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 وصف عربي في النظم القرآني "حقيقته، وأسراره". 

 أمل محمد عبد الفراج علي راشد. 
القرآن، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بكفر الشيخ، جامعة  قسم التفسير وعلوم 

 األزهر، مصر. 

 Nazeer333777@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 الملخص:  
هللا  عاااالد قااد ويااف   اااي النااا ر  ااي القاارآن الكاااريم، التتت ااد أنا اا   ن ااد  ن 

عشاار موا ااد بعناا  عربااي، والتسااتعرم ألقااواز التفسااريص ؛زا  هاا ا الوياا   
ن د  نهم قد  ناولوه، مبرزيص حيثيات الوي  با ، ؛   نا  لام  اعت  قاوالهم بتاا 

 ي نظت ، األمار  -كتفردة قرآنية-نكش  عص حقيقت ، ولم يبينوا مدى  تكن   
دراسة  لتلقي الضو  علد  هتياة التفاردة ال ي استدعد ال حث    ا ت ه ه ال

القرآنية، متتثلاة  اي الويا  بعربايت، و بارز  اوابة دراساة عنايار الانظم، 
 و لقي الضو  علد  هم ِّ األسرار التي ان عثت مص خالز ه ا الوي .  

ن البحث من: مقدمٍة، وفصلين، وخاتمة.   وقد تكوَّ

وفيا  م حثاان. األوز: حقيقاة الفصل األوز: مفتاح التعامل مد النظم القرآني. 
وياا  العربيااة. الثاااني:  ااوابة دراسااة عناياار الاانظم. والفصاال الثاااني: مااص 

اختيار األوز:  سرار الوي  بالعربية  ي النظم القرآني. وفي  س عة م احث: 
الكشااا  عاااص مقوماااات الل اااة الثااااني: العربياااة ماااص مقتضااايات حااااز التحااادي. 

للتنزياال  ؛قامااةح للح ااة، ودحضااا للتعاا رة. الثالااث: ؛يثااار العربيااة ل ااة  ال ا يااة.
الرابااد: حصااوز ا متنااان، ولفاات النظاار لال  اااي. الظاااما: ةيااان و يفااة األمااة 
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 قرير  ن الل ة  السابد: الترهيب مص اإلعرام عص التنزيل.  العربية. السادس:
 العربية هي مفتاح التعامل مد النظم.  

تاااا و، وبعاااص التويااايات، والظا تاااة:  يهاااا  هااام ماااا  ويااال ؛ليااا  ال حاااث ماااص ن
 والتقترحات، و هم التصادر والتراجد، و هرس التو وعات.

 -التحليلاااااااي -ا  عاااااااتا  اااااااي هااااااا ا ال حاااااااث التااااااانهو ب ا ساااااااتقرا ي :المنننننننن  
  التو وعيت.

مااص  هاام ِّ مااا ن ااب علااد ال احااث  ن ينرلاا  مناا   ااي دراسااة عناياار  :النتننا  
الانظم:  ن نعلام هللا  عاالد قاد ايارفد الل اة العربياة  لتكاون ل اة التنزيال  لتاا 
 و ر لها ماص الظصاا  ، والساتات، ماا لام يتحقا  لساواها ماص الل اات   عليا  
 ن يتساالب ةهااا، ويفهاام مفا حهااا  ليتسااند لاا  دراسااة عناياار الاانظم، والوقااو  

قرآنياااة: ال حاااث عاااص علاااد ؛ع اااازه. و نج الواجاااب علاااد التفسااار   ااااه التفاااردة ال
 مدى  تكنها  ي النظم، وإث ات ؛حكامها  ي النسو.  

 نااااوز التفاااردة القرآنياااة،  اااي ساااياقا ها التتعاااددة، وإةاااراز وجااا  اإلع ااااز  :التوصنننيا 
 البياني  ي ؛يثارها.  

 وي ، عربي، النظم، القرآني.      :الكلما  المفتاحية
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In the Qur'anic systems, an Arab described his "truth, 

his secrets." 

Amal Mohammed Abdul Faraj Ali Rashid.  

Department of Interpretation and Qur'anic Sciences, 

Faculty of Islamic and Arab Studies in Kafr al-Sheikh, Al-

Azhar University, Egypt. 

Email: Nazeer333777@yahoo.com 

Abstract:  

The prophet in the Qur'an, who follows his verses, finds 

that God has described him in ten places as An Arab, and 

the reviewer of the sayings of the interpreters about this 

description, finds that they have addressed it, highlighting 

the merits of the description of it, but their words did not 

come to reveal its truth, and did not show They assessed 

the extent to which he, as a Qur'anic individual, was able 

to study the systems, which necessitated the research, and 

this study came to shed light on the importance of the 

Qur'anic vocabulary, represented by description (Arabic), 

highlighting the controls of the study of the elements of 

systems, and highlighting the most important secrets that 

were sent through this description. 

The research may be from: introduction, two chapters, and 

a conclusion.  

Chapter 1: The key to dealing with Qur'anic systems. 

There are two researches. The first is the fact of 

describing Arabic. Second: system elements study 

controls. Chapter 2: One of the secrets of description in 

Arabic in Qur'anic systems. There are seven 

investigations: the first: choosing Arabic from the 

requirements of the challenge. Second: Revealing the 
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elements of self-language. Third: Altruism arabic is a 

language for download; Fourth: get gratitude, and draw 

attention to the followers. 5: The Statement of the 

Function of the Arab Nation. 6: Intimidation of download 

symptoms. 7: Report that Arabic is the key to dealing with 

systems.   

Conclusion: The most important findings of the research, 

some recommendations, proposals, the most important 

sources and references, and the index of topics. 

Curriculum: In this research, I followed the curriculum 

(inductive, analytical, objective).  

Results: One of the most important things that the 

researcher should start from in the study of the elements 

of systems: that God knows the Arabic language, to be the 

language of downloading, because of the characteristics 

and features provided to it, unless it is achieved for other 

languages; The interpreter must seek out how well they 

can be in systems, and prove their tightness in weaving.   

Recommendations: Address the Qur'anic vocabulary, in 

its many contexts, and highlight the graphic miracle in its 

altruism.  

Keywords: Description, Arabic, Systems, Qur'anic.       
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 دمة ـــــــــــــاملق
الحتاااد ل الااا ي  ناااار الااادنيا بضااايا  العلااام، والاااتوس التعر اااة، والصاااالة 

صت اقتفاااا  ويااااح  ،، وآلاااا والسااااالم علااااد النبااااي التصاااارفي   ثااااره  د، ومااااا
  .الكتاب العزيز، والسنة التشر ة :التستتد مص

 ...  د ــــــبع  اــأم
ةااادنعا،  ونعتاااالريفاااا،  ويااافاعاااالو   مو اااو ية  هااا ه دراساااة  فسااايرية 

ت مسااندا ؛لااد القاارآن الكااريم علااد اخااتال  العربيااةحبيكااا، وهااو وياا  ب وقياادا
ناد بالكش  عاص وجا  ؛ع اازه ستا  ، و عدد اعت ارا ها  البيااني  اي الانظم ، و اعت

 ،ت"حقيقتاا ، و سااراره" الاانظم القرآنااي  ااي عرباايوياا  القرآنااي، وهااي بعنااوان: ب
م يلااة بفهااارس ، وخا تااة، و صااليصقااد اقتضااد الحاااز  قساايتها ؛لااد: مقدمااة، و 

 علتية. 

 قد  تنتها العناير التالية:   : دمةـــــــــاملق أمـا 

 : وعـــــاملوض  ذا ــــه  ارــــاختي بب ــــس  أوال:
،  كااان ساابب اختياااري هاا ا التو ااوي، هااو ؛رادة هللا  ثاام رتبتااي  ااي  و ح

، وال ور  اي  ساراره، والكشا  عاص وال حث  ي دقا ق   ،تالعربيدراسة وي  ب
؛يثااره، ةالتاة حيثياة وقاو  علاد وج   عينا   اي الانظم، و تكنا   اي السا    لل

، رب العااالتيصلكااالم قااد جاا  مسااندا  و ناا    ساايتا وجا  اإلع اااز البياااني فيا و 
 .  ويفا للسان التنزيل
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 ثانيا: اهلدف من دراسته: 
رتبتي القوية  ي خدماة الكتااب العزياز ماص خاالز النظار  اي نظتا ،   -   

، ومرالعاااة ماااا قالااا  العلتاااا ، والساااادة التفسااارون: سااالفا، لبناااات سااا ك و عمااال 
 لقرآن الكريم.اإلع از البياني لوخلفا  إلةراز جانب مص  هم جوانب 

علد جانب كبير جديدة لتو وي مو و ية ؛ ا ة دراسة  فسيرية  -ب 
 مص األهتية. 

