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>ؤروثاحملة: عن نثأ استJراك لأث1يئه تتقرأض ولتئ حملة: 
أسبابباخل يعقؤب أمر الله أن ؤالمعى• ه، أ>وهم أمؤهم حث من دحلوأ 

قدرهُثيء من الله من عنهم يغي لا ذلك بان علمه مع والنصيحة، الاحتياط 
ؤعلممالمعتادة، الأسباب أمردسلواف وقد الناس، عن حي تعال الله مراد فان لهم، 

أحدهما؛فيهملمون الأمرين تطلب يعلمون لا أكرالناس وليكن ذلك، يعقؤب. 
واقع،أنه ؤعلمم اش قدره أمنا تدفع لا الظاهرية الأسباب أن معرفة يهمل مجن فمنهم 
دأدثر؛ما■عدم الأحوال بعتش ق أراد انله أن يعلم ؤغلولا الأسباب يهمل من ومنهم 

ؤإةاثنيدحلتعال؛ قوله مثاله: سؤال(، جواب مؤصع ي الحملة )كون قوله؛ 
^١٥١يملأ 

دبالسؤ١ل؛بخطر جواب بياق، اّتئئاف رمحي(، نأل،ئت؛وىلإ.ه امح؛؛ ؟حل 
لأملأثؤمؤن ءامإؤأن مؤئ؟^؛j< أكث السابقة: الأية ق تعال قوله سامع 

فبينالدنيا، ي الكافرين رزق وعن الأحرة ي الومنين حال عن رمحي(، وآه لم 
ماؤأن الدنيا، ق النصر بعد الخالد النعيم يعتليهم أن ا،لومنين ولايته مجن أن الله 

منفحتلهم الإيمان فهم من مسلوبون لأنهم به؛ عبرة لا الدنيا ق الكافرين اعتناه 
العياب.الخلمؤد عالم ق ؤكاقبتهم الأنعام، 'يحفل وتمتع أكل الدنيا 

تعريض(:مؤغ ق الحملة ركون قوله: 
ؤءادإو4ُتولتعال: كقوله تصريح؛ بغير مراده السامع يفهم ما التعريض: 

قرة(.ر١Jوما'؛١^١ هدعمها 
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ايتاسات؛علم فائدة 
\ذطو]امبه خزز شريف علم الماسة أن لأواعلمم م الزبمي يقول 

الكلامأجزاء جعل راوفايدته يقول: ثم يقول...W، فيما القائل قدر به ويمف 
حالحاله التأليف ويصير الارتباط، بذلك فيقوى بعض، باعناق آحدا بعضها 

الآجزاء((رماللائم المحضم الكناء 
إمححازالقرآن:وحو0 من الناسبات علم 
بينالآرابط يؤكد الذي ^١^؛،، ٥١١الإعجاز مظاهر من مجفلهر الماسة علم 

باحر؛حلكم وربط باحرى، فكرة وإلحاق العاق، يسلسل ق والحكمة ١لآيات 
الأحرالعض تاكيد ق بعضه لسم متلاحم، مهرابط قرآف فسق وجود يؤكد مما 

ممحوة.ؤغاية محبتغاة، ؤحكمة مقصؤد، معي إل للؤصول ويؤصبحه، 

بعضهاوارتباط وسوو0، آياته مناسبة إعجاز؟ت ؤجؤ؟ لأمن هم' السيور يقول 
١لميافياار٣ا.منتظمة المعاق، متسقة الواحدة، ^ ٠١٤١١٤'تحنكون حق ببعض، 

إلإلا مجع لم اللاض ١لقرآن إعجاز ررإن ت هت التيابوري أبوبؤتكر وقال 
كالكلمةكله القؤان كان حق وّءور؟، آياته بمحا والقوية الخفية، الماسيان هده 

وتماسةا«بىا.ترسا الواحدة، 
علمق ينحصر لا للقرآن اللاَي الإعجاز لأن ه؛ منه مبالغة ؤهدء 
فقط.الماسات 

.١١٩١; الاثار: صحاح الأنوارعل مشارق انظر: ضارشا. نحمرلهرف أي: ١( 
.١٣٥; للزض: ؟(البرهان 

-١ir; للسور: الأقران معترك ٣( 
\اأ١.والسوروفوائدها: الأيات بئن الناسبات ا( 
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|و0وي|رهوحث 

و|وخوووة1ممحوهاس€ واوو1وون الاعرض 

أدفك0اوالفوق 

سن:اللغوي اضق الأول: المطلب 
اللغوي:العق 

سهولةر١اي واطراده الشيء ؤهوجريان واحدمحلؤد، أصل والنون السين ت سن 
أي:نئة؛ ايله ؤس بينها، للناس: انله ؤسها ونهيه، وأمرْ أحكامه انثه: ؤسنة 

•اومحساحةل كانت حعسنه السيرة، والسنه: قويما، حلريقا بين 

ادءتىالأهkلأحم:

ييفعل أن تتضمن الق العادة ش رروالسنة ه: تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
بالأعتبار،،ر'اا.تعال أمرانئه ولهذا الأول؛ بنفليره فعل ما مثل القاف 

المجتمع،يثمل: والمكونات المكوناتاا، ق المعلؤد اقثه حكم راش وقيل: 
رراضن((رالبكلمة مكونة فهد0 والهلبيعة؛ والأنفس، 

.ii/rاسة: مقاييس ١( 

T٩٥/٦سن: مادة منظور، لابن المب لسان ٢( 

/•١٣.٢تيمية: لابن الفتاوى محموع ٣( 

•حاسم: الحاج محمؤد جتكار القرiان: ق والمجتمع الطبيعة سن أ( 
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الاحتماب:ؤالمهن الكونية المنن تعريف 

الماديةوالأحداث والفلواهر بالأشياء تتعلق الق ي الكونية: المنن 
غاليا.والشيمة 

وأفعالهم،البشر، بملوك تتعلق الق السنن تلك فش الاجتماعية: المنن أما 
وما١لبشري، والعمران الاجتماع أحوال وفق الدنيا، ي ؤيسيرلهم ومعتقداتهم، 

وايورالالعاجل ق نتاج من ذلك ( Jpيترتب 
الاجتماعية:ؤالمنن الكونية المنن بين الفرق 

ذكرما بعد ه فيقول الدقيق الفرق هذا جمز: تيمية ابن الإسلام شيخ يبين 
بدينه،تتعلق سنن كلها السنن وهد0 رر..ا والاحتماعة: ١لشرع^^ة السنن من كهثرا 
كسنتهالشيعة؛ بامور المتعلقة السنن ش ولمسك وؤعيده، ووممده ونهيه، ؤأمرْ 

العاداتءار؟؛.من ؤغيرذلك والكواكب، والقمر، لشمس، اق 

الفرقارخل قائلا: الفرق هدا M زيدان الكريم عبد الدكتور بين، كما 
الأولأسباب هوأن الاجتماعية، الأحداث وبين المائية الكونية الأحداث بين 

هدهوميقات نتاخها ض بدقة الحيقم أمكننا عرفناها إذا مضبوحلة، بينة واضحة 
الغليانإل ويصل دنحة، كدا برؤدته ديجة بلغت إذا يتجمد مثلا فالماء المتائج؛ 

وهاكذا.الوقت، من كذا وبعد ١؛•^>^، كذا إل حرارته ديجة ؤصلت إذا 

أكتوبر، ١٢٨العدد بالأنين، الكريم ١لقرآن تز الحاففلة حمعية عن الصادرة الفرقان ■محلة ينثلرت ١( 
؟ا•؟.

.٥٢صرت مالم؛ ؤشاد محمد د. نحقيق الأول، الجمؤعة تيمية، لابن ائل اليمجامع ٢( 







رر•••ه؛ قطب سيد يقول الطليقة، انثه مشيثة ثميد لا الثابتة المن ؤهذء 
هذهيقيدها لا الطليقة ايثه مشيثة عمومها— ق الثابتة— السان هده جانب ؤإل 

عمالها((رالمن كانت وإن السان 

)المشالأنفس ودلائل الكونية( رالمش الأفاق دلائل مفهوم الثالث: المطلب 
الاجشماعيه(:

أؤثمذيللي آئد لهم ينو حئ وفآأشكم ء١ثثاقآثثاتي نربهز تؤ 
شءييد.هرنمدى(.ؤ أثدءؤ .مؤف 

القرآنكون ض ؤحججنا دلالاتنا لهم سنظهر وأي: ه: كثير ابن قال 
مجنه، \لأن(ة( ؤق حارجتة بدلائل ي رسوله ير ه اش عند من محرلأ ح1\ 

ؤسائرالأديان.الأقاليم نش ١لإلأم وظهور الفتؤحات 
ندر،وقعة قالوا: قوله: ي والمدى؛ والحسن، محاهد، وعن 

ؤصحيه،محمدا فيها اثئه نصر بهم، حلت الير الوقائع محن ونحوذلك مكة، وفتح 
ؤجربه•ال؛اطل فيها مححذل 

منأوعليه أوفيه منه الإنسان ركب ما ذلك من الراد ييكون أن وينحتمل 
علالدال التشرج علم ق هومبسوط كما العجيبة، والهيئات والأخلاط المواد 

المتباينة،الأخلاق مجن عليه هومحول ما وكيلك وتعال، تبارك الصاع حكمة 
يقدر■بحولهلا الأقدارالي تحت فيه هومتصمف وما ذلك، وبين وقبيح حسن مجن 

ا.يجونهارار أن ؤحدنه ؤحنلمه وقوته 

.١١٢؟/•القرآن: ا(فيظلأل 

.U١٨٧/ كثير: ثرابن ؟(-ش



يشملما ه ءاينتئا تإيؤن ؤ قوله: ق بالآيات را١راد ه: عاشور ابن قال 
رويتهامعي حملة من فان القرآن، آيات يثمل وما ١لقرآن عن الخانجة الدلائل 

والأحرة...حيرالدنيا إل بدعوتها إياهم نصحها ويبئن أحبارها يصدق محا روية 

ويعكونلأممهم، الشامل عمومه عل ه \كزفو< ؤ.في يًكون أن الأحسن 
مثلأنفسهم؛ تصيب أحوال ق صدقه يات ١ يرون أنهم ه مم أنفوق ؤ معي 

جهلأي مقتل من أعظم عيرة ؤأية بدر، يوم كيرايهم محانع من شاهدؤع ما 
وثلاثتهمذبجه عؤد س م بن الله عبد وتول الأنصار من غلامان رماه بدر؟ا يوم 
غيرلو موته: عند قال وقد العنيدأ الخيار ؤهوذلك االسلمدنأ صعفاء من 

