وكل 





وأثممحنإيىإك(.'آف'صرف،آلسصأو وآزإك ؤ وتعال• بارك بقول ، ٤ ر
قي؛لدنآءثئ?جاوآل إدا ثلثو ين اؤأ و\يرق آلدئز ألرو-؛ني ثأى نأقث' وأثا'و؟ آماق 

هماويمحدا ئو ألأءرئ.اوامم 
.ه[.مح4لالجم:آ؛،

من، jJUحاءا والإهلاك الخالق أن وجدت الكريمة، الأيات j الفلر س إذا 
ثن>سألتهم ول؛ن ؤ الخلق نقية ق ينازعون لا أوكلث، لأن إلا ذلك وما الفصل، صمثر 

الأمورمن فهي الإهلاك، نفية ق ينازعون لا أمم ك،ا [ ٨٧]الزخرف: ب .نلثيلمومؤ؛أثث 
جاءتالتي الأمور أما بعض. عن بعضها أجيالهم يتناقلمها والتي أذهامم، ل تمر٥ ال

وكذلكءلاهر، نامرهما والإبكاء الإضحاك أما كيلك، تكن فلم الضمثر حذا مقترنة 
ؤتاهإلأ.ثامماذتاوتكتابه j اض سه U كانووقولون أمم ذلك والإحياء، الإماتة 

[.٢٤نءت١نعئآالأأصه]الخانة: 

والسلامالصلاة عليه إبراهيم قول و؛ين الأية هذه بثن الفرق ما تتساءل ولعللئ، 
ولرالفصل، بضمثر ^٥ اقزJتا حيث، [، ٨١]الثعراء: ه .أ ي»-ني إلذكا وؤ 

علرد ذاك أن — أعلم وافّ ~ ذللئ، عن والحواب محله، ي اول وهون؟ الأول تقترن 
تعال:قوله ل الموتى إحياء عاين ؤإبراهتم واللام، الصلاة عليه إبراهيم لسان 

عليهسْ والإماتة الإحياء قامر [ ٢٦٠تالبقر٥ت ه إنك صنين اكلم شن 
القوم،لأوكك تقريرأ ^ء بائي جاءيت، فلقد معنا التي الأية أما مشاهل-، بدص اللام 
كوكب،والثعرى ؤنأنت.تندشمحه قوله: كذللئ، اكاكيد، هذا إل بحاجة فكانت 

مربويثؤهو إنما المعبود هذا أن لهم ييثن أن إل بحاجة فهم الحاهلمية، ق يعبدونه كانوا 
وتعال.بارك ف ومحلوق 
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واتذم!ايعذف — ب

الزوجيةالحياة مواصلة يتطيعان لا اللذين الزوجن عن حديثا تعال ئال ( ١ ) 

ومال[ ١٣٠اء؛ ]الثه سمدتمءوالاق3سماعدما ءؤ 
ءامواتمآيناآقرك ؤ وعقائدهمم؛ شخصيتهم عل ليحاففلوا اإلومن؛ن عناطب تعال 

حمتزعيةؤإذ هند١ عيهم بمد أدحءم أكحد لأدئ-رؤا عص إقماألثشجبمث 
[.٢٨]التوبة؛ه أثمحعل>ذءكسر إزياءإع^ قنإاي2 ين أش يمكم موف 

ؤ\0ك\{كوبنوله؛ الأية هدم ل ذكر جناذا نلك، أنا اءك تك،ا اءل تتوأظنلث، 
آعلمواض ~ ل يلوح والذي ؟ بحانه بمثسئته ثيء كل أن ٌع ؟ السابقة الأية ل يذكر 

مواصلمةعليهم تعر الذين الأفراد لبعض خهلابا جاءت الأول الأية أن ~ ينزل ب،ا 
قفلهسعة لهم يبين أن وتعال بارك اف فأراد نساء، أم رجالأكانوا أزواجهم، مع الثرة 
أنلأبد والأمة للأمة، حهلا؛آ فجاءت الثانية الأية أما سبره، وعنليم رزقه، وواسع 

وكثمن، من ذلك كلفها مهإ ومقدساتبا عقائدها عل للمحامملة التضحية، تتعود 

فعلذكر ولذا الأعباءا من كثيرا وتتحمل اجلكاسب، بعفر تحرم أن إل ذلك، بها يودي 
اش،كتاب ق العفليمة الروعة إل فانفلر الأمة، عن سحيث التي الأية هذه ول المشيئة 

فحب،التحبير وروعة الصورة حمال عن حديثا ليس البيال الإعجاز إن لك؛ قلتؤ ولقل 

كلها.الحياة ثوون ينفلم فهو التوجيه، سمو عل يشتمل ذللن، مع هر بل 

قولهوهي إليه ذهبتا ما عل ما تع،ن ونالاستنتاج، حذا حا نستاسس أحرى اية وهذْ 
منقع ذؤمأ إن )؛ججأ بمادؤ ثن خ ١؛^>< ت بحانه 
عنحديث، لأما تتقيد؛المثبتة، لر نرى ك،ا الأية فهاو0 [ ٣٢]النور؛ ه ث>غعظأب،ث نأس ثنلأ 
بمتيأةهً=قؤ'بننقره وإن ؤ الأول بالأية شيهة فهي والأمر، الأفراد بعض شؤون 

وهذهالانحر، عن الزوجض من كل انفصال ثان ق الأية تللث، لكن ا  ١٣■ ]التاء؛ ب معتهء 
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أوأش•ذكرأ له زوج لا من دالأبم الأياس، بمزيج تأمر 
تحال:اف مول )٢( 

[٣١زالإسراء: ؤلإمناوا؛وثلثاه ؤ ماثرة الهي حرف تل كانت النهيات أكثر أن ْع [ ١٩
هوه[ ٣٤ؤحمأنادم<]الإّراء: [ ٣٢:

[١١٠ءؤةأ"بمش«بم!كإساه]الحجرات: [ ١١مره]الحجرات: 

كرها(.الماء ترثوا )لا فها: يمل فلم كله، هدا غم نمها الماء آية ولكن 

هذهتنبه التي الايات وبغم المغاير، مر عن أحث، الكريم المص هذا عند وشت، ولقد 
^٤١^تأ.غدوأمثآ؛اتئتو٠ذ أن دءًقم ثمل ^ قوله؛ مثل بعض إل بعضها الأية 

ثجبجاننجيء إنا الكلمة هده أن — والمنة الحمد وض أعلم، واش ~ ل فلهر [، ٩٢٢ ]البقرة: 
أماحرجآ، أو بأسا بيا يروا أن دون يزاولوما اياس كان المح، القضايا بجاب أو الأمور، 

مالأكل و والزنا، فالقتل العرف، بمكرها أو العليع منها تنفر أمور فهي النهيامت، من غثرها 
الماءل المحكم أف ثرع، محلها ولا عقل لا.>u الماص؛المًلل أموال وأكل الميم، 

والقوان،نالمثريعات بعص أن رأينا حيث، السابقة الأمور عن نحتلم، فإما كرها ووراثتهن 
قالمعيم دقة تبرز وهنا قربتح، عهد ؟إل هن'ْ نحتز كانت، المتحضرة، المتمدينة الأمم عند 

"لاالهمح، حرف ل تحريمها عل الممهم، فالأمور ابمة، الأنالقس محاطة ل اغ كتاب، 
غبارولا فيه مرية لا حقا الاس بعض يملنه ما أما القس* تقتلوا اءولأ اكلوا®، اءلأ تقربوا®، 

امحل®.الحملة هده الهي حرف يل آحرحيث، بأسلوبه عنه يعم فإننانجدالقرآن عليه، 

؟الماس كلام ق المعبم ق الفروق وهده والموضوعية، الدقة هده أتكون بربكم ل قولوا 
الكتابهدا أنزل الذي هو تقديرأ فقدره ثيء كل حلق الذي اف إن لا..... وألف لا لا، 

وعقولهمالمخاطسن نفوس مع و جهة، من موضوعاص مع يتلاءم تقديرأ كذللث، ألفانله فقدر 
[.١ ]هود: ثئهريمضتت،مننمفحكممحثره أحرى جهة من 
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التقديرتودنة المثر سمو لنرى تتدبرهما أن نرجو تعال اف كتاب من آيتان ٣—وهاتان 

وسمحضثس<تالأمال:م\[ 

٤[.]\لحثر.' ؤوسدآيىأقؤيىآسشئآنمابه 

اليهودعن تتحدث التي الحثر، آية وهي الحلألة، لفظ عل اهتصرت الآيتين• فإحدى 
ألم4صهمأ'محثني,يألآض اكَقثأ ثئج ايى ِعؤ خاصة المر بمي وعن 

العربعن تتحدث فإنبما . اف رسول سيدنا فيها ذكر التي الثانية الأية أما 
الخلألةلفظ ذكر حث البلاغية؟ الحاكمة هي وما الساق الر هو فا حاصة، ماكة أهل وعن 

أهلعداوة إن الأنفال؟ آية ق واللام الصلاة عاليه الرسول معه وذكر الحشر، آية ل وحده 
يبهللجاء لأنه دين؛ هو حيث من للإسلام عداوة فهي مزدوجة، عداوة كانن، مكة 

الصلاةوآله عليه الرسول لثخصر عداوة ذلك يعد هي مم أعرافهم، مجن وكثبمرآ عقائدهم 
بيتهممن افه نحص أن ينكرون فهم القبلية، والعصبية والحران الحنانات حيث، والسلام، 

—أول أقلبوا ووجهاء، زعاء ولهم فلنيم ل منه أول غره وكان مال، ذا يكن ولر محمدآ، 
محولالدي هدا عن القرآن حدثنا ولقد واللام، الصلاة عليه محمد مجن بالبوة بزعمهم 

]الزخرف،•سبحانه; فقال نفسهم أق 
اليهودعداوة وليت، ^1^،4 متحمتا ثسمؤن آهر ؤ يقوله; القول هذا عليهم ؤينكر  ١٤٣

قرثى،غر أم قرشيا هاشمي، غر أم هاشميا نبيه، كان أيا للدين اليهود عداوة إن كيلك،، 
يقتضيهمحكا تقديرأ ألفاؤله قدرت نعلم كا فالقرآن اكسر، دقة تدركون بدأتم أظنكم 
الصلاةوآله عليه الرسول كلمة ذكرت لذا عنه، اكجدث والوقف، والسياق، انمى 

محورةمن حدقت، لكنها لذكرها، ت، ومتيلغ هناك كان حين الأنفال، محورة ق واللام 
ومقتضياته.دواعيه الكريم القرآن ل والذكر الحذف من لكل أن ندرك وهكذا الحشر. 

تارةعليهم وثناء تارة به لالموءن،ن أمرأ وتعال تبارك افه كتاب ل ممرأ الحهاد ذكر — ٤ 
أخرى•
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دجهدوأإأنوبمًظمويثاب يماك ؤأنن-ثءأ تعال؛ قوله ق الأول الضرب فمن 
[.٤١]الخوبة:ه ظثرطثوث 

ّء؛~فيأمحأمحلهم4، دجآا-رأ ودا"موأ ءانزأ أله ؤ بحانه) ثوله الثاق القرب ومن 
يماثم وجكت ورفون ينه عبمثز رثثر صذ،ثدنبج( بمدأقي 

[.—٢٢٢ ٠ ]التوبة: ه ^^لإأقهد«أأصظي؛ر ?ؤأ م_ثعف_ةِ 

اثنن:متعلقين له تذكر الخهاد، تل.كر دمي ربنا كتاب ل الكريإت الأيات نجد وهك،وا 

جهة•من والأنفس هوبالأموال ف" 

أخرى•جهة من اف سل هول و- 

j كل   U جاء يا الأول العلق بقدم قد الأم j الثافالمملق بقدم وند الأول، الأية
الآيةالثانتة.ق جاء كإ 

تهءجiهتوأوأق.مكاأحن\ ٥^١ألثثول، ءؤ : الكريمة الأية هال.0 الأن Jضناوالدي 
٤^٣أثثأةهُ 0 لإألمم>ن نأزكش ألتيَث ثء 

[.٨٩—  ٨٨لالتوبة: ه ^٤^١!،عييمك،مزيا 

ببالعن المحث أظن وما الكريمة. الأية  OiIaز تذض إ افه( سل )ل ل فعبارة 
الذينالررة وأصحابه ه الرسول عن تتحدث جاءت فالأية محاء، وير فكر، كشر يكلفا 

منمصاته، وابتغاء اض سل ق إلا — بالملع — جهادهم كون لا وهؤلاء بمعيته، شرفوا 
اض(.سل )و تذم م هذا أجل 

تشوبهفلا العمل نحلصوا أن ]يوبن إرشادأ فكانت الكريإت، الايات من غيرها أما 
سلل اكان إذ إلا كل.لك يكون ولن وتعال~ ~تارك اف عند مقبولأ ليكون يياء ثانبة 

افه.
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الآJات!هده ~ وتعال تبارك ~ اف كتاب ق نقرأ ~ ٥

ءينبم.ممأقة>إش ئو رمم ثاآائيم وعمحن.ءلغذ؛ث مح؛ 4< ولأآلقص 
]الدارياته خصتقب أمحلهم منئبجن.محقا م ولأيرة،و مابيجمذ. اه نف 

ها-\*ا[.

أو؟منوعا آ-لى أؤأنإدامنه ١كvأزوعا اأ@'إدائثه ئف، تعالت وقال 
ممقلمل. متاوم -ص أملم ؤآ وأفيى . عك هم آلمهن.آيل إلا 

٢[.-٥ ١ لااعارج:ه ه ثآتموم 
الداريات،سورة آيات ل تدكر وم العارج، سورة آيات ل ذكرت )معلوم( نكلمة 

الداريات،سورة ل ذكرت التي الصمات أن — يمراده أعلم واف — ول يل فيإ ذلك وسب 
زكتوكلما إقلالا، العرش ذي س نحثون لا فهم ينفقونه، الدي بالمال أصحاما يال لا 

المهارةكلمته قال وقد بكر، أي سيدنا عن اف ورصي سحه، عل تغلب، كلما الإنسان نفس 
؟بكر أبا يا لأهلمك أشت U الرمول اله وقد ، Uuنثرا سظل الش المأثورة 
ورسولهاف لهم أبقبتج ت فيقول 

آيةأن يرون الذين المقرين بعض ح نا ولالصالون، فيها ذكر ما فكل المعارج، آية أما 
لفرصت، إنا والزكاة — نعلم كا ~ مكية الورت؛ن كلتا لأن الزكاة،  ١٢-قصد قد المعارج 

ذكرتإن ~ تذكر القرآن كلمات ولكنها واللام، الصلاة أفضل ساكنها عل المنورة المدينة 
وغاية.لهدف، كذللث، ف، ونحن وغاية، دف، هل— 

واءتأحيوأاثتمديم — ج 

صفاته،من وصفات وحل عز اف أسماء بازكر حتمت، الكريمة الأيات مجن كشر )١( 

صحيح.حن حديت، هذا وتالت ( ٣٦٧٥والترمذتم،)(، ١  ٦٧٨برقم)سننه ق أبوداود أخرجه ( ١ت 
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بينة.ظاهرة الييان ولطاض الإعجاز أسرار فيها يلمس الكريمة الإيات لهذه والتدبر 

تباركض صفت؛ن أو اسم؛ن بض نحمع تجدها ~ أكثرها بل "" الإيات هده من وممر 
الإياتمن فآممر بعض، عل بعضها تقديم يطرد الأماء هذه بعض أن ولجد وتعال، 
وه و ^ و^٣^٢٧ه ؤ-ءبمصيتم مبحانه: بقوله ختمت 

علالحكمة فيها قدمت آية هناك ت، ليالديع، الفلم هدا عن خرجت تجدآية ولا ه ثإو 
ندمآية أي تجل ل؛ كا ثوى( رعزيز القوة عل العزة أو عزيزا، حكيم النه رإن نقرأ فلم العزة، 

ذللت،عليم عل خير فيها قدم كذللث، آية لجد ولا سميع(، )بصير المع عل البصر فيها 
القرآنر.الفلم عليه جاء ما يستلزم البيال والمتْلق الهلبيعي الترتيب لأن 

ولنثارها، توق لن الحكمة لأن العزة، تقدم أن فحري والحكمة، العزة اجتمعت فإذا 
الحكمة.عن الذلة أبعد وما الذلة، العزة ونقيض العزة، مقتها إذا إلا نتاتجها لها تكون 

هآثتمئعمير ^٤ سبحانه افه قول، مثل ق العزة عل قدمت، القوة أن نجد لكننا 
علتقوى ولا الأحداث،، أمام تثبت، لا دعوى قوة بدون العزة لأن ذللث، [ ٢٥]الحييين 

البقاء.

قذلل؛، أكان مواء كله، القرآن ل البصر عل يقدم المع نجد والبصر، مع الوكذللث، 
مثلحاعليهم، الله أنعم التي الناس أوصاف س أم تعال، الله أوصاف 

[.4٧٨]الحل: وا*لأنيدن وآلابمتض 
)خبيرفيها جاء آية نجد ل؛ لذا العلم، س أخص الخيرة لأن والخيرة، العلم وكذللث، 

عليم(.

بعضهاقدم الحاوااّة، الأصإء يعص أن نجد حين، الكريمة، الأيات نتدبر ونحن لكننا 
الكريمة.الأيات س ناذج ونتدبر الأخر، بعضها ق وأخر الآيا'تا، بعص ل بعص عل 
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والرحمة:الغفرة الأول: الأنموذج 

سرالمغفرة لأن الرحمة، عل المغفرة مها ندت وتعال، تبارك اض كتاب ق الأيات جع 
الرحمة،عل المغفرة قدت لدا الذنوب، مغفرة عل زائد وإنعام نتفضل الرحمة أما للذنوب، 
التحلية.عل مقدمة والتخلية 

وهيالمغفرة، عل الرحمة فيها ندت وتعال تبارك اش كتاب من واحدة آية نجد لكننا 
يرديىأياءؤ(آمح؛نيومابمج؛مارك مائ ٣٥ؤ مبأت سورة أول، j، سبحانه قوله 

فلمكانتاهذهالأيةبدعآمنأحوات٠ا؟٢[، سبأ: ]ه 

حاءالتي كيلك، والموصوعية البيانية بالحكمة ينعم أن يمكن القرآف للسباق ا،لتدبر إن 
العنايةسياق والحلم، القدرة سياق فيه جاءت الذي السياق إن القرآنية• الأية نظم عليها 
منها،عنرج وما الأرض ل يلج ما الأرض، ق وما الهاوات ل ما كلها، المخلوقات تءذْ 
حميعأ،المخلوقات لهذه تنجل وتعال تبارك افه ورحة فيها، يمج دٌا ال،اء س ينزل، وما 

كلهاوالهواء، والنار والرعي، والماء وا"إمالا، والنجوم والنهار، والليل والقمر• الشمس 
افه.كتاب من وحدها الأية هذه ق بالتقديم جديرة الرحمة كانت، لذا الرحمة، فيها تثلهر 

سياقق كلها ذكرت فقد الرحمة، عل المغفرة فيها قدت والتي الأيات من غثرها أما 
علالرحمة فيها قدت الي الأية أما به. أمروا فيإ تصرهم سياق ق أو العباد، ذنوب 

به.أمروا ف؛،ا تهصرهم من ولا العباد، ذنوب من لا كله، هذا من ثيء فيها فليس المغفرة، 

؟البل>ع الفلم وهذا الحكم، البناء هذا إل أرأيتم 

وامة:انملمم اكاق: الأنموذج 

عليمربالئ، أو)إن حكيم( عليم الله رإن الفلم هذا عل جاءت الكريمة الأيات أكثر 
محدثتاوتعال تبارك قال الحلم، عل الحكمة فيها قدت الأيات بعض نجل- ولكننا حكيم(، 



ؤنهناوثاكصثأِثتثقث ق أمأمم> ثأثك ؤ ه إبراهيم أبينا الحنفاء وشيخ لأنبياء ١ أبير عن 
آ.-٢٩٠٣^اصيه]الناريات:

أمرأكان التأمحر أو القديم هدا أن ثبي الكريمة، للايات واندبر السياق، ل والتأمل 
مأفتنهالحكمة، عل العلم تقديم قاما الحكمة، وتقتضيه الموصؤع، ؤيتهللبه المعنى محتمه 

هد0ؤإليكم العلم، يسقها أن الحكمة مقتضيات من إذ بيان، إل ثمحتاج لا ءل١هرآ 
ننثه>و؛ثإلىبجحيلدعثوبمؤكينثأو؛لآلآمادثومي ؤ تعال؛ قال الآيات، 

تحال•وقال اُء تيوّفت ظإإرمجوإمةإةربماشث-كره أثتها ءال
4،ثيينن آلإبمى ألق-صباوكأ وؤأ تم ييقؤؤ،َكمةو؛أيئإ( ؤ أف ر-ول غم' آة ؤثأءل«وأ 

كهئأشنطنآسيهث4
٨[.٧— ]الحجراتت 

كانتالفلم، هدا فيها حاء التي الموضوعات أن فنجد العلم عل الحكمة تقديم أما 
والإنجاب،الحمل يتعدر ■حيث، بالغلام، وامرأته إبراهيم قيثارة الأساس، هي فيها الحكمة 

حكمةفيه ف أمر [، ٧٢]هود:سالثتى؛عحسث>ه إن بمليثI^ث١ عزر؛،^؛١ رآنا 
.[ i٣٠]الداريات:ؤةالوأممقاد

ليدركالأيات، يتدبر أن إلا القارئ عل وما آية، كل مع فقفح هنا نتقمي أن نود ولا 
المعنى.وسمو النظم، دفة وعقله وفكره اسه وإحسبذوقه 

ؤالخلمم:المغفرة اكالث: الأنموذج 

وأحرىالمغفرة تتقدم تارة الحاJيلان، الأسم؛ن بيدين الكريمة الأيات بعض حتمت، 
يأقتتا'ك1ث.بمت، بمواخدد وقةء أبميم؛ ق■ الم آس ولايواخدهأ تعالت قال الهلم، يتقدم 

ألكئس،ألبمقاج عنده ثبموا  u،->uوقال [ ٢٢٥]البقرة! ه عس_.ءلبم 
[٢٣٥]القرة: ائن!تأآنأقصرش؛زه ماتي'أئهإةفروه هنلإ أقه أف وآقا٣؛أ 





وجوبفيه جاءت الذي فالساق الثانية، الأية أما الأعداء، عل الشدة فتها تقدم أن الحكمة 
هوما عل الأية نظم جاء لذا غثر موالاة عن وّءيهم بعضأ، بعضهم الؤٌنين موالاة 

Aمحآمحمحءُمن عليه 

المشركن،صد عن تتحدث جاءت القح سورة أن عرفت إدا لك وضرحا الأمر ويزداد 
بأمربدأت المائدة وسورة عمرمم، يتموا أن وعن الحرام، السجد عن ١لومنيرl٠ا صرهم 
ومنالناس، وين وينهم اف، وين ينهم ما تشمل العقود وهذ0 بالعمود، بالوناء الومين 

•والومن؛ن ورسوله فه الومن ولاء يكون أن أهمها 

البقرة،محورة من الأيتن هاين الكافرين، وصف ول الناشز، وصم، ز نقرأ )٣( 

]البقرة:لأساوكه دكإئسدهنِ ^٥١^٢ ]اوقرة:خا[، 4 لأ,رحنون صم عص دكأ م ئؤ 
حينإالأقوام، أولئلئح محلال، بداية لأن الإحكام، غاية ز حاء هنا المم، وتقديم [، ١٧١

•عليهم تتل التي، افه آيالتا عن بسمعهم أصاحوا 

ؤونحثأرهمبل المحواء ضلوا الذين أولئلئ، عن القيامة يوم مشاهد من مشهد ل ونقرأ 
لدلك،هنا، العورة تنرت لقد [ ٩٧تالإمّراءت^ ؤصنا ;^1 عنيا دومآك؛نءه 

يعودولا شيثا القيامة يوم الناس أوكلث، ينفع لر الس<اع لأن ذللث، القول، نز معها تغتر 
ذللئ،ل صعوبة وأكثرها مشقة الأمور أشد من هو العمى إن نم بخير، عليهم 

ألتنطم؛.؛يرا ُؤؤزأ I والقسط العدل عل المؤمنين محث، تعال اطه نول ونقرأ )٤( 
[.١٣٥]اانساء;ه وأ'لأاريرا .بمودأوعقآمسحةأأؤالمحلين 

رونبمثفهم حقيقتها، عل تحمل القيامة يوم عن تتحدث التي الأية هذْ وهوأن آحر نرقا وهناك 
واياشنالكافرين لأن التشيه، مه،ا فالقمود انقرة، أuأيتا اكلاث. الخواص س يفقدون كدللث،، 

لهم.حواس لا يم نكأ حير هو حواسهم»ي،ا يستعملوا لر نه، وألوأعين آذان لهم بل كذللث، يكونوا لر 
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ولكنالإنس، و ابن عن ممدة آيات ل الكريم القرآن نحدث ت والإنس الجن )٧( 
ومديمتارة، الخن تقديم من البدع، القرآف النظم ل نجده ما الانتباه، يلفت الذي 

التحديساق ففي البانية، الحكمة وتوجيه الساق، يستدعيه ما وهذا أحرى، الإنس 
وقبلأولا بالتحدي اكصودون هم الإنس لأن الجن، عل الإنس يقدم الكريم، بالقرآن 

لايأوث٥^١ألثنءاي( يمثل يأتوأ ؤألجىوأنن احنممت،آلإذس شيث ؤ ت تعال قال ّيء كل 
.[ ٨٨]الأمراء;  ٠٤تيما تمن دنإيءوؤكثسملم 

لأممالخن قدم فلقد والأرض، السماوات أءه!ار من بالمموذ التحدي سياق ق أما 
يجإنأعثلمJضوJئ: تعال قال الإنس، من الحركة عل أقدر 

[.٣٣:لارحمن لأسوكايم4 
[.٥٦; تثرنه]است قوله أما 

نلمحلوقون الخن فإن الزمي، بق الروعي قد لأنه الإنس؛ عل الخن قدم فلقد 
الإنس•

آلنيزش.ير د'إك، ؤ فيه حاءت الذي مكاما ق تقدر القرآنية الكلمة نجد وهكل.ا 
•١■؛ ]الزمر؛ ^ ١٥؛؛،ؤءط٩٦ه ألميم 

والتقوى:الصم )٨( 

فهيالأول الأية أما الكريمتن، الأتن هات؛ن مع نقف أن القرآف الظم حمال ومن 
منبطانة يتخذوا أن وميهم أعيانهم، موالاة من ا،لومين تحذير سياق ق سبحانه قوله 

ألصٌهموأوسقوا وإن ينمجوأبها سقة تهعم وزن موهم حنة تستكم ُؤإن • دونبم 
حديثاسبحانه قوله فهي الثانية الأية أما [ ١ ٢ ٠ عمران: ]آل قكاه بمقث؛كدم 

لجريمأّح لا أقت وينير؛ُى■ يي من ؤإئه> واللام: الصلاة عليه يوسف، عن 
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[.٩٠]يومف!ه ألحس,إان 

التحذيرمحال وق ، و9لاتة انحاذهم وعدم موالاتهم، وعدم ، الأءا-اء مكائد محال ففي 
الجالهذا ق — اش أعداء موالون يفتتنون الذين أكثر وما ~ الأعداء نرك ل الومع من 

كئاه.لأبمث>كثإَةدم تهوأوثتموأ ؤوأن اف؛ يمول 
ق'متيءكلموكبطتإؤدئنلورك> ت بحاته قوله الأية هذه ومثل 

ثتؤدأأثرقا أدمى ويف مإاًظم أوي أربن ثن 
قالصبر قدم كيف فانظروا [ ١٨٦؛ عمران ]آل منكزٍأ'لأأتوره دللك■ وتئقوأ؛ن 

٠أعدائهم ح الومتين موون عن تتحدثان لأمإ الأيتين" ؤهماتتن 
أقنؤُى وصي يم من ؤإدع> القوى قدمت فقد الناس متن انمادة الأمور ق أما 

.ؤإحوته يوش ُين هنا فالشأن ه أ-جرآلمحمنهن يهيح لا 
شألإلنحأقىثللمأكثفيؤ به الخاص سياقه والسلم الحرب س لكل أن نجد وهكذا 

.٦[ ت ]الفرقان ة'شماهءطاثميلجماه 
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لهروج طالل العرفة، مصائر من مصدرأ نجد أن ، معا القارئ أٍرا وأنت أنا أوده 
البحثبأسوار وموروه والتبجيل، الإجلال( من فخمة حالات وأحاْلوه أصحابه 
نجدأن ، العرفة حصون من حصنآ عدوه بل ، الحقيقة لباس وألبسوه ، والنزاهة العلمي 

،الافتراء ي ممعن ذلك، فوقا هو بل كله، ذلكا عن بعيدأ الصفات، حذْ وصفوه من 
المعارف،دائرة هي ، Ujij، المنهلق وأسس العدل، لقواعد ، منافالبحن،، ق النزاهة عن بعيد 

علاستدلت( ، عشوائية بعلمريقة جاء إنشاء محرد القرآن أن عل استدلت( الي الريْلانية 
انهلباعأللقارئ يعهلي القرآن ءوكان I فيها جاء حيث ، القرآنية بالفواصل الدعوى هده 
،الإيات هذه حتم ؤلريفة ذللث( صحة ؤيوكد ، عشوائية بهلريقة جاء إنشاء محرد بأنه 

٢[٠ ٩ [^)،؛_،عهنمتره]القرةI ٢٨لالتو؛ةت ه أاةتعلبم؛وك=ءيأث ؤإدكث مثل بابان 
١٠مع لها علاقة لا الأمحرة هذه وأن ، [ ٢١٦هلالبقرةت فمق> لا وآنتنِ بمم أئه نؤ 

.والقافية السجع لتتميم فقعل وصمتا وأخا نلها، 
الييطانية،الموسوعة ق قرآنية قضايا كتابنا ل مفصلا زدآ القول، هذا رددنا ولقد 
فالفاصلة، القرآنية الفاصلمة اختيار ؤ( الإعجاز هذا بإيجاز لكم نبيح( أن هنا وغرصتا 

وهوبعض، مع بعضها الآى، رووس وهواتفاق( فحسبا، لنقلي لغرض تات لر القرآنية 
معنويلغرض تعال الله كتائب( ق الفاصلة جاءت إنإ الفاصلة، عنه؛مراعاة يعثرون ما 

يتصلما المعنوي الغرض هذا يجتمع«ع أن صر ولا ، الحكمة وتقتضيه السياق، بمتمه 
اللمفغلوجال( المعنى دقة أعني كله، ذلك، تتذوقوا ونرجوأن الإيقاع، وبدع اللمففل ؛جال، 

كريمة.قرآنية آيات من يه نمثل فيا 

(تأمل بايني القارئ يدركه أن يمكن القرآنية الفواصل هذه بعمى أن سين( بدء وبادئ 
تدبرإل بحاجة الأحر بعضها نجد حين( عل ، عناء وير فكر، كثثر إل يمتاج لا فهو 

•دتأسم(
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منقطعةأما ال؛رطاذة المعارف دائرة ادعت التي الفواصل بعض الأول المط ممن 
المة.ما لها صالة ملها،لا عإ 

دم-هرثث أن تبمكآ ومَقتآم ألتتاث ءبمًفم تعال: قوله ١-ل 
٢[.١ ٦ : ضكسوثوث>ه 

فاصلةأي بل ؟ نبلها ط مممالة غم الفاصلة هذه أن يدعي عاقل أي بل منمق أي 
والخهاد،القتال عليهم كتب وقد اطلومنتن، افه نحاطب ؟ الفاصلة هده بدل تملح أن يمكن 
بحونوربا نمرهم، فيه يكون شيثا يكرهون فربإ هم، يدركوته لا المستقبل أمر أن ويبين 

>ذللث، يعلم الذي هو وحده اض إن عليهم، ووبالا لهم، ثرا مايته فيه تكون شيثا 

ه؟بما حتمت التي غم الأية لهذه تملح فاصلة أي 

أناكساء أولياء وتنهى الطلاق، أحكام يعص الأيات تذكر ها نفالسورة وق ٢- 
بهيوعنل ذك أن لهم فن بالمعروف، بينهم تراصوا إذا أزواجهن إل الرجؤئ من يمنعوبمن 

تعال:بقوله الأية ونحتم وأطهر، لهم أزكى هو ذلكم وأن الأحر، واليوم باش يؤمن كان من 
سقلؤئن٥^ تلهى السآ»نني يلنم■ هوت الآية وتمام ه يموأمحلأعاموث> 

دُهمآلآغأمحي،ٌيج بيبمم وئوأ إدا بميءيى١قجهى آن 
.[ ٢٣٢ه]البقرة: لاثلتؤى وأنم أرئ،لأؤلأطهثكلأبملم د*لهؤ 

والأباءالإحوة وهؤلاء ؟ الكريمة الأية لهذه تملح أن يمكن فاصلة أي بربك ل قل 
أنفةذك يريدون ؤإنا أزواجهم، إل الرجؤع من بنابمم أو أحوابمم يمنعوا أن يريدون 

التاتجق تفكم غم من ، الأزواج أولك من انتقاما أو الحمية لدواعي واستجابة 
فاصلةهناك أن نفلن ما الخاطئ، التصرف هذا مثل عن تنتج أن يمكن التي والعوانب 

مماوأول أجدى تمرقابمم، عواقب من ونحولهم رشدهم، إل الأولياء أولئك ترجع 
.الكريمة الأية يه حتمت 
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•القبل هذا فمن ' يتأمل تدبر إل بماج يهوما ' الثاف الؤع أما 
المتحفنن نيهم ثن لمَمحإأممئنا بهد فلإ ؤ الجدة: محورة ق تعال قال - ١ 

إث،ألأرتياآهء ثحق ١^ ^٢ ؤخأ ?وا ممعؤيى ^ ١٥١متت يتلك ؤ، ثثنكؤ-تأإرا ذ يمثؤن 
فقد، [ ٢٧-  ٢٦: ]الآJات ه وشثئآءلجئخ [لثثزئثغغمءرمغئآعفلرنه

؟ذلك محر فا ه والثانية؛_>يئين i الأولب>ت1مح الأية خمت 

فبلمن المهلكة القرون عن الأول الأية تحدثت فقد -امل، ممر إل مك الأمر محاج لن 
الأرض،هذه عل يشاهدونه عا الثانية الأية وتحدك —إذن— التارخ حديث فهو ، هؤلاء 
يمع— ريب لا التارخ وأمر ولأنعامهم، لهم متاعا الريع فتنبت الماء علميها ينرل كيف 

حمتولدا إبمارأ، يصرونه يشاهدونه ما ولكن ه، ب حتمت ولدا محاعآ، 
;-ؤمحمحزه-

ا؟ ؤئني؛لتيرؤكفياناه الكريمتئن الأتن ل التي تلك دقة أي يربك ل قل 
أوإساءيندديت''الئي اليمك''أءندط مثل ؤ الآيات هده نقرأ العنكبوت محورة ق — ٢ 
أرًقامأألمهًقإرت ديق آحوب أوهنآَ ؤإن ه أمحدئ َةمز 

لأنامحىئ۵مJهتا وة^.ألأنمل ؤ افه؛ قول نقرأ الأية هد0 ويعد [ ٤١:]آية ه ينأشنك 
.[ ٤٣^َآإلأ"مموىهلآية:

حيثومن حيوثلمه، قوة حيث من اليوم، انمكبوت أمر من الماس عرفه فيا فكر 
حيوطإن قالوا: فلق،. المظام، وعدم الخئل والممزق — اكسر صح إن — الأسرية، الموصى 

الأنثىأكلت، فربا بيته، ق ندت الفوضى ولكن الخرير، حيومحل من أقوى الخكبوت 
أنإلا آحر، يين، ق البتة لها مثيل لا الخكبوت بيت، ق تدب، الص فاللهوصى ويالتال زوجها' 

إلبمتاج أليصذللث، الماضية، عصورها ق لا الخاصر عصرها ق الخكيوتية أمتتا ق تكون 
محصت،كيف فانهلر إلاأكلمنه؟ بمقثهثآ رما ؤ ه، تلمحزك ؤؤء؛كامإ علم 

•أولتك إلا يدركها لا الخكونح نضة لأن العاين بذكر الفاصلة 
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يلاقنسدوأ لهم نل نإدا ءؤ قوله؛ ل ما عل الأئمة من وغبره الزنحنري نبه ولقد ٣— 
-١ ١ ]البقرة: شدوثوءلأثينه نحننفيري. ث١لواإسا ألآات؛يى 

يوهق^ئآئاسأئبمآءألأم ؤ ، [ ١ ٢ 
وتلكالأرض، ز المساد عن نتحدث الأول الأية كانت فلمإ ا ١٣ت ]البقرة لأتيونه 

هيالشاعر لأن ثثتبنه لا بقوله؛ حتمت الظاهرة، بالحواس تتعلق قضية 
•بالعلم تحم أن ناب الجهل وهو بالسفه، تتعلق الثانية القضية كانت ولما الحواس، 

والتيه الأية؛ هذ0 فصلت فلم : تلت فإن اف- رخمه — الزمحثرى تال 
وهمالحق، عل المومنتن أن عل والوقوف الديانة أمر لأن ; ك ؟ ه ^لأب تبلها 
منفيه وما النفاق وأما المعرفة، الناظر يكتب حتى واستدلال نظر إل بمتاج الباطل، عل 