 ساياق القرآني  ي  عناير النظم حد   تكص، واستحكامالكش  عص    -ج  
منظومااة اإلع اااز البياااني  ناا   حااد   ااراد بيااان ةالتتاا ، والتعكيااد علااد و  ،البادند

 للكتاب العزيز. 
اإلجابااة عااص مااا ن ااوز  ااي خااا ري مااص  سااتلة واستفسااارات،  تصاال  -د 
د ةاانظم الصاافة ةالقرآنياا الكلتااةةدقااة  نااا  ،؛ةااداي :نرااوي علياا  مااص ومااا  ،التااي  اعت

 وجتاز. 
ل اااة،  :؛يثاااار مفردا ااا تاااة  اااي التعكياااد علاااد ةلاااول الااانظم القرآناااي الق - اهااا
ر ماااا  ثبااات، و  ا ستعا اااة عنااا  ماااص يااا  يماااا بحياااث   نتكاااص ألحاااد   وبناااا 

 القرآني الرفيد.  الري خالز   لية ه ا 

، وانسااااا ام   حليلياااااا ماااااد سااااايا  وروده، الويااااا ؛ةاااااراز رقاااااي هااااا ا  -و 
 ومو و يا مد بقية   راده  ي عتوم القرآن الكريم . 

لتعامال معهاا  ماص  اوابة لو د ةيان خصا   التفردة القرآنية، و   –ز  
، وهااو وياا  معاااون ريااف  اارد مااص و  ،القاارآن نظااملبنااات خااالز  ناااوز  حااد 

 .عربي
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ةاايص علاام التفسااير، وسااا ر علااوم  ، وقااوة ا  صااازةيااان ماادى التاارابة –ح 
 .هاالل ة العربية،  سيتا  يول

 :ةــــــــابقـالس ات ــــــالدراس ثالثا:
قسااام التفساااير وعلاااوم  يلااام  قااا  علاااد دراساااات مساااتقلة لهااا ا التو اااوي  ااا

 بيص  ن ه ا التو وي لم  سب  دراست  دراساة   القرآن، وبعد ال حث وا  الي
، وقاااد جاااا ت - عاااالد ؛ن الاااا  هللا –التاااي ساااع ناول  ةهاااا بالتنه ياااة كادنتياااة 

، الويا بعص األسرار، والنكات التي ينراوي عليهاا ؛لد  والتصريب    ،اإلالارة
،  و دقااة نظتهااا، التفااردةدون التعاارم لبيااان ةالتااة  ،كتااب التفساايرثنانااا  ي اا

 . ت1ب ،  ي سياقا هااوإع از ةيانه

 
ولعاال  وز دراسااة  ساال   .واإلالااارات  ااي هاا ا الصاادد متناااثرة، و ااي علااوم الااتد قلنن :   ت1ب

نفا التنواز مص  حليل الكلتة  اي  او  الل اة، و فعيال مادلو  ها، و لقاي الضاو  علاد 
، و و اااا  فلاااا   ااااي الساااايا ، و ربراااا  بتقايااااد السااااور:  -فيتااااا  علاااام –اسااااتعتا  ها 

دراستي  ي التظصا  بالتاجساتيرت، وعنوانهاا: ب سالوب ا حت ااا  اي القارآن الكاريمت  
يهاا التفاردات التاي انراوى عليهاا فاا األسالوب البادند، ووجهتهاا  اي حيث قد  ناولات  

 او  د لتهاا الل وياة، واسااتعتا  ها العربياة  روماا ؛لاد الوقااو  علاد اإلع ااز البياااني 
 يهاااا، والااا ي نقضاااي ةااااا:  تكنهاااا  اااي الااانظم، واساااتحالة ا سااات نا  عنهاااا،  و اساااتبدالها 

الدكتوراهت، وهي بعنوان: بالتفردة القرآنية  اي ب يرها. وك ا دراستي  ي مرحلة العالتية ب
نظاام ال تلااة الحاليااة  ااي سااورة دال قاارةي "دراسااة  فساايرية  حليليااة"ت  حيااث قااد  ناولاات كاال 

بال تلااة الحاليااةت سااوا   كاناات اسااتية،  م  عليااة،  م حرفيااة،  -مفااردة  ااي هاا ا التركيااب 
عتتدة  اي فلا  علاد ماا بالدراسة والتحليل، م  -علد اختال  يورها، و عدد  ترا ها  

نااية بكاال منهااا، مااص: د  ت ل ويااة، ومااا اكتنفهااا مااص اسااتعتا ت عربيااة، ومااا يااي ت 
فيااا  ماااص قوالاااب يااارفية، ود لاااة نحوياااة،  كشااا  ةااادورها عاااص سااار  تكنهاااا  اااي الااانظم، 

 ن    نتكص ا ست نا  عنهاا،  و اساتبدالها  مؤداها:وإحكامها  ي النسو، مقررة حقيقة، 
== 
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 :ةـــــالدراس ذه ـــــة هـــــأهمي  رابعا:
 " بالغتنهأهمهـا :  ،لقرآن الكريم مع ز مص وجاوه كثيارةمص التعلوم  ن ا

دت لهاااا مثيااال " ت1ب هاااا وهااا ا الوجااا  هاااو  ةااارز  .ت2ب التاااي ويااالت ؛لاااد مر  اااة لااام ناعت
ألن الوجااااوه و  هرهااااا  ؛ف هااااو التراااااة  ألحااااواز العاااارب وقاااات ناااازوز القاااارآن  

تتااد ع اازوا عناا   قاماات  ، التحاادي ؛نتااا نكااون مااص جاانا مااا ةااري فياا  القااوم
  الح ة، و هر اإلع از. 

مَّ   العربااي علااد نظفااد   القاارآن ؛ع اااز " ؛ن :ت3ب قنناا البنناقالنيومننن منن 
  رقهااااا، علااااد ووقاااا  العربااااي، اللسااااان معر ااااة  ااااي  ناااااهد قااااد  الاااا ي البلياااا 

 
== 

  يتوهم في  ؛مكان القيام ةدورها.    ب يرها متا قد

 خااوا  ةتوفيااة اختصااا  لاا  ،حاادا التعاااني  عدنااة  ااي التااتكلم ةلااول هااي :البالغننة"    ت1ب 
، مفتااح العلاوم " . وجههاا علاد والكنانة  ،والت از  ،التشبي    نواي  :وإيراد  ،حقها  التراكيب
 . 54/  1: للقزويني، اإلنضاح  ي علوم البالتة. وينظر: 415: يا للسكاكي

 ، للااادكتور/ينظااار م احاااث  اااي ؛ع ااااز القااارآن .69 يااااا لل ااااقالني: ،؛ع ااااز القااارآن   ت2ب 
 .  50ياا مسلم: دمصرف

 ،بال ااقالني التعارو  جعفار، ةاص محتاد ةاص الرياب ةص محتد بكر   ةو  القا ي"    هو:   ت3ب
 ومؤياادا األالااعري، الحسااص  ةااي الشاايخ ماا هب علااد كااان التشااهور  التااتكلم ،ال صااري 

  علم  ي ،التشهورة  الكثيرة التصانيف وين  ،تب دادب وسكص  ريقت ، ونايرا ،اعتقاده
 وكااان م ه اا ،  ااي الرياسااة ؛لياا  وانتهاات ،زماناا   وحااد علتاا   ااي وكااان وتيااره، ،الكااالم

  ااي الترويال كثيار وكاان ،الحاديث وسااتد ال اواب، وسارعة ،ا ساتن ا  ب اوده موياو ا
 ساانة ،القعادة في مااص بقايص لساا د ،األحاد يااوم ود اص الساابت، ياوم آخاار و او ي .التناا رة