وقدالمي.، بيد يومئذ حلف بن أي مقتل من أبلغ عظة ؤأي قتلي، أكار١ا 
حرؤحهليلة لزؤجه فقال بذلك أي أيقن وقد أقتلكاا، ١اأن١ بمكة: له قال كان 
لقتلفيأ«رُعل لوبصق وافه بدر: إل 

الأفاقق آياته من ويرببكم لهتكم، الله ررفسيقيم ه: السعدي وقال 
العظيمة،الحوادث من تعال الله ومحابجدئه الأؤض، وق السماء ق الق كالأيات 

محنأبدانهم، عليه اشتملت مما ه مم أنفوق ؤ الحق، للمسمتيصرعل الدالة 
وايثلأتالعقوبات حلول وق وباهرقدرته، صنعته، ؤعجائب الثه آيات بديع 

١لآيات،تلك من ه ألحى له لهم _>، ؤ"حئ احلومتثن، ونصر •لكذ•لأن، اق 

مشارق١^: وأثارون• أكره والجميع والخزاث، الحمار الكاف: ويئدسر الهمزة يمح اا١اsك١ر٠ا: ١( 
.١٣١; الاثار: صحاح الأنوارعل 

.٩٣; ٢٠التحريرواكوير: ٢( 









يعترضلم هوالعدل اش بأن العبد آمن وإذا الحكم، ي فيجور الهوى به يميل 
ذلككل لأن يوافق؛ أولم العبد مراد وافقت ؤسارأفعال، أحكامه ق عليه 
.ينينىر١٢ما وعل ينئي وهوكما عدل 

أهلشتؤشلنأ ءاميإ |تثهتجفين آن ال£ثئات آنئيمأ ١^؛؛، حسب م آؤ 
itp  الثح ه ئثأق 0 ؛ذكوث ئ ظ ض ٣

أو؟ه)الحائية(•نض محقتيث يثا دش0 
السيرالاحمال:

ينضترم- أن والمعاصي الكفر يجواؤحهم اكتسبوا الدين أحسب 
الدنياق يستوون بحيث الصالحات، الأعمال ؤعملموا امنوا الذين مثل الحناء" 

بجلنهماولم بالغة، لحكمة والأنض السموات الله ؤخلمق حكمهم، قبح والآحره؟إ 
ييثللممهم لا واقئه أوشر، حير من كسبته بما نفس كل ول؛ئجرى عسا، 

ق،سيئاتهم.زيادة ولا حسناتهم، 

الايات:نظم الإعجازي ؤحؤ؟ من 

دعل»ها.وما قبلها محا بجسب محله مواقع دلالة ١لمرآنت نقلم دلالة من 

لقصرأغراصهالمب؛ كلام ق تتاق لا الدلالة وهدْ رر... عاثورهمح؛ ابن قال 
والتلاوةالتدكثر قبيل من كان نا فانه القرآن، مجلاف ؤحطهم، صائدهم قي 

والأغراض.الحمل مواقع ممرد تال الإطالة وبتلك بالإطالة، أغراضه سحت 
حمادة:ءاروق د• الحمى' الله أسماء ١( 

وأء



وإتجرىست-لى وآ'لأرم، ألتمأوني آش وثهقآ ؤ قوله ذلك: مثال 
آجئحوأآفين حسب آم ؤ قوله: بعد اهُه، يثليؤن لا ^ د=ضدغ يثا ممن 

ماستأء ومث1^ ممهأ٥^٢ سؤآءَ أصفحك ؤعملؤأ ءامنإ ئإؤثن؟لإط أن ألسعات 
بتراكيبهمفيد آحره إل ه وإ/أه ألتتوت نئوأئن ؤ قوله؛ قاف ه، 

آجئحإآقيا حسب آم ؤ قوله: عقب لوقؤعه ؤهو والتدكر، التعلم٢ من فوائد 
عملمن مع السيئات، عمل مجن دستوتي لا أنه عل المليل موقع واقع ه ألتتقات 

الآخرة((رالنعيم ق الصالحات، 

بماصن وهجرمح،ؤ ؤ تعال: لأقوله الأزيات: نقلم ق ه عطية ابن قال 
أيري0انألتموت أثن ؤحاى ؤ قبلها؛ الق للجملة العلة موقع ق ه، يتقتت 

الحراءفكان لأير؟ا، لأم تحنكون يقلهرأن ه قوله؛ ي لأواللأم ه م 
والأرضاار"اا.موات الخلق أسباب محن 

العدلإمحلهار العلم هدا خلق محن المقصود أن لأوالمعى ه: الراني وقال 
الديحاتق التفاوت ؤحصل والقيامة البعث حصل إذا إلا يتم لا وذلك والرحمة، 

المبهللين،ار'؛.وبثن ال؛حقين بئن والو،١ت 

\/والتنوير: التحرير ١( 

ؤصلقوم بها اهتدى حيث من فيها الأمر صار أي الصيرورة؛ لأم محكون أن آخر: احتمال ولها ٢( 
.0٨٦إ عهلية: ابن تفسير انقلر: أوشر• حير من اكتسب وبما بعلمه أحي. م يجازى لأن عنهاآخرون؛ 

.0٨٦إ عطية: يرابن تف٣( 

بصرف.. U٦٧٧؟/ شيرالرازي: ا( 

CtuJ









التعريض:الأيات: ي القرآق المعلم الإعجازي وحوم من 
ؤنى(لمإاك>سشا،طلإعؤ تعال؛ قوله ق عاشور- ابن قال 

إعراضهمبأن الكتاب بأهل العريض منه اصود ابتداو، رااستئنادا ه-ت آلظك 
وياقامةبتهديدهم منهم، الملك وانقراصن متهم، المبؤءة زوال خمي حسد هو إنما 

ا.العربا(ل إل إسرائيل بي مجن المعؤءة تنتقل أن عجب لا أنه ي عليهم الحجة 
وق»... \فييه: ^١^!، ١^ ذ ؤىخ\فيل تعال: قوله ي ه وقال 

الماسكان أن ؛ٌد والإشراك، الحهالة ظلمات من العالم ق حدث مجا رمجرإل هدا 
الضلالات؛إبءلال من بفلهورالإسلأم ماحدث وإل مجؤبى، كدين صحيح ين دص 

ألثماربقوله: الانتهاء ليكون ه؛ ألهآو ؤب ^١^ ؤ بقوله: ابتدئ وكلك 
دلوالذي ه، ؤئوفيأئكث> قوله: ق الذي فهونخليرالمعرض ه، ثي أق 

هر؟ا.آئث ٠^٠ ؤآحئ ؤ بقوله: الكلام الرمحزافتتاح هدا عز 
الهدايات:

ؤشيدالشيخ قال ملكه؛ تصريفه ق ؤحكمته اثله قدرة خمي دلالة الأية ق ١( 
بجسبان،الشمس ؤجعل وداًكويرها، تدبيرالأؤض ق بجكمتلثا إنك ت»أيت يقي. ؤصا 
قدرتكضخ ينكر فلا الأحر، ذث0نموا سببا يعكون م\ الحديدين أحد ق تريد 

كبيرئثاء مر وتغنكهما ؤأمته، نشاء،كمحمد من، والملك المبوة توق أن ؤحكمتك 
٠٢والهاوارر الليل ق تتصمف كما الماس شوون ق تتمكف فانك إسرائيل؛، 

.٣٢١٢; التحريرواكوير: ١( 

؛.٣١٢; المابق: ؟(الرجع 
.٢٢٦ما/المنار: ٣( 



والإجرام،الظلم أهل من الملك سيرع تعال اض أن إل إشارة ١لآية وق ٢( 
والعدل.الإيمان أهل ويوتثه 

اللهماأجؤى ذلك يناق ولا تعال، اللص لمشيئة نح ون/عه الملك حصول إن ٣( 
ؤسببؤحصوله، الملك بقاء سبب حما الق والدينعة، الكونعة الأسباب من سنته به 

تابعةكلها الأسباب بل يقيء، يستقل سبب يؤحد لا الله، يمشيئه كله١ فاتها زواله، 
والقدر.للقضاء 

ؤالهار:الليل إيلاج ق الله سنة الصر، ق الله سنة اقتران الثالث: المثللمب 
والمهار؛الليل إيلاج ق لسنته عليه، بؤآ الذي نصر ق سنته بين الله قرن 

المظلوم.كرة ي قادر الليل المهاري إيلاج القادرعق أن إل إيماء 

لليهانم%ري-ه ليعلنه بض مامؤّساهءنم بنل عاقب همين لللك^> ذؤ 
ويإج'أفهثاردإمحأ>ىآمحبجئأدلفي'أائهثاي ثمر٥ 

0محأمحأشِيظةئىظمحص
وآسؤىاش'وامة0ّمح

محمحأسممئ،جم04)ني(•
الضيرالإحمال:

بمقابلةالإذن ومن الحنة، انله سبيل ق الهاجرين إدخال من الذكور ذلك 
اعتداءه،المعتدي عاود فإذا ذلك، ق عليه إثم لا بحيث اعتدى، محا بمثل المعتدي 

الصرذلك غفورلهم، المؤمنين، ذنؤب عفوعن الله إن عليه، المعتدي ينصر الله فان 



والهارالمهار، ي الليل إدخال قدرته ومن يشاء، ما قادرض اش لأن عليه؛ للمعتدى 
البافعالهم، عليم عباده، لأقوال سمح اثله ؤأن الأحر، ونقص أحدهما بزيادة لليل، اي 

الهار،ق الليل اش إدخال المدكورمن ذلك عليها، وسيجازيهم محنها، ثيء عليه بجي 
إنحق، للمموبن وكرْ حق، ووعدْ حق، فدينه هوالحق الله لأن الليل؛ والهاوي 

هوالله إن له، لاأساس الذي الباطل هو الأونان محن الله دون محن المشركون مجايعبده 
والحلال.والعفلمة الكيرياء له الكبيرالذي وقهزا، وقدرا ذايا خلقه ض ال*لي 

الإبجازرمالايات: ي القرآف المقلم الإعجازي وجوم من 
القادربانه عليه، بئ ومحن أولياءه الله نصر ررمعناهات ;بموت عتلية ابن قال 

إله د؛للكتث> بؤ أشار بان العبارة فاؤحنت قدرته، نقاش لا الذي العفلمائم عل 
ؤحعلتعال، لغيرانله يدش لا محثلأ محنها فدكر بتفصيلها القدرة ؤعبرعن الصر، 

وتشبيهااار؟ا.نحورا إيلاجا الهارؤعكسهما وزيادة الليل تقصير 

الايات:بين المناسة الإعجاز: ؤحؤه ومن 

ارأيفقال: بالأخرى؛ إحداهما الأيتثن تعلق سبب عن محسن الرازي ناءل 
ياص تبجيج ذ;كأَمح ؤ لقول: طق 

آقِمحوماقاله؟((.

