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 اؼبقّدمة
اغبمددددب رّا العدددداؼبٌال والّلددد ة والّسدددد م علدددّ أ ددددر  اؼبرسدددلٌال سددددّيد   

 ّمدال وعلّ آله وصحبه أصبعٌال وبعد:ؿب
فهدد ا الّدراسدددة بع"ددوان:يف حملددداٌت يف إعجدداز سدددورة الفرقددانيف ألقيهدددا اسدددتجابًة  

لعددام  لدددعوٍة كريبددٍة مددن  دي مّكددة الدّقددايف اقدّ  ضن ألقددو ؿبااددرًة يف موظبدده الدّقددايفّ 
ّّدهر الّدٕٓٗٔ  ي أندلل هد يف  هر رمضان اؼببارك. وؼبّا كان  هر رمضان اؼببدارك ال

ال وكددان الفرقددان مددن  هللا  الّرسددول اقمددٌ ؿبّمددد بددن عبددد فيدده القددرآن الكددر  علددّ
بٌ اغبّق والباطدل واغبد ل واغبدرامال وكدان يف أظباء القرآن الكر  قنه يَدْفُرق ويَدْفِلل 

ًاً عدن القدرآن الكدر  القرآن ال لد ا فقدد رتبد  الكر  سورة الفرقان الّد  تتحدّدث كدد
 احملاارة ذات ع قٍة بسورة الفرقان اؼبّكّية الكريبة. يف أن تكون

نبا مسدددا ُل متعّلقدددٌة بسدددورة راسدددة ذات  دددّقٌ ان"دددٌال ع"دددوان أحددددالدّ  وهددد ا
 . وع"وان آخرنبا: مظاهر من إعجاز سورة الفرقان.الفرقان

معددار ر يسدده الدددّكتور را ددد  الدّقددايّف اقدّ  فبدددف ً يف وال أملددل ل"ددادي مّكددة
 أن أ ددكر لدده هدد ا الدّقددة وإ حددة الفرصددة ر كددو أربددّدث يف  ددهر رمضددان الددربإ إالّ 

اؼببدددارك  دددهر القدددرآن الكدددر  عدددن حملددداٍت يف إعجددداز سدددورٍة ربمدددل أحدددد أظبددداء القدددرآن 
 الكر  وهو سورةيفالفرقانيف.

وهللا تعددداس أسددديل أن ي"فدددم ,ددد ا العمدددلال وأن يتقّبلدددهال إنّددده عدددّل وجدددّل أكدددرم 
 مسئوٍل وأعظم ميمول.

 واغبمدددب ّ هللا وسددّلم علددّ سددّيد  ؿبّمددد وعلددّ آلدده وصددحبه أصبعددٌوصددلّ 
  رّا العاؼبٌ.
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إس  سددورة الفرقددان مددن اؼبّكددّو مددن القددرآن الّدد ي نددلل قبددل هجددرة اؼبلدد فّ   -ٔ
 .(ٔ)اؼبدي"ة اؼب"ّورة

وسددبعون آيددةال وعدددد كلمااددا شبامبا ددة وان"تددان عدددد آ ت الّسددورة الكريبددة سددبٌم   -ٕ
 وسبعون كلمةال وعدد حروفها ن نة آال  وسبعما ة وشبانون حرفاً.

تبددارك  تّددً أوس آ ت الّسددورة الكريبددة إس مواددوعااا. قددال عددّل مددن قا ددل:  -ٖ
وهد ا اؼبوادوعات هدو توحيدد  اّل ي نّلل الفرقان علّ عبدا ليكدون للعداؼبٌ ند يرا

ًاال والّد ي ندّلل القدرآن الكدر ال الّد ي هللا ت يَدْفدُرق عاس اّل ي تعّظم وسبّجدد وتكدانر خد
ال ليكددون عليدده الّلدد ة  بددٌ اغبددِق والباطددلال واغبدد ِل واغبددرامال علددّ عبدددا ؿبّمددد 

والّس مال للعاؼبٌال اإلنس واعبّنال ن يراً بٌ يدي ع اٍا  ديدال ؼبن كفر وأصّر علدّ  
اغباً فإنّددهال يف اؼبقابددلال لدده ج"ّددات الّ"عدديم. وهدد ا مفهددوٌم كفددرا. أّمددا مددن آمددن وعمددل صدد

القسدم اقخدً مدن الّسدورة الكريبدة  ام"ا. وقد ذبّل  شبرة اؼبد"ه  القدرآ ّ الّببدوّي يف
ذي ّّ ّّ ّّ ّّ  ربّدث عن عباد الّرضبن. اّل

ال اددوء القضددا  الّدد  تت"اوؽبددا أمكددن تقسدديم الّسددورة الكريبددة إس عددّدة أقسدداٍمال يف  -ٗ
قسم اقّول يتيّلف من سّ  آ ٍت كريبداتال وؿبدورُا القدرآُن الكدر  الّد ي نّللده وكان ال

ال والّددد ي يهددددي للّ ريقدددة الّددد  هدددو أقدددوم. ويف هددد ا  هللا تعددداس علدددّ عبددددا ؿبّمددددٍ 
 ت ن ث فواصل هو الّراء واّل م واؼبيم يف هد ا الّ"سدق. وهد ا الفواصدلالقسم جاء

 الّسددورة الكريبددة جدداءت يف هدد ا الّ"سددق نفسدده.الددّد ثال مددن حيددث كدددرُة وروِدهددا يف 
الفواصدل الدّد ث يف الّسدورة الكريبدةال وفدق هد ا الّبتيد  ذاتده. لقدد جداء  وكيّن ؾبدوء

ددا هددو َوَعددَدَد آ اددا علددّ الّ"حددو التّددار: فاصددلة  َّ يف الّسددورة الكريبددة طبددس فواصددلال إ
د الّراء يف ن ٍث وأربعٌ آيةال وفاصلة ّْ وفاصدلة اؼبديم يف َأْربَدَم  َرَة آيدةالاّل م يف َسدْبَم َع
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دددَرَة آيدددةال وفاصدددلة ال"ّدددون يف آيتدددٌ كدددريبتٌال وفاصدددلة البددداء يف آيدددٍة كريبدددٍة واحددددة.  ّْ َع
 وذلل علّ الّ"حو الّتار.

  يف اآل ت الكريبات فاصلة الّراء
ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-ٚ-ٛ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٔٗ-ٔ٘-ٔٛ-ٜٔ-ٕٓ-ٕٔ-

ٕٕ-ٕٖ-ٕٙ-ٖٓ-ٖٔ-ٖٖ-ٖ٘-ٖٙ-ٖٛ-ٖٜ-ٗٓ-ٗٙ-ٗٚ-ٗٛ-
ن ٌث  .ٕٙ-ٔٙ-ٓٙ-ٜ٘-ٛ٘-ٙ٘-٘٘-ٗ٘-ٖ٘-ٕ٘-ٔ٘-ٓ٘-ٜٗ

 وأربعون آية. 
-ٕٚ-ٕ٘-ٕٗ-ٚٔ-ٙٔ-ٜ-٘وفاصدددلة الّددد م يف اآل ت الكريبدددات 

 . سبم عّرة آية.ٚ٘-٘ٗ-ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ-ٔٗ-ٖٗ-ٕٖ-ٜٕ-ٕٛ
-ٛٙ-ٚٙ-ٙٙ-٘ٙ-ٗٙ-ٖٙ-ٖٚ-ٙوفاصدددددددددلة اؼبددددددددديم يف اآل ت 

 عّرة آية. . أربمٚٚ-ٙٚ-٘ٚ-ٗٚ-ٕٚ-ٓٚ
 .ٖٚ-ٜٙآيتٌ كريبتٌ نبا  وفاصلة الّ"ون يف

 وفاصلة الباء يف آيٍة كريبٍة واحدة هو اغبادية والّسبعون.
  ؿبّمدددد بدددن عبددددهللا نّلددد  أوس آ ت سدددورة الفرقدددان اؼبّكيّدددة الكريبدددة علدددّ أنّ  -٘

تبارك اّل ي الفرقان علدّ  رسول هللا تعاس للعاؼبٌ أصبعٌ. قال تعاس: رسول هللا 
وهكدد ا يتيّكددد أّن رسددالة اإلسدد م عاؼبيّددٌة م"دد  فجرهدداال   ندد يراعبدددا ليكددون للعدداؼبٌ

م"دد  فجرهددا. وإّن رسددالة  خ فدداً ؼبددا يددلعم ال ّدداع"ون ضّن رسددالة اإلسدد م ليسدد  عاؼبيّددةً 
 ورةر ن مّكّيتددددان نللدددد  إحدددددانبا قبددددل سدددداإلسدددد م العاؼبيّددددة م"دددد  فجرهددددا أّكددددداا سددددو 

جدداء يف  (ٕ)سددبي ا بعدددهاال وهددو سددورةونللدد  أخرانبدد (ٔ)وهددو سددورة اقعددرا  الفرقددانال

                                           
 .1/42اإلتق ن   (1)
 .1/43اإلتق ن   (2)
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ُقْل  أيّها ال"ّداس إّ  رسدول هللا إلديكم صبيعداً  قول اغبّق جّل وع : (ٔ)سورة اقعرا 
واقرض الإلده إاّلهدو وبدو ويبيد  فد م"وا ابب ورسدوله ال"ّدّ  اّل ي لده ملدل الّسدماوات 

قدددول  (ٕ)ورة سدبيداء يف سدددجدو دوندابب وكلماتده واتّبعددوا لعّلكدم اتدد الّد ي يدد من اقّمدوّ 
ًاً ونددد يراً ولكدددّن أكددددر ال"ّددداس   :اغبدددّق جدددّل وعددد وماأرسدددل"اك إاّل كافّدددًة لل"ّددداس بّددد

 اليعلمون
نلوؽبددا عددن نددلول سددور اقعددرا   وقددد نّلدد  سددورة اقنبيدداء اؼبّكيّددة الكريبددة الّدد   ّخددر

ًة للعداؼبٌ. قدال عدّل رضبد علّ أّن رّا العّلة واعب ل أرسدل ؿبّمدداً  (ٖ)والفرقان وسبي
 .وماأرسل"اك إاّل رضبًة للعاؼبٌ :(ٗ)من قا ل

أ ددارت أوس آ ت الّسددورة الكريبددة إس ت"ليددل رّا العددّلة واعبدد ل القددرآن الكددر   -ٙ
َعدددُ  اؼبلددد فّ  علدددّ اؼبلددد فّ  دددريف يُد"دْ ّّ ضنّددده عبددددهللا  . ويف هددد ا اؼبوقدددف ال

وأ ددرا   ال وهددو خددً اػبلددق اؼبلدد فّالّ"عدد ال ف تعدداس. والزبفددّ اغبكمددة مددن هدد ا
دا مددداً وأبدددداً عبدددٌدب تعددداسال ومدددن ابا اقحدددرى كدددّل مدددن  اؼبرسددلٌ وخددداّ الّ"بيّدددٌال هدددو

ٌّ بددٌ مكددان العبوديّددة ومقددام اقلوهيّددة. سددواا. و,دد ا يّتضددإ وإّن الّتبيددٌ  الفلددل البدد
َعد ُ ال يدُ يتيّكدد يف مدوقفٌ آخدرين  دريفٌ اؼبلد فّ  الوااإ ؼبكان عبوديّدة فيهمدا  "دْ

  ابؼبلدد فّ اإلسدراء دب"اسدبة اؼبدوقفٌ يتعلّددق وأّول اس.دضنّده عبدددهللا تعد اؼبلد فّ 
سدددبحان الّددد ي  :(٘)لدال عدددّل مدددن قا ددددقددد جد اققلدددّ.دجد اغبدددرام إس اؼبسددددمدددن اؼبسددد

من اؼبسجد اغبرام إس اؼبسجد اققلّ اّل ي ابرك"دا حولده ل"ريده مدن  أسرى بعبدا لي ً 

                                           
 .158اآلية   (1)
 .28اآلية   (2)
 .1/43اإلتق ن   (3)
 .107سلرة األنب  ء   (4)
 .1سلرة اإلسساء   (5)
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ربّدده جددّل  يتعلّددق بعبددادة اؼبلدد فّ  وآخددر اؼبددوقفٌ نّدده هددو الّسددميم البلددًإآ ت"ددا. 
 وأنّده ؼبّدا قدام عبددهللا يددعوا كدادوا يكوندون عليده لبددا :(ٔ)وع . قال عدّل مدن قا دل

وهددو مواددٌم  (ٕ)ب"خلددة صدد ة الفجددر حي"مددا كددان يلددّلّ ضصددحابه أّن ال"ّددّ   واؼبعددى
اّل ين تسّمعوا للقرآن الكر ال يكوندون علدّ اؼبلد فّ  كاد اعبنّ   (ٖ)وال ّا ف بٌ مّكة

  عليدده  وازدحددامهم كالِّلبَدددال لباكدد  صباعدداامالِّلبدددةال مدددل الِقددَرا  . والِّلبَددد صبددم
ّّوء اؼبلبفدال صبم الِقْربة.  .(ٗ)أي اؼبباك  بعضه علّ بعض والّْلبدة والِّلَبد ال

 اآل ت الكريبددات الّاامددات ريبددةال عددرضُ فبّدا اّتسددع  بدده سددورة الفرقددان اؼبّكيّددة الك -ٚ
والَكددرع عليهددا  القددرآن الكددر  اؼبعجددلال ال يف أسددلواالكددافرين واعباادداِاِْم واقباحدداِاِمْ 

يكدون الدّ"قض علدّ الفدورال وذلدل  وأحيدا ً  ابلّ"قض يف أسلوا القدرآن الكدر  اؼبعجدل.
 ر  وأعاندده عليدده قددومٌ القددرآن الكدد ضنّدده افددبى  علددّ تددرار اّاددام الكددافرين للملدد فّ

وقال اّل ين كفروا إن ه ا إاّل إفٌل افدباا وأعانده عليده :(٘)آخرون. قال عّل من قا ل
وعلدّ تدرار اّادامهم للقدرآن الكدر  ضنّده أسداطً  قوٌم آخرون فقد جاءوا ظلمداً وزورا

عّدّيا. قدال أن ُتْكتَدَ  لدهال فهدو تُدْقدرأ عليده تُدْدوًة و  اقّولٌ وأكاذبيهم طلد  ال"ّدّ  
وقددالوا أسداطً اقّولدٌ اكتتبهددا فهدو سُبْلَدّ عليدده بُْكدَرًة وأصدي . قددل  :(ٙ)عدّل مدن قا دل

وعلددّ تددرار  الّسددّر يف الّسددماوات واقرض. إنّدده كددان تفددوراً رحيمددا أنللدده الّدد ي يعلددم
كدددالّتوراة واإلقبيدددل ولددديس مفّرقدددا. قدددال عدددّل مدددن   اقدددباحهم ندددلول القدددرآن صبلدددًة واحددددةً 

                                           
 .19ة اجلن  سلر   (1)
 .4921حديث ريم  8/669فتح انب ر    (2)
 .4921حديث ريم  8/669فتح انب ر    (3)
 .8/670انظس فتح انب ر    (4)
 .4سلرة انفسي ن  (5)
 .4921حديث ريم  8/669فتح انب ر     (6)
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وقددال الّدد ين كفددروا لددوال ندُددلِّل عليدده القددرآن صبلددًة واحدددة. كدد لل ل"دبّدد  بدده  :(ٔ)قا ددل
 .ف ادك ورتّل"اا ترتي 

علدددددّ  واعبااددددداِاِْم واقباحددددداِاِمْ  وأحيدددددا ً يكدددددون نقدددددض اّاامدددددات الكدددددافرين
الّباخدددوال ويف أسدددلوا القدددرآن الكدددر  اؼبعجدددل دا مددداً وأبدددداً. والّل يدددف يف اقمدددر أّن 

وفدق حكمدٍة  ِاِْم يعاد ترتيبهدا يف أن"داء الدّدحضواقباحا الكافرين واعبااااماّاامات 
ابلغة مفادها أّن الدّدحض يبددأ ابققدرا ت"داوالً واقوادإ َعدواراً فالّد ي يليدهال وهكد ا. 
وإبذن هللا تعددداس سددديكون دحدددض الّسدددورة الكريبدددة الفدددباءات الكدددافرين واقباحددداام 

ّّّق اآلخر من ه ا   الّدراسة.ميدان ال
ددا سددورٌة كريبددةٌ  الكريبددةال رتددم اؼبّكيّددة فبددا اّتسددم  بدده سددورة الفرقددان -ٛ َّ ًة ا  تددً كددد

دا َّ جداءت  الكريبدات الّد  مدن اآل ت علدّ عدددٍ  ا دتمل  عدد اآل ت الكريبداتال أ
ال دلددي ً لتلددل اقلفدداظ وفددق طرا ددق العددرا يف اسددتعماؽبا اسددتعماؽبا جددرى ألفدداظٌ  فيهددا

 يف تدً اػبد ّ  علدّ الّسدً ومل يرتمهاال ع"قا العربّية مل يلو لّلغة لكر القرآن ا علّ أنّ 
مال دومن ذلدل استعدقريد  الّت"داول. تلدل االسدتعماالت اّل ي ترتضيه. وبعض معدا 

أصدحاا اعب"ّدة  :رين. قدال عدّل مدن قا دلدوالعّد الّرابعدة ة الكريبدةديمقبل يف اآل لفظة
ًٌ مسددددتقّراً وأحسددددن يومئدددد ٍ  زمددددان  واؼبقيددددل االسددددتقرار. ؼبسددددتقّر مكددددانوا مقددددي  خدددد

ًة ال دبعدددىوقددد  القيلولدددة االسدددباحة  (ٕ)شبّدددة ندددوم مل يكدددن ال وإنال"هدددار ونلدددف الّظهددد
 يف حدددقّ  اءدفبددددود. وقدددد جددد ال وأّن ظّلهددداأصددد ً  مشدددسٌ  فيهدددا لددديس أّن اعب"ّدددة واؼبعدددرو 

 وأصدددحاا اليمدددٌ :(ٔ)ة  يف سددددورة الواقعدددقدددول اغبدددّق جدددّل وعددد اليمدددٌ اادأصحددد
اآليدددة  إّن معدددى وظلٍّ فبددددودم"ضدددود. وطَْلدددإٍ .ـبضدددود يف سددددرٍ .ماأصدددحاا اليمدددٌ
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ًٌ  يدوم القيامدة اعب"ّدة أعلم: أصحاا . وهللا تعاسالكريبة  مكدا ً  مدن أصدحاا ال"ّدار خد
ال بلسددانه القددرآن الكددر  نددلل الّدد ي العددر ّ  يف ذهددن تددرتب  كاندد  القا لددة  وؼبّددا وزمددا ً.
دددديدة ابغبدددرارة ّّ ًةوقددد  ال ال فقدددد  يف ذلدددل الوقددد ال للّراحدددة ابؼبتعدددة ويف نفسددده ّظهددد

 هدد ا الّلفظددة لقدددرة الاعب"ّددة أصددحاا يف حددقّ  مقددي يف :يفلفظددة اآليددة الكريبددة اسددتعمل 
 بلسدانه ندلل القدرآن الكدر  للعرّ  الّد ي والّ"فسّية اعبسديّة علّ الّراحة علّ الّداللة

ًة يف ي"ام حي"ما  .نوم وإن مل يكن ال أو ير حالّظه
 :(ٕ)جدّل وعد  اغبدقّ  ولديف قد عدٌأ قُددرفةَ  القدول: معدى اؼبعدا  ومن تلدل   

ٌٍ أ قدّرةَ  وذّرّ ت"دا ه  ل"ا مدن أزواج"دا ربّ"ا يقولون واّل ين  مامداإ للمّتقدٌ واجعل"دا عد
ْت بَددددَردَ  مع"ددداا قيدددل . فقدددّرت عي"دددهالالددد د ال أيال بضدددّم القدددا مدددن الُقدددرّ  أصدددله قيدددل

مدن لسدان  هد ا اؼبعدى حول اؼبقتبسة من الّ"لوص موعةاجمل وإليل ه ا (ٖ)فّلح 
 وقُددرف الّرجدل: أصدابه مدن الُقدّر. .....وقَدرف يوُم"داال ابلضدمّ عاّمدة الُقّر: الد د :يف(ٗ)العرا

 لّمددااػب"دددق: ف يف تددلوة ح يفددة ...وم"دده حدديثيف الُقرّ  دخلددوا القددوم: الُقّر....وأقدرّ 
 للدّدا ر ويقدالمدّس ال د... وجددت سك"  ؼبّا ال أيَقِرْرتُ  وقَدَرْرتُ  القوم خ  أخ ته

.....والُقّرة:  إليدده مت ّلعدداً  مددا كددان كفدد ادُ  أي صدداد  بُقددّرك وقعدد  أثرا: إذا صدداد 
 (ٔ)العليددل ويف الّت"ليددل قُدددّرة. العددٌ قددّرت : ملدددربدده عي"ددل. والُقددّرة كددّل  ددوٍء قددّرت

: ؽبم من قّرة أعٌ ف  تعلم نفٌس ماأخفو لدو رآك ستقساءاال ....ويف حديث :
 دمعدددة عي"يددده قنّ  دمعدددة هللا أبدددرد وفرح....وحقيقتددده بددد لل أي لُسدددرف  عي"دددااال لقدددّرت
 وتسددكن نفسددل ترادّ حددّ   أمِ"ّيتدل بّلغددل أي عي"ددل . وقيددل: أقدّر هللاابردة الفدرح
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ًا. ورجلٌ  عي"ل ف تستّر  يف  وجداء عي"اً فدي  َأقَددّريف وَقِررت به العٌ. قرير إس ت
 أحددددددددنبا علدددددددّ يددددددددلّ  صدددددددحيحان أصدددددد ن والدددددددّراء القدددددددا  :يف(ٕ)ةالّلغددددددد مقدددددداييس

 دمعدددةً  البدددااال وأّن للّسدددرور مدددن هددد ا زعدددم قدددوٌم أنّددده عي"دددهال هللا برد....وقدددوؽبم: أقدددر
 .ؼبن يُْدَعّ عليه: أسخن هللا عي"هيف ول لل يقال حارّةال دمعةً  وللغمّ  ابردةال

الددّ"فسال  سدعادة وّ تاؼبع"د مع"داا يف قددّرة العدٌ :يْفَهدم أّن القدول فبّدا سدبق  
 سدددبقتها اؼبع"ويّدددة وهددد ا اؼبرحلدددة القلددد . ال و,جدددةالفددد اد ورادددا الّلددددرال وانّدددراح
ًة يف وقدد  اّل فددإ بسددمومها معروفددةٌ  جليددرة العددرا حّسددّية. إنّ  مرحلددةٌ  تالبدداً.  الّظهدد