 داره  اي ود نا  الحساص، اةنا  :عليا  ويلد  عالد، هللا  رحت   ،تب دادابة  و ربعتا ة  ثالث
،  ةاص األ ياان وفيات ."  حرب باب مقبرة  ي   د ص   فل   بعد  نقل  ثم  الت وس،  ةدرب

  وما بعدها ةتصر .   269/  4: خلكان



   (599( 

 

599 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

 البليااا  ن" ؛ : -أيضنننا  –وقننناا  .ت1ب"  بصااايرة في علاااد نشااات   و  ومااا اهبها،
 ح اااة معر تااا  و كاااون  القااارآن، ؛ع ااااز نعااار  ،الفصااااحة وجاااوه  اااي التتنااااهي

 .ت2بمثل  "  عص وع ز ؛لي ،  حدي ؛فا علي  

  الح اة و لازمهم ،سا حان   حاداهم"  :؛ حينث قنااالشنواانيهذا ما قرره  و 
 مثااااااااال:  يي، 34دالراااااااااور:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹچ:  قااااااااااز
 رؤوس  وهم عربي، كالم  هو ، سلوب  وبدند  ةيان ، وحسص  نظت ، : ي  ،القرآن
  .ت3ب"ونثر نظم مص العربية األو اي ل تيد والتتارسون  ،و صحاؤهم  ،العرب 

  ياااا األمااار الااا ي  ت5ب و سااالوب ، ت4ب هن" لغتننن:  -أيضنننا  –ومنننن الو نننوه 
 العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب،  ت6ب و ع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يص ،البل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 . ةتصر  نسير 78ياا  : لل اقالني ،؛ع از القرآن   ت1ب 
 . ةتصر  نسير 27ياا  : لل اقالني ،؛ع از القرآن   ت2ب 
 . ةتصر  نسير 120/  5 ي: وكانلشل ، تب القدير   ت3ب 
 ،لينزز ةها القرآن، وليحتل ةها ؛لد العالم رسالة اإلنسان  " واختيار ل ة العربه ا:    ت4ب 

، . علااوم القاارآن ةهااا اللسااان العربااي علاد كاال لسااان "نشاير ؛لااد  ضاايلة جامعااة، امتااز 
،  عاااص البياااان  اااي ؛ع ااااز القااارآن، التكتاااب اإلساااالمي. نقاااالح -عااادنان زرزور /لااادكتورل

 .  142 اايالح عبد الفتاح الظالدي: ي لألستاف الدكتور/
به ةداهااة علااد هاا ا العنصار اللفظاايقيال: "    ت5ب   هااو الصااورة  ،؛ن  عريااف األساالوب يانتصاا

وعاارم  ،ألدا  األ كااار  و عليفاا  ، و نظاام الكااالم ،اللفظيااة التااي نعباار ةهااا عااص التعاااني
حتد الشايب: أل ،. األسلوب "ألدا  التعاني   الع ارات اللفظية التنسقة  : و هو  .الظياز

 . 46 ااي
القهاار، والعلااو، والرااوز، وال ل ااة، وا ر فاااي . معاااني: ن ت علااد    مااادة ب س اادز    ت6ب 

ةااص ،  مع اام مقااايياينظاار .  237/ 12: نت   : بسألزهااري ، لينظاار  هاا يب الل ااة
 . 71/  3: نت   : بس ارس
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 . ت1ب"  و خرس  لسنة  حوز البيان

ولساااان العااارب:  وساااد األلسااانة "  :-رحمنننه ه -قننناا اممننناف الشننناف ي
م ه حا، و كثرها  لفا حا، و  نعلت  نحاية ب تياد علتا  ؛نساان تيارا نباي، ولكنا  

صت نعر ا  "  عامتها  ي هب من  الي  علد  ا  يهاا ماا  ت2ب حتد   نكون موجاودح

 . 

 وسااد الل ااات ماا ه ا،  -ل ااتهم :نعنااي –"  ن لسااان العاارب  :فيقننرر اممنناف
 .  ت3ب و تناها  لفا ا، و  نحية بكل ل ة العرب ؛  نبي "

هااو مااا  جتعااوا  -رتاام اخااتال  العلتااا   ااي وجااوه اإلع اااز -وهاا ا الوجاا 
عليااا ، ويساااتون  باإلع ااااز البياااانيت، وبعضاااهم نساااتي  باإلع ااااز البالتااايت، 
والااا عص نساااتي  باإلع ااااز الل اااويت، وكلهاااا مصااارلحات  رلااا  علاااد نفااااا 

 .ت4بالتعند 
وبالتتاا ،  ،وبياناا  ،وعلياا   اإلع اااز البياااني " ي حااث  ااي  ساالوب القاارآن

ي القالاااب القرآنااي، والشاااكل القرآنااي، والصااورة القرآنياااة الظاااهرة، كتاااا ي حااث  اا

 
 :نةتصاااار . ينظاااار م احااااث  ااااي ؛ع اااااز القاااارآ 2/278: لزرقاااااني، لمناهااال العر ااااان   ت1ب 

   .54ياا
 .  34اا لشا عي: يل ،الرسالة   ت2ب 
 2/43عباااد العظااايم الترعناااي: لألساااتاف الااادكتور/  ،الت ااااز  اااي الل اااة والقااارآن الكاااريم  ت3ب 

 ةتصر  نسير . 
 .  140 اااينظر البيان  ي ؛ع از القرآن: ي  ت4ب 
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ي حااااث  ااااي الحاااار  القرآنااااي، والكلتااااة القرآنيااااة، والع ااااارة القرآنيااااة، مااااص حيااااث 
 . ت1بوالتو وي "  ،والتضتون  ،والشكل،   مص حيث التعند ،الصياتة

لاااا  " القاااارآن ؛ن وهاااا ه الدراسااااة بتثابااااة الشاااارح والتحلياااال لهاااا ا الوجاااا   ؛ف 
و راكي اا ،  و هااو  ،وجتلاا  ،جانااب  اااهري: وهااو  لفااا  القاارآن األوا:جان ااان: 

والقالاب ، والشاكل ،و را   العارم الفناي فيا ،  و هاو الصاورة  ، سلوب القرآن
 .ت3ب"   ت2ب  الظارجي

القرآنيااة التااي  ؤكااد هاا ا  تراكيااب مااص  ةاارز ال  ركيااب التويااو  وياافت و 
   هي ركص ماص القارآن الا ي نتتااز النوي مص اإلع از، و دلل علي ، و و ح 

ماص  اروب لا ا  كاان  هاو ع ياب الانظم، ةادند التاعليف،    " طريقنة تلليفنه  ةاا
 .ت4ب "و رابة، ووحدة، ما في  مص انس ام :؛ع ازه

" وقاد   ااز العلتاا    :-رحمنه ه  -قاا امماف األلوسيوفي هذا الصدد  
خواياا ،  :الكااالم علااد وجااوه ؛ع اااز القاارآن، و  ااوا ةوجااوه الااتد، الكثياار منهااا

ةاال   الروعااة التااي  لحاا  قلااوب سااامعي ، و ناا    نتلاا   الياا  :مثاال ،و ضااا ل 
؛فا  عيااد، وكوناا  آنااة با يااة     ياازداد ح ااا لاا  بالترديااد، مااد  ن الكااالم نعااادى

والنننذخ يخبنننر ذقلننن  هنننذا  .بحفظااا  ا، ماااد  كفااال هللا  عااادم ماااا بقيااات الااادني
بااالنظر  ،مع ااز   ااي  قصاار سااورة مناا  ، ن القاارآن ب تلتاا ، و بعا اا  :الفقيننر

 
 ةتصر  نسير .  143 اااالبيان  ي ؛ع از القرآن: ي  ت1ب 
ومو ااوعا  ،  و مضاااميص  ،جانااب مو ااوعي: وهااو معاااني القاارآن لثاااني:اثاام قاااز: "   ت2ب 

. البياان  اي ؛ع ااز القارآن:  " و شاريعا  ، وحقا قا ، وناظاتاا ا ،  وعلوما ،  ومناه  ،  القرآن
 . 143 اااي

 .  143 اااالبيان  ي ؛ع از القرآن: ي  ت3ب 

 . 69 يااا القرآن:. ينظر ؛ع از ةتصر  نسير 1/23: ، للسيو يمعترا األقران  ت4ب 
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؛لاااد نظتااا ، وبالتتااا ، وإخ ااااره عاااص ال ياااب، وموا قتااا  لقضاااية العقااال، ودقيااا  
التعند، وقد  ظهر كلها  ي آنة، وقد ياترا الا عص كاإلخ اار عاص ال ياب، و  

، و  عيب فيتا ي قد كاٍ   ي العرم وا ٍ  يترا  . ت1ب "  ا
 ة:ــــــــالص ـواخل

و ن  ن وجوه ؛ع از القرآن  كثر ماص  ن  حصاد،   قل : تبين مما سبق:
الع ااارات  تقاياار عااص حاادها، و تراجااد العقااوز عااص ؛دراكهااا، و تقهقاار القاارا ب 

  اإلحا ة ةها. عص 
القرآنياااة، التاااي  عاااد  القياااود والااا ي نظااا  هااا ه الدراساااة ؛نتاااا هاااو ناااوي ماااص 

  مظهرا مص مظاهر ؛ةداع ، وعنصرا مص  هم عناير منظومت  اإلع ازية. 

  التالية: الوجوهذه الدراسة من خالل وميكن تلخيص أهمية 
انراوت عليا   ، ونعات ع ياب ةادندلويا   نها  تضتص الارحا وافياا   -  أ

و لقااي الضااو  ، للقاارآن الكااريممسااندا  وياا  عرباايآنااات الاا كر الحكاايم، وهااو 
وحي با  الز  حليلي  ل ويا، واساتن ا  ماا  ا  مص خعلد ةالتت ، وإع از نظت 

 ،العلتااااا  باإلالااااارة ؛لياااا  د ساااايتا وقااااد اكتفاااا د لتاااا ، و لااااوح باااا  اسااااتعتا   ،
ألساراره، دون الاربة ةينهااا، وبايص حقيقتا  الل ويااة، التاي  ن عاث ةهااا، التعارم و 

ةالتة النظم  :يت لد مص خالل  ،وه ا نحتاج ؛لد بحث، و وجي و دلل عليها،  
 ؛ع ازه البياني.روعة ويتقرر  ي  و  :  ،القرآني

  

 
 .32/ 1 :روح التعاني   ت1ب 
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 جدياااااادا  ااااااي مضااااااتار الدراسااااااات التفساااااايرية  ساااااالوبا نهااااااا  عتباااااار  - ب
 التحليلية. و  التو و ية،

 ت1بو تكنا  بساياق ،  الويا  نها قامت علد ةيان مدى ار  ا  ه ا   -  ج
 . فيالبياني متا يبيص وج  اإلع از  ي نظت   

علاد واقاد الحيااة  الكاريم  نزيل نصو  القرآن  ن  يتع د مص خاللها -  د
 مص فل . واإل ادةوقت نزول ، 

  تعتتاااد علاااد  واساااتفاد ها ماااص ساااا ر العلاااومتياااز بشاااتولها، ت  نهاااا  - هنننن
 وتيرها.  التفسير، وعلوم القرآن، والل ة، واأليوز... :مصادر

و هام وجاوه ؛ع ااز القارآن الكاريم، وهاو   ،الضاو  علاد  حاد    لقاي نها    -  و
 نها بتثابة التفصيل ل ، والدليل علي . ؛اإلع از البياني  ؛ف 

قااااد ، وباااايص ل تهااااا  حيااااث القرآنيااااة العالقااااة ةاااايص التفااااردة  رسااااخ  نهااااا -ز
ال  اا سااالتة مااص الااردود ال دليااة انرلقاات مااص حقيقااة عقليااة، وحيثيااة منرقيااة، 

كلتااة مااا  ااي نظاام  ناا    نتكااص  هاام  أال وهنني: قباال الاارد، و  نعتريهااا الريااب، 
وعليا   ؛  مص خاالز ل تا  التاي ةهاا نازز، ولساان  الا ي با  ةلا ، القرآن الكريم  

 وماص ثاامج كان   ةد مص الرجوي لتعناها  اي  او  ل تهاا، واساتعتا ت لساانها، 

 
ي متكناة الكلتاة  ااعت ِّي  انت  واهاوا "  قاا امماف الزراشي م رفا ذالتمكين، ومبينا سره:     ت1ب    اِّ

ا تاقِّرجةح   ،ماكاانِّها ي  ماست ا   اِّ ةح   ،قاراارِّهاا تاتِّناج ي  مارت ا   اِّ ها عِّ را  ،ماوت اِّ ا ِّ  تايات ةٍ  وا ا  ،ةٍ ر ناا لِّقاا ا ،قا ل ِّقاح ا ماتاعا نااهاا  ماعت
ناد مِّ   بِّتاعت ل ِّ ِّ   التكاالا لهقحا  ،كا يتثا   اامًّا  اعا تِّ  لاوت  بِّحا لج    ارِّحاا تاا نااد اخت رارابا  ،التتاعت ما  واا ات  واهاا اا. التفاهات
لِّعا ا   الت اابا  لاد  نارت ر ٍ  عا يمٍ  سِّ راارِّ  مِّصت  عاظِّ دت   التقارتآنِّ   است دا نت ا   ااالات دا البرهاان  اي علاوم  " . باِّ ِّ  ياا

ثا "  وتب نننه اممننناف المنننيوطي مضنننيفا:ةتصااار .  1/79: ، للزركشااايالقااارآن يااات بِّحا وت  وا  لاااا
كِّتا  ا  سا تجلا ا   عانتها امِّدا  كا  . 3/345: ، للسيو ي" . اإل قان  ي علوم القرآن بِّرا تعِّ ِّ  السج
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هااي متااا يباارهص علااد  ن الل ااة   عرباايا ظاا ت هاا ا منرلقااا  ااي  هاام وياا  
 . ساس  هت ، وعتود ؛ع از ةيان 

منه اا نعتبار  و رساي نها  قعد  وابة للتعامل مد التفاردة القرآنياة،   -ح
 . ي دراسة عناير النظم ، ومنرلقا يال

؛ع اااز ل تهااا،  و ؤكااد عااص خصااا   التفااردة القرآنيااة،   كشاا  نهااا  - ط
لااد مسااتاها، وحقيقتهااا علااد ؛نتااا ياادز اسااتها ع كاال كلتااة موسااومة بالعربيااة 

حيث قد حتلات  اي  يا هاا ماا نكشا  عاص كنههاا، ويتاية اللثاام عاص   معناها 
حقيقتهاااا، وير سااام خصا صاااها، ويفصاااب عاااص  سااا اب ؛يثارهاااا، ويااادلل عليهاااا، 

كتاا سيتضاب  اي ثناناا وي عث علد التنوي  ةها، وي لي وج  ؛ع ازها... ؛لاخ.  
  ال حث.

حقيقة ايرفا  الل اة العربياة  لتكاون لساان التنزيال،   ؛لد رالد   نها    –  خ
و رجتااان الااوحي السااتاوي  حيااث قااد  ااو ر لهااا مااص الظصااا   والتياازات، مااا 
ن علهاااا  صااايحة التفاااردات، ةلي اااة األسااالوب،  ريااادة التعبيااار، ياااادقة األدا ، 

علااد يااد   كااوامص كاال كلتااة  يهااا تاادز معباارة علااد آكااد وجاا ، و ةلاا  ةيااان. 
و نر  ةوج   تكنها  اي الانظم، ، رالد مراويها ؛لد سر ؛يثارها، و التعبير ةها

وماا فاا ، زهاا  اي القارآنوجا  ؛ع ا :و قاررمتحدثة بالح ة، م ارياة بالبرهاان، 
حتلتا   اي وما اكتنفهاا ماص ا ساتعتا ت، وماا الد  ت،  لها مص    ؛  لتا  و ر

. و بعااد اإلنحااا ات..، اإلالااارات  وسااد مااص  ةلاا  التعاااني، و  ، و يا هاااكوامنهااا
  ؛لخ. 
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  ث:ــالبح ج ــمنه خامسا:
مشااافوعا التحليلاااي،  ،وقاااد اعتتااادت  اااي دراساااتي التااانهو ا ساااتقرا ي هنننذا:

ةااانتة مو اااوعي  اااي  ريقاااة العااارم، و نااااوز اأناااات فات الصااالة بتو اااوي 
مستفيضاة، مو او ية دراساة  فسايرية  يهاا  عرباي وي عقوم ةدراسة واحد   

  الظروات التالية:سالكة  ي منهو ال حث، والتدقي ، وا ستن ا  

الوياا  التنااو  بالدراسااة بعرباايت، و حللاا ،  ااي  ااو  د لتاا   أدرس – أ
الل وياااة، واساااتعتا    العربياااة، مبيناااة حقيقتااا ، وماااا انراااوى عليااا  ماااص معاااان، 

؛يثااره  اي ماص الاعنها اإلجاباة عاص سار   ... وتير فلا ، متااود  ت، وإالارات 
 اي  ا كتفاا  با : التنناوا اي فلا    ، معتتادة اي السايا   ، وم عاث  تكنا النظم

، و  ن ااا للتكاارار، ويال علااد  حقاا  الفا اادةمو ااع  األوز: الاارحا، و حلاايال   عاا
 لسآمة. ود عا ل

جتيااد مااا انرااوى علياا  هاا ا الوياا ، مااص د  ت، ومااا نااية  أو ننه - ب
ماادى الوحاادة وا نساا ام ةيناا ، وباايص سااياق    كاالاافة عااصمااص اسااتعتا ت،  باا 

ا سااات نا     نتكاااص ،كونااا  ركناااا ماااص السااايا  قريااار: لبياااان ةالتاااة ماااا فكااار، و 
النظم القرآناي،  ةالتةمص ورا  فل  ؛ هار حيثية   ناالدة   عن ،  و ؛ةدال  ب يره

  . البياني ه؛ع از روما ؛لد جال  وج  

الكشاا  عااص  :ةاا كر قواعااد مااص الااعنهالدراسااة عناياار الاانظم  أق نند – ج
  .  نظتوج  ؛ع ازه، وبيان ستو 

اأناااات فات التو اااوي الواحاااد، والتاااي  شاااتتل علاااد ماااو ص  أ مننن  - د
 ياانفها ، و الوياا هاا ا حسااب التااراد مااص ثاام  قسااتها الشاااهد، محاال الدراسااة، 

 .  ي السيا  سرار وروده  عا أل
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النعات بالعربياة  حات عناوان مناساب،  سا اب كل سابب ماص   أتناوا  –  هن
 مرا ية كون  معبرا عص جوهر التو وي،  و  هم و ةرز مسا ل .  

 اااي سااياقا   التتعاااددة، مااا قالااا  العلتااا   ااي سااار التعبياار باا ،  أذاننر – و
 م يلة بالتعقيب علي . 

ماا  اي الويا  ماص معاان، و فلا  ماا انراوى عليا  باالربة ةايص  أقوف –  ز
  باا التعبياار  ساارار وباايص  ،مكنونا اا  مااص د  ت، ومااا نااية باا  مااص اسااتعتا ت 

 مص خالز القوز بالتوسد  ي التعند  ةتو يفها، واإل ادة منها. 

علااااد  قااااواز العلتااااا ، والسااااادة التفسااااريص  ااااي ثنانااااا الشاااارح،  أعلننننق – ح
  إلنضاااااحها، وبيااااان التقصااااود منهااااا،  و لل تااااد ةينهااااا،  و -تال ااااا–والتحليااال

 رجيب بعضها  ؛فا  ع ر ال تاد،  و الارح ماا انراوت عليا  ماص  ناون نحوياة، 
 ويرفية، وبالغية، وتير فل . 

مااد عزوهااا ؛لااد قار يهااا،  -؛ن وجاادت  –القرآنيااة  للقاارا ات  أت ننر  – ط
 مص مصادرها التعتتدة.

بعزوهاا   ، وفلا -؛ن وجادت   –ال حاث  األحاديث الواردة  ي    خرجأ  –  خ
 مقرونااة ةاا كر اساام الكتاااب، وال اااب، واساام الصااحاةيالتعتتاادة، ؛لااد مصااادرها 

 و مااا نقااوم مقااام فلاا  باااختال   اار   ،، ورقاام الحااديث ر ااي هللا  عااالد عناا 
 -مد الحكم عليها، مقدمة الكتب التي نفيد العزو ؛ليهاا ياحة الحاديث العزو،  

بيحيب ال ظاريت، بيحيب مسلمت، بالتنتقاد  ةاص ال اارودت،   وهي:،  -تال ا
بيحيب اةص خزيتةت، بالصحيب التنتقد  ةص السكصت، بيحيب اةاص ح اانت، 

 ةو داود، الترم ي، النساا ي،  مم المنن األرب ة:بالتظتارة للضيا  التقدسيت، 
كتااااب الساااانص، والتسااااانيد، والتعاااااجم، والتسااااتظرجات،  مننننم ذقيننننةاةااااص ماجااااة، 
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وكتااب التااواريخ، مر  ااة لهااا بحسااب وفيااات  الحديثيااة، لتسااتدركات، واألجاازا وا
  يحاةها، مؤخرة كتب التواريخ. 

وإفا كااااان الحااااديث  ااااي الصااااحيحيص،  و  حاااادهتا  اكتفياااات بعاااازوه  هننننذا:
؛ليهتا، و   فكر معهتا مصادر  خارى  ؛  ؛فا كاان اللفال التا كور لايا لهتاا 

يث ةلفاال مقااارب،  و مااا الاااب    اااعفكر علااد الوجاا  الكاماال  بااعن  خرجااا الحااد 
 مصدر متص الحديث ةلفظ  مص تيرهتا.  

  غالبنناالتااي عنياات بشاارحها  تصااادرالاألةيااات الشااعرية مااص  أخننرج – ك
 ؛ تاما للفا دة.

عنااد ال ري ااة األلفااا  و ، العلتيااة تياار التشااهورة التصاارلحات  أبننين - ا 
 ، وفل  مص مصادرها التعتتدة.  فكرها ألوز مرة  ي التتص

لألعااالم تياار التشااهوريص  رجتااة متوساارة عنااد فكاارهم ألوز  أتننر م – ف
  مرة  ي التتص. 

  علد النحو التالي: غالباعالمات التنصي   أستخدف -ن

 لآلنات القرآنية محل الشواهد. : ﴾ ﴿  المظ ران القوسان

الوفيااااات، واألقااااواز ، وساااانيص  ااااي التااااتص سااااتا  الكتااااب : ألالقوسننننان    
، واألةياااات الشاااعرية، واألمثااااز، و ساااتا  البلااادان، و رقاااام الحواالاااي، التشاااهورة

 .  ي التتص، وأللقاب الحرو ، وما  ي معند فل  ت1ب وال تل ا عترا ية

 
ه:" ا عترام، قيل:     ت1ب   ل قاي   لاو  ساقة ، و مركاب ،كل كالم  دخل في  لفال مفارد وحد 

 . 2/172: ،  ةص األثيراألوز علد حال  " . التثل السا ر
 . فيد زيادة  اي معناد تارم التاتكلم "   جتلة  عترم ةيص الكالميص :هو عبارة عن   و "

== 
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فكاارت اساام   ألقااواز العلتااا ،  تااا كااان ةنصاا ِّ  "ت: ب" عالمننة التنصننيص
مصاااادره م ااااردا، ومااااا كااااان بتعناااااه قاااادمت اساااام التصاااادر  و الترجااااد بكلتااااة 

ةتصااار ،  و ةتصااار   ت فيااا ، عقبااات اإلحالاااة بقاااولي: ببينظااارت، وماااا  صااارج 
 . ت1ب تنسير

والتفااردات، و ناااواي لشاااي  انقسااام، و الااا اهها، ب،ت: ةاايص ال تااال،  الفاصنننلة
 ؛ن  از.   وال واب وبعد  لفا  التنادى والقسم، وبيص الشر  

الساااابقة منهتاااا نتي اااة،  و علاااة  ،: ةااايص جتلتااايصالفاصنننلة المنقوطنننة  ؛ 
لااو التعاااني ةينهااا   لالحقااة،  و جتلااة  سااببت  ااي جتلااة، وباايص ال تاال الرويلااة

 ، وقبل التفعوز ألجل . مويولة

 ب.ت: بعد كالم اكتتلت  جزاؤه، وحسص السكوت بانتها  .  النقبة

كاااااا عترام،  و   ص  ركاااااان الكاااااالمات: لكااااال لفااااال لااااايا مااااا-ب رطةنالشننننن
زا ركاااااص منهاااااا  ،  و التفساااااير، وبااااايص ركناااااي جتلاااااةت2ب ا حتاااااراس ، ؛ن  ااااااز  اوج

 .وكعالمة للتقسيم

والتقااوز،  -ومااا ن ااري م ااراه  -ب:ت: ةاايص لفاال القااوز النقبتننان الرأسننيتان
لا ، وبيص قانون  ،وبيص م تل  . وبيص األمثلة ،وما قد  اصج

 
== 

 .2/280: ، للحتوي خزانة األدب وتانة األرب

 و قصد بالتصر  هنا: الح  ، الزيادة، اإلةداز، الت يير، التقدنم، التعخير... ؛لخ.    ت1ب  

فياع ي بتاا نظلصا  ماص   فايفرص لا    ن نع ي التاتكلم بتعناد يتوجا  عليا  دخال  :هو  "   ت2ب 
" هو  ن يؤ د  ي كالم  وقيل:. 245ياا  :،  ةص  ةي اإلي دفل  " .  حرير التحبير

 . 208 / 3. اإلنضاح  ي علوم البالتة:  " التقصود بتا يد ع يوهم خال  
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مه   ب...ت: عند حا   كاالم لحذفاعالمة   بسابب  ن فكاره قبايب،  و   يهاا
  و است ني عن  باألدلة.  و  ل ا لالختصار، ب  التصريب، 

ا عترا اية الرويلاة،  اي ، وال تال و رقام اأناات   ،د ي: للسور  الم قوفين
 . ثنانا الحواالي، كتظريو حديث  ي ثنانا الكالم، وما الاب 

 ب؟ت: عند وجود  سلوب ا ستفهام.  عالمة االستف اف

 :مثااال ،ب!ت: بعاااد انفعااااز ناااا و عاااص موقااا  عالمنننة االنف ننناا أو الت  ننن 
 ،  و ما  ي معند فل .دعا ،  و  ع ب،  و  رح،  و حزن 

: ةاايص رقاام ال ااز ، والصاافحة،  /  -طة الما لننة الشننر  -عالمننة التقمننيم 
 وبيص  جزا  التواريخ، وقبل األلقاب العلتية الحديثة. 

 ساتظدم  : =  -عالمنة االتصناا -الشرطتان المتمناويتان علنا المنبر
متصاال   ااي التااتص، والحواالااي  للد لااة علااد  ن الكااالم لاام ينتاا ، و ن مااا بعااده

 . ب ، وبيص استيص لتصدر واحد 

النصاااااو  ماااااص التصاااااادر  موثقاااااةح  األقاااااواز ؛لاااااد قا ليهاااااا، أعنننننزو – س
 الحواالي كتا يلي:  والتراجد  ي

 ةا كر اسام مؤلفا  امقروناح اكتفي ة كر اسم التصدر،  و الترجد مظتصرحا، 
وقد  فكاره باسات  ، ثم رقم ال ز  والصفحة،    ؛ن كان تير مشهور ي  وز مرة

 التشهور ب .،  و ا لصاح   و مضا ح   ،التعرو 
اساام  ااي  هاارس التصااادر، ةاا كر   ورده؛نااي وفلاا    ن ااا للتكاارار  حيااث 

وسااانة و ا ااا ، ةااا كر اسااام مؤلفااا  كاااامال،  ا، مقروناااح التصااادر،  و الترجاااد كاااامالح 
 . -؛ن وجد  -واسم محقق ، ودار النشر، ورقم الر عة، وعام الر د
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، والتراجد   ر بهم بحسب وفيات مؤلفيها، وقد  راعاي وفي ت دد المصادر
  ي التر يب:  هور التعند  يها. 

اعتتدت  ي النقال علاد  كثار ماص   عاة لانفا التصادر  قيد ا    وإن  هذا:
 ة كر   عت   ي الحواالي. 

 ساااتا  التصاااادر  فكااارت اساااما كاااٍل منهاااا كاااامال، بتاااا نتيياااز  اتحننند  وإذا
 بعضها عص بعص. 

وفيـه  .مفتاح التعامل مد النظم القرآنيت عنوان : ب  األول:  الفصلأما  و
 . مبحثان

 . وي  عربيحقيقة  األول: املبحث

 .دراسة عناير النظم، و هت  وابة   الثاني: املبحث
 اي   العربياةبويا   ال سارار  ماص   هاو بعناوان: ب  :الثـاني  الفصـلوأما  

 ت. النظم القرآني
  .مباحث سبعةوفيه 

ــث األول: دي، ومسااتد يات مااص مقتضاايات حاااز التحاا  اختيااار العربيااة املبح
 ثبوت اإلع از.  

ال ا ياة، وخصاا   لساانها الل ة  الكش  عص مقومات    املبحث الثاني:
  األساسية.

ــث: ــث الثال ؛قامااةح للح ااة، ودحضااا   ياالللتنز  ل ااة العربيااة؛يثااار  املبح
 للتع رة. 

  .حصوز ا متنان، ولفت النظر لال  اي املبحث الرابع:
، وإعاالن مساتوليتها   ااه ةياان و يفاة األماة العربياة  املبحث اخلـام::

 ال شرية. 
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اإلعرام عص التنزيل، والتفرية ةواجاب مص  لترهيب  ا  املبحث السادس:
 الدعوة ؛لي .

، عامال ماد الانظم قرير  ن الل ة العربياة هاي مفتااح الت املبحث السابع:
  وسبيل الكش  عص ؛ع ازه. 

ـــا ـــاخلامت وأمـــ ، والثنااا  علياا ،  قااد  ااتنتها بعااد حتااد هللا  : ةــــ
 ةااارز ال حاااث، و التاااي  ثترهاااا نتاااا و ال هااام : والصاااالة والساااالم علاااد رساااول  

، وا قتراحااات التااي خال اات نفسااي، و تنياات  ن  ظاارج ؛لااد ساااحة توياايات ال
ثاام ال حااث كتو ااوعات مسااتقلة،  ظاادم القاارآن الكااريم، و باارز ؛ع ااازه البياااني، 

 وهي:الفهارس العلتية التي  ظدم ، 

  .والتراجد  ، هرس التصادر -أ 
   هرس التو وعات.   - ب

، وماا كاان ماص خراٍع، عاز الاعن   تاص الارحتص   بعد،  تا كاان ماص  و يا و 
 ن :  وماااص الشااايران، و ساااعل  ، تاااص نفساااي   و ساااهٍو،  و زلاااٍل،  و نسااايان

يرزقناااي اإلخاااال   اااي ساااا ر  ماااوري، و حاااوالي، و ن ينفعناااي بااا   اااي الااادنيا، 
باارا هللا  –، ووالاد ي ال الياة -رحتا  هللا   -واأخرة، وينفد ب  والدي الحبياب  

والاايوخي، و سااا   ي الفضااال ،  ي األعاازا ، ، و خااي و خااوا- عااالد  ااي عترهااا
فلاا ،  يولاا وينفااد باا  كا  اا ، وقار اا ، وكاال نااا ر فياا ، ومسااتفيد مناا   ؛ناا  

. ويل اللهم، وسالم، وباارا علاد حسبي، ونعم الوكيل  والقادر علي ، وهو  
صت ا ااا عهم بإحساااان ؛لاااد ياااوم ، وعلاااد آلااا ، وياااح   سااايدنا محتاااد  ، وماااا

    .أن الحمد هلل رب ال المين :وآخر دعوانا .الديص

  ةاحثالب
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 الفصل األول
 مفتاح التعامل مع النظم القرآني

  .حقيقة وصف عربي املبحث األول:

 .دراسة عناصر النظم، وف مهضواذط   املبحث الثاني:
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 مدخل إىل الدراسة
تا ،  اي نظ - اي  قاوى  وجها   -لتا كان منا  اإلع از القرآناي متتاثال 
، ووجهااوا  نظااارهم ؛لياا ، باا  العلتااا ومتعلقااا بساا ك ، ويااورة  ركي اا    قااد عنااي 

، وال حااث عااص ، وسااظروا ملكااا هم  ااي الوقااو  علياا وياار وا هتااتهم  ااي  تعناا 
 .   ، وا تترا  مص فيض ، وولوج الر  ساحت سراره، وال و   ي  تواره

مبيننا ال ر ناني؛ فقناا عبند القناهر وي د فارس هذا الميدان، هو امماف 
م نظااما ب  مااا"  :ذننهمشننيدا حقيقننة النننظم، و   حااازا  فياا  نعتباارا  نظاام    هااو ت:الكالااِّ

 ؛لاد الشاي   امه  :معنااها  الا ي تالانجظمب هو ولياا  بعٍص، مدا  بعض ا   ،التنظوم
عليفِّ  و،للنسااا نظيااارا عنااادهم كاااان  ولااا ل . وا فااا  ،جاااا  كياااف ،الشاااي   ،والتااا 

يِّ  ،والبناااا ِّ  ،والصاااياتةِّ  الااات  اعت اااارا  ياوجاااب  متاااا فلااا ،  االااا ا  وماااا ،والتحبيااار ،والوا
ها  األجزا ِّ  تاضاي علاة   وا اد، حياثا  كال ِّ  لو دِّ  نكونا  حتد  بعصٍ  مدا   باعتضِّ   اقت

د  لو  وحتد  هناا،  كونا  تا  ؛فا. نصلب لم  تيره مكان  ي  وا ِّ   نت  عر تتا   عرا ت
رما  لااايا م ال اااا م ةاااناظت تت   انت  :الكالااااِّ قاتت   انت  ةااال ،النهرااا   ااااي  لفا اهاااا  والاااا   ناسااااا

ور وكياف. العقالا  اقتضااها   ال ي  الوج ِّ   علد  ماعانيها،  و القتت ،  د لتاها   نت  ياتاصاج
د  تا   ن بعاااد  النهرااا ،  اااي تاااواليال ؛لاااد بااا  ناقصاااا م    نااا  ا  ثاباااا  حاااازا  فيااا  نعتبااارا  نظااات

ياتةِّ   ناظيارا   و نا   بعٍص،  مدا   بعض ا   التنظوم بِّيار  ،الصاج ، ،والتجحت ِِّ  ماا وكال ِّ  والانجق
د  ،  ب   ناقصا دا  التجصويرا  يااحبتها مادا  لِّلفظاةٍ  حااز    نت   ي ناش ه    كنجا  ن وبعت
تاباار تا   ناااتا  ؛فا   اعت    األالفاااا ا   نج   اااي للشاا ج  مساااالٍ  و ايه  جان اااا؟ د لاتاهتااا عزلااات

  . 1 "  وج ؟ دون  وج  علد  نظم  ن  لفا  ، هي حيثا  مص  ستح ه 

 
 وما بعدها ةتصر .  149: ياا ، لعبد القاهر ال رجانياإلع از د  ل    ت1ب 
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 متناسااقة ،التعاااني متر  ااة ،الكلتااات   ااعليف :هااو ،الاانظم ن "  فف ننم منننه:
 بعضاها و ام ،النرا   ي  واليها   ،العقل نقتضي  ما  حسب   علد   الد  ت 

 مااص ،النراا   ااي  واليهااا  إناا   الحاارو  نظاام بظااال  ا فاا ، كيفتااا بعااص  ؛لااد
 .ت1ب"  نقتضي  معند اعت ار تير

 القارآن  اي  فكار  قاد   اإلع ااز  ؛ن"    :مفصال  مم  اء امماف الراغ ؛ فقاا
 عاص النااس بصار  :والثناني بفصااحة، متعلا   ؛ع از  :أحدهما:  وجهيص  علد

 الا ي بعنصاره فلا  يتعلا    ليا:  بالفصاحة  التتعل   اإلع از   عما:  معار ت 
ھ  چ:  عاالد قااز  ولا ل   لفاا هم، لفا ا    ن  وفلا   والتعناد،  ،اللفال  :هو

 چڀ   ڀ  پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پ.ٱ چ : سااااا حان  وقااااااز .ي2:يوسااااا د چھ

 هاي التاي الحارو  ه ه مص مركب  الكتاب  ه ا  ن علد ي   نبيها2-1دال قرة:  
 الكتااب   ااي موجااود  منهااا كثياارا  ااإن بتعانياا   - نضااا- يتعلاا  و  .الكااالم مااادة

 وقااز ،ي196الشاعرا : د چہ  ہ  ہ  ھچ:  عاالد قااز  ولا ل  ،التتقدماة
 مع ااز هاو وماااي، 133 د ا : چى  ائ  ائ  ەئ    ەئ   وئ     ىچ سا حان : 

 بتاا القارآن ؛لاد رجادي  لايا   إع اازه  ،بال ياب   كاإلخ اار  التعناد،  جهاة  مص  في 
 القارآن ياار التظصاو   باالنظم  اإفا  بال ياب.  خبارا  لكون   هو  ةل  قرآن،  هو

خر ااة.  الظر ااة  و الااعرا، الشااعر يااار التظصااو   بااالنظم  ناا  كتااا .قرآنااا
 نظتلااا   الصاااور وبااااختال  عنصاااره، والتعناااد واللفااال القااارآن، ياااورة  اااالنظم

  حكامهااا  ظتلاا  ،والظلظاااز والقاار  كالظااا م بعنصااره،   واساات  الشااي  حكاام
 ثبات   اإفا والفضاة، الا هب  هاو الا ي بعنصرها     يورها  باختال    و ستاؤها

 وبينان .التظصاو   باالنظم متعلا  باالقرآن التظات   اإلع ااز  ن  ثبت:  ه ا 
 

 .31/  1:  ي علوم البالتة اإلنضاح    ت1ب
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 لاانظم مظااال  الاانظم هاا ا  ن نباايص ثاام الكااالم، نظاام نباايص  ن هااو :م  ننزا كونننه
 الته اااي حااارو   ااام :األولنننا: مرا اااب  ختاااا الكاااالم لتاااعليف:  نقاااوز ساااا ره،

 والفعااال، ا سااام،: الاااثالث  الكلتاااات  منهاااا يتركاااب  حتاااد بعاااص  ؛لاااد بعضاااها
 ال تال منهاا يتركاب  حتد  بعص   مد  فل   بعص   يؤل    ن  :والثانية  .والحر 
 وقضااااا  مظا  ااااا هم،  ااااي جتيعااااا الناااااس يتداولاااا  الاااا ي النااااوي وهااااي التفياااادة،

 ؛لااد فلاا  بعااص  نضاام  ن :والثالثننة الكااالم، مااص التنثااور: لاا  ويقاااز حااوا  هم،
 التنظااااوم، لاااا : ويقاااااز ومظااااارج، ومااااداخل ومقااااا د، م اااااد  لاااا   ااااتا بعااااص 
 .التسا د: لا  ويقااز  سا يد، فل   مد  الكالم   واخر   ي  ل   ن عل   ن  :والراذ ة
 وباالح  .الشاعر لا : ويقااز مظصاو ، وزن  فلا  ماد ل  ن عل  ن  :الخاممة

 الااانظم ماااد  و نظااام، النثاار ماااد  و  قاااة، منثاااور ؛مااا الكاااالم  اااإن: كااا ل  يااار
 وإماا الظراباة،: لهاا ويقااز محااورة،  ؛ماا:  والتنظاوم  وزن،  الس د  مد   و  س د،

 مص ولكص .ال تلة ه ه عص  ظرج   الكالم و نواي الرسالة،:  لها  ويقاز  مكا  ة،
 الاي  نظام هاو ليا  ةنظم  جتيع   لتحاسص  حاو  والقرآن  .مظصو    نظم  فل 
 كتااا الااعر،  و خراباة،  و رسااالة، القارآن: نقاااز  ن نصااب    نا  ةد لااة  منهاا

الاانظم "  سااا ر وباايص ةيناا   صاال سااتع   قااري صت ومااا  كااالم، هااو: نقاااز  ن نصااب
  .ت1ب

وحيص نتعامل ماد الانظم القرآناي    ةاد ماص األخا   اي ا عت اار  ن   قل :
مسااتقرة قاد جااا ت ؛نتااا  – كااان اسااتية،  م  علياة،  م حرفيااة ساوا  –كال لبنا اا  

 ااي  مع اازة ةيانيااةمصاابوتة برااابد سااياقها، ، قرارهااا، متتكنااة  ااي مقامهااا ااي 
ةل اات الكلتااة القرآنيااة  ااي نرتهااا التقااام األوز  ااي اإلع اااز قااد  ناا  ، و نظتهااا

 
 . 34/  1تصر . وينظر روح التعاني: وما بعدها ة 44/  1 فسير الراتب:   ت1ب
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تا ةالتتااا ،  البيااااني،  هاااي سااايدة الااانظم، وعتاااود ةنا ااا ، ودليااال  صااااحت ، وثابااات
 وبرهان ؛ع ازه. 

مَّ قيننل:  التتاا و   ،البالتااة  نااون   ااي ،ال اااري التفساار نظاار وإفا"  ومننن منن 
 بتنظاار و لفا ا ، ،كلتا ا  وساا ر ،القارآن  ترياب   ؛لاد  ،و سالي    ،الكالم  ل تاز

 النظاار بتداومااة نصاال و صاااحة، ،جتااا   يهااا وجااد   الكااالم وجتاااز ،البالتااة
  اي ،مع از هاو كتاا ومفردا ا ، ،كلتا ا  : ي ،القرآن  ؛ع از  كش   ؛لد  ، يهتا
   صااب هااي ،القاارآن  لفااا   ن :األجااال  العربيااة   تااة الااهد  وقااد . وآنا اا  ،جتلاا 
 فنني وحمننبنا ،الكااالم وحشااي   عااص وبعاادا و نسااا، جتااا ، و عالهااا العاارب، كااالم
  . ت1ب"  راغ ال امماف قوا :هذا

 مااا  وز ن" ؛ حيننث قنناا منوهننا ذمكانننة المفننردة، ومشننيدا ذ لننو شننلن ا:
 :اللفظيااة العلااوم ومااص اللفظيااة، العلااوم :القاارآن علااوم مااص باا  نشاات ل  ن نحتاااج
 ماص  كونا    اي  القارآن   لفاا   مفاردات   معااني   تحصايل  ؛المفردة  األلفاظ  تحقيق

  وز ماص كونا   اي اللا بص كتحصايل معانيا ، يدرا   ن  يريد   صت لتا   ،التعاون    وا ل
 ةال  قاة، القارآن علام  اي نا عاا فلا   وليا  يبني ،   ن  يريد   ما  ةنا    ي  التعاون 

 ،العارب  كاالم لاب   هاي :القنرآن فللفناظ. الشاري علوم  مص  علم  كل     ي  نا د  هو
 ، حكااامهم  اي ،والحكتاا  ،الفقهاا  اعتتاااد  وعليهاا وكرا تا ، ،وواسارت  وزبد ا ،

 وماااا ونثااارهم، ،نظتهااام  اااي ،والبل اااا  ،الشاااعرا  حااا  ا  مفااازي وإليهاااا وحكتهااام،
 ،؛ليهااا باإل ااا ة هااو منهااا والتشااتقات  ،عنهااا التتفر عااات  األلفااا  وعاادا ،عااداها

 
وماا بعادها ةتصاار   261: ياااا الحلباي عتار محتااد الاديص ناورل ،الكااريم القارآن لاومع   ت1ب 

 نسير. 
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 باإل اا ة  ،والتابص  ،وكالحثالاة  الثتارة،    اياب   ؛لاد  باإل ا ة  ،والنوى   ،كالقشور
    .ت1ب"  الحنرة لبوب  ؛لد

 ورجحاااان ، ضااال  يتبااايص الكاااالم"  : اشنننلنعظنننيم مقنننررا  وقننناا البننناقالني
 ساااتاي،األ  تعخااا ها كاااالم،  ضاااا يف  اااي الكلتاااة منااا   ااا كر باااعن  صااااحت  
 بااا ،  قااارن  ماااا ساااا ر تاااامرا بادناااا رونقهاااا وجااا  ويااارى  النفاااوس، ؛ليهاااا و تشاااو 

 تنر   وأنن  .العقاد  واسارة  اي وكالياقو اة خارز، ماص سل    ي   رى   التي  كالدرة
 جتيعاا ، تاارة وهااي كثياار، كااالم  ضااا يف  ااي ةهااا يتتثاال القننرآن مننن الكلمننة

 .ت2ب"  وجتال  ةرونق  و ظصص ، ةتتيزه نفس  علد والتنادي عقده، وواسرة

فلا  السابيل الا ي نسال ،   وأعني ذمفتاح الت امل م  النظم القرآني هنا:
ما الااا ي ماااص خاللااا  نسترالاااد  للوقاااو  لاااا علاااد سااار ةيانااا ، وبلاااول حقيقاااة  والتاعت

 ؛ع ازه.  
و  منااا  ماااص اإلقاارار باااعن هاا ا التفتااااح ؛نتااا نكتاااص  ااي لساااان التنزيااال، 
التتتثل  ي الل ة العربياة،  تاص  راد  ن نفهام كتاباا ماا  لزما   و  معر اة ل تا ، 

حقيقااااة اإلحا ااااة بن ، والوقااااو  علااااد د  ت كلتا اااا ، و والعلاااام بعساااااليب لسااااا
اساااتعتا  ها... وتيااار فلااا  متااااا هاااو ماااص مقتضاااايات  هتااا ، وسااابيل ةلوتاااا . 
والحااااز هااا ه بالنسااا ة للقااارآن الكاااريم   اااال سااابيل للوياااوز ؛لاااد  هتااا ، وبلاااول 
مرادا اااااا  ؛  بتعر ااااااة ل تاااااا ، وبالتااااااة  ساااااااليبها، وعناياااااار  ركيبهااااااا، ووجاااااا  

 نظتها،... ؛لخ.  

 
 وما بعدها ةتصر  نسير.  54: ياا ، للراتبالتفردات    ت1ب 
 . ةتصر  نسير 42: ياا ؛ع از القرآن، لل اقالني    ت2ب 
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وقد صنرح الحنق  نل  اللنه فني عشنر مواضن : ذنلن لغنة القنرآن،  نمنا 
 هي ال ربية، وهي علا النحو التالي: 

لَّ  ق اا   .1   .ي2:يوس د چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  :ِذْاُرهُ    

ڑ  ڑ  ک  ک     ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ   وقاا عز اسمه: .2

  ي.37 دالرعد: چک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  وقننننننناا  لننننننن  قدرتننننننننه: .3

 چپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
 ي. 103دالنحل: 

حب   خب  مب  ىب  يب   ىئ  يئ  جب چ وقنناا تبننارك وت نننالا: .4

 ي. 113 د  : چيت جت  حت  خت  مت  ىت

ق اا   .5   ي.195:الشعرا د چڻ  ۀ     ۀچ  :تقدس  أسماؤه و 

دالزماااار:  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ : وقنننناا  ننننل شننننلنه .6
 ي. 28

 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ  وقنناا عننز سننلبانه: .7

 ي.3د صلت:  

ک     گ  گ  گ  گ   ڳ      ک  کچ  وقاا سنبحانه وت نالا: .8

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ںڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

 ي. 7دالشورى:
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 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ  وقنننننناا ت ننننننالا اسننننننمه: .9

 ي. 3  دالزخر :

ىئ  ىئ         ېئۆئ  ۆئ  ۈئ          ۈئ   ېئ  ېئچ  وقنناا عننز شننلنه: .10

 ي. 12 داألحقا : چىئ  ی  ی  ی       ی    جئ  حئ  مئ

و ةلا  وجا ، آكاد علاد تتعاددة، ال   جا  وي  عربي  ي ساياقا وقد    هذا:
؛يثااره، سابب  اي م تلهاا   ؤكاد و تحورت و يفتا   اي  تارام متنوعاة،  ةيان.  
  . نكحيