
























نمول!أربعة وفه 

ؤاحكاته.دفنه القرآنٍ(؛ النص الأول؛ لفحل ا ٠
الحثو.فرية الثانب■ لغصإ ا ٠
العربية.حمحايص بعض الثاك؛ لقمل ا ٠
وموقفوتارنحها، تعريفها الزوائد؛ الرابع؛ لقمل ا ٠

بالزيادة.النول وأساب منها، 
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هؤءا أ حقره زرْنوإو أنتنِ ١^^ ُؤويأثح الحاقدين، محاولات 
:^![٣٢.]

قلعتهمن فجاووه الآكريم، القرآن أرادوا أنم لأولئلثح الهلالع سوء ومن 
الرماة،حمح عل نتعحي ام ١^^ قالته ؛ ~ كذلك، قادعم وكل ~ احمينة 

]إبرامم:ا■؛[.أ:بمدأ©أا4 ينه لرول مهكزم ُؤوإنَكث المال، وذوي 
وأرىنما، أولئلاح من أصفى — عنائهم مع — جاهليتهم ق العرب كال ولقد 

بيانهعن بعيدة الكريم القرآن هدا عل افراءاتيم كانت يلقي حنا، وأرهف، شعورأ، 
ولكن.. بيانه.حول محوموا أن دون الكريم، القرآن حدثنا ما فتها فقالوا ولغته، 
قلو-م.ملأ الذي الحقد نتيجة إلا ذللاط وما صحبا، لكا مسلكوا أولئلئ، 

يقلدونالأين الحرب، والحداثتون والملاحية، والمثرون، قون، تتم والم
بعّفري يشككون فتارة القرآن، هدا لغة من ينالوا أن جهدا يألوا ر وأولئك؛ هؤلاء 
ثاب)؛ ١٥ؤ تعال! قوله ق لهللابه عقل سعيد يقوله كان ما معنا مز ولقد ّّ كلماته. 
نجل.ْما هذا ومثل قاب، االقوسان ليس أنه من ]النجم!؟[؛ أهأه أدن آو متنا 

النحويةالقواءا٠ لبعض القرآنية الآياالإتا بحفي محالفة حول مزاعم من ل-عضهم 
والبلاغية.

نيآوأأن أبثر ، ^١٢البقرة؛ سورة ق تحال الق قوله ق العوم ما ذللثط ومن 
وآلملمتهطخاؤر وابومح- إئي ءاثن س أو وإئ و؛لمني آتشمق نثق جوهآلإ -و

آلنّملوأبن وألسكتي وألتس المسزف دوك، ثهء عق ألتات وءال والئنس وألكنس 
عتهلاوأ^١ ثهسدض وآلموهوي1ق\ ألرئزْ رءامح، ألصأوه أتمايس• وف، وأكادل؛تا 
أل٠نقولهم صدفوأ أديف أؤكك، ألثآ؛؟_ا يحنن وألق/ا؛ ألتاساء ف، وأمحنهر؛زا 

علمحتلوفة لأما )والمحابروز(؛ الصحيحة؛ والقاعدة قالوا؛ ؛[؛ UU:o_^Jl]?ؤآه 
■4 هم بمب ُأ/نألثومث وهو؛ ٌرذوع، 

١٨







السقمم النسنن موافنه حيهحا صعولا قعاذبمّسا ممت وكم 

وذوم'

اقصن, مم"ذمتي مانك وإذا 
قل:فما الدوق؛ اما 

ريضنم قم ذا بك ن ون

واولكبنهاذةفيرفه_ىال

الزلألأالأءَ به >أ محي 

أحدبثك ولا الكفر، ق يلتمان أما مع الوليد، ياله ما مع هلءا يقوله ما فابن 
بينها.للمقارنة محال لا بل حنتأ، منه وأرهف، ذوقا، منه أكثر كان الوليد أن 

اللغاتمن يمنزها الذي وهدا الإيجاز، لغة العربية أن فمع الإطابح، وأما 
بأقلالمعنى من تل نأكر يعقلى الإيجاز، ق آية الكريم القرآن كان فلند الأوروبية، 

قدرمناللفذل.

ماكل نتعقم، حيث الكتاي،، هدا فكرة حولص تدور الذي هو الغرض ا وهل. 
غثر'ديد.لله ذللثج أن لتين حملة؛ أو < ءلرفآو ف حي من زيادته ادعت 

■عله رذ أن إل بحاجة فلم ممل، الدرآن بان الادعاء وأما 

لبعضا بعضهم يمد إخوة له أن وحدنا لوزي، المستشرق هدا تركنا وإذا 
يتنمرون.لا تم الغي، 

مادة)قرآن(:تحت الريطانية المعارف دائرة ق حاء 

لهلزوم لا الذي التكرير ب بة واصحة عفلمة أدية مهارة هناك رأفليس 
(،راء.والخمل الكيان اض 

رنقض.رد الرطانة؛ الموسمزعة ز قرآنية قضايا كتابنا؛ انظر 

٢١

















































































































































































































































































اثسابعالبحث 
)اتواو(حرف 

وعشريننيفأ ذكروا فلقد الزيادة، دعاة عند غ^رها من الواوبأقل حفل كن يإ 
كلواضح الإعرابي( التعمل وإن ذكروه، فيا ظاهران والتمحل التكلف ولكن آية، 

اممه.ثاء إن سترى كا الوصؤح 

آيات'أربع ذكروا البقرة سورة ففي، 
الأولى,الأية 

]اومة:ما0[.لمتدون.ه ثلم والئنهان ١^!، نرسم، آائتا 
الفرقان.الكتاب مومى آتينا عندهم.' والتقدير الواوزائدة، إن ؛ فقالوا 

فالعطف،بعيد، الزيادة احتال، أن والخنق ذللئا، يقال، أن يستقيم كتف أدرى ولا 
كتاباكونه لأن ايياق؛ ح احتلاففيها ط ينم التي، الصفات عطف قيل ص يكون قد 

المقرون.ذكره ما هذا فرقانا؟ كونه عن خثلف، 

أعطيهما بالفرقان يقصد وأن الذوات،، عطما من يكون أن عندي مانع ولا 
واممذابءالصادق، ين تفرق، أن شأنبا من التي المعجزات اصمن الكليم 
الثاسة,الأية 

]اوقرة:ا-اآ;اانمال،: قوله 

هوثيئا تكرهوا أن وعى عندهم! التقدير فيكون زائدة، الواو إن • قالوا 
لكم-حم 

(.٢٢/١البحر١نمل،))١( 
)X(؛U،jU;JU؛Y/؛(،^;

١٥٧



















































































































































































































































































لوالديأحرا ناق ح متزان ل كتبته ما يكون وأن منهم، بجعلنا أن اف نرجو 
إللنا موجها ريي(، لوجه خالصا واخو0-< وإحواف ولأمرق، ل وذخرأ اتدق، وأس

هم،•ربح لكون الإخلاص، 
محريما خثر عنا الكتاب، هذا عليه تزل الذي ، محمدا سدنا نحزي والله 

وصحمهوآله محمد سيدنا عل الله وصل وصحبه، محمد سيدنا وآل أمته، عن نبيا 
وملم.
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