عندمعلوم العادات، عل مبني دنيوي فأمر الأرض ق ال والفالفتنة إل المودي البمب 
والتناحرالتغاير محن بينهم نائا كان وما جاهليتهم، ل العرب عند خصوصا الناس، 

ذكرفكان وهوجهل، القه ذكر قد ولأنه المشاهد، فهوكالمحس والتحازب، والتجارب 

٠.له؛ طبائآ أحن معه العلم 

قاييثددأ لك(ألسمم جند وهوأككا ؤ الأنعام محورة j( الأيات هذ0 عل نبهوا ك،ا ~ ٤ 
مأك ثم تمحك0 ِهم أمحب ^١ نآلمُث أو يلكن ِذ 

مبمشا-آهء 1نزومنأقء و،و يممهوى. كتوم صLلناأfم^ ند ثثتعزوسزج 
ؤإنبقوله؛ الأية وختمت، [ ٩٩^١٩— ت ]الأنعام ه ءنه-قتما ثلمجنا ّيى* باث'آإ،  ٠٨
تعرفهأن ؤيمكن العرب يعلمه مما الجوم قضية كانت فل،ا ه فيزف وم ه ي

يهللعلا ، دقيقة القوس قضية كانت ولما ؤةنئو>كه بقوله؛ ختمت، كدللن، الساذجة الأمم 
فهو، العلم من أخص الفقه لأن ه ءاؤمثهو>ى تعال؛ بقوله مختمن، الخاصة، إلا عليها 

الكثاف)ا/هأ(ا
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بقولهحتمت الإلهية القدرة دلائل فيها ظهر الثالثة الأية كانت ولما الأمور، يدقاش العلم 
ه.^يؤمنون ت سحاته 

سورةق الم عن حديثا وتعال سحاته نوله ق وهي ، الفاصلة هذه لك نذكر وأحثرأ 
قدمالآيات من غرها أن مع ٧[ :* ]طه ^وأءاساقنثوثومشه طه؛ 
فذهب[ ٤٨-٤٧! ]الشعراء ه ثانناورن«أممزاج^ي ^٠١٧ مومى فتها 

كلمهاالسورة إن حيث، السورة، لنواصل مراعاة الأية هذه ق أحر موصى أن إل بعضهم 
الإيقاعلخإل تقديرنا هع إننا قبل، من لكم قلت ولقد الفاصلة، حذه تنتهيا ًله ٌررة دهي 
بت،من بد لا بل الفاصالة -ران0 جيء أجله من الذي السبب نراه لا لكننا ، الخرس وفنية 
والسياق.بالمعنى يتمل أحر 

فبعضهمالحرة قاله ما لنا تحكي لأما هكذا جاءت الأية هذه أن إل بعضهم وذهبا 
عنآية كل ذحل،سا ومومى( هارون )رب ت قال وبعضهم وهارون( مومى )رب ت قال 

،مقنحآ جوابا يعطينا ولا مضولأ حلا لنا بميم لا هذا أن ونرى المومتتن، أولثلث، من فريث، 
؟القرآنية السورة من غرها ق وأحر ، طه محورة ق هارون قدم لماذا باقيا، يزال لا فالتساؤل 

•وبحثا فكر إل تحتاج ~ إذن ~ الأٌر إن 
عإحدثتنا التي الوحيدة السورة هي طه صورة أن ~ ينزل بإ أعلم والعه ~ يبدول الذي 

،نللثv منه يكون لا أن به جريا وكان ، حون، من واللام الصلاة علميه موسى مجن كان 
مومحىشاهده ما يشاهد لر لأنه ، والسلام الصلاة عليهإ مومحى من بالخوف أول قهارون 

■يثهموشؤزاiQلأعنم_<إظفأنتاؤءاوجم،فاميه؛• قالتعال؛ ايمح،، ولريشرفبمناجاة 
الخنانءا،.ثابت الخأش رابط يكون أن جريآ فكان ، [ lA-nv]طه:الأقله 

العماألقى حين،ا الخوف عن بي والسلام الصلاة علميه أنه من الكريمة السورة أول ق ذكر ولقد 
لالتورق حمق ج—اء وهكذا [ ٢١ت وطه ءميةاألأوكج^ه ■ثمدكا اد-ثئعانلأءثم-، ثؤ 

علميهمنه يبض كان فإ [، ١ • ]المل: ه النمل محورة ذكرت بل والقمص، 
حيفة.ه نفق يوجس أن واللام الصلاة 
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قيمتوهي ، السورة هدْ ل ندم واللام الصلاة عليه هارون أن ل يلوح ذلك أجل ٌن 
٠عامل كل تقدير وهي ونتدبرها عندها نقف أن بنا حري عظيمة قرآنية 

فيهاتظهر فاصلة كل فإن ، القرآنية الفاصلة عن الحديث ق معكم سرسل أن نود ولا 
وصعنانكون أن نرجو ؤإنا ، متالقا مشرقا الإعجاز وجه فيها ؤيظهر ، والإحكام الدقة 

قفاصلة كل ،ع ولتقفوا ، لتتدبروا التلريق بكم وملكنا ، البياف السر مكمن عل أيديكم 
منمحتتضُيممدغ اف وصدق عنه، حدئتاكم ما لكم وسيظهر ، كريمة آية كل 

ء.١ أهود للد(حكمّحيره 

وهماعليهإ، ننبه أن حريتان إليهإ، بالإشارة حديرتان ، الياق الإعجاز ل قضيتان بقيت 

الشريعةمحلة نشرته بحث فيها فلتا التكرار قضية أما ، الزوائد وقضية التكرار قضية 
هدال وزدنا ، القضية هدْ عن بالحديث توسعنا حيث افه وفقنا وقد ، الكويتية الإسلامية 

لطائفأحدهما كتاuن فيها كتبنا فقد الزوائد فضية أما ، اف شاء إن كتابا لتخرجه الحث 

أصلهوكان ، والحيف الزيادة من الحرف سلامة فهو الثاف وأما ، متداول مهليؤع وهو المنان 
،اض شاء أن كتاب ق لخرجه كيلك فيه زدنا وقد الذكر، الأنفة الشريحة محلة ق نشر بحثآ 

القضيتينتهاتين عن بإمحاز فنحدثك 
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 Iاثتمار>قضية سادسا

بدهية،فضة وتلك عنه. زتحا.ث الذي يموصوعنا وثيقة صلة ذات التكرار قضية إن 

هذهأن والحق تكرارا، الباحثين يعفى صإها متشاء|ة، مواص.ع الفلم ق نجد أننا ذلك 
تلاوتهأجل من تعال اش كتاب ق فالناخلوون بالأعجاز، وثيقة صالة ذات الموضوعات 

أكثرذكرت فد قضايا هناك أن وهلة لأول محيون والعلعن، التشكيلث، تبدف أو وتدبره، 
اُبمملوبعض العقيدة، وموضوعات كالقصص، موصع من أكثر وق مرة، من 

تكرار.ذللئ، وسموا والأيات، 

مشاربهم،وتعددت مذاهبهم فيه اختلفت، أتهم إلا التسمية هذه عل إجاعهم وْع 
فالكثرةالبشري، المجتمع هذا ل افه مس من سة هي بل الناس، أحوال ق طبيعة وتللث، 

بيان،محر التكرار هن.ا ق أن رأوا مسلمين، ضر أم كانوا ملخن هؤلاء من الكثيرة 
مناهجس عفليءأ وهدفا ةوي،أ، منهجا فيه ووجدوا ؤإعجازأ بلاغة فعدوه بنيان وتثبست، 

شحرأكلامها ق العرب عرفته مما لاراه؛ن ذللئ، عل ييرهنوا أن وحاولوا وأهال.افها، التريية 
ذووالتربية وأّاءإان الاجت،اع وعياء النفس علمإء ءررْ مما الأدلة عليه يقيموا وأن ونثرأ، 

والدعاية.الإعلام فن ق الاختصاص 

كتابق ومهلعنا مثلية هن.ا فعدت الحقل.، عليها هيمن تعامن، أو عجيتج قليلة وفئة 
ولذاالعربية، السليمة وضحفت، البياق، الذوق ل. فأن بعد إلا يفلهروا لر وهؤلاء الله، 

كانواالن.ين القرآن، أعداء س شيئا نسمع فلم مبكرة، تثلهر لر أولثلثف أباطيل أن رأينا 
يمللث،القرآن هذا أن وجا.نا نلك٠، س العكس عل بل اللغة ق سليمة ملأتق ذوى 

فدحينا بعد، فيا ظهرت — إذن — الأباطيل هاوْ يه، يؤمنوا لر ؤإن ثيء، كل عليهم 
فثل.أعليه، حد\ وتألبوا صوب، كل من الله دين عل العلاءنون واجتمع اللغوي، الزاج 

إلليردوا الخد< مواعلي عن العالاء يتمر أن س لأبد فكان التكرار، شبهة عن الحدسث، 
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الحقد.سهام الظالة الحور 

لكنوحز ولكننا وحديثآ، قيئا العناء آراء عن معك الحديث نعليل أن ولأنود 
القولت

القرآنيريد U كأيد يدكر إن،ا الكريم القرآن j الكرار أن إل العناء من ممر ذهب 
نالواهتا ومن تكرره، أن فينبغي القوس ق شيتآ تقرر أن أردت فإذا القوس، ل تقريره 

القصةوكيلك القوس، ق العقيده لشن اف لكب ق كررت فد العقيده آيات إن 
الذيلكن العلياء، لأولك وتقديرنا إجلأل١ ومع القرآنية، الحمل بعض كيلك، القرآنية، 

،عالوقوف وإءلالة المكر، ؤإجالة الظر ؤإتعام اف، لكتاب، تدبر بعد كقريره نطمئن 
وتعال.تيارك اض مماب ي التة تكرار لا أن الكتاب، آيات 

ونضمهامسايله نجمع أن نسممليع لا الحوانبا، متحل.د الأمحلراف متشحس، والموضع 
قوإنه قيل فميا الوقفات، بعض وأنتم نحن نقف، لكتنا الكتاب،، هدا ل بعض إل بعضها 

اض:كتاب، ل كرر 

العقيدة.أيان — ١ 

القصصالقرآق.٢- 

٣-بعضالح٠لوالآيات.

فيهقررت موضع كل لأن الكرار، س حالية أتبما محي لها، فالمتدبر العقيدة آيات أما 
كلمةهنا وأنقل الأحر، الموضع ق نجدها لا وقانية، ومعلمأ معنى فيه نجد العقيلءة، 

عنيتحديثخ وهو ~، عنه افه ~رصي الغزال الإمام الإسلام لحجة الموضع هدا ق حيدة 
بعضافه ، وصفوقد ءنه~ اطه رصي ~ يقول أهوال، من فيها وما القيامة يوم أسإء 

المقمهودفليس معانيها، كثرة عل اساميها بكثرة ، لقفأّاميها، وأكثر القيامة دواهيها! 
كلفتحت، الألبايؤ، أول تنبيه الغرض بل والألقاب،، الأمامي تكرير الأمامي بكثرة 
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معرفةعل حرص فا مض، نعوما من نعت، كل ول مر، القيامة أم،اء من امم 
٠.معانيهار 

منممر إليه ذم، ما وهذا وأظهر، أوصح فهو القرآنية القصة ل التكرار عدم أما 
فيهاذكرت، التي وا،لواصع فصولها، حميع ق القرآنية القصة يتدبر الذي ؤإن العلياء، 
الفكرةهذه عل استولت، ولقد القرآنر، القصص ق تكرار لا بأن العلمانينة كل بملمثن 

لكتابتهوتعال تيارك اف وفق الذي الكتاب، هذا ذللثج نتيجة فكانت، الزمن، مجن ردحا 
أنالدراسة هذه ونتيجة القضية، هذه يعالج فهو ونفحاته( إمحاؤ0 القرآق )القصهى 

الأستاذيقول والمحققين. العل،اء من ممر إليه مامشي وهذا القرآنية، القصة ق لأتكرار 
اف:رحمه فطبخ محيي 

القصمىاق يالتي، النامباُتج وهذه ومنامحيالت،، مواصع ل القران ل الهصصن يرد 
تأقالم، والصورة منها، تحرصن التي، والخلقة القصة، ا3ا متحدد الش هي أجلها، من 

تعرضالذي والقني والفكري، الروحي للجو تنسيقا ما، تودي التي والهلريقة عليها، 
الطلوبؤ.إيقاعها وتلقى النفسية، غايتها وتحقق الوصوعي، دورها تزلي وبدللئ، فيه، 

يتكررالواحدة القصة لأن القرآق، القصص ق تكرارآ هناك أن الناس ومحستؤ 
فدقصة س أوحلقة نمة، س ما أنه تؤكد الفاحصة الفلرة ولكن متى، محور ق عرضها 
ؤإنهالسياق، ق الأداء وطريقة يساق الذي القدر ناحية س واحدة، محورة 3، تكررمتخ 

.؛ التكرارُ حقيقة ينفي توليه جديد هناللئ، كان حلقة تكررمحتف حيثإ 

آدمنمة وهي الكريم، القرآن نحص محن واحدة بقصة عمليآ ئلأ لكم ولنضرب، 
أي— الأمحبق)إ-را الأزهر شيح حسين الخضر محمد الشخ يقول واللام؛ الصلاة عليه 

اكين)؛/أا0(.ضوم )\(\ه 
١ ٩٦٧- م  ١٣٨٦سة ة الخاماتجة ( ٦٤القرآن)ا/ فللأل ي )٢( 
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المسجدشطر الوجه بتولية الأص أن بجد القارئ، يقروها حينا الكريمة الآيات هده 

للماكيد.ذلك أن إل الكشرون فيدهب مرة، من أكثر ذكر ئد الحرام 

كانؤإنا فحب، للتأكتد تدكر لر الكريمة الأيات أن نجد اسمر محر ِا ولكتا 
قضيةحطورة نعلم فنحن إليها، تقصد التي وغايتها توليه، الذي غرضها منها واحدة لكل 

شخصيةاستقلال من فيها ما حث من المى لرغبة تلبية حاءمحتإ إما حين، من القبلة، 

قنح أول الكعبة إل اكدس بيتر من القبلة تحويل كان ولقد عبادتم، ق اللمز 
مغزىآية لكل كان ذللث، و*ع التحويل، هذا شأن ل العناية هده وحدنا لذا الإسلام، 

ورغبتم~ تمنيتموها اش القبلة هذه أن والمؤمت^ن، للنبي تب؛ن حاءين، الأول فالأية 
الأمركان فلقد الثانية الأية وأئ طلبتم، لما اش أجابكم - فيها-وقدعاوماهذللث،مكم 

أبدآتنح لن إليها تتحولوا أن اض أمركم التي القثلة هذه أن وهي أحرى، قضية لبيان فيها 
إلبالتحول الأمر هذا من الهدف أن تسن فجاءت الثالثة الأية وأما الباقية، القبلة وهي 

حجة.عليكم للناس يبقى فلا قول كل دابر تقطُوا أن أجل من القبلة، 

احرناؤإنإ الكريمة، الأيات غاية هع يستقيم لا التكرار أمر أن نجد ~ إذن ~ وهكذا 
شطرالأول؛التولية ظلأءر نفها، الآات أحدأس يناسبه ب،ا أمر كل وعللنا القول، ذللث، 

تلهفي؛كم،لإ ؤيهك دمك< رئ ق ؤ ت تعال قوله عمت، جاء الحرام المجد 
ومعنىه ره من للحى ؤو1ش' ميحانه؛ قوله بعده جاء فقد الثال الأمر وأما ه ميمنها 

فالقدظاهر، فيها فالأمر الثالثة الأية أما أبدأ، ينسخ لن ثابت، حق أنه الكريمة الحملة هده 
ه.عقبها ذكر 

مرتنه الكريمةالعبارة هاوْ ذكرت عمران آل سورة ٢—ق 

دمزسثتلآلمحن؛ن لئن من آمنة آلثؤيمحنآلي؛ءن قوله؛ ى أولات متجاورتتن؛ 
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هدإئأمأش؛-ق وبمنر٠طtlمحسثهء نهتركة زلاأن _؛ ي قس د'للك 
وما•ممح_رإ يى ثاعمك شى حفل ثحد ^بجم تعال• قوله ي وثانيا• [ ٢٨عمران؛]آل 

هأق؛'تثث,جسوءوقأتحاو ^وةانسثآآتلمسوازيخومظإ عمين 
[.٣٠]آل 

حاءمهمة، حط،رة قضية عقب جاء ١^^^ من كلأ أن ثبي المراق السياق ل المافنر 

الكريمالقرآن •يا عني نفية وهي أولياء، الكافرين يتخذوا أن االؤُسين مي بعد الأول 
وحورصعق من اليوم السالمين أصاب وما بخاصة، عمران آل سورة ثيا وعنيتإ بعامة، 
القيامة،يوم مشاهد من مشهد محياق ق الأحر وحاء الوالأء، هذه ثب يهوإلا ما وهزال 

التحلءيرأما ومكنة، وذلة وتمزق تفرق من الدنيوي العياب عليه يترنم، الأول فالتحدير 
]القالم;مم[.ظؤحمؤأبمونه الثاقسرتبضاسابالأحروى 

الرحيمالرحن افه بم الكافرون محورة بالتكرار القائلون به تمسك ما أقوى أ~ومن 

ءدااتكريمة السورة سولآموهءدموددماه ههنيأم 
كخثآدهم، للكافرين نداء فيها لليي. خطاب أولاها آيات،، ست، البسملة 

الأيتنهات؛ن وماين تؤدقؤوددياه ؤ وهي ونتيجة حكم هوآ•حرآية 
•أمي لا ؤ الأول• المجموعق محموءتين، إل المعنى حيث، من مها نقأن يمكن أرع آيايتج 

يعبدلا الرصول أن إل سران الكريمتان فالآيتان ؤولآأوأعايرم1تديمه م1ثمرونه، 
 Uالثالثةالأتان >تلآأمسضثآلإدهوهما الثانية: والمجموعة الكافرون، عبده ي

والسلام.الصلاة وآله علميه الرسول يحثل• لما المثرين عبادة تنفيان وهما ة، والخام

بقوة،عنه ويانع القول هدا إل ذهب وممن للتآكيد، إنه قالوا: التكرار إل ذهبوا والل•ين 
ذماالعلمإء من الحمهور ولكن الفراء، أسعارهم من حاء ويإ العرب بأقوال له واستدل 
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ؤإنإحدنت أم وحدت إن سواء فالعتى شيثآ، العني تزيد لا أنبا إل آخرون وذهب 
نغمته.وحلاوة إيناعه وخمال الكلام، بجرس يتعلق لفظ لغرض  ١٦٢جيء 

نزلالذين أولثلث، عند وحوي لها يكن ولر معروفة، تكن ل؛ الزوائد هدْ أن ويقينا 
كلكان بل ،، iU^.القرون محر ق مشتهرة ثائعة تكن لر أنيا نجزم ونكاد فيهم، القرآن 
الكلهأتهذه لأن ذللئ، عملها، نفوسهم ق تعمل كلمة وكل القرآن حروف من حرفا 

بإحراجوالمنة الفضل وله عل وتعال سحاته افه مذ ولقد توليه، معنى منها لكل كان 
مافيه أحصيت، القرآن( ق والحيف، الزيادة نفي ق البيان ورواغ المنان ، لطاتف) كتاب 
فيهاأن ادص التي والأيات ~ كلمة وعشرون مع وهي ~ اش كنتاب ل زاني أنه ادعي 
فإنناوللءا ، افه ناء إن فيه أصبنا قد نكون أن نرجو ردأ القول هذا ورددُت، نيادة، 
المذكور.الكتاب إل فالرم الاستزادة أراد ومن هنا، الأمثلة بعض بذكر نكتفي 

كقاحطودّ"|ا عل القضية هذه فيه نوفشت حاصأ كتابا نجد إ ولكننا حطّرة، فضية الزواتان فضية إن ( ١ ت 
عنبعضهم تكلم سكور-لمد جهد محرأ وجراهم افه لحمهم العل،اء لبعض لكن صحح — تلته 

أحمدأحمت. الأمناذ كتيه ا مذلك ومن الممير، كب بعض ق نجل.ه ما ذلك من الزواتل. عانْ بعضن 
التحكبه ما ومنه بحق، مشكور وموجهد القرآن(، بلاغة )من كتابه ق افه-، رحمه — بدوي 

اإقائ؛نونافس الحروف يعص نيادة رد حيث، الأزهر، محلة ق الأسى الأزهر شح تاج عدالرحمن 
الفاضلالأخ عرض ولقد حرأ. اطه جزاهم الختلر الوضع هازا ق كتبوا الدين هم هزلأء بالزيادة. 
كتابضمحل القارئ وأحال القرآن(، اعجاز ق رالبيان كتابه j القضة لهدم الخالدي صلاح الدكتور 

~الكريم القرآن لأسلرمح-، )درامايت، القيم الكتاب، عل — الوضع هدا لاستكمال — )ونحل قال 
النحوبئنمطاعن محي القران عن )دفاع الأحر القيم والكتاب، عفمية، الحالق عبد لحمد 

الذيالثان الكتاب، أما يل! ما عل وننيه (، ١٤)صره الأنصاري مكي أحمد لالاو.كتور والتشرفن( 
فيهيعرض لر الصحيحة، القرآنية القُاءارت، يعفى أنكروا الدين التحوبئن عل رذ نهو الدكتور ذكرء 

واحدة.بكلمة إمارة الكتاب، ق نجل ولا بعيد، أو فريتج من بكلمة الزواتي. لقضية 
السابضنالعال،اء أنوال فيها الزلفح ينقل القرآن ذ العاق لحروف قيمة فهودراسات الأول اوكتاب، وأما 
فمومؤعالولفح، علميهم ينكر ولر بالزيادة، القاتلن من هؤلاء من وممر ونحويغا، لغويغا، من 

وهونفيبصيده نحن الذي موضوعنا ل عفنا يولا أولا الزوائد نفية ليس — إذن — الكتاب، 
افه.كتاب من الزواتو 
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[.١٩٥س1ظإلأهه]ابم; ١-قالتعال: 

الأيديإلقاء بالنهي هنا اكصود ليس لأنه قالوا: تما ونمجب زانية، الياء إن قالوا: 
أيديكم.تلقوا لا المعنى فيكون 

ذكروْما أن ندرك بعض، إل بعضها النصوص وجعنا الكريم النص مع وقفنا ؤإذا 
لممرأ عنها يعتر ؤتأيبقوأفاّبيإآانبدلأطتوأهك1لأملكيهواليد فالأية مستقيم، غتر 

وثُعتعليدلثاتع.ال:ؤ قال المانحة، أو العملية والسنة الكتاب، نصوص 

[٢٩نلأصثاءلى4تالإّراء: 
٠(ُ يمينه تتفق ما شإله *علم لا حتى فأخفاها بصدقة تصدق الحديث،)ورجل وق 

(رأ*ايدأ أؤلولكن ي لحاقآ والسلام)أمرعكن الصلاة عليه قاله وما 
أنفقواإذن والمعنى التهلكة، س_< هى اليد أن تستن أن تريد ~إذن— الكريمة فالأية 
الهلاك.ق سبيا اليد فتكون التهلكة، إل بأيديكم أنفكم تلقوا ولا وجاهدوا 

نفين.وقد للتعدية هنا فالباء اكهلكة إل أيديكم تلقوا ولا يقال: أن و؛ين هذا شتان؛؛ن 
إليه،ذهبنا ما يوضح ما نزولها سبإ ق ولعل السبثية، 

نريدالمدينة من خرجنا قال: عمران بن أسلم عن وغثرهم نن الأصحابه أجرج لقد 
صفالمدينة من فخرج ~ الوليد بن خالد بن الرحمن عبئ اُبم،اعة وعيا ~ القطنطنية 

صناعل السلمين من رجل فحمل السلمن، من عقليا صفا وصففنا الروم، من عفليم 
أبوأيوب،:فقال التهلكة إل بيد0 ألقى الناس: فصاح عليهم، دخل حتى الروم 

فنصرناه،اف رسول صحثنا فينا، أنزلت، ؤإنا الأية، تآدْ أعلم نحن الناس، أبما يا 

_.اض رمحي م.يرة أبا حدت س ( ١٤ ٢٣البخاري)أ-محرجه )١( 
منها.اش رمحي الؤمن؛ن أم حديث، عن ( ٢٤٥٢لم)مأخرجه )٢( 
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أهلهوكثر الإسلام فشا ٣ وأولادنا، وأموالنا أهليتا عل وآثرناه المشاهد، معه وشهدنا 
فيهاونقيم ملمحها، وأموالنا وأولادنا أهالينا إل رجعنا أوزارها الحرب ووصعت 

الحهاد.وترك والماله الأهل ل الإئمة اكهلمكة فكانم، 

t٠ ٣ ١ ٠ ووسم|، ل ه سمعتسآؤرهىألاو|ئإلمى ٠ سبحاته قوله ~ ٢ 

القرآنيةالأيأت إل رجعنا إذا ونحن مكرهن( )سممت، والقدير زائدة، الباء قالوا 
قالالحر، حرف دون ه ينفيتعدى افه، كتاب ق ذكرممرآ قد الفعل هذا وجدنا الكريمة 

ئكتثثائاؤا4تآل
ث.وقال: ]الجادلة:١[ ؤثتخآئثوهممحمح،ه وقال: [ ١٨١عمران: 

أغرىالقائلينبالزادة.هوالذي هدا سءثه]النور:لإا[ولعل 

معنا،التي الأية وب؛ز، بينها الفرق نستشعر الكريمة الآياُت، هذه مع نقف، عندما ونحن 
ليست،معنا التي الأية ولكن واسطة، دون مبامرا فيها العلغ كان كلها الأيارت، فهذه 

الظاهربمعناه الكر إن نم مباشرأ، سإعا النوة هؤلاء من تسمع لر العزيز فامرأة كذلك،، 
حا.إلا الأمر يتم لا رمالة تودي الثاء جاءرث، فلقد هذا وعل يسمع، لا 

الماسإن ثم الانتثار، مريعة القصور وأصحاب الملوك أحبار أن العلوم من إن 
تكونأن تود من وهناك يتحدين، المدينة ق فاكوة محاحوهم، أن دون عنهم يتحديون 

معنىمضمن هنا السإع فكأن الأقوال، هذه لها فتنقل العزيز، امرأة عند حظوة لها 
قورغبتها المرأة، عناية لبيان الفعل)سمع( اختير ؤإنإ بمكرهن، أخيرين، أي: الإجمار، 

بواسطة،كان إنإ ال،إع هذا أن لما كبين الثاء وجاءمحت، عنها، يقال ما لكل تستمع أن 
اللمفثلبرونق سيذهم، أقول لا بالزيادة القول لأن الثاء، زيادة نتصور أن يمكن لا وهكذا 

أماعل ذللمثج دل مكرهن( سمعت، )فلمإ قيل: إذا لأنه كذللمثؤ، المعنى بدقة بل وحده 
"٢[.١ اؤأربمثت،إني؛هليوسمط: لقوله: حينئذ معنى فلا واحد، محلى ق معهن كانتخ 

-yn-





لكنعإ نتحدث الثانية والآية محبحاته، منه نعمة الأرض ل الماء عيون بعض تفجثر من 
لكولك.كلها الأرض لكنت ولقد وانتئامآ، عقوبة الهلوفان أيام 

اكقدJر[ ١٥٢عمران: ^^نوئثزمحإفيآلآضه]آل تعال: ؛-نوله 
بلنحب، بالزيادة القول يرتض ب الفراء ولكن الأمر، ق تنازعتم فشلتم إذا حتى عندهم• 

وهذهتنازعتم إذا حتى عتوم والقدير وأحر، فته وقدم الكريم، الظم غم 
عته:اف عفا تال عارته، 

معناهاالواو فهده ننكم، الأمر ل تنازعتم إذا حتى معتاءت وموحر، مقدم إنه )يقال 
معناه:[ ١١٠-؛ همح0سه]اكافات:م• يقال: كا القوط 

وتعال:تبارك اض قال ^j■؛^؛، غم ل يأت لر مقول، أن( رفلما إذاآ، )حى ل وهو ناديتاه، 
ؤءأثمتاو-دقال: ^ثم ينبمت ٠^٦١^١ -ؤ 

نيثتؤ.ثئاذاعكوذا وتعال: تبارك اف وقال اقترب، معناه: [ ٩٧٨٦]الأنبياء: 

موصعآحرؤكئه]ازمر:ام\[أآ/أبزمحتاهلالزمرت٣م^[،وفي 
والحقالسقوط، الواومالها إن وقال: زانية، الواوفيها عد آيات عدة هنا الفراء ذكر فقد 

السقوط.ماله يكون أن محت، هوالن«ى كلامه أن 

لهما عل لقيه هر إن يضربه أن القرآن( صاحب،)محاز عبيدة أبا توعد قد الفراء لكن ولقل 
أنيستحق الزى وحده عبيدة أبو ألكن أدرى ولا تستقيم، لا تعال اض لكتاب تأويلأت< من 

الأولخضن أمرين ادعى حيث، عنها تقل لا الفراء وتأؤيلأت تاؤيلاته، عل يقرب 
والتامحر.التقديم واكال الزيادة 

ومنحهة، من هازا بما، إلا المعنى يتم لا بل زائدة، لست، •حيعها الآياات٠ هده والواول 
عمران:آل آية أما تأحم، ولا فيها تقديم ولا نابية ولا قلقة غم محلها ل لهي أحرى جهة 

امآنلأفراء)ا/\ّ*أآ(.)ا(.عان 
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اوف1|1|اوث1نم

اا1اىت1'واو؛1اس

علميآ.يرأ تفالأيات ضر ل ا1علإء عنآراء فيه ونتحدث 
همم■والحديث لقديم ال 

اف.رخمه ١-الشاطئ 

ثلتوت.محمود الشح ٢— 

شاكر.محمود الأستاذ ٣- 

هم'.والحدث القديم ل الثتون 

•ا-الإمامااغزالي 

الإمامالرازي.٢- 

الإUماJو٠لي.٣- 

عبده.محمل. الإمام ٤— 

رصا.رشيد محمد الشح ٥— 

الرافعي.صادق الأستاذ.معلقي ٦- 

دراز.اف عبد محمد الدكتور ٧- 

خمولة.الوهاب عبد الأستاذ ٨- 

الغمراوى.أحمد محمد الأستاذ ٩- 

القضية.ق رأبا 

العلمي.الضر من نإذج 
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|س1||ات|نم

اااء،ت|ا|وءأ0م

وهدىوشفاء موعظة ليكون اض أنزله الخالدة، السإء ووثيقة اف كتاب الكريم القرآن 

هميثا ؤ، وآزدآإو؛ةأ وذم نن يخأ كم أكام،ق دنورآ، وبرهانا ورحمة 
صا>ْلاءؤم د;بميتإم دمحز محنه ؤايكيدهم ه وأعقكثوآ اش ا ء١٣أقكت> ئأق 

لتاق^٠؛؛ رقم تن ءذهرمؤبملة مد ؤكأخاآلثاس [. ١٧٥—١٧٤اء;ه]الن4نتسا 
[.٥٧هليوس:^ك،وئثهلآثؤمخ 

نالوببه لتهدى الحياة، مادامت، يشع سيبقى ونوره كلها، انية الأنكتاب فالقرآن 
للإيعانصرمحة دعوة القرآن حاء وك،ا صم. بهآذان وشح عمي، عيون به وتمر غلف 

والتفكر،والتنلر للعلم صرثمحة دعوة ، ^JJLiجاء فانه الأخلاق، ومكارم الصحيح، 
الربخلق، الذي الرب باسم بالقراءة الأمر كان آياته، من تلألأ U أول أن ويكفي 
أرضيا،أو سماويا كتابا نجد ولا يعلم، لر ما ان الأنعلم بالقلم، علم الذي الأكرم 

كهذاالعالم هذا منهل من للتزود منه، كشرة مواضع ل ودعا والعلياء، العلم كرم 
ذمح،ف، إة أزتيًظم مأنتلف محإ'لأده، ألث»تي، -ثلث ءاثنوء ؤيى ؤ القرآن 

وثاهتالروم:؟لإا 
^١^١ق؛ ألثم تنغ ؤوإدامزآذثزو١ [ ٢٨آئل؛ؤأه]ذاءلر: ^ده ين آثت ، ؛٥٢

[.١١]الجادلة: أوؤأألخدبمت،ه يأفيث يذم 
ؤاولوأأذزقادمايألس.طإلأعووأل.ليقت لاإلنت آئم تهدآس ُؤ بمبه العلياء افه وشرف 
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[.١ ٨ سران: ه]أل لآهإلأئنبيآلسز 

لرحميعأ، للشر مفتوحة للعلم دعوته جعل أنه أمره وعجيب القرأن، هذا شأن عغلم ومن 
ثملوين•أو كانوا أحرارا وامرأة ورجل وفقثر ض بنن بمرق 

علالمهلوية الأمة حده ؤإذ القرآن. حكومة خلل ق مإكر وقت ق ذلك أثر خلهر ولقد 
جعلهاالتي الأرض أفاق نجوب وهي الكون، ءلاةاُت، تفجر مفارحا ق المنحصرة ها، نف

لقدالبلاد. قبل للعقول فاتحة هي ؤإنإ أوسالبة، معتدية غم مناكبها ق لتمثي ذلولأ، لها اممص 
افهمى والتي الأمية، الأمة حذْ ؤإذ أجداثها، من أمة فآحست، للعلم، القرآن دعوة نمن، 
الماسيأتيه للعلم، موئلا اجيها، ممن ومسجد ييوخا، س ييت؛ كل يصح بالهداية، عليها 

نحتلفحلا حقيقة هذه لهم' مناسر ليشهدوا عميق غ كل من وأديانهم لغاتهم ، اختلافعل 
عدو.فيها يشلث، ولا اثنان، فيها 

صولا يديه بين س الباطل يأتيه لا الذي القرآن، هذا أن وهي أخرى، بدهية وهناك 
الكونوآفاق العلم، مضإر ل ان الأتتقدم ومع المجاهيل، من كشر اكتشاف ومع حلفه، 

أنعل فضلا ان الأتإليها وصل المي الصحيحة السلإ'تإ مع يتعارض لا ~ الفسيحة 
ممنبعضا أمف كل ْع نجد كذللث،، اثنان فيها نحتلم، لا اش الثدهية وهذه يناقضها. 