الّلاغة،أنواع أعظم من وما أخرى؛ ق وإطنابه آية ي إبجاره إعجازه؛ وجوْ لأمن ه؛ السور قال ١( 
المتعارفاJعبارة من بأقل الممصؤد أداء هو أوت زائد، غير بلفظ المراد عن التعبير والإبجاز 
مثر.بتصرف ، ٢٢٢ا/ الأقران: 

.١٣١ا/ عطية: ابن نمير ٢( 



ذلكأي: ه؛ دتبمى ؤ أحدهما: ؤ-جهين: من راوالخواب: فقال: أجاب ثم 
والهاروْم،بمرقالليل حالما كونه الّالغة قدرته ومزآيات قادر، أنه التصرمسب 

قادزالكن كيلك لكن وإذا فيهما، بجري بما عالنا قادزا ييتكون أن فؤحب فيهما، 
بماالدنيا ق المصرسعم ذلك مع سبحانه أنه المراد وثانيهما: فيه. الصرمصينا عل 

الأحر((ركق أحدهما وولؤج والنهار الليل تعاقب من يفعله 

المقامهدا ق والمهار الليل ذكر اروي ه:ت والتنوير التحرير صاحب وقال 

اعتقاد،صلاله الخكفر لأن بالنهار؛ والإسلام بالليل التتكفر تشبيه إدمحاج 
والاعتقادالحق به نوريتجل الإيمان ولأن محللممة، ي يمشي الذي مثل فصاحيه 

المقصؤدالإيلاج أن إل إيماء هدا فش النهار؛ ي يمشى لكلذي فصاحبه الصحيم، 
ب ٠٠ ٠٠ ٠٢

ولد.لكالإشراك، ظلمة بعد الحق ظهورالدين أي: الليل؛ ظلمة هوظهورالهاربعد 

الهار((رمصؤء غت الليل ظلمة يحول أي: النهار؛ ي الليل بايلاج الأية ي ابتدئ 

الثلرإليؤحه رروالسياق الأيتثزت بثن الناسبة عن محبمف، الظلال صاحب ويقول 

بصامهمليفتح غافلين؛ عليها الناس يمر لا حق المكررة الكونية الظاهرة تلك 
جانب،من الليل وئسدل جانب، النهارمحن تطؤي وهما القدرة، يد عل ومس-اعرهم 

نحتل،لا عجيبة دقة ي جافي،، من النهار وتنشر جانب،، من الليل تطوي وش 

Sio ٢٣ا(تفيرالرازى: 

/ا\/0اما.والتنوير: التحرير ٢( 

و،ء



وهويدفعالبى عليه يقع لمن الله ضر ؤكدلك يتخلف، لا عجيب اطراد وق 
الهاروإيلاج الهار ق الليل إيلاج كسنة سنة إنه العدوان، نفسه عن 

سنةفش العادلن، سيئان ويشر المتجرين سلطان الله يزؤي فكذلك لليل، اق 
قالمدرة دلائل بمرون كما غافلتن اكاّس عليها يمر السنة تلك كونية، 

دشعرون«راللا وهم التكون صفحة 

الهدايات:

الذيذلك ش: ه: ١^، قال الإلهية؛ القدرة عل دلالة الأية ي ١( 
يقدرفلا الهار، ق الليل أولج الذي أنا هوباق المفللوم نمر من عليك قصصت 

ينصرعبده(ار؟ا.أن قدرتؤ هدا قدرتؤ من أي: عليه؛ أقدر ما تؤ أحد 

المؤمنونأخذ إذا أعدائهم ٣، بالصر للموبن انثه من ؤعد الأية ق ٢( 
كتابه.ق اننثه علمهم التصركما باسياب 

يعلمهافلح،تتيم ناخر وإن للموبن، انفه نمر ق والقثن القة ٣( 
وتعال.سبحانه 

والعفو،والصر، والسمع، والمغفرة، والحلم، العلم، تعال: ايئه صفات إثبات أ( 
سواه.من عبادة وتؤك لعيادته، المؤجية والعظمة الخلق، والعلوخمر 

القرآن:ظلال ق ١( 

•٩./  ١٢تمسارالقرضإ: ٢( 

وْء



ؤإلأؤؤسالسمؤات حلق ي الله سنة الرزق، ق الله سنة اقهؤان ١لراعت الطلب 
١لقرآفيتالنظم ^سخيراكمس 

والأؤتضالسموات حلمق ق لسنته العيال رزق ق سنته بين سبحانه قرن 
•لهم القدرة الحياة يععنهم بما لإمدادهم فهما؛ ما ود،مخيره 

هأن٦٤١ومؤلن ؤألممز ألثنش ننحر وأ'لأر!س آنثموت حق مذ ساقهم قن ؤؤ 
اَؤآهعلثر بغز أثن إذ لق ؤثدر عبتادهء مذ دئاُ نش ألنرق نسء أممه ?ؤ؟ لأنء0َ 

)العنك؛ودا(.

التسيرالاحمال:

حلقومن السموات؟ حلق من ١لشركثن؛ هولأم الرسول~ أيها سالت~ ولهن 
السموات،حلق هوالذي الله ليقولى• والقمريائيين؟ الشمس سخر ومن الأؤض؟ 

باللهالإيمان عن بم١رفون فكفا والقمريائيين، ؤسخرالسمسى الأؤتش، ؤحلق 
يشاءمن عل الرزق يؤسع الله دضر؟إ ولا تنفع لا آلهة، دونه من ويعبدون ؤحدْ، 

العليم، ّثيء بأً~ل الله إن هو، يعلمها لحكمة يشاء محن ّلإا ويضيقه عباده، من 
تدبير.من لعباده يصلح محا عليه بجي فلا ُثمحاء، عليه بجي 

الأنتشبه فانيث، ماء السماء محن نرل محن ١لمشركثنت الرسول~ أيها سالتا~ ولش 
الأرض.به وأنست، السماء، القلرمحن أنرل هوالذي انثة ليقولذت قاحلة؟ كانت، أن بعد 

أنالحاصل بل عليهتتكم، الحجة أظهر الذي لله الحمد الرسول-ت أيها قل~ 
تضر.ولا تتخ لا أصناما بالله أثمكوا لما يعقلون لوكانوا إذ يعقلون• لا معثلمهم 

وآء



الرزقي اش سة )اقيان الآدات: بين اياسة الآدات: الإعجازق وجوه من 
ْعسةالهفيالحلق(:

JU  وبقاءبمائه الخلق كال لأن ارزقر١ا؛ ذكر الخق بك رالثا ه: الرازي
بالرزق((ر؟ا.الأمان 

ومسخروالأؤؤش، السموات خالق عن السؤال راوبين نبمأّت• قطب سيد وقال 
موتها،بعد الأؤتش ومحي السماء، من الماء منزل عن والسؤال والقمر، الشمسي 

بجلمقالرزق سنة فربط له؛ ويقدر عباده من يساء لن الرزق يبسمط الله ان يقرر 

والخلق.ؤسائراثارالقدرة والأنم،( السموات 

الايات.ق الذكورة والظواهرالعامة الأؤصاع وفق انئه بيد وتضييقه الرزق ومط 
معادنومن يتكائر. وحيوان تنيت، وزرؤع وأنهارنحري، يزل، ماء من الرزق قموارد 

تتحالعامة، الرزق موان نهاية إل البروالبحر•• ق ؤصيد الأنض، جؤف ق وقلزات 
ولوظاهرة. مباشرة والممرتبعة وتسخيرالسمسن و١لأرما' السموات نواميس كلها 
 UC_ ضكلها الحياة ق لفلهرأثرهدا تغيير، أدق عليه ش عما النواميس تلك

فحقمواء. سواء ١لأخرى، الهليمعة الروات من قيها الخبؤء وق ١لأرما' سطح 
إلمكان من واختلافه ونحرينه محكوينه يتم إنما الأؤض، حؤف ق المخبؤء هذا 

ا!و١لقمراار بالسمس تايراتها محمؤعة ومن الأنجس طبعة محن أسباب وفق مكان، 

منهاتكتابه من مواضع ق والرزق الخلق بئن سبحانه قرن وقد ١( 
رناؤ وقوله: •؛(، )الروم: ^ نر)^٣' ننلإ' أدنى أممه ؤ وقوله؛ ؛٦(، رالنمل؛ ه مألامحى غأكتق 

رالذاربات(•ه يطعنؤيؤوذأن مميارثآ نن ماودمتيم أك ل؛عتثني وألإذسإلا الخن -غكث 
؟(شيرالرازى;0؟/7؟.

.٢٧٥١/0القرآن: فللأل ي ٣( 

(rv]



القرآنية:الفاصلة الأيات: الإعجازي ؤحوه من 

بمضمونتتعلق الي ١لآيات فواصل المراق: الثلم ق القرآن إعجاز من 
القالواضع من أن اراعلمم ;غئ■: الزركثى يقول نفلمها؛ سياق مع وتناسبها الأية 

يثاكله؛بما فيها الشيء وإيقاع وأواحر0، الكلام مجقاني الناسبة: إيقاع فيها يناكد 
بعض،عن الكلام بعض حرج وإلا الذكورأولأ، للمعى مجناسية تحنكون أن بد فلا 

يستخرجما ومحنه يثلهر ما منه لهتكن ذلك، عن نحرج لا العظيم القرآن وفواصل 
للميب«رلألباض 

ٌيىغؤءة تعال• بقوله القرانية بالفاصلة الايات تذييل مناسبة ؤعن 
علميهايطلع لا حكة نز حار كله ذلك أن رالأفادة ه: عاشور ابن قال ه؛ عين 

الحازعيناار؟لؤجنع الصابرين صر يعلم افه وأن الماس، 
الفقر،يصلحه من فمنهم مصالحهم؛ وفق عياله يرزق وتعال سبحانه فاننه 

عنه، التي عن ه، مالك بن أض عن ورد وقد الغي، بملحه من ومنهم 
الؤٌنينعبادي من يإن * ٠٠عزيجل■ اش اريقول قال• وتعال؛ بارك الله عن جبريل، 

ؤإنذلك، فيفسد٠ عجب، يدحله ألا عثه فاكفه؛ العبادة، من ١لاد-، سالي لثن 
ؤإنذلك، لأفسد0 ولوأفقرته الغى، إلا إيمايه يصيح لا لثن الومنين عبادي من 
ذلكا(ر"'آا.لأفسده ولوأغنيته الفقن، إلا إيمايه يصبح لا لثن اجلومنثن عبادي من 