ددديدة ابغبددرارة ّذىيتتدد العددٌ وقددد كاندد  ّّ ذلددل  وقددد انعكددس والّسددموم اّل فددإ. ال
 العددٌ تسددخن . وحي"مدداهللا عي"دده أسددخن ؼبددن يُددْدعّ عليدده: القددول مدددل علددّ الّلغددة يف

 للددد ودة تدددر ح كانددد  العدددٌ  القلددد . كمدددا ال ويتددديملّ الّلددددر ال وي"قدددبضالدددّ"فس تسدددتاء
 ال والقدولعدٌلقدّرة ا القدول: ك لل يف مددل  الّلغة علّ ذلل وقد انعكس وتلّإ ,ا.
ال وي"ّدرح الّلدددر الددّ"فسال تبدته  تد د العددٌ . وحي"مدداعي"دل هللا لده: أقددرّ  ّؼبدن يُددْدع

 ويسعد القل .
 يعدي قّرة العدٌ وذرّ ت"ا ه  ل"ا من أزواج"ا القول: بّين نكون وهك ا  

 يدرتب  بده صدّحتها اّل ي برد العٌ كان  . وؼبّاالبليل والّ"سيم العليل ابؽبواء برد العٌ
 أفداد مددل هد ا القدول: اغبسد"ة علدّ نفسدّية العدرا الّ"فسدّية ايف ب د العرا لده آاثر 

 قّرة العٌ وبرد الف اد سروَر القل  و,جَة الّ"فس.
وقدددم"ا  :(ٔ)يف قددول اغبددّق جددّل وعدد  وقدددم"ا ذلددل كدد لل صبلددة:وِمددْن   

 أعمدال الكدافرين لقدد أحدب  هللا تعداس هبداًء م"ددورا من عمدٍل فجعل"داا إس ماعملوا
ة حقددوق جددارال وإتانددة ملهددو ال ادديفال ورعايدد مددن إكددرام دبقيدداس اإلسدد م الّلدداغبة
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هللا تعددداس هبددداًء  بسدددب  افتقارهدددا إس  دددرط اإلخددد ص. لقدددد جعدددل ومدددا إس ذلدددلال
ددمس مددن الكددّوة علددّ هيئددة الغبددار. هددو مددايُرى واؽببدداء م"ددورا. ّّ  إّن اؽببدداء يف اددوء ال
 وقددم"ا صبلدة: وبّدين اسدتعارة .وقدد عبدث اؽبدواء وبدّددا فكيف به م"هال الفا دة
حدددال  ُمدّلددد  ال ولكدددنالقددددوم قددددوٌم وال مايّدددبه :يف لددديس هه"دددا (ٕ)ّدددريالّلـب يقدددول
ملهدددو ال وقدددرى  وإتاندددة الالّددد  عملوهدددا يف كفدددرهم مدددن صدددلة رحدددم وأعمددداؽبم هددد الء

 ًٍ  خدددالفوا ال حبدددال قدددومٍ مدددن مكدددارمهم وؿباسددد"هم وتدددً ذلدددل اددديفال ومدددنٍّ علدددّ أسددد
 فيفسدددها يهمأيددد وقلددد إس ماربد  الال فقدددم إس أ ديا همعليده واستعلددوا سدل اَم

 . يف(ٖ)والِعدْديَدَرا أنراً  ؽبم ومّلقها كّل فبّلقال ومل يبك
وِحْجددراً  لقددد جدداء القددول:بغيددد الّت"اول. وبعددض معددا  تلددل االسددتعماالت

الكريبة الدّانية والّرين علّ لسان اؼبّدركٌ حي"مدا يدرون م  كدة يف اآلية  ؿبجورا
ددَرى يومئددٍ  للمجددرمٌيددوم يددرون اؼب قددال تعدداس: العدد اا يددوم القيامددة. ّْ    كددة الُب
رات دجاء القول ذاته علّ لسان البحدرينال العد ا الفدكما   ويقولون حجراً ؿبجورا

مددرج  وهددو الّدد ي ة واػبمسددٌ. قددال تعدداس:ديف اآليددة الكريبددة الدّالددد واؼبلددإ اقجدداج
 . برزخاً وحجرا ؿبجورا البحرين ه ا ع ٌا فراٌت وه ا ملٌإ أجاٌج وجعل بي"هما

ّّّق اآلخر من ه ا الّدراسة.   وإبذن هللا تعاس ستكون اآليتان الكريبتان ميدان ال
 . ويكدونفد اد اؼبلد فّ  تدبيد  سورة الفرقان اؼبّكيّدة الكريبدة من أهدا  -ٜ

اآل ت  . ومددن هدد اتددً مبا ددر يف العديددد مددن اآل ت الكريبددات ب ريددقٍ  الّتدبيدد 
مدن اجملدرمٌ.  عددّواً  جعل"دا لكدّل ند ٍّ  للوكد  :(ٔ)جدّل وعد  قول اغبقّ  الكريبات
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ًا هدواا  مدن ازّبد  إؽبده أرأي  :(ٕ)اغبّق جّل وع  وقولُ  وكفّ برّبل هاد ً ونل
لون. إن هدم إاّل  دأّن أكددرهم يسدمعون أو يعقد أفين  تكون عليه وكدي . أم رَبَْسد 

بعد"دا يف كدّل ولو  دئ"ا ل :(ٖ)اغبّق جّل وع  وقولُ  ام بل هم أاّل سبي دكاقنع
ًا قريدددٍة نددد يرا. ول اغبدددّق جدددّل دوقددد ف ت دددم الكدددافرين وجاهددددهم بددده جهددداداً كبددد

 ويكدددون الّتدبيددد  يف اآليدددة الكريبدددة ومدددا أرسدددل"اك إاّل مبّدددراً ونددد يرا :(ٗ)وعددد 
كفدروا لدوال ندُدلِّل   وقدال الّد ين :. قال عدّل مدن قا دلمبا ر ب ريقٍ  الدّانية والّد نٌ

 .به ف ادك ورتّل"اا ترتي  ل"دّب  واحدة. ك لل عليه القرآن صبلةً 
واؽبدددد   التددددور حولددده الّسدددورة الكريبدددة يكدددون احملدددور الّددد ي يكددداد اإلنددد ار -ٓٔ
. ويبدو ذلل جليّداً الكريبة الّسورة يف مواوعات اغبديث إس ربقيقه يسعّ اّل ي

ة الكريبدة . ت"ّص أوس آ ت الّسور فيها اإلن ار ابستعراض اؼبواوعات اّل  تغلغل
نددّلل الفرقددان  تبددارك الّدد ي :قددال تعدداس ؿبورهددا. وعلددّ اإلندد ار علددّ مواددوعااا

اإلندد ار لكّفددار مّكددة يف آخددر  وكدد لل يتجلّددّ للعدداؼبٌ ندد يرا علددّ عبدددا ليكددون
 فقدد كدّ بتم لدوال دعداؤكم قدل مايعبدي بكدم رّ   :قال تعداس آ ت الّسورة الكريبة.

 أن يقددول لكّفددار  واعبدد ل رمددر اؼبلدد فّ عددّلةإّن رّا ال للامددا فسددو  يكددون
وحددا  لده جدّل وعد  لدوال عبدادتكم واليكدبث كدمب جّل وع  اليعبي : إّن رّ  مّكة

الكددر  وكتددا  العظدديم فسددو  يكددون  رسددور قددد كددّ بتم لدده. فبمددا أّنكددم ال ددريل
 م زمًا لكم يوم القيامة. الع اا
 الكددر  ضنّدده الكددافرين للقددرآن امفددوراً اّادد الّسددورة الكريبددة وبعددد أن تدددحض 
اؼبعجددددل  يف أسددددلوا القددددرآن الكددددر  وأسدددداطً اقّولددددٌال وبعددددد أن تعددددرض إفددددلٌ 
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 د أن تددددرّد علددددّ الفددددور علددددّ اّاددددامهموبعدددد الالكددددافرين واقباحدددداام العبااددددات
أن يلقددّ  اقددباحهم وتددرّد علددّ الّباخددو علددّ رجددٌل مسددحورال ضنّدده للملدد فّ 

ال وطلدد  الددّرزق للعمددل فدد  وبتدداج م"هددا ركددل ون لدده ج"ّددةٌ أو أن تكدد ك"ددلٌ   عليدده 
. قددال عددّل مددن يف إندد ار القددوم مددن اآل ت الكريبددات ؾبموعددةٌ  كلّدده ذبددوء  بعددد ذلددل

ًا. ّ ؼبددن كدد وأعتددد  ابلّسدداعة بددل كددّ بوا : (ٔ)قا ددل مددن  إذا رأاددم ا ابلّسدداعة سددع
ًا. مكددانٍ  دعدددوا   ً ادددّيقاً مقدددّرنٌوإذا ألقددوا م"هدددا مكدددا بعيدددٍد ظبعدددوا ؽبدددا تغّيظددداً وزفددد

ًٌ أم  . التدددعواه"الددل نبددورا ًا. قددل أذلددل خدد اليددوم نبددوراً واحددداً وادعددوا نبددوراً كددد
ًا. ج"ّدددة اػبلدددد الّددد  ُوِعددددَ   ؽبدددم فيهدددا مايّددداءون اؼبّتقدددون كانددد  ؽبدددم جدددلاًء وملددد

. كددان علددّ ربّددل وعددداً مسددئواًل. ويددوم وبّددرهم ومايعبدددون مددن دون هللا خالدددين
م أادللتم عبددادي هدد الء أم هدم اددّلوا الّسددبيل. قدالوا سددبحانل ماكددان أأنددت فيقدول

 ي"بغو ل"ا أن نّتخ  من دونل من أولياَء ولكن مّتعدتهم وآابءهدم حدّ  نسدوا الد ّكر
فمددا تسددت يعون صددرفاً والنلددرا. ومددن  فقددد كددّ بوكم دبدداتقولون وكددانوا قومدداً بددورا.

ًا  .يظلم م"كم ن قه ع اابً كب
أو أن يروا رّ,دم  أن ي"لل عليهم اؼب  كة ق اقباح الكافرينوبعد سرد الّسيا 

إندد ارهم يف قددول اغبددّق جددّل  ال هبددوءجددّل وعدد ال دلددي ً علددّ اسددتكبارهم وعتددّوهم
. ويقولدون ِحْجدراً ؿبجدورا للمجدرمٌ البّدرى يومئد ٍ    كدةيوم يرون اؼب :(ٔ)وع 

ًٌ  حاا اعب"ّددة يومئدد ٍ . أصددهبدداًء م"دددورا مددن عمددٍل فجعل"دداا وقَددِدم"ا إس مدداعملوا خدد
. اؼبلدل . ويوم تّدّقق الّسدماء ابلغمدام وندّلل اؼب  كدة ت"دلي مقي  وأحسنقّراً مست

ًا. ويددوم يَدَعددّض الظّددامل علددّ  يومئددٍ  اغبددّق للددّرضبن. وكددان يومدداً علددّ الكددافرين عسدد
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ي . مل أزبد  فد  ً خلد ليتدي  َويْدلَدَ   مدم الّرسدول سدبي . ازّبد ت يديه يقول  ليتدي
ّّي ان لإلنسان خ وال  .لقد ااّلي عن ال ّكر بعد إذ جاء . وكان ال

صبلددًة واحدددًة المفرفقدداً  نددلوَل القددرآن الكددر  وبعددد الددّرّد علددّ اقددباح الكددافرين 
والبيددان الّ"اصددم واغبّجددة  يلهددق الباطددل ابغبددّق الّدد ي القددرآن الكددر  ؾبددوء وتقريددر

درون :(ٕ)قدول اغبدّق جدّل وعد  البالغة هبوء َّ  علدّ وجدوههم إس جهدّ"م الّد ين وُبْ
 .أولئل  رٌّ مكاً  وأاّل سبي 

ًاً يكدددون هللا تعدداس دّمرهدددا مددن اقمددم الّدد  عددن ؾبموعدددةٍ  وبعددد اغبددديث   تدددم
ًاً عددن قددوم اغبددديث  صددباحاً  علدديهم مّكددة لددوٍط عليدده الّسدد م الّدد ين يبددّر كّفددار أخدد
ددام ويكددون ومسدداءً  ّّ ولقددد أتددوا  :(ٖ)ال قددال عددّل مددن قا ددلاراإلندد  يف سددفرهم إس ال

بدددل كدددانوا اليرجدددون  يروَدددا. فلدددم يكوندددواأ ْمِ دددَرت م دددر السفدددْوءأُ  علدددّ القريدددة الّددد 
 بعددث هللا رسددوال. عددن كدداد الّدد ي أهدد ا إاّل هددلواً  ونل . وإذا رأوك إن يّتخددنّددورا
مددن  وسدو  يعلمدون حدٌ يدرون العد اا عليهدا. لدوال أن صد   عدن آؽبت"دا ليضدّل"ا
 أنّ  عليدده وكددي . أم رَبَْسدد  تكددون أفيندد  هددواا إؽبدده مددن ازّبدد  سددبي . أرأيدد  أاددلّ 

 .اّل كاقنعام بل هم أاّل سبي هم إ . إنأو يعقلون يسمعون أكدرهم
 الّدالّة علدّ قددرة الكونّية من اآل ت عن عددٍ  الّسورة الكريبة وبعد حديث 

َعدددث فيدددهال  وَدددارٍ  ن"دددام فيدددهال ليددلٍ و  فبددددوٍد ومقبدددوضال هللا تعدداس اؼب لقدددة ِمدددْن ظدددلٍّ  نُدبدْ
 عدن القدرآن الكدر  اغبدديث ال هبدوءوالعبداد بده الدب د ال وم ٍر وبدو هللا تعداسور حٍ 
 :(ٔ)عدّل مدن قا دل الدقد ند ار.ابم اإلدال ويغلد  علدّ اغبدديث طدالعظديم  والّ" ّ 
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ا يف كددّل ولددو  ددئ"ا لبعد"دد فدديأ أكدددر ال"ّدداس إاّل كفددورا. بيدد"هم ليدد ّكروا ولقددد صددّرف"اا
ًا ف ت م الكافرين وجاهدهم قريٍة ن يرا.  .به جهاداً كب

ال اقجداج واؼبلدإ الفدرات العد ا البحدرين عدن خلدق هللا تعداس وبعد اغبديث 
ويعبددون مدن  :(ٕ)يف قول اغبّق جدّل وعد  اإلن ار من ماءال هبوء وخلق اإلنسان

ًا.ظ علدددّ ربّددده وكدددان الكدددافر .همواليضدددرّ  مددداالي"فعهم دون هللا  إاّل  وماأرسدددل"اك هددد
ٌّ  مّبّددراً وندد يرا ًة أّن اآليددة الكريبددة ومددن البدد ال واإلندد ار ذبمددم بددٌ الّتبّددً اقخدد

إس أن آخدر آ ت  وسدبق أن أومدي  بعد ذلل بي"همدا. جبمم الّسورة الكريبة إي ا ً 
 .يف إن ار الكافرين الّسورة الكريبة

ًاً  هللا تعاس اّل  دّمرها اقمم -ٔٔ يف الّسدورة الكريبدة غبكمدٍة  خضدم ترتيبهدا تدم
دبه بسب  أوجده بقوم موسّ عليه الّس م غبديثا لقد ابتدأ ابلغة. ّف بدٌ  القويّدة ال

مددن أور  الكددريبٌ مددن الّرسددولٌكدد   . إّن  الددّدعوتٌ احملّمديّددة واؼبوسددويّة م بسددات
ال دوؿبّمددد وموسدددّال وعيسدددّال همالً ندددوحال وتددد ال وهدددمالمدددن الّرسدددل اػبمسدددة العدددلم

كتداابً   هللا تعداس قد آ ا م"هما ك     وإنّ  صبعٌ.وس مهال عليهم أ صلوات هللا تعاس
. والقددرآن الكددر  يف حددّق ؿبّمددد  الحددّق موسددّ عليدده الّسدد م يف التّددوراة الظبدداو ًّ 

عليددده  . مثّ ربدددّول اغبدددديث إس ندددوحٍ م"همدددا لقدددو أ دددّد الع"ددد  مدددن قومددده وإّن كدددّ ً 
  مثّ ذكددر الّسددياق وسدد مهال علدديهم صبيعدداً صددلوات هللا تعدداسال ال أّول الّرسددلالّسدد م

مدن  يف اعبمم بي"هما. وقدد ُفِهدم وشبود جر ً علّ عادة القرآن الكر  ك   من عادٍ 
يف الدد ّكر أّن  عليدده الّسدد م يف الدد ّكر ومددن تقددد  قددوم نددوحٍ  أصددحاا الددّرسّ   خددً

 دددارة إس اقمدددم اقخدددرى وكاندد  اإل أصددحاا الدددّرّس يتددديّخرون عددن اعبميدددم زم"ددداً.
 :الدام"ددة والّد نددٌ يف قددول اغبددّق جددّل وعدد  يف اآليددة الكريبددة علددّ جهددة اإلصبددال

ًا وشبددود وأصددحاا الددّرسّ  وعدداداً  وقددد كددان قددوم لددوط عليدده  وقددرو ً بددٌ ذلددل كددد
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 ال كما نّص علّ عدم اتّعاظ كّفار مّكدةنّص عليها الّسياق الّس م آخر اقمم اّل 
يبدّر عليهدا كّفدار  عليه الّس م اّل  انقلب  رأساً علّ عقد ال والّد  وطٍ قوم ل بقرى
نّلددد  عليهدددا  . وحي"مدددا ن"ظدددر إس اقمدددم الّددد ملدددبحٌ وابلّليدددل يف سدددفرهم مّكدددة

ٌّ أّن د ر شبدددود وقدددرى قدددوم لدددوٍط عليددده الّسددد م  تتضدددّمن كدددلٌّ  الّسدددورة الكريبدددة نتبددد
قدرى لدوٍط   فقدد بقيد  مدم عدادال ذكرهدا وؼبّدا كاند  شبدود قدد مدرّ  م"هما آاثراً ابقيدة.

أّن كّفددار مّكددة مل  ال وؽبدد ا جدداء ذكرهددا آخددرا. واؼبعددرو كددو يددّتع  ,ددا كّفددار مّكددة
 يّتعظوا بقرى قوٍم لوٍط أيضاً.
ولقدد أتدوا علدّ القريدة الّد   قول اغبدّق جدّل وعد : جاء يف اآلية الكريبة اقربعٌ

 ا يروَا. بل كانوا اليرجون نّوراأُْمِ َرت َمَ َر السفْوء َأفَدَلْم يكونو 
 مددن هدد ك. الّسددابقة دبددا حددّل ابقمددم اؼبكّ بددة مل يّتعظددوا إّن كّفددار مّكددة -ٕٔ 

كددددو يددددّتع  ,ددددا   تعدددداس الكونيّددددة إس ؾبموعددددٍة مددددن آ ت هللا ليتحددددّول وإّن الّسددددياق
الكدد ىال ومعجلتدده  عددن آيدة اؼبلدد فّ  فيتحددّدث ع"هددا كمدا يتحددّدث الكدافرون
 . إّن الّسدياقال أال وهو القرآن الكر ال وجيّه اققوىس حه اقمضّو  العظمّال
ّّمس يتحّدث  . وإّن ذكدر الّليدليسدلم"ا إس الّليدل ال الّد يعن الّظّل قبل طلوع ال

ددمس الّلبدداس لل"ّدداسال ّّ ابلّليددل  ع قتهددا يسددتدعّ ذكددر الّ"هددار الّ"ّددور ؽبددم. إّن لل
دددمس والّليدددل والّ"هدددار ع قوالّ"هدددار ّّ  الّددد  ربملهدددا الدددّر ح تهدددا ابلّسدددح . وإّن لل
وهددل اؼب دددر  مدددن الّسددماء اؼبدداء العددد ا الّ هددور. في"ددلل إبرادة هللا تعدداس وتلقحهددا

يف طبقددات  وتكددّون م"هددا الّسددح  الال وتسددوقهاربملهددا الددّر ح سددوى اقخبددرة الّدد 
ن اإلنسددان اؼبدداء ىبددرج مدد ال فددبى أيّهددالددي ً أو َدداراً  اعبددّو العليددا البدداردةال وتلقحهددا

 ال وب لل تعود اقخبرة ماًء كما كان .ِخ ل الّسحاا
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ًا اؼب ّهددر يف نفسدده وكمددا كددان اغبددديث عددن اؼبدداء اغبلددو ال ّدداهر   ابعتبددارا لغدد
عمداد حيداة اقرواح جبددامم  عدن القدرآن الكدر  عمداد حيداة اقبددانال كدان اغبدديث

 نلول كلٍّ من ماء اقبدان وماء اقرواح من الّسماء.
اؼِبْلددإ  عددن اؼبدداء العدد ا الفددرات اسددتدعّ اغبددديث عددن اؼبدداءوإّن اغبددديث  

ا الفددرات واؼبلددإ ال العدد فدداب سددبحانه وتعدداس هددو الّدد ي أرسددل البحددرين اقجدداج.
 اقجاجال وجعل بي"هما حاجلاً يب"م ك   م"هما من أن ي غّ علّ اآلخر.

علدّ  ةالّدالّد كدّل هد ا اآل ت البّي"دات  من ذكدر وؼبّا كان اإلنسان هو اؽبد  
ًاً عدن هد ا اإلنسدان. وؼبّدا كدان  فقد كان اغبديث القدرة اؼب لقة للّ ات العلّية أخ

ال واؼبددداء العددد ا ال فدّمدددة اؼبددداء الّ هدددوراغبدددديث يددد ز فيددده اعبانددد  اؼبدددا ّو بوادددوح
  عددن اإلنسددان مددن زاويددة ال فقددد كددان اغبددديثاؼبلددإ اقجدداج ال واؼبدداءالفددرات م لقدداً 

. واؼبعدرو  أّن خلدق هللا تعداس اإلنسدان والّبا د  ماًء ىبرج مدن بدٌ اللعدل  كونه
مددن ذكددٍر  خلددق اإلنسددان مددن بددٌ الّلددور اقربددم الّدد  الّلددورة الغالبددة مددن مدداٍء يبدّددل

دا مفدردة. . أّما الّلور الّد ثوأندّ َّ فد دم عليده الّسد م خلقده هللا تعداس  اقخدر فإ
خلقهددا هللا تعدداس مددن   معليهددا الّسدد . وحددّواءمددن طددٌال فلدديس شبّددة ذكددٌر وال أندددّ

. وعيسدددّ عليددده الّسددد م خلقددده هللا أندددِّاددَلم آدم عليددده الّسددد مال فدّمدددة ذكدددٌر وال 
 تعاس من مر  البتولال فدّمة أندّ وال ذكر.