عقولهم،عل الخريثة الأفكار نخالأيت، رانت، ممن نمّت،، بامإئهم الأمة لهذه بون ينت
بالمقليد.وأمروا بالهوى حجبوا لأنهم فها، محارون 

انيةالأنحا سحدُت، شاتفة حضارة بتي للحلم، المفتوحة بدعوته القرآن أن والخلاصة 
صحح.كول علم يناقضه لن القرآن هذا وأن الزمن، من حيتا 

علمي؟:إعجاز هناك وهل علميا؟ تقرأ القرآن تفرآياُت، أن يمكن هل 
سمنثعثج هذا اختلافهم ولكن القصة، هذه ل وحديثآ قديا ^١■، ٠١١كلمة اختلفت، 

أننود ولا حوله. تقوم شبهة كل ودفع له، إجلالهم عن وناشئ القرآن، هذا عل حرصهم 
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(،jyoliljالجونين العالإء لأداء نعرض أن قبل الخهلرة، القضية هذ0 ل الإجابة نتعجل 
مابإثبات ذلك، عل نمقي ثم الفرشن من كل أدلة وماقش والحدقن، منهم الأندم؛ن 

والخهلل،الخطأ ثبنبنا وأن للصواب، و-ااودتا للدال يوفقنا أن اش ماللن عندنا، يترجح 
والأحرة.الأول ل الحمد وله الئة، وله الحمل فلله الرلل، من محفثلنا وأن 

الأسمينأمن ائاسؤن اومآر 

حوله،بعده من كل يدور الدي المحور وهو إليه، وير"؛ع عليه يعول الذي العلم إن 
هدهأنتجتهم من أبرز من يعد الإسلام، مفكري من ومفكر الشريعة، أئمة من إمام 

الغرناطياللحمي موسى بن إبراهيم الشاطئ إسحاق أبو الإمام هو ذلكم الأمة، 
أعلاممن الأنا-لس به جادت ما أكثر وما الأندلس، عياء من م(  ٧٩٠)عام المتوق 
الله.رحمهم ومنكرين وأئمة 

عرضولقن. للشاطبي، ءالموافقات* كتاب الإسلامي الفكر أنتجه ما أعظم من إن 
منجد بإ الكريم القرآن بر تقما ونعني القضية لهده الكتاب، هذا ق الثاطبي الإمام 
نالهلما الله ثاء إن مفيدة حلاصة لكم نذكر القضية، حذه خاصة مسألة ؤيعقد علوم، 
افهرخمه — العغليم الإمام ذلكم 

وهذاأمية، أمة ه الني فيها أرمل اض الأمة إن الشاطئ: الإمام يقول أولا: 
JLi^U  بينئهِمه]ابمة:آاتعال: قال الكريم، القرآن إليه

ه]الأءراف،:ألابني ألبي ألرسود ؤ فقال: ه نبيه ، وصفاممه إن بل 
أقهو»عقلمتتيءمحأئعوءيمث آلييىآ'لأما ورسؤله ؤث١يندأأش وقال: [ ١  ٥٧

لانكتسرأمية أمة )نحن ه النبي ويقول [ ١٥٨،: ه]الأءراف^أًظمئهتدومك، 
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.* ١١( وهكذا هكذا النهر تحب، ولا 

كذلك.أمة مها نزلت اض الشريعة فإن أمة، الأمة كانت ؤإذا 

كانبمثاله يأتوا أن افه وتحداهم الكريم، القرآن نهم نزل الذين الأمتئن العربه إن ثانيا• 
[١ تعال: قال، النجوم، كعلم العلوم سعض معرفة لهم 

وكعلم[ ٩٧ؤ^دنأكك،بملمحرآمحمةتدوأغاةئثت،ألمرألمهتالأنعامت ونال،ت 
وقضايانحربة عن الناشئة الطب ائل موبعض الهلر، ونزول، بالرياح يتمل وهوما الأنواء 

وتعال.تبارك النه كتاب ل نجده مما نيا يتصل وما الأخلاق، 

لدىمعروفة تكن لر الأمة هان-ْ عل الكريم القرآن بعد علوم جدت لقد ثالثا: 
هنالك،ما ضر إل والفلكؤ، والفلسفة، الطبيمات، كعلوم عليهم، اف رصوان الصحابة 

معلوماكان بإ تحداهم إنإ بمثله، ياتوا أن الحرب الكريم القرآن تحدى وحينا ■ءلوم، من 
لقالوا:منه ء بثي تحداهم لو إذ كذلك،، ليس يا تحداهم قل• يكون أن بجون ولا عنل-هم، 

اضقول، بمثل ؤيتدل، عليهم، الحجة تقوم فلا هتا ومن نعرفه، لا بثيء ثتحدانا كيفا 
[.٤ ٤ ت.،: ه]فضل»صءءأمحثلإزتي قالؤأ ؤولؤجعلثقفياُاصثا 

يفرأن لأحد يجوز لا أنه اطلقدمات هاوه يعد اش~ الثاطي"رحمه الإمام يرى مّابعا• 
يقول،:بعد• فيا جل• مما الصحابة عنل• مجعروفآ يكن لآ بعا الكريم، القرآن آتم، 

يذكرعلم كل إليه فأضافوا الحد، القرآن عل الدعوى 3، يجاوزوا الناس كثثرآس )إن 
الحروف،،وعلم والنطهم،، والتعاليم، الطبيعيات، علوم س الناخرين• أو للمتقل.مان 

لرتقدم ما عل عرضناه إذا وهزا وأشباهها، الفنون هذه س النافلرون فيه نظر ما وحمح 
أعرفكانوا — يليهم ومن والتابعغا الصحابة س ~ الصالح السالف، فإن هذا ؤإل يصح، 

المدعى،هذا ص ثيء j، منهم أحل• تكلم أنه يبلغنا وب فيه، أولع وما ويعلومه بالقرآن 

.١٩١٣الخدين، رقم بؤ نحتولا نكتب، لا الني^ تول باب آلصوم، كتاب ق البخاري أحرجه ( ١ّ 
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ولولكنذلك. يل وما الآ-خرة وأحكام التكاليف، أحكام من فيه ست، وما تقدم ما سوى 
فدليكن، لر ذلك، أن إلا المالة أصل عل يدلنا مجا منه لبلغنا ونظر، حوض ذللثج ق لهم 
ممالثيء تقرير فته يقصد لر القرآن أن عل دليل وذللث، عندهم• موجود غم أنه عل 

ممامعهودها عل يبي ما أو العرب،، علوم جنس من هي علوما تضمن نعم زعموا، 
بآعلامهالاهتداء دون الراجحة القول إدرالكيتط تبلغه ولا الألباب،، أولو منه يتعجب، 

ذلالثإفلأرا؛.من ليس ما فيه أماأن بنورْ، والاستنارة 

تضرأالقرآن تضرآياين، جواز يرى الأى المعارض، المرين( أدلة الناطم، يناض نم 
عثيفؤول؛كا تعال؛ بقوله دعواهم عل استدلوا روربإ فيقول■ علميهم وترد علميا، 

ءؤثاسءلنافيآوتف،سشمه]الأنعامتوقوله؛ [، ٨٩نحامنناثلإرنيويم]النحلت 
الناسعن نقل وبإ ~ العريث، عند يعهد مالر وهي ~ السور وبمواتح ذلل-،، ونحو [ ٣٨

أشياء.وصرم عنه اض رصي طالب، أبي، بن عل عن ذللث، من حكي دربا فيها، 
الرادأو والتعبد، التكاليف بحال يتعلق ما المرين عند -يا فالراد الآياتا قاما 

ولرالحفوخل، اللوح [ ٣٨رتاؤ(آوتف،منسوهتالأنمامث ; ؛^١٠ق يالكتاي، 
والقلية.التقلية العلوم لحمح نقمته يقتضي  ١٠فيها يذكروا 

ا-لثئلكحدي عهدا، تبا للعرب، أن يقتفي با فيها الناس تكلم فقل• السور فواتح وأما 
التيالتثا-رارت، س أوهي المر، أصحاب، ذكره حسبا الكتاب،، أهل س يعرفوه الذي 

يدعهولر يكون، فلا يه عهد لا با يرها نفوأما ذلل؛،، وغير تعال الله إلا تأؤيلها يعلم لا 
يبج،لا هذا ق أوغيره عل عن يتقل وما ادعوا، ما عل فيها دليل فلا تقدم، ممن أحد 

يقتضيه،ما منه يكر أن يصح لا أنه كا يقتضيه، لا ما القرآن إل يضافظ أن بجائز فليس 
خاصة،العريتج إل عالمه يضاف، ما كل عل — فهمه عل الاستعانة الأنتمارق ومحبا 

:ا(الوامماتلالثاض)آ/؟ي(
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عنصل له أداة هو ما بغر طلبه فمن الشرعية، الأحكام من اويع ما علم إل يوصل فبه 
التوءيقُُوبه أعلم، واش فيه، ورسوله اش عل ومول فهمه 

يعرضوحديثا فديا أحدآ نجد فلا القضية، تأذْ اسمه اقترن الذي الإمام ص ذلكم 
الإمام.رأى،^٠١ يذكر أن دون القضية، لهذه 

■المحيتثن من الات،هون داذيا> 

عإنحرجوا لر علميا، تقرأ الكريم القرآن آي شتر منعوا الذين المحدثون والعل،اء 
—الشاض بنت الدكتورة زوج الخول أس الشيخ هؤلاء ومن الشاطئ، الإمام ماله 

الشتركتابه ق الذهبي حسإن محمد الشيح وارتضاه عنه نقله وقد اش~ رخمهإ 
الأسبق،الأزهر ثبخ شلتوت، محمود الشخ فهو الانعين أولثلث، أبرز أما والمقرون، 

الشخ؛يقول اف~ فذة~رخمه ذوعقلية وهوإمام 

العلممن بواف أحذوا الذين الثقفين ءلاتفة هي أحرى ءلائفة فإن الثانيةت الناحية وأما 
أحدواوغرها والفلفية العلمية الطريات من سيثآ تلقفوا أو وتلقنوا الحديث،، 

مقتضاها.عل القران ايات ؤيفرون الحل.يثة، ثقافتهم إل تندون ي

>ةيىوهؤماسئلنافيأو1ةئتف«ن ت يقول وتعال بحانه اف فوجدوا القرآن ق نظروا 
منأساس عل فمروه جديدأ، فتحآ القرآن ق ضحوا أن لهم زين نحو عل فتاولوها 

ال،كونية،العلوم قواعد من عليه ونعوا ما عل آياته وطقوا المتحدثة، العلْسة الفلريات 
قدعاية أبخ له ويان■ءون الإسلام، شأن س ؤيرفعون القران، نحل.مون أمم؛ذللثح وظوا 

والثقافية.العلمية الأوساًل 

وأفضبالقرآن، علاهتهم أمر عليهم ذللث، فاقد الأساس، هذا عل القرآن j نفلروا 

:ا(الوامحات)آ/اامح(.
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أنزلهأحله من الذي الغرض مع تتفق ولا القرآن، يريدها لا التفكثر من صور إل بم 
أوالبمرق،الرعد عن أوحدين( لالسحاب(، أووصم، للمملر، ذكر فيها آية مرت، فإذا اممه، 

لهم، ويصفالكوتي،ن العبياء إل يتحدث القران هو هدا وقالوات وامتيشروا تهللوا 
ؤإذاالرياح، تسوقه ، وكيفينشأ وكيف، والحاب، المهلر عن العلمية الننلريات أحديث( 

قالواتثيء من اش حلق وما والحيوان ااتباُت، عن يتحدث أو الحأال( يدكر القرآن رأوا 
الشمسعن يتحدث رأوه ؤإذا الهلبيعة، وأمرار العلبيعة علوم عن القرآن حدين( هدا 

القرآنأن والفلكي؛ن الهيئة لعلياء شت، حدينإ هذا قالوات والنجوم، والكواكي، والقمر 
ذدقيق علس كتاب، 

تتعال قوله القرآن ق الناظرين و»ض يفر أن النؤع هذا من رأيتا ما ءجي-بإ ومن 
^شأتاسهنداسائ(فيثه]الدحانتميز دث-ءا)ؤ آلقثاث ئق ق؟ ارمتإ »ؤ 

أنتجهاالتي الخانقة والغازاُت، السامة، الغازايث( من الحصر هذا ق ظهر بإ [ ١ ١ ~ ١ ٠ 
[،١٢ه]الدحانت عن\آئاثإداهرز، ءؤ ت تعال قوله عن بعيدآ البشرى الحقل 

١٣-

إنت يقول، ثم العلمية، النفلرياُت، ببحص قرئت( الك، الايات بحمى الشيح ويحرهمر 
حسبعل ولكن التفكثر هذا مثل فكروا مالفغ( قوم بقايا ش الحدين( عصرنا ق هؤلاء 

منعندهم كان لما القرآن نحضحوا أن فحاولوا زمانهم، أحوال إليهم به توحي كانتج ما 
سيامية.أو فلسفية أو علمية ننلريات( 

إلينايأق أن — مثلا دارؤين ~ نظرية ما يوم ق الناس عند راج—، ستيعد~إذا نا ول
٠ئااتإمنذ القرآن -ها قال قن، داروين نفلرية إن فيقول• الحديين المقرين ُؤلأء س مقر 

 !١٠١١^٧

محمودممسطفى الدكتور ومحو دارون( بنظرية القرآن آيامحت، يعص فر من جاء نقل الشخ الد رحم ا
ان،اكتثمن إله توصل فت،ا ووفق أحن ند دارون إن عمري لمهم محاولة القرآن كتابه ق يقول، 

آذانمحرك ت( كانالتي الأذن عضلات نمى ذي محي فها حيعها، الخلونات، بض القربى وتاج 
.٤ ص، وفلمة لها تعد ل حتما وصمرُتا تليمتإ وقد الخم،ر، )أجداده( 
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الأذج1ه|مذا |ا، ايئطأ جوانب 

تحدثكتايأ ليكون القرآن ينزل لر اض لأن شلث،؛ غر من خاطئة للقرآن الفلرة هدم 
العارف،.وأنولع الفنون ودنائق العلوم نظريات عن الناس إل فيه 

اويلأالقرآن تأؤيل عل ما والمغرمين أصحاحا نحمل لأما لثح ش غر من خاطئة وهي 
الليم.الدوق يسيغه ولا الإعجاز، مع يئنال متكلفا 

الومكان، زمان كل ل العلوم مسائل مع للدوران القرآن تعرض لأما خاطئة وهي 
غدايصح ما العالم نظر ق اليوم يمح فقد الأخجر، الرأي ولا الفرار ولا الثبايتح تعرف، 

الخرافاُتح.مجن 

وتحملمعها .؛، ^^iJلعرصناه التقلية، العلمية ائل المهذْ عل القرآن طبقنا نلو 
عنه.الدفاع ق حرجا موقفا بدللث، نا أنفولأوقفنا فيها، الخهلا ذعا>ّتح 

تضمنهما أن ولنعلم ومهايته، ثدسيته عليه ولنحففل وجلالته، عفلمته للقران فلنيع 
والبحت،التأمل عل الحثح لقمي هو إنإ العلبيعة وظواهر الخلق أمرار إل الإشارات من 

يمادم-ولن — يصادم لر القرآن أن وحبنا ، إياخم مع إمحانا الناس ليزداد والننلر، 
٠الحقول؛*؛ إليها تطمئن العلوم حقائق من حقيقة 

.١ ١ صن شلتوت لحمود القرآن فسير تا 
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شاكرامحمد محمود الأستاذ 

عننتحدث أن بنا يجير وحديثآ، قديأ الأمة أعلام من علخن عن نحدثنا أن ويعد 
وهوهذا، ق راسخة وقدم طويل بيع وذو والأدب، اللغة علياء من آخر  lilpرأى 

والمنافحمادتيا، ق العميقة والمقالات المفيدة الكتب صاحب شاكر، محمد محمود الأستاذ 
القرآن.لغة عن 

يعضهاآراءهم تربط روايعل هناك فان سائقيه، عن يجتلف الأستاذ رأى كان ؤإن 
عنييأ،نقلنا وقد — اش رحمهيا ~ شالتوت الشح يعده ومن الشاطئي رأى أن عرفنا ببعض، 

قضيتين؛يؤن دمق ضو ماكر محبمود الأستاذ أما العلمي، بمر التفمغ 

بنظرياته.لا الثابتة العلم بحقائق الكريم القرآن آي شر الأول• 
الإعجازوجوه من وجها الكونية والدقائق العلمية الحقائق هذه تكون أن الثانيةت 

التحدي. ١٢٠وح 

آياتهبعض ق أثار الكريم القرآن يكون أن وهي الأول، القضتة من مانع لا أن فثري 
ولكنهسابقيه، عن يمتلغ، وبادا وكونيه، وعلميه، وتاريجية، تشريعية ودقائق حقائق إل 

١٢٠يقع لر لأنها الإعجاز وجوه من ليت، والدقائق الحقّائق ط، أن ذللث، بعد يرى 
~الإعجاز العرب، يعرفه بإ كان ونظمه، القرآن باسلوب كان التحدى وإن،ا التحدى 

الأستاذماقاله ونتيجة وأسلوبآ، نفلا القرآن بلغة ماكان هو التحل.ي، به وغ اللم•ى اذن~ 
القرآنأن عل صدق دليل تكون أن يصح الحلم، ودقائق التشريع حقائق أن شاكر محمود 

حقا.القه رسول محمد ّيد>نا الله عند من به جاء اللمءى أن وعل الله، كتاب الكريم 

القضايا،بعض الكريم القرآن من نأخذ أن بين شاكر محمود الأستاذ يفرق وهكذا 
مالايرتضيه.وط؛ الإعجاز وجوه من وجها نجعلها أن وبغا فته، لامحذور أمر فذلك 
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لوإنك ت المكين لهذا فيقال انماد، حلاف وذلك والنجوم الهيثة علم من اف* كتاب 
منكتابه ملأ تعال اف إن ماذكرته... اد فلعرفت التأمل، حق اف كتاب ق تآملت، 

الليلوتعاقب والأرض المإوات بأحوال والحكمة، والقدرة العلم عل الاستدلال 
هدهوذكر والنجوم، والقمر التمس وأحوال والفللأم الضياء أحوال وكيفية والنهار 
والتأملعنها البحث، يكن لر فلو أحرى، بعد مرة وأعادها الور،وكررها أكثر ق الأمور 

(١٥منهاى كتابه اف ملأ حائزألما واحوس 

القرآن(علوم ق )الإتقان كتابه ق العلمين، هدين بعد السيوطي الإمام ؤيأق 
بعيد،حد إل العلمي التمسثر ق توغلوا الفريق،الدين هذا عن ونقله قاله مما ؛العجيب 

ومغالأة.مبالغة فيه تما كثثرأ غيره، وعن الرمي الفضل أي عن فينقل 

١)عام التول الأنطاكي داود الحكيم ومنهم  ٠ رخمهالواقعي عنه نقل حيث ه(،  ٠٨
ج^حتاكهثدةفيرامؤ قوله ثر تفاش 

ونكتفي.>لأءالأئمةرحمهماش.محْنون:آا-ما[رهوءثرأوكك،كثثر، 

■اثبمدحون هنيأ< 

صاومحأعحهد ١-الإمام 

أحمدمحمد الأستاذ يقول اض— رحمه ~ عبده محمد الإمام الحدثين أولثلث، أوائل ومن 
اطهرحمه — عبده محمد الشيح الإمام الحدتين القرين كبير أن الديع واللهليفإ الغمراوىت 

مثرت؛ح عملية وفتوى التفسير، ل فتحا فكان الحاذبية قانون طبق السإء بناء ر ن~ 

.١٦٦)\(إسم\ر\ذيأ\/\^\-
أصدتاسا،من فاصل محمى سحي فج، عل الكربة الأين هذء ترانا ولتي اه؛ رحه الراقص يقول )٢( 

(. ijT_Jl)اعجاز محمد عل أنزل ب،ا آمنت، iقالث الدتائق، هذه إل وسهنا 
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الخاصةالحقاس من الفطرة ءال،اء أيدي عل يثبت أو ماثبت طبق القرآن ل الكونية الأيات 
٢.والعامة؛ 

اسمؤءأاةأ؛ومابمماه)السإء تعال؛ اش قول عند عم جرء ضره ق الأستاذ ؤيقول 
الكون)الم،اء(هدا لفظ مإعك عند تتصور إنإ وأنت (، رأسك فوق وارتقع علا لما 

مدارتها،ق وتتحرك محارييا، ق نحرى الكواكب وسائر والقمر الثمي فيه فوقك الذي 

لبنةيمنزلة منه الكواكب من كوكب كل وجعل رفعه أي؛ اض، بتاه وقد هوالماء، وهدا 
يرباطبعفى إل بعضها الكواكب هده وسدت بك، نحيط جدران قبة أو ، ممفبناء من 

ؤيقول ٠٢١به(ماسك مما يينه،ا يوصع با الواحد البناء أجزاء تربط ك،ا العامة. الخاذبية 
ؤأكىج>ثلصأأ'هشقال(ت ك،ا فراسا، وجعلها وطأها ؤوأمحرءقومامحا؛ت قوله! عند 

الخاهلن،يزعم ك،ا كرؤية غير الأرض أن عل دليل ذلك، ل هوليس ثاء يألثماء هزئا 
(.هواف طحاها والذي 

ْثلالماء انشقاق >إذاآلتآئآصه]الإنثقاق:ل[: تعال: اه قول، عند رقول 
الذيال٠الم هذا حراب اطة يريد عندما نذلامها، واحتلال تركيبها اد فوهو انفهنارها 

كوكبيمر كأن !؛، ١٠١١محير إليها ينجر قد التي الحواديثا من بحادثة وهويكون فيه، تحن 
منومحدث بآمحره، النس نظام فيضطرب فيتمادما فيتجاذبا آحر، من تره؛القرب، سق 

قدالسماء فتكون الواسع الحووالفضاء من متفرقة مواضع ق يظهر غ،ام، وأي غيام ذلك، 
.٠٣١ظهوره حال نظامها واحتل بالمام، تثقشت، 

.٢١٩٦٨ءاودأ؛ّة )ا(الوعيالإّلأس، 
.ص٥٩عم جزء تفر )٢( 

)"آ(تفتيجزءءمصبم؛.
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رضاIرشيد عحهد ٢~اتشيخ 

ومنتأؤ ت تعال تال العلمي؛ الإعجاز عن يتحدث وهو رصا رشيد اليد يقول 
قالبارئة الرياح لتأثثر تشبيه إنه نيه؛ يقولون وكانوا لوتيعه]الخجر1'آ'اآ أتيتح 

لإناثه.الحيوان ذكور بتلقيح افلطر، لنزول محببا يكون با السحاب، 

يعفرصمح العالم، من إليه بقوا يلآ مما أنه وزعموا هذا، إل أوروبا ءلءاء اهتدى ولما 
كان١^^٠٠ المستشرق مرث)احتثري( قال إليه العرب بق بمنهم القرآن عل الْللعين 

عرفواقد الإبل أصحاب )إن الماصي؛ القرن ق اكغورد مدرسة ل العربية اللغة أمحتاذ 
أهلإن نعم ( قرنآ عثر أوروبابثلاثة أهل يعلمها أن قل الأشجاروالمحار تلقح الرح أن 

ذكورْلني من اللقاح بايدتيم ينقلون كانوا إذ التلقيح، يعرفون كانوا العرب، من النخل 
المقرونيفهم ولر ذلك، تفعل الرياح أن يعلمون يكونوا لر ولكنهم إناثها، إل النخل 

را؛الجاز عل حملوها ز الأية من هذا 

لأتتنابجاكمحءؤ تعال؛ ونوله يقول نم 
علمإءفان ُموزونُ التعبثر؛ بيذا لالءجس، مثال أير الأية هازه إن t ١ ئوزقنيهتالحجر؛ه 

منهايتكون التي العناصر أن أثبتوا، قو والنبات، الكيمياء علوم ق الأحصائيين الكون 
إلاصثهلها، لائمكن غريبة بدقة أنواعه، من نؤع كل ل معينة، مقادير من مجولفة البات، 

والميلمجرام.الحرام أعشار من القدرة الموانين بأدق 
)كل(الضاف،بالفغل اكسر هذا أن أعني نبات. كل ل بعض إل بعمها نسبة وكذللث، 

عالميةيال تحقيق ~ يالموزون الموصوف العربية، الألفا؛ل أعفلم هو الذي رثيء(، إل 
معناهابيان ولائمكن العصر، هذا قبل بشر ببال بمطر منها ثيء يكن لم ~ وفنية 

٠٢١٠ص ، ١ ج النار، تفسير )١( 
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ا(ر مستقل كتاب يتمنيف إلا بالتفصيل 

ظقوله: إل ؤ قوله؛ ل كيلك ؤيقول 
يقولهلكن  11محالف الفلكية، الهيئة ق ثبت ئا موافق فهو  ٤٤٠الىبمبميك١ هق 

ذلكوكون الساعة، قيام عند ؛ خراب؛!*liق الواردة التعدية الآJاتا ومنه القيمون، 
منبثا،هباء فتكون أ يحبالها ونبس فرجها، ونصحها قرعا الأرض تقئ بقارعي محصل 

العربمن ومقلدنمم اليونان، ءد\ء يقوله ماكان لبطلان الكواكست، تتناثر وحينئذ 
ذلك،،ق العصرية الفاتكية الهيتة ق ماتقرر إثبايت، وعل والنجوم، والكواتمب، لأفلاك اق 

فهداالتمر. هدا من مواضع عدة ق هدا تفصيل القارئ ومحي العامة، الخاذبية نذلام وق 
أوللعرب، مجهولة كانت، وحكمه، اممه آيايت، بيان سياق ق حاءُتح التي المعارف من النؤع 

عنونحرجوتها يتأولوما كانوا أنفسهم، السلمين إن حتى العالس،، ق البشر لخميع 
العلومنفلريايت، أو وتقاليد، ظواهر من عصر كل ق عندهم المعروف لتوافق ظواهرها 
اطهمن •ها موحى أما عل يدل مما فيه المسنة لحقيقتها العلم ترقي الثاطلة،فاظهار والفنون 

تحال(ص.

الواضي!صادق •صطض 'م~الأساذ 

نواحيمن معجز القرآن إن قوله؛ اض~ رخمه — الراقص عن حديثنا عند قبل من ذكرنا 
العلومبعض ذكر أن ؛*،- الرافعي يقول هنا، ونزيد العلوم، أنولع من مافيه إحداهل ئلأيث،، 

 uالقرآن:النىذكر

فهوقوالكريم، الكتاب هذا ق عجيس، معنى عن للث، لتكشف القول هذا أوردنا ُوإنءا 
القولفنون وكانت، وفلمومم، ألسنتهم إلا لهم لريكن أٌثع، وقوم أمي نكب عل ايادية ل نزل 

)ا(تفرادار،جا،ص>اآ.

)أ(تفرالأر،جا،صااأ.
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منوأنواعآ الصفات، من صروبآ لانحاوز عليها، ؤئتواردون مذاهبهم فتها يذمون اش 
سعانيهالقرآن نزل( غنإ المجرتم(، هذا محرتم، مما وثليلأ والأنساب، الأخار من وطائفة الحكم 
منبه عل يقفوا لر ننونمم، غثر إل، منها وننع مذايهم، غثر فا حا ام الك، الرائعة 
ممع،العجزة بلاغته ق لهم وكان زمامم، حكم منه وأحيوا ظاهره عل حلوه بل ذلك،، 

الغونوهذه الخالقة، المعانر هذه ىا؛ه 3، الله جعل لر أولئك من واحد عرنج، ومادرتم، 
ؤيبمث(الشن، بعضها ويمكن الفكر، يحضها ؤيشحد النفلر، بعضها بمج الش المتعددة، 

مل•من، ألسنتهم عل، تلتئم تكن، ب وهمح، الامممصاء >ا بعضها 

القرآنأن عل منه بيتا دليالآ يه وجاء المعنى، هذا عن بعدهم كشفا ند الزمان أن بيد 
صنيعمن فعالمنا قائمة، ماتبرح الحقيقة هده عل أدلة من للدهر وكم كله، الدهر كتاب 

الزمنيعمل ثم برأسه، علما معنى كل من للأمة ليخرج المعاق، ؛تللث، نزل، القرآن أن العلمإء 
علالباب هدا ماستول إل( فونآ، فرع كل ومن فروعآ علم كل من الأمة فتخرج عمله 

منالحديثة النشأة هده ق سيا وكان الإسلامية، الحضارة ق العلوم إليه انتهت، اليتم، الوجه 
هذهلتبلغ والأجيال، القرود الله وأنشأ متدبرة، الدنيا وذهبت، الزمان، استدار أن بعد 

وتحال(بحانه ولكنه حزائته، اطه عند إلا ثيء، من ؤإن القضاء، بما ويتتاهى أجلها الحادثة 
عليرد هذا كلامه ق الرافعي وكان '*■ ٢١١[ لادجرت١ ؤوماةؤلأ7إيسبظومه يقول،ت 
افه.رحمه الشاطئ ماتاله 

دراز!عيد،اس ا~اثد،كتوإو*ح4الأ 

ثلاثة،أبواب عل كنابه يني ند إنه ~ اطه رمه ~ الأستاذ عن حديثنا عند نل من تلتا 
أننتمنى وكنا كتابه، يتم أن قبل افه رحمة إل انتقل ولكنه علمية، معجزة القرآن أن منها 
ولكنناكله، يقرأ أن كتبه ب،ا وحري الناس من كشر عن محتلفح فإنه الأستاذ، ماكتبه نقرأ 

.امآنص٩١١'(إعجاز 
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قيمةكتبه وكل كتبه، يعص ق الفاصل أستاذنا ذكرها إشارات بعض وجدنا الحظ لحن 
تيقول ؤليثة، 

الدينيةالتعاليم من الدروس لأيوق والفضيلة الإيإن إل دعوته ق القرآن )ولكن 
ؤيدعوالدائمة، الكونية الحقائق الشأن هذا ق يستخدم ؤإنإ وحدها، الحارية والأحدايث، 

ؤإنإ— فحب ذاتيا ق وفهمها دراستها لغرض لا ~ الثابتة قوانينها تامل إل عقولنا 

القدير.الحكيم بالخالق تذكر لأئيا 

مثلالهدين،، العلم إليه توصل ما آحر ْع تتفق يقدمها التي الحقائق هده أن ونلاحظ 
للإنسانالحتمي العنصر منه بجرج الذي الخفي المنح 

ءؤلإدا.خاقثكرأمه بهلن وهول الإنسان بيا يمر التي والمراحل ،٧[ ٦ رألمآس٢اهتاكلارق؛ 
٥[.ئثصمحدوهتوزمحكلحيم]اب: 

■ثلماؤءنمكإفيلجيفايت^كم الحلق؛داحلها يتم التي الظلمة التجويفات وعدد 
اؤؤوجمأك_الحية المخلوقات لحمح المائي والمنشأ ممنم،هث<هتازمرتآ[• 

صحاباثتئير أليؤح أدكامحيل أممه ؤ المْلر وتكوين ٣[، ٠ ه]الأنثياء؛ من آلمآءَوشمآؤ ثى 
^غاافيقمحجسحلنل4ءهلالرومتح؛ء،يشاء كتن، ألتملو ي ببهلم 
والأرضال،اء ودائرة 
منك.أغدأيىآلإصكممثها الأقطاب عند الsكتمالة ضر الأرض وكروية 
^^وميلسنمزءؤ معلومة نقطة إل الشص بمرة وم[، ٤٤]الأنيياء!ه أطنافها 
ؤ)»\ثىالإنسانية المجتمعات تشبه خماعات ق الحيوانات وتعايش لهتاه 

النحلحياة ووصم، يم]الأنحامتخمأ[. أتمأمث١لكإ محاتدإلا ولأمرممر في٢محني 
لإلإ،لهثا^^،.١ يؤدارهزآلم بثبب؛افي دبمإلاألمجاآياآقيى نأزى ؤ حاصة بصفة 

والمخلوقاتالنباتات وثنائية ذللاهتالحل:ا/ا"،بما'[. نك 
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سءضأفىؤ ت تعال قال ، الرسول. عصر بجهلها كان عالمية حقيقة وهي الأحرى، 
هليستا"م[يميزن لا ؤمنا أذئسهلح ومن تممت مثا ءءئها ألارمغ -ثأى 

^همثحووهتاتجر:آآ[إلآخرُْا؛واككحبراطة 

حموية!الوهاب عيد ه~الأستاذ 

لماتكشف العلم، أصواء إل شديدة حاجة ق أسا هو إليه، تميل الذي روالرأى يقول؛ 
عندكان ما عل فهمه قصر عدم من صرر ولا الكريمة، الآيا'ت، -٦١ حاءيت، وأمرار حكم عن 

قدرعل كل منه ياحد كافة للناس أنزل القرآن لأن معارفها، ومألوف علمها، ق العرب، 

منإليه بمدف وما الهداية، من القرآن نمه ما مع يتناق لا ذللخ، مادام وحاجته، استعداده 
عنأنوارها فذلهرJت، أسرارها، أسفرت العلم يد مستها ما إذا فيه حكمة من فكم الإرثاد. 

عليستعان التي الايات مدلولأت بحفس عن أمئالة يذكر ثم ( ييابما... وسحر إعجازها سر 
الأسرارعن الكثف، عل الملوم من يساعد ما كل أن فالحق ويقول؛ العلوم بشتى فهمها 

ْعيتعارض ولا ونعمه آياته بغ عن والإبانة الحكيم، الصاع قدرة عل والدلالة الكونية 
التأؤيلق إغرامح، ولا تكلفح، ولا إغراب، عثر من تعبثرها، ومالوف اللغة، أسلوب، 

تشلا فهو الكريم، القرآن آيات فهم ل يستخدم أن يجوز مما فهو التحديد، ل ؤإمراف 
*٢١( أسراره نحمى ولا عجانه 

التمراوي!أحمد محمد أ~الأستاذ 

فيهكتب ما كل برغم ثكرأ يزال، لا القرآن إعجاز موصؤع أن الواغ ) افُ؛ رحمه يقول 
علبما والتسليم تقديرها يتوقف لا الي الناحية تللث، من إلا أتناوله أن أؤيد لمت، لكني 

.صاُما١ دراز، دؤ الكريم، القرآن إل مدخل ( ١ ) 
الضراسي.ّةآموان ١ ٠ العدد الإسلام، لواء محالة )٢( 
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الإعجاز.من العلمة الناحية هي الناحية هذه أحد، لكل معرفتها نير لا لغة معرفة 

منالبلاغية الناحية ماعدا كل شملت معانيها أرمح عل العالمية الناحية فهمنا ؤإذا 
طبقويقودها النفس القرآن اقتاد وكيف الشسية، الماجية تشمل الواحيت 

للأفراد،الفطرة طبق القرآن أحكام نزلت، وكيف التشريعية، الناحية وتشمل فطرما، 
الأياتمن •٦١ اتصل ما نزول، عند البشر يعلمها يكن لر الكب التارنحية الناحية وتشمل 
فهلرما ناحية الكونية، الناحية تشمل ثم بعد، فيإ الأثري التنقسب، عنها كثف ثم القرآنية 

فبالأرض وغر الأرض عليه فهلر وما الأرض، ق الكاJنارت، من الإنسان ضر عليه اطه 
ازكون.

قلالناس ؤإظهارها عنها للكشف، الملمحون يشممحر أن ينبض الى محي النواحي هده 
ليستعينواكلها العلوم يطالبوا حتى وجهه عل ذللثج يتهليعوا ولن ، الحديث، العصر هذا 

حميعا،بالعلوم القرآن يتصل أن ؤب غرابة ولا حميعا، بالعلوم اتصل ما تفهم عل علم بكل 
فاضاف كتاب، إلا هو U والقرآن الفطرة، أمرار الإنسانية تطلب نتاج إلا الملوم فإ 

كلياماكانت، ؤإن وكلماته، كل،انما وتتجاوب، والفطرة، القرآن يتهنابق غروأن فلا الفعلرة، 

قاش حكمة تقتفيه ما طق وتنبهم تتضح ؤإثارايت، عبارايته وكلماته ومننآ وناغ 
دواليلث،وكدللث، والفهم، اللم من أوق ما قدر عل عمر كل منها ليأحذ حلقه، محاطة 

الصور.مر عل 

هوثم الواغ، ق منه مفر لا أمر والفعلرة القرآن بين التهلا؛ق تمام إدراك ؤب التدرج هذا 
الدهر،معجزة القرآن وجعله الأديان، آخر الإسلام جعله ؤب مبعحانه اطه لحكمة مهلا؛ق 

لرتبان،وناحية يكن لر وجه الدهور مر عل منها للناس يتثغ، متجددة؛ حالية معجزة أى 
هوالحديدالعلمي الإعجاز ؤب التجدد هذا فيكون قبل، من تما بملم أد يعرفها أحد يكن 

وءد;بممافه، دين إل الناس يدعو عصر كل فب قاتم الإسلام كأن،ا الإسلامية، للرسالة 
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القرآن.وب؛ن الفطرة ماب؛ن تطابق آيات من جديدة آية صدقه عل دليلا 

منترأ أن إلا فيه !التشكيك مرصعامحي أن الإلحاد يعجز الإعجاز من النؤع هذا 
العشرينأو عثر التاسع القرن ق إلا الإنسانية لرتعرفها التي العلمية الحقيقة فان العقل، 

حالقأن عل محسوسا دليلا عقل ذي كل عند تقوم أن لأبد القرآن، ذكرها والتي مثلا 
القران.هومنزل الحقيقة هد0 

الأنه الأول؛ مهبن.' أمرين إل ننبه أن محب، الإيضاحية، الأمثلة بعض نورد أن وقبل 
قامت،إذا إلا الجاز إل الحقيقة عن نعدل أن القرآن من الكونية الأيات فهم ق ينبغي 

القاعدةهن.ه محالمة إن محازه. عل ونحمل اللفغل، حقيقة من تمغ الواصحة القرائن 
أءجا_،من أن وسنرى التمر، ق الخهلآ ممرمن إل قدأدى البسيطة الأصلية الأساسية 

بتللث،أحدنا كنإ وأيسر أتم تكون الفهلرة وآيات آياته بين الaلابقة أن القرآن عجاست، 
القرآن.كونيان، فهم ق القاعدة 

الثابت،باليقيتي إلا القرآن كونيان، نفسر لا أن ينبغي فهو الثاق؛ الأمر أما أمر، هذا 
الحقائقإن وتمحيص. فحص موصع تزال لا التي بالفلريات ولا بالعروض لا الحلم من 
كلهاتمن نظائرها ما يفر أن فينبغي الكونية، اش كلإُت، هي الحق، التفسير بيل سق 

يكنإ إن والتعديل، للتصحح عرصة فهي والفلنيات الحدسيان، أما القرآنية، اممه 
منهقرحا بغ لمحن، الثابتة بالقاعدة القرآن عل تعرصس أن فسبيلها وقت،، أى ق للإبطال 

منحظها مقدار يكون اقترابا من وبينه ؛يها يكون ما مقدار وعل عنه، بعدها أو 
اكواب،له.

هدهق رأيه وعرفنا قبل، من عنه تحدثئا فق،ل — الله رحمه — قي، سيد الأستاذ أما 
مغالاة.ولا حمود ولا تفريهل، ولا فيه، إفراط لا معتدل، وهورأى القضية، 

.٢ ٥ ٢—٩ ص''\ه العلم عصر ق الإسلام )١( 
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انتهيناوقد والأن اش— رحمهم ~ الأئمة هؤلاء وأقوال الأراء من ذكرنا0 بإ ونكتفي 
ماوأكرر هادئة هادفة علمية مناقشة الأراء هده نناقش أن بنا بجمل آرائهم• عرض من 

له.ؤإحلألم النه كتاب عل حرصهم عن منبثقة حميعا هؤلاء آراء إن قبل• من قلته 

ذهبواإليه:ما >ئائثة 

اشرحمه — الشاطئ وأمبفهم هؤلاء أبرز من أن عرفنا وقد المانع؛ن، يمناقشة ولنبدأ 
ق:دعواه تتلخص و— 

عندمعروفآ يكن ب بإ الأيات نفر أن لتا يجوز لا لدا الثريعة وأمية العرب أمية 
شئتم،إن إليها فارجعوا قبل، من لأقواله حلاصة ذكرنا وقد فيهم، القرآن نزل الن.ين 

يل؛ما بتقرير اممه رحمه اكاطبي دعوى ونناقش 

وحدهم،لهم ينزل إ لكنه الحرب ق نزل ؤإن الكريم القرآن أن نشى لا أن ١~ينيعي 
ه]الأءراف;ؤيما إقا=ظم آلؤ رثول إؤ ألشار ئتأبها ئل ؤ حميعا للناس نزل ؤإنا 
وثدنكرتآ ؤ وقال؛ [ ١ ثذ-صائلآؤممءوسج4]الأنعام؛ه وقال [ ١٥٨

أحديعتلهن لر حما ه؛)أععليت ائتي، وقال ا ٢٨؛إلاحكايهإكانثُابشمحإوب—بجإ
ذلكو والصوص ٠١١عامة( الناس إل وبحثت خاصة قومه إل سعث، ني كل كان مل، 

الأمةل لحمرها دائرما نضيق أن يشغي لا "إنن~ والثريعة الكريم فالقرآن ممره. 
وحدها.

أميةس يلزم لا إذ حدير؛النافشة أمية الشريعة بأن اش~ رحمه الشاطئ— قول 'آ~إن 
القرنأبواب عل ونحن — نجدها حا اف أكرمنا الي الشريحة فهده اكثريع، أمية الأمة، 

وأنولعالحياة محالات ل التمدن الإنسان إليه وصل ما كل تفوق، والعشرين" ايادثم( 

ؤقمءدانموأثآ»شثموأئعٍداطتاةسملإجمهبمءكمامحت، يالتيمم كتاب ق البخاري اأحرجه 
.٣٣٥رنم حدت ولاترايآ ماء محو لر إذا ا ٦ ه وبويلإ 
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مواء.الأمة وأمية الشريعة أمتة فليت التشريع، 

الدين،-بذا الإنسانية اف أكرم فلقد كانااك<، متقى أنبا أمية الأمة كون معنى "؟-ليس 
لتعدالتليم، وأتم الصلاة أفضل وآله عليه العثليم الني وحذا الخالد، الكتاب وحدا 

إلونصل الخهل، دابر فينقطع الخالدة، الرسالة هد0 بأعباء الأمة وتنهض وتصعد، الإنسانية 
ربنا؛قول منها كثثرة آيايت، ذلك ول وأرضه، مإءه لنا اف سخره الذي الكون هدا أمرار 

هآؤثب آمحضؤ، تتق وآرك، ئؤ 
نقولماذا ثم كلها، عصورها ق أمة الأمة تفلل أن التاريخ متْلق من فليس ٢[ ]الخمعةت 

أنحياتبم، محالأيت، ق لهم يتاتى كيف الأمي؛ن، غثر من الإسلام ل دخلوا الذين أولئك عن 
ذلككان ولو أوصاعهم، مع تتق لا أمية لها ونحضعون -با يدينون التي الشريعة تكون 

معتتنال التي والمعارف العلوم ■همع ومنكروهم وءلإؤهم السلمين أئمة لرفض مقبولا 
العارفأنولع المسلمون هضم لشو ذللث،، لغير يشهدان والتارخ الواع إن الأمية، ^٥ 

هذامن حزءأ بعد فيإ صاريت، والتي يكياغبم، المتصلة المعرفة من نوعا لهم فأنتجت، جمعها 
الدين•

أمرعليهم، اش رضوان الصحابة لمساداتنا معلوما يكن ب بإ للقرآن يرنا نفدعوى إن ~٤ 
إناض، رحه الشيح يقول كإ عليهم اف، رضوان الصحابة قل.ر من انتقاصا فيه لأن محوز؛ لا 

أننحلم فنحن الحنيف،، الدين هذا وص نم تردها مردودة هي يل جائزة، غير الدعوى هن.ء 
سيدنامنه يفر لر وكا الكريم، القرآن يتاو.؛روا أن السالمين عل أوجس، وتعال تبارلث اممه 

نقف،أن عليتا وجس، ولو مائدته، عل دائأ الملمون ليعيش قليلة، آياُت، إلا ه اض رسول 
أنمحس، أنه صحيح لك.؛ر، معنى أي يكن لر عليهم، افّ رضوان الصحابة عنده وقم، عندما 
منبه الله يفح ما كل أنفسنا عل نحرم أن هذا معنى ليس ولكن إليه، وصلوا بإ متدي 
افن.الكتاب هذا فهم ق حقائق 
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شاكر،محمد محمود الأستاذ عن ماملناه وهو بالتافثة، حدير باوح>ث، حرى أمر ~بةى 

يكونأن ينكر لكنه الثابتة، العلمية الحقائق بعض إل أشار قد الكريم القرآن أن ينكر لا فهو 
أنيرى والأستاذ وحد0، باليان التحدي أن ويرى به، نحيي ومما الإعجاز وجوم من هدا 
افه،عند من القرآن وأن نبي، أنه ل ه الٌم، صدق عل تدل، إنإ الايايتح ل الحقائق ُد0 

اس؛زتجهمحن من الدعوى ومامشتنا 

محمدأسيدنا وأن اممه، عند من القرآن أن إثبات، التحدي من المقصود إن الأول• الحهة 
تدل— الفاصل الأستاذ يرى ك،ا و■ضرها— العلمية الحقائق كانت، فإذا افه ورسول هه 
هوالإعجاز.فدلكم هذا، عل 

للعربحطابآ كان بعضها أن وحدنا التحدي مراحل لرمحنا حينإ إننا ت الثانية الخهة 
كانتكلها التحدي مراحل أن ولو حميعا، للمنامحي الأخيرة الرحلة وكانت، وحدهم، 

وقدأما بالقبول، حريا الفاصل الأستاذ إليه ذمت، ما لكان فحسي،، للمعرب حطابا 
حميعآ،الماس لأنيم الخاطبون، حيث من سابقاتيا عن نحتلم، الأخيرة الرحلة وحدنا 

وسواللام، الصلاة أفضل ساكنها عل المنورة المدينة ق نزلت، لأنها المنزيل حيث، ومن 
القرآنألفاظ ق ايحكمة الدقة نعلم ونحن قبل، من شرحناه كإ الأسلوب حيث، 

أنولايعقل حميعآ، للناس عامآ كان المحيي أن عل شبهة أدنى دون يدل فهدا الكريم، 
قحقائق عن القرآن آي بعض حل.ي>ثج ألس نم وحانْ بالأسلوب حميعآ الماس يتحدى 
مادمناإعجازْ؟، عل الأدلة أ؛ين س قبل س معروفة تكن لر والمشرح والماريخ الكون 

بمصرخاصآ الأزمان،أو س زمن أو محدودايعمر ليس القران إعجاز أن عل ثهميعآ نتفق، 
البلدان.س أوبلد 

ينبضلا فيها الماس ليتaلاول )مصراعيه، عل الباب نفتح أننا أحل• يفهم لا ونرجوأن 
كلوراء نلهث، وأن والحدس الفلز عل يقوم ثرآ تقالكريم القرآن آي نفر وأن لهم، 
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منممر قاله ما نبل من نقلنا ولقد أبدأ، لامحون أمر ذلك إن نظرية، كل وحلم، قولي 
لغته،عن بعيدأ شرآ الكريم القرآن آي مروا ممن ممر ْع نا ولالمعتى، هذا ق العلمإء 

القضية.هده ق ارتأيتاه ما حلاصة ؤإليكم آياته، مياق عن بعيدأ 

اأتمسيواسم4ي<-LS رأينا 

محايل؛ألجزم الوصوع هذاو أختاره والذي 
بمهيأأن ثريهلة نعيشها، التي الزمنية الصرة هده مملاJها صرورة العلمي الممبر أ-إن 

ذووالأخصاص.لدك 

العليهم اف رصوان الصحابة ندر من غض فيه العالمي الضر بأن القول، إن ب— 
العقل.لمات ومالوا؛ع منْلرا مع متفقا أحاله 

يهولهاوأبياتا تماند لستا وآياته محوره أن ك،ا شعر، ديوان ليس القرآن ن إ ج
الإنسانية.مادامت، افه كتاب، القرآن ؤإنعا >واو؛واط ظرف، ق الشاعر 

تباركافه فإن ولن.ا عجاتثه، لأتنقفي الل.ي وهو دانا، الحدة تكون أن من بد فلا ؤإذا 
الكتاب.هل.ا فهم ق أبوابا أراد لمن هويفتح إلا إله لا وتعال، 

الشروطواستجمع المالح، مناخه له توافر إذا العالمي التفسير فإن محسق ما كل من 
ك،اأرتأ>راثالشروط وهده ١^١٢ منه فلاماغ 

اللغوي.المعنى الفر المعنى يطابق بمحيثج تامة موافقة اللغة موافقة — ١ 

حكمله ما أو واللام، الصلاة وآله عليه الرسول عن المأثور صحيح محالفة عدم ٢" 
الرفدع•

المساق.نافرآعن الضر يكون لا بحيث، الآياات٠ سياق موافقة ٣" 
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العجزان.وشؤون لأحبار العلمي الضر يتعرض أن من التحذير — ٤

حبيكون أن لابد بل متداعية، وهمية نفلريات حب الضر يكون لا أن ٥— 
اكابمة.الملمة الحقائق 

تحمدلا وحهلل لخهلر اشر يعرض الشروط، هذه عن الخروج أن نرى ونحن 
قولهق بالحجارة الطر تضر من لبعضهم رأينا ما مثلا، اللمة خالفة فمن عقباهما. 

بالمحم٥؛! ]الأعل: ؤءثآ؛آ.ثتئه وتضر هلالفيلت'آ[، أبيل »لإإ ءانجتر ثأرثد ؤ تحا,لت 
ؤ؛ايأببتعال• قول تضر ل لبعضهم رأيناه ما المأثور صحح محالفة ومن الحجري، 
الأرض.مائة عل يدل بإ فروه حيث، ١[، ٠ يم]الدحانت قاآددح١نيبين ثك 

تعال؛قول تضر من لبعضهم رأينا فكإ الخبب،، لأحبار الخلي الشر تعرض وأما 
يهيقصد هدا بأن [، ٥ هتالجدة؛ مدو0 مثا ند مأك ثد.اة وممان ُق 

الواهيةالنداءية النظريايت، جسبإ الضر وأما سنة. ألفج الدة وأن الصور نفختى مابين 
إليهذهب ك،ا التهلور، ق دارون نظرية صا )الخلق( تضر من بعضهم عند نراه فكإ 

محمود.مصهلفى الهلببب، 

هناوأنقل الطيعة وعلمإء الدين، عل،اء اللم،اء: من ممر قرره إليه ذهثتؤ الذي وهذا 
عرجون،الصادق محمد الشح أستاذنا وهو الأزهر علمإء لأحد أحدهما اثنين، نمين 

صابقآ.الصيدلأ بكلية الكيمياء أستاذ الخمراوي أ•حاء محمد الأستاذ والأخر 
الوجوداتحقائق عن رفالبحثه عرحون: الصادق محمد الأستاذ فضيلة يقول 

لأنهالأرض، هده ظهر عل مادام الإنسان مهمة القرآن، نفلر ق هو أرضية، أو سإؤية 
طيبةحياة حا محيا التي والروحية، المادية النافع من نهل أير استخلاص إل وسيلته 
الخغليم.الخلاق بجلال الإي،ان فيها ؤيغمره 

الدلائلماد لأن حدأ، مهم ت، وهوحانالحكيم" القرآن آياءت١ ق الكوق الحاسب إن 
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وسائرحكمته ولطيف ووامع قدرته وباهر وتوحيده تعال، الله وجود عل الإلهية 
والبيانللتفر فيه، النظر إعادة إل ماسة حاجة ق — الكإل، من تعال له محب ما 

حلقه،عل اثنه حجة الكونية، الفلواهر ملاحظة طريق عن يبمرز علمي، بأسلوب 
قومصالحنا منافعنا من ممرأ -يا افه ناط وحقائق، أسرار من الآيارت، ق ء،ا ويكثغ، 

مرطعل ولكن الحجب،، عنها يكثف، العلم وبدأ القرآن، إليها أثار وقد والدنيا، الدين 
-باتعصمح وقد التجارب، مهب، ق تزال لا لنظريات، القرآن نخضع فلا نحذر، أن 

بعضذللئ، صغ كإ القرآن، لايات تفر إما فنقول الأساطير، قبيل من فتصبح 
التجريكا•العلم بثريمحا المخدوعع، وبعض اكحمغ(، 

محضعفهولا خبير حكيم لدن من فصلتإ ثم آياته أحكمت، الذي اينه كتاب والقرآن 
البحث،محققها التي والرامن،، الخقائق، تفسره ؤإنإ قديم، أسلوب ولا حديث، لأسلوب 

.٠ ُ المستقيمة العقول وقضايا الإسلامية، الأصول إل المستند العلمي 

كل،إته،معاق يلتزم أن فيه الناظر فعل ^^،، ٢۶القرآن إن ر الغمراوى• الأستاذ ؤيقول 
الماحيتثنق العربية قواعد يلتزم وأن الوحي، ما تنزل ح،ن العرب يفهمها كان كإ 

UلأغيةكاقعلJالحويةوا

إلايطابق ألا فيه الماظر فعل حلفه، من ولا يل،يه من؛،ن الباطل يأتيه لا حق والقرآن 
إليهاوما والتقية، العلمية النفلريات محرج وهذا فيه، لأسالث، حق أنه ثبتإ ما وي؛ز، بينه 
الفهمق الدقة ْع القرآن، عل الفلريات تلك، تعرض أن إلا اللهم التْلبيق. ميدان من 

عليهاماهدأ القرآن كان منها حالفه وما لها، مزكدأ القرآن كان منها وافقه فإ والمa؛لابقة، 
؛البطلان.

العلومق يثثت، ما أو•ع بيتها، فيإ آياته نتناقفي أن فمتحيل اثنه، عند من والقرآن 

.٢٧٤وص٦٦٢اسم/ )ا(الضآذ، 
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اثتصسراس«يمن نماذج 

الإسان.حلق 

نآ'لأمح

ولأنهلأفضليته، مع الوأفرد البصر، عل المع قدم انه القدامحى، القرون يقول 
اشيمنحها المع حاسة أن تثبن، العالم حقاتق جاءيت، فإذا بجمع، ولا يثتى لا مصدر 
بينإالأصوات، وهو واحد، ثيء به يدرك إنا المع وأن الإبصار، حاسة نبل للهلفل 
الأيةمفهوم •ع يتعارض لا هذا وكان والأشكال، كالألوان ثيء من أكثر بالصر يدرك 

أنإذن~ — المانع فا واللام، الصلاة وآله عاليه الرسول عن أثرآ يعارض ولا ومطوفها، 
حالدأ.قرآنيآ إعجازا فيكون للأية علميا ضرآ هذا يكون 

الإنسان)حلق أطوار 

ّاوامطئةقلمهفيمإمؤ تعالت  ٠١٥١نول )٢( 
جيممنثه "ذتاوئهمحَه ئخكا يم?0 

-١ ٢ كزآمحن؟<]الؤمون: آذشاوثُاتا.ر م ثثأ أنفثن ثة1إدا 
ببمذْوالقرار المكثن، الرحم؛القرار عن عثر حين، القرآق التعبير دقة إل انظروا [ ١٤

العلم.عمر ل وصنه تماما ، عرفالصفة 

الك؛زتالقرار عن قوله الغوابير حامد للدكتور والهل_إ( الإسلام كتاب،)؛؛ن ق حاء 
متينةأربطة وتثبته موضعه ق قوية ألياف تربْله إذ مكئن، لقرار إنه وحقا المرأة• رحم *هو 

متينة.ءفلام من حوصن ويجمّله الصغير( ربيته وسقه حق 

لالحانبي )العظم الحرقفتان جانبيه وعل العانة( فوق )الحفلمتان الحجبتان ففوقه 
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حلفمن العجز( )أمقل والعصعص الفقري( العمود رأمقل العجز وعفلمام الخوض( 
بالمتمم('*،.أمقل ومن بالمثانة أعل من ليغطى إنه ثم مادات، له 

ةيقولتالح^ سورة ق ومثيلتها الأية هذه بين يقارن ثم 

آلملمهدحلتنا ؤ السابقة؛ الكريمة الأية ق تعال قال لماذا مائل؛ أل ي)وقد 
فيرتّاتنآلمؤقاكأثهاآتاسإنكر ؤ الحج؛ آية ق وقال [ ١٤لالومتون؛ ه منكثة 

الأول،الأية ل الفاء ذكرت حيث، تالحج؛ه[ ئممقء|وئزه ■حلقتؤّينمفنمثندْلمؤ 
هثزثرينيير نثّ ؤ الآكريمة؟ الأية هذه ق )ثم( وذكرت ه•( ممبمكتة آتكه اؤئءلئنا 

ننثوى؟

يتلمؤين ئإ نف تن ؤ متؤع لل بتالنشأة أدوار _j( هتا سبحاته اش بان فنجيب 
بأطوارتمر فالنفلمة الإنسان، بها يمر التي الأطوار اسان ه ءلئهمنرينض1دؤ ين نتّ 

افهأرانا فقد السابقة، الأية ق أما أدوار، ل تنقم أن يعد إلا المضغة تبلغ لا والحلقة 
_؛و؛العهلفج الدور، قصر ، jujبالفاء بالعتك فجاء طور كل ووقت دور كل نصيبا 

(.الطور هدا طول أي؛ التراحي، مع التعقسب، ليب؛ن رثم، 

همحهنتآ؛ظم ص، ي ؤ تعال؛ قال )٣( 
والرحم،البتلن، ظلمة الثلاث؛؛ الظلإت هده يعدون القدامى والمقرون ]الزمر؛٦[، 

هيإنإ الفللهات هده أن الريية لأيقبل بإ نت، ليثيالحدث التشريح علم ؤيأف والمشيمة، 
المجردة،لأتفلهر؛lj_( الأغشية وهذه غثاء، فوق غشاء بالهلفل تحيتل ثلاثة، أغشية 

وهوالكويئون هي،؛ إيدن تومام( بمول، كا أد واللفائمي، والخربوق، المشاري، وهي،ت 
ذالأممحومارآ،•الزوددرم يله الخارجي،، الغناء 

.٢ ٦ ص والإسلام/ الط_، ي؛ن ( ١ ) 
)آ(ُينالفوالإّلأم/صم؟.
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الثلاثالظالمات إن اض؛ رحهم اشرين يعص قال ) البارت عل محمد الدكتور ؤيقول 
فلجدارذاته، ق المحح وانمى المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن ظلمة هي• 

ومعL-^_؛j،، الحيطة الأغشية ظلمة تليها ثم الرحم، جل-ار ظلمة يليها ثم ظلمة البْلن 
وذللث،الأمهات، بملون من الخلق مكان ل هي الثلاث الفلل،ات أن حددت قد فالأية هدا 

هي:ثلاثة وجدناها يا-لسن الحيaلة الأغنية ل دشا ؤإذا ذاته، الرحم ل إلا يكون لا 

يتحركمائه وق جوانبه كل من مباشره وبميهل الأمنيون، أو السل غشاء 
غشاءوهو الساقط الغشاء يليه ثم المثيمي(، )الغشاء الكوريون غشاء يليه ثم الخنين، 
معيمهله الرحم لأن بالسانهل وسمي الإجهاض، أو الولادة يعد يمهل الذي الرحم 

الأغشية(لل

?و'ثلإ_؛وآنره،ؤثانثا عثك قط أقق ؤوهزئإسهئ تعالت ؤيقول( )٤( 
حمت،لآ نمي: ق اءلت، تولكم يشاء، ما نحلق أن وفه ؟ه]مريم:ه همسنا ؤنمى 

يشاء.ما نحلق أن وطه التثن؟ فيه يكثر البلاد تللثج أن مع ^S، التين دون النخلة 

ويذللث،الحوامل، عند الدم صغهل حفص عل تأثثرآ للبلح أن أحثرأ العلم أثبت، ولقد 
السهلةالبيعلة الزكاكر من عالية سب عل محتوى وهو منها، المازلة الدم كمية تقل 

منالرحم وعفلة للعضلأت، القمل الغداء هو والكاكر والامتماص، الهضم 
يعلةيسكاكر تتهلاو_، التي الولادة أثناء جبار بعمل وتقوم الحسم، عملات أصخم 

الرطب،.ق التي كتللثه والامتماص الهمم مهلة خاصة ونوعية جيدة، يكميات 

عقلانتقوي للرحم مقيمة مائة عل محتوي الناصح النخيل يمر أن العلّم وأثبت، 
الولادة.عل وتساعد الحمل من الأمحرة الأشهر 3، الرحم 

ممر3، الأمق ليحولث، القومي الرم رمحس نرق العزيلّ ب الدكتور قدم وقل 
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الشهورق وحموئ الرحم عقلان انقباض يقوي اللح أن فته أنت البلح، عن بحثا 
القر^Jةبالأية هذا يحثه ق استرشد انه ثرف•' الدكتور ويقول الحمل، من الأمحرة 

•٢[ ْ ت ]مريم ه فحنت ؤدئ-رمحآلبمء؛نيآ 

الطر؛تكوين 

ثمغ،آلوذرث>محتقه.وما ؤ١زرأةأثتبجيع،تعال؛ اش يقول )٥( 
[.٤٣بمجثيحلمحءه]الورت 

غرها،لا ثلاثة عوامل الطر لحصول اض؛) رحمه العابري دى رث رشد الأستاذ يقول 
وتلكلحصوله، إمكان فلا منها واحد عامل نقص ؤإن الطر نزول من لابد توافرت إذا 

هي:العوامل 

درحةإل الهواء وصول ثانيا!— سحاب،. تكوين إل يودي حتى التبخر — أولا؛ 
لتكوينمه مفر لا الخاقب عل الترتيب وهذا التكثف. - 'الثا: اليخار. كمبة الاثباع 

بكلمةعمُِت، إن للألباب، مدهش موجز بوصف جاءت قد الأية ولكن • • التلر• 
التعاقبسبيل عل بقولها الماء ببخار الهواء تشع عن عبرت ثم التبخر، عملية هءن ّ؛مابا 

تبادلاوي نعل تتوقف، أنفآ، ذكرناها كعا الاشبيع درجة إن إذ ث>ه. يوؤن—ا م ثؤ 
ناحيةومن الحزنيات. تلك، بين ، التالفإلا الظاهرة هن.ه وما والهواء. الماء بين الحزنيات 

أوالهواء، وبخار الماء بخار صغطي ين ،، والتالفإلا؛التعادل التشع محمل لا أنه أحرى 
وأصحأصدق فإن ذلك، وعل بيانه• سبق قد ك،ا وائتلافها الكهربائية نوعي بن الاتحاد 
تقبرلها وليس يالتثع العلم وصفه الذي التاليف، هو الظاهرات، لهدبه تعبير وأبغ 
آثم•

هو، للتكاثقتعبثر فابلغ أيضا التعانب، سبيل ؟اٌءل جا،ا ؤيمبمعإم> بقولهاI جاءت ثم 
كلمةثر تفق اللغة معجإت ق فجاء التكاثف،. يغثر كلمة)الركام( نفر ولا الركام. 
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الهواءتثبع قد والدي البخار، الكثيف، والحاد_، وفصد كثيف( )محاي، يأنه الركام 
مهفت،كاثف،.

الأيةت نمدما ؤثذجب؛نطنإيءب. انلر ه—أي ؤةمغ،آلودرن، ... الأية تقول ثم 
منكلأ )لأن والتراحي للترتيب )نم( يكالمة بينها ت، نمالالطر، لحصول الثلاثة العوامل 
صئيلأ•لكن مه،ا وقتا يستغرق آنفا، ذكرناها التي والتكاثف، والنشع التبخر عوامل 
يعدماتقول أنبا أي والتعقييية، بيئة الالفاء يحرف ه—. الودر> 3زى ؤ يكالمة و؛عاوها 

الثلاثيالطيعي الترنم، فهدا فورأ، المهلر نحصل أن يد فلا الثلاثة العوامل تتوافر 
إلاالن.كر الأنف العلمي الوجه عل العلياء عليه يهللع ولر العلم، نحققه لر ايلر، لحصول 

(قرنا عثر ثلاثة عل يتوف ما قبل عرفه، القرآن ولكن قصثرة مدة من 

بريقها3، متلألأة مجرما j، صافية القرآل، الإعجاز جواهر من أحرى جوهرة وهده )٦( 
مؤمن.؛ iijJنيم منكتامحب، ئقلها لكولك، قبلها مصلة؛يا 

ذكرهمر اكي الغمراوي فهوالأستاذ الكاسح وأما الكونية'٢'. اش فهوستن الكنابح أما 
تعال؛١،،^ نول فهي الحوهرة وأما نبل. من 

يقولحث ا ~٦٨٠٧^^اثاؤلأثثCؤلثه]الواةعةتجثثة ألثزلون.لوئثآآ' محن أم 
تكوينعل تعاوما من لابد الك، التعدية الحوامل عرفتا أن —بعد )وتستهلح الأستاذ; 
ؤءأ'مآرمآةأمحفآممحالعجيب• السؤال هذا ؤ، الحجة مر من شيثا تدرك الطر—أن 

آمحزلونه؟ّ

لبماثاءيلودثآ» ؤ تعال; نوله هي إليها الطر نالفت، أردناأن التي الإثارة لكن 

)ا(ماترحغراذةصااأء

قالكرداق عيلءاللأم بن أحمد ال.كتور وحمعها الدين، أصول كالثة عل الولفج أملاها منآكرامته وهي )٢( 
م،اْااالإّلأمفيءمراسر«بئاب، 
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هذاأن ويظنون أحاجآ. العيب قلب عل الإلهية بالقدرة سلمون طعا دثكيثهوالناس 
-بمدا؟يمح ما اض سنن ق هل يتساءلون— ولا الخوارق، تلريق عن يكون 

الذيالماء عذوبة أن لعرفوا و قريبا، لوحدوه العلم، ق الخواب وتْللبوا تساءلوا ولو 
المهلروماء بطسعته. عذب طعا الماء إن اف، رحمة بمحض هي السحاب من إياه اض يقيهم 
الأجاجا ينقلب لأن تعرضه السحاب، من تكونه ٠لبيحة ولكن المياه، أعذب أنه معروف، 

الإنسان.يه ينضر 

ليتحد يكاد لا أيضا تعرف كإ والآزوتا آزوُ—،، أحماسه أربعة تعرف كإ الهواء إن 

الك؛إوي؛نلكن ثيء• يكل العادة ل يتحد يكاد الذي بالأوكسجين ولا بشء' الحادة 
يتحدفعال(، آزوت إل الفحال، غثر الأزوت محولوا أن بالكهربائية، يتهليعون أنهم وجدوا 
علالأزوت محملموا أن يتهليعون أمم وحدوا كإ العادية، الحرارة درجة ق ممرة بأشياء 

بعضينشأ الاتحاد هذا ومن منهإ، نحلوتل ق الكهربائي، الشرر بإمرار الاتحاد؛الأوكج؛ن، 
آزوتتثن'■حامضن، وكون به، اتحد فيه ذاب ؤإذا الماء. ق لالاوو؛ان قابل للازوت، أكاسيل. 
الثاق،الهامض يصر ؤإليه القل.ماءّ ميه يكان كإ النار، أوماء الأزوتيك، حامض أحدهما 
طعمه.اد لإفكاف، الماء ل الآزوتياك، حامض من وقليل 

منأجاجا، ماء المهلر ماء به ينقل، أن يمكن اان.ي الهلريق، تدرك بدأينت، قد الأن أظنلثج 
وكلالمهلر. به يتكون الذي الكهربائي الهلريق نفس فهو اطه، سنن من سنة لأي حرق غبر 

الأكاسيدمن يه يتكون وما الهواء، ل ويتكرر الكهربائي، التمرخ يتعدل، أن ~ يلزم اليتم( 
الناس.يسيغه لا حامضيا ومحوله السعحاب، ماء ق يذوب الأزوتية، 

ينزل(التي بالصورة التفرغ يكيف، أنه الناس، عل تعال افه من المن موضع هو وهذا 
الاء(اا'.المطرولأيؤجحا.اا

.٤٠٨ص العلم/ محمر ق الإسلام ( ١ت 
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الأستاذوصحه وكإ موجزة بمارة عنه، أبانت ك،ا الأية ل العلمي الإعجاز هو هذا 
الإعجازمن نل من عنه حدثناكم ما يودى وهدا وأجاد، وفق فد أنه ؤشني الغمراوى 

زثثأيؤ السامة الأية ل اللام جاءت حن عل اللام، من حلوها وهو الأية، ق البيال 
[.٦٥وثثك4ظنثاه]الراتعة: 

اممللى،علم 

الإنسان،به ومحيا الأرض، به نحيا الدى وائر الإنسان حلق عن تكلمنا قد ومادمنا 

العلوي.العالر ذلكم السإوات إل إثارة من الكريمة الآات ق عا نتكلم أن ينا محن 

أشسوشر وأممح، ءم ثروثتا الّ؛توئبإمحمد ج اقا ؤأئه تعالت قال، )٧( 
حهمضلأشصه]ارءد:آ[.

متإمكةيرائ وكواكها الساء نجوم إل الإنسان نفلر ما أنه الأية: U، العلمية )النفلرة 
فروقد أبدأ، عته محي لا بديع لتظام طقأ أفلاكها ل محابحة وهي مواصعها، ل وثابتة 
منوتصونه الممكالث،، من والكون والأرض او،اء تحففل التي الكونية القوة هذه العلم 

ل)يوتن( م إنجلثزي رياصات عالر اكشمها اش الخاذية نوة بأما والخلل الاضطراب 
قاحدالأرصى، عل شجرما عن سقطت تفاحة يوما لاحظ عندما عشر الساح القرن أواتل 
وهداهالأرضي، عل تلقائيا تغ اش الأجسام من وغيرها هي سقوطها، أسباب ق يفكر 

دقيقةلها يضع أن واسممللع الخاذيية، نفلرية استنباط إل الوصول إل العميق تفكيره 
كتلي؛ن علاقة هناك أن الشك يقبل لا بإ ووصح العلمية، بالتجارب صحتها أئيتهن، 

فهمعل الفلك علعاع الخاذيية قانون ماعد وقد بينها، التي الساقان ويثن التجاذبة الأجسام 
٠محهولةتماطسنل، لكت اش الكثثرسالخقاساي  ٢١١

ا ٤٧ص إبراهيم/ إصإعل لحمد العلمي( وإءجازْ اننلر)القرآن ا
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فهامقرين غثر والقمر الشمس أن ومحي أحرى علمين حقيقة الأية من ويوحد 
م^لشنعرأهكاءؤ تعال! قوله الحقيقة هذه ويؤكد لها، مقدر لأجل يجريان 

لأآلقنشالميم. عادِةتُة؟ون »ئ مثاؤو-وآلثننئدقع . مدزآلهأشو دإك، 
٤[.٠ - 4٣٨]يست اف ؛^،٤^ 

الشمسإن وقالوا! المحسن عناء بعض فجاء ثابتة، الثمس أن قديا المعتقد )كان 
وتقدمتالكنية، نظر ل كفر كلامه لأن بالإعدام ة الكنيعلمتهم وحكمت، تتحرك، 

(ُاُ.لولبية دورية بحركة يجري الشمس أن الحديث العلم إليه توصل ما وأحر الأجيال، 

الشص!جريان ق يس آية عن النبي حب محمد منصور الدكتور يقول 

أعينق ينهلبق )يجري( فالفعل كتراناط رائعا علميا إعجازا تمثل الكريمة الأية )هذه 
مناليومية الفلاهرية الثمس حركة عل العلم عصر يعيشوا لر الدين المفسرين و الناس 

العلمأثبتها واقعية حركة عن يحن )يجري، الفعل أن الحقيقة ولكن المغرب، إل المشرق 
تدورالتي كواكبها باباذبتة معها ويجر القفاء ق تنتقل انبما انفح التي للشمس الحديث 
علأيضا يدل ولكن للشمس ذاتية انتقالية حركة عل فقهل ليس يدل والفعل حولها، 

أوالمر.المئي ق السرعة عل يدل هلبعآ الحري لأن الحركة تللث، عفلم 
الثميالظام ومعها للشس الهركة ^٥ سرعة غيبي س العلياء تمكن ولقل. 

هرقلكوكبة ق نقعلة تحو الكون، الفضاء ق الثانية ق مرآ كيلو عثر تسعة بحوال 
تدعىالنقهلة وهد0 العربية. ق الواير( )والمر الأفرنجية ق )فيجا( ياا.ءى لنجم محاورة 
ومقاييسالرصد آلات، أحدث باستخدام علميأ يثبن، وهكذا الثمى، تقر م علميآ 

بالدليليثبث، مما والانحاه، المقدار محدّد الفضاء ق حقيقيأ جريأ للشمس بان العليق 
لمحمدتى يتكيف، إذ النه، رسول محمدآ. وأن اطه، عند س الكريم القرآن أن القاطع 

٠٩٢صالدهان/ ناصر "عيد القرآزوالعلوم/ '
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عثرأربعة ومني العلم، وسائل كل من محوي وهو الحقاتق، هده يكل يأق أن الأمي الني 
.، (٠١الشص حالق وتعال سبحانه اض من وحيا القرآن كان إذا إلا الزمان، من قرنا 

تعال:نوله نراها الش الظاهرية الحركة نالك، الثمس بجريان الأية مقصود ينمي ومما 
^ه0نافياذابماه]س:ا-

.]٤

الذيهو الليل وأن الشمس، يظهر الذي هو النهار أن ؤ، الآيادتv معنى )ؤيتلخمحى 
اليوميةالشمس حركة أن ثابت، هو ف،ا هذه؟ من إحكاما أكثر التعببر ق دقة فأي عنقيها، 

الشمس،نحرك لا الأرض، دوران سبها ظاهرية حركة هو إنإ الغرب، إل الشرق من 
الليلفإن ويذلك، الأرض، حول( تدور لا هي إذ تتحرك، لا ثابتة لنا بالنسة فالتمس 

دورانوإن،ا يعتقدون، القدماء كان ما حب، حولنا دوراما من ينتجان لا والنهار 

فيصيرالشمس لضوء نصفيها إحدى يتعرض أن عنه ينتج هوالذي ها نفحول الأرض 
هوالذيإذن الأرض فدوران ليلا، فيمثر الضوء مدى عن الأحر النصف، ويتعد مارأ، 
فلوالقرآن، نعس هو وهذا الليل، فتكون ؛نفيها الذي وهو النهار، فتكون الثمن يفلهر 
أنلا بغلهورها النهار تبخ تالش هى الشمس إن لقال: يدعون كإ بثر عند من كان 

نحفيها(رأء.الذي هو اللل أن لا اللل فنميبح نحتفي إنما ولقال: يظهرئ، هوالذي المهار 

[.٣٩ؤدخعاد^لإهنمم،]يس: ؤ سحانه: ويقول 

يعللفالقرآن و؛ذللث، لأحر، مكان من ينتقل أن من محتلمة منازل القمر ينزل أن رلابد 
انتقالهوهوق للأرهمر، بالنسة محتلمة أمكنة ق القمر انتقال هو سبها بأن القمر أوجه 

قالإعلام من وتمرق باحتمار مأخوذ كلام وهذا (. ١١٩للقرآن)ص العلمي رالإءجاز الكون ، ١ ر 
.TUA»_ءمرالُاومسماوي/ 

)أ(القرآنواكلم:أحالمحودشان/
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آخرق لكن إذا حتى تدرمحا فبماقص يعود ثم يدرآ، يصر حتى فيزيد مغلهره، يتغثر 
أنوهو أحثرأ، العلم إليه وصل ما يطابق وهدا هلالا، وصار واسفوص دق منازله 
بوجهلها مواجهته مع الأرصن حول دوراته هو ختلفة يأوجه القمر ظهور مببا 

واحدلإه.