.١٧٨; ُركثي: القرآن علوم ق البرهان ١( 
.٦٢٨؟! التحريرواكوير; ٢( 

ه/؟؟ؤللغوي: السنة شرح ٣( 

وء



المراسآخرللفاصلة مثال 

)الحديد(.وخوءؤ ويمأ ء بمي ثآهم، ؤهثءق،آمحئت 
ملكق سسحاتم وصرف والإماتة، الإحياء سنة بين الأية قرنت 

و١لأرحش.السموانن، 

١؟^:كلمات بين المئاسبة الإعجاز: ؤحوْ ومن 

ذكربعدهه، وآلغف ؤ4مثةئ(ألإق؛ي> الآذاق: دلائل من ذكر لما سبحانه فإنه 
ه.ئيبق ؤُ، فقال؛ الأنفس دلائل 

الهدايات:

والإماتة؛والإحياء، والرزق، الخلق، وش؛ تعال؛ لله الفعلية الصفات إثبات ١( 

نعمه.ض وشكر0 سبحانه لحمده الؤحبة 

القالربوبية، بتوحيد الأعراف بعد الألوهية، توحيد القرآن يقرر ما كثرا ٢( 
ؤملكه ي الواحد أنه كما عبادته ق الواحد ليقرركونه بها؛ يدينون الثمكون كان 

علمتز يدلان وإنما سخعله، علرصا١ربولأز يدلان والفقرلأ الغى إن ٣( 
تدبثر0.وحسن ؤحكمته الله 



و\يروضالممؤإت ظق ي سنته النصر، ي انفه ستة اق٨ران الخاممى؛ ابلهللب 
القرآفي:بالخقفياسا

سعييىبمنيعلهن مث وهم أدف'أررصن ؤآ ٥ ٥هت'أقم ؤ١؟^ 
آلمحنوضينئج ثيتيذ بمني  uijمث ين ألأم ق طثأ يفع ف "©ا 

هزسأشلأممهزس,ي ?ئ؟يرلإبمز 
بخاني^محمحهنهؤث©؟ مى 

نمأنص .بمآالأ تان ©
ثظثيأؤ،أفؤ؛و دسثرمحإ أؤإر ©؟ تكغرؤ0 ينهم بلماى آلئاين َذ و1ةكةل قص 

نبممنحذآألأمحر< وأئارؤإ هره نيم أقد صقاو ثيهم ين أس عته َةتاَكاث 
أئثآمحشة ثيئهم ٣ نكثا منا تكر 

وكاُوأأش حكيمايثاثت أن ألئتأى أّكمأ قأ عثته نمكاف ©٢ بمللئو0 أيفسيم 
©4راروم(•ة؛ثممح 

التفسيرالإحمال:

بعدمن والروم فارس، بلاد إل الشام أرض أقرب ي الروم فارس غلبت 
عشر،عل يريد ولا سنوات، ثلاث عن يقل لا نمى ق ّّي*دونهم' لم فارسما غلبة 

الومنونيف-رح قايس الروم يغلب وبوم وبعده، الروم انتصار قبل كله الأمر لله 
ؤهوالعزيزيساء، من ٣، يساء من الله ينصر كتاب، اهل لأنهم للروم؛ الله بتصر 
الوالله ؤعدا علمهم بنمكهم الله وعد ١لمومنإن، بعياله الؤحمحم يغالب، لا الذي 

يعلمونلا بجالقهم، لحهلهم ذللئا؛ يعلمون لا الناس معفلم ولخكن ؤعد، ما بجلما 
بهضسبهميتعلق الدنيا الحياة من ظاهرا يعلمون وإنما الش/ع، ؤأحكام الإيمان، 

ت-ء



إليها.يلتمتون لا ممضون، الحقيقية الحياة دار ش الي الاحرْ عن ؤهم لمعاشهم، 
وسواها؟االله حلقها كيف أنفسهم ق ا.لكذ.بون المسنمركون يتفكرهؤلاء أولم 

ؤحعلعسا، بجلقهما فلم بالحق، إلا الأؤض خلق وما السموات الله خلق ما 
القيامةيوم ربهم بلقاء الناس من كثيرا ؤإن ال-نيا، ي لبقائهما محددا أجلا لهما 

ربهم.عند المؤتني الصاغ بالعمل للبعث يستعدون لا فهم لذلك لكافرون؛ 

منالمكذبة الأمم نهاية كانت كيف لتتاملوا الأيض ي هؤلاء ير أولم 
وءمرلألاوالتعمثر، للزراعة الأنتش وقلبوا قوة، محنهم أشد الأمم هده كانت قبلهم؟! 

تؤحيدض الواصحة والحجج بالبراهين نسلهم ؤحاءتهم هؤلاء، عمؤها مما أكر 
مواردبإيرادها يظلمون؛ أنفسهم كانوا ولهتكن أهلكهم، حقن الثه ظلمهم فما الله، 

ؤممملبائثه، بالشرك أعمالهم أساءوا الدين نهايه كانت ثم محكمرهم، يسبب الهلاك 
بها،يستهزئون أك١دوا الله، بايات كذبؤإ لأنهم السوء؛ ق البالغة التهايه السيئات؛ 

منها.ويسخرون 

الأيات:بين اكاسبة الأيات: الإعجازي وحوْ من 

ؤماؤإلأتيى محؤت أ أممه حاى ما أشخم ؤآ ؤ تعال؛ ذكرقوله مناسبة 
النصر،ق الله سنة عن الكلام بعد )الروم(، هُه متس نأجل ُالحمإ .تهثآاب 

الرومإل الدالة نحؤع لإحالتهم أن الانتقال هدا ومناسبة رر..ا عاشوره؛ ابن قال 
سيبثن؛اناءكسارغلا، يعد 

دائرةدون المألوفات ق الحولان ، ٠٣^٠٢ ١٤٥١قصر اعتيادهم أحدهمات 
ماانعكرؤولهذاالسب.و>ءوأءظم العث، انمثاؤهم أسباب من ؤذلك المكنات، 



فانتقلمعجزيه؛ شاهدوا أن بعد الؤسول. تبمكذيب عل تهردم ويانيهمات 
المئين<ارالهدين ي آرائهم نقص إل الكلام 

ؤالتاخيررمالتقديم القرآف؛ النظم الإعجازي وجوم ومن 

الحزنأثث خإق نا أ»صملم ؤآ \ثإلإ ؤ تعال: قوله ي ه الراني قال 
عل١لأنفس دلائر هاهنا ارقدم "ه: ٥١مثص نم إلخم( وما.بلإمآإلأ ؤألأين 
مجحئ أذب؟لم ثق، ء١ظتافي٦لأئاتي ثرهِ ؤ تعال؛ قوله وق ١لآفاق، دلائل 

فائدْأفاد إذ١ اشد لأن وذلك الأفاق؛ دلائل قدم )صلت(، .ه ١٣أق لهم 
٠٠٣يدكرها ؤإلأ فدلك، المستفيد السايع فهمه فإل بجتار٠، حيد ؤجه عل يدكرغلا 

يرشثم الابئن، أولا يمهم فإنه المستفيد ؤأما فدنحة، دؤجة ويزل منه، أبقتن ؤجه 
١لدكورآح١،الأيتن فهم بعد فيفهمه فهمه يعكن لم الذي الأحى ذلك فهم إل 

أولا.السامع عند مفهوم المفيدآحرا فالمذكورمن 
1زولمؤ قال: حيث السامع؛ إل منسوبا كان الفعل هاهنا فنقول: ^١ علم إذا 

وأماثانيا، فهمؤع ما إل يرتقوا ولم أولا فهمؤ؟ فيما يعي؛: ه؛ شمم أق 

ا؟/\ْ.التحريرواكوير:١( 

ؤذلكمحلها؛ أحرى كلمة كحل الشرهة؛ ق ^١ ١٤٥كة نهرك بجيث ^:،؛ ٠١٠١۵١مواقع ي تبادل هوت ٢( 
انظرتاللغؤي. الضبط ناعية اقتضته الق مكاذها بقيت لوأنها مذديه يخنت ما بلاغيا غؤصا كؤدى 
محملةآياته بعض ورؤد إعجازه وجوْ "من ت هي السيور وقال • ١٣٨والحمل؛ والحملة ١لكلمة بلاغة 

صهاث١سبابت وللاحمال الفصاحة، أولو عنه يعجز ما اللاغة حن من ذللئا وق مبينة، ويعضها 
\اا\"دالأقرازت محرك واكاحيرار. اكمد.يم 

C،TJ



فإنالآفاق، فيكرأولا: المسمع القيد إل منسوب الأمر ه ؤ قوله: ق
امتيبوهدا عنها، للامان ذهول لا الأنفس دلائل لأن فالأنفس؛ يفهموه لم 

وقعودابمئُون ألإمن ؤ تعال؛ قوله ي مراش 
)آلصناعدابألناي.ه ثكق هنئايظلا ماحلثث رنا وأ'لأرءفي ألثءتو؛ت م ؤ 

خلقق ويتفكرون الأحوال، سائر ق الأنقى بدلائل الله يعلمون أي■ عمران(؛ 
الآفاق«ربربدلائل والأرض المموات 

السمواتحلمق ق اش منة الظالمتن عاقة ق افه سنة اقران الأيات: وق 

لص-'

تلمهمين ألإن ءه-ه ينكا0 ثنءل،أ ق مثنحإ أونر ؤ تعال؛ قال 
ة١حمنانثمص٢

عشهنر؛ان ٥؛ ^ثؤن أمسيم وككنَ؛را ثلمأنهلم آس ثاَكارك< اكشط 
ئإآه)الروم(•بيايسهنءطك ؤكامأ آثه بثاينت أناءًكدمأ ؛؛؛، ١٣١١لقؤأ اقذ 

الأيات:بين الناسة الإعجاز: وحوْ ومن 

لهممؤعظة بانذ١رهم اعمب بالحق والحناء العث حكمة دليل إليهم سيق لما 
انله؛ؤسل )هتيذيهم عاقبة هو المقصؤد لأن ؤسلهم؛ كدبوا الذين الأمم بعواقب 

برُلظإ1هلم أس ثاك١ئ ^شب ثيثهم وهوقوله؛ 

.0٨٢؟/الرازي: ١( 

.٥٥ا؟/ التحريرواكوير: ينظر: ٢( 



الهدايات:

ممارالأمق التأمل 
الماضية،مصاJرهم محيشمت الله، حلق من ؤخلمق الناس، من ناس ؤهم 

ثابت،حق الله ؤسنة الحميع، ق ماضية الله فسنة الأتية؛ مصائرخلمفائهم عن 
معهفتتقلب يتقلب، هوى ولا الماس، من لحيل محاباة بلا الؤحود، هذا عليه يقوم 

١لعالينر١لمزب نله حاشا العواقب.. 