فدددإّن الكدددافرين يلدددّرون علدددّ   وعلدددّ الدددّرتم مدددن كدددّل هددد ا اآل ت البّي"دددات 
رة اؼب لقددة للددّ ات العليّددة علددّ القددد كفددرهم. جدداء تعقيبدداً علددّ هدد ا اآل ت الّدالّددة

هللا مدداالي"فعهم واليضددّرهم. وكددان  ويعبدددون مددن دون :(ٔ)قددول اغبددّق جددّل وعدد 
ًا  .الكافر علّ ربّه ظه
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ألن تدر   :(ٕ)ال قال تعاسالّلتٌ تتحّداثن عن الّظلّ  الكريبتٌ بّين اآليتٌ -ٖٔ
 ّّدمس عليده دلديً . مثّ عبعلده سداك"اً مثّ جعل"دا ال كيف مّد الظّدّل ولدو  داء  إس رّبل

ًا عدددن ن ندددة  تتحدددّداثن الكدددريبتٌ اآليتدددٌ إس أنّ  أ دددْر  قبضددد"اا إلي"دددا قبضددداً يسددد
ددمس اؼبمدددود الظّددلّ  أنددواٍع مددن الظّدد ل. ّّ علددّ ذلددل ظددّل  . والددّدليلقبددل طلددوع ال

عددن اصددحاا اليمددٌ يف  قددال عددّل مددن قا ددل "ّددة اؼبمدددود ولدديس يف اعب"ّددة مشددس.اعب
 ـبضدود. وطلددإ . يف ِسدِدرٍ وأصدحاا اليمدٌ مددا أصدحا اليمدٌ :(ٖ)سدورة الواقعدة

ددمس عليدده َدداراً. وعددن الظّددّل الّدد  م"ضددود. وظددلٍّ فبدددود ّّ وعددن الظّددّل  تدددّل ال
ّّمس. اؼبقبوض بيد القدرة اإلؽبّية  بعد تروا ال

تتحّداثن عن ندوٍع واحدٍد  الكريبتٌ مم اّل ي ذه  إس أّن اآليتٌ إّ  مل نّتفق 
ّّدمس عليده َداراً  ّل هدو الّد يمن الظّد  علدّ عددم االتّفداق دلّت"دامدن أ. وإّن تددل ال

أّن الظّدددّل بعدددد  . واؼبعدددرو علدددّ االمتدددداد تددددلّ  يف اآليدددة الكريبدددة أّن صبلة:يفمدددّديف
ددمس يددتقّلص ّّ ددمس واليبتددّد. مثّ إّن اغبددديث عددن كددّل أنددواع ابرتفدداع طلددوع ال ّّ  ال

ددمولال الّدد ي هدد ّّ مظهددٌر مددن مظدداهر إعجدداز  و بدددرواالظّددّلال مظهددٌر مددن مظدداهر ال
 القرآن الكر .

 
 تتحددّداثن آيتددان كريبتددان تسددبقها الّدد  اػبمسددٌ اآليددة الكريبددة بّددين -ٗٔ 

. فمدن العلمداء بّديَا عن إنلال هللا تعاس من الّسدماء مداًء طهدوراً اختلدف العلمداء
دا امتدداٌد للحدديث عدن اؼبداء َّ ٌ ال"ّداس ال فداب تعداس صدّر  اؼبداء بدمن ذهد  إس أ

ا ومن العلماء من ذه  اللي ّّكروا فيصّروا علّ الكفر َّ ن آتتحدّدث عدن القدر  إس أ
ال  ن الكدر ة حدديث الّسدورة الكريبدة عدن القدرآواوح اؼبعدى ولكددر بسب   الكر 
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عددددن القددددرآن  وبدددد لل تكددددون اآليددددة الكريبددددة أوس آ ٍت كريبدددداٍت ندددد ث تتحددددّدث
هدددو اآل ت  وهددد اّسددد ح اقمضدددّ. وال  اعبددديأل اقكددد  للملددد فّ الالكدددر 

ددراً أرسددل الددّر ح بُ  وهددو الّدد ي :(ٔ). قددال عددّل مددن قا ددلالكريبددات اػبمددس بددٌ  ّْ
ونسددقيه فبّددا  طهددورا. ل"حيددو بدده بلدددًة َمْيتدداً  مددن الّسددماء مدداءً   وأنلل"ددا يدددي رضبتدده.

ًا.  أنعامددداً وأ سدددوّ  خلق"دددا   إاّل  فددديأ أكددددر ال"ّددداس ليددد ّّكروا بيددد"هم ف"ااصدددرّ ولقدددد  كدددد
. ف ت دم الكدافرين وجاهددهم بده جهداداً  ند يرا يف كّل قريدةٍ  لبعد"ا ولو  ئ"ا .كفورا
ًاً   كب
 أرسدددل هللا سدددبحانه وتعددداس هدددو الّددد ي : إنّ إبهبددداز ومعدددى اآل ت الكريبدددات 

مدن  أندلل ال وهدو الّد ياؼب ر مدن السدحاا بٌ يدي رضبته ب"لول الّر ح مبّراتٍ 
ًاالم مدداًء طدداهراً يف نفسدده الّسددماء  ويبّكددن ميتدداً  مكددا ً  بدد لل اؼبدداء ليحيددو  ّهددراً لغدد

بدد لل اؼبدداء وقدد  اغباجددة  أن ي"تفعددوا ومددن ال"ّدداس مددن  دداء فبّددا خلددق مددن البهددا م
 بيد"هم ليد ّّكر (مدن العلمداء فريدقٍ  ) وفدق رأيعّل وجّل ذلل اؼباء. ولقد صّر  إليه

صدّرف"ا  ولقدد لعلماء(ووفق  رأي الفريق اآلخر من ا .أكدرهم إاّل كفورا فيأ الّ"اس
وِحكدددم  ووعيدددٍد وَقلددصٍ  الكددر  بدددٌ ال"ّدداس ونّوع"دددا الّتعبددً فيدده مدددن وعدددٍ  القددرآن

 إاّل كفورا. فيأ َأكَدرهم وما إس ذلل ليّتع  الّ"اس ويعت وا وأمداٍل وأحكام
 فيندد ال فلددم نفعددل يف كددّل قريددٍة ندد يراال ولك"ّددا مل نّددي لبعد"ددا  ؿبّمددد ولددو  ددئ"ا 
 ال فد  ت دم  ؿبّمددللعداؼبٌ ال ورضبة هللا تعاسال وأ ر  اؼبرسلٌالّ"بّيٌ خاّ  ؿبّمد

ًاال فإنّددده جيّدددل اقكددد ال  ال وجاهددددهمالكدددافرين ,ددد ا القدددرآن الكدددر  جهددداداً كبددد
 وس حل اقعظم.

عدن  تتحدّدث ذهد  إس أّن اآليدة الكريبدة من العلمداء الّد ي مم الفريق وكبن 
 وراء اقخدد  ,دد ا الددّرأيال وهللا تعدداس شبّددة أسددبااٌ و  القددرآن الكددر  ولدديس عددن اؼبدداء.
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فدديأ  ليّدد ّكروا ولقددد صددّرف"اا بيدد"هم :. قددال تعدداسالكريبددة أعلددمال وهدد ا هددو اآليددة
 إبهباز: (ٔ)وه ا هو اقسباا  الّ"اس إاّل كفورا أكدر

مددن  حيددٍة أخددرىال مددن  حي"مددا نقددارن بددٌ القددرآن الكددر  مددن  حيددةال وبددٌ اؼب ددر-أ
ال فغدددّن اؼبقارندددة ت"تهدددو إس أّن تلدددل  كًعلدددّ التّددد ة اقكددد  واقسدددهلحيدددث القددددر 

 القدرة من نلي  القرآن الكر .
ال مدن مدن  حيدٍة أخدرى حي"ما نقارن بٌ القرآن الكر  من  حيةال وبدٌ اؼب در-ا

 أنّده لديس شبّدة إ دارةٌ  نقدّرر و,د ا اؼب"اسدبة حيث القابلّية من نلي  القرآن الكر .
ًٌة إس تلددريف  إس تلددريف قددرآن الكددر يف ال واحدددةٌ  اؼب ددرال بي"مددا اإل ددارات كددد

 أنّ  ال كمدداالقددرآن الكددر  اآل تال وم"هددا ماجدداء فيدده الددّ"ّص الّلددريإ علددّ هللا تعدداس
الكريبداتال  جداء يف إحددى تلدل اآل ت جداء يف آيدة سدورة الفرقدان اّل ي الّت ييل
اإلسدراء الكريبدة اؼبكيّدة. قدال عدّل ة ر الّتاسدعة والّدمدانون مدن سدو  الكريبدة اآلية وهو
أ أكددر ال"ّداس يفدولقدد صدّرف"ا لل"ّداس يف هد ا القدرآن مدن كدّل مددٍل  :(ٕ)قا ل من

إاّل  يف هدد ا القددرآن ليدد ّّكروا ومايليدددهم ولقددد صددّرف"ا :(ٔ)وقددال تعدداس إال كفددورا
عيدد لعّلهدم وك لل أنلل"اا قرآ ً عربّياً وصّرف"ا فيه مدن الو  :(ٕ)وقال تعاس نفورا

 ؽبم ذكرا يّتقون أو وبدث
 :يف القددول  ءدعقدلصباعددة ا ادمً الّدد  كبدن بلددددهايف اآليددة الكريبدة  اءدجد -ج

ولقدددد  اس:تعددديتددد ّكرون. قدددال  وهدددم الّددد ين هدددم اؼبكّلفدددون ق ءدالعددد قنّ  بيددد"هم
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ً اسددم اؼبوصددول لغدد الّسددابقة يف اآليددة الكريبددة جدداء بي"مددا صددّرف"اا بيدد"هم ليدد ّّكروا
ددديا مدددم تقدددد  اآليدددة الكريبدددة فبّدددا خلق"دددا :العقددد ء يف القدددول ّّ يف الددد ّكر تدددً  سب

فبّدددا خلق"دددا أنعامدددا  ل"حيدددو بددده بلددددًة ميتددداً وُنْسدددِقيه :قدددال تعددداس أنعامددداً :العقددد ء
ًا  وأ سّو كد

مددن  مظهددرٌ  لدد للال ءاددوّ  علددّ اؼبع"ددوّيال لوجددود قري"ددةٍ  مددن احملسددوس الّتحددّول-د
مددن  الكريبددة َمددَدً ال يددتّم التحددّول . ففددو سددورة الّ"حددلن الكددر آقددر مظدداهر إعجدداز ال

ادم"اً  واؼبفهومدة فيهدا اقنعدامال تسدً ال والّد حقيقةً  اؼبتعّددة لفظة سبيل احملسوسة
مددن  إليهددا مددن يّدداء تعدداسيهددي هللا  الّدد  الواحدددة إس سددبيل اؽبدددى المدن الّسددياق

 :(ٖ)استعدد. قددال امةقا ددٌد عددن االسددتو حدماهدد اؼبع"ويّددة ادا. ومددن هدد ا الّسددبيلدعبدد
. ولكددم فيهددا صبدداٌل حددٌ  كلددون واقنعددام خلقهددا لكددم فيهددا د ٌء وم"ددافم وم"هددا

إاّل بّددددّق  ابلغيدددده مل تكونددددوا إس بلدددددٍ  . وربمددددل أنقددددالكمتروبددددون وحددددٌ تسددددرحون
وزي"دةز وىبلدق  واغبمدً لبكبوهدا واػبيدل والبغدال رحديم. لدرءو ٌ  اقنفس. إّن رّبكم

ويف  . ولدو  داء ؽبدداكم أصبعدٌوعلّ هللا قلد الّسبيل وم"ها جدا ر لمون.ماالتع
 بدي  :(ٔ)تعداس قدال .ٌقالّسداب من الّلباسدٌ يتّم الّتحّول الكريبة عرا سورة اق

ذلددل خددً.  قددوىالتّ  . ولبدداسوريّدداً  سددوءاتكم يددواري لباسدداً  علدديكم آدم قددد أنلل"ددا
مددن  الّتحددّول سددورة البقددرة الكريبددة يددتمّ  ويف ذلددل مددن آ ت هللا لعّلهددم يدد ّّكرون

 إس اقمددددر ابلتّددددلّودال يف أن"دددداء السدددد فر قداء فريضددددة اغبدددد ّ  ابلددددّلاد ابلتّددددلّود اقمددددر
اغبدددّ  أ دددهٌر  :(ٕ). قدددال عدددّل مدددن قا دددلابلتددد قوى يف أن"ددداء الّسدددفر إس هللا تعددداس

وال فسدددوق والجددددال يف اغبدددّ .  معلومدددات. فمدددن فدددرض فددديهّن اغبدددّ  فددد  رفدددث
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ًٍ  مددداتفعلواو  يعلمددده هللا. وتدددلّودوا فدددإّن خدددً الدددّلاد الّتقدددوى. واتّقدددون  أور  مدددن خددد
 اقلباا

أحدددد موادددوعات  أنللددده هللا تعددداس علدددّ اؼبلددد فّ  الّددد ي القدددرآن الكدددر  -هدددد
إليها أوس آ ت الّسدورة الكريبدة. واآليدة الكريبدة الّد   الّسورة الكريبة اّل  أ ارت

والّرسددول  عددن القددرآن الكددر  كريبدداٍت ندد ث تتحددّدث  إحدددى آ تٍ  كبددن بلددددها
 بده  :مدن القدول ال صلوات هللا وس مه عليه. وإّن امً اؼبفدرد الغا د العظيم

ال وهدددو ذات ال يعدددود إبصبددداع العلمددداء علدددّ القدددرآن الكدددر يف اآليدددة الكريبدددة الدّالددددة
 الدّالدددة ريبددةوإّن عددودة الّضددمً يف اآليددة الك ولقددد صددّرف"اا الضددمً يف القددول:
يف  بعودة الّضمً ذاتده قّوًة للّرأي مل هبر له ذكٌر صريإال اّل ي علّ القرآن الكر 

. . وهدد ا هددو اآل ت الكريبددات الددّد ثعلددّ القددرآن الكددر  اقوس الكريبددة اآليددة
. ولددو  ددئ"ا فدديأ أكدددر ال"ّدداس إاّل كفددورا ولقددد صددّرف"اا بيدد"هم ليدد ّّكروا :قددال تعدداس
ًا ف  ت م كّل قريٍة ن يرا.لبعد"ا يف    الكافرين وجاهدهم به جهاداً كب
إس  ولقدددد صدددّرف"اا بيددد"هم:وإّن رجدددوع الّضدددمً يف قدددول اغبدددّق جدددّل وعددد  

 ال يّدددّد اآليدددة الكريبدددة الّددد  فيهدددا هددد ا القدددول إس اآليتدددٌ الكدددريبتٌالقدددرآن الكدددر 
ر اآل ت الكريبددات الددّد ث هدد ا اؼبعددى حي"مددا نفّسدد  ددّداً ونيقدداً. ويتيّكددد التّدداليتٌ

بددٌ  ولقددد صددّرف"ا القددرآن الكددر  -تعدداس أعلددم وهللا-. إّن اؼبعددىوفددق هدد ا الددّراي
 ال وأحكدداٍمال وأمدددالال ومددا إس ذلددلالووعيدددال وقلددصال وِحَكددمٍ  الال"ّدداسال مددن وعدددٍ 

. ولو  دئ"ا وفراراً ضجسادهم الإاّل نفوراً بقلو,م ال فيأ أكدر الّ"اسويعت وا ليّتعظوا
لل"ّددداس كافّدددًة ال ولك"ّدددا مل نّددديال وأرسدددل"اك  ؿبّمدددد يف كدددّل قريدددة نددد يراً  لبعد"دددا ؿبّمدددد 

ًاً وندد يرا  فدد  ت ددم  ؿبّمددد الكددافرين عمومدداال وجاهدددهم ,دد ا القددرآن الكددر  البّدد
ًاال فإنّه  جهاداً   س حل اقمضّ.جيّل اقعظمال و  كب
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الكريبددة اػبامسددة  يددةيغلدد  علددّ الّسددورة الكريبددة حددّ  اآل إذا كددان اإلندد ار -٘ٔ
 ويعبدددددددون مددددددن دون هللا مدددددداالي"فعهم واػبمسددددددٌ يف قددددددول اغبددددددّق جددددددّل وعدددددد :

ًا دددّياً واليضدددّرهم. وكدددان الكدددافر علدددّ ربّددده ظهددد ّّ ذي مدددم اإلنددد ار سب ّّ  اكتفددد  اّل
اإلندد ار  وكدد لل يتجلّددّ للعدداؼبٌ ندد يرا بدد كرا أوس آ ت الّسددورة الكريبددةال فددإنّ 

رّ  لدوال  كدمب قدل مدا يعبدي قدال تعداس الكريبة. ورةمّكة يف آخر آ ت السّ  لكّفار
واعبدد ل رمددر اؼبلدد فّ  إّن رّا العددّلة فسددو  يكددون للامددا كددّ بتم  فقددد ؤكمدعددا
 قددد   فبمددا أّنكددم لدده. ال ددريل وحدددا جددّل وعدد  إّن رّ   :أن يقددول لكّفددار مّكددة

وم لكدددم يددد الكدددر  وكتدددا  العظددديم فسدددو  يكدددون العددد اا م زمددداً  رسدددور كدددّ بتم
 القيامة.
 ضنّدده للقددرآن الكددر  الكددافرين اّاددام فددوراً  الّسددورة الكريبددة وبعددد أن تدددحض 
 اؼبعجددددل الكددددر  يف أسددددلوا القددددرآن ال وبعددددد أن تعددددرضاقّولددددٌ وأسدددداطً إفددددلٌ 

 علدددددّ اّادددددامهم علدددددّ الفدددددور وبعدددددد أن تدددددردّ الحددددداامواقبا الكدددددافرين العباادددددات
أن يلقددّ  حهملّباخددو علددّ اقددباعلددّ ا وتددردّ  الرجددٌل مسددحور ضنّدده  للملدد فّ

 وطلدد  الددّرزقال ركددل م"هددا فدد  وبتدداج للعمددل أو أن تكددون لدده ج"ّددةٌ  ك"ددلٌ  عليدده 
. قددال عددّل مددن إندد ار القددوم يف الكريبددات مددن اآل ت ؾبموعددةٌ  ذبددّء كلّدده  بعددد ذلددل

ًا. ؼبددن كددّ ا وأعتددد  ابلّسدداعة بددل كددّ بوا : (ٔ)قا ددل مددن  إذا رأاددم ابلّسدداعة سددع
ًا. يددددٍ مكدداٍن بع دعدددوا  مقدددّرنٌ ادددّيقاً  مكدددا ً  م"هدددا وإذا ألقددوا ظبعدددوا ؽبدددا تغّيظددداً وزفددد

ًا. اليددوم نبددوراً واحددداً وادعددوا . التدددعواه"الددل نبددورا ًٌ  أذلددل قددل نبددوراً كددد أم  خدد
ًا كانددد  ؽبدددم  اؼبّتقدددون ُوِعدددد الّددد  اػبلدددد ج"ّدددة  ؽبدددم فيهدددا مايّددداءون .جدددلاًء وملددد

 مددن دون هللا ومايعبدددون وبّددرهم ويددوم .مسددئوالً  وعددداً  . كددان علددّ ربّددلخالدددين
ماكددان  سددبحانل . قدالواالّسددبيل اددّلوا أم هدم هدد الء عبددادي أادللتم فيقدول أأنددتم
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 نسدوا الد ّكر حدّ   وآابءهدم ولكن مّتعدتهم من اولياءَ  من دونل أن نّتخ  ل"ا ي"بغو
ن يظلدم وم فما تست يعون صرفاً والنلرا. وكانوا قوماً بورا. فقد كّ بوا دبا تقولون

ًا  .م"كم ن قه ع اابً كب
 رّ,دم أن ي"لل عليهم اؼب  كة أو أن يروا اقباح الكافرين سرد الّسياقوبعد  

يف قددول اغبددّق جددّل  إندد ارهم ال هبددوءوعتّددوهم ال دلددي ً علددّ اسددتكبارهمجددّل وعدد 
 ؿبجددورا. ويقولددون ِحْجددراً  للمجددرمٌ يومئدد ٍ  يددوم يددرون اؼب  كددة البّددرى :وعدد 

ًٌ  يومئدد ٍ  أصددحاا اعب"ّددة م"دددورا. إس مدداعملوا مددن عمددٍل فجعل"دداا هبدداءً  وقَددِدم"ا خدد
 . اؼبلدلوندّلل اؼب  كدة ت"دلي  الّسدماء ابلغمدام تّدّقق . ويوموأحسن مقي  مستقّراً 
ًا. اغبددّق للددّرضبن. يومئدد ٍ  الظّددامل علددّ  ويددوم يَدَعددضّ  وكددان يومدداً علددّ الكددافرين عسدد

 َويْدلَدَ  ليتدي مل أزّبد  فد  ً خلدي .  ول سدبي .مدم الّرسد ازّبد ت يديه يقول  ليتدي
ّّي انلقد أاّلي عن ال ّكر بعد إذ جاء   .لإلنسان خ وال . وكان ال

 المفّرقدداً  واحدددةً  القددرآن الكددر  صبلددةً  نددلولَ  ينر وبعددد الددّرّد علددّ اقددباح الكدداف 
واغبّجددة  صددمالّ"ا والبيددان يلهددق الباطددل ابغبددّق الّدد ي القددرآن الكددر  وتقريددر ؾبددوء

درون علدّ وجدوههم الّد ين :(ٔ)جدّل وعد  قدول اغبدقّ  هبوء البالغة َّ  إس جهدّ"م وُبْ
 سبي  مكاً  وأالّ  أولئل  رٌّ 

ًاً  هللا تعدداس دّمرهدددا مددن اقمددم الّدد  عددن ؾبموعدددةٍ  وبعددد اغبددديث  يكدددون  تدددم
ًاً  اغبددديث  باحاً مّكددة علدديهم صدد الّدد ين يبددّر كّفددار عليدده الّسدد م عددن قددوم لددوطٍ  أخدد
ددام يف سددفرهم ومسدداءً  ّّ ولقددد أتددوا  :(ٕ)عددّل مددن قا ددل ال قددالويكددون اإلندد ار إس ال

 . بددل كددانوا اليرجددون فلددم يكونددوا يروَدداأ أُْمِ ددَرت م ددر السفددْوء علددّ القريددة الّدد 
 . إن كدددادبعددث هللا رسددوال الّدد ي أهددد ا إاّل هددلوا . وإذا رأوك إن يّتخدد ونلنّددورا
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مددن  العد اا حدٌ يدرون يعلمدون . وسدو عليهدا صد  لدوال أن  عدن آؽبت"دا ليضدّل"ا
. أم رَبَْسدد  أّن عليدده وكددي  تكددون أفيندد  إؽبدده هددواا مددن ازّبدد  . أرأيدد أاددّل سددبي 

 .سبي  بل هم أالّ  كاقنعام  . إن هم إاّل يعقلون أو يسمعون أكدرهم
 علدّ قددرة الّدالّة الكونّية من اآل ت عن عددٍ  وبعد حديث الّسورة الكريبة   