أوئاداه]النبأتم\[.ؤوآي؛اث( وتعالت سبحانه يقول الخبال وعن )٨( 

عنالثروز ناحية من الأوتاد تشبه الذهن إل نادر فيا رالجال الغمراوى• يقول، 
منوألف، أثمل بينها والتناظر التشابه لكن فيها، الرسوخ ناحية ومن الأرض، سطح 

قنحتلف والخبال ا،ليل، درجات وق مداه ق الروؤ ناحية من نحتلم، فالأوتاد هنا، 
صلابتهاباختلاف رسوخها عنتلم، والأوتاد كيلك،، اليل درجات وق الارتفاعات 

منالخبال نحتلفؤ وكيلك، الأرض، تلك، وطبيعة الأرض ق ذهاحا ومدى وثكلها 
البليغالتشبيه ؛دلك، تدل الأوتاد انحاذ ق عوامل هناك لكن ذلك،••• ق الرسوخ ناحية 

قبد لا فالأوتاد القرآن، نزول عند ان إنببال نحعلر تكن ب الجال، نشأة ؤ، لها نظائر عل 
أنبأفيا أوتادا، الخبال فجعل ؤإذن ما، بقوة الأرض ق تشينها من ثم تشكيلها من إنشائها 

وهداأخرى، قوة بفعل أنششتؤ قد الخبال تكون أن يقتفي أن شأنه من كتابه، ق اممه 
البليغ.التشبيه ذللا، طريق عن القرآن عليها دل حديثة علمية حقيقة وحده 

^]،١٥عند الخبال وسلاسل سلاسلها، ثالث، غير من وأعفلمها الخبال أنويع أهم إن 
لماالأرضية القشرة ق جانبيآ عملته عفليمة لقوى نتيجة نشأت قد الأرضي، طبقات 
قبرئ لما وانكاسه الأرضي باطن ؛انقباضي تحتها ما خلا حين بثقلها، هبطت، 

ؤينكمثىباطنها ينقبض لما التفاحة جلد بتغفن ذللا، وشبهوا الطويلة، الأحقاُب، 
فالدقالأواد، دق عند قدر عل نظائر ئ الهاطة القوى ، ٧٧البطيء، بالخفاف تدربجا 

•٣.ص يان/ محمود س القرانوالعلم; :١( 
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علالخانية والفغوط الأرض، قشرة هبوط عند الثاقل فعل يناظر لأسفل أعل من 
علالأرصية القشرة ق العاملة الحانية القوى تلك تناظر دقه عند الوتد حوال من الرئة 

الوديان،منها ووهاد والهضاب، الحبال هي نجاد إل تتموج حتى فيها، الضعف حهلوط 
بعجيب؟.القوى ب؛ن والتناظر التشابه هدا أليس 

والأمهلارالرياح نحو من ~ التعرية بعوامل يمي ما أن الأرض طبقات، عالم وق 
علالمستمر بتعاقبها تتفتت، حتى المختلفة بالرودات، والتقبفس الشص بحرارة والتمدد 

تفتت،ما فتزيل الحارقة والأمؤنار السافية الرياح واق طبقة، بعد طبقة الصخر طبقاي، 
فيدلالأشم، الحبل نباية ق سبيا به يتضاءل قد حتى دواليلث، هكذا ذللث، ويتجدد 
قتعمل الحوامل هده — بشموحه المحتففل مثله من وأقدم أمن العمر ق أنه عل تضاؤله 
مناليوم نراه وما القوى، تللث، بفعل أحرى فيه تنشأ الذي الوقت، ق الحبال انتقاصي 

التعريةقوى بفعل الخبال تناقص فحتى هدين قوى تنافى حاصل هو الجال 

المقارنةإذ التaلاول، الزمن ق وغرها الحوامل بنفس الأوتاد تآكل ق نظر له هذه 
متزؤع.غر قائأ الأوتاد من يرك ما وين الخبال ين تكون أن ينبغي والشاباة 

حكمتهعل الدلالة ناحية وهي أحرى ناحية الأية ؤ، أن الغمراوى الدكتور ؤيدكر 
هدهأن ويدكر الناس، عند الأوتاد لوظيفة المناظرة الخبال وظيفة ق متمثلة سبحانه 

وتكونالخيمة من يكون ك،ا أطرافها ق ؤيمه مهلحها يعلو الأرض فوق شيئا تقتفي 
تيقول الثيء هدا هو فإ تثبيته عل معينة الحبال 

الخيمةتعلو ك،ا وقايتهم ق عمله ويعمل الناس يعلو الأرض فوق الذي )الثيء 
حميعمن بالأرض محتمل الذي الهوائي الغلاف، وهو والمطر، الشمس أشعة وتقيهم أهلها 

شرالأقل عل الناس ؤيكفي مرات،، الكيلو مئات، الأرض مهلح فوق ويرتع الحهاتؤ 
كاف،وهذا البشجية فوق و الثشجية الشمس أشحة من المؤذي القدر وشر الشهب،، 
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وجهتغطي لها عداد لا خيام وبعا ثيّهم والمنفعة الوصع ل الكيرّ الشبه تحقيق ل
الغيمةبتلك الاحتفاظ عل تعمل الخبال أن إل البأ ياية يلمفتنا سبحانه فاه الأرض، 

الخبالأو الخيال، عمل متمأ العال عمل يعمل الذي أما الأوتاد، عمل الهاتلة الخوية 
الهواء.وحملة الأرض الخاذيية قوة فهو عمله، متممة 

الخيامتقوم لا إذ اللزوم، طريق عن تفيدها الأية ولكن الأية ل ذكر لها يرد لر ~العاد 
اعجّتجمثل هو ثم القرآن، ق اللاغي للأكتفاء عجيب مثل وهدا العاد، مع إلا ;الأوتاد 
الكتلةذان، الهوائية والطبقة الأرض ض التجاذب، حقيقة كرى كونية حقيقة إل للاشارة 

العال.كانحاه بالضبهل الأرض سطح عل الاتحاه العمودي التجاذب، ذلك، ب الهائلة 

ولاالخوي ءأوائها الأرض احتفاظ سر إليها العناء ينبح هده الخاذيية وقوة 
الإشارةتللته العلياء عرفها التي القوة إل يشر والهواء الأرض حالق ولكن يريدون، 
التيالخاذبية عمل يتمم يجهلونه ثان بعامل علمأ عباده ويزيد النبأ، آية ق اللمزومية 

الأرضجاذبية إن معروفة. غجر أحرى حقيقة مقتضاه هارا أو معناه وهذا يعرفونبا، 
عناءيكشفها لر قرآنيتان حقيقتان فهاتان -اوائها. الأرض لاحتفاظ كافية غجر وحدها 

حتىعلميأ عنهيإ الثحن، بالقرآن المومتحن نميهم موعل الثوم إل والُلبثعة الفلل—، 
جديدتانكونيتان الإسلامي وعثر الإسلامي للعالم ويثبت، •ميا ، فيكنثفويثبتا، ينكشفا 

لاكرآن(ر'،.

قالالتتره، المياه تللث، القرآن ذكر فقد مياه من فيها وما الأرض باطن عن أما )٩( 
همثث،ئبج،ززئائفاتعال: 

أفيممهلالزمر:اأ[.

لتحري فهي القشرة، ل تغور التي الأرضية المياه المعال بأجل لنا تفسر الأية فهذه 

.TT0-yrص\الإّلأموءمرالخلم/ (
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الخروجمن تتمكن حتى الضغوط عليها وتزداد الأرضية القثرة من غطاء تحت سالك 
آلأيهرجنث لماينثجُ ينٌالحارآ ^٧٤ تعال• قال الصخور، بين دافقة ينابح هيئة عل 

٧[.٤ ه]اوقرة: ممج تايمس زض؟ 

لئام•٦١ لأيتهان موارد لأصبحت كنهها، وعرفنا الأرضية، الياه اللقح متفهمنا ؤإذا 
الأكل،ق ، ومحلفواحد د،اء يقي ألوانه، محتلفآ زرعا لنا لتنتج والري، التربح 

أُعنأ ثيء كل وسع العزة رب ررِا بحان ف

ائ1ذيات<البرازخ 

تعال!افه قول به فر ما العالمي، التقسيم نإذج من نذكرها التي النإذج وآخر ( ١٠)
٢[.٠ - ١ 4]الرحمن؛ا، 

متجاورينالعيب والبحر المالح البحر أرمل الحرين(• لٌرج الزخثري؛ قال 
رلأتعال اف قدرة من حاجز برزخ( الحين،ربينه،ا مرأى ق الماءين ين مصل لا متلامن، 

نحرجل؛ قاله بالم،ازجة.رآاوالالي الأخر عل أحدهمّا يبغي ولا حدتبما يتجاوزان لا يغيازآ 
المقرينأقوال ذكر أن بعد اش— —رخمه العابري الأستاذ ولكن القدامى، المقرون عنه 

؛!قال' المائية والبرازخ والمقاس الحيهلات، عن العلمي التحليل أنته ما وسرح لأية، اق 

الأيةتدبر إل نحول تلخيصه، سبق الل،ى الحديث، العلمي التحليل ضوء وعل 
بابمضتق، برزخي ق إليها المتوصل الحماس مع منجأ مفهومها لنا فتْلهر الكريمة 
لأمرين!وذلك، الأخرى المائية اليرانح أكثرمن هرمز، ومضغ، النل-ب، 

هن؛تاأمحلإدأمحاث بمج ؤ دهم، مباشرة، المذكورة الأية عفيت التي الأية أن الأول! 

.١ ٩ — ١ »_A إبرامم/ محمود محمد — الأرض طبقات علم ق القرآن اعجاز )١( 
)'ا(الكثاف)أ/ه1؛(.

٠١٧٥صجغرافية/ يمحاتر )٣( 
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البحرق هائلة بدرجة والمرجان اللؤلؤ يكثر إذ المرصع، تحديد عل تدلتا [ ٢٢]الرحن: 
الحيوانات،تعنس حيث الهندى، المحيهل من عإن اوصرة،وضج وحاليج الأحمر، 

ومضيقطارق، مضيق حوال تقريبا ينعدمان بينإ الحارة، المياه ق والالؤلؤية المرجانية 

الحيواناتج.تلملثح فيها تعيس لا التي المعتدلة الناطق حيث والدردنيل، البومفور 

التيهي طبيعية، ظواهر أو تارمحية بأحداث، جاءتؤ التي القرآنية الآيات، إن الثالت 
عندبالقرآن الخاطبين أنفلار U_، وذلك، غالبا، حواليها أو العربية الحزيرة ق وقعت، 

المحيْلمن البصرة وحليج الأحمر البحر واحل لالمجاورون العرب وهم نزوله، أول 
الألفاظ،علميها تعلموي التي الآيات، معاق ق للتحمق الشديدة الرغبة ؤإنارة الهندي، 

ؤمرجآت؛متيتعال؛ قوله ق التدبر التامل تفكر فإذا منها، الغرض حقيقة إل والوصول 
التقارب،المفهوم عن النقاب، إزاحة إل حنا تفكثره لاماي بنخ عشاي?ؤ؟ 

الأحر.أحدهما تجاوز فلا بينهما، برزخ وجود ثم واختلاطهما، البحرين التقاء من 

المائيةالحياة عل العليمة الأبحاث إليها توصلت، التي يالمحلوماتف تنثر يأن ويعد 
تللئ،أن له يتضح المندبح( )ياي، مثل المائي، البرزخ بواسهلة البحرين ق المتولدة 

حاجزاكان الذي البرزخ ذللث، بوجود الهندي، عن الأحمر البحر ق انفملت، قد الحياة 
٢٠)عمق إل هلحه ب أحدهماولايغي فلايتماثلان، منهما كل ق الحياة فتغثرت، (، مجتر ٠ 

فيتجلالنواحي، تلملمثؤ ق يغايره بما الأخر عل وحرارته وشاراته وأملاحه بمواليده 
الصحيح.العلمي والبحث.، التدقيق بنور الأية مفهوم 

تيقول تفسيرأآحر الكريمة الأية شبر ق يدهب، الزنداق المجيد عبد الأستاذ ولكن 
عنمعلوماترا أن ق؛ريهلانيا ( البحرية العلمية )الأكاديمة أدركت، م، ١  ٨٧٣سنة )ق 
ومعهاالدقيقة، ؛الأجهزة مزودة البحرية العلمية للمكشوفه سفينة فبحثوا قليلة، البحار 

والحيهلات٠،البحار ق سنوال، ثلاث تثالنجر( واسمها) الفينة هذه وقضتر الخبراء، 

-٢٧٩-



الحيطالحيطان(، ) المالحة البحار أن وحدوا المعلومات، من كيمة بوفرة فجاءت 
المائيةوالأحياء والملوحة والكثافة الحرارة ق بعضها عن المياه فيه نحتلم، ه، نفالواحد 

الخصائصق نحتلم، ولكنها واحد، مآكان ق تلتقي إن،ا للأوكسجين، الذوبان وقابلة 
والصفات.

أءج_،من هذه وكانن، الهندي، الحيهل عن حهائمه ق ■محتلمخ الأحمر البحر فمثلا 
عرفت.التي الحقائق 

الرلتدرس النل.مبج ؛ار-إ إل أوروبية بعثة حاءت حيث،  ١٩٦٢عام البحمت، تحدد يم 
والحزر،وهذاالمد ءلاهرة وحول س الرغم عل مت،أيزة، التقائها رغم الحار يجعل الذي 

واللوحة..والكثافة الحرارة ق متحدة متجانسة، ويجعلها البحار، يمزج؛؛ن أن شاته من 
أزرق،البحر هذا قالوا! سمت،، كالتي سفينة الأوروبية العثة هذه واستحملت، الخ، 
أنعل دلهم ابهة هذه من أجهزتبمم أنزلوا إذا فكانوا الحر، نفس الأحرى الحهة ومن 
هوالمحيهلؤهذا أن عل للتهم الأحرى الحهة من أجهزمم أنزلوا ؤإذا الأحمر، البحر هذا 

أعمإقإل الأجهزة أنزلوا التيجة، نفس وحدوا الثاؤلئ إل الثاؤلئ من تحركوا الهندي، 
ماالحل.، هذا لتدرس مكانها س وزحزحت، السفينة تحركت، التيجة، نفس فوجدوا معينة 

قالماءين ص كل عن وملوحته وكثافته حرارته ق بمتلف، ثالثا، ماء فوجا.وْ طيعته 

اثمّير،•

جبهة)فرنت،( باسم الثالثإ الماء هن.ا عن يتحدثون ستجل،ونرم البحار علم كتب قلبوا 
وكمفاصل، وحد فاصلة منهلقة بينهإ جيشن بين باللقاء يمثلونه مائيتض كتلتبن ؛،ن لقاء 

عنوهويتكلم الفرنبين البحار ءلإء أسهر من وهو رجاكتو( الكابتن دهشة كانتا 
لقدهذا، عرفج من أول لتم سامعيه أحد له فقال البحث،، عتها أسفر التي الحقيقة هذه 
أنفاشهد القرآن ق ذكر فو هذا كان إن فقال: عام، وأر؛عءائة ألف، قبل هذا القرآن ذكر 
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|سا|اون|وه

|لأا1لروءما|إءي|إ 

ص:ب وشحدث 

الياف•الإعجاز عن ينفصل لا التنرص لإعجاز ا ٠

وقصورها.الرومان ريعات س٠ 

التشريعي.الإعجاز نفهم يف ك ٠

القرآنية.التشريعات وانب ج •

غيرها.هع مقارنة القرآن تشريعات من ناذج 

الزكاة.الأول: 

ارق.الئاو:

الخاهليثق الراث تشريع ْع مقارنة الإسلامية الثريعة ق ايراث الثراث: الثالث؛ 
والرومان.اليونان وعند 

اظلاق.الرابع: 
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أاأءاتأإاوتأأأاو؛وه

الظلإتمن الناس ليخرج ه، نبيه عل أنزله الذي وتعال تارك اش كتاب القرآن 
متقيا.صراطا وليهدتم النور، إل 

الأيةهذه ومعنى [. ؤإةهتذاآلمءاد^تfنيىإتيجرتث\أممه]الإمحراءI٩الاه وصدق 
ُ؛ؤتءاَيىبحانه قوله من بمهم ما وهذا الهدايات، اعفلم هي القرآن هاساية أن الكريمة 

التربوية،وقواعده الخلقية، وقيمه القرآن أحكام ق الهل.اية هذه وتظهر ه ق،؛محكاأنوم 
التشريعية.ونظمه 

القرآنأن عرفنا ؤإذا بعض، عن بعضها ينفصل لا وتشريعاته القرآن بيان أن والحق 
تشريعيةكذلك،.معجزة أنه نحلم أن فيجب بيانية، معجزة 

علليفلهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل ~وقد ومشيئته اف حكمة اقتضت، وقد 
نموهاق غاية العربية اللنة بلغّت، وقد الكريم، القرآن هذا ينزل أن ~ كله الدين 

المهارايتظق ملُآ بما الماطقون العرب وبميغ ووضعا، ودقة ؤإحكاما سعة ومذيبها، 
يتحدىلغوية معجزة الكريم القرآن يكون أن أجل من وذللتح ُليع، ورقة فهلنة اللغوية 
البلغاء.وجهابذة الفصحاء، فحول 

القانونعل مر وقد الكريم، القرآن ينزل أن كذلكا وحكمته اض مشيثة واقتضت، 
نتيجةفكان والتهذيب،، الإصلاح من بلغ وقد المدينة البلاد مر->ع كان الأى الروماق، 

ابتداءقرنا، عشر ثلاثة مدة والأجتءاع والقانون العلم ورحال الفلاسفة لكبار إصلاحاُتإ 
قميلادية وثلاث،ن وثلأيث، خمإئة سنة إل الميلاد قبل وأر؛عين وأربعة سبعإئة سنة من 

والمقننين،القوانين يتحدى تشريعية معجزة كاJلائ، القرآن فكان )حوستنيان(، ■يد 
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ونظرذاته، ق التمئ ذلك قيمة سن أن أحل ومن زهرة• أبو محمد الشيخ يقول 
البعيد.المستقبل إل ونتهللع السحيق الماضي إل نرجع أن بتا محير الناس 

أقفلعليه الأمن الرسول محمد بظهور اقترن الزى الشرع أن فنجد الماهمي ق أما 
العمليةالتهلبينايت، ق الميهلر اانرع كان فقد الرومان، قانون هو التسليم وأتم الصلاة 

من-يا ومحيهل العربية، البلاد تعاقبت، التي البلدان س وغثرها وممر الشام ق والقضائية 
العقلعنيا تفتق الي، الشراغ أكمل من إنه اليوم• القانون عل،اء ؤيقول والشإل، الغرب 

دعائمه.عل وقامت، تفرعت الي القائمة الشرائع من لكشر أصلا يعتبر ولازال البشري، 

العقلتوى م فوق درجة ق وأنبا الإسلامية الشريعة منزلة يعرف أن يريد من ؤإذ 
علاسمتوى ثع. الرومان قانون لأذ الرومال، القانون ذللثج وبن بينها فليوازن البشرى 
وهواللام، عليه المسيح ميلاد بعد  ٥٣٣سنة جومتنيان عهد ق كإله مائة وبلغ سوقه، 

أنيوم من لخللها وسد لعيو-يا، علاج وفيه السابقة القوانن صفوة كان الوقت، دا هق 
لنحوقانونية محارب )مرة أنه أى بعده،  ٥٣٣محنة إل الميلاد قبل  ٧٤٤متة روما أنشايث، 

تللئ،ق استعانوا وقد أوجها، وبلغت، اليونانية، الفلسفة فيها ظهرمت، قرنآ عثر ثلاثة 
والفلملأسبارطة، )ليكوؤغ( وقوانن لأثينا، )محولون( بقوانن القانونية التجارب 

أمثللبيان اليونان الفلاسفة فيها فكر التي قية والخلالطئامية والمناهج عامة، اليوuنية 
الخمهوريةوكتاب القانون كتاب ق جاء كالن|ى الخاصل، المجتمع عليها يقوم المح، النظم 

قوالعالإء الخلأسمة، عقول ومرا'ت، من وعيرها لأرمحهلو السياسة وكتاب لأفلاطون 
والرومان.اليونان ءهل- 

ما،ىق النرى العقل إليه وصل ما هوحلاصة الروماف القانون إن فقل• سثت ؤإن 

محمدلسان عل جاء ما وبن بينه وازتا فإذا والواجباُتؤ، الحقوق تنظيم ق قرنا عثر ثلاثة 
عنالخقهاء استتبهل وما محمد. قاله فيإ العدل أن الوازنة وأنتجت، ، الأٌي. الّ؛ي، 
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بلبثر، صغ من ليس الإسلام شريعة أساس إن نقول.' أن علينا الحق من بعده،يكون 
.سحانه(؛ااالخبم اللطيف الحكيم العليم صغ من 

بينالعلاقات وتقليم المجتمع يتفليم تتعلق أحكام من القرآن عليه اشتمل ما )إن 
الأرضية،الثراغ من شريعة ق به بق يلر والعدالة، والرحمة المودة من دعائم عل آحاده 

بهقام وما والرومان اليونان نوانن به جاءت ما وبين القرآن، ق جاء ما بين وازنا ؤإذا 
عنحروج فيها الوازنة أن وجدنا القرآن، ل جاء بإ والنفلم للقوانين الإصلاحيون 

سبحانهاش عن بالحق ينْلق الذي القرآن ومعه محمد. فجاء للأمور... المنهلقي التقدير 
مكانولا جامعة ولا - معهل فيه ليس أمي بلد ق وكان درسه، درس غثر من وتعال 

يلحقولر سابق بقه يلر اق، الإنوالتفليم الاجتإعية للعلاهات بفلام وأتى للتدارس، 
بملأحق(ص.

يلائممحددة تشريحات أنها البشرية، التشريعات ق وتلمحه لحفله ما أول أن ذلكم 
الثغراتس ممر مع له وضع الذي والمجتمع فيها، وصع التي اليئة منها كل 

سءأمحظاي؛ افه وصدق حميعا، للناس اممه أرائه الكريم القرآن ولكن والسلتيات، 
[.١٩ه]الأنعام: محأجمإقحااياقمحمهءوسج 

بغضكافة أرجاء شتى ي للتاس فهي بأسره، للمعالر موجهة القرآن تعاليم ن إ٠ 
نقومهموتطهر ذلو:؛م إل والهجة المرور لمدخل إليهم أنزلت، أصلهم، عن المطر 

والأخوة.يالعدل القوي سهلوة ويستدل محتمعهم وتوجه أحلاقهم، وتيدب 

•هك^^٥ البشر مح-ايا لجميع حلولا القرآن ق أن وجل عز اض أكد وقد 
ه]الحلتبمه[.فثنفن لآلملسؤوئدىوي>_تقتتبمنا الكثب 

الةالأوإاصأ'آ■أنهسءنداش،بمصن،اسالأول/ 
.٣٨٥ص اتكرى، العجزة )٢( 
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محتوياتهمن تبقى ما وكل والفضيلة، الأسمى الحق — ثيء كل مل — القرآن يعالج 
والنذر،والنوة، والتاريخ، والأرض اوسإواتا طبيعة وعلوم الروح كمحرفة ونموصه— 

أشد.ؤإئناعا أكر وزنا ،، jlJapjjالقرآن لتقوية رسائل سوى ليست، ~ ذللئ، شابه وما 
)جواهركتابه ق ه  ٥٠٥عام المتوق الكبير الديني الفيلسوف — الغزال أثار لض. 

وهذهللفضيلة، الهل.اية ق آية ( ١٧٤ و) المعرفة ق تثحئ، آية ( ٧٦٣)أن إل القرآن( 

وهي~ تبقى وما الكتاب، ق ما أثمن — نفلره ق — ممثل آيات وأربع وخمإتة الألف 
التعاليم()أي الحواهر تلك تغلف التي أوالصدفة الغلروف بمثابة ~ آية ( ٥١٢)

صلواتكتاب محرد وهوليس السلمين، لدى حفلوة أعل له فالقرآن السب اولهذا 

القانونأيضأ إنه بل فحب، روحانية ابيح تأو للروح، غداء أو نبوية، أدعية أو 
٠.التقبلءأ وأمل الحاصر سلوى إنه الأجيال، ومرآة العلوم، وكنز اليامحي 

1ثقوآذياتأاثممؤيعات جواس، 

علاصعللح ما منهات قبل— من قلنا كإ — الحوانب متعددة القرآنية والتنريعات 
والحج.والزكاة والصلاة الطهارة وهي بالعبادات ميته ن

المدق.بالقانون تحرف ما وهي والإجارة، كاليؤع العاملأتت ومنها 

تتصلالتي التشريعات ومنها والئللاق، كالزواج الشخصية الأحوال ومنها 
لنص اش دهما بالز يعرفإ ما ومنها اُبماتي• بالقانون تعرف ما وهي بالحقوبات 

تثريعات.من ذللثؤ غير إل .. الدولية. العلاقات القانون لغة 

هدهمحن ب، جانأي ل والتأمل التشريعات. تلك ق بق الالكريم للقرآن كان ولقد 

١٠ دراز، اش عبد محمد د. إسلاميه، دراسايتؤ )١( 
إسلأب،صام.دراسات )٢( 
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صعوبةدون فيدرك اكوانين، من نبيهاب وي؛ن بينها ؤيوازن يقارن وهو الجوانب 
أمك4الله وصدق العليا، افلكانة يتبوء وجدارما القرانية الشريعات أحقيه 

منحقا هو القرآن أن ^أي أننكه ت قوله ومعنى [ ١٠٥رإ-ليرلهتالإمراءت 
نوله؛ومعنى [. ٨٢هلالساءت كاكثاد=كث؛را فه ؤدمح؛كانينعثدمآفدلوأ النه عند 

إلهيتطرق لا حق وأخار وتشريعات حقائق من القرآن ق ما كل أن رل4أي ؤرإ-لإ، 
أحكامهل آخر كتاب يدانيه ولا قضاياه، ق يجارى لا الحق رتب أعل ق وهو باطل، 
حمؤوهمقحك-ي محدمحولأير(ظوءسخ ١^٠^، يفيو لا .  i5^،_i^؛ؤوإدمحُ 

[.٤٢-٤١لفصك،:

لتجدالقراق، الفقه أبواب مجن باب وأي التشريعية القواعد من قاعدة أي وحد 
قماجاه كل عل بك نقف أن نستطع ولن تشريعاته، وسمو القرآن أسبقية مصداقية 

مننإذج نختار متعددة محالات من موصوعات لك، تختار إنإ العظيم، الكتاب هل.ا 
بالعبادات.عليه اصطلح مما بثيء ولسدأ التشريعات، هده 

اتزتاة،أولاء 

الحإعة،رؤح عن بعيدة الحياة، روح من جردة عبادات لستا الإسلام ل العبادات 
إصلاح،وسائل هي إنإ فصب،، الروحية رغبته فيها الإنسان يشع فردية قضايا ليسا 

الإنسانويقوم الفكر، >ها ويتمو النفس، •ها وتصلح الرؤح، •ها نمو حتر، ودعائم 
السواء.عل بالجإعة ينهضن وما الفرد بملح ما تنتظم دللثا بحل• هي لم كلها، بعناصره 

الروحياياستا إل ثبمع مي بل واحد، حانبط عل تركز لا الإسلام ق العبادات إن 
نتدبرأن من ذلك عل أدل لا الخلقي، والحانب، والاحتإعي الجاعي الجانبا والنفي، 

عرٍبأكمثثاءثنق ؤإمحكث^ الصلاة؛ شأن ق تعال قال الكريمة الايات هذه 
هلهثنمأمؤلترصدة من الزكاة؛ شأن ق ؤيقول [، ٤٥وإلثتؤ_هلالعنكبوت؛ 
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عدالصوم'• شأن ق ؤيقول [ ١ ٠ ه]اكوةت'؟ قا ومم 
أسهروبإ الحج■ ّأن ق ؤبمول [، ه]اوقرْت'آخ١ ينقول منمل٠ءقلملقمحj أئمكت> 

[.١ ه]القرْتآابم آلحج دلأح-ثادتي ولاقثووك س0محنخىالإهنئرمق مملوتت 
[.TA^]؛^:ؤفووت 

إعجابآالدقيقة التشريعات لدم سيدهش العيادات هذه من عيادة لكل والدارس 
عليعود بإ بحره بماذا؟ ولكن الخْلا، هذا بحر أن عليه منها ثيء ق عنطأ فالذي ؤإكبارآ، 
شأنل اش يقول لباش، ومساعدة ؤإعانة،للهوف، تفرج،لكروب، من بالخ؛ر المجتمع 

بعضق أخطأ ومن ه]الخجتخ؟[، المقيئ ريلمئوأألآؤس ؤثةوأمت1 الحج■ ذبائح 
العمرةأي ~ ب؛نهما م أو والحج، العمرة ين التمع من استفاد من وكذلك الحج، قفايا 
ؤوؤأف\ذيتعال• قال بالضر، الجتمع عل يعول• يكا هذا بمر أن عليه وججا ~ والحج 

متئإثم؛ضاون؛ان يلذ ل«دسؤؤولا■يؤ] ثاأسثيسومحأنن.ي وأمحن؛قئثإذبيزبم 
آنثرئ ال^ئنؤإزأ•ج ئخ ئن آوئثؤ؛دآفيم أرمدمخ مثآم تى محأسوءسوين ين أويمءأذى 

ا-ا،ا[.ينألتيهتالبقرة:

[١٨٤هلالبقرةتمتاكين هلعام فدية ةْإيموثث أك؛رحتا الصيام ق وهكذا 
كله،للمجتمع بل فحي،، لماحبها محرآ تكن لز الإسلام ق العبادات نجد وهكاوا 

عليهاوليقاص فيها، التشريعي الإعجاز لري العبادات هذه من واحده لك وسنختار 

الزكاة.نختارها اش العيادة وهذه ذك، بعد غيرها 

والتأمل، ^liiالمال؛مقادير ق واجبة وهي الإسلام، أركان احد الزكاة أن المعلوم فمن 
إننايقال؛ ولا التشريعي، الإعجاز هذا سيالمس المطهرة، السنة بينتها الش القادير لهذه 

أندهي قل، س هذا عن أجب—، ولقل- هلم.ا؟ ل للسنة شان فأي القرآن، إعجاز عن نتحدث 
له.ومفصله مبينة هي ل القرآن، عن أحنبية ليست السنة 
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ونصفه.العثر لين الزكاة بة نقيها نحتلف كيلك، 

العشر.رع فتها التجارة، أموال هي الش الأموال ذللئ، قبل ومن 

الحياة.تملح حتى الناس، مصالح فيها تتحقق ورعاية الإنسان، لذا عناية ذللث، كل 

أغنياءحيعا، المسالمان مصالح فيها روعيتج الزكاة، سبإ نحد.يد ل الربانية الحكمة هذْ 
الإنسانية.عرفتها التي المالئ كل فوثا الدين هذا به يرتفع ما وهذا دفقراء، 

مبادته،وروعة الإسلام عفلمة ندرك نحعلنا والرأسإلية، الشيوعية إل عجل نظرة ؤإن 
خملةوما حاباما، وتراجع حاصرها، س تئن كلتتهإ النوم نجد ونحن تثريعاته، وسمو 

'وما)متالين( س ابتداء مايقيه، عل خملته وما يقول، كإ الإصلاحية )ءورواتث.وف( 

أنعل صادق دليل إلا كله ذللث، ما الأيام، مثل j نجاوْ الذي الأمركي الاثصاد ارجح 
بجيمحاهينوم آف-ثكتا من آنس ؤدُث لنفسه يثميع فنا صعيفا سفلل الإنسان هدا 

[.٥٠]المائدة: 

وعدممنهم، والنيل الأغنياء، عل التسلط عدم إل هدف، الزكاة تشرح ق فالحكمة 
فإنهالإنسان، لهذا المال وهب، الذي هو افه أن وْع الأذى، تحميلهم أد الفقراء، محاباة 

المال.هوا نفقة من كلفهم فيا يرهقهم لر كله ذللث، مع سبحانه 

نولهوهى وتدبرها، أمامها ه بالوقوفحديرة وتعال، تبارك افه كتاب، ق آية وهناك 

ص©قأقتلمحئنمثسا
تأسنتأق نثيّيأ ثثؤرعن تبمثد؛قء وتن ثزتثد ئنآءظم تيزأس ف، 

لمحالفتهاوممزمتؤ امنمت، قد الشوب ص وها واحضارها الشوب اميار نل الفصول هده كتنا '( 
الفعلرة.
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أخر>جانب 

الدين،هدا وومطية وحكمنه، التنرع هدا إعجاز عل يدل اخر جانبا وهناك 
التوازن.هذا وروعة 

والحد،التشفي عن يعيدة وكوما واعتتد.الها، سموها عل للأغنياء الإسلام نفلرء إن 
حمعاهم والأغنياء فالفقراء للفقراء، الإسلام نفلرة مع الأحوال من حال ق تتعارض لا 

عنهوالمدافعون ويتاته، أ؛ناؤه 

أومضن افتخروا إذا أبيالإّلأملأأب،ليمواة 

مواء.لهم فتشرما^ لدا الأعداء له ١٢٠ثائمحأ صرحآ يظل حتى بجهادهم، بتوم 
المائيةحاجاتيم حيث من ليس مركزة، عنائه بالفقراء الإسلام عناية وحدنا لدلك 
واستقلالنفوسهم، واستقرار كراماتيم، عل المحافظة حيث من بل فصب، 

أعناقهم،يطوق طوقا وليسستا علميهم، بؤا منة ليست يعطونها التي فالركاة سحصيامم، 
وهمالفقراء، أولئك نملماه ض حق هي إنإ يعزهم، ولا حزهم أذواقهم، ويلبهم 

الموم،•أعراء مرفوعوالرأس، 

الصل.قا'تايبطل مما ذلك، جعل بل التطؤع، صدنة ق والأذى المن الإسلام حرم لقل 
إالزكاةبالك، فٍا [ ٢٦٤ه]البقرة! وألآذئ ءامنؤإلاة؛إلوأصدمحنيمرألتن قأ أي مبؤ 

المقروصة؟

نحمعالدولة كانت، والأنة، الهرء ه نقتجنب، وأن منة، الفضر محمل ألا أجل وُن 
للفقراء.ؤيعهلوما الأغنياء، من ياحذوما السعاة وهؤلاء العاة، بواسطة الزكاة هن.ه 

ولايشحربالعطاء، متفضل أنه الغنى يشعر لا والفكرية، ئة الفالناحية من هدا 
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الأحد.ق بحرج الشر 

أنعل الإسلام حرص لخد التشريع، هذا وأريع أحكم فإ الادية، الناحية من أما 
ثيء.يكدره أن دون ضطى اجلن، ثقل الشر محب 

والصانع،التام فهتاك مواء، لسوا فهم الخقراء، أوصاع إل نظرة هناك فأولأت 
أنوهى الحقيقة هذه الاعتبار بعين نأحد أن لأيد جائحة. أصابته قومه ق العزيز وهناك 
نحتلفون.الماس 

أنعل واحدة، منة كفاية يعطوا أن ذللت، وأقل كفاسهم، أوس يعطى أن لابد وثانيات 
كله.العمر يكفيهم ما يحطوا أن رأوا الخقهاء بعض 

فلامعهلية فتات تصر كي الختان هل.ه تحويل عل يعمل التثرح هذا فإن ثاكا وأما 
مائم متئ أن بجب بل يطومم، وينبع رمقهم، بد ما اثمقراء أوكلثح نطي أن يكفي، 

وأحوالهم.وأوضاعهم قدرمم مع يتلاءم وما الإنتاج وسال من بماسهم 
اليوم؟!تجده مما هذا وأين تثريعاته هي وهذه الإسلام، فهلرة هي تلكم 

يكفيهاما والدقيق القمح من فلكها ق الدائرة الدول بعض نطي، أمريكا وءذْ 
وهكذا،آحر، لأمبؤع أحرى محنة حاءُن، الأمبؤع انتهى فإذا فحب، واحدأ أسبوعا 

االعمل؟ ^المثل والخكرية المقسمة الأبعاد تتصورماهي أن وللثج 

العرنة.حق أعداءهم عرفوا إذا إلا السلمون يفلح ولن المستعان، هو افه 

اف!رحمهم الفقهاء قاله مما شيثا هنا نقل أن الخثر وٌن 
أصحايناقال والسكين، الفشر إل الصروف قدر )ق اه' رحمه النووي قال 

مادهر امحا، إل الحاجة من مجّجهءا ما يطيان انيين: الخراسمن وممر العراقيون، 

الدوام.عل الكفاية يه تحصل 
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الخارقبن قسمة بحديث الأصحاب له واستدل اف، رحمه لالثافعي نص هو وهذا 
تالة،تحئل رجل ثلاثة: لأحد إلا المألة اض.ىل:)لأنحل رسول أن محه اه رضي 

فحلتاماله، اجتاحتا جائحة أصابته ورجل يملنا، تم يصيبها، حتى السألة له فحلتج 
أصابتهورجل عيش، من مدادأ قال: أو عيش، من قواما يصيجج حتى المسألة له 

لهفحلت، فاقة، فلانآ أصايتج لقد قومه: من الحجى ذوى من ثلاثة يقول فاقة،حتى 
ياالمسالة من سواهن فإ عيش، من سدادا أوقال: ~ عيش من قواما يصبيا حتى المسألة 
.٠١٠(سحتا صاحبها يأكلها محتا، قثيمة 

أصحابنا:قال بمعنى. وهما أولهإ، يكر والتداد (والقوام ق)صحيحه لم مرواْ 
حاجته،يسد ما يصبب، حتى المسألة اممه رسول فأجار 

للاشتراط.لا للأستفلهار الشهادة ق الثلاثة وذم قالوا: ذ/ه، ما عل فدل 

حرفته،آلأُتا أو حرفته به يشترى ما أعطمب -؛ الاحترافعادته كان فإن أصحابنا: قال 
غالبآبكفايته يمي ما ربحه من له محمل قدره؛حيثج ويكون كثرت، أم ذلك، قيمة قلت، 

والأمخاص.والأزمان والبلاد الخرف، باختلاف ونحتلفج تقريثآ، 

أوعثرة،دراهم خمسة يععئى الثقل يبح من فقالوات ذللث، أصحابنا من حماعة وقنب 
منها،بأقل الكفاية له يتأت لر إذا مثلا درهم آلاف، عثرة يعطى الخواهر يع حرفته ومن 
أوحياؤلآ كان ومن ذللثج، بنسبة أعطي صرافا أو ءهلارأ أو حبازأ أو تاجرأ كان ومن 

التيالألأت به يشترى ما أعملي الصناع أهل من مرهم أو قصابا أو قصارأ أو نجارأ 
تكفيهضيعة ق حصة أو ضيعة، به يشترى ما يعطى اكساع أهل من كان لثله،وإن تصلح 
الدوام.عل غلتها 

منسيثآ ولا محارة، ولا أصلا، صنعة محن ولا محترفا، يكن لر فإن أصحابنا: قال 

'()٩ ١ • ٤ رقم)٤ حل.ث المالة له تحل لا من ا-"ا-باب: الزكاة، ئاب، ق ملم أخرجه :١( 
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منة.بكفاية يتقدر ولا بلاده، ق لأمثاله الغالب العمر كفاية أعش ا،لكامب، أنولع 
كفايته.منه عقارأيستغل به يشتري ما يعطى وغثرْت النول قال 

حياته،مدة ق ء1نه ينفق ما يعش بأنه كلامه يشعر من ومنهم الرافعي■ قال 
معمره كفاية إعطائه من ذكرناه الذي ^ا الأول، هو الصواب، بل والصحيح، 

منة،كفاية يعطى أنه الخراّانيين من وممر العراقيون، به نهير الذي الصحيح الذهب 
أبوقْلح وحدا منه، منه منها كفايته فيحصل منة، كل تتكرر الزكاة لأن يزاد؛ ولا 

ا.ُ العمر( كفاية وهو الأول، والصحيح )الفتاح( ق القاص بن العباس 

حرج)أته الدول ملمة بن عير إل بإسناده ملام بن القاسم عبيد أبو الإمام وروى 
لقائل النهار نصف عمر بينا قال! ~ عمر مع كان من عمثرأ أخثر أو الخعئاب" بن عمر 
ولمكينة، امرأة إنني فقالتات فجاءته، الناس، فتوسمت.، أعرابية، ؤإذا مجرة، حلل 

يحطنا،فلم ماعيآ، مسلمة بن محمد بعث كان الخعناب بن عمر أممِ ؤإن بنون، 
فقال،تاتلمة، مبن ■محصد ل انع أن يثرفأ فصاح قال! إليه، لنا تشفعر أن اممه يرحمك فلءلك< 

^١^يرقأ، فجاءه افه. ثاء إن سيفعل، إنه إليه، معي تقوم أن لحاجتي أنجح إنه 
ماوالله عمر! فقال المرأة، فاستحيت أمير يا عليكم اللام فقال! فجاء، أحب، 
عينافدمعت هنّه؟ عني وحل عز النه سأللث، إذا قاتل أنت كيفإ خياركم، أختار آلوأن 
به،الله أمره بإ فعمل، واتبعناه، فصل.قناه، ه، نبيه إلينا بمثا افه إن عمر• قال ثم محمد، 
بكر،أبا اممه استخلف نم ذلك، عل، اطه قبضه حتى، اكثن، المس لأهلها الصدقة فجعل 
يعثتك،فأدإن حياركم، أختار أن آل فلم استخلفني،، ثم الله، قبضه حتى بسنته فعمل 

دقيقا،فأءaلاها بجمل،، لها دعا ثم أبعثك، لا لعل، أدري وما أول، وعام العام صل.قة إليها 
بجملين،لها فدعا بخيمِ، فأتته نريدها، فإنا بخيم، تلحقينا حتى، ^ا خذي وقال،ت وزيتا، 
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أنأمرنه فقد مسالمبم، ين محمد يأتيكم حتى بلاغأ فيه فإن هدا، حدى ققال.' آ'؛مين، 
أول(ُا*.وعام للعام حقك يعطيلث، 

ثاثت،.حاف 

القضر،إل ونفلرته الش إل الإسلام نظرة وهما محاشن، جانين عن تحدثنا أن يعد 
علدال ثالث،، -حاسب، عن نتحدث أن بنا محير الخائن،، هذين من لكل التُلبتمح، وجال 
إلولا المعطى، أو العطي، إل نظرة ليس الخانسر وهدا وحكمته، التثرح هذا اعجاز 
المزكي:المال إل نظرة الخانب، هذا ي وممها والغي، الخضر 

أمبالاعل ناميآ كان سواء ناميا، مالأ يكون أن يبُيا الزكاة فيه تحب، الذي المال هذا 
باكوةناميا كونه ومعنى الواير، ق متثمرأ يكون أن باثمعل ناميآ كونه ومعنى بالخوة، 

ياق:بإ ذلاائv نوضح ^:٠^، صالحآ يكون أن 

لهحصل الغلمان ثرب فإذا بالأوة، أو يالخعل يروي قد لكنه الإنسان، يروي الماء 
يكلمإأن دون الإبريؤ،، ؤ، الماء وحول أما بالاعل، مرويا كونه معنى وهذا الرواء، 

صالحالماء أن بمعنى بالأوة. مرو الماء هدا فإن والشرب، الإبريق لتناول نمه الإنسان 
مرب.للإرواء،إذا 

التجارة،ي واستثمرض أقل، أو ذلك، من أوأكثر دينار أك طك فإذا المال، الماء ومثل 
عندالمال هذا بقي إذا أما فعلا، صاحبه ننام نام، مال فدلك، الحلال، المنفعة ق واستغلها 

فمعنىالناطقة، عبارات من عبارة وهذْ يالأوة، فهونام واستغلال، اصتثإر دون صاحبه 

لأتنمية.صالحا يكون أن بالخوة ازمي المال 

الصالحأو فعلا، المامي المال هو الزكاة فيه تحسبج الذي المال إن نقول: هذا يعد 

الأمال:)صس(.ا
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لأنهامها زكاة لا للكش، العدة ظلدار فيه، زكاة فلا ، Lu JUIيكن لر إذا للماء،أما 
والكبئلأنام1، ليس لأنه عاJه؛ زكاة لا طيه تام الدي والفراش مالأس، ليت 

زكاةلا ه نليالذي الثوب كذلك ناميا، مالأ ليست، لأنها زكاة، فيها ليس فيها، تقرأ التي 
وماالهاتف،، وجهاز المدياع، وهكذا فيه، نأكل الذي والإناء نركها، التي والجارة طيه، 
أنفسهم.عن للدفلع الملمون يعده 

ذهبهنا ومن زكاة، فيه ليس لها، يصالح ولا للتمة، يعل لر مال فكل وبالحمالة 
المرأة.حل ل لازكاة أن إل بعضهم 

أمورآاليوم نجد كا ؤإذا الممليق، وعدالة الزكاة، تنريع ل الإسلام روعة هي تلكم 
^ايكون أن فيجب الفقهاء، اجتهاد من فيها ولأيي وجدلتخ، استحدم، لزكاة اق 

التطبيق.وروعة الإسلام، عدالة أعني هات؛ن' عل بيا الاجتهاد 

 L،امق . ذاذ•

طيهاالتعارف، القضايا من وقضية مباحة، شرعة الكريم القرآن نزول، تبل الرق، كان 
ثرربل والقوانتن، والفلفايث، الشراع ق اللمة الأمور من وأمرأ الناس، ب؛ن 

الدنيا،هذْ ق العقول ذوي أعنلم س يعدونه الل.ي الفيلسوف وهو ~ أرمطوطاليس 
نفلمام)الرق أن قرر ~ وطرها الأوروبية الأمم بدكره وتشدو وبعبقريته، به ؤيشيدون 

إلايكونون لا وآخرين أرقاء، إلا يعيشوا أن يمكن لا ناسا الناس س لأن اكلرة، 
وإuأءغرقؤ؛السامية؟ القرآن تقريران، س هل.ا أين الإسلام؟ س ^ا وأين (. أحرارأ 

صذلك، طر إل ٧[ ٠ ه]الإمراء; ؤولثد.كزثا؛ي؛ادم [ ١٣عدآسأثألإه]ابرات،: 
واحدة.نفس ص اش حلقهم الناسسواء، أن ثرر الكريم فالقرآن الأيامتح، 

عيالذ)الخليى البوية، السنة ق ممرة بإثارايتج الكريمة، الايانج هل.ه النص. وسن 
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بنوآدمأنتم و)  ٠٢٠النط( لكمنان سواسية )الناس ا ر لعياله( أنفعهم اممه إل أحبهم اممه، 
كتابس عمر فهمه ما وهذا . ٠٤٠أحد( عل أحد يبغي أن ينغي )لا '، ترابا٠٣من وآدم 

وأنا( أحرارا أمهاتهم ولدمم وقد الناس امتعثدتم )متى ذةالت ، رسوله. ومنة اف 
عقثكاد(ئوب ؤوثُيجرث=ظم حقه كل يأحذ أن بد فلا الناس ين الخلاف لكن 

٨[.ه]المائدةت ممتموئ آلاتدأوأأع>يلوأئوأيرب 
اتفاقنتصور أن ذلك لبيان ؤيكفي ااعالم. ين الرق قضية ل التشريعي والإعجاز 

وهمهؤلاء نتصور ورهبانه، وأحيارْ وفلاصنته، ومقننيه ومفكريه، ؛عباقرته لكه العال؛ 
محمدسيدنا الأمي الني ومحيء الفعلرة، تتلزمها التي الأمور س الرق أن عل جمعون 

الإنسانلهذا تعيد أن شاما س حديده تشريعات لكه العالم ولهدا !؛ ١٠١١هذا ق يعلن له 
الإنسانهذا تصؤغ وأن ودنياهم، الناس حياة ل الاعوجاج هذا تقوم وأن حريته، 
فيهتشريعا النبي هذا أعلنه الذي يكون وأن والتالب، اوئ المس حالية حديدة صياغة 

فكيفس،التشريحات،، هذه عل يقدر أن الناس س واحد أي شأن من ليس والإحكام الدقة 
الكريم.Iالنك، به جاء الذي هذا أن وهو واحد ثيء إلا يبق لر أميا؟ لكن إذا 

>ائينهني'محهلاثم:؛1

سالنيل أصحاما يريد التي الخائرة الحمالة هذه ولماذا الخعجعة؟ هذه لاذا ندري ولا 
وزورآ•ظنا جازوا ئد أجم اف ؤئعلم افه؟ دين 

قضيةهي فإ باؤللة، تممة وتلكم الإسلام، ظل ق نمى قد الرق أن هؤلاء ادعى لقد 

(.٥٥٤١)برتم الأوط• •العجم ل اممراي أحرجه ٢ ر١ 
■( ٢٣)يرقم الزيثر* ش •أحاديث ل الأصبهاق حيان اين أيوالشيخ أحرجه ، ٢١

(.٣٩٥٦)والترمذي (، ٥١١٦)»ته« j أبوداود أحرجه )٣( 
برنمالمار وأمل الخنة أمل الديا ل بما يعرف التي الصفات باب الخنه، أبواب ل لم مأحرجه ( ٤ ) 

(٦٤٠()٢٨٦٥)
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ذلك؟بيان ؤإليكم منها، الكريم القرآن هوموقف وما الرق، 

أنؤإع:ئلائة عل كانوا القديم الزمن ق الأرقاء 
حرب.أساري — ١ 

ماعون.ترقون ؤييوحدون كانوا الذين الأحرار ٢" 

استرقوا.قد آبارهم كان متى يعرف ولا جد، عن أبا الرق ق كانوا الذين ٣" 

العالمأقطار من وغيرها العرب يلاد ق اق الأنالمجتمع كان الإسلام، جاء فلمإ 
والاقتصاديالاجت،اعى النظام يعتمد وكان تقريا، الثلاثة الأنولع هذه من ممتلئا؛الأرقاء 

والأحرار(؛*؛.الخا.م عل يعتمد كان ما أكثر يره حمق 

فيهاالنامحى محي لا قاتمة الرق ومشكلة .، اغ رسول سيد.نا عل القرأن ؤيتزل 
الوقفةله كان الد.ارين، ق البشر عادة لاممه أنزله الذي الكريم القرآن ولكن إشكالأ، 
عالحها؟فكيف الخهلثرة، الإنسانية القضايا حمح ق شأنه القضية، هذه من الحكيمة 

شرورأالمسالمان وقاية ل الأثر أير لها كان الأحكام ق التدرج ل الإسلام حكمة إن 
الرق،قضية ق كذلك وكان والربا، الخمر تحريم ق الكريم القرآن تدرج فلقد كبمرة، 
اف.عند مجن وكونه إعجازه أدلة أعظم من وهذا 

محيروهذا دولته، للإسلام تقوم أن قبل مكرأ، الرق لقضية القرآن علاج بدأ لقد 
تياركاممه قول نقرأ الكية البالي محورة ففي تامة، عناية القضية ؟بمده القرآن عناية عل دليل 

[.١١٣—١ البلد؛ ^و^ومآأذرشمااتمهج^ائهوه] هد ؤ وتعالت 

الكريمللقرآن وجل.نا دولة، للإسلام وصارت بالنصر، المسلمن عل اغ من وفا 

•ص٨٨١ الودودي، الأعل لأن النور سورة متر ( ١ت 
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الضإر؟هذا ق القرآن تثريعات هي فإ القضية، تيذه عنايته 

كلهادكان الحرية أبواب أما أسبابه، أكثر فإ مفتحة، الرق أبواب بل الرق، باب كان 
اثتتينتجهؤن عل القضية لانْ الكريم القرآن علاج وكان مغلقة، 

منالمشكلة محل لا الحرية أبواب تفتيح ولكن الحرية، أبواب يفتح أن الأول• 
الرق.أبواب تغليق وهي الثانية، الحبهة من يد لا فكان أساسها، 

نقدوأتفهها الأسباب لأدنى يسرفون الناس كان فلقد الرق، أبواب تغليق أما 
الأحراربعض بسلب وند عليه، لدين والدين لقتاله، والقاتل لرقته، السارق يسرق 

للقاتلفجعل بماسها، ما الحراتم لهدم ثرع أن إلا الكريم القرآن س كان ما ماعون، 
عقوبته.ارق وللمحزاء0، 

علالاس الإسلام حث، أولها ومن متعددة، مفل١هر له فكان الحرية أبواب فتح أما 
فضلل رغب بأن يكتف، لر الكريم القرآن ولكن الكية، البلد محورة ق رأينا ك،ا العتق، 
•تعال نال، لم اليصيبها التي الخالقات من لكشر كفارة يفرصه نجده بل العتق، 

٣[1نتثاقاه]الجادلة: مل من دازأهثموررع سيدونلثا م ثنبتيم أؤ؛نيقسممحة ءؤ 
قلدش مو.؛تاإلأءءا بمثل آلن ؤدما'؛ارنث>.لثؤمفي< الخْلات نتل كفارة ل تحال وقال 

سق1إقيءإلأ1نبجدمأ؛نكأرك,ين
ببماًطممدم ثن ًْقاك وإن مليكتو رم> ئتمآر مؤثث يهو لم دؤ عش 

يجذثم ثمن قم' ونحمءررمؤ آهيدث• ئد.يه محني وبجنهم 
[٩٢^^^ُئاصيتاهتس: 

مرات.ثلايث، الأية هاوه ق الرقبة محرير فقدذكرت 

قلمعؤنما مىآومحط مسكي عثرت ؤ اليميزت كفارة ق سبحانه وقال 
[.٨٩^^مأهت.ولهزآوميررشته]الاودةت 



وقدللمي؛ن احتيارأ الأمر يترك وقد الحرية، أبواب الكريم القرآن يفتح وهكذا 
وقتل الأرقاء ألوف فأعتق ورمحوله فه لمؤن الاستجاب ولقد عليهم، يوجبه 
أمورهمن ممر ق المسلم المجتمع علميهم يعول، ممن ذالن، بعد أوكلئ، صار ثم قصثر، 

ومتهللباته.

ممرهخهلوات خط\ بل الرق، مثكلة علاج ق الحد هدا عند الكريم القرآن يقفا ولر 
مالمن جزءآ الأرقاء اصناء لم المعل الواجبة الزكاة أبواب من فجعل القمار، ذا هز 

ؤإقاتعال! قال والمساكن الفقراء ْع ذلك ق وذكرهم أشهم، يه ليحرروا الزكاة، 
[،٦٠دف،إلإيه]اكو؛ة: وأكلاعثبمادبيؤآئزمم وأك-دكن ألقدس 

له،يدفعه المال محن مثاغ مقابل عتقه محييه من العبد _، JLlajأن وهي الكاتبة ّّرع بل 
حريته،عل ليعينوه وغ،رها، الزكاة مال من العبد هذا يعهلوا أن اللم،ن عل فأوجِ، 

•ؤإنؤم علمتم إذ ؤئصأ نذكن منا آلكقأ، يقسمن ؤءأك؛را تعالت قال، 
[.٣٣ممالئ:اهاهلالور: 

بعدهما وتكريم التشرع، هسا-مو خث؛دل فهم ميتم إذ ^٥->؛ ١٥ءؤ • سبحانه قوله وؤ، 
لهأن علمنا إذا رغبته يلبي أن اليد عل بجب الكاتب، الرقيق فهذا الإنسان، لذا تكريم 

محيعيشكان إذا أما المجتمع، هذا ق صالحة لبنة يكون أن يمكنه ما والقد.رة المهارات من 
المجتمع.عل عالة يمثر أن من حر مولاه، عل كلأ فليبق تحريره، بحد المجتمع عل عالة 

فاوجبوهادئة، هادفة إرشادات الرقيق تحرير ق ه اإّكا إرشادات كانت، ولقد 

أبفعن الواقف،، من ممر ق فيه ورغب، المخالفات، بعض ارتكاب عنل، الرقبة عتق 
منّمعت، ظللئج أنا و؛ينءا غلامال، أصرب كنت، ثالت عنه، اطه رصي البيرتم، عود م

هوفإذا فالفت، علميه® منلئؤ عليلئ، أقدر طه عود مأبا ت يقول صوتا حلفي 
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؛.النارااُ لالفحتالثا تفعل لولر أما رر اش، لوجه هوحر ت فقلت اض رسول 

ندركأن ونتهلح الرق، من الكريم القرآن موقف ذلكم ممرة، ذلك ق والأحاديث 
جاءاكشريعات هذه أن وكيف بغتره، القرآن موقف قارنا نحن إذا الشريعى الإعجاز 

سىتيسلىاباسقلولممحلهس

الإسلام.الإرد،.ق ئظام تالثأء 

الكتابلهذا التئريعي الإعجاز من — بحق ~ يعد الله شريعة ق الإرث نفلام إن 
وتعال،تبارك الله كتاب ق جاء ما بين فيها نقارن متأنية متأملة وقفة أدنى ؤإن الكريم، 

حاجاء التي تللث، الإسلامية سموالتشريعات عل تهللعنا الأحرى الأمم ق الأنفلمة وبين 
محمدسيدنا الأس الشي اممه عند من 

أسباب■" وتعال تيارك افه كتاب ل جاء كإ ~ التوؤيث قواعد أولا ولنبدأ 

علوا،ؤإن والخدان والأجداد، والأمهات كالأباء الأصول وتنكل القرابة؛ — ١ 

لأبأو لأبوين والأحوات الإخوة من والعصيان نزلوا، ؤإن وبنات أبناء من والفرثع 
الفقه.كتب ق ذلك ق تفصيل عل 

الأحر.من الزوجين أحد نودث ؤيثمل التكاح؛ ٢— 

يستحقمن العبد لهذا يكن لر إذا أعتقه، الذي عبده السيد يرث أن ومعناه الولاء؛ ٣— 
وفرؤع•أصول من التركة 

والإحكامالwقة محي اء، الن،محوره ق ايات وهي القران، ق الميراث لايات والتدبر 
معيتناسب ما الورثة من واحد كل ؤإعطاء التركة، هذه تقيم ق والعدالة والموضوعية 

)ا(أخرجهسلم)ههآا()هم.
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معجز.موجز ييان من الايات ق ما عدا هذا ثانيآ اليت من قرابته ودرحة أولا، حاجته 

الصغرحيث من الأولاد ين يفرق إ أنه اممه كتاب ق الراث هدا قواعد أبرز ومن 
محرمولر الأحر، دون الزوجن أحد محص ب ي الإناث، دون الذكور محص وم واممر، 

هتانتدبر أن الخير ومن العدالة، فيها تتحقق قواعد راعى أنه الأمر ق ما كل الأصول، 
هذْالآ1ت،ئوتعال:

علهنةنئ؛ملأمد،آددتيري( 
^بم١١قدشيخارقإنلجنمر ولأميه قهتا^لبمم١ وجده وإزكائت، ثقامارق 

آيهمآمبءسأزذهلأثد.رون وأسآم ^٦^^ ١٠وصأثؤؤمقآأودتي 
كفيث،رىإزؤ أروجهتكم نرك ما نمذ همظأ ه  ١٥عا إفأقث'ي0علمثا 

آذومثةبمني بمأ ثثائرطى ألدج ثلوطم وثد أيى حقان ؛ن ولد 
صالأؤنطا0مظلمولأقهندثميأ 

نحنقرجت و.إنَ؛اث م أؤ مناملغم ألقس 
ًكازأكةمح

منومثة مصثآرأ عير آوديخ غتا يوش ومثؤ بمني بق آشهأج ؤ( شريكآء دإلثده_لم 
جننتى-عآمحورئوثهرسدبمأع ١^١ ت_إاى •شثحلي1هموأ وأقث أف 

هلالساء:المنرأقظيثِ فيهظ' ثحتهثاألآمثنرٍيتا ين ثجرر 
.[١٣-

كذللثج،بيانيآ إعجازأ بل فص،، تثريعيآ إعجازا ليس العجز الإمحاز هن.ا إل فانظروا 
■عتل الميراث قواعد نذكر أن بتا محمل القواع،-، هل«0 عل الشبهات يعفى نناقش أن وقبل 

الجاهلية.ق بالعرب ولتبلءأ قانونية، أم دينية القواعد هاوء كانت، سواء الأمم، بعض 

-٣٠٩-



اآ،د1مليات<ا ائيراث 

النكاحوليس ثانيآ، والعاقدة والخلف أولا، القرابة اثتازت الخاهالية ق ايراث أساب 
زوجهاحق.مال ق للمراة فليس عندهم، أسابه سامن 

تركفإذا المغار دون والكبار البنايتح، دون الأبناء يورثون كانوا فإن؛م القرابة أما 
وأخواتهإخوته من نمره وليس الأكبمر، ابنه يرثه الذي فإن ؤإناثا، ذكورأ أولادأ ايت، 

رسولهافه أرسل حتى ذللث، عل الأمر بقي وقل بالبي، الابن هدا لولكن حتى نم-،، 
المدينةإل هاجر أن وبعد مكة، ق ستة عثرة ثلاث الناص ودعا الحق، ودين بالهدى 

نثانميما ت سعحاته نوله ثزل، نين بوالسلام الصلاة أفضل ساكنها عل المنورة 
شياأوتمر نه م مما وآلآربوث\ ألو؛إدايا رق سمسنثا يهيء ثآ'لأرأون اكزي رق 

٧[.ه]الناءت ممروضا 

إذاأحدهم فكان الحلف، وهو جاهليتهم ق العرب عند ، L__dJاكاق السب، أما 
حرمانذللثح ق كان ؤإن موته، بعد الأخر منهم كل يرث فإنه آخر، مع تعاند أو ، تحالف

ؤإدؤأمحمحبمب(أذفتعال؛ افه قول نزل أن إل كدللثح ذلل؛بخ وبقي منه،ا، كل لأولاد 
ومستحقيها.التركة أنصبة تبين ١^١^.^ آيايتؤ ونزلت، [ ٧٥هلالأنف١لت ثي،نيقكنس«آشم 

وإجحافآ.وحيفا ظلمأ كله كان الحاهلية ق الحرب عند الإرث نظام أن نجد وهكذا 

1اثيهود عند امليم، نظام 

الإرثقواعل• بيان ق ~ تحال افه رحمه ~ موسى يوسف، محمد الدكتور الأستاذ رحع 
توجزهاأن يمكن عندهم الإرث نظام وخلاصة عندهم المعتثرة مراجعهم اليهودإل عند 

المواعد!ذه هل 

أننرى هنا ومن والعمومة، والأخوة والأبوة، البنوة وهى أربعة؛ المحراث أسباب ~ ١ 
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ذلكُبر أوصى قد ولولكن النول زوجها تركة من تعيس أن 

الوومان1عند الإرث تثلأم 

منسبا النكاح محعلوا ول؛ العتانة، وولأء القرابة اثنان الرومان عند الثراث أسباب 
التوريثنظام ل يلاحظ أنه ذللث، عندهم، الروج؛ن ب؛ن توارث لا لأنه ايراث، أمجاب 

اثنازتميدأل الرومان عند 

التفتت،.من وحفظها العايلأيت، ق الثروة استبقاء أ~ 

الأمر.أرباب ّالهلة وعل العاولأ'ت، هذه كيان عل الحافظة ب— 

الأبناءأولاد ورثوا أي البعلون، أولاد دون الظهور أولاد ورثوا الأول للمثل.أ وملثيقآ 
سترث لا فالأم وأولادئ، الأم يئن التوارُث، معوا كإ المات، أولاد ٧^١ ولر 

أمهم،يرثون لا الأولاد وينس، هي، أمرما إل لأل شيثآ لوورنتؤ لأما وذللث، أولادئ 
لأولادهاوليس وأحواتبما إحوما إل ٌوما يعد يوول فإنه أبيها من ورثته ما للأم كان فإذا 

بلعندهم ؛المس، بنؤ ما عل يقتصر لا الرومان عنله الأولاد توريثه أن ونلاحظ. 
التبني.نتيجة لكن أوما الزنا أولاد يشمل 

والقوة()الرجولة لكن الإملأم قبل العرب عند ايراث مناط أن ندرلث مموم تما 
مايت،إذا الرجل يرث ولا الصغار، الأولاد ولا للتاء حفلآ المهراث مجن محعالون لا فكانوا 

نزلت،ولما uلأىر، للأكر ال؛راث يعطون لكنوا ولهدا القتال، أطاق من إلا أبمائه من 
تركما ، نصفالخاؤية أنعطي اض1 رمول يا للرسول بعضهم نال الفرائخى آيايت، 
يخب،وليس المثراث الصي ونعطي القوم، تقاتل ولا الفرس تركب، وليست، أبوها 

١٤ ص موسى، يوسما محمد د. الإسلام، ق واليراث لركة ا ا
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شيئاءا؛.

تركةمن لها نصيب لا البنت كانت فقد اليهود، لدى هدا من قريآ الأمر كان وكيلك 
الللمتوق أوأختا أوأما يتتا عامة بصفة ا1لرأة كانت كإ لأخيها، يكون كلها بل ~ أبيها 
يرثلا وكدإاائ، والعم، كالأخ الذكور من آخر قريب أو ابن للمتوق كان إن شيئا ترث 
سناوللأير الذكور، التوق لأبناء يكون كله ايراث بل والأخوايت،، الأخوة من أحد 
تتركهما فكل الزوجة أما موجودأ، كان إذا فللأب ؤإلأ محا، دونه ممن الأنمن حظ منهم 

ثيء.3، زوجها ترث لا أثبما حنن عل وأهارما أولادها دون زوجها حفل من يكون 
ظلمملغ وكذلك عامة، بصفة النساء حنى محللم ^ ٢٠وذاك هذا من وواضح 

كلأق كلها الزوجة حقوق همم مع اليهود، لدى الفرؤع من أحد وجود عند الأصول 
المحتاحن،حاجاُتج لدفع — زمن كل ق هكذا يزال وما — المال جعل ؤإنإ الفلامان... 

الذيالصغ،ر الضعشزت من والعناية بالراحة أحق ولا حقوقهم، الحقوق ذوى ولقفاء 
الحياةميدان ق الرجل مزاحمة بطبيعتها تطع نلا الي وافلرأة الكسب، تْليع يلا 

وهكذاايراث، من حفلهإ الصنفان هذان محرم ألا العدالة تقفي ولذللث، ~ المال وكب 
عجبولا خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي الإلهي بتنريعه الإسلام فعل 

الحكيم.العليم فهوتنريع 

منولكل أوإناثا ذكورآ المثراث من حفنا المت أولاد من لكل الإسلام جعل نم ومن 
علللمتوق أبناء وجود مع حتى والأب الأم بن فرق لا كذلك،، مفروضا نصيبا أبويه 

قأخيهم ميراث من نميثا ذكورأؤإناثا للأخوة جعل كعا الروماف، القانون خلاف، 
نهيك،.فيها لهم يكون أن والحكمة العدالة تقتفي التي الهالأيت، 

ومحمودأحد الأخوين تحقيز . ١ ١ الأية؛ التاء، صورة ( ٨٧٢)٦ رنم  a٣٢/ الطبري تصر نفلر ا ا
(.٤٨٩٦رنم) ٨٨٢م/ حاتم أي ابن وتضر شاكر. 

-٣١٣-



الأصغرإخوته من اثتين حظ يأخذ البكر الابن يتميز أن ثيء ل العدل من يكن ولر 
يكنونأ جيعا، بينهم الأنصبة ق الإسلام سوى ولهذا اليهود، عند الأمر هو كإ منه سنا 
القانونق الأمر هو كإ أبيها من ايراث ق أخيها ْع البنت تتساوى أن أيضا العدل من 

الإسلامجعل هدا أجل ومن عنه، أخذت الش الوضعية الحديث والقواuن الرومان( 
لأذكرْئلحظالأشين.

فهيماعبه، رفيقه منهإ كل ويند الحياة، شؤون كل j( يتساويان والزوجة والزوج 
منالزوجة اليهودي، الظام محرم أن إذأ عدلا فليس والضراء، الراء j( وعون رفين، له 

الزوجمحعل، حن عل تكوينها، ل هي وأسهصتا زوجها خلفها التي التركة j، نصيب 
تركة3، معينا نميبا لها الحكيم القرآن جعل ولذللث، مال، من تتركه ما كل ق يرثها 

زوجها•

معيعقد كان الرجل أن رأينا وقد والمعاقدة، يالحلق، يتوارثون العرب، كان وقد 
الأخر،ورثه أحدهما مات فإذا التناصر، عل حلفا — قرابة أو ب، ليس؛ينه،ا ~ الرجل 
طبيعيافكان الغنيمة، محوز ولا القتال، يهلين، لا كان إذا الم؛راُث، من وأخوه ابنه ومحرم 

حميعاالملمين، جعل وحده الإسلام فان لامبمرا>ث،، سببا هذا الإسلام يقر لا أن وعدلأ 
يكفيهمإن ؤيتوارثون، يتناصرن بما لأحلاف حاجة فلا وثيؤ،، برباط بينهم وربمل إخوة 
والقرابة.النسب ورايعلة الدين 

كالولدايراُن، j، الحق المتبنى للولد محعلون أيضا والرومان العرب، كان وقد هذا 
منالنسمح الثابت، كالولد الزنا من الولد أن صراحة الروماق القائون قرر فقد الهلبيعي، 

هومعروفا.كإ الإسلام يرضه لر وذاك وهذا صحح، شرعي زواج 

منأنر محوكن، عل عمل، كا غموم،، ولا فيه لم، لا نما البمح، ض الإسلام إن 
يقولفالقرآن الواحي، من ناحية أية من النسب، من كالأبن بالتبني الابن أن يوهم آثاره 



واسيقءل،أءؤننآ-ةئذ سورة ق
1اذآةثلمثثثؤأ ؤ لإن أش؛ بمد حهاهز1صءث شئز 'قه يهلكاألكنجل ؤثر 

ومولكإه]الأرابات؛~ه[.->وقطمفيآدي إل
أيوم،معروفآ لكن إن نله الذي الأب إل كل ينتب به إذ العدل،، الحكم هو وهدا 

بحكموالصرة العون منه محي وأن لم ملكل أخا يكون أن الولد هدا مثل فحسم، ؤإلأ 
ذكرْجل والاه حميعا، المسالمين قلوب ين تولم، الش العامة الأخوة وهذه الإسلام، 

['١،.١ ٠ هتالحجراات،ت ^ساآٍينوذاإخوة الحكيم الكتاب يعصآيات، ق يقول، 

الإسلام!ؤ الإرُث، نظام حول، شبهات، 

والةالكريم القرآن قرره الذي الإرث نظام حول، أثم ما أن تجد العرض هدا وبعد 
مستقيم،وتكر سوي منطق من أساس عل يقوم لا فللآ إلا لتس سهات من المطهرة 

اثممن!ق تتلخص الشجهاتؤ وهده العدالة، فيه تتوخي الذي الواقع مع وهو؛بماف، 

الذكر.مي_، من أقل الأنئى نميب جعل الإسلام أن أولاهما! 

الفرؤع.حاب عل الأصول، ورث الإسلام أن والثانية! 

منرأسا كإ الفلم أكثر فان وزن، لها يقام أن ينبغي لا الأول الثبهة أن نعلم ونحن 
;،Jijc-،الفلم هذه من والقليل للعدالة، مناف، تفريه؛ل وهذا تاما، حرمانآ ا،لرأة نحرم نل 

ومنإفراؤل، وذللت، الثغرات،، من كتم فيها لكن ذللث، مع ولكنها سواء، والمرأة الرجل 
والفريهل.الإفرامحل نحسب، أن العدالة 

إلاذلالث١ من يرد لر الأنثيين حفل مثل للذكر جعل حينا الكريم القرآن أن نعلم ونحن 
ابنها،أو أخيها أو زوجها عل نفقتها نحب، فالرأة السواء، عل وا،لرأة الرجل إنماف 

مط٠امرصى، ف يرم محمد د. الأسلأم، ق را.لراءث لتركة اا 

_Y\o_





ايئلاق.رابعا. 

نيهالباب ؤيفتح سحه الذي فمنهم متنافقأ، موقفا الطلاق من الناس موص كان 
مالسان والاوئ الم س هدا وق وصوايئل، قواعد له يكون أن غير س مصراعيه، عل 

ثقاءس ذلك، ق كان مهإ محرما ممنوعا أمرآ وجعله فيه تشدد ص ومنهم محصى، لا 
والخروجالسيئة، والنتائج العضال، الشر س ذللئ، وق الزوجان يعيشه وضيق وصنلئ، 

الإسلامهوموقف، فإ كدللن،، محمى لا ما اللبياين، س ذللث، وغير الفضيلة، صن حس 
الخهلثرة؟القضية ذه هس 

يرمواأن س تغريين مأو تثرقن م الدين هذا خصوم ص الناس بعفس يتويع لر 
فيهأن يزعمون وهم الإسلام، مساوئ من الهللاق يحدون وهم الحقد، هام بالإسلام 

القارئيدي بين ولنضع عليهم، الرد نتعجل ولا الرجل، من استبداد وهو للمرأة، ظلما 
تالقضية هذه ق التشرع قواعد بعمى 

هيالتي الزوجية، قطع س فيه لما حرام صحيح سس-، بدون الإسلام ق الطلاق أولأت 
يكنولر والتقاطع، التباغض وجد إذا أما الأولاد، صٍاع من فيه ولما العظمى، النعم من 

هوالأخير فالدواء الزوجية ق الله حدود إقامة عدم الغلن عل وغل—، بيتها، الصلح 
مباحا.حينئذ فيكون الفراق 

لماوذلك، الزوجية، بقاء عل أحرص لأنه الرجل، بيد الخلاق أمر الشارع جعل  ■ئ
ومت،جهة، من هذا يتزوج أن أراد كلما مثله ينفق أن عليه يصعبا المال، من سبيله ق أنفق 
لرأجله من الذي ث—، الندرك هنا ومن الخلاق، إل ايع يلأ صرآ أسد فإنه ثانية جهة 

عاطفةذاث، ولأما جهة، من يكلفها لر الطلاق لأن المرأة، بيد الخلاق الإسلام بجعل 
ثانية.ناحية س حموحة 

أوأوعجز، الإنفاق، عن امنع إذا المسخ طلبط حق الشاؤع لها جعل فقد ذللثؤ ومع 
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أنللزوج أباح كيلك الزوجية، وفليفة تائية من تمنعه عالة به أوكان مقطعة، غيبة غاب، 
ممدالرأة حقوق عل والمحافظة الإصلاح هذا كل ومع التطليق، حق للمرأة بجعل 

بالإنفاقيقوم وأن إليها، صداقها حر مؤ يدغ أن طلق إذا الزوج عل النارع أوجب 
وأنالتللاق، يفرق أن منه طيبج كإ وكوما ويإم،كاما محيالت،، ولو العدة مدة عليها 
الرجل. Jbق ألعوبة المرأة تكون أن حشية الثلامثؤ وهو يتعداه، لا محدود حد عند يقف، 

تبلزوجها طلقها التي المرأة الأول: حاكن: ض الكريم القرآن فرق لقد ثالثا: 
الفسخالقرآن أوجيج فقد الأول الخالة ق أما الد-حولا، بحد المطالقة والثانية: ما، الدحول، 

ؤكلإاآنيي(ءاع'إداقك>قرالمفيننت،ضطلأت!وئيىصمفيفيقال،تعال: الزوج؛ن: ب؛ن 
ه]الأحزابج:س/احاملأ ؤبمتييئن تيمبمن تنئمحبا عدآ يق ءقهن م تا يثؤبمى 

الزوجانيعيشها التي الفترة هذْ لأن الحاسم، القرار هذا الكريم القرآن انحذ وإن،ا [ ٤ ٩ 
منواحد فكل التبادل،، والاحترام والمودة الحسا يولها فترة الدحول، ومل العقد بحد 

يرىأن يود منه،ا كلأ إن والحنان، الح3لفإ فيه جذاب، بمظهر الأحر أمام يظهر الزوجع، 
الهللاق،وكان الزمنية، الفترة هذه ق التفاهم ؤتهليعا يلر فإذا المشرفة الصورة صاحبه 

دإن؟ثرظمح«ممطلأؤ طربج،، ق كل لثستر بينهكأ، المحلة هذه سهي، أن الخثر فمن 
[.١٣٠ه]النساء: شتمحثوغنأقواسماع1تا 

يفقدلن الفترة هذه ق فالطلاق السمو، وغاية الحكمة، متتهى ق القراق والتسرع 

إلايكلف، لا والرحل البكارة، حصن تفقد لر فالمرأة كثثرأ، شيثآ فيه الزوح؛ن من كل 
علالقرآن حثه وقد الطلاق، هي أوطلست، ثيء، عن المرأة تنازلت، إذا إلا المهر، نصف، 
مارصممنث همبمه رص-ن،تّترق وثن ه ؤ ممال،: العفو، 
إلتةنقجولأئسزا0نمأأوب وأن ألقك١ج عمده أوسوأآلتم،يدهء إلآأن 

[.٢٣٧سلإإناقبم\سؤنبمّير_ه]اوقرة: 
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واحتاطمتعددة، ة كم صواط الإسلام جعل فلقد الدخول، بعد الطلاق كان إذا أما 
تماأنا وأذكر الملم، الخع ق الخلاق حوادُث، من تقلل أن شاُما من احتياطان، له 

المية،الجتمعايت، بين الثقة أوسع وما طلاق، بحادثة مع نكنا حينا نفاجأ 
هيفإ بعد، فيا وأباحته محرما، فيها الخلاق كان التي والشرقية، الغربية واالجتمعاذح 

والأحتياطات<:الضوابط هده 

يقولواحدة، دفعة يسر لا وأن مفرقا الخلاق يكون أن التنرح حكمة محن كان ~ ١ 
وهاتان[ ٢٢٩بمث،وذ،آودسمحطتتنه]اوقرةت ت سحاته افه 

محوزرجعية طلقة وهي أولا، الأول التطلتقة تكون بل واحدة، مرة تقعان لا ا،لرتان 
راجعهافإن أشهر، ثلاثة أو قروء ثلاثة وهي العدة، أثناء ق زوجه يراجع أن للزوج 

بعديراجعها أن له يمكن فانه ثانية مرة وطلقها الهادية الهنيئة المرة يستهليعا لر ولكنها 
معأالمرة إتمام يتهليعا لر ولكنها راجعها، فإن الحدة، أناء ق كدللئ، التهلليقة هذه 

غثرهزوجا تكح حتى مراجعتها له يجوز ولا عليه، نجرم حينئذ فإما ثالثة، مرة وطلقها 
يسعلا منها كل دام ما معا للزوجين خثر ذللئ، ول تحايل، فيه ليس صحيحا نكاحا 

صاحبه.

أنينبغي لا الزوج أن هذا ومعنى طهر، حالة ق يقع أن يجب الخلاق هذا إن ٢" 
ويجباالزوج؛ن، ب؛ن نفرة فيها يكون أن يمكن حالة لأما الحيض، حالة ل زوجه يْللق 

ؤكآماآلي؛إداءلكثئألمتاءذئلميىنعال؛ قال فيه، وظء لا طهر حالة ؤ، يْللقها أن 
١[.لودهكلأءصوإأكءه]الخلأقت 

نحرجهاأن زوجها عل وحرم الزوج، ستا ل العدة نقمي أن الرأة عل ألجما ٣" 
عرىفمم يقرر أن قبل ملتا الزوجين من كل يفكر لكي محاولة هذا ول بيه، من 

إنفاذعن الإقلاع وبالتالي نفه، لراجعة سببا ييته ل وجودها يكون محقي الزوجية، 
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يءىهبجبمركت>■إلاين ءفي؛ومنت لا آمحوةًظم ؤوأئد\ تعال؛ قال الطلاق، 
ىثسهُثأُنده،فللمم ممد أش حدود يتعذ وس أش حدمحد وأأك< تيم شحنة ياه، أى 

١[.^محمقبمدهماه]الطلأقت 

تميتزأالمغرى النساء سورة نمى التي دهي ~ الطلاق محورة ل كثر قد أنه ونلحظ 
قخثر من للمتفن الله أعد ما وبيان التقوى، عل الحث فيها كثر ~ النساء سورة عن لها 

قالايات هدم تفرأ عليهم، محب بإ الأزواج تذكر أجل من كله وذلك والأحرة، الدنيا 
ُاؤوشتياشبجلقينمب٢-! سبميىأمحبجعللخشماهلالطلأق• الكريمة السورة 

٥[ه]الطلأقت وقظم سقاتدء عنه _قلإز أش يي ؤوس ٤؛؛ ؛بمرإهتالطلأقت 
الإصراروالأولياء الأزواج عل اممه حرم ممد ٧[ ^^،أكيخشم_قئله]اكللأقت 

أوتتيوهن^،؛j، نمءمك تثهن ئتس أشأ؛ طثثم ٠^٥^١ ت سبحانه ممال والنساء، 
تعال:وقال للأزواج، وهذا [ ٢٣١ه]اوقرة: قعئدؤإ صمايإ ضآؤئن ،٠،^ولا 

للأوJاء.حطاب وهدا [ ٢٣٢هلاJقرة: سئزئن ملأ أجلهن بلت ^ؤإدا 

المنةق كشرة تفصلان وهناك وتعال، تبارك الله كتاب ق الطلاق هوتشريع ذلكم 
وعدالةسموآ يمل أن يمكن البشر، تثريعات< من تشرح أي ت يربكم ل فقولوا الطهرة، 

متداإن ؤ اا،و4 وصدق العجز، والتشرح التشريعي، الإعجاز وافه إنه التثرح، هدا إل 
٩[.الئياىبٍٍىقأثأممه]الإمراءت 

كل3، يفلهر الكريم القرآن ق الإعجاز أن عل ذكرتما، التي االوصوءا'ت، ببمده وأكتمي 
قالمحرمات، هدا كانت، سواء الكريم، القرآن حرمه فيإ يظهر التشرح، محالات من محال 

الاحملعمحال ق كانت، أم الخمر وشرب الخنزير ولحم والدم كالميتة والشارب الهأاعم 
قالإعجاز ذلك، يفلهر ك،ا الربا، كتحريم الاقتماد محال ق أم والقذف، كالزنا 

محيالمالية، الشزون نظمت، التي الأيات من وغيرها الدين آية يتدبر من ؤإن الحاملات، 

-٣٢٠-



نفلمتالتي الأيات سأمل من كيلك القضايا، هده من فضة كل ل الإعجاز حقيقة 
أوؤؤ العفليم اض وصدق العجزة، العدالة محي بعثرهم، اذسلمان وعلاقة الحهاد شؤون 

لثومو>نمحقركا يمة د'إلكث ق ّهذج؛نكئ بمك ألخكتثا ، &،i؛iiسا أنزلنآمآ ثكنهنِ 
سء4لإا بمننا ألكثب عثش ُؤويركا اش وصدق [ ٥١ه]انمكبوتت تويزك< 

[.٨٩هتالنحلت وهد.كاريحعةوتيخيفنداأ0 
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اافهو|ول|وء

اذباواسساكاات||كيو0
محشنالوجه هذا ق نذكر 

الألفة.الأمم عن \م\0 أخار الأول: 

التقل.أحلءاث عن أخياره الثال: 
الأولائيحث 

او،،امماتالأمم عن اممرآن أحبار 

تاركنيةقضايا هذه أن مع الإعجاز وجوه من هذا جعلتم لر الأس: بعض يقول قد 
بعض؟عن بعضهم الناس !بمائلها 

مايبن شتان ولكن أحد، فيه ينانع لا حق قلتموه ما إن التسائلينت لهزلاه ونقول 
الأسمن أحد عل وقفا لستا الاريخ فحوادث، الكريم، القرآن هذا أمر وين ذكرتم 

أوعجيبة، قصة أو شان له خرأ معينة، حادثة الأس من أجيال يتناقل فقد أحد، دون 
فآحبارالقبيل، هذا من ليس وتعال تبارك اف كتاب ق جاء الذي ولكن أثر، ذات حادثة 
وميغميه،محبيه باتفاق أعي وهو اف، عند من الخم،. ب جاء الكريم القرآن ثم، الأمم 

وخصومه.وأصحابه وأءل.اوه، وأوليائه 

ثلو،ين ميأ وماَةتحت، ءؤ قممه عليهم يقص لحلم يجلس ولر الأولن، كتب قرأ يع 
ئدورؤ، ثئت ؤءيئأ بو لازتاثآلإطييك. ^١ نيطكن' قظه. زلا مزكف 

ئ،الأامحثه]اسوت;هة-هة[ّ

عنحديثآ بعضها كان القرآن -٦١ وحاء تعال، افه كتاب ق جاءت التي الأخيار إن ثم 
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[٧٦ينحثلميك<ه]اكل: ؤأ0 بنانه؛ 
تثلكثتجإ ثم يبمثح رثومحا •جثآءًُقم ئد الخبمف يتأنل ؤ ويقول؛ 

ئنىأشثجثا؛ءقم علحقثم وتموأ منآلخءشس< هئموث ْكئلم 
آلثقي-سيل يبملاظ اقيع مب أش فب بيرلأ©أ'يه-بى '>روءؤثب 
قنتثيم4ِبمتز إن ويهديهن بإديؤء يكأكلك-،إكآني دبغرجهم 

]المائدة؛

معمهر)الملك( حاكم عل إطلاقه وصححها القرآن ذكرها التي التاريخ قضايا فمن 
سبحانه:قوله ل وذلك بعد، فيا بالفراعة عرفوا كانوا أتم 

اللام.علميه يوسم، بعله حاء فرعون لقب لأن وذلك آ ٥ ٤ إدءهليومفث 

ؤو.لمنجا»إعءسبحانه؛ فقال مهر، إل يوممج إحوة رحلة ق البعثر وذكره 
الحمر.كانتذ القل وسيلة أن ذكرُت، القديمة الكتب، أن مع [ ٧٢]يوسف؛ بعيره خل 

محملاالكريم القرآن به حاء ما أن يدرك لأياته والتا.بر القرآن، قصص ق والتأمل 
منوجها يعد أن حريا فكان ماء، المحر من إلا يكون أن يمكن لا تارة ومفصلا تارة 

الإعجاز•وجوه 

واللام،الصلاة علميهم الأنبياء أحبار وبخاصة الكريم، القرآن ق حاء ما أن عل 
هد0سن ما فيه يكن لر لأنه ء الك، وصدقا الوحي، صدق عل الأدلة أعغلم من كان 

•تاك)األآكٍّا لأوله عإرْ صصم ؤ، أسَكاى ؤ يمكانتهم يليق لا مما المختار الصفوة 
ثيىيزئدكاولآذهومه؟يلطفي هزء يقن ١لكا دمبمدبج، ولهكن يمرن -٠دiثا 

[.١١١ِةؤب_ق.وله]يومحش،؛ 
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اتثانياثيحث 

ائستقبلغيب من بأمؤد اثقوآن اخيار 

ولقدوقعت، قد تكن لر أمور عن تسئ الايات من ممر الكريم القرآن ل جاء لقد 
تذلك من حر، منها يتحالف لر عنها القرآن أخر ك،ا وقعت 

^^وثوممثوثإقجهن،دءؤ نارك الق قول ١" 
الكريم.القرآن محه أخر ك،ا كان ولقد [ ١ ٢ عمران: ه]آل 

منكل من ويمنعه الناس، من بدهسا< أنه من ه رسوله به الله ؤلمأن ما ٢— 
ولكنمحاولة، ص بأكثر وقاموا تهليعون، يما والنافقون اليهود يدل، فلقد قتاله، أراد 

الكريمةالأية ق صرمحا جاء ما وهذا منهم، نبيه. حففل افه 
يثهمه]الماددة:ماا"[.

أييناله أو تمر، أي عليه طرأ أن من الكريم القرآن هدا محففل أن اممه وعد ٣" 
أخرما وكان ٩[، ]الحجر؛ ه ؤ سبحانه: فقال تبديل، 

[.٨٧ه]الناء: ءؤومىآنديىسآسءكا افه وصدق التكريم، القرآن عنه 

لهم،دينهم وءكين الموْتن، ونمر نبيه.، نمر من الكريم القرآن به أخر ما ٤~ 
ؤوءدأسآٌن»امتإسبحانه: فقال أمنآ، حوفهم وتبديل الأرض، ل واستحلافهم 

^^لت،آلتمنتلهمهؤضآ آلأنمن ق لمتنلمهز ١^؛^^، وعنمؤأ ذو 
]الور:هه[.

أ*لأثهنالهؤءكا سبحانه: وقال 
.ُإممحإأصمثلأ.نإة: -^١٧٠وقال [ ٥١]غافر: 

[.١٧٣-١٧١سامح(امحن4]اكافات،: 
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س؛حانمتفقال الحرام، المسجد ودخول مكة، دخول من .ؤ نبيه يه النه وعد ما ~ ٥
صدرك ijlij[ ٨٥كيرآدكإقسماده]امحصت 

^^>ممرارءوعووممتيهت\ذتن\ض\0مأءأس قتثرأ\ئءن أثنرتؤلدألر؛ياإلحي 
[.٢٧دقثامته]اكحت دهنك دووي عننرأهجمدمن مآلم عز لأءن1مرشث> 

ؤكن.ربمرك.أسءنسحاته! فقال أعيانهم، هن ممرة مغانم اش وعد ٦" 
يتثاوآثبمهم عثيم آزلآلتكنه هزمم ٌاف، ٌببم أشجتة محت ثيمحك اد آلمقبجرك 
مثاذ،ريتقثثرءأثم رووعدك؛ عنمحا-تكما وغدأأس تأ-غئوما ذتتبنذهآي ميث.ا 

صرثاوائد ءايثإثقن\ُا وق<آنيىآلثا؛بم تلإهدوء سحل تأ.ندرما 
تالفتح ه] عنياثلتاكأسيخآجاىأسودظفيسءدئ ?٠ مت.نفا 

.[Y\-\A

إنءؤ اليهود! ثان ل بحاته فقال عدوهم، -يزم أن للملمن اممه وعد ٧— 
1تيين أد ,؛^،^ ١٥ثُكمزوث. قئ ^^٦^٥١؛؛ يقتئدؤ أدنح1؛ىن إلا يئثوطتر 

عيلمأك.1ئوصرب نزأس ُمصس ننجزتاو(آتاتب،و؟ُو أم بث سإ]أإلأمحفي ما 
١١ ءمران:  ءؤنإدئآدثربشونألعثهمإقتجٍِألإتتهشوةالسحانه: [ ١

^^,كئوثزسهلالأءراف:يآا[.

عتهولأنتزحزح أنملة، فيد قلوبتا من يتزحزح لا قويا، إيإنا الأية تيذه لنؤمن ؤإنتا 
لتمادوا ومها باطلهم، علا مه،ا العذاب، محوء سامون اليهود أن من شعرة، قيد 

ؤوعدأهوملأعظفأسوعدهأاض وعد فتحقق لهم، وعثرها أمريكا بدلتج ومها غيهم 
٦[.زص؟أمحمحلأتوىهلاروم: 

ألتمدحتتفماوتدئوأ ؤحوسءظلم ٍؤو؛يؤ\' .ثآآزعدأ'لآذزؤ ؤؤو\سحانه: وقال 
والدياليهود، هم والخاطون ٧[ هتالإسراء! ماعلؤأ وبمتهوأ مزة أول دحازه 
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لأنادالثانية ارة وهي ق الآحرة أن الكريمة الأية هذه ير نفل ونراه نختاره 
كانأن بعد اليهود عن تتحدث فهي الأن، نعيشه الذي واقعنا غير شيثا لبت اليهود، 

أنبد فلا هذه، إلا السالم؛ن عهد ق ااإيهود دولة عن التاريخ محدثنا ولر دولة، لم 
ونالمير، شر ؤييرون الأقمى، الجد وندحل وجوههم، ونوء أركانم، تتقوض 

إلانة نإ-ورل وزإوأنزتت ثغوصةاتؤ'فغا ؤءداك تعال: 
.ضثمعك ء٢لن١يد، كهمأء' نرتت متيإوثبجل.نهمءا، 

أةمحيأه]الإمراء:؛.ا-ي.ا[.

والسكةالذلة ءالهم صربت وقد حوي عن محدثنا وهو الكريم القرآن ذكره ما - ٨ 
الأيةهذه من نفهمه والذي الناس ص وحبل اف من بحبل إلا وجدوا وأينا ثقفوا أينا 

محو؟»ومتي،بم،آسدشمبمؤن ؤم؛ئممأؤة الكريمة 
حيد'إقتاعث،وأيتلونألآينحش ءٌثأاككنهجدنيت>أيكوأ 

أقدامهم،عل يقفوا أن يتهليعون لا اليهود أن [ ١ ١ ٢ عمران: ]آل ب ركازأبمثددن 
محميهم،حليفا إل دانا محتاجون وأئبمم والمنعة، العزة حياه محيوا أن بوسعهم وليس 

أيد;أم•عل يشد ونصبر 

برتيممفا يعولون النوم اليهود فه-اهم يتحقق، وتعال تارك اف وعد أن نجد ونحن 
المقوماُن،بكل، تمدهم التي أمريكا مقدمتها وف؛، الغي، نوكا من ممر عل دولتهم وبقاء 
الناسس أحد محهل ولا كذللث،، المعنوية المقوماُتط وبكل وغذاء، ومال سلاح س المائية 

سبحانهقوله محت، يندرج كله هذا الأمم، وهيئة الأس محلى ق وغيرها أمريكا موقفج 
ؤوجمفييئاآثابج،ب•

عنالسائل ونجييح اض؟ حبل عن فاذا عرفناه، الماس( هذا)حيل أل يسائلا ولعل 
لهؤلاءيكون وتعال، تبارك الله حبل وهوأن الكريمة، الأية ص يبدولنا با الماول هذا 
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اضحبل فليس وهديه، افه حكم عن ؤيعرصون الصراط، السالمون يتنكب حينإ اليهود 
عنلرتدعوا لم وتذكره للملمن عقوبة هو بل لهم، الله حبا عل دليلا لاليهود 

كلها،حياتيم شرعه وليد نقومهم، ق القه كلمإت وكحيا الله، إل ولثرجعوا إعراصهم، 
الكريمةالأية هده ق إعجاز — الله ؤيعلم — وهوبحق الناس، وحبل الله هوحبل ذلكم 
النهار.رابعة ل الشمس من أظهر 

قولهق ودللث، عليهم، النصرانية الأمم لهل. تمن يهود عن به أخبمر ما بهذا ويتصل 
محنحميأ؛^ ٠٥٢مك دثعلهرث مترنلفور١خدكإإا إي ينسئ أذه ل ١٠إذ ؤ سبحانه! 

[.٥٥ء٠ران: وجاعلايثابتوق.مى١^^٠^^١لق٠قآتينثته]آلا 

الأول؛مرتين، ه محكشا آقيم؛ ؤ فتها ذكر قد أنه بجد الكريمة للأية والتدبر 
هاؤ؛ث>ّةما ١^٥ أمحن ؤدجاعل هو١كابم ْ؛كمح.أ برنك٢٧ 

واللامالصلاة عليه ناصبوه الوين فهم يقينا، اليهود هم الأول المرة ل كفروا والذين 
هؤءود<أكمك>َقموا تعال؛ قوله ل كفروا( )فالذين ؤإذن منهم، اش نجاه وقد العداء، 

أمراليهود عل المرانية الأمم لط تأن لنا ت؛ين الكريمة فالأية كاوللث،. اليهود هم 
مل.ىعل النصرانية الأمم من اليهود لاقاه فيا ذللث،، عل شاهد حير والتاؤح مستمر، 
اليهودينكره ولا أحد، يجهله لا والاحتقار والتعب، والإيذاء والقوه الندة من التاريخ 

أنفسهم.

الفاليهود الفوقية، هذه أحد ينكر لا دولة، فيها لليهود أن يفلهر التي الأيام هذْ ول 
أمرأافه يقفي أن ؤإل دولتهم، لبقاء والحكومات، الأمم هذْ إل الحاجة أمس ل زالوا 

الباطلدولة ليدكوا الحهاد، علم فيها يرفع من الأمة لهده اطه تبيئ عندما مفعولا 
مئهوهلع1لحؤويمؤى ٧[، اوو،مرءه]الإمراءت ؤؤولد."ئو_أأشمحدينقماد-ذلوه 

اها.دقؤىرياه]الإّّراء:
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الومنناض وعد فلقد اليهود، من الملم؛ن عدو ميزيمه وعدآ هدا لكن ؤإذا ٩
ؤت بحانه فقال العرب، منركي هن عدوهم حزم أن كيلك، 

[.٢٢ثور؛\ولآيىت؟^]١^: 
فقاليدر، يوم محيلاقوته ما بدر ل شايعهم ومن مكة لأهل بحانه النه وعيد " ١٠

ولدامكة ق نزلت، الآيارت، وهدم [، ٤٥^زمأيعpوئألJنهلاكرت ؤ سبحانه! 
إلاالأية عه تتحدث الذي الخمع عرفته )ما فوله: عه اف رصي عمر محيينا عن روي 

بدركيوم 

َلإدئلمّسحانهت وقال 
يا-ر.يوم -يدا والقصود [ ٤ —٦ ٤ ٥ ه]الهلورث يممين ثئأ 

فولهبعد حاءنا الهلور محورة من الأيمن هاتن أن الكريم، القران أمر ءجي._ا ومن 
رم_،دء ثاءروسؤس يمولود< أم أج؟ جنؤيغ ة بكاهن ثد^كرثءألإهته، ءؤ سبحانه! 

م>أءثامقيدأ تثممر آلثرصن.١^٥٨تى مذم ؤ آتشخ. 
فقدذكرت،)أم(j]اyور!^^^^^.تللأمحنهإلآخرالآاد، 

البعث،مجن عشرة ة الخامالسنة ل بئر غزوة وكانت، مرة، عترة خمس الأياتح هذه 
ال|اتيهالنه ق يدر ولكد*ت مسة، عرة ثملامحت مكة ق المى مكت حسا النبوية، 

مسنة.عشرة خمس فهده للهجرة، 

الدارلكنت، ؤإن اف، أولياء لكنوا إن الوت ض من اليهود به اممه نحدى ما - ١ ١ 
دونمجن ف أؤلتثآء قمتم هادوأإن آلبجتتك قأبل ^^٠ فقال! لهم، لمة خ، الآحرة 

هأشيهن عيم ؤأق ^^تحفيواس\قطاميهن هتئؤأ أتاير٠ 
الكريم.القرآن عه أخر ما وكان ٦—٧[ تالخمعة! 

خز،بالمحيأخذهم أنه من الدخان محورة ل مكة أهل عن به افه أخر مجا ~ ١ ٢ 
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>د-خارؤآلتعاء تاؤي ثوم غاؤمب ؤ بحاو4ت قوله وذلك والخوف، الحؤع لباس ويديقهم 
مسئاآئابإداهممد،.ربما فير. ساعثاب س أق، يعشى ور بين 

^^لإظمحة0إناكبجإأممب
والطشة[ ١ ٦ — ١ ٠ ت الدخان ه] ^ة؛إيشمزة لميرأئك؛ ?وبجم ■ةقئو0 هلايمؤ 

عنالبخاري صحتح ق حاء ما فيبينه البين الدخان أما بدر، يوم  ٢٠٦أصا•ما هي الكبرى 
عليهمدعا ه النبي عل استعصوا لما قريثأ لأن هدا كان )إنإ قال: عود مبن اف عبد 

إليطر الرجل فجعل العفنام، أكلوا حتى وجهد قحط فامحابهم يوسف ني كنتن ب
نأييوم قائمنا ؤ تعال؛ اممه فأزل الحهد، من الدخان كهيئة وبينها بينه فيرى الياء 

)فأق'\-\\.آق\ل: 0ئيىآتاشساساثىثه]اادخان: 
لضر؟قال: هلكتج، قد فإحها لضر، اطة امتق اف: رمحول يا له: فقيل اممه رمول 

il^j ، .فزكؤ فسقوا. له»إ فاسسفى لخريءJممنة١صخةإ١
ُ.بدرُ يوم ي*ني قال ء ١ "٦ ١ ٥ ]الدخان: منفموفه 

وأرسبحانه: قوله ق وذلك، والروم فارس عن به افه أخبر ما —  ١٣
١"ه'فيبمعبشهلاردم• عليى س ه

الكري%إ.القرآن عنها أخبر التي المدة وق القرآل، الخبر نحقق ولقد ٤[ 

فقال:منها، ه الني إحراج بعد مكة لأهل سيحدث مما ه نبيه به اممه أخبر ما — ١ ٤ 
إلا:نكثك، ^١ منها تصبموك 'الأبج، ين د=كاددأ ؤوإن 
[.٧٦]الإّراء: 4 تجلا 

فيهم عيا ينتهوا لر إن أ"ام من مرض ءلو7،-م ق والذين الناشز، به الله هدد ما — ١ ٥ 

الحديث،رقم ٣، ١ ٠ رنم أليم، عدامب، هدا اس النيغنى باب التفسير، كتاب ق البخاري أخرجه ( ١، 
)؛أهئ()أ/مأهّا(.
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ظ011وأ111وفهاأ

jb^UI اولفأأأمو1لإصتاإ

ُعولكن معجز فيه ما كل بأن إياف ْع القرآف الإعجاز وجوم بتكم مولعا لت 
قذكرت التي القضايا لبعض نعرض أن العلمي البحث منا ويممللب عليتا محتم ذلك 
النميالإعجاز الأوجه هدْ ومن القرآن، إعجاز عن محدثت الش الكب من كم 

وجهانأم واحد وجه أهما الإعجاز ل ستقل منهكأ واحد كل هل الروحي، والإعجاز 
بعدولكن عليها، والإجابة عنها البحث، من بد لا ازلان نومعناه؟ مفهومه منها لكل 

الوصؤع.هذا ل قيل ما نستعرض أن 

القسعن الحدين؛ منهات مظهر من أكثر له النفي الإعجاز أن الكاتبين بعض ذكر 
القسلحواحز القرآن تمزيق ومنها الإنسانية، النفس ق القرآن تأم ومنها الإنسانية، 
نفى.إعجاز أنه عليه يطلق المفلاهر هده مجن ثيء لا أن ويقيننا ا، الإنسانيةأ 

قفهدا ٠، الثعراوى~أ الشح ذكر كا ~ النفس غببط لحواجز القرآن تمزيق أمجا 
عنالكريم القرآن أحار هو آخر وجه ل يدخل ؤإنا نفيا، إعجازا ليس الحقيقة 

قليل.نبل هزا عن محدثنا وقد الُيوبا، 

المزدوجةؤلبيعننها حيث، ْن سواء الإنسانية، النفس عن الكريم القرآن حديث، وأما 
والشرللخير كدلائج المزدوج استحيائها حبث، من أم وروح، مائة لأما 

هدهل مكابدته هدا عن ؤيتهمع [ A-U]الثمي; ^ماعهاه'آداهرثاةوياه 

ب■؟■؟- الخالدي - القرآن، إعجاز ل ايان؛ )١( 
)ما(انم؛زة)ا/م>ا(.



قالنفسي الإعجاز من كذلك هذا فليس الثهوات، وتزيين له، النيهلان ؤإغواء الحياة، 
الخير،عل حث، وتحذير، تصوير فيه الإمانية النفس عن حديث، هذا لأن ذلكم ميء 

الثر•من ونشر 

لحقيقةشرح هو إنإ ءجاس_،، من فيه وما الإنسان حم عن الأمحلباء حديث، إن 
ه،نفق منا كل نحدها معالوماُت، هي النفس عن الكريم القرآن حديث، كذللث، الخم، 

إعجازأيعد لا ذلك إن وبمدر، يعد وينذر، يبشر ويرهب، يرغب الكريم القرآن لكن 
يا.نف

ااعالٍاءيميه لا وهذا الإنسانية، التقى ق القرآن تأثير وهو واحد مفلهر بقي 
الله.ثاء إن متعرفونه كإ روحي هوإعجاز بل يا، نفإعجازا 
كا- إذن - القي الإعجاز هو ب كله، هذا من شيئا النفي الإعجاز يكن ل؛ ئذا 

العل،اء؟يراه 

ومنوجهة، من أكثر تتخن. الحديثة الأدبية الدراماُت، أن نذكر أن هنا اشد من لعل 
منمحاإالون دراسة الأدب، النهى درامة -|ا ويعنون النقية، الوحهة الوجهايتح هذه 

لهالكن إبجابتاما، ُع الوجهة وهذه ، الكاتب، عنها تحديثه أوالتي الكاتب، ية نفحلالها 
الأدب،النهى ق الحإلية العناصر من كثثرأ فيها يغفلون النامي كاد إذا كثيرة، سلبياُت، 

من^١۶ ٠٠١١يقصده ما الأن تدركون بدأتم ولعلكم النفي، الحانب، لهلغيان وذللئ، 
الضبةالوجهة إل أشرا أن بعد اممه، كاب ل النفي الإعجاز هو فا النفي، الإعجاز 

لأدب.اق 

البشرىالنؤع لربية جاء نعلم كا والقرآن الكريم، القرآن آي ق القي الإعجاز 
وهيالأيايتف تلك، ق نلمحه ما هو القي الإعجاز أهول، شاملة، كاملة عامة تامة تربية 

نجدهما نحزنيم، وما يفرحهم وما ومشاعرهم، ومواقفهم النامي أصناف، عن تتحديث، 

-٣٣٤-



قذلك يكون قد الكريم، القران آي ق ودوافعها وخفاياها، النفس لكنونات بيان من 
لذلك، يكون وفل السالمين، أعداء عن الخدين، ل ذللئ، يكون وند القرآنية، القمة 
نمورحا ؤإذ الكريم القرآن من الأية لتقرأ فانكؤ كيلك، الاخرة ز يكون وقد الدنيا 

جزئية،ممل لا الانحاه، بينة المعالم، واصحة صورة عنهم تتحديث، الدين أولئك ية نف
مثهدأ.تنسى ولا 

الصورةق ذلكؤ نجد ك،ا الأشعة، صور ميدان ق ممرأ تقدم قد اليوم العلم كان ؤإذا 
فإنناالدقيقة وأجزائه المختالفة، أجهزته ق الخم خفايا عل تهللعنا التي وغثرها، الهلبقية 

لتقرأؤإنلث، وخفاياها، النفس هذه مقمراين، عل تعللعنا الكريم القرآن من الأية نجد 
النفس،لهذه دقيقة محكمة صورة أمام وأنن، إلا تغادرها فلا وتتدبرها، افه كتاب من الأية 

هذال هنا القول، نفصل أن نود ولا الكريم، الكتاب هذا خاصية - اف ؤيعلم ~ وتلك 
ُ.المجيدُ القرآن إعجاز كتاب ق مفصلا ذكرناه وقد الكتاب، يتسع لا حتى الوجه 

الروحي.الإعجاز ذكر j نتوسع أن هنا نود ؤإنا 

هيبةالنفوس عل العفليم القرآن لهذا العغلتم التأئر ذلكم هو الروحي فالإعجاز 
ومستمعه،تاليه عل الأثر من له كلها الدنيا j، كتاب يعرف، ولا ورهبة، ورغبة وحلاوة، 

نجدهمألفافلمه، يفهمون ولا معانيه، يدركون لا الذين أولثلئ، حتى القرآن، لهذا كإ 
نفثاز.ينمحمثاؤا متثنيها كي\ لحسنمنل وض افه وصدغ، القران، حذا يتأمرون 

لكنالوجه، هدا ق ؤيكتبج الكتاب هذا يكمل أن العمرة، من ءودت٠ بعد يوك، ~ اف رحمه ~ ان ك١ 
قاف —أطال ووالدق سحمله كانت، التي السارة ق ندمه وصع أن بمجرد بالتها، إل، فاصت روحه 

عاممن الأول ربح من السادس الأربعاء يوم افه رحمه تول واسعة• رحمة اطه رحمه المطار إي، عمرها— 
جدمق علميه ومل سنة  ٧٩اهز ينعمر عن آم، • ١ ١ منة ساط من التاسع الموافق ه ١  ٤٣٢

لالإسلأمة المقرة ق ودفن شباط، من العامر الخميس يوم الغلهر صلاة بعد ماز ل الزميل 
صحاب.
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جهةمن الإعجاز ذلك يان ل عنايتهم كل القرآن إعجاز 3، التكلمون )حمر 
كناؤإن ؤإسا بالتأليف، حصها وبعضهم الذيول، نصولأصافية ذلك ق فكتبوا بلاغته 
الناحيةهي لست أتبا نرى أننا إلا الوجهة، هذه من الغاية بالخر فد القرأن أن نعتقد 

علللبلاغة فإن القس، عل سلطانآ إعجازْ نواحي أكثر هي ولا بل لإعجازْ الوحيدة 
يأخذثم عليه، والإقبال بالكلام الإعجاز حد يتعدى لا محدودأ الهلآ تالإساي الشعور 

بهتستأنس حش مإعه، بتكرار يشيثا شيئا الضعف ق عاليه والإقبال الإعجاب هدا 

عليها■توارده مبدأ ق محدثه كان ما فيها محدث، يعود فلا النمس 

معجزولكنه تأث؛رآ، تزيده تلاوته تكرار أن ثبن، قد فانه القرآن ثان هدا وليس 
قإعجازه وجه عن يبحن، أن ذللئ، ق الاءلر عل فوجب، والدارك، القس عل كالهله 

عقولعل للخرأن يزال ولا كان الذي ا،لدى البعيد اuكلان ذلك لمملل يكفي آخر محال 
به.الاخذين 

تعالاض أمر من روح القرآن أن وهي تامل لكم نحتاج لا واصحة ننلرنا ل العلة 
فهو[ ٥٢• آمحناإقأىع،تىآنبثاجمأَكتإديكامااوشاهآلإج<يمتالنورى 

تأضوأما أهوائها، عل ويتساكل فيحرك الأجساد ق الرؤح تأض الاعتبار بأذا يوثر 
إءجا-با.عل والحصول إمحلراتيا حد سالطانه يتعدى فلا الثعور ق الكلام 

لله لاحظ من يدركها والبيان)روحانية( والحكمة والعذوبة البلاغة فوق للقرآن إن 

يعتربمإس، كيفوالعامي الطفل إل ترى ألا البلاغة، ؤإدراك الحكمة وتقدير الكلام فهم 
دماهوقرآن ما بئن يقرنان ليكادان إم،ا حش حن صوُت، ولوبغثر تلاوته عند تأسسه 
يغثهإ؟أن اكال أراد إذا فيإ يقرآن ليس 

سبيلعل حاءُت، آياته من آية تكون عندما جليا ظهورآ تفلهر الروحانية هذه 
السطورمن؛،ن لك، تتجل الأية تللت، ترى فإنلن، كبيرة، صفحة ق والاقتباس الاستشهاد 
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البيانمن الصفحة تلك درحة كانت مهإ النهار رابعة ق الثمس كأنيا الاراكسبا وحلال 
الألفاظ.وحزالة الأسلوب خمال من ومنزلتها 

محتاجلا فبين للمعارف ظهورها أما •با، وللمجاهل Jاللغة للمعارف تفلمهر الروحانية هذه 
وشجتها(ُاا.فبتاثيرها الأعجمية الأمم من -بما للجاهل ظهورها وأما لبيان، 

الوجه:هذا ْتاقشة 

هنا،نناقثه الذي ولكن بدهية، قضية فتنلمك التقوس، عل القرآن تاثير ننكر لا نحن 
فنحنؤإذن ننلمه، وبدع وبلاغته، القرآن بيان عن منفصلا وجها الوجه هذا نعد أن 

جديرآنراه والذي وبيانه، بلاغنته فوق الإعجاز وجوم من الأول الوجه هذا نعد أن ننكر 
وترتيس،نفلممه، وبدح شأنه، وعلو القرآن، بلاغة عن ناشئ الوجه هذا أن بالقبول 
قمحوره.وآياته قآياته، وحمله قحمله، وكلمإته لكلمإته، حروفه 

بإونعج.ب —بمم فنتتاير عراء الإل تْع دفقد نقول ما عل دلل ■محر واقعنا من ولنا 
نتعوقد لغيره، نجده لا ما منها أيياتا أو قصيدته ق لأحدهم نجد ولكننا يقولون، 

لتكنابنقرأ ونحن وهكذا الأحرين، من أكثر أحدهم ومناعرتا أعهلمافنا فيهز الخعلمباء إل 
والقالة.القمة 

منأحدهم إليه وش ما إلا مقنعا، محثثآ نجل. فلن كله، ذللئ، ب، سبعن نبحث، وحينإ 
الحمل.وترتسب، المعاق، واقتناص الكلمإُؤتؤ، وجرس الألفاظ، واختيار الديباجة، حن 

أعلل يهو وتعال، تارك اش كلام فإن الناس، كلام ق واصحا ذك كان ؤإذا 
محتثاسمم1ت،يرافه وصدق الأثر، ذللثج له ي،كون أن حري البلاغة ط؛قامت، 

ؤرلوأنفي١ك١تJثدالماق،و3ئستايدافه وصدق ١[ لدئ-كيث.؛ره]هود: 

(.٦٧٥المثرين)U/ القرن معارف دائرة 
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ام'ا<.ه]الرعد:مححم/ءق:لسالأمصا 

ناشئفهو الإعجاز وجوم من وجها نعده أن أردنا إن ~ إذن ~ الروحي فالإعجاز 
البدع.والفلم الرنح، والأسلوب السامة، البيانية الصبغة عن 

إنالشي، الإعجاز عل بمدق فاته الروحي، الإعجاز عل بمدق هدا كان ؤإذا 
الكريمللقرإن اليانية الصبغة عن ناشئان كليها الروحي والإعجاز النمى، الإعجاز 

حمله.ق الكنات هده ونثلم يكلياته، وترتيبها حروفه أصواُت، ل تتمثل التي 

وسلموصحبه وآله محمد سيدنا عل افه وصل 

•٢ إ ~ ايوم، رجب محي د• ~ الترآف ايان نظر اا 
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ادس11،1اوفهوا

0اسم0مواسمإاك3ى

jرأيا وقد العددي، القرآن إعجاز عن يتحدث كتب من أكثر الأيام هذه ل ظهر 
الإنسان،بواقع تتصل ممره فوائد ذامحت، أتبما السابقة القرآن إعجاز وجوه عن حديثنا 
مذب،دلألاتر وله إلا عنها تحدثا التي السابقة الوجوه من وجه من فإ الحياة، وواقع 
أنشأنه من منها ممرأ أن ورأينا العلم، طاقات، محن كثثرآ وتفجر وتسموبالروح، النفس 
صحيحآ.عمليا تطبيقا وطقوْ نفدوه هم إن الناس، يسعد 

محنهالكل كان عنها تحدتنا الي السابقة القرآن إعجاز وجوه أن القول،• وحلاصة 
الكون،ومحضمرات النفس، مضمرات عن تكثف، وفوائد ؤإثارات عملية، صبغة 

الكريمة.الأيات تحلوها 

تلكمله تحد لا به، الناس س كثثر إعجاب ْع العددي، بالإعجاز بص ما ولكن 
ويظهرالنفس، •رذرسؤ أن شأنه س الذي الواقعي الأثر وذلكم العملية، الفوائد 

ؤإقالمجرد، العقل الترف، إل يكون ما أقرب إنه الكون، أمرار عل أويطلعنا مجضمراتبما، 
كإ— العددي للإعجاز يجعلوا أن أرادوا الذين الفضلاء الكاسن س ممر س لأءجءس، 
هداعن تحدثوا الأوائل س أئمتنا أن وقرروا الإعجازي، تراثنا ل أصلا ~ يقولون 

—الزنحنري يعده وس الباقلاق، الإمام ذكره ما إل قرروه في،ا وامتثدوا الإعجاز، 
تعال-.الله رخمهإ 

عليهحل ما وب؛ن قرروْ، ما الشامع؛يرأ، البون يجل• الإمامع، هن-ين لكلام والنأمل 
وجوهآذكر القرآن إعجاز وجوه عن حديثه سو الباقلاق، الإمام أمحا بعل■• فنا كلامها 
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وبدعه مول الر أمة مع السابقت، الأمم عن ؤإحبارْ بالغيب، القرآن إحبار 
أنمنها التاسع عشرة، معاق الأنم الوجه لهذا ذكر وند اليلاعة، ل شأوه وعلو تقلمه 

والخاء،)الألف، وهي حرفآ، عثرة أربعة فيها ذكر الكريم القرآن ل السور فواتح 
والنون،والم، واللام، والكاف، والقاف، والعن، والهناء، والصاد، والسن، والراء، 
اللغوين،عند ا،لعروفة الحروف صفايتج خمبيت، الحروف هذه إن وقاوت والياء( والهاء، 

صفةعشرة مع هي التجويد وءالإء اللغويون عنها تحديث، التي الحروف وصفايتؤ 
الرخاوة،وصدها والشدة الهص، وصدم الحهر عثر؛ وهى أصداد لها صفات، وبعضها 

الإصإ>ؤتح.وصده والإذلاق الانفتاح، وصدم والإطباق الامتفال، وصده والاستعلاء 
والاستطالةوالصفبمر، والانحراف والتكرار، والتفثى، القلقة، أصداد: لها ليس والتي 

مبادئدرسوا الذين لكل معلومة فهي الصفات، هذه لتعريف، بنا حاجة ولا واللن، 
•التجويد 

منصفة أي فيها ممل لر السور فواتح ل الحروف هذه إن يقول: البانلاق فالإمام 
إلوهكذا نصفها الجهورة ومن نصفها، المهموسة الحروف من فيها ذكر فمد الصفات(، 

الصفات.آخر 

القرةمحورة أول سبحانه: فوله عن حويثه فعند الزمحشري الإمام وأما 
مميلاؤيتحديثر والتنييه، للمتحدي جاءت أما ونحتار الحروف، هذه ق العالٍاء آراء يثن 
مله.من الباقلاق عنه نحدُث( ء،ا 

والبلأمةالقرآق البيان عن حديثهإ عند القضية هذه ذكرا ~ إذن ~ الإمامان هذان 
نحملأن ذللئ، يعد أفيجوز العدد، لقضية بعيد أو فرمؤ من يتحرصا لر ثم القرآنية، 
لريقولاه؟ما نقولهإ وأن نصيهما، هويعيدعن بإ نفره وأن محمل، ما فوق كلامهما 

التكلف،ذللت، ق ولوكان الإعجاز، وجوه تكشر الاس بعض محاول لماذا أدرى ولا 
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الواصحةالظاهرة الإعجاز بوجوه غني — الحمد منزله وش — والقران والتمحل، 
معطاء;ثرى القرش والنص عوالها، التعدية معالمها، 

هذاوحهائص وتراكيبها، التمارJة صورها يستجل آياته أمام البيان رجل وقف فإذا 
هيكأنإ نتق وألفاظها يترقرق، عذب جدول؛ كاتبما اب تنمعانيها وجد او؛ركيب، 

ليتجلدالاجملع الفقه أمامها وقف ؤإذا ايهلمع، وجال حيوية تتدفق عذبة نغإُت، 
الالتي والأحكام الخالدة الإنسانية والقيم البدع النذلام وجد وأحكام، حكم من فتها ما 

ورجلالفيلسوف أمامها وقم، ؤإذا ظلالها، ق يعيش حينإ إلا الإنساق النؤع يملح 
ممابقواعد جيعا هؤلاء ممد فإنبا الكون، أمرار ق والياحث، الأخلاق وعالر العقيدة 

العلميالبحث، من أساس عل القائمة أبحاثهم نتائج إليه تهل مما أنمى يطلبون، 
يردفانه مطحنآ، ويتميد عوجا فيها يتلمس من يعالحها أن أراد إذا أما السوي، والمنهلق 

حسآر.وهو خاسئا حنن بخفي وير"أع مدحورأ خائبا 
عر!عة الثنفلريه 

وجهوعل العددي، الإعجاز أصحاب مع ثرة نم وقفة نقف، أن بد فلا وبعد 
عشر()تسعة العدد عل ركز وقد خليفة، رشاد محمد الدكتور كتبه ما ْع الخمومحى 
الملحوظان،;ببعض هنا وسنكتفى 

قولهمعل ءدم*يرن المقرين فوجد البقرة سورة فاتحة استوقفته إما يقول ~ ١ 

والخقالمقرين، عل افتراء وهذا ستين، أرع الأحرف هذه استوقفته بمراده( أعلم )افه 
هذهفروا فقد منهم والمحققون أكثرهم أما القول، هذا قالوا الذين هم متهم قلة أن 

متعددة.ثرايث، تفالأحرف 

القلم،ثم اقرأ، سورة من الأول الخمس الأياُتج القرآن من نزل ما أول أن يرى ٢— 
صحيحغير وهذا الفاتحة، سورة من الرحيم الرحمن اممه م بثم المدثر، ثم المزمل، نم 
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آياتبعد نزل الذي أن عل تدل القرآنية والسمانات الصحيحة الأحاديث فإن كيلك، 
الدثر.سورة من الأول الأياتر العلق 

اضم )ببه القصود [ ٣٠ءؤءقيات؛نهءشزهلالمدر؛ ت بحاته نوله إن يقول ٣" 
نسالملا أسا الأول انمان مناقشتان ومحا حرفآ، عثر تسعة حروفها لأن الرحيم( الرحمن 

الأيةهده أن صحيحأ ليس أنه والثانية حرفآ، عشر تسعة الملة أحرف عدد أن 
تاممراج^ألأشافيصمقرت عن نتحدث ؤإنإ البسملة، عن تتحدث 

^^^كتر:1\-«م[إنالقرآنالكريمءربيضرذى
قوله:ق الضمير كون إن للحج، شعلط فهي ذللث، عن للخروج محاولة وكل عوج، 

اهء،آيات ق إلحاد فهو عنه خروج وأي البدهية، الأمور من سفر إل يرجع رعليهاآ 
قبلما كان ؤإذا [ ٤٠صبمحزنظجه]صلت،: ؤ اممه وصدق 

ينةدلالة يدل بعدها ما فإن قالخاه، ما عل يية دلالة ؤءثااتعهءثزهيدل الأية هده 
هلقدهرإ إلايتق هدتثم ثاجقنا الأ،الإهت ■بمنلنآ ي قوله: وهو كداك٠، 

بهيايكروا كونهم أي وعدتهم عسر، التسعة الربانية هم المار واصحاب [ ٠٣١^٠ ]١^٠
العدد.

قذكرت التي وهي المورانية الحروف ق مضهلرد العدد ^ا أن الكاتم، يدعي ٤" 
كاللك:اثمان مناقشتان وها السور، فواتح 

هدهإن نورانية، وغير نورانية إل وتقسيمها الحروف، بين الممرنة هن.ه أين من الأول: 
الصحابةعن يروظلالثأ ولر س، الحم، م، صحتح حثر ل يرد لر الشيم وهذا الممرنة 

عنهم-افه رصي تابعيهم أو أوالمابض 
بعض.دون الحروف ببعض العال.د هذا يطرد أن معنى فا الثانية: المناقشة أما 

قراءاتهالث. وأن أحرف، سبعة عل نزل الكريم القرآن أن بداهة العلوم من إن ه~ 
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لوط(لريقل.■)قوم إنه قال [  ١٣-١ ٢ يم]ق: يأمحث
ولوقال؛)وقومعشر تعة العدد ْع متما الكريمة السورة ق القاف حرف يكون حتى 

زانية.قاف هناك لكانت لوط( 

دلالةئ كان إذا إلا الثكالة بالقضايا ممرا محفل ل؛ أنه محي الكريم كقرآن الدبر إن 
الساق،الإعجاز عند حديثنا ق ذللا، بينا وقل اليانية، القرآن عظمة وهل-ه المعنى، عل 

غ\رقضية مع؛ن لخرق مع؛ن عدد عل محافظ حتى بأخرى كلمة القرآن يبدل فأن 
افه.كتاب ق مسلمة 

كلمةتدكر ولر ذكرت، )إخوان( الكالخة هذه أن الكريمة ١(؟؛؛ ل ل يبدو والذي 
انمزتلأمرين رهوم، 

ومحدثناأثر، من الكبيات لخرس ما قبل من ءالمنا وق. الكلمة، بجرس يتمل الأول! 
رحمهادراز افه عبئ محمد الدكتور وأستاذنا الرافعي، عن حديثنا عند اللفنل موسيقى عن 
ؤكديتئله،وماخخاصا وصوتآ خاصة، سياقة القرآنية، للكلمة نجد ونحن الله، 

)وعادنل لو سلاض الخرس هدا لاهدإن دإتم؛ل ^محومد.وعادربمون 
ؤَقّن)ص( سورة ل جاء ما وب؛ن الأية هده بتن الفرق، أعظم وما لوط( وقوم وفرعون 

ه١لإلإلىامحزاث ؤثوديررلهوآمح،'صح يعادوفمعؤن مج مم ئلهم 
مبتغثركيف، ولننفلر قوم، كلمة بدل هنا إخوان كلمة نضع أن ولنحاول [ ١ "٣ ١ ٢ ]ص! 

ؤإخوان)وشمود قيل إن وذللئ، مؤثر، إيقاع من للأية با التغيثر هدا ويدهب الخرس، 
لوط(.

فقالت،وكذبوه واللام، الصلاة علميه لوط إليهم أرسل الدين هم لوؤل قوم إن الثاف• 
مجيلص حجارة علميهم وأمطر سافلها، عاليها وجعل عقب، عل راما قراهم بمم اض 

قحاء با الضر ئلوا واستأنس إخوته، يكونوا أن فيمكن لوط إخوان أما منضود، 
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علواللام والملأة ثيء، كل بمم وبفضله الصالحات، نتم بنعمته الذي لله الحمد 
باحانتعهم ومن كذلك، وصحبه آله وعل حميعا وعليهم البيغا جاتم محمد سيدنا 
يعدتأما كذلك، وحوارييهم وآلهم 

بهاوفينا قد نكون أن راجين الكتاب، هذا ق لما — والمنة الحمد فله ~ الله يره ما فهذا 
الأسلوب.ل ؤيسر العرض، ل جودة من وعدنا 

فعندوصعوبة، وعورة كل الكريم القارئ نجنب أن استهلعنا ما حاولنا أننا الله ويعلم 
—نعلم كا لعمرهم أسلو-؛م كان وقد — اممه رحمهم أئمتنا من الساشن لأقوال عرصنا 
أنحاولنا ك،ا وأمانة، دقة مع والهضم، التناول مهل ليكون أسلوحم عل نبأن جاولما 

العمليةالأمثلة تكون أن اممملعنا ما وعملنا تكلف، فيه ما كل عن الكريم بالقارئ نيتعد 
الحملةل ورد ما كل الكتاب تضمن ولقد مياثرأ، ما حياتنا يمس مما ذكرناها التي 

الخاصة.إلا يبلغها لا غاية فتللث، يستحقه، ما الموصؤع ومنا أننا ندعي ولا الدراسية، 

ونرجوأنأوتكاد، اكناقة تبلغه أن يمكن وما أوكاد، الحهد إليه اتسع ما بذلما ولكننا 
بغيته.وءلال؛ا ومدرما مثقفآ فيه القارئ محي 

وكلّابثر، فكلنا ملحوءلات، من محيه بإ الكريم، القارئ علينا يضن لا أن ورجاونا 
منأول ونحن  ٤٧٦علوِعليره]يومم،؛ ذى يكل العفليم الله وصدق نتعلم، 
نفي(•عيوب إل امرأأهدى افه )رحم القول حذا عنه الله رصي عمر سيدنا 

وهمومنا،أحزاننا وجلاء صدورنا، وسقاء قلوبنا ربيع الكريم القرآن اجعل اللهم 
أشت—نُؤمن عليهم أنعمت، الذين ْع النعيم جنات جتاتلئ، إل إليلئ، وقائدنا وسائقنا 

[.٦٩هلالساءث يخثن1وككرفقا ؤآلثتداءو\لميّيقايى 
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واشونررأ، ذخرأ وأهلتا ولوالدينا لنا بجعله وأن عليه، ؤيأجر به بضر أن نسأل واض 
صلاللهم وصحبه، محمد سيدنا وآل أمته عن نبيا يجزى ما خثر محمدأ سيدنا يجزى 

سيدناعل صليت كإ بيته وآل وذؤياته أمهات وأزواجه، محمد سيدنا عل 

الومضنأمهات وأزواجه محمد سيدنا عل وبارك إبرامم، سيدنا آل وعل إبرامم 
إنكق إبراهيم سيدنا آل وعل إبراهيم سيدنا عل باركت ك،ا بيته وآل وذرياته 

مجد.حد 
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الحلي؛^ ٧١مى وطعة ثركت الغزال، محي بن صد حامد ش للإمام الدين ^^٢ إماء ~ ١
(٢١٩٣٩.-٠٣٥٨.)

الملاممحي اخمد الدممور الأساذ اشراوى-إءداد أحد محي الأناذ العلم، ممر ل الإملأم ٢- 
الحدية.الكاب، دار ٣^، 

دارالناض( )سخ الرحمن مد ءاسة د. الأزرق، بن نانع ائل وع^j، الياق الإعجاز ٣" 
بممر.العارنه عطعة العرغة، 

-م ١ ٤ • الثالثت)٣ اسة ,؛ووت - ايلأل، مكتة المدالحمل، - ١^ ل الإعجازاللي - ٤ 
م(ؤ ١٩٨٢

ممر/ العارف دار صقر، احمد المد تحقيق الباقلاق، الخلمت، بن محي بكر لأي القرآن إعجاز ~ ٥ 
(٣١٩٦٣.)

بالإمكتدرية.العارف منثاة — سلطان متم د. / والأناعرة العتزلة ي؛ن القرآن اعجاز — ٦ 
هِ-١  ٤٣٧ ) مصر ل ممفيس طعة إبراهيم، محمود محمد الأرض، طقامحت، علم ل القرآن رعجاز ٧" 

،(؟١٩٥٥
—يثرون — العربي الكتاب، دار س الرافعي صادق ممعلفى الموية، واللاغة القرآن إعجاز ٨— 

(.٣١٩٧٣-٠١٣٩٣التاسعت)اللعة 
الأزهرية.الكليايتح مكنية هراس، محي حليل نجفتمح، علام، بن القامم أبوتميد الأموال/ ٩" 

القرنان.دار تماس/ حن قفل د. الزكاة/ أحكام ؤ، المشكاة أنوار - ١ ' 
ممر.دارالعارف، — الثانية اللثعة — صيف، شوقي د. تطوروتاراح/ البلاغة ~ ١ ١ 

(.٢١٩٥١- ١٠٠  ٠٣٧ ) بغداد — الأهلية المهليعة العابرى. رشدى رشيد جمّافية/ بماتر " ١١
فريد.القادر تمد كحي د. ارافمي/ أدب،  ijالقرآن بلاغة ~  ١٢

قالعلمي والمهمثؤ العال التعليم وزارة المير/ حن د، مطلوب،، أحمد د. والتهلمق. البلاغة — ١ ل 
م(.١  ٩٨٢م- ١ ٤ • الأول)٢ الطبعة - العراق 

تمار.دار الخالدي، الفتاح تمل صلاح دب / القرآن إعجاز ل البيان ~ ١ ، 
م(يم١  ٩٧—١  ٠١٣٩١)الإسلامية البحويث، محمع اليوس، رجب، محمد المِاف/ الياف ~ ١ 
الخليل.دار هارون/ الملام تمد تحقيق الحاحفل.، بن عمروعثعأن لأي / والمتن البيان " ١١
م(.١ ٩ )٧٦ القاهرة والنثر، لكلباعت الكتاب، دار — النوابي| حامد دؤ والإسلام/ اكلم، ؛؛ن - ر١ 

إحياءدار — محقر سيد تحقيق ~ لمة بن لم مبن اش تمد صد أبو القرآن/ منكل تأؤيل " ١ ّ 
الخلحم،•ايابي( يك، ~ الدي الراين، 
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(،٣١٩٥٣اكابت)صام-الطبعة الراض/ صادق الأستاذسطفيى الرب/ •آا--ارخآداب 
>طارةالأظائ.

م(.١  ٩٦٧)الثانة الهلعة نة، الم ياي ~ , م •V مف محمدV د. / الاصلأم ق اث والم الركة " ٢١

اكو,راهم/'جن-دارموق.- ٢٢
عبده.محمد الإمام عم جرء ضر - ٢٣
الودودي-الأيل لأبير النور مردة شر " ٢٤

ممر— محمد الرحى عبد الطع ملتزم ~ الأول العلعة اليد، )النضر الرازي، الفخر شر — ٢ ٥ 
الأزمحر.ميدان 

القلم.^نالكر.م-الأمتاذسمدثامت-دار 
بيرومته،~ والنثر للطباعة المعرفة دار — رصا رثيد محمد الحكيم( القرآن )شر المنار شر — ٢٧

الثانية.الطبعة 

ود.سلام زغلول د.محمد محقيق والحرجال، والرماف الحْلابي / القرآن إعجاز ل رساثل تلأُثح — ٢٨
يمصر.العارف دار ~ افه حلف محمد 

(.٠١٣٢٤)الأول الطبعة - الطثري جرر بن محمر الاط، - القرآن ضر ق البيان جاح -  ٢٩
تحقيقالبغدادي، باقيا ابن الجن بن محمي. بن اش عيي. قاسم أبو القرآن/ تشبيه١رت، ق الحإن — ٠٣ 

أول.طبعة م. ١  ٩٧٧ه،  ١٣٨٧سنة بالكويته، العمرية المهلتعة الداية، ومحمد زرزور عدنان 
والتورع/للنشر السعودية الدار — البار عل محمد د. والإسلام/ العلّب، ؛،ن الإنسان حلق — ٣١

الثانية)ا'أام-اخ؟ام(ّالطبعة 
الثالثةالعلثعة ~ بثروت ~ المعرفة دار وحدى/ فريد محمد العشرين/ القرن معارف دائرة — ٣٢

(٣١٩٧١.)
بوكاي.ُوييس الحديثة/ الحارق ضوء ق المقدمة الكتب، دراسة - ٣٣
الطبعة- القلم دار - دراز عبداه محمد دء والدولية/ الاجاعية العلأنان، ق إسلامية دراسات، - ٣٤

(.١٩٧٤ّ- الثانية)؛هما،د

للمخفحالمشوب / اف محاب ق المتثا.٠١ت، الأياتح بيان ق التآؤيل وغرة التنزيل درة " ٣٥
(.١  ٩٧٧)الثانية بيروت،-الأبعة الحديدة الآظق دار الإزكاذ- 

م(.١  ٩٦٧)الهضة 4طبعة / الزيات، حن أحمد الأستاذ - البلاغة عن دفاع - ٣٦
الخانجيُكتة اشر u -J١كر محمد محمود تحقيق - ا>حاق القاهر عبد / الإمجاز دلائل - ٣٧

الدل.مطبعة — القاعرة 

الطباعةإدارة - الألوّى محمود القفل أبو المثاق/ والع العظيم القرآن ضر ق المعاق روح - ٣٨
الثانية،الهلبعة الن،رية، 
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البغاديب د.مصطفى تحقيق ~ الخاري إّّاعثل بن محمل اش عد أي الإمام البخاري/ صحح " ٣٩
(.٢١٩٨١ام- ٤ ٠ -دارالقلم،اسةالأول)١ 

دار~ الباقي عبد فواد محمد تحقيق القشترى/ الحجاج بن مسلم الحس أي للإمام ملم صحيح " ٤٠
التراثإحياء 

شاكر،محمود الأستاذ تقديم — شامن الصبور عيد ترحمة — نبي بن مالك القرآنية/ " ٤١
م(.١  ٩٦الثانية)١ الطيعة ابهاد، مطيعت العروبة/ دار عكتية 

الدينحام تحقيق السكري/ مهل بن اف همد بن الخن ملأل أبو اللنوة/ -الغروق ٤٢
م(.١  ١٩٨ م  ١٤٠١بيروت،)— العالمية الكتب، دار طعة القدمي— 

الحممي—نعتم وتعليق/ نفد *ع الحاصر عصرنا حتى ايحمدية البعثة مد القرآن إعجاز —فكرة ٤٣
م(.١  ٩٨٠م ١ ٤ ٠ الثانية)٠ الطبعة الرسالة، مزّة 

*_(.١  ٣٨٦ة)الخامثطج،—الطعة صيد / القرآن ظلال —ل ٤٤ 
الة.الرسة موسآبادي/ لشروز / ايحيط القاموس — ٤ ٥ 

مكيةمثورات للمطثعة، الاتحاد دار عرجون- الصادق محمد د. وعدك/ العنليم القرأن -  ٤٦
كب'ت،الأزعر)آخآامآآهام(.

م(.١ ^١٩ الشروق)٠ محمود—دار معطفي د. عصري/ لفهم محاولة القرأن - ما٤ 
^؛راعيم-دارالفكرسساءةواكثر.

-،^ ١٣٦٧الأول)اتجة الشروق/ دار طعة - مطليان محمود أحد والعلم/ -القرآن ٤٩
٢١٩٤٨.)

الأولالطلبعة الأثرف- الجفط العان، مْلاع الدهان— ناصر معيد والعلوم/ القرآن — ٥٠
(١٩٦٥-٠١٣٨٥.)،

الأولالطيعة الفرقان، دار عباس، حن قفل الدممور — ونفحاتم إمحاؤ، القرآق القصص -  ٥١
م(.١٩٨٧ه-١٤٠٧)

م(١ّ  ٩٨١الشر)/دار عباس، حن قفل د. الرطانية/ االوصوءة ل نرأنية قضايا — ٥ ٢ 
أبودقيقة.محمود الأستاذ الترحيي،/ علم ق الديل. القول — ٥٣
الاستقامة—دار مطعة التأويل/ وحوم ل الأقاويل وعيرن التنزيل غواعض حقائق عن الكثان، — ٥٤

الأول)هآآاه-آ؛هام(.الطبعة القاهرة، 
>١٤٠١العري)الفكر التثي—دار حب محمد متصور  ٠٥للقرآن/ العلمي والإعجاز الكون — ٥ ٥ 

-٣١٩٨١.)
الطبعةعباص، حن فضل الدكتور / القرأن ل الزيادة دعوى ل اليان روانع ل المنان —لعناق ٥٦

الأول)ه.؛ام-هخهام(دارالور.
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دارطعة عطا، أحد تحقيق الكرعاق، حمزة ين محمود القرأن/ ق التكرار أوأمرار القرآن •تثايه -  ٥٧
م١٩٧٦xه-١٣٩٦الأءممام-اسس)

الحاوي)بميامكخه-اكلاىتر-اينالأنر،ساوابي 
الإمامطبعة يوسف، ض زكريا ^^ ٧١الووى، شرف بن الدين محني المهذب/ شرح الجموع " ٥٩

بممر.

ترجةدراز/ اض مد محمل الدكتور مقارن/ وتحليل تارنحي عرض الكريم، الارآن إل مدحل " ٦' 
م(,١  ٠٩٨ هد—  ١٤٠٠)القلم دار ~ عل العفليم عيد محمد 

م١  ٣٨٩الأول)الطعة ودارصادريثرون، الإملامي الكب - حنل ين احمد الإ1م - سند الم- ٦ ١ 
-٢١٩٦٩.)

الثانية.الهليعة يثرون، الكتب، ءالم — الفراء محص زكرياين ~ القرآن معاي —  ٦٢
الفكرالعري.دار انماوى يوني-تحق؛ق الالدين جلال مآ-معزكالأثرانلإءجازالقرأن/ 

الهلبعةالقاعرة، — الإسلامي الرايث، دار مكتبة الثعراوي— متول محمد الشخ / القرآن سجرة — ٦ ٤ 
الأول>^هام(.

—م  ١٣٩٠) والنشر للهلباعة العري الفكر دار ~ زهرة أبو محمل. الشخ الكثرى العجزة — ٦٥
٢١٩٧٠.)

الطبعة~ هارون اللام تمد تحقيق زكريا، بن قارص بن أحمد الخن أبو اللغة/ مقاييس محجم — ٦٦
الخلي.الباي مض مكت؛ةوط؛عة ( ٢١٩٦٩٠١٣٨

دمثز،القرآن علوم مرمة ~ ترقون وأحمد دياب الحميد تمد / الكريم القرآن ل اليب، مع — ٦٧
م(.١٩٨٢ه-١٤٠١rاك١نية)الطبعة 

اميننصوصه قوم —  ١٦ج الهمذاي، الخثار تمد القاصى العدلروالتوحيد/ أبواب ل الغم، — ٦٨
(.٣١٩٦٠- الءل؛عةالأول)؛ا/مام دارالكتب،، طبعة الخول، 

متدمحمل. تحقيق الأصفهاي، ؛الراغب، ، العروقالحس،ن أيوالقاسم القرآن، غريب، ل الفردايت، — ٦٩
اخماه_اآهام(.كبلال،ّركةدٌكيةوُُيعة'ّمعلممح،اياباالخلم،بمصر) 

الشرقطبعة الكثرى، التجاؤية الكتبة — الشاطئ إسحاق لأي / الشريعة أصول، ق الواغقايت، — ٧ ٠ 
الأدنى.

العريية،الكتب، إحياء دار — الباش تمل فواد محمود تحقيق — أنس ين ^، ١٠الإمام الوطأ~ - ٧١
م(ا١  ١٩٥ - م  ٠١٣٧ > وشركاء الخلي الباي مص 

يمصر.عادة الطبعة ~ دراز افه تمل محمد الدكتور العظيم/ النبأ — ٧٢
السامراتيإيراهيم الدكتور تحقيق ~ الرازي الدين يخر للإٌام الإعجاز دراية ل الإبجاز دراية " ٧٣

م(.١٩٨٥عإن)— الفكر دار محمل؛ركامحت،أيوعل— والدكتور 
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الحلان:

اسفيِىذضساترس)م؟\م(.مب٠ 
الرابعة.نة الالماع، العدد الإملأم، لواء لة حم ٠
خموده.الوهاب عبد الأستاذ مقال الثانية، الستة العاشر، العيد الإسلام، لواء لة حم ٠
(١٠  ٩٦٦)، ١ ٥ العدد الإملأس، الوعي لة حم ٠
الإسلأس،العدد؛ة،)خأها(.الوعي لة حم ٠
الأول،الستة الأول، العدد افه، عند من أته عل دليل القرآن سريعة السلمون، لة حم ٠
للدكتورالشاؤلئ— لبنت الياق )الإعجاز بعنوان مقال الأردنية الخامعة — الثقافية لجلة ا ٠

م(.١  ٩٨٥السائس)العدد عباس، حن قفل 
الأبحاث:

مركزمحلة عباس، حس فضل للدكتور اللغوية الدراسات ل وأثرها القرآنية الكلمة حث: ب ٠
م(.١  ٩٨٩— م ١ ٤ ٠ الراح)٩ العدد كلر، والمرة، النة بحوث 

اندسالجلد دراصات، محلة ونقد( القرآن)تحليل إعجاز ل الكت الرمال رسالة ث،: ح٠ 
الحديالحاشر)وخوام(.عشر، 

والدراساتالشريعة محلة عباس، حن محفل الدكتور ~~ اطه كتاب ل الذكرار قضية حث: ي ٠
(.٢١٩٨٧م،ةام-سان العددالمع،شعيان الرابعة، المة الإسلأسة-الكوت، 

الشريعةمحلة — عباس حسن فضل الدكتور — والحيف الزيادة من الحرف سلامة حث: ب ٠
~م ١ ٤ ٠ الأحرة)٨ ريح التامحح، العدد الرابعة، المة الكويت، / الإسلامية والدراسات 

م(.١  ٩٨٧ديسمبمر 
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ص
٥القدعة 

٦.^^٠.............،,....... وباب^ن تمهيد ز الكتاب جاء وتد 

بالعجزات............................,٩وتأييدهم الملام عليهم الرسل إل الناس حاجة تمهيد• 
١١العجزة 

٤١ الشريفة.................................... الأحادث من إليه ذهب ما عل التدليل ل الكاتب ؤيتمر 

٤١ .....٠........... ٠.٠٠ذلك..٠..ييان إليكم علمي، ملحظ اكثرمن يرجدعليه الفاصل الكاتب وماذكره 
٢٠اصطلاحا العجزة 

٠٢  ٠٠٠. ٠٠..,..,..,.,...,..٠  ٠٠....................................العجزة..............٠ شرومحل 

٢٢والكرامة العجزة ^ الفرق 

٢٢والحر. العجزة ب؛ن الفرق 

٢٣العجزة ل الحكمة توض 

٢٤اض. معجزة بماء 
إعجازالقرآن................................................

٢٧إعجاز كلمة هرت ظض 

٢٨الإعجاز وجوه 

٢٨التحدي 

٣٠المحيي مراحل 

٣١الراحل هذْ دراسة 

٣٥الامجاز تاؤيخ 

٣٥الأندمن حيوي الأول؛ المصل 

٣٨الإشارات دور الأول؛ الدور 
٣٨اثذم 

٤• الخاحفل 
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٤١همة ابن 

٤١الواّطي 
٤٢اكاق:سالرطتل الدور 

٢٤ نالوض \سم\ذالقرآن j الكن أولا: 
٢٤ الرمال عند الإعجاز وجوم 

٤٣الإعجاز لوجوْ موجز شرح 
٤٥للخaلابي القرآن إعجاز يان تانيآ: 

I٤٥ القرأن اعجاز رّاكأيان ياا-كلابي أولا: 

٦٤ القرآن إعجاز وجوه ثانيا: 

٤٨القرآن رعجأز j المحار الوجه 
٥٢الكتب دور الثالث: الدور 

٥٢لياقلأل القرآن إعجاز محاب - ١
٥٣الاةلأني عند القرآن إعجاز وجوه 

٥٨افدال الحار عد أ-القامحبى 

٦٢الخرجاف اكاعر م-ب-

٦٣الطم ظرية 
٦٣ن٠اناافماحة 

٦٥الكلام محاصر 
٦٦الفلم مض 

٧• اللفظ أضار عل رده الأول: الحانب 
٧٢الطم لطرية القواعداسمة الخانبالثال: 

٧٦ئد القرآن إعجاز وجه 

١٨ الزنحثرى عم بن محمود الإمام ٤- 

٨٥والإعجاز الحدتون الثان: القمل 

٨٧للراسي القرآن ١-إعجاز 
٠٩ القرآن أسلوب 

•٩آن اك نقلم 
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٤٤والأرصى السموات حلق قضية أولا• 
٤٦س:قفةاس 

٤٧وما الأرض 
٤٧والحيوان البات عن القرآن حديث رائعات 

٤٧الطوفان 

٤٩مصر من الخروج سائسا! 
٥٣...٠•.٠ ...٠٠.................والتوراة القرآن ين اللام عاليه يوسف قصة 

سق
١٥٠الأعجاز وجوم 

١٥٩، jlJlالإعجاز الفصلالأول: 

١٦•الإءجازاJاJ أهمية 
١٦١الكل.ةامآن؛ت 

١٦٢امأت المالصور j الكلمة نمة 

١٦٥المرآنتآ الثريات حمانص 
١٦٦القرآنية الكلمة الشنملها القيم 

١ ٦٧الخلمة دلالاته له الكيتن ين الخائر 

١ ٦٧القرآن ق الترادف دعوى أولا: 
١٦٩٠الكلعات. فوائدتحديدمعال 

١٧٠لأ-رادففيممابالثٌتعال 
١٧٠مترادفة يقلنانما مات 

١٨٢الشامة الواضع ل الخلقة الألفاخد اسمال نانيآ: 
١ ٨٧تعال افه محاب j الخرف رسالة ثالثا: 

١٨٨متثايه ماض ١jايمالالأءرفالخالفة

١٩٣الخرفوذكر. حذف 

١٩٩القرآنية رابعأ:الخ.الة 
٢٠آاكآك؛د  ٠
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٠٤والذكر الحذف "" ب

٠٨...٠ ٠ ٠ والتأخر,التقديم ~ ج
١٠والرخمة اينمرة الأول! الأنموذج 

•١اسموامة الأنموذجاك1بي:
١١والحلم اإاغفرe الثالث! الأنموذج 

١٧القرآنية الفاصلة ت خامسا 
٢٤التكرار تضية سائمات 

٣١بالزيادة القول مايعأ! 

٣٩اسي الإعجاز اس: الفصل 

٣٩..................عالمي؟ إعجاز هناك وهل علميا؟ ميرا القرآن آيات مر أن يمكن هل 
٤٢الأدJ٠ين من المانعون أولأت 
٤٥المحدثثن من المانعون ثانيآ! 

٧٤ ..... ٠ .....٠ ........٠ ....................٠ ٠ .......٠ .٠ ٠ ...٠ ..٠ ٠ ٠ الاتحاه ٥^١ ق الخ0لأ جوانب 
٤٨................................................................شاكر محمد محمود متاذ ألا 

٤٩العلمي للإعجاز المشتون 
٤٩الأتدمجون اولأ:

٤٩الغزال ا-الإ،ام 
٤٩ارازي ؟م 

٥٠المحدثون ثانيآت 
٥٠ممحمدصد0.......................................٠......٠....................... 

٥٢رصا رشيد محمد 'الشخ ٢
٥٣الرانعي صادق مصطفى م-الأستاذ 

٥٤دراز عيداض محمد -الدممرر ٤

٥٦حموية الوهاب عيد الأستاذ - ٥
٥٦الغمراوي احمل ممد ٦-الأصتاذ 

٦٢رأبازافرالملمي 
٦٦^لمي...................................................٠.................. 
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٢٦٦الإنسان حلق 

٢٦٦الإنسان 

٢٧٢الفلك علم 
٢٧٨المِازخالانة 

٢٨٣اكشريم الإيجان الفصلالخالث؛ 

٢٨٥التشريعي الإعجاز 
٢٨٦للقرآن التشريعي الإعجاز نفهم كتف 

٢٨٩القرآنية التشريعات جوانب 
٢٩•الزكاة اولأ: 

٢٩٦التيق 
٣٠٣الرق نانيا;
٣٠٨الإسلام ق الإرث نفلمام ثالثا: 

٣١•الماثفياس 
٣١•اليهود عند التوؤيث نفئام 
٣١٢الرومان محي الإرث نفنام 

٣١٧الخللاق رابحآ: 

٣٢٣الكريم القرآن j اف اخيار الرابع: القمل 

٣٢٣ءنالأ.مالالفة القرآن أخيار 
٣٢٦التقبل...........................................غيب من بأسر القرآن إخيار اكاق: الحث 

٣٣٣الروم........١..................................... الإعجازالتميدالإءجأذ القملالخاست 

٣٤١مايسسبالإعجازالعددي القملالسائس: 

٣٥١اَك(محت 

٣٥٣ئمحتر،َأى 

٣٥٩امى 
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