منآلخيا عنفه َكشكان ؤ قوله؛ حم^ اروقد ظ؛•' عاشور ابن وقال 
أيقنواحيث، المميكن، لإحالمهم ونحهيلأ ه اض محكييبهم ز وعيدا ثلمهمه، 

علسائدة كانت، عظيمة أمم ائار فهده ١نتصا١رهم؛ بعد يغلبون، لا ١لفريرا بأن 
والمرادعليهم. أحرى أمم يغلب، سسّسا من بلادهم ؤحلت، ملكهم فزال الأؤض 
الملساآدارهم((رمشاهد الدين ؤأمثالهم لوط وقوم وئمؤد عاد قبلهم: من بالذين 

الكونية؛المغييرسنته ي ه ١^ سنة اقيان السائس؛ الطيب، 
قلسنته شر، أو حير من بالأنفس محا تغيير ي سنته بين وتعال سبحانه قرن 

الممسان فكما الحمح، نحيكم بنواممس والصؤاعق، واليعد والسحاب اليرق حلق 
منبنمسه ما لغذر الدى ؤجراء والشر، الخير فه ليريا ١ فكذللمثا والعسر، الخير فمها 

الشر،إل بنفسه يغيرما من ؤجزاء بالخير، ياق الذي السحاب، كمثل الخير، إل السوء 
وأقواما.أفرادا أصابت، كما الصواعق فأصابته افه؛ ؛؛، ^"١۶نمتجعج، لم محن كمثل 

بتصرف.، ٢٧٦١ْ/ القرآن: ظلال ي ١( 

.0٦/٢^٢(اكميرواكوير:

و،ء



ومءاقز ثتنم، هو ومذ هء جمر رمن أمد أثز مذ ذؤ تتآء ؤ
رءنمةمصآشَلأ,لإ

مندومح، من لهم وما ئي مرد محلا سوءا أس أراد وإدا يأشمإ ما يعنوأ حئ ءيزة 

يشاءمن لها نييب ألصئ6يى ويربي حمتؤ، ين وآثمككد آلجدمح-مدهء ودثج 
شئآبمال.ه)ارعل(.

اصرالإحمال:

احشمن علمه ق يستؤي السر، من احش هو وما المبمر تعال الله يعلم 
هومستترمن كذلك علمه ق ويستوي أعلنه، ومجن القول، الناس" أيها ءتهءكم~ 

سبحانهله المهار، ؤصح ق هوظاهربأعماله ومحن الناس، أعلن عن الليل بظلمة 
وبعضهمبالليل، بعضهم فياف الإفسان؛ ض بعصا بعضهم يعقب ملأتحنكه وتعال 

يغيرمالا الله إن ؤأعماله، أقواله ويعكتبون الله، بامر الأمان بجفثلون بالنهار؛ 
اللهأراد وإذا حال، من بانفسهم مجا يغيروا حق - غيره حال إل حال من بقوم~ 

منالله دون من الناس- أيها لمحكم- وما أرائه، لما راد فلا هلاكا بقوم سبحانه 
بلاء.من ماأصابعكم لدفع إليه فتلجووا أمؤيكم، يتول 

الصواعق،مجن الخوف به ل=كم وبجمع الثرق، الناس- أيها يربممحكم- هوالذي 
الرع،دولمح الطرالغزير، بماء الثقل السحاب ينشئ ؤهوالذي الطر، ق والتلمع 

وإحلالامنه حوقا ربها الملاثمتكة وتسبح سبحانه، بجمله مقروئا بيحا قربه 
والكفارفيهلكه، محلوقاته، من يشاء محن ض الحرقة الصواعق ويمسل له، وتحظيما 

عصاه.لمن العقاب قوى والقوه، الحول شديد والله الله، ؤحدانية ق بجاصمون 

ءع



١^^،:بين الناسبة الإعجاز: وجو0 من 

أتبعهله، مؤد لا ما بإنزال العباد حؤف لما تعال أنه ^٢ ١١١ه: الراني قال 
قدرةعق دلائل لأنها وذلك ئلائة: أمور ز مشمملة وش الأيات؛ هذه بذكر 

العذابونشيه الؤجوه، بعض محن والإحسان العم تثبه ؤأنها ؤحكمته، تعال انله 
الوجوْ((رالبعض محن والقهر 

بتحذيرهم١لشرك الإصرارخمر من راوالمقصؤد هئت: عاشور ابن وقال 

انهمذلك الحسنة؛ قيل بالسيئة استعجالهم مقابلة ق الدسا ق العقاب حلول من 
ؤعامحلموابالهيء، ه انسول دعوة وقابلوا العمة، قيهلروا العيس محن نعمة ق كانوا 

عظم؛©؟هيتآلئرأتما ■؛ئنيل ئداألئرء١ئ زل وُ ؤ وقالوا؛ بالحقير، المؤمنين 
)المزمل(،ونهلةزه.'ه ألثتتق ؤ_و( و\أخٌ؛ ويرف ؤ تعال: وقال )١^^—،(، 

أعمالهملسبب إلا يمحكون لا زوالها أن إل ونبههم عليهم، بنعمته انله فدكرهم 
كانوالأنهم معا؛ وبشارة نذارة آية البرق ؤحعل ؤدعاهم، أنذرهم ما بعد السيئة 
•صواعقه بجممون ؤكانوا الغسث فتؤسمون البرق يسمون 

العمةلأن فيها؛ نعمة لا لأنها بها؛ الإنذار عل بالصواعق العبرة واقتصري 
تعال:قال كما والإنذار؛ الخويف آلات محن فالة اليعد وأمحا بالسحاب، حاصلة 

آلصزعيمن ءاداِمم ؤآ آئئعم ثعول ونجي وتعد ظل؛شتا فئ ايتتمث من وكثنب أؤ 
0ه)القرة(«رأا.نأقتح1أبي ءي 

.١٢١/١٩(شر١ر١زى:

.١٠٥; ١٣التحريرواكوير: ٢( 

وة





ؤإلفلك:مخيرالأرض ي مت التشرع ي افه سنة اقتران الساح: الطلب 
ؤيمسلى»أمِ،هع قآتحر ممكا ؤاكئإى ؤاآرحيس ما سحر أق، أن 

^محمحفنجث0وصاثمت

هدىنثق إق نآتغ آلأنأ j، _يثئقأ ثلأ ئاٍهفوأ سذقآ،^1 
ثنثبمم.ه)اِلج(•

اكسيرالإحمافي:

الدوابمن الأنض ي ما وللناس لك ذلل انثه أن - الئسول أيها تر- ألم 
بامرهالحر ق نحري السمن لتتكم ؤذلل ؤحاجامحكم، لمنافعاءكم والحمادات، 

إلاالأؤحش ع^إ تسمهل لا حى السماء يمعسك الذي ؤهو بلد، إل بم من ودسحيره 
ح،سثلروؤف بالتاسى اقله إن لسقهلت، علعها يسقتل ان لها ادن فلو بإذنه، 

ؤللم.من فيهم ما ْع الأشياء هذه سحرلهم 
يميممكمثم معدومين، كنتم أن بعد أوحدءكم إذ أ-حيامحكم الذي هو والله 

أعمالخكم،ض لحاسحكم موتيتكم؛ بعد بجييكم ثم أعماركم، انقضت إذا 
ظاهرة.أنها مع الله لنعم لكثيرالححد الأمان إن عليها، ؤيجازييتكم 

أيهاينانعنك- فلا يشريعتهم، يعملون فهم شريعة، جعلنا ملة أهل لكل 
منهم؛بالحق أول قانت شريعتك، ي ١^^٤، الأديان ؤإهل الشمكون الر؛بّول~ 

طريقلعل إنك نله، التؤحيد إخلاص إل الناس وادع باطل' أصحاب لأنهم 
فيه.اعؤحاج لا مستقيم 







أفإنالحياة، هده ق القاء الؤسول- أيها - قبلك البشر من لأحد جعلنا وما 
مومنةأونفس- م كلأ، بعدك؟ا باقون فهؤلاء ومت الحياة، هده ق أجلك انقضى 
والعمالدنيابالتك١ليف الحياة ق الماس— أيها ونحتيركم— الدنيا، ق المؤن ذائقة كافرة— 

أعمالختكم.ش فنجازبمتكم محعون، غيرنا إل لا إلينا مومحكم، بعد ئم والمقم، 
الآد١تتبين الناسبة الأيات: ق الإعجاز ؤحؤْ من 

العمأصول من ش الي بالأشياء استدل لما أنه؛ئ ر١١علم يهم؛ الراني يقول 
يبقأو وتدوم لبق لا كيلك جعلها الدنيا هده أن عل به نبه بما أتبعه الدنيوية، 

إلبها يتؤصل ولق والامتحان، للابتلاء ه حلقها بل له، الدنيا حلقيى محن فيها 
^^رةانيهمدارالخلود((ربر

وتحتكوينه،حلقه، ق ١لكون: نواميس بين السياق اريربتل ٌ سيدقتلب ويقول 
ا.ومح^ّيرهااار ونهايتها، ءلييحتها، ي ١لبشريةت الحياة ونواميس وتصريفه، 

الهيابات:

والابتلاءالمؤيت كماأن علمية، حقائق ض أنهاتدل الكونية الأيات سياق من يمهم 
الأنفس•ي والحقائق الأفاق ي الحقائق بين الأيات فجمعت الأنفس، ق حقائق 

الغيب:علم ي سنته الظالمين إهلاك ي اض سة امان التاسع: الطلب 
هلأنه الغيب؛ علم ي وسنته ١لذلالثن إهلاك ي سنته بين ٠ اش قرن 

ومدته.وكيفيته، يؤحرعنهم، ومي العياب، يستحقون مق العالم 

بتضكغسا*^٤^؛ ٧١تمسير 

٠٢٣٧٧!/١^: لال ظي 

ؤو 



ثنلمإوأممه وبحنهمحكم بتي ألأمر لممئ يهء  ٧٠عندي أن ؤ قل ؤ
وأبمرأنر َذ نا وبمر هو إلأ لأثثقهآ أني مثايح وعندث ه ألْكلميرك؛0؟ 

٠ولأ،ولأإم ق دملمثها إلا ورقة من ممْو وما  ؤ،إلأ ٠٣٥
 y؛؛ ٧^؛، .وهنألى؛يتحظم ؛؛LJمه-؛زحرأمار ثا؛^؟

)الأنعام(.اجاره سون دثاَقم ممققم ^_؛؟؛؛ثم ثث،١^ قس أج5 
اسرالاحمال:

منبه يستعجلون ما قبضي وق عندي كان لو لم' اليبول~ ~أيها قل 
أعلموالله وسحكم، بيي الذي الأمر يقصى ذلك ؤكند بعكم، لأنزلته العذاب، 

يعلمهالا الغيب، حزائن ؤحده الله ؤممند يعاقبهم؟ ومي يمهلهم؟ محكم بالذل١لمين: 
حيوانايحرمن ق ما ويعلم وحماد، ونبات حيوان اليرمن ي ما وبعلمكل غثوْ، 

ولا١لأرحض، ق محبؤءة حبة تؤجد ولا مكان، أي ق ورقة من تسقط وما ونبات، 
المحفوظ.هواللؤح واضح، كتاب ق مثبتا كان إلا يائس؛ يؤحد ولا رحلب، دوحد« 
ماكسبتميعلم ؤهوالذي مؤقتا، قبصا النوم عند أرواحطم يقبض هوالذي والله 

أروا.حاءكمقيض النهاربعد ق يبعشتتكم ثم ذشاطءكم، التهاروقت ق الأعمال من 
إليهثم الله، عند المقدرة حياد١ءكم احال تنتهم، حق باعمالعكم، لممومحوا بالنوم، 
حياتيكمق تعملمونه كنتم بما بجبركم ثم القيامة، يوم بالبعث نحومحكم ؤحده 

عليه.ويجازييتكم الدنيا، 

الأيات:بين اياسبة الأيات: الإعجازفي ؤحؤه من 

قبلها:لما ه ممايحألميب ؤوعنتهُ تعال؛ قوله مناسبة 



أنهيعي؛ ه؛ ست أملم الأول؛ الأية ق قال تعال أيه اعلم 
ا.أصاح١ ويؤحرماتاحيره أصلح، ماتعجيله يعجل فهو بيكلّثيء هوالعالم سبحانه 

أنهللمشركين يبين أن ؤسوله. تعال رالماأمرانله ه: ؤصا رشد الشيخ قال 
اللهعذاب من به يستعجلون ما ؤأن ؤسالته، مجن إياه بلغهم فيما ربه من بينة عل 

الذيالله عند هو وإنما عنده، ليسى اوعناداس تهكما او تعجبمزا عدهم~ ونصر0 
تعالؤأنه عنه، يناحر ولا يتقدم لا ومؤعد أجل ّثيء مر لبتتكون أن سنته قضت 

ذللثا ٠٠٣قش ووعيده~ وءدْ تنفذ وبيده نسوله، ويقمه الحق يقمي هوالذي 
القاهرهو وكونه بيده، الخلق ي التمحكنا وكون، عنده، ١لغيبمجا مفاتح كون ببيان 

•بها، ي2لالوا ان يصح حق ذللثا ق شرشآ ولا نسله من أحد يشانكه لا عياله فوق 
التخلمورمطرينة وبلاغته: القرآق النظم الإعجازق وحوم ومن 

هالخكيمت 1مللم حملة: ض ررعطف ه: عاشور ابن قال 
اللهالأحباربان ش التخلص هذا ي والمناسبة التخسمر. طريقة  ٠٠٣)الأنعام:خه( 

منحالهم ينا بما أعلم فالله الماس، عيان عن غائبة فإنها ١لذلالين، بجالة أعلم 
ؤسعةالغيب بعلم تعال احتماصه لبيان انتقال ؤهذا أوتاحذرْ، الؤعيد تعجيل 
قدرنه((ر'٢.قبضة ق الخلق إن قدرته ّعة ثم علمه 

•١.; ١٣شيرالرازى; سثلر: ١( 

.U٣٨١/؟(المنار: 

القصيدإل الكلام به ابتدأ مما ينتقل لاوهوأن ه: السيور قال اللاغة؛ دقيق من التخلص حمن ٣( 
وقدإلا الأول المعي من بالانتقال قشعرالمامع لا بجيث العق، دقيق احتلأنا ه سهل؛بختلوجه عل 
7أ.\إ القرأن: إعجاز ق الأقران معرك انظر: بينهماا(. الالتئام لشدة الثال عليه وقع 
.٢٧الحريرواكوير:7/•ا( 





ضونعتا لأوليا^، تعلينا الإلهية دلائل من كله ذلك لأن قدرتهر١؛؛ عفليم بيان إل 
الماسأنفس ق الؤحدانية بذكردلائل ^٦٥ ٣٥١١عادة جرت وقد أعدائه• المشنكثن 

صفاتهبتعلم مؤذن بديع ؤجه عل هنا ذلك فجمع الأفاق؛ ق دلائلها ذكر عقب 
المودت((ربربعد للبعث تقريب هدا وق ؤحدانيته؛ دلمل من صق 

الهدايات:

لأعدائهوؤثمميده بالصر، نسوله ؤعده انحاز إلمه يفؤحش أن الواجب ١( 
الأجلإل يؤخرإنحازه وإنما نسله، وءد0 بجلفا لا بانه ١لق^ني مع والقهر، بالعياب 

•حكمته اقتضته الذي 

للموب؛ن.الله ؤتممد يتحقن حق الصر؛ باسباب الأحد ضرورة ٢( 

و١لكgت•بالحرئيات اننه. علم ٣( 

العلية•الأموربجكمته يقدر فسبحانه تعال، ادئه رحمة من الماس عدم ا( 

)الحل(،ه ٢٥عيث ؤأ0ة0' تعال: قوله ذ كما والقدرة؛ العلم صفي بئن القرآن يمرن ولذلك ١( 
وقوله:رفاطر(، ه  ١٥ؤإثه.ِكاثعيئافمإ تعال: وقوله راروم(، آئإثا'ب ألثدبر وقوله 
شءء^،محءفتحولأأسثتاثبخ، وقول؛ )الشورى(، ؤأدئ 

قوجل عز كماله عل يدل بالقدرة العلم اقران أن الأقران: هدا ودلالة رالعللاق(، ه  ١٥طثا 
والطغيان.والظلم الإفساد مفلتة علم بدون والقدرة عجز، قدرة با-ون العلم لأن الؤصفية؛ 

\/ا7؟.؟(اكحريروالنوير:

وها



اناء:إنزال ي منته واuطل الحق بين التدافع ي اض ث اقتران انماشر: الطلب 
قالكونية سنته وبثن والباطل الحق بثن التدافع ي سنته بلن . الله قرن 

الناس.ليتغ بقائه؛ مع شوائب، من به عالق ما فثزثل يندفع الذي الماء ءيزال 
ئبثابجؤدونئاما هاحثزالتيدر»دا ثدرها أؤديه مالت نآء تآلقو منل أؤ 

اومممحثهمحسغأثاممشٍأزَغز؟ِص 
)١^١-(.بم٠ربمء١لآذ١ل.أه ألناس ماثمع رأثا جثخ 

التسيرالاحمال:

حقالسماء، من مهلرنازل بماء الحق، وبقاء الباطل لتلأّثي مثلا انله ضرب 
واليفوةالخثاء السيل فحمل وكرا، صغرا حجمه حسب ؤ الأؤدية، به سالت 

انمادنمحن عليه الناس يوقد ما ببعض لهما آحر مثلا وضرب الماء، فوق مرتفعا 
اللهيضرب الثلين هدين بمثل به، الناس يتربن مجا ؤصغ ^٢٩٠١ ابتغاء النفيسة؛ 

ينفيهما ومثل الماء، عل الطاق والربد الخثاء مثل فالباطل والباطل، الحق مثل 
الثماروينبت منه يثرب الذي الصاي الماء مثل والحق الصدأ؛ مجن المعدن صهر 

ضربكما به، الناس فينتخ صهؤه يعد المعدن من بق ما ومثل وانمشب، والكلأ 
الباحلل.من الحق ليتضح للناس؛ الأمثال انيه يضمب المثلين هدين الئه 

وإكعردض١١اتبالكناية التشبيه الأعجاز ؤجؤأ من 

مثلالماء إن للباهلل، مثل الزبد أن علم رروقد عاشورهم• ابن الشيخ قال 

وشالتصرج، من ١^ والكناية والتعريض، الكناية وقؤع إعجازْ؛ وحوْ من ٠١هي؛ الميوز قال ١( 
الطيي:وقال معناه. لازم به أربد لمقل بأنها البيان أهل ؤعرفها الفصاحة• وأساليب البلاغة أنواع من 

.٢١٦\االأقران: معترك ادلزوم<ا. إل منه فينتقل اللزوم، ق اويه ماشبالثيءإل التمرلح ترك 
وْا



بذلكليتؤصل والزوال؛ القاء صفق من اكلتن ق ما إل ذلك عند فارم للحق، 
الدائم،هواuق الأول الفريق بان اكْلل، وض الحق لأض والدارة، البشارة إل 

بائد.زائل الثاق الفريق وأن 

قولهعليه دل كما والمدارة؛ البشارة عن وكناية تعريصا التشبيه فصار 
ثاأتم آئ ؤ أئ بمصي؛ أم وأل!أض آلثسئ أنثثا؛وأ,لريم ؤلل؛ث ذلك؛ عشب 

ثثأنجظ؛نبم
0ي)الرعر(اام١^ 

متشاهان؛مثلان الممن هذا ق ويلاحفل 

يعيشونالذين يشاهدها الي( المتكررْ الكونية الشاهد من مشهد أحومات 
الحوبة.الأحوال تقلبات مق 

مصانعهم.داخل اليدنية الصناعات أرباب يلاحظه محشهدآحر، ويانيهما: 

و١لاطل،الحق بثن التدافع حنكة تماثل فلواهر اسن من كل وي 
١لصر١عر٢اب^١ ونتائج والطلن، 

بمثالبتمثيله الأذهان إل العنؤى الأمر تقريب الممثيل هذا من والمحش 
الظاهر.بالحس يدؤك مادي، 

إؤشادررفهذ.ا والماحلل: الحق بين الصراع سنة حول جمب: رصا نشيد الشيخ يقول 
فهوالأفضل؛ ؤحفظ الأمثل ببقاء ينتش وأنه الحق، عن والدفاع القاء تنانع إل 

.١٦٨; ١٢والتنوير: التحرير 

بعدها•وما •؛٦ ص الميد-از(؛ حبنكة حمن اليهمن عبمد الرفيع، أدبه من ؤصور القران أمثال ينفلرث 
٥١٥]



الاجتماعق الضار الماحلل زبد تقذف التتنانع ونيران الحوادث سيول أن يفيد 
الياكيحة وإبرير العمران، فيه ينمو الدي الناغ الحق إبليز ونبي وتدك، 

الإذسان«راا.بها يمحل 

ؤهو١لأودJة، به ل فتالسماء من لغرل الماء ءان قهلب سيد ويقول 
الماءالربد ليحجب حق الربد، صورة ي ؤحهه ض فيهلفو غثاء، حلريقه ق يلم 

نحتهمن والماء غثاء، بعد ولكنه منتفح.. رائبا نافس الزبد هدا الأحيان• عض بي 
ييخ كيلك والحياة.. الخير بجمل الذ"ي الماء هو ولكنه هادئ•• سامحكن ساؤب 

نافعةآلة أو آنية أو والفضة، كالد.هب حلية منها لتصاغ نداب؛ الق المعادن 
ولكنهالأصيل. المعدن بججب وقد يهلفو، الخبث فان وانصاص، كالحدب للحياة؛ 

الحياة.هده ي والّاءلل الحق مثل ذلك نقاء. ق المعدن ويبق يدهيا لحبث بعد 
ماخبث أو زبد بعد ولكنه ؤيافيا، رابيا ويبدو وينتفخ، ويعلو، يهلفو، فالثاؤلل 

هادقايظل والحق فيه• تماسك ولا له، حقيقة لا مطرؤحا، حفاء يدهسا أن يلسثا 
يهوالياق ولكنه أومات. أوصاع أوغار انزوى قد بعضهم بجسيه وربما ساكنا. 

الناسا،ز؟ااينفع الصريح؛ والمعدن المحي كالماء الأؤض، 
يعكرمجنؤدحايا، غيارا الحياة يثيرق والباطل، الحق بئن.، يقع الذي ارفالصراع 

تلملثاولخكن بالناس، أول الصراع غيرهدا أن نفلرة لأول ليبدو حق صفوالحياة، 
سيمله،يعأ/ٍض ؤأن بالحق، مجتلثا أن دائما الباطل شان من ك١ن إذ الحياة؛ نة سي 

٢٩٥>(تفسيراكار:؟/

تقولهوالعامة أعجميه، الأؤض، ؤحه عن ذهايه بعن القيل يعقبه الذي ممر طئن أصله والإبليز• 
والزبد.الغثاء زوال بعد ويبق الناس ماينغ مثل منهما• ؤالماد الخالص• الذهبا والإبريز• بالّئن• 

ا/اْ•؟.القرآن: ٢(فيءللأل 

]٨٥[



منالماس ويتسكن يصفروجهه، حق منه، الخلاص عل يعمل أن الحق عل ؤكان 
الزبدمن وبجلص دورته، يدور أن بعد يالماء، ينتفعون كما تماما به.. الانتفاع 

به!اعلق الذي 

القتالمواقع ويصدون والماطل، الحق بثن الدائر الص-راع يشهدون والذين 
دولةدونها دولة للباحلل يرون قد هؤلاء وهزائم، انتصارات محن يقع وما بينهما، 

محنكثيرا نحد هذا أجل ومن ايحقثن، صولة دونها صولة للمطلثن ويرون الحق، 
والدفاعالانتصارله سبيل ق المكانه عل يصبرون ولا ذنعا، بالحق يضيقون الماس 
يؤديهالذي المن هم، بالحق، تحف الي ١^١^ هذه أن فاتهم قد ؤهولأء عنه.. 

غذاءش مباركة، ئمرات من يجنون لما الطيبة والهنعات العليا، المثل أصحاب 

الراشدين،قادتها للافسانية وترف اليجال، تلد الي وهم، القلؤب، وزاد الأرواح، 
ا.ر ا، الملمحين ونعماءها 

الهدايات:

عليه؛أهله بثبات الحق وبقاء المدافع، لسنة واصمحلأم الماطل ذهاب ١( 
الماس.لمفع 

الصادقة،باليراهين، -ها وحاهدوالشهوات، الشبهات القلب كره إذا ٢( 

محاإلا فيه ليس صافيا خالصا القلب وبش واضمحلت ذهبت الحازمة، والإرادات 

فيه.والزممية وإيثاره، بالحق العلم من الماس ينفع 

.U٩٥/ اصر١لقرآنىسآن: 



الخبالثبات ق افه يمة الكورا، ي اش سنة اقتران عشر: الخالي الطلب 
الرواسي:

لمحق•حقرثم وإنَةاث عوم أو محن ثءً=قرنم ؛ ^٠٥هد وؤ 
ينهأيثال0ه)إمإهم(•

التفسرالاحمال:

والقضاءلقتله.، المكايد الظالمة الأمم مسائكن ق النازلون دبرهولأء وقد 
صعيف،وتدبيرهؤلاء ثيء، منه عليه بجي لا يعلم والله دعوته، عل 

بهم.لمكرالله حلاها لضعفه، غيرها ولا الخيال يزيل فهولا 

الأْثالرأا:صرب أسلوب الأية: ي ^٥الإعجازفي١لظمالقرآفي 
الإسلام،دين ولأمر الي.، لأمر مثل هاهنا رروالخال ه: الرازي قال 
ؤعدتعال الله لأن الراسية؛ الخيال كثيؤت ثبوتها أن معي عل ؤدلألته ؤإعلامه 

بعدتعال قوله المعي هدا صحة ض وبدل الأديان؛ كل خمر دينه إحلهار نبيه 
أو؟هذوآننةذاؤِ عنمز أقم إن رسف7 وعد,ْء محق أكث محثبط هاد ؤ الأية• هنْ 

لترولمكؤهم كان ومجا والمعؤر: عليهم، والغلبة الطهور ؤعدك قد أي: )ءبراهمم(؛ 

فعلبذلك يتحزى أن ؤذلك محمؤد، مكر صربازت ؤذلك بجيلة، يقصدء عنا الغير هرف النكرت ١( 
قبثح'فعل به يتحرى وهوأن ومذموم، عمران(، ؤءآث؛لخثآتغ؟يى.ه)آل قال؛ ذلك وكل جميل، 

يأرض،محرفا>:ما(.تعال: قال 
،٣٥١٨الأقران: معرك ومضرة((. ظاهرة فيه الأمثال صرب إعجازه: وجوْ من ٠'••• >إقمح: الميوز قال ٢( 

تشبيهالثل من المض إذ يض؛ لا ما ١القصود تقرير مجن الأمثال ص/ب وق ار••• >ه: الزركثي وقال 
ا/هها.المهان: بالغائب((. والتاهي. بالخل الخض 

bJ



الراسياتالحبال منه تزول أن من ؤأصعف أؤهن مكرهم ؤكان أي؛ الحبال؛ منه 
ضعته«راا.ودلائل ٠، خمد دين ي الق 

التعريض:أسلوب الأية: ق القرآي النغلم الإعجازق وجوم ومن 
الفعلوبكب الأم بؤتكسر ه الجهورؤلرول راقرأ ه؛ عاشور ابن وقال 

مكنهموماكان أي: الجحود؛ لأم ه ولأم نافية، اراذار فتكون بعدها، ١لضارع 
بمتجاوزمكرأمثالهم،مكرهم ليس أي؛ بهم؛ وهواستخفاف الجال، منه تزول ■بحيث 

الذين- والسدين الؤسول. بان تعريض هذا وي الحبال• منه تزول هوبالذي وما 
الروامي((زبركالجال لأنهم مكرهم؛ يرعرعهم لا الكربهم- المشركون يربد 

•الياوغة)آ( أسلوب الأية: ق القر1نى التفلم الإعجازق ؤحؤأ ومن 
خمرالثانية، اللام ورفع ه لهزول ؤ من الأول" اللام بقح وحده~ الكسال قرأ 

سهافارقة واللام لها، عل فلا أهلت وقد المزكية، »إق« من محققة ارإذ« تحكون أن 
وإنهومحكرعفليم أي: ماكرهم؛ مجنر الجال لزوال إثيايا الكلام فيكون النافية، وبثن 

الجدارةمعي ي فهومستعمل بذلك، حديرة أي: تزول؛ أن لها لو'كان منه، نأزول الخبال 
نؤممه،ق أوشريد أمرشنيع حصول ق البالغة من ؤهذا زائلة. لوكات للزوال والناهل 

^١ومحزال؛تال ودذس^لأرنى منه ثدقنن ألثمو؛ئ دةء=قاد ؤ تعال: قوله و حنض 
خارارً؛•تحنكون الثانية وق حقيقة، الجبال نمكون الأول فش ا؛ )مربم(ر 

.٢٧١؟\/ اكحريروالتنوض: ٢( 

الزيادْمن له فيدش ضعفه، أو يمقدارشرته التعريف ق فأربي ثابتة صفة للشيء يؤنثون أن وش ٣( 
.٣٥٢! للززكثو القرآن علوم ق المهان ثبوته• عقله ؛بحيإ. أو السام عند صر ما الصفة لك تق 
.٢٧١; ١٢والتنوير: التحرير ا( 
.١٨٦\إ العرفان: ضاهل ينثلر: ٥( 





ثيء،بتتكل العليم لأنه الله؛ ض الّلومستحيلة حقيقة لأن تعال 
)البقرة(.نحومحوله: عق احسارْ؛ إل بجتاج فلا 

الأؤتش؛خلق حكمة من لكونه والأؤض؛ موات اللخلق علة البلو ؤحعل 
خلقيستتح الأنض خلق إن ثم الخلق، هذا محمؤع من الأرض كون باعتبار 

الق(الأحوال حملة من المخافن، أعمال واحتلاف به، عامرة الأؤض جعلت ما 
هناالتعليل ؤكان والأؤض، موات الخلق حكمة مجن فكات الخق، اقتضاها 
^١؛.العلة وعلة كثيرة، بمراتب 

الذي،ال؛ثلام بين( للربط هنا اق شأيام، ستة ؤ، والأؤحش السموات ررؤحلق 
الناس.حياة عليه تقوم الذي و١لنذلام الكون، عليه يقوم 

اللهسيقلرة مع أيام~ ستة ؤ، والأنتض موات الحلق أي، يهلهر والسياق 
ويشعرالابتلاء هات.ا ليعظم الأسان؛ ابتلاء أحل محن كان مقاليده- عل سبحانه 

ابتلائهم.ؤيجدية باهميتهم الماس 

الخنس،هدا لحياة يصلح بما السموات وهده الأنض هد0 ١لألق جهز ؤكما 
الذيالقانون ذات خمر محيلرته وبى وؤلماقات، باستعدادات كيلك الخنس جهرهدا 

الهدىإل يتجه أن معه يملك حياته، ؤ، احتياريا جانبا له وتؤك الكون بجليكم 
الماسومك فيه، له الله فيمد الضلال إل يتجه أن أو ويهديه، عليه الله فيعينه 

يبلوهموللتكن( يعلم، فهو للعلم لا يبلوهم عملا، أحسرا أيهم ليبلوهم يعملون، 
٢.وعدلها(ر ادله إرادة اقتضت عليهاكما جراءهم فيتلقوا أفعالهم، من لمفلهرالمكنون 

ا"•؟.; ١١التحريرواكوير: ١( 

.١٨٥٩أ/القرآن: ظلال ؟(ق 

٣٦٢-(



ؤالومنونؤسول ليعلم أي؛ ه؛ ؤل؛*لمم دعالت قوله ررومعى ه• عقلية ابن قال 
المبكلام ق شائح ؤهذا ؤحالصته، ■حزبه هم إذ العظمة؛ بنون الإسناد ؤحاء به، 

فهذاوأتباعه، جند0 ذلك فعل وإنما خراجها، ؤحى العراق عمر فتح دقولت كما 
يزل.لم قديم لأنه استقبال بلقط تعال انله علم وند إذا التجوز ؤجه 

واستمرالؤسول، يتح من الأزل ق علم قد تعال انثه أن ؤهو اخر• وؤجه 
ذلك،ودستمربعد ؤالانقلأب، الأتباع حين واستمرق حدويهم، وقع حق العلم 
وقتذكرعلمه ه،  ٢٠٥^بقوك فاراد يعلم، بأنه ذللئا كل ق متصف تعال واش 

معيفليس والعقاب، الثواب يتعلق الوقت بدلك إذ والمعصية؛ الطاعة مواقعتهم 
أنفونك ابن وحؤ مؤجؤدا، ذللثا لنعلم ١لمعقت وإنما العلم، لنبتيئ ه ؤلن*لم 

ؤعلقالثواب، فيها استحقوا حال ق لتعلمهم قالعي؛ لنئيب، ه؛ ؤل>تعلم معي 
فيه«راا.لهم مدافعة لا علمه فيما التشت ويقع الحجة لتقوى بافعالهم؛ العلم 

الهدايات:

فيهمتبعا يعكون ؤأن الله، لؤجه ي١ءكون أن شرطان: الأحسن للعمل ١( 
والمة.الش/ع 

أؤدعهمجا لإبراز مستعدش ؤحعلنا الأؤض ق ما سخرلتا تعال اش أن ٢( 
كللجزي والضرو؛ اد للأفومستعدين ومعنوية، مائية وفوائد مناح من فيها 

الأخرة.ويغلهرق ذلك يتم وإنما يعمل، بما عامل 

.١٢٢٠; \(سم\؛نظة: 

00



1اذاو0ة

الأتائوو|اوومواتو|صآ( 

وتعالبح\ص ؤأساله الحث، هذا من للانتهاء وفقى الذي نله الحمد 
الحسن.القبول 

١لحثتإليها تؤصل الي النتائج أهم من ؤكان 

ببعض.بعضها الآيات ؤمملاقة المر1في الفلم الطرق المدبر: ؤسائل من ١( 

ال-لألةبوتعدد الإفادة وفرة ض مبوٍا القرآن نقلم ٢( 

بعدها.ومحا قبلها ما بجسب بجله مواقع دلالة ^٦^(: ٢٥١١المقلم دلالة محن ٣( 

الايات.بثن المناسبة الطرق الدبر: ؤسائل من ا( 

الأياتوبئن الحمل وبثن الألفاؤل بئن الأقران الطرق المدبر: ؤسائل من ٥( 
الإفراد.عن زائدا معي يضيف الأقران ؤان الةرآسة، 



قؤحكمته قدرته ليان الكونية؛ والمبمن الاجتماعية السةن بثن الله قرن ٦( 

للعبادة.المستحق أنه حميعا للخلق ولبثن ؤحلمه؛ كونه شؤون إدارة 

التوصيات:أهم من 

١لقرآفيالمثلم أثر ي علمية ؤسائل بؤتكتابة العلم وطلاب ١ل١حثثن أؤصي 
تدبرالقرآن.ي والأقران 



و|وهر|حءالهصادر 

المتحاسم 

٧

١^٣القرآن 

أصولهراجع المالؤ، الإشبيل ١لادافرى اليرل بن بنقر أبو الله عبد بن خمد القاضي القرآن: أحكام 

الثالثة،الطبعة: لمان، - بيروت العلمية، دارالكتب ١لقادرعهلا، عبد محمد عليه: وعلق أحاديثه حرج و ٢
م. ٢٠٠٣ه- 

القلم•دار / حل الميدافي، حبنكة حسن النهمن عبد الريع* أدبه همن ؤبمور القران مثال أ ٣
محمدالحقق: بهادرالررئثي، بن الله عبد بن محمد بدرالد.دن الله عيد أبو القرآن: علوم ق المهان 

م. ١٩٠٧^لأr\ه- الأول، الطبعة: إبراهيم، بوالفضل أ ا
الملقبالفيض، أبو الحسض، الرزاق عبد بن محني بن محني القاموس: جواهر من العروس تاج 

دارالهداية.الناشر: المحققين، من محمؤممة محقيق: الرديدى، بمرتقي، 

محمدالمجيد(: الكتاب ير نفمجن الحديد، العقل وتنوير السديد، المعي )خرير والتنوير التحرير 

دوذس•للنشر" الءارالتولية عاشورالتوفي، ١لةلاهربن محمد بن محمد ١لدلاهربن 

بإشراف:العلماء من حماعة ؤصححه: ضبطه الخرحافي، الشريف الرين عل بن محمد بن عل التعريفات: 

م.١٩٨٣ه-١i٠٣الأول الهلبعة: لبنان، - بيروت العلمية دارالكتب 

بهاءمحمد بن الدين شى محمد بن ؤضا عل بن رشيد محمد المنارا: حر رتفالحكيم المران ير نف



م
١لمبمريالمر*ي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثيرات ابن رتفمير العظيم القران تفسير 

علمحمد منمورات العلمية، الكتب دار لتاشرت ١ الدين، سمسى حمين محمد ت يحقق ١ الدمشى، م ئ ٩
ا١ه١٩الأول الطبعة؛ بيرؤت، - بيضين 

القاهرة.دارالفكر١لعرنى- دارالشر: الخهليب، الكريم الدكتررعبد للقرآن: يرالمآف النف١ ٠ 

١١

•الحقق العيي، الله عيد ناصربن بن الؤهمن عبد المنان؛ تفميركلأم ق النهمن الكريم ير تي

م. ٢٠٠٠أ١ه-٢٠الأول الهلبعة؛ الؤسالة، مؤسسة الناشر؛ اللوبجق، معلأ بن الؤحمن عيد 

الهلبعة:القاهرة، الملل، مطيعة سال,م. ؤشاد محمد د. محقيق الأول، المجمؤعة تيمية، لابن الِبائل جاع 
م.٥١٩٨i•ا١ه-الثانية 
الغاديب مصطض د. تحقيق؛ الحض، الخاري عبداش أبو إسماعيل بن محمد المختصر: الصحيح الخاْع 

الهليعةبثرؤت، ~ اليمامة كثير، ابن دار الناشر؛ دهمشق، جامعة " الشريعة كلية ق ؤعلومحه الحديث أستاذ  ١٣
.7٢١٩٨٧'أله-الثالثة، 

الأنصاريفرح بن بعكر أي بن أحد بن محمد الله عيد أبو القرطي(؛ )تفسير ١لقرآن لأحكام الحامع 
~المصرية دارالكتبمب الناشر؛ أطفيستن، ؤإبراهم الثرب*وف أحمد تحفقُ القر؟لي، ١^^٠١ سممس الخزرُما ^١ 

٠٢-jbWMالثانية، الطيعة: القاهرة، 

م١٩٩٣١ا^-١٣الؤسالة، مؤسسة زيدان، الكريم الدكتورعيد والأفراد: والحساعات الأمم ق الإلهية المهن  ١٠
النوادر،دار حام، الحاج محمؤت. بعكار تهلييقية: تاصيلية دراسة القران ق والمجتع الطييعة سهن 

الأولالطبعة  ١٦
بمصر،التبؤى الهدي دار الحميد، صالح بن حسن الكريم* القران ايات خلال من الأمم ق اخله سن 

^١٤٣٢٠الثانية الهلعة بالرياض، ^اراكنملة 

لج،ء





٢٩

المرجعاسم م
الحمق:الشيباق، أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمر الله عبئ أبو حنبل: بن أحمد الإمام مند 

م. ١٩٩٥ه-  ١٤١٦الأول الطعة: القاهرة، دارالخديث_ شاكر، محمد أحمد  ٢٧
أبوالسبي، اليحصي عمرون بن عياض بن موٌّى بن عياض الأثار؛ صحاح ص الأنوار مثارق 
ودارالراث.العتيقة المكتبة دارالنشر: الفضل، 

بمنكر،أي بن الرحمن عبد الأقران(؛ ومعترك القرآن )إعجاز وئش القرآن، إعجاز ق الأقران معترك 

م. ١٩٨٨ه-  ١٤٠٨الأول الطبعة: لنان، بيروت- العلمية- دارالكتب دارالنشر: السيور، الرين حلال 
دارهارون، محمد السلام الحقق:عبر ؤكريا، بن ءارس بن أحمد أبوالحين اللغة: مقاييس معجم 

.٢١٩٧٩^-٣٩٩الفكر،  ٣٠
الطبعة:بيروت، - العلمية دارالكتب الشافي، الرازي عمرالتثميى بن محمد فخرالدين الغيب: مفاتيح 

م. ٢٠٠٠ا؟ااه- الأول  ٣١
صفوانالحقق: الأصفهاق، بالراغب العرؤف محمد بن الحسين أبوالقاسم القران: عريب ق ^٧^١٥ ٠١

ه ١٤١٢- الأول الطبعة: بيروت، دمشق - الدارالشامية دارالقلم، دارالنثر: الداوودي، عدنان 
جامعةحمن، عهلا اي مئ. منها: العلماء وموقف ؤأنواعها.. فوائدها•• والسور لايات، ١ ب\ن ناسباثن ل١ 

٣٣

وشج0،الحلي ١لابي عيسى مطبعة الزرق\في، العظيم عبد خمل القرازت علوم ي العرفان همناهل 

اكاكة.١لطبعة: ^٣ 

•القاهرة الإسلأى~ الكتاب دار ث عمرالقاهمي بن إبراهيم والسوارت الايات تناسب ال"ررفي نقلم  ٣٥

٣٢

CU