َعدددث فيددده ن"دددام فيدددهال وَدددارٍ  ال وليددلٍ فبددددوٍد ومقبدددوض ِمدددْن ظدددلٍّ  اؼب لقدددة هللا تعدداس ال نُدبدْ
 اغبدديث عدن القدرآن الكدر  هبدوء بده الدب د والعبدادال هللا تعداس وبدو  رٍ مال و ور حٍ 

 :(ٖ)لد ار. قدال عدّل مدن قا ددطدابم اإلند ال ويغلد  علدّ اغبدديثوالّ"ّ  العظديم 
يف كددّل  لبعد"ددا . ولددو  ددئ"اا فدديأ أكدددر ال"ّدداس إاّل كفددوراولقددد صددّرف"اا بيدد"هم ليدد ّكرو 

ًا قريةٍ   . ن يرا. ف ت م الكافرين وجاهدهم به جهاداً كب
 البحدرين العد ا الفدرات واؼبلدإ اقجداجال وبعد اغبديث عدن خلدق هللا تعداس 

ويعبددون مدن  :(ٗ)يف قول اغبّق جدّل وعد  اإلن ار هبوء وخلق اإلنسان من ماءال
ًا. وماأرسدددل"اك إاّل  مددداالي"فعهم دون هللا  واليضدددّرهم. وكدددان الكدددافر علدددّ ربّددده ظهددد

ددراً وندد يرا ّّ ٌّ أّن اآليددة الكريبددة مب ًة ذبمددم بددٌ ومددن البدد واإلندد ارال  الّتبّددً اقخدد
إس أّن آخدر آ ت  بي"همدا. وسدبق أن أومدي  جبمم الّسورة الكريبة بعد ذلل  ً اإي 

 رين.الّسورة الكريبة يف إن ار الكاف
ًاً خضدم ترتيبهدا هللا تعاس اقمم اّل  دّمرها -ٔٔ  يف الّسدورة الكريبدة غبكمدةٍ  تدم

د أوجده بسب  بقوم موسّ عليه الّس م اغبديث ابلغة. لقد ابتدأ ّّ بدٌ  القويّدة بهال
مددن أور  الكددريبٌ مددن الّرسددولٌ كدد   . إّن  واؼبوسددويّة احملّمديّددة الددّدعوتٌ م بسددات

ال وؿبّمدددد الال وعيسدددّوموسدددّ ندددوحال وإبدددراهيمال الال وهدددماػبمسدددة لمدددن الّرسددد العدددلم
كتداابً   هللا تعداس قد آ ا م"هما . وإّن كّ ً صلوات هللا تعاس وس مهال عليهم أصبعٌ

                                           
 .52-50سلرة انفسي ن   (3)
 .56و55سلرة انفسي ن   (4)



(27) 

. يف حددّق ؿبّمددد  والقددرآن الكددر  اليف حددّق موسددّ عليدده الّسدد م ال التّددوراةظبدداو ًّ 
اغبدددديث إس ندددوٍح عليددده  ّولالع"ددد  مدددن قومددده. مثّ ربددد وإّن كددد   م"همدددا لقدددو أ ددددّ 

  صددلوات هللا تعدداس وسدد مهال مثّ ذكددر الّسددياق ال علدديهم صبيعدداً الّسدد مال أّول الّرسددل
ّّ اعبمددم بددٌ عدداٍد وشبددود وشبددود وأصددحاا الددّرّس. مددن عددادٍ  كدد ف  جددر ً علددّ  وقددد 
يف  مددن  خددً أصددحاا الددّرسّ  وقددد ُفِهددم يف اعبمددم بي"همددا. القددرآن الكددر  عددادة
يتدديخرون  الددّرسّ  أصددحاا أنّ  يف الدد ّكر ن تقددد  قددوم نددوٍح عليدده الّسدد مومدد الدد ّكر

 يف قددول اإلصبددال علددّ جهددة اقخددرى . وكاندد  اإل ددارة إس اقمدمعدن اعبميددم زم"دداً 
 وعاداً وشبدود وأصدحاا الدّرسّ  :الدام"ة والّد نٌ يف اآلية الكريبة جّل وع  اغبقّ 

ًا وقددرو ً   نددصّ  الّدد  اقمددم آخددر ليدده الّسدد مع قددوم لددوط وقددد كددان بددٌ ذلددل كددد
 عليددده بقدددرى قدددوم لدددوطٍ  مّكدددة كّفدددار عددداظاتّ  ال كمدددا ندددّص علدددّ عددددمعليهدددا الّسدددياق

 يف سدددفرهم كّفددار مّكددة  يبدددّر عليهددا ال والّدد علددّ عقدد  رأسددداً  انقلبدد  الّدد  الّسدد م
ٌّ  الكريبدة عليهدا الّسدورة نّل  اّل  إس اقمم ن"ظر . وحي"ماوابلّليل ملبحٌ  نتبد

وؼبّددا   م"همددا آاثراً ابقيددة. كددلٌّ   تتضددّمن عليدده الّسدد م وقددرى قددوم لددوطٍ  د ر شبددود أنّ 
 ,دا كّفدار قدرى قدوم لدوٍط كدو يدّتع  فقدد بقيد  كان  شبود قد مّر ذكرها مم عادال

بقدرى قدوٍم لدوٍط  واؼبعدرو  أّن كّفدار مّكدة مل يّتعظدوا ال وؽب ا جاء ذكرهدا آخدرا.ةمكّ 
 أيضاً.

 علدّ القريدة الّد  ولقدد أتدوا ربعٌ قول اغبدّق جدّل وعد :جاء يف اآلية الكريبة اق
 .َأفَدَلْم يكونوا يروَا. بل كانوا اليرجون نّورا ت َمَ َر السفْوءأُْمِ رَ 
مددن هدد ك. وإّن  الّسددابقة اؼبكّ بددة إّن كّفددار مّكددة مل يّتعظددوا دبددا حددّل ابقمددم -ٕٔ

 كدو يدتعّ  ,دا الكددافرون  كونيّدةمدن آ ت هللا تعداس ال إس ؾبموعدةٍ  ليتحدّول الّسدياق
ال العظمددّ ومعجلتدده الكدد ىال  اؼبلدد فّ كمددا يتحددّدث عددن آيددة  فيتحددّدث ع"هددا

 يتحدّدث الّسدياق إنّ  أال وهو القدرآن الكدر . الوجيّه اققوى مضّالاق وس حه
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ّّمسال عن الّظلّ  ّّدمس تدلّ  اّل ي وعن الّظلّ  قبل طلوع ال وعدن الظّدّل  العليده ال
ددمس ّّ ال الّلبدداس لل"ّدداس ذكددر الّليددل. وإّن يسددلم"ا إس الّليددل لّدد يال ابعددد تددروا ال

دددمس ع قتهدددا يسدددتدعو ذكدددر الّ"هدددار الّ"ّدددور ّّ . وإّن هددداروال"ّ  ابلّليدددل ؽبدددم. إّن لل
ّّدمس  في"ددلل وتلقحهدا الّد  ربملهدا الدّر ح ابلّسدح  والّليدل وال"د هار ع قتهدا لل
اقخبدرة بفعدل  سدوى هدل اؼب در. و اؼباء الع ا الّ هدور من الّسماء هللا تعاس إبرادة

ددددمس ّّ ال ال وتسددددوقهاالددددّر ح ربملهددددا الّدددد  تلددددل اقخبددددرة’ اقّول َدددداراً يف اؼبقددددام ال
ال فدبى أو َاراً  لي ً  وتلقحها الباردةال م"ها الّسح  يف طبقات اعبّو العليا وتكّون

كمدددا    اقخبدددرة مددداءً  وبددد لل تعدددود الّسدددحااال اؼبددداء ىبدددرج مدددن ِخددد ل أيّهدددا اإلنسدددان
 .كان 
ًا رّهدداؼب  يف نفسدده اغبلددو ال ّدداهر عددن اؼبدداء وكمددا كددان اغبددديث   ابعتبددارا لغدد

جبددامم  حيداة اقرواح عمداد كدان اغبدديث عدن القدرآن الكدر   عمداد حيداة اقبددانال
 من الّسماء. من ماء اقبدان وماء اقرواح نلول كلٍّ 

ْلددإ اؼبِ  الفددرات اسددتدعّ اغبددديث عددن اؼبدداء عددن اؼبدداء العدد ا وإّن اغبددديث 
واؼبلددإ  ال العدد ا الفددراتالبحددرين أرسددل هددو الّدد ي وتعدداس سددبحانه . فدداباقجدداج
 م"هما من أن ي غّ علّ اآلخر. يب"م ك    حاجلاً  ال وجعل بي"همااقجاج
علدّ  الّدالّدة البّي"دات هد ا اآل ت من ذكدر كدلّ  هو اؽبد  وؼبّا كان اإلنسان 
ًاً  ثفقد كان اغبدي العلّية للّ ات  لقةاؼب القدرة وؼبّدا كدان  .عدن هد ا اإلنسدان أخ

واؼبددداء العددد ا  اؼبددداء الّ هدددورال فدّمدددة البوادددوح اؼبدددا وّ  اغبدددديث يددد ز فيددده اعبانددد 
  مددن زاويددة اغبددديث عددن اإلنسددان . فقددد كددانال واؼبدداء اؼبلددإ اقجدداجالفددرات م لقدداً 

 تعداس اإلنسدان أّن خلدق هللا . واؼبعدرو والّبا د  ىبرج مدن بدٌ اللعدل  ماءً  كونه
 فيهدا جد"س تعداس اّل  خلدق هللا اقربم من بٌ الّلور الّلورة الغالبة يبّدل ن ماءٍ م

 نسدان مددن ذكددٍر وأندددّ.اإل ّّ فيهددا خلددق هدو الّدد  . وهدد ا الّلددورة الغالبددةاإلنسدان
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ددا َّ تعدداس مددن  خلقدده هللا عليدده الّسدد م فدد دم مفددردة. أّمددا الّلددور الددّد ث اقخددر فإ
 مددن ِاددَلم خلقهددا هللا تعدداس عليهددا الّسدد م وحددّواء .أندددّ وال ذكددرٌ  ال فلدديس شبّددةٌ طددٌ

مدن  خلقده هللا تعداس . وعيسدّ عليده الّسد مأنددّ وال ذكرٌ  آدم عليه الّس مال فدّمة
 ندّ وال ذكر.أ البتولال فدّمة مر 

علدددّ   يلدددّرون الكدددافرين فدددإنّ  هددد ا اآل ت البّي"دددات مدددن كدددلّ  وعلدددّ الدددّرتم 
 العليّددة اؼب لقددة للددّ ات علددّ القدددرة الّدالّددة اآل تعلددّ هدد ا  تعقيبدداً  . جدداءكفددرهم

. وكددان واليضددّرهم مدداالي"فعهم ويعبدددون مددن دون هللا :(ٔ)جددّل وعدد  قددول اغبددقّ 
ًا  .الكافر علّ ربّه ظه

أمل تدر  :(ٕ)ساقدال تعد التتحدّداثن عدن الظّدلّ  الّلتدٌ الكدريبتٌ بّدين اآليتدٌ -ٖٔ
ّّدمس جعل"دا سداك"اً مثّ  علدهعب كيف مّد الظّدّل ولدو  داء  إس رّبل  عليده دلديً . مثّ  ال
ًا إلي"دددا قبضددداً  قبضددد"اا  عدددن ن ندددة تتحدددّداثن الكدددريبتٌ اآليتدددٌ إس أنّ  أ دددْر  يسددد
ددمس . الظّددّل اؼبمدددودمددن الظّدد ل أنددواعٍ  ّّ ظددّل  علددّ ذلددل . والددّدليلقبددل طلددوع ال
يف  يمددٌلاعددن أصددحاا  قددال عددّل مددن قا ددل ة مشددس.ولدديس يف اعب"ّدد اؼبمدددود اعب"ّددة

وطلدٍإ  . يف ِسدْدٍر ـبضدود.ماأصحاا اليمٌ وأصحاا اليمٌ :(ٔ)سورة الواقعة
ددمس تدددلّ  وعددن الظّددّل الّدد  وظددلٍّ فبدددود م"ضددود. ّّ وعددن الظّددّل  عليدده َددارا. ال
ّّمس. بيد القدرة اإلؽبّية اؼبقبوض  بعد تروا ال
 واحددٍ  عن ندوعٍ  نتتحّداث الكريبتٌ اآليتٌ ذه  إس أنّ  إّ  مل نّتفق مم اّل ي 

ّّدمس من الظّدّل هدو الّد ي  علدّ عددم االتّفداق مدن أدلت"دا . وإنّ عليده َداراً  تددل ال
بعدددد  أّن الظّدددلّ  واؼبعدددرو  تددددّل علدددّ االمتدددداد. يف اآليدددة الكريبدددة أّن صبلة:يفمدددّديف
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ددمس يددتقّلص طلددوع ّّ ددمس ابرتفدداع ال ّّ أنددواع  مثّ إّن اغبددديث عددن كددلّ  اليبتددّد.و  ال
ددمولال الّدد ي هددو بدددورا مظهددرٌ مددن  الظّددّلال مظهددرٌ  ّّ إعجدداز  مددن مظدداهر مظدداهر ال
 القرآن الكر .

عدددن  تتحدددّداثن كريبتدددان  آيتدددان تسدددبقها الّددد  اػبمسدددٌ بّدددين اآليدددة الكريبدددة -ٗٔ
مدن  . فمدن العلمداءبّديَا العلمداء اختلدف طهدوراً  من الّسدماء مداءً  إنلال هللا تعاس

دددا ذهددد  َّ اس  تعددداس صدددّر  اؼبددداء بدددٌ ال"ّدددفددداب الللحدددديث عدددن اؼبددداء امتددددادٌ  إس أ
ا من ذه  ومن العلماء لي ّّكروا فيصّروا علّ الكفرال َّ عدن القدرآن  تتحدّدث إس أ

ال عددن القددرآن الكددر  اؼبعددى ولكدددرة حددديث الّسددورة الكريبددة بسدد  واددوح الكددر 
ن آندددد ث تتحددددّدث عددددن القددددر  آ ٍت كريبدددداتٍ  أوس وبدددد لل تكددددون اآليددددة الكريبددددة

هدددو اآل ت  . وهددد اوالّسددد ح اقمضدددّ  كددد  للملددد فّال اعبددديأل اقالكدددر 
راً بٌ يددي  أرسل وهو اّل ي:(ٕ)الكريبات اػبمس. قال عّل من قا ل الّر ح بُّ

فبّددا خلق"ددا  ل"حيددو بدده بلدددًة َمْيتدداً ونسددقيه رضبتدده. وأنلل"ددا مددن الّسددماء مدداًء طهددورا.
ًا. ولقد صّرف"اا بي"هم لي  أنعاماً وأ سوّ  ولدو  اس إاّل كفدورا.أكددر ال"ّد ّكروا فديأ ّ كد

ًاً  ن يرا.  ئ"ا لبعد"ا يف كّل قريةٍ   .ف ت م الكافرين وجاهدهم به جهاداً كب
وتعددداس هدددو الّددد ي أرسدددل  إّن هللا سدددبحانه إبهبددداز: ومعدددى اآل ت الكريبدددات 
ّّراتٍ  الّر ح أندلل مدن  مدن السدحااال وهدو الّد ي ب"لول اؼب ر رضبتهبٌ يدي  مب

ًاال ليحيددو م ّهددراً  يف نفسدده طدداهراً  الّسددماء مدداءً  ويبّكددن  اؼبدداء مكددا ً ميتدداً  بدد لل لغدد
وقدد  اغباجددة  اؼبدداء وبدد لل ومددن ال"ّدداس أن ي"تفعددوا مددن البهددا م مددن  دداء فبّددا خلددق
بيد"هم ليد ّكر  وفدق رأي فريدٍق مدن العلمداء( اؼباء) ذلل عّل وجلّ  إليه. ولقد صّر 

 ولقدد صدّرف"ا لفريق اآلخدر مدن العلمداء(. ووفق رأي افيأ أكدرهم إاّل كفورا الّ"اس
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وِحكدددم  وَقلددصٍ  عبددً فيدده مدددن وعددٍد ووعيددددٍ التّ  القددرآن الكددر  بدددٌ ال"ّدداس ونّوع"دددا
 فيأ أكدرهم إاّل كفورا. ويعت وا الّ"اس ليّتع  وما إس ذلل وأحكامٍ  وأمدالٍ 
 ندد الفيفلددم نفعل مل نّددي ولك"ّددا قريددٍة ندد يراال يف كددلّ  لبعد"ددا   ؿبّمددد ولددو  ددئ"ا 
 ال ف ت دم  ؿبّمددللعداؼبٌ ورضبدة هللا تعداس الال وأ در  اؼبرسدلٌخاّ الّ"بّيٌ  ؿبّمد

ًاال فإنّددده ال وجاهددددهمالكدددافرين ال جيّدددل اقكددد  ,ددد ا القدددرآن الكدددر  جهددداداً كبددد
 وس حل اقعظم.

عدن  تتحدّدث اآليدة الكريبدة ذهد  إس أنّ  الّد ي علمداءلمن ا مم الفريق وكبن 
ال وهللا تعدداس ,دد ا الددّرأي وراء اقخدد  أسددبااٌ  . وشبّددةيس عددن اؼبدداءولدد القددرآن الكددر 

 فدديأ ولقددد صددّرف"اا بيدد"هم ليدد ّّكروا :ال وهدد ا هددو اآليددة الكريبددة. قددال تعدداسأعلددم
 إبهباز:(ٔ)وه ا هو اقسباا أكدر الّ"اس إاّل كفورا

  مدن  أخدرىال مدن  حيدةٍ  ال وبدٌ اؼب درمدن  حيدة بٌ القدرآن الكدر  نقارن حي"ما -أ
تلدددل  إس أنّ  ت"تهدددو اؼبقارندددة علدددّ التّددد كًال فدددإنّ  اقكددد  واقسدددهل القددددرة حيدددث

 القدرة من نلي  القرآن الكر .
ال مدن من  حيدٍة أخدرى بٌ القرآن الكر  من  حيةال وبٌ اؼب ر نقارن حي"ما -ا

 ّن تلدلإس أ ت"تهدو ال فدإّن اؼبقارندةالتّد كً اقكدر للّتلريف وابلتّدار القابلّية حيث
 ة إ دارٌة واحددةٌ نقّرر أنّه لديس شبّد اؼب"اسبة . و, امن نلي  القرآن الكر  القابلّية

ًةٌ   اؼب درال بي"مدا اإل دارات إس تلدريف يف القرآن الكر   إس تلدريف هللا تعداس كدد
 التّدد ييل ال كمددا أنّ علددّ القددرآن الكددر  الّلددريإ الددّ"صّ  ماجدداء فيدده اآل تال وم"هددا

ال وهددو تلددل اآل ت الكريبددات جدداء يف إحدددى ة سددورة الفرقددانالّدد ي جدداء يف آيدد
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 :(ٕ)اإلسراء اؼبّكّية. قال عدّل مدن قا دل الّتاسعة والّدمانون من سورة اآلية الكريبة
وقدال  فيأ أكدر الّ"اس إال كفدورا يف ه ا القرآن من كّل مدلٍ  ولقد صّرف"ا للّ"اس

وقدددال  ومايليددددهم إاّل نفدددورا ايف هددد ا القدددرآن ليّددد ّكرو  ولقدددد صدددّرف"ا :(ٖ)تعددداس
اسدم  الّسدابقة بي"ما جاء يف اآلية الكريبدة ا بي"هم لّي ّكرواولقد صّرف"ا :(ٗ)تعاس

دديا مددم تقددد  اآليددة الكريبددة فبّددا خلق"ددا:لغددً العقدد ء يف القددول اؼبوصددول ّّ يف  سب
يه فبّدا خلق"دا ميتداً وُنْسدقِ  ل"حيو به بلدةً  :قال تعاس أنعاماً  :ال ّكر تً العق ء
ًا  أنعاماً وأ سّو كد

مدددن  ال مظهدددرٌ ادددّو لددد لل لوجدددود قري"دددةٍ  إس اؼبع"دددوّيال مدددن احملسدددوس الّتحدددّول -د
مددن  ال يددتّم التحددّولَمددَد ً  الكريبددة حددلففددو سددورة ال"ّ  .القددرآن الكددر  إعجدداز مظدداهر

 ادم"اً  ال واؼبفهومدةحقيقًةال والّد  تسدً فيهدا اقنعدام اؼبتعّددة لفظة سبيل احملسوسة
إس سددبيل اؽبدددى الواحدددة الّدد  يهددي هللا تعدداس إليهددا مددن يّدداء مددن  المدن الّسددياق

 :(ٔ)قددال تعدداس .عددن االسددتقامة دٌ دحا دد هددو مددا اؼبع"ويّددة بل ا الّسدددومددن هدد عبددادا.
حددٌ  . ولكددم فيهددا صبددالٌ  كلددون خلقهددا لكددم فيهددا د ٌء وم"ددافم وم"هددا واقنعددام
ابلغيدددده إاّل بّددددّق  مل تكونددددوا إس بلدددددٍ  كمأنقددددال وربمددددل تسددددرحون. وحددددٌ تروبددددون
 . وىبلدقواغبمدً لبكبوهدا وزي"دة واػبيدل والبغدال .رحديم لدرءو ٌ  إّن رّبكدم اقنفس.

ويف  وم"ها جا ر. ولو  اء ؽبدداكم أصبعدٌ قلد الّسبيل تعلمون. وعلّ هللا ماال
يددواري  الّدد ي الّلبداس اغبّسددّيٌال مددن الّلباسدٌ الّتحدّول يددتمّ  الكريبدة اقعددرا سدورة 
ًٌ مدن الّلباسدٌ الّد ي اؼبع"دويّ  ال إس لبداس الّتقدوىالّلي"دة ءاتال ولبداسو السّ   هدو خد
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يدددواري سدددوءاتكم  علددديكم لباسددداً   بدددي آدم قدددد أنلل"دددا :(ٕ)تعددداس . قدددالالّسدددابقٌ
ويف سدورة  يد ّّكرون من آ ت هللا لعّلهدم. ولباس الّتقوى ذلل خً. ذلل وريّاً 

فريضددة قداء  ابلددّلاد يف أن"داء الّسدفر ابلتّدلّود مدن اقمدر الّتحددّول يدتمّ  البقدرة الكريبدة
. قدددال عدددّل مدددن إس هللا تعددداس الّسدددفر ابلّتقدددوى يف أن"ددداء ابلتّدددلّود اقمدددرال إس اغبددد ّ 
وال فسددوق  رفددث فدد  فدديهّن اغبدد ّ  . فمددن فددرضاغبددّ  أ ددهٌر معلومددات :(ٖ)قا ددل

ًٍ يعلمه هللاوالجدال يف اغب ّ  قدوى. وتلّودوا فإّن خً الدّلاد التّ  .. وماتفعلوا من خ
 .قون  أور اقلبااواتّ 
 أحدددد موادددوعات علدددّ اؼبلددد فّ  الّددد ي أنللددده هللا تعددداس القدددرآن الكدددر  -هدددد

الّد   الكريبدة . واآليدةالكريبدة الّسدورة إليها أوس آ ت اّل  أ ارت الّسورة الكريبة
والّرسددول  القددرآن الكددر  عددن ندد ث تتحددّدث  ٍت كريبدداتٍ آ إحدددى كبددن بلددددها

 بدده:الغا دد  مددن القددول صددلوات هللا وسدد مه عليدده. وإّن اددمً اؼبفددرد الالعظدديم
 وهدددو ذات علدددّ القدددرآن الكدددر ال العلمددداء عيعدددود إبصبدددا  الددددةالالدّ  يف اآليدددة الكريبدددة

 وإّن يف عددددودة الّضددددمً يف اآليددددة الكريبددددة ف"ااولقددددد صددددرّ  :الضددددمً يف القددددول
بعدودة الّضدمً  للدّرأي ذكدٌر صدريإال قدّوةً  مل هبر له اّل ي ن الكر علّ القرآ الدّالدة
 هدددو اآل ت الكريبدددات . وهدد ارآن الكدددر القددعلدددّ  الكريبددة اقوس يف اآليدددة ذاتدده

. ولقددد صددّرف"اا بيدد"هم ليدد ّّكروا فدديأ أكدددر ال"ّدداس إاّل كفددورا :. قددال تعدداسالددّد ث
ًا الكافرين ف ت م يف كّل قريٍة ن يرا. ولو  ئ"ا لبعد"ا  .وجاهدهم به جهاداً كب

إس  ولقدددد صدددّرف"اا بيددد"هم :يف قدددول اغبدددّق جدددّل وعددد  مًرجدددوع الّضدددوإّن  
 الكدددريبتٌ إس اآليتدددٌ هددد ا القدددول الّددد  فيهدددا ال يّدددّد اآليدددة الكريبدددةالقدددرآن الكدددر 

  ثالدددّ  حي"مددا نفّسددر اآل ت الكريبدداتهدد ا اؼبعددى  ويتيّكددد  ددّداً ونيقدداً. التّدداليتٌ
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بدددٌ  ولقددد صددّرف"ا القدددرآن الكددر -تعدداس أعلدددم وهللا-. إّن اؼبعددىوفددق هدد ا الدددّرأي
 ال وأمدددالال ومددا إس ذلددلالال وأحكددامٍ ووعيدددال وقلددصال وِحَكددمٍ  ال"ّدداسال مددن وعددٍدال

 . ولو  دئ"اضجسادهم وفراراً  الال فيأ أكدر الّ"اس إاّل نفوراً بقلو,مويعت وا ليّتعظوا
 كافّدددةً    ؿبّمدددد لل"ّددداس مل نّددديال وأرسدددل"اك ولك"ّدددا الة نددد يراً يف كدددّل قريددد لبعد"دددا  ؿبّمدددد

ًاً وندد يراال  ف ت ددم  ؿبّمددد الكددافرين عمومدداال وجاهدددهم ,دد ا القددرآن الكددر  بّدد
ًاال فإنّه جيّل اقعظمال وس حل اقمضّ.  جهاداً   كب
 الكريبددة اػبامسددة اآليددة حددّ   الكريبددة يغلدد  علددّ الّسددورة إذا كددان اإلندد ار -٘ٔ
 دون هللا مدددددداالي"فعهم ويعبدددددددون مددددددن يف قددددددول اغبددددددّق جددددددّل وعدددددد : سددددددٌواػبم

ًا . وكان الكافرهمواليضرّ  ّياً  علّ ربّه ظه ّّ  اكتفد  بد كرا الّد ي مدم اإلند ار سب
بدددٌ  مدذبمدد واػبمسددٌ ةدالّسادسددد اآليددة الكريبددة ال فدددإنّ ات الّسددورة الكريبددةدآيدد أوس

 أرسددل"اك ومدا : للملد فّ خ دداابً  ول اغبددّق جدّل وعد د ار يف قددواإلند الّتبّدً
 الّتبّدددً بدددٌ يف اعبمدددم اآل ت الكريبدددات بعدددد ذلدددل خددد و إاّل مّبّدددراً ونددد يرا

 إنّ و  عددددن عبدددداد الددددّرضبن. الّسددددورة الكريبددددة يف َايددددة ال وىبلددددص اغبددددديثواإلندددد ار
ال مدن اإلند ار  وءٌ  فيه هبوء عليه الّتبًّ يغل   اّل ي الّرضبن عن عباد اغبديث
 آ ت الّسورة الكريبة. آخرُ  وخباصةٍ 

 الّددد  الّ"عدددوت ويددد كر الدددّرضبن بعبددداد يتعلّدددق الّسدددورة الكريبدددة أقسدددام آخدددر -ٙٔ
 الّدد  الّسدديئة الّلددفات ويدد كر الواؼبعاملددة والّسددلوك اقخدد ق يف ؾبددال ,ددا يتحلّددون
 الّدمدددرة الّ"اادددجة هدددم دبدابدددة وعبددداد الدددّرضبن .ويتحلّدددون ضاددددادها ع"هدددا يتخلّدددون
إّن عبداد الدّرضبن  الكريبدة. لسدورة الفرقدان اؼبّكيّدة مد"ه  الّببيدة طرحهدا لّد ا اليانعة
 خداطبهم اعبداهلون الّسددفهاء وهد ا سدلوٌك عظديمال وإذا هدو ال علدّ اقرض يبّدون
 واؼبعاملددة . والّسددلوكعظيمددة معاملددةٌ  وهدد ا الديدد"هم وعراددهم قددوالً يسددلم بدده قددالوا

ددمالعظدديم شبددرة ػبلددق عبدداد الددّرضبن َّ  هللا تعدداس ال ويسدديلونيلددّلون ضددون الّليددليق . إ
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. وإقامدة اسدتقرارٍ  مكدان سداءت الّد  جهدّ"م عد اا عد"هم أن يلر  من أعماقهم
 ةاعب"ّد أّن دخدوؽبم والهبهلدون الأقددارهم أيدن تقدف ال ويعلمدونح رون فعباد الّرضبن

ال برضبتددده عدددّل وجدددلّ  إذا تغّمددددهم إاّل  الالّلددداغبة ضعمددداؽبم ولددديس هللا تعددداس بفضدددل
 فد لل علدّ الّلد ة عباد الدّرضبن وباف  وحي"ما .أعماؽبم الّلاغبة بقبول فّضلوت

ددا مع"دداا َّ  ي"فقددون الددّرضبن . وعبددادواؼب"كددر عددن الفحّدداء ت"هدداهم بفضددل هللا تعدداس أ
ال ويبخلدددوا ال ومل يَدْقتُددددُرواويبدددّ روا رفوامل ُيْسددد أنفقدددوا وهدددم إذا هللا تعددداس. فبّدددا رزقهدددم
فقددة اللّكدداة ب بيعددة اغبددال اؼبعتدددل الوسدد . ويدددخل يف ال"ّ ىبتددارون الّ ريددق  ولكددّ"هم

الّلد ة واللّكداةال  وك لل الّلددقة. وكديّن الّسدياق هبمدم علدّ كبدٍو مدن اقكبداء بدٌ
وعبددداد الدددّرضبن يوّحددددون هللا  يف اعبمدددم بي"همدددا. القدددرآن الكدددر  جدددر ً علدددّ عدددادة

واليرتكبددون جريبددة  ال ابغبددقّ قتلهددا إاّل  تعدداس واليقتلددون الددّ"فس الّدد  حددّرم هللا تعدداسال
وإذا  واليّددهدون ؾبددالس الددّلور والباطددل والّلهددوال ال واليدددلون بّددهادة الددّلورالالدّل 
 آل ت هللا سددداجدين ىبددّرون مددّروا عليددده مددرور الكددرام. وهددم ابلّلغددو والباطددل مددّروا

 أن يهد  ؽبدم مدن أزواجهدم وهم يسيلون هللا تعداس تعاس سامعٌ م يعٌ مبلرين.
 هدددددىال وسددددرور قلدددواال وأن هبعلهددددم أ ّمدددة و,جددددة أنفدددسال قددددّرة أعدددٌال ادددموذر ّ 

 ُدَجّ. وملابيإ
 يف اعب"ّددة مكددانٍ  أرفددم يددوم القيامددة هللا تعدداس هبددليهم هدد الء إّن عبدداد الددّرضبن 

 مدددن اؼب  كدددة ال ويتلّقدددوناؼبعاصدددو وعدددن وال ّاعدددات صددد هم علدددّ الدددب ء بسدددب 
 ابلّ ميني"دة عاءالددّ  دبعى الال والّس مات الّ"عيمعاء ابػبلود يف ج"ّ ال دبعى الدّ حّيةالتّ 

دددمواقمدددان َّ  الّددد  حسددد"  مكدددان اسدددتقرارٍ  يف اعب"ّدددة هللا تعددداس خالددددون بفضدددل . إ
 وإقامة.
 ملدراعيه علدّ الّتوبدة عبداد الدّرضبن يُدْفدَتإ اباُ  عن نعدوت ويف أن"اء اغبديث 

ر. بدددل إّن رّا العدددّلة َكبُددددَر أو صدددغ  أيف ذنددد ٍ  نلدددوحاً مدددن ارتكابددده توبدددةً  ؼبدددن  ا
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الدددّدنياال ؼبدددن  ا  سدددّيئات واعبددد ل الّددد ي ال راّد لفضدددله والمعّقددد  غبكمدددة يبدددّدل
 وآمن وعمل صاغباال حس"اٍت يف اآلخرة.

ؽبدم يف  ر اعبحديمال  أّما اؼبلّرون علّ الكفر حّ  الوفاة فإّن الع اا مد زمٌ  
 والعياذ ابب.

 
 
 

 
 
 
 

 مظاهر من إعجاز سورة الفرقان
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 ت ّور الّداللة -أ
 بعدض اقلفداظ قداء معدانٍ  الكريبدة اسدتعماؽبا إعجاز سورة الفرقان اؼبّكّية من مظاهر

 يف م"اسدددباتٍ  أساسددداً  أداءهدددا بلسددداَم ندددلل القدددرآن الكدددر  أراد العدددرا الّددد ين معّي"دددةٍ 
ًٍ  رفيمٍ  مستوىً  قداء اقلفاظ ال وذلل حي"ما استعملوا تللخاّصة . لّداللدةمن ا وأخ
 آتدد  أكلهددا ال حددّ  خدد ل العلددور داللتهددا قددد ت ددّورت أو تلددلال هدد ا الّلفظددة وكددينّ 

ًاً يف إفادادا ذلدل اؼبعدى  تلدل االسدتعماالت وسدبق أن وقف"دا ع"دد بعدض البعيدد. أخ
ّّّق اق  إس وقفدةٍ  وبتداج قنّده الاالسدتعماالت من تلل ع"د واحدٍ  من الّدراسة ّوليف ال

 ِحْجددراً :فإنّدده هدد ا القددول ال أّمدداكددريبتٌ  يف آيتددٌ هبددوء سددتعارأطددول. وهدد ا القددول اؼب
ما وأّما اآليتان الكريبتان ؿبجورا َّ الكريبدة  واآليدة والعّرونال انيةاآلية الكريبة الدّ  فإ
 افريندالكد ول علدّ لسداندذلدل القد هبدوء اقوس . ويف اآلية الكريبةواػبمسون الدّالدة
 البّددرى يددوم يددرون اؼب  كددة :اسامددة. قددال تعددقييددوم ال م  كددة العدد اا يددرون حددٌ
ذلدددل  هبدددوء اقخدددرى ويف اآليدددة الكريبدددة للمجدددرمٌ ويقولدددون حجدددراً ؿبجدددورا يومئدد ٍ 

 وهو الّد ي :ساقال تع .اقجاج الفرات واؼِبْلإ ال الع االقول علّ لسان البحرين
راً وِحْجددد برزخددداً  ُأجددداٌج وجعدددل بي"همدددا وهددد ا ِمْلدددإٌ  فدددراتٌ  مدددرج البحدددرين هددد ا عددد اٌ 

 ؿبجورا
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ِحْجددراً   ود إليدده القددول:ديعدد الّد ي :يفحجريفويّ دلغددل الّ دإس اقصدد ظردابل"ّدد وإنّده
ٌّ  ؿبجورا ّّدوء اطةدحدواإل مدأنّه اؼب"د يتب :يف اغبداء واعبديم (ٔ)ابدن فدارس . يقدولعلدّ ال
ّّ  واإلحاطة مّ ردال وهو اؼب"م واحدٌ  أصلٌ  والّراء  ظإس اقلفدا ظروإنّه ابل"ّ  وءيفعلّ ال

ٌّ  واإلحاطة اؼب"م إفادة الّلغوّي من زاوية اقصل من ه ا اؼبّتّقة ابدن  نظدر اثقد  يتبد
ال وصبعدده  اؼبعددرو  ل اللعدد ال وهددو اعبددوهرإس اغَبَجددر أعدداد تلددل اإلفددادة الّدد ي فددارس

:يف وأحَسددَ  أّن البدداا كلّدده (ٕ)تعدداس رضبددًة واسددعة يقددول رضبدده هللا (ٔ)أحجددار وحجددارة
 .وص بتهيف تهلّدّ  هالم" عليه وميخوذ ؿبمولٌ 

ٌّ   يمونسدت  اقصددل مدن إفدادة الإليده ابدن فددارس مدا أ ددار مددن الّتجربدة أن نتبد
  يف الّلدد بة تايددةٌ  . إّن اغبجددرمددن اغَبَجددر أساسدداً  اؼبسددتفادين اؼب"ددم واإلحاطددة الّلغددويّ 

 ال وإّن اغبجددرقددديباً  الب"دداء يف عمليّددة اؼبفّضددلة اؼبدداّدة ومددن ه"ددا كددان اغبجددر مددن  حيددةال
مدددن  اليف عمليّدددة الب"ددداء ةٍ وخباّصددد كمدددا يريددددال  اإلنسدددان يّدددّكله قن قابدددلٌ  صددد بتهرتدددم 
 اغبّجددار الّدد  يريدددها يف اؽبيئددة للّتّددكيل وقدداب ً  قددو ًّ  اغبجددر . وؼبّددا كددانأخددرى  حيددةٍ 
 مكداٍن يدراد أّن كدلّ  هد ين اؼبع"يدٌ الّلغويّ  من اقصل أفادت اقلفاظ اؼبّتّقة والبّ"اء

يف  االكب"دداء مثّ إنّ  الب"دداءال في"حددي اؼب"ح"يددة واندد علددّ بعددض اعب الب"دداء حولدده يّددتمل
 والعقود. بعض العملّياتال كب"اء الّسدود بّين أساسوّ  م ل ٌ  الب"اء

ٌّ  :يفحجددريف الّلغددويّ  مددن اقصددل اؼبّددتّقة إس اقلفدداظ ابلّ"ظددر وإنّدده ة أّن شبّدد يتبدد
  يالّدد لقددولاب تددّوج االسددتعمال ةال حددّ  اؼبع"ويّدد إس اؼبرحلددة مددن اؼبرحلددة اغبّسددّية ربددّوالً 

 .ِحْجراً ؿبجورا :الكريبة يف سورة الفرقان جاء يف القرآن الكر 

                                           
 .2/138معجم مق ي س ان مغة:"حجس"   (1)
 .1/142األصفه ين:"حجس" مفسدات انس ااق   (1)
 .1/138معجم مق يس ان مغة:"حجس"   (2)
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ددوء واإلحاطددة أفددادت اؼب"ددم الّدد  ومددن اقلفدداظ ّّ  اؼبرحلددة اغبّسددّية يف علددّ ال
 واغِبْجدر: ِحْجدر (ٖ)فهدو ِحْجدر من حدا  ٍ  كّل ماَحَجْرته  . إنّ واغبُجرة واؼبَْحِجر اغِبْجر
دام شبدود واغِبْجر: د ر (ٗ)الكعبة ّّ  ال"ّد ّ  وهدم قدوم صدا ٍ  الالُقدرى ع"دد وادي  حيدة ال
 (٘) ويف الّت"ليددل(ٙ): أصدددحاا اغِبْجددر اؼبرسددلٌ ولقددد كددّ ا واغَبْجددر واغِبْجدددر 

وقدالوا هد ا  :(ٔ),دنّ  ال وقدرىءأفلدإ . والكسر: اغبرامكّل ذلل  واؼبَْحِجرال واغبُْجر
أنعددداٌم وحدددرٌث ِحْجدددر

 وَحْجدددر (ٖ)اؼبم"دددوع م"ددده بتحريبددده يف اآليدددة الكريبدددة ْجدددرواغبِ  (ٕ)
 (٘)مدن نوبده ومابٌ يدي اإلنسدان (ٗ)والكسر: ِحْضُ"ه ونوبه وِحْجراال ابلفتإ نساناإل

 (ٙ)وَمْ"عدددهال كلّددده واحدددد وَمَ"تددده يف ك"فددده : يقدددال هدددم يف ِحْجدددر فددد ٍن أيقدددال اقزهدددريّ 
 الَحْجدراً فهدو ؿبجدور يقال: َحَجْرتده حول اؼبكان حجارة. أن هُبَْعلَ  واغَبْجر والّتحجً

دددر. وظبّدددو وحّجرتددده ًاً فهدددو ؿبجف ِحجدددر  وبددده ظبّدددو البددده اغبجدددارة ِحْجدددراً  أحدددي مدددا  ربجددد
 .(ٛ)واغَبْجر:اؼب"م (ٚ)ود ر شبود الكعبة

                                           
 ن  ن انعسب:"حجس".  (3)
 ن  ن انعسب:" حجس".  (4)
 ن  ن انعسب" حجس".  (5)
 .80سلرة احِلْجس   (6)
 .138سلرة االنع م  (1)
     ن  ن انعسب:"حجس". (2)

 .1/142مفسدات انس ااق األصفه ين :"حجس"   (3)
 انظس ن  ن انعسب :"حجس".  (4)
 املعجم انلس ط:"حجس".  (5)
 ن  ن انعسب:"حجس".  (6)
 .1/142انظس مفسدات انس ااق األصفه ين حجس  (7)
 ن  ن انعسب:"حجس".  (8)
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وهددو   َحوفطددوا عليددهال اؼبكددان الّدد ي وهددو الي"لؽبددا ال"ّدداس هددو الّدد  مددن البيددوت واغبُْجددرة
مددن اغبجدددارةال وهددو ربدددي   وكددديّن اغبجددرة تُدْبددى أساسددداً  (ٜ)اؼبدددال وحفظدده ؼب"ددم كدد لل

 أيضا. بداخلها من مالٍ  من  سال وما ابؼبكانال وربف  من بداخلها
 

 (ٕ)يظهددر مددن الّ"قدداا ودارال وهددو الّدد ي (ٔ)يف العددٌ مددا أحدداط ,ددا واؼبَْحِجددر
 اؼبَحجدددددر ْجدددددرال وم"دددددهواؼبَْحِجدددددر: موادددددم اغبَ  واؼِبْحجدددددر (ٖ)ويقدددددال كددددد لل اؼِبْحجدددددر

 .(ٗ)ّحواللّ 
وإذا  (٘)القمدر: إذا صدار حولده دا درة دورانه فقيل: حجفدر من اغَبَجر وًتُلّور

 .(ٙ)يف الغميم حوله دارةٌ  إذا صارت يغل ال وك لل من تً أن دقيق خب ّ  استدار
مدن الّتلدّر  يف  إّ ا م"عده ال وذلدلَحْجدراً  : حجر اغباكم علدّ الّسدفيهويقال

يب"دم مددن  قنّدده ْجدراً والعقددل ُيَسدمفّ حِ  (ٛ)َحَجددْرت عليده م"ده فقدد ْعدد َ وكدّل ماَم"دَ  (ٚ)مالده

                                           
 انظس ن  ن انعسب:"حجس".  (9)
 املعجم انلس ط:"حجس".  (1)
 ون  ن انعسب:"حجس". 2/138مق ي س ان مغة:"حجس"  معجم  (2)
 انظس ن  ن انعسب:"حجس".  (3)
 املعجم انلس ط:"حجس".  (4)
 .1/143مفسدات انس ااق األصفه ين:"حجس"   (5)
 واملعجم انلس ط:"حجس". 2/138ن  ن انعسب:"حجس" ومعجم مق ي س ان مغة:"حجس"   (6)
 .2/138معجم مق ي س ان مغة:"حجس"   (7)
 ن  ن انعسب:" حجس".  (8)
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. واغِبْجر: الفرس اقنددّ وهدو تلدان تّبيهاً ابلِعقال ظّبو َعْق ً  ال كماإتيان ماالي"بغو
 .(ٜ)ويضّن ,ا

اق ددهر اغبددرم فيقولددل  . وكددان الّرجددل يلقددّ الّرجدل ىبافدده يفاغبددرام واغِبجدر:
ددهر الّرجددل ىبافدده يلقددّ ن الّرجددل يف اعباهليّددة: كدداالّليددث(ٓٔ) ِحْجددراال أي حرامدداً  ّّ  يف ال

ددهر عليددل ؿبددّرمٌ  أي حددرامٌ  ؿبجددوراال فيقددول: حجددراً  اغبددرام ّّ م"دده  ف يبدددؤا يف هدد ا ال
 الفيقددول:حجراً   فدد ن  وكدد ا كدد ا  أتفعددل للّرجددل الّرجددل : ويقددولقددال سدديبويه (ٔ) ددرّ 
 .(ٕ)واغبرمة ر راجٌم إس معى الّتح ال وهومن ه ا اقمر وبراءةً  سباً  أي

ويقولدددون حجدددراً  :الدّانيدددة والعّدددرين يف اآليدددة الكريبدددة وبّدددين القدددول 
اؼب"لدوبة  اؼبتلدّرفة اؼبلدادر تدً يف ابا ذكرا سيبويه :يف(ٖ)يقول الّلـبّري ؿبجورا
كدانوا   . وهد ا كلمدةٌ وَعْمدَرك هللا (٘)وِقْعدَدك هللا (ٗ)كبو معداَذ هللا مبوك إظهارها ضفعالٍ 

 مواددم يضددعوَا أو كبددو ذلددلال  زلددةٍ  عدددوٍّ موتددور أو هجددوم ,ددا ع"ددد لقدداء يتكّلمددون
 . وهدو:ِحْجراً فيقدول وكد ا للّرجل: أتفعل ك ا الّرجل . قال سيبويه: ويقولاالستعاذة

ال فكدان يب"دم اؼبكدروا ف يلحقده أن طالدٌ  مدن هللا اؼبسدتعي  ِمْن َحَجرا إذا م"عدهال قنّ 
ب  انّده مدن نقد  فإن قل : فإذحجرا... عاً ووبجرام" اؼبعى: اسيل هللا أن يب"م ذلل

                                           
 .2/138انظس معجم مق ي س ان مغة: "حجس"   (9)
 .2/139معجم مق ي س ان مغة  (ٓٔ)
 ن  ن انعسب:"حجس".  (1)
 ن  ن انعسب:"حجس".  (2)
 .493و 6/492وانظس انبحس احمل ط  2/405انكش  ف   (3)

 د  ه انفعل. انظس ان م  ن:"ولذ".مع ذ هللا أ  نعلذ ابهلل مع ذا, م صلب ومى املصدر ان ب  أري  (4)
اَسك هللا, ومع ا ا:   (5) َْ ِيْعدك هللا ابنك س استعط ٌف الَيَ م...و ل مصدٌر وايٌع ملياع انفعال ز ةناة َو

سأنت هللا تعَغك. وكبنك ِيْعَدك هللا, تقديسا:يَاَعْدتك هللا, أ  س نت هللا حفظاك, مان يلناه تعا   
 انظس انق ملس:"يعد". َ ل يع دون ان َني وون انش   :17ع سلرة ق 
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معددى  لتيكيددد هدد ا الّلددفة قلدد : جدداءت فمددا معددى وصددفه دبحجددورا  ابا اؼبلددادر
 يف قددال عددّل مددن قا ددل: اؽبددوانال ومددوٌت ما دد  ال والددّ يلذا ددل : ذيددلٌ كمددا قددالوا  اغبجددر

َرى يومئٍ  للمجرمٌ  ّْ  .حجراً ؿبجوراويقولون يوم يرون اؼب  كة الُب
وهددو  :قددال تعدداس الالدّالدددة واػبمسددٌ يبددةر وبّددين القددول نفسدده يف اآليددة الك

وِحْجدراً  برزخداً  وجعدل بي"همدا مرج البحرين ه ا ع ٌا فدراٌت وهد ا ملدٌإ أجداجٌ  اّل ي
قلد :  مامع"داا  وحجدراً ؿبجدورا فإن قلد : :يف (ٔ)أيضاً  يقول الّلـبّريّ  ؿبجورا

علددّ سددبيل اجملددازال   واقعددةٌ  وهددو هه"ددا ا.فّسددر ه وقددد اؼبتعددّوذ هددو الكلمددة الّدد  يقوؽبددا
ا دول لددده: حجدددراً ؿبجدددوراال كمددددويقددد مدددن صددداحبه ّوذديتعددد مدددن البحدددرين واحددددٍ  كددديّن كدددلّ 

أي اليبغّ أحدنبا علّ صاحبه ابؼبمازجدة. فانتفداء  بي"هما برزٌخ اليبغيان :(ٕ)قال
علددّ صداحبه فهددو جعددل كدّل واحددٍد م"همدا يف صددورة البداتو  هه"دا. كددالّتعوذ  البغدو شبّدة

 يتعّوذ م"ه. وهو من أحسن االستعارات وأ هدها علّ الب تةيف.
مدددن  ؾبموعدددةٍ  ومدددم :يفحجريفهددد ا اعبولدددة الواسدددعة مدددم اقصدددل الّلغدددويّ  وبعدددد

ٌّ  ؿبجددورا حجددراً  ابلقددول: ذوات الَع قددة علددّ كبددٍو مددن اقكبدداء اقلفدداظ  ت ددّور تبدد
 إس اؼبرحلدة مدن اؼبرحلدة اغبّسدّية دا مداً  والّتحدّول الدّدالّر  من تلل اقلفاظ عددٍ  داللةٍ 

ٌّ   الاؼبع"ويّددة العددرا  اسددتعملها الّدد  مددن اقلفدداظ عدددداً  الكددر  القددرآن اسددتعارة كمددا تبدد
ؽبا وفدق  ال واستعمال القرآن الكر خاّصاً  استعماالً  بلساَم القرآن الكر  نلل اّل ين

يبضدو بد لل االسدتعمال إس  طرا ق العرا يف الّتعبًال مم م حظة أّن القرآن الكر 
واسدعاً ,د ا اػباّصدة  َواداً  يد"هض القدرآن الكدر  وبد لل أوسدم وأفدٍق أرحد ال مدىً 

ًيّة  لّلغة العربّية. الّتعب
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ال علددّ ألسدد"ة العددرا القددول:يفِحْجرايف يف معددى االسددتعاذة إّن م"تهددّ مدداجرى
 فدإنّ  سدورة الفرقدان مدن الكدريبتٌ ودفم الب ء. أّمدا يف اآليتدٌ يف طرد اقذى والّرتبة

يف اآليدددة الكريبدددة  وهددو إذا كدددان حجدددراً ؿبجدددورا يف أبعدددد اػب ددوات: الّتعبددً هبدددوء
 يف اغبيداة علدّ عدادام جدر ً  يدوم القيامدة علّ ألس"ة الكدافرين هبوء الدّانية والعّرين

ّّرّ  الّدنيا حي"ما يف اغبيداة  م"هم أّن ذلدل يد"فعهم ال ظّ"اً يريدون دفم اقذى وصر  ال
 الدّالددة هد ا القدول يف اآليدة الكريبدة اغبياة الّدنيا وهيهاتال فدإنّ  يف كما نفعهم  آلخرةا

 واؼبلإ اقجاج. الفرات الع ا علّ لسان البحرين واػبمسٌ هبوء
بتفسددددً اآليتددددٌ  هدددد ا الّداللددددة ت دددّور ظدددداهرة بّددددين حددددديد"ا أن لبددددتم وندددودّ 

ّّ فيهمددا الكددريبتٌ  هدد ا هددو اآليددة الكريبددة ؿبجددورا حجددراً  :القددول اسددتعارة الّلتددٌ 
للمجدرمٌ ويقولدون  يوم يرون اؼب  كة البّرى يومئد ٍ ال قال تعاس:والعّرون الدّانية

 م  كددة . يددوم يددرى اؼبّددركونعلددمعددى اآليددة الكريبددةال وهللا تعدداس أوم حجددراً ؿبجددورا
خبدً يف  ّدارةالب اؼبّدهود له ال"ّداس اجملموع ؽبم يف يوم القيامة اؼب  كة يقول الع اا

القددول  علددّ لسددان اؼبّددركٌ هبددري . ويف اؼبقابددلهدد ا اليددوم والخدد  سددارّاً للمجددرمٌ
ودفدددم الّسدددوء  بقلدددد م"دددم اقذى ادنيدددالدّ  يف اغبيددداة علدددّ لسددداَم كدددان هبدددري  الّددد ي
م حجراً ؿبجورا ع"هم: َّ  عليدهال ع"هم ؿبجدوراً  ؿببوساً  أن يكون يريدون للّسوء وكي
 القيامة.ؽبم ذلل يوم  وأنّ 

مددرج  وهددو الّدد ي:. قددال تعدداسالدّالدددة واػبمسددون الكريبددة هددو اآليددة وهدد ا
 ؿبجددورا وحجددراً  برزخدداً  وجعددل بي"همددا البحددرين هدد ا عدد ٌا فددراٌت وهدد ا ملددٌإ أجدداجٌ 

 أرسدددددل البحدددددرين ال وهللا تعددددداس هدددددو الّددددد يعلدددددموهللا تعددددداس أ الالكريبدددددة ومعدددددى اآليدددددة
 (ٖ) دديد اؼبلوحدة أجداجٌ  وهد ا ِملدإٌ  (ٕ) وبدةالع  دديد ع ٌا فراتٌ  ه ا (ٔ)متجاورين
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 (ٔ)مددن إفسدداد اآلخددر م"همددا كددّل واحدددٍ   يب"ددم وجعددل عددّل وجددّل بي"همددا برزخدداً وحدداجلاً 
ا علددّ صدداحبه م"همددا حرامدداً ؿبرفمدداً  وجعددل كددّل واحدددٍ  ًّ كددّل   وكددينّ  (ٕ)ويفسدددا أن يغدد

اء يف سدورة وقدد جد من صداحبه ويقدول لده:يف حجدراً ؿبجدورايف يتعّوذ من البحرين واحدٍ 
وجعددل  أَدداراً  وجعددل خ ؽبدا قدراراً  أّم جعددل اقرض قددول اغبدّق جددّل وعد : (ٖ)الدّرضبن

 .ؽبا رواسو وجعل بٌ البحرين حاجلاً. أإلٌه مم هللا. بل أكدرهم اليعلمون
 اؼبقدددددّدر اقرض اكبددددددار ابلددددد زخ وابغبددددداجل أن نفهدددددم أّن اؼبدددددراد ونسدددددت يم

 يف البحدار اؼبداء اؼِبْلدإ ابذّبداا ذبدري دا مداً  ث إّن اقَارحبي بيد القدرة اإلؽبّية اؼبضبوط
اؼبددداء اؼبلدددإ  . ويف سدددكونوالدددب د خدددً العبددداد جدددر ن اؼبددداء العددد ا . ويفواحملي دددات

ًا أخرى يف هيئة وتقديبه  كد لل. إّن اؼبداء  والدب د اؼبّد واعبلر خً العباد رجً  و خ
 لقددددرة اؼبددداء بدددل يلدددلحه  اليفسددددا جاقجدددا  إذا التقدددّ ابؼبددداء اؼبلدددإ العددد ا الفدددرات

ال العكدس . ولدو حددثمعتدلدة يف البحدار واحملي دات علّ جعل نسبة اؼبلوحدة الع ا
 اػبلدددبة علدددّ تدددرار واقراادددو العددد ا علدددّ اؼبددداء اؼبلدددإ فلحدددف اؼبددداء الظبدددإ هللاال

يف  لكدان وبيئيّدة م"اخيّدةٍ  بداتمدن تقلّ  اقصدقاع يف بعدض تعداس هللا اليدوم إبرادة ماهبري
 والّ"سل. وه ك اغبرث ل فساد الب دذل

مدن  كدّ ً   يب"م الفرات واؼبلإ اقجاج الع ا بٌ البحرين واغباجل إّن ال زخ
مدددن  مدددن البحدددرين يتعدددّوذ كددد     أو أن ي غدددّال وكدددينّ  علدددّ اآلخدددر البحدددرين أن يفدددرط
 .ؿبجورا حجراً صاحبه ويقول له: 
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يبكدن  يف أرفدم الّلدور الّد  ٌالكدريبت يف اآليتٌ وهك ا يتجّلّ ت ّور الّداللة
 أن يتجّلّ فيها.

 ودحضها: الكافرين عجاز يف سرد اعباااتاإل
 مددن الّدراسددة إس أّن عددرض القددرآن الكددر  يف أسددلوبه أحمل"ددا يف القسددم اقّول

يف  واالقباحددات ّاامدداتعلددّ تلددل اال ال والددّردّ واقباحدداام الكددافرين اؼبعجددل اّاامددات
ال يف ميدددان الّدراسددة هللا تعدداس سدديكون إبذن الكدد لل  اؼبعجددل أسددلوا القددرآن الكددر 

ّّقّ  ه ا يف  أّن الّرّد علدّ تلدل االّاامدات واالقباحدات ن بيّدّ"اأ وسبق اآلخر م"ها. ال
 أخدرى. وبّدين أحيدا ً  وعلّ الّباخو الأحيا ً  الكريبة يكون علّ الفور سورة الفرقان

وعلددّ  حيددا الأ يكددون علددّ الفددور الكريبددة رة الفرقددانو يف سدد واالقباحددات ّاامدداتاال
 كلِّهدا  عليهدا جداء الدّردّ  اؼبفدردة واالقباحدات االّاامات . وبّينأحيا ً أخرى الّباخو

 ضنّه ك اٌ  القرآن الكر  الكافرين اّاام الّرابعة يف اآلية الكريبة ّ الفور. لقد جاءعل
 ظدداؼبون فهددم الفددوراً  علدديهم الددّردّ جدداء  ال كمدداقددوٌم آخددرون عليدده وأعاندده  افددباا ال"ّدد ّ 

فدددباا ا إاّل إفدددلٌ  كفدددروا إن هددد ا  الّددد ين وقدددال :. قدددال تعددداسالدددّلور ويددددلون بّدددهادة
اػبامسددة  الكريبددة وجدداء يف اآليددة وزورا آخددرون فقددد جدداءوا ظلمدداً  عليدده قددومٌ  وأعاندده
أن تكتد   ؿبّمددٌ  طل  وأكاذيبهم أحاديث اقّولٌ ضنّه ن الكر القرآ الكافرين اّاام

فهدو  اكتتبهدا اقّولدٌ وقدالوا أسداطً :. قدال تعداسصدباحاً ومسداءً  تقرأ عليه له فهو
. قدددال الّسادسدددة يف اآليدددة الكريبدددة فدددوراً  وقدددد جددداء الدددّردّ  سُبْلَدددّ عليددده بكدددرًة وأصدددي 

 كدان تفدوراً رحيمدا  . إنّدهواقرض الّسدّر يف الّسدماوات يعلدم الّد ي قل أنللده تعاس:
هللاُ تعداس  الكدر َ  ه ا القدرآنَ  قد انلل :الكاذبٌ اؼبّركٌ ولئلق  ؿبّمدقل  واؼبعى

 وأبددداً  كددان دا مدداً   عددّل وجددلّ  . إنّددهواقرض يف الّسددماوات والغيدد  الّدد ي يعلددم الّسددرّ 
إاّل  ضر واق الّسدماوات من أسدرار الّ"اس اليعر  رحيماً ؼبن  ا وأن . وكما تفوراً 
 الكريبدة يف اآليدة وجاء الكتاا العليل إاّل القليل. سرارمن أ ال ك لل اليعرفونالقليل
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 قبيدلواإل كدالّتوراة  واحددةً  صبلدةً  القدرآن الكدر  ندلول الكافرين اقباح الدّانية والّد نٌ
 :. قدال تعداسعلدّ الفدور االقدباح ذلدل ردّ  جداء مفّرقداال كمدا نلولده من بدالً  والّلبور

 بدده فدد ادك ل"دبّدد  كدد لل  واحدددة. صبلددةً  القددرآنلددوال ندُددّلل عليدده  كفددروا  وقددال الّدد ين
علدددّ ؿبّمدددد  ندُدددلِّل : هدددّ  اقّول يف اؼبقدددام مّكدددة وقدددال كّفدددار واؼبعدددى: تدددرتي  ورتّل"ددداا

 تعدداس هللا . وردّ مفّرقدداً  مددن نلولدده بدددالً  والّلبددور قبيددلواإل كددالّتوراة  واحدددةً  القددرآن صبلددةً 
 بدده فدد ادك ل"دبّدد  مفّرقدداً  الكددر  القددرآن نّلل"ددا ابلقددول: كدد لل الكددافرين علددّ القددوم

 كتددااٍ   نددلول مددن القددرآن الكددر  أّي جددلءٍ  نددلوليف  ال فكددينبدده قلبددل ونقددّوي  ؿبّمددد
 عليدل. الدوحو ندلول مدّرات بعددد إليلال الّسماويّة الكت  نلول وكينّ  إليلال ظباويّ 

 جب لدده ليددقي ت"ددلي ً  اؼبفّرقددة الّلددورة يف هدد ا ال ونّلل"ددااتددرتي ً  الكددر  القددرآن رتل"دداقددد و 
ّفْوا ,ديه.ال ويتدبّرواوعظمته  ال ويتم

 وعلدّ علدّ الفدور عليهدا لدّردّ ا جداء اجملموعدة واالقباحدات االّاامات وبّين
 عقددددل كددددلّ   يراددددّ الّدددد ي الاؼبعجددددل القددددرآن الكددددر  يف أسددددلوا ذلددددل . كددددلّ الّباخددددو
 أصواته. بت ؤم أذنٍ  وي را كلّ  المعانيه بتدّفق كّل نفس  ويّبم حكمهال بفلوص

 هدددد ا ميددددان ودحضدددها واالقباحدددات االعباادددات يف سدددرد وإّن اإلعجددداز
 اؼبستعان. تعاس . وهللامن الّدراسة اعبل ّية

يف سدورة  والّتعقيبدات والدّردود الاجملتمعدة واقباحداام الكدافرين اعبااات لقد جاءت
الدّانيدددة  الكريبدددة ابآليدددة ال وانتهددداءً السدددابعة ابتدددداًء مدددن اآليدددة الكريبدددة الكريبدددة الفرقدددان
الّسدورة  إعجداز مظداهر لتبيدٌ اؼبدلدّ أّن الّ ريقدة العلمتعاس أ . ونعتقدال وهللاوالّد نٌ
 نسددً حبسدد  أن كددّل ذلددل  دحددض ويف واالقباحددات االعبااددات يف سددرد الكريبددة
وبدٌ  أّوالً  يلدادف"ا الّد ي بدٌ اؼبعدى وان ندرب  المدم معانيهدا الكريبات اآل ت ترتي 

 الّتاليات. الكريبات يف اآل ت ونظا را ىاؼبع أ باا ذلل
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مددددددن  ذكددددددر ؾبموعددددددةٍ  والدّام"ددددددة الّسددددددابعة الكددددددريبتٌ يف اآليتددددددٌ لقددددددد جدددددداء
 ركدددل الّرسدددولهددد ا  مدددالِ  وقدددالوا :. قدددال عدددّل مدددن قا دددلواالقباحدددات االعباادددات

 يده ك"دلٌ إل أو يُدْلَقدّ فيكدوَن معده ند يرا. إليه َمَللٌ  أُْنِلل لوال يف اقسواق ويبّو ال ّعام
إّن  ركدددل م"هدددا. وقدددال الظّددداؼبون إن تّتبعدددون إالّ رجددد ً مسدددحورا لددده ج"ّدددةٌ  أو تكدددونُ 
 حو الّتار.علّ ال"ّ  الكريبتٌ يف اآليتٌ الكافرين واقباحاام اعبااات

  هددو يضدد ّر قن يددتخّلص وابلتّددار ال ّعددام أن ركددل الكددر  علددّ الّرسددول اإلنكددار -أ
أن يكدون  الكدر  علّ الّرسول ي"كرون الكافرين وكينّ  الالبّر من الفض ت كسا ر
ممدن البّدر واحداً  َّ  ال ال واحدداً مدن اؼب  كدة واحدداً  سدولأن يكدون الرّ  يريددون ال وكدي

 من البّر.
 طلباً للّرزق. يف اقسواق للمّو أن يض رّ  الكر  علّ الّرسول نكاراإل -ا
 َملَددلٌ  إليدده مددن أن ي"ددلل أقددلّ  فدد  ابلّضددرورة مددن البّددر واحددداً  كددان الّرسددول  إذا -ج

 للكافرين. ن يراً  معه ويكون رّا العاؼبٌ رسول يّهد انّه
ًاً  ت"ّياً  الّرسول يكون أن ي"بغو -د  لقمدة سعياً وراء اقسواق يف يض ّر للمّو الفق

ًاً  دؿبّمدد كددان  وؼبّددا للددّرزق. وطلبدداً  العدديأل  لدده حديقددةٌ  أو تكددون ك"ددلٌ   إليدده أُْلقددو فهددّ   فقدد
 ت"يّدداً  يكددون ال وبدد للمددن اعب"ّدة وركددل مددن الك"دل ي"فددق كددو  الّدمدار ـبتلددف يهدداف ت"ّداء

 وراء لقمة العيأل. عن الّسعو ويستغي وعظيماال
 بقددوىً  العقليّددة علددّ قددواا مغلددواٌ  مسددحورٌ  رجددلٌ  ضنّدده  ؿبّمددداً  الكددافرون اّاددم - هددد

  ّريرة. خفّيةٍ 
تسددي ن  كددريبتٌ  آيتددٌ يف جدداءت الّدد  واالقباحددات االعبااددات هددو هدد ا

لقددد جدداء  أسددلوا القددرآن الكددر  اؼبعجددل. ال وتعراددان آراء الكددافرين يفوع وبددةً  رقّددةً 
 ال ّعددام ركددل هدد ا الّرسددول مددالِ  :بددٌ يدددي هدد ين االقباحددٌ االسددتفهام اإلنكدداريّ 
 ويددتخّلص ال ّعددام بّددراً ركددل واؼبعددى: ؼبدداذا كددان هدد ا الّرسددول ويبّددو يف اقسددواق
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حدددر   . كمدددا جددداءمدددن اؼب  كدددة مل يكدددن َمَلكدداً  وؼبددداذا كسدددا ر البّدددرالمددن الفضددد ت  
يّددهد أنّدده  مددن الّسددماء َملَددلٌ  ي"ددلل إس الّرسددول علددّ أن يف اغبددثّ  :يفلواليفالّتحضدديض

  فيكدون معده ند يرا إليده َملَدلٌ  لدوال أُنْدلل :َمَلكدا وليس بّراً  ؿبّمدٌ  رسول هللا مادام
 ك"دلٌ   إليده  َّقدلْ علدّ أن يدُ  اغبدثّ  يددي بدٌ مضمراً  ه ا الّتحضيض كما جاء حر 

 أو يُدْلقددّ :الددّرزق وراء عددن الّسددعو يسددتغي ال وابلتّددارركددل م"هددا أو تكددوُن لدده ج"ّددةٌ 
 يف تايدددة القباحدددة أّمدددا االّادددام اقخدددً فإنّددده ركدددل م"هدددا لددده ج"ّدددةٌ  تكدددونُ  أو إليددده ك"دددلٌ 
 ي يقولددددون معدددده الّدددد إس اغبدددددّ  اعبددددراءة ابلكددددافرين حي"مددددا بلغدددد ال وذلددددل والوقاحددددة

  دّريرة: خارجيّدةٍ  خفيّدة بقدوىً  العقليّدة علّ قواا رجً  مغلوابً  للم م"ٌ: ماتّتبعون إاّل 
 .وقال الظّاؼبون إن تّتبعون إاّل رجً  مسحورا

علدددّ  مددد"هم مدددن جدددرى ال وأنّ كدددانوا أحدددلاابً   أّن الكدددافرين ونسدددت يم أن نفهدددم
علددّ لسددانه جددّل االعبااددات  مددن جددرى هدد ا االعددباض أو ذاكال وأّن مدد"هم لسددانه

. علددّ رأي . ويف صبيددم اقحددوال هدد الء الكددافرون ظدداؼبون وتددً مسددتقّرينوردّبددا كّلهددا
 ٌّ دددا  وحي"مدددا ن"ظدددر إس هددد ا االعباادددات واالقباحدددات يف اآليتدددٌ الكدددريبتٌ نتبددد َّ أ

 أن تعدرض اعبااداام . هدل وبلّدم الكدافروناؼبعجدل الكدر  القرآنيف أسلوا  تُدْعَرض
ولكدّن القدرآن  مدن ذلدلال بّوءٍ  ونمل يكونوا وبُلم يف مدل البيان اؼبعجل  اقباحاامو 

. ولديس يف أسدلوبه اؼبعجدل الكدافرين أولئدل اػبلدوم ويعدرض اّاامدات ي"لدف الكر 
 يف معاملة اػبلوم وراء. وراء ه ا العدل

اػبلدددومال اقتبسددده بعدددض أمدددراء  العظددديم يف ؾبادلدددة أّن هددد ا اػبلدددق واؼبعدددرو 
وأبلددأ أسددلواال مثّ  صددورةٍ  أواددإيف  اػبلددوم ال بعددرض حجدد اقعدد م واق ّمددة يددانالب

ذاتددده مدددن ب تدددة اغبّجددددة  الكدددّر عليهدددا ابلدددّ"قض الواحددددة بعدددد اقخدددرى يف اؼبسدددتوى
 وواوح ال هان.
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اؼبعجددددل اقباحددددات الكددددافرين  يف أسددددلو,ا الكددددريبتٌ وبعددددد عددددرض اآليتددددٌ
 الّددد ي اؼبعجدددلال القدددرآن الكدددر  أسددلوا يكدددون الدددرّد عليهدددا ونقضدددها يف واعباادداام
ويّدددبم كدددّل نفدددٍس جبليدددل مع"دددااال  حكمدددهال وأبدددداً كدددّل عقدددٍل خبلدددوص يُدْرادددو دا مددداً 

 وي را كّل أذٍن جبميل مب"اا.
 أّن الدددّدحض امددداتاّ واال مددداي ح  بّدددين دحدددض تلدددل االعباادددات وأّول

ال ابلغدددة ةٍ وفدددق حكمددد واالّاامدددات تلدددل االعباادددات ترتيددد  اؼبعجدددل يف أسدددلوبه يعيدددد
 سد اجةً  واالّاامدات تلدل االعباادات يبددأ ضوادإ الدّدحض ضنّ  ع"هدا الّتعبً يبكن

احتدداج  والّدد ي الالّدد ي يليدده إس دحددض االعددباض أو االّاددام مثّ يددتّم الّتحددّول وَعددواراال
ًاً  اليليدددده ال فالّدددد يإس مليددددد تفكددددً مددددن الكددددافرين قخ ددددر  حددددّ  كددددان الددددّدحض أخدددد
 ال وأبعدها ا اًلال وأ ّدها استحالة.ماتواالّاا االعبااات

 أكدرهدا للكدافرين اعدباضٍ  . وهد ا مع"داا أّن آخدررّد ابلفوريّة وقد اّتسم أّول
علدّ  ال وذلدلابلفوريّدة أّن من الّردود مااّتسم ومع"اا ك لل َعوارا. وأواحها س اجةً 

ماكان  الّردود وأّن من يف الّسورة الكريبةال اؼبفردة علّ كّل االعبااات ترار الّردود
 علّ الّباخو.

جدددداء علددددّ لسددددان  الّدددد ي الكددددافرين اقباحددددات علددددّ أخ ددددر وفبّددددا ي حدددد 
الدرّد أّن  فيكدون معده ند يرا َللٌ أُْنِلل إليه مَ  لوال الكافرين يف قول اغبّق جّل وع :

ال القباحدٌ آخدرين للكدافرين االقباح م ّيةً  . لقد كان ذللكان ذا صفٍة فريدة  عليه
ًةال الكافرين من يكون وب لل ال ويفضدو إس اثنيهدا أّوؽبدا يفضدو ن نة اقباحات خ د
ًين ل قباحٌ الّدحض ال مثّ يكوناثلدها مدن  اقّول القدباح دحدضٌ  ويف ذلدل الاقخد

ٌّ   كددان مددن نلدديبه الددّدحض أّوالً   ال كمددا أّن االقددباح اقّولج"سددهما وقددد  .كمددا سدديتب
 االقباحات الّد نة خ ورة. لتدرّج تبعاً  قّوةً  الّد نة الّردود تدرّج 

   من البس . إس  وءٍ  حباجةٍ  ه ا القول اؼبوجل وإنّ 
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ال كما جداء يف أو اّاام يف السلسلة اعباضٍ  آخر لقد جاء يف اآلية الكريبة الدّام"ة -أ
 إاّل رجدد ً  عددونإن تتبّ  وقددال الظّدداؼبون قددال تعدداس: اآليددة الكريبددة الّتاسددعة الددّرد فددوراً.

انظدر  واؼبعدى سدبي  ف يسدت يعون كيف اربوا لل اقمدال فضّلوا  انظر ا.مسحور 
 طريقداً واليسدت يعون فد  يهتددون فضدّلوا لدل اقمددال كيف ارا الكدافرون   ؿبّمد
ددم . وي حدد  أّن القددوم يوصددفونسددبي  َّ  . والظّلددمهمامظدداؼبون بددٌ يدددي ذكددر اّادد ض

ددرك :(ٔ)قددال عددّل مددن قا ددل وقددد الّددّرك يكددون دبعددى ّّ ويكددون  عظدديم لظلددمٌ  إّن ال
دددوء يف تدددً موادددعه وادددم دبعدددى ّّ اؼبّدددركون قدددد ظلمدددوا  فهددد الء (ٕ)بددده اؼبخدددتصّ  ال
  إس ظلدم اؼبلد فّ هد ا الظّلدم ,دم ال وقدد أفضدّيف تً موادعها بواعها العبادة

ال مدم يف صديغة اعبمدم ذبدوء أّن لفظدة اقمددال . وي ح  ك للضن اربوا له اقمدال
 بقدوىً  ةعلدّ قدواا العقليّد اؼبغلوا اؼبسحور الّرجل م"للة  اؼبل فّ نّلل اماالاّ  أنّ 

  إمّبدا يددحض وحدداال هد ا االّادام بدحض الّردّ  اليكتفو . وب لل ّريرة خارجّيةٍ  خفّيةٍ 
. لقدد اّادم أخدرى يف م"اسباتٍ  عليه  الكافرون أطلقها اّل  اؼبمانلة كّل االّاامات

ّّاعر مدله ضنّ  اؼبل فّ  الكافرون ال ومدا ال والّسداحرال والكداهنوالكداذا المدل ال
إاّل كددد اب إن يقولدددون فدددواههمكددد ت كلمدددًة زبدددرج مدددن أ  :إس ذلدددل

 وإن دحدددض (ٖ)
قددال  .اآليددة الكريبددة الدّالدددة والّد نددون اؼبمانلددة أّكدتدده كددّل االّاامددات  الّسددورة الكريبددة

ًاتف ابغبّق وأحسن جئ"اك إاّل  دبدلٍ  وال رتونلتعاس:  .س
 اآليدة الكريبدة ال فدإنّ اقخً علّ االّاام الّتاسعة قد رّدت اآلية الكريبة إذا كان -ا

 لددده ج"ّدددةٌ  أو تكدددون ك"دددلٌ    إس ال"ّددد ّ  ضن يُدْلَقدددّ علدددّ االقدددباح الّرابدددم العا دددرة رّدت
اآليدددة  َايدددة حدددّ   الدددّردّ  جوانددد  الّتاليدددات اآل ت الكريبدددات مثّ فّلدددل  م"هدددا. ركدددل

                                           
 .13 سلرة نقَ ن  (1)
 .2/411مفسدات انس ااق األصفه ين:"ظمم"   (2)
   .5سلرة انكهف  (3)



(50) 

 ابتدداءً  قدد جداء يف عّدر آ ٍت كريبداتال يكدون الدّردّ  وبد لل عّدرةال الّتاسدعة الكريبة
تبددارك  قددال تعدداس: عّددرة. ابآليددة الكريبددة الّتاسددعة ال وانتهدداءً ابآليددة الكريبددة العا ددرة

ًاً  إن  دداء جعددل الّدد ي وهبعددل لددل  اقَددار مددن ربتهددا ذبددري ج"ّدداتٍ  مددن ذلددل لددل خدد
ًا. إذا اعة وأعتددد  ؼبددبددل كددّ بوا ابلّسدد .قلددورا رأاددم مددن مكدداٍن ن كددّ ا ابلّسدداعة سددع

ًا.  مقدّرنٌ َدَعدْوا ه"الدل نبدورا. ادّيقاً  مكدا ً  وإذا أُْلُقدوا م"هدا بعيٍد ظبعوا ؽبا تغّيظاً وزفد
ًا واحداً وادعوا التدعوا اليوم نبوراً  ًٌ  . قل أذللنبوراً كد ُوِعدَد  أم جّ"ة اػبلد الّد  خ

 ً وعدداً  خالدين. كان علدّ ربّدل ؽبم فيها مايّاءون ا.اؼبّتقون. كان  ؽبم جلاًء ومل
أم  هد الء عبادي أاللتم أأنتم فيقول مسئوال. ويوم وبّرهم ومايعبدون من دون هللا

 مددن أوليدداء مددن دونددلل"ددا أن نّتخدد   ماكددان ي"بغدو سددبحانل . قددالوابيلالّسدد هدم اددّلوا
 فقددد كدّ بوكم دبددا تقولددون ا.َنُسددوا الد ّكر وكددانوا قومداً بددور  حددّ   وآابءهدم مّتعددتهم ولكدن

ًا فما تست يعون صرفاً والنلرا.  . ومن يظلم م"كم ن قه ع اابً كب
خددً هللا  وتكددانر تعظّددم وسبّجددد علددم:وهللا تعدداس أ ومعددى اآل ت الكريبدداتال

ًاً  الّدنيا لل يف ه ا اغبياة إن  اء جعل اّل ي تعاس مدن ذلدل الّد ي اقبحده لدل  خد
لددل  ال ضن تكددون كددل م"هددا الّدد  إليددل أو اغبديقددة ي"ددلل يمددن الك"ددل الّدد  الكددافرون

رال وضن هبعدددل لدددل اقَدددا أ دددجارها الواحددددة حددددا ق ذبدددري مدددن ربددد  بددددل اغبديقدددة
دديدة ِّ ددم أّن الباعددث . اغبقيقددةقلددوراً َم َّ كددّ بوا   للكددافرين علددّ اقددباح الك"ددل واعب"ّددة أ

 . راً متيّججدة ابلّسداعة اؼبدن كد ّ  عدد أال و فلم يعملوا من أجل يوم القيامة ابلّساعة
 ظبعددوا صدددوت ح"قهددا علدديهمال وزفددً صددددرها مدددن مكدداٍن بعيددد يددوم القيامددة إذا رأاددم

 ؽبددم مقددّرنٌ يف اقتدد ل وإذا أُْلقددوا مددن ال"ّددار يف مكدداٍن اددّيق ـبّلددصٍ  اغباقددد علدديهم.
وقدددالوا:  ال  دوا ه"الدددل ه كهدددمونيقدددا  دددّداً  اقيددددي إس اقع"ددداق الّددد  تّدددّد ب بعهدددا

 واحدددةً  ةً يقددال ؽبددم: الت"ددادوا اؽبدد ك مددر  واه كدداا. وعلددّ سددبيل الّتبكيدد  وانبددورااال
ًةال فإّن كّل ذلل الي"فعكم. قل  ؿبّمدد : ومدن  داكلهم لكّفدار مّكدة و دوا مّراِت كد
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ًٌ أم ج"ّدة اػبلدد الّد  وعددها هللا تعداس اقلديم اا أذلدل العد دا  اؼبّتقدٌ. يف ال"ّدار خد َّ إ
 . إّن ؽبدددم يف اعب"ّدددةوعدددن اؼبعاصدددو وال ّاعدددات وصددد هم علدددّ الدددب ء جدددلاء حسددد"اام

 اؼبقدديم علددّ ربّددل ال كددان ذلددل الّ"عدديموتلدد ذا أعيدد"هم أنفسددهم فبددا تّددتهيه مايّدداءون
بده.  وي الد  بدهال لده أن يسديله للموعدود حدقٌّ  ال فكينّدهوعد بده الكدر  جّل وع  وّعداً 

 مكددان ن واسددم فضددله جددّل وعدد  فدد مدد يددوم القيامددة اؼبّتقددٌ هللا تعدداس يع ددّ وحي"مددا
 الكر  جّل وع  به. ماوعدا موعودٍ  لس ال أساساً 

 اؼبّدددركٌ ومايعبددددون مدددن دون هللا تعددداس وبّدددر هللا تعددداس ويف يدددوم القيامدددة
 أادللتم نو اؼبعبدود أيّهدا أأندتم ع"دهال دبدا يسديل ال وهو أعلدمللمعبودين فيقول عّل وجلّ 

مأن أ عبادي ه الء عن سواء الّسبيل مدن ذوات أنفسدهم إبتدواء ادّلوا  هدم الدّ ين َّ
دددي ان الدددّرجيم ّف بدددل  مدددن كدددّل مدددا أغبدددق لدددل   ربّ"دددا : ت"ليهددداً اؼبعبدددودون. قدددال مدددن ال

مدن  ب"دا أن نّتخد  ل"دا وال يليدق يلدإّ  كدان مدا وج لدلال بعظمتل فبّا اليليق الظّاؼبون
حدّ   آابءهدم عد متّ ال و يف تلدل اغبيداة الدّدنيا   أب ال ولكدن مّتعدتهممدن  دركاء دونل

 .ال وكانوا قوماً هالكٌ ورسولل العظيم الكر  و كرك وقرآنل نسوا ذكرك
دم دبدا تقولدون بوكمأوالء قد ك ّ  اؼبعبودون : هاهمللمّركٌ ويقال َّ سدب   ض

ومددن  .أن ت"لددروا أنفسددكم وال عدد"كم العدد اا أن تلددرفوا فمددا تسددت يعون ادد لكم
 .أليماع ااًب  اس ن قهنفسه أيّها ال"ّ  يظلم م"كم

أن  علّ اؼبلد فّ  علّ إنكار الكافرين الّردّ  العّرين هبوء يف اآلية الكريبة -ج
 ومدا أرسدل"ا قبلدل مدن اؼبرسدلٌ :قدال تعداس .اقسواقيف  أو أن يبّو ال ّعام ركل
م لييكلون إاّل  َّ أتلد ون.  فت"ةً  لبعضٍ  بعضكم وجعل"ا يف اقسواق. ويبّون ال ّعام إ

ًا وكددان ربّددل ال وقددد جدداء يف الكددافرين اعبااددات أّول بّددّقيه وهدد ا اإلنكددار بلدد
يف  ويبّدو عدامركدل ال ّ  ه ا الّرسول مالِ  وقالوا تعاس: . قالالّسابعة اآلية الكريبة

 .معه ن يرا فيكونَ  لوال أنلل إليه َمَللٌ  اقسواق
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 ٌّ  نبددا أكددلو  بّدّقيه اقّول االعددباض تّدمل الكريبددةأّن هد ا اآليددة  ومدن البدد
مدن الّسدماء  َمَللٌ  إليه  ابن ي"لل ال كما تّمل االقباحيف اقسواق واؼبّو ال ّعام

 أّ  تعّمددد  الوقددو  . واغبقيقددةرسددول رّا العدداؼبٌ عليدده الّلدد ة والّسدد م يّددهد ضنّدده
قدد جداء  أو اقباحداتٍ  مدن اعباادات ّن ما جاء فيهداق ه ا اآلية الكريبة ع"د كامل

الكريبددة  يددةع"ددد أبعدداد هدد ا اآل أن نقددف يقتضددي"ا . وهدد اسددقفددق هدد ا ال"ّ عليدده و  الددردّ 
 ٌّ ال إبذن هللا ال الّد  تسداعد مدن معانيهدا واػبفيّدة الوااحة الع قات الّسابعةال كو نتب

 البددٌ الددّردود يف الددّباب  إعجدداز الّسددورة الكريبددة مددن مظدداهر مظهددرٍ  ال علددّ تبيددٌتعدداس
 لال ابلتحدوّ سدلل الدّردود ال والّد  نظمد إليهدا آنفداً   أومدي الّد  البالغدة وج ء اغبكمدة
سد اجةال إس مدا احتداج مدن القدوم إس  االقباحدات وأوادحها من أبس  يف أن"اء الّردّ 

علددمال وقددال أ ال وهللا تعدداسالّسددابعة إّن معددى اآليددة الكريبددة مددن ؾبهددوٍد وتفكددً.  ددوءٍ 
ددرٌ  ال ّعددام ركددل إنّدده ركددل ال ّعددام  هدد ا الّرسددول ابل الكددافرون مددا َّ وابلتّددار  قنّدده َب

 ومددا ابل مددن اؼب  كددة ال ركددل أصددً ال كددان ملكدداً   ال فهددّ  إس الغددا   يضددّ ر للددّ هاا
إّن الّرسددول لددو كددان ملكدداً ؼبددا احتدداج ال الددّرزقي لدد   يف اقسددواق يبّددو الّرسددولهدد ا 

كددان وإذا   سددعياً وراء لقمددة العدديأل. يف اقسددواق أن يبّددو إسإس طعددامال ومددا احتدداج 
 أقددلّ  ال علددّعلددّ ؿبّمددد أُنْددِلل فهددّ   مدد"هم أن يكددون واحددداً  ي"بغددو إس البّددر الّرسددول

نددد يراً ؼبدددن كفدددر  ال فيكدددون مدددم ؿبّمددددٍ رسدددول رّا العددداؼبٌ يّدددهد ضنّددده تقدددديرال َملَدددلٌ 
 واستك .

ٌّ  فبّددا سددبق  مددن االعبااددات علددّ هدد ا اجملموعددة للكددافرين أّن الباعددث يتبدد
أن يكددون  "بغددوي ال إن كددانواقددباحهم واحددداً مددن البّددرال الّرسددول أن يكددون إنكددارهم

 أن يكون واحداً من اؼب  كة. شبَفة رسولال
ب"دلول  وهدو اؼبتعلّدق علدّ آخدر االقباحدات إس الدّردّ  الّسياق يتحّول وحي"ما

 الّسددابعة. يف اآليددة الكريبددة االعبااددات لبتيدد  موافقدداً  يكددون الددّردّ  إليدده  اؼب  كددة
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هدو  اليدٍة كريبدة واحددةآيف  يف اقسدواق واؼبّو ال ّعام علّ إنكار لّرديكون ا وحي"ما
يف عّدر   إليده نلول اؼبلل علّ اقباح يكون الّردّ  ال وحي"مااآلية الكريبة العّرون

 الددّردّ  ال يكددون يف اغبقيقددةإس اغباديددة والّد نددٌ والعّددرين مددن اغباديددة آ ٍت كريبدداتال
 قّن االقباحددات الكريبددة  عّددرة آيددةً  يف إحدددى بعةالكريبددة الّسددا اقباحددات اآليددةعلددّ 

مدددن  علدددّ أن يكدددون الّرسدددول واحدددداً  مدددن حدددرص الكدددافرين ت"بعدددث يف اآليدددة الكريبدددة
 اؼب  كة وليس واحداً من البّر.
عليهددا يف  الددّردّ  قددد جدداء الّسددابعة يف اآليددة الكريبددة و,دد ا تكددون االقباحددات

 إليهددا أومددي  الّدد  اغبكمددة تتيّكددد  ا. وهكددكريبددة  آيددةً  يف إحدددى عّددرة نفسدده الّ"سددق
 ال اجةً سد وأ دّدها مدن أبسد  االقباحدات الدّدا م الّتحّول ال منالّردود انتظم  واّل 
 وإطالة  ّمل. من اقباحات احتاج  من القوم إس إعمال فكرال يليها إس ما

أّن  نظدّن الكددافري يف اآليددة الكريبدة الّسددابعة علددّ االعباادات أّن الباعدث عرف"دا -د
وقددد  مددن البّددر. ولدديس واحددداً  يكددون واحددداً مددن اؼب  كددة أنهبدد   رسددول هللا تعدداس

يف  يف اقسددواق ويبّددو ال ّعددام ن ركددلأ  علددّ الّرسددول علددّ اإلنكددار الددّردّ  جدداء
 يف اآل ت اؼبلددددل  نددددلول علددددّ اقددددباح الددددّردّ  ال كمددددا جدددداءالعّددددرين اآليددددة الكريبددددة

 يف اآليددة الكريبدددة وقدددد جدداء .اغباديددة والّد نددٌ إس والعّدددرين مددن اغباديددة الكريبددات
قبلدددل مدددن  ومدددا أرسدددل"ا :. قدددال تعددداس  فددد اد اؼبلددد فّ وتدبيددد  الدددّردّ  العّدددرين
م اؼبرسلٌ َّ  فت"دةً  يف اقسدواق. وجعل"دا بعضدكم لدبعضٍ  ويبّدون ال ّعدام لييكلون إاّل إ

ًا أتل ون. وكان رّبل د ن اؼبرسدلٌم  ؿبّمد قبلل وما أرسل"ا واؼبعى: بل َّ  مإاّل إ
 مدن فضدل ي لبدون يف اقسدواق ويبّدون المدن الفضد ت ويتخّللون لييكلون ال ّعام

 فت"دددةٌ  فدددالغيّ  اللبعضدددكم اآلخدددر وابدددت ءً  فت"دددةً  أيّهدددا ال"ّددداس وجعل"دددا بعضدددكم هللا تعددداس.
ال للمدددريض فت"دددةٌ  والّلدددحيإ الللجاهدددل فت"دددةٌ  ال والعددداملللواددديم فت"دددةٌ  فيدددموالرّ  الللفقدددً
 اإلنسددان و أيّهددا ربّددل  ؿبّمددد وكددان .ابلّلدد  . فعلدديكموهكدد ا الللغدد ّ  فت"ددةٌ  والدد ّكوّ 
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ًا  الم  كددة وليسددوا بّددرٌ  الّسددابقٌ كددّل اؼبرسددلٌ  . إنّ كبواط"هددا  اقمددور بظددواهر بلدد
 أكددل ال ّعددام  علددّ اؼبلدد فّ يف اإلنكددار وكددينّ  .مددن الّرسددل بدددعاً   ؿبّمددد فلسدد 
 واليسددعّ أصد ً  ال ّعدام الركدل الّد ي للملَددل رتدً مبا د ذكدراً  يف اقسدواق واؼبّدو

 وراء لقمة العيأل.
ددقّ   ّّ فيكددون  َملَددلٌ  إليدده لددوال أُنْددِلل :الّسددابعة اآلخددر مددن اآليددة الكريبددة أّمددا ال
جدداء يف  علددّ هدد ا االقددباح الددّردّ  إنّ  ال مثّ الّلفدد  ذكددر اؼبَلَددل بلددريإ ففيدده معده ندد يراً 

وقدال  :قدال عدّل مدن قا دل .اآل ت الكريباتهو  الّتالية. وه ا اإلحدى عّرة آيةً 
يف أنفسدهم  لقدد اسدتك ا ربّ"ا. أو نرى أُْنِلل علي"ا اؼب  كةُ  لوال لقاء  اّل ين اليرجون

ًا. يدددوم يدددرون اؼب  كدددة َعتَددددْواو  دددَرى عتدددّواً كبددد ّْ  ِحْجدددراً  ويقولدددون للمجدددرمٌ يومئددد ٍ  الُب
 أصددحاا اعب"ّددة يومئدد ٍ  .م"دددورا ا هبدداءً إس مدداعملوا ِمددْن عمددٍل فجعل"ددا . وقَددِدْم"اؿبجددورا
 ًٌ . اؼب  كدددة ت"دددلي  وندُدددلِّل الّسدددماء ابلغمدددام . ويدددوم تّدددّققمقدددي  وأحسدددن مسدددتقّراً  خددد

ًا.اغبقع للّرضبن اؼبّْلل يومئ ٍ  علدّ  الظّدامل ويدوم يَدَعدضع  . وكان يوماً علّ الكافرين عسد
لقدد  ف  ً خلدي .  ليتي مل أزبّ    َويْدَلَ   سبي . مم الّرسول ازّب ت يقول  ليتي يديه

الّرسددول  وقددال خدد وال. نسددانلإل . وكددان الّددي انبعددد إذ جدداء  ْكرعددن الدد ِّ  أاددّلي
مدددن  عددددّواً  هددد ا القدددرآن مهجدددورا. وكددد لل جعل"دددا لكدددّل نددد ٍّ  ّن قدددومو ازّبددد واإ رّا 
ًا برّبل . وكفّاجملرمٌ  .هاد ً ونل

 ع"ددددد اآليددددة الكريبددددة ال مثّ يبددددات أّوالً الكر  ع"ددددد معددددا  اآل ت أن نقددددف ونددددودّ  
 وهللا تعددداس الالكريبدددات اآل ت وهددد ا هدددو معدددى فيهدددا الدددّرد آخدددرا. يبّكدددلاقوس الّددد  

أُنْدِلل علي"دا اؼب  كدة يّدهدون أّن  هدّ   يوم القيامدة وقال اّل ين اليرجون لقاء  أعلم.
 ؿبّمدددداً  ه أرسددلأنّددد خدد  يف ِعيدددا ً  عدددّل وجددلّ  ال أو ندددرى ربّ"ددارسدددول رّا العدداؼبٌ ؿبّمددداً 

ًهم وعتدوا علدّ يف أنفسدهم لقدد اسدتك  هد الء القدا لون رسواًل إلي"دا. ًا. تد  عتدّواً كبد
   للمجددرمٌ سددارٍ  خبد ٍ  البّددارة للكددافرين يقددول اؼب  كدة م  كدة العدد اا يدوم يددرون
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ّّّر ع"هم اجملرمون ولدال ويقالقيامة  حجدراً ؿبجدورا :وصر  العد اا بقلد دفم ال
مدددن  تعددداسال ,دددا وجددده هللا دبقيددداس اإلسددد م مل يريددددوا أعمدددال الكدددافرين الّلددداغبة وقنّ 
 هللا تعداس ال فقدد جعلهداومدا إس ذلدل ملهو ٍ  جار وإتانة حقوق ورعاية ايف إكرام

ّّدمس القدادم مدن كدّوةٍ  الّد ي اؼبت داير دب"للدة الغبدار فدمال"ّ  يف عدم يف  يدرى يف ادوء ال
ّّّباك.  ال

م يددوم القيامددة "ّددةأّمددا أصددحاا اعب َّ ًٌ مواددم اسددتقرارٍ  فددإ  وقدد  وأحسددن الومكددا  خدد
ي"ددددلل  الغمدددام ويف ذلدددل الّسددددماء عدددن الغمدددام. تتّدددّقق . ويدددوم القيامدددةوزمدددا  قا لدددةٍ 

اليدددوم  اغبدددّق يف ذلدددل اؼبُْلدددلُ  أعمدددال العبددداد. صدددحا ف يدددديهمأ ت"دددليً ال ويف اؼب  كدددة
ويف ذلدل  .علدّ الكدافرين صدعباً  ومداً وكدان ي .واآلخرة جّل وع  لرضبن الّدنيا العظيم
مدن  أكددرأو  واحددةٍ  علدّ إصدبمٍ  ولديس لفرط الّ"دم يديه علّ كلتا الظّامل يَدَعضّ  اليوم

 سدددبي ً إس اؽبددددى والّر ددداد.   مدددم الّرسدددول ؿبّمدددد ازّبددد ت  ليتدددي ويقدددول إصدددبمٍ 
 .وي الددّردىإس مهددا عمّكدداق  خلددي ً يقددودو  مددن البّددر فدد  ً  مل أزّبدد  ليتددي  ويلدد 

الّدد  هددو  للّ ريقددة يهدددي الّدد ي ن الكددر آالقددر  هدد ا عددن صددديق السفددوء لقددد أاددّلي
دددي ان   فّعلدددّ لسدددان اؼبلددد القدددرآن الكدددر  أقدددومال بعدددد أن جددداء  ّّ  . وكدددان ال

 قومده ويقدول: . ويف يدوم القيامدة يّدكو اؼبلد فّ الكدافر لإلنسدان خ والً  الّرجيم
كمدا   ال ومل يتددبّرواترتي ً  فلم يرتّلوا قرآن الكر  مهجوراً  رّا إّن قومو ازّب وا ه ا ال

يف  وهبددوء أن يكددون االهتددداء. كمددا ي"بغددو  ال ومل يهتدددوا ,ديددهأن يكددون التّدددبّر ي"بغددو
لدل  فكمدا جعدل هللا تعداس وتدبيد  الفد اد. الكريبة تسدلية اؼبلد فّ  اآل ت آخر

علدديهم صبيعدداً صددلوات رّا  ّسددابقٌال مددن اجملددرمٌ جعددل لكددّل ال"بيّددٌ عدددّواً   ؿبّمددد
ًاً  هداد ً يهدديل   ؿبّمد بربّدل وكفاك وس مه. العاؼبٌ  إس الّلدراط اؼبسدتقيمال ونلد

لددديس  اقصدددوات تلدددل القّمدددة الّددد  أّن ظددداهرة تددد ؤم . وي حددد أعددددا ل لدددل علدددّ
ًا آخددر اآل ت الكريبدات: وراءهدا وراء يف تدد ييل  إّن شبّددة وكفددّ بربّددل هداد ً ونلدد
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ّّ رإل موافقةً  ال وه ا الّلدورة هدو: متفداعلن متفداعلن من حبر الكامل حدى صور ال
 متفاعل.
علدددديهم  أن ي"ددددلل والكدددد  ء االسددددتهلاء ي لبددددون علددددّ طريددددق إّن الكددددافرين 
إن يقولدون  مدن أفدواههم زبدرج كلمدةً   كد ت  :هللا تعداس أن يدروا أو يف الّدنيا اؼب  كة
لكريبدة ايف اآليدة  وأسو ها الّلفات ضبّم عد أن يلفهمب الّرد عليهم وإنّ  إاّل ك اب
ال يددددوم القيامددددة الكددددافرون ولئددددلأ سددددو  يلدددادفها الّدددد  إس اقهددددوال يتحدددّول اقوس
 وبضدر فيده اؼبدوت الدّ ي ال مدن الوقد الّد  سدو  يروَدا العد اا من م  كدة ان  قاً 

 ّل وجّل.خالدين فيها إبذن رّ,م ع  ال إس أن يدخلوا  ر جهّ"مالكافرين
. فيهدا الددّردّ  يبّكدل الّدد  ع"ددد اآليدة الكريبدة اقوس مليّداً  ونتحدّول اآلن للوقدو  
لقدد  ربّ"دا. أو ندرى اؼب  كدةُ  لوال أندلل علي"دا اليرجون لقاء  وقال اّل ين :قال تعاس

ًا نفسهماستك وا يف أ  يف هيئة نقاط: وقوف"ا ونوّد أن يكون وعتوا عتّواً كب
. الّسددابعة علددّ لسددان الكددافرين عددل الّ"حددو التّددار يددة الكريبددةباح يف اآلجدداء االقدد -أ

 إس ؿبّمددد أُنْددِلل واؼبعددى: هددّ   لددوال أنددلل إليدده ملددٌل فيكددون معدده ندد يرا قددال تعدداس:
ّن أفيكدون اؼبَلَدل ند يرا مدم ؿبّمدد. وي حد  ه"دا  يّهد أنّده رسدول رّا العداؼبٌ َمَللٌ 

 .اؼبلل ي"لل إس ؿبّمد 
ة ذبدداوٌز للدديغة كدان شبّدد  اغباديددة والعّددرين الّد  ترّكددل فيهددا الددّرّدال يدة الكريبددةيف اآل -ا

وؿبور االقباحات الّد نة الّرؤيدة. وقدد جداء يف  إس اقباحٌ آخرين. اقباح الكافرين
ال قدول اغبدّق جدّل إليده  اؼبَلَدل إس اقدباح الكدافرين ندلول ه اال إيباءً  صدر آية الّردّ 

علّ تدرار وصدف اآليدة الكريبدة الّرابعدة  وذلل اّل ين اليرجون لقاء  وقال وع :
 وأعاندده افددباا إفددلٌ  هدد ا إاّل  إن وقددال الّدد ين كفددروا القددوم ابلكفددر وذلددل يف القددول:

 الدّام"دة وعلدّ تدرار وصدف اآليدة الكريبدة آخدرون فقدد جداءوا ظلمداً وزورا عليه قدومٌ 
 وكددددينّ  ون إن تتبعددددون إاّل رجدددد ً مسددددحوراوقددددال الظّدددداؼب :القددددوم ابلظّلددددم يف القددددول
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ٌّ الباعث للكافرين علدّ طدرح اقباحداام وقال اّل ين اليرجون لقاء  القول:  يع
ال أن يددروا رّ,ددم عددّل وجددّل ال أن ي"ددلل علدديهم اؼب  كددةالّد نددةال أن ي"ددلل اؼبلددل إليدده 

 .ِعيا 
اديددة والعّددرين ونضددم ن"ظددر إس اقباحددو اؼبّددركٌ يف اآليددة الكريبددة اغب حي"مددا -ج

ٌّ اذّبددداا جدددراءة الّسدددابعة اقدددباحهم يف اآليدددة الكريبدددة قَدْبلهمدددا دددّدة نتبددد ّّ  القدددوم كبدددو ال
 دداهداً أنّدده رسددول رّا  ل إليدده ي لبددون نددلول اؼبَلَدد بّددين االقددباح اقّول ابطّددراد.
روهم ون يراً معه. وبّين االقدباح الدّدا  ي لبدون ندلول اؼب  كدة علديهم كدو يد العاؼبٌ

رسددددول رّا العدددداؼبٌ. وبّددددين االقددددباح الدّالددددث  عيددددا ً وكددددو يّددددهدوا أّن ؿبّمددددداً 
 ي لبون أن يروا هللا تعاس ِعيا ً دليً  علّ أّن ؿبّمدًا رسول رّا العاؼبٌ.

ّّّدة دليً  علّ اذّباا جراءة -د يف اآليدة  مدن االقباحدٌ ابّطرادال أّن ك    القوم كبو ال
 وّتسددم آخرنبددا الللكددافرين يقابلدده ة والعّددرين كددان مددن نلدديبه وصددفٌ الكريبددة اغباديدد

الوصدددف  هبدددوء علي"دددا اؼب  كدددة أندددلل لدددوال االقدددباح: إنّددده يف مقابدددل أكددد . بّدددّدةٍ 
وبلغدوا يف الِكدْ   قددراهملقدد ذبداوز الكدافرون أ لقد استك وا يف أنفسدهم اؼبقابل:

االقددباح اق ددّد  يف مقابددل يهم. وإنّددهعلدد ي لبددون نددلول اؼب  كددة هددم  دديواً بعيددداً لدد ا
الّددد ي يددددّل علدددّ أّن طغيدددان القدددوم  الوصدددف اؼبقابدددل هبدددوء أو ندددرى ربّ"دددا جدددرأة:

ًا عليه من مليد: وبغيهم علّ اآلخر ليس  .وعتوا عتّواً كب
وعتددوا عتددّواً   يقابلدده القددول: و نددرى ربّ"دداأ :جددراءة أ ددّد االقباحددات إذا كددان -هددد

ًا  لددوال أنددلل :الّسددابعة يقابددل االقددباح يف اآليددة الكريبددة قددباح الّدد يوكددان اال كبدد
اغباديددة  يف صدددر اآليددة الكريبددة القددول الّدد ي يقابلدده  إليدده َملَددل فيكددون معدده ندد يرا

للكدافرين علدّ اقدباح ندلول  إّن الباعدث وقدال الّد ين اليرجدون لقداء  :والعّرين
دددم لعددداؼبٌرسدددول رّا ا ال"ّدددّ   ضنّ  اؼبلدددل  دددهيداً  َّ يدددوم  لقددداء هللا تعددداس اليرجدددون أ

 :يكدون القدول وهكد ا اؼبّدهود. ال واليعملون ل لل اليوم اجملمدوع لده ال"ّداسالقيامة
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 الّسدابعة مدن  حيدةال يف اآليدة الكريبدة علّ االقباح رّداً  وقال اّل ين اليرجون لقاء 
علدديهم  ؤيددة مدداسبت"مالّدد  تدددور حددول طلدد  ر  هدد ا االقباحددات علددّ وتعيي"دداً للباعددث

وهدو مسدتحيلٌة يف حدّق  اؼبَلَدل جدا لةال رؤيته من  حيٍة أخدرى. إّن رؤيدة اؼبلد فّ 
 راّ  الكددافرين وإّن رؤيددة واحددٍد أم أكدددر. اؼبقبحددٌ سددواٌء أكددان اؼب لددوا رؤيددة ملددلٍ 

مة واعب ل تايٌة يف االستحالةالعلّ  َّ وقدد  من ه ا الّرؤيدةال ؿبرومون يوم القيامة . بل إ
ددددم عددددن رّ,ددددم يومئددددٍ  حمل :(ٔ)ال تعدددداسقدددد َّ . وإّن هدددد ا االقباحددددات  جوبددددونكدددد ّ إ

اءت يف سدورة اإلسددراء علددّ دراحات الّدد  جدددلكدافري مّكددة تد ّكر  ابجملموعددة مددن االقتد
فديأ  من كّل َمَدلٍ  يف ه ا القرآن للّ"اس ولقد صّرف"ا :(ٕ)جهة اػبلوص. قال تعاس

أو  ي"بوعددا. ل"ددا مددن اقرض تفجددر حددّ   لددل لددن ندد من لوا. وقدداإاّل كفددورا أكدددر ال"ّدداس
ًا. اقَددار فتفّجددر وع"دد ٍ  مددن لبيددلٍ  ج"ّددةٌ تكددون  الّسددماء كمددا  أو ُتْسددِق  خ ؽبددا تفجدد

أو  أو يكددوَن لددل بيددٌ  مددن زخددر ٍ  .زعمدد  علي"ددا ِكَسددفاً أو  ا ابب واؼب  كددة قبددي 
نقدرؤا. قدل سدبحان رّ  هدل   كتداابً ت"ّلل علي"دا   حّ   ترقّ يف الّسماء ولن ن من لرقّيل

 .ك"  إاّل بّراً رسوال
والّددددد ي جددددداء يف اآل ت  الكدددددافرين ندددددلول اؼبلدددددل إليددددده  ابلدددددّرّد علدددددّ اقدددددباح -و

قد رّد علّ كدّل  ال يكون الّسياقإس اغبادية والّد نٌ الكريبات من اغبادية والعّرين
 ضّن الددّرّد عليددهال لددل إليدده اؼب . وقددد انفددرد االقددباح ب"ددلولواالّاامددات االقباحددات

من جد"س  آخرين إس ذكر اقباحٌ ربّول من اآلية الكريبة اغبادية والعّرينال ابتداءً 
 رّداً  ذااددداال يف اآليدددة الكريبدددة مدددن االقباحدددٌ علدددّ كدددلٍّ  . وإّن يف الدددّردّ االقدددباح اقّول

ال الّدددد ين وقدددد :. هدددد ا إس كددددون صدددددر اآليددددة الكريبددددةعلددددّ االقددددباح اقّول اددددم"ّياً 
 الباعددث وبدد كر مددن  حيددةال اّقول يقددوم بدددور الددّرّد علددّ االقددباح لقدداء  اليرجددون

                                           
 .15سلرة املطف فني   (1)
 .93-89سلرة اإلسساء   (2)
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ٌّ  ال علددّاؼبتجانسددة الّد نددة علددّ االقباحددات  وهكددد ا أخددرى. ال مددن  حيددةٍ كبددو مدداتب
 يف آٍن واحد. وتً مستينفٍ  ال مستينفاً قديباً  جديداً  يكون الك م

 اليف أسددلوبه اؼبعجددل اػبلددوم واّاامدداامت اقباحددا القددرآن الكددر  يعددرض هكدد ا -ز
 . وهللا تعاس أعلم.يف أسلوبه اؼبعجل ك لل ابلّ"قض عليها يكرّ  وهك ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 اػباسبة
 

 سددابقتٌ مددن دراسددتٌ ابسددت ل هدد ا الّدراسددة الّسددابقةال قم"ددا يف الّلددفحات 
 يف سلسدددلة وأخرانبدددا اليف سدددورة الفرقدددان بع"دددوان:  ّمددد ت أوالنبدددا الللّسدددورة الكريبدددة

 اؼبملكدددة العربيّدددة السدددعوديّة مسدددابقة يسددداير الّددد ي البسدددي  للقدددرآن الكدددر ال فسدددًالتّ 
ًا. القددرآن الكددر  لددت وة العاؼبيّددة بع"ددوان:  أّن هدد ا الّدراسددة واغبقيقددة وذبويدددا وتفسدد
راسدتٌ لمحات الّد  ليسد  يف الدّ العديد من الّ  ال فيهايف إعجاز سورة الفرقان حملاتٌ 

 القرار له والساحل. ن الكر آ. وهك ا يتيّكد أّن حبر معا  القر الّسابقٌ
ابلّسددورة  اؼبتعّلقددة عددرض لددبعض اؼبسددا لال أّوؽبمددا يوهدد ا الّدراسددة ذات  ددّقٌ 
الّدد  تّوجدد   ال أوالنبددا ت ددّور الّداللددةان"تددٌ وآخرنبددا يدددرس بعمددٍق مسدديلتٌ الكريبددةال
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وعلددّ  مددّرةال ٌ علددّ لسددان الكددافرينآيتددٌ كددريبتيف  ِحْجددراً ؿبجددورادبجددوء القددول:
عجاز يف سدرد اإل وأخرانبا أخرى. مّرةً  الفرات واؼِبْلإ اقجاج الع ا لسان البحرين

تكددون هدد ا اؼبسدديلة اقخددرى الظّدداهرة الّدد   وتكدداد اعبااددات الكددافرين ودحضددها.
 زبتّص ,ا سورة الفرقان اؼبّكّية الكريبة من بٌ سا ر سور القرآن الكر .

هد ا العمدل وأن ي"فدم بده إنّده جدواٌد كدر . وصدّلّ  أن يتقبّدل تعاس أسديل وهللا 
 وعلّ آله وصحبه أصبعٌ. واغبمد ب رّا العاؼبٌ. هللا وسّلم علّ سّيد  ؿبّمد

 
 
 
 
 

 فهرس  اؼبلادر واؼبراجم
  القرآن الكر 

)اغباف  أضبد بن علو بن حجر العسدق  ( فدتإ البداري بّدرح صدحيإ  ابن حجر
ؿبّمدددد فددد اد عبددددالباقو  العبددددالعليل بدددن عبددددهللا بدددن ابزربقيدددق  الالبخددداري

 ؿبّ  الّدين اػب ي  اؼبكتبة الّسلفّية.
ربقيدددق  المعجدددم مقددداييس الّلغدددة)أبدددو اغبسدددٌ أضبدددد بدددن فدددارس بدددن زكدددرّ (  ابن فارس

م ٜٓٚٔهددددد ٜٖٓٔال ّبعددددة الدّانيددددة .واددددب  عبدالّسدددد م ؿبّمددددد هددددارون
 حل . ملر

ًوت )صب ابن م"ظور  م.ٜ٘٘ٔهد ٖٗٚٔال الّدين ؿبّمد بن مكّرم( لسان العرا ب
)ؿبّمددددد بددددن يوسددددف بددددن علددددو بددددن يوسددددف بددددن حيّددددان( البحددددر احملددددي ال  أبوحّيان

ًوت)تلوير(.  ب
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 ال ال ّبعددة الدّانيددة. مّكددة اؼبكرمددة مدد ت يف سددورة الفرقددان)حسددن ؿبّمددد(  ابجودة
 م.ٖٜٜٔهد ٗٔٗٔ

لتّدددددوراة واإلقبيدددددل والعلدددددم. دراسدددددة الكتددددد  )مدددددوريس( القدددددرآن الكدددددر  وا بوكاي
 م.ٜٜٚٔاؼبقّدسة يف اوء اؼبعار  اغبديدة. دار اؼبعار  دبلر

)أبو القاسم اغبسٌ بدن ؿبّمدد( اؼبفدردات يف تريد  القدرآن. مكتبدة البداز  الّرات  اقصفها 
 م.ٜٜٚٔهد ٛٔٗٔال ّبعة اقوس 

دددا .  ّدددري اػبدددوارزمو(بدددن عمدددر الّلـب ؿبمدددود )أبوالقاسدددم جدددارهللا الّلـبّري ّّ الك
 .مٜٛٗٔ هدٖٚٙٔملر اغبل . مل فّ البا 

)جددددد ل الدددددّدين عبددددددالّرضبن( اإلتقدددددان يف علدددددوم القدددددرآن ربقيدددددق ؿبّمدددددد  الّسيوطو
 م تفسً اعب لٌ.ٜٗٚٔأبوالفضل إبراهيم.ملر 

)أبدددو جعفدددر ؿبّمدددد بدددن جريدددر( جدددامم البيدددان يف تفسدددً القدددرآن ال ال ّبعدددة  الّ  ي
 هد .ٜٕٖٔبوالق ال اقوس ال 

ًوزاابدي  )ؾبد الّدين ؿبّمد بن يعقوا(القاموس احملي . حل  ملر.بدون  ريخ. الف
 اؼبعجم الوسي  . ال ّبعة الدّانية. ؾبمم الّلغة العربّية

ً ترا دد  القددرآن ورتا دد  الفرقددان. م بددوع ,ددامأل  الّ"يسابوي ٌ( تفسدد )اغبسددن بددن   بددن حسدد
ً ال ّ ي ال ّبعة   هد.ٜٕٖٔاقوس. بوالق.تفس
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 فهرس  اؼبواوعات
 

 رقم اللفحة اؼبواوع  
 اؼبقّدمة

 مسا ل متعّلقة بسورة الفرقان
 عجاز سورة الفرقانإمظاهر من 

 ت ّور الّداللة - أ
 يف سرد اعبااات الكافرين ودحضها عجازاإل - ا

 اػباسبة
 فهرس  اؼبلادر واؼبراجم

 فهرس  اؼبواوعات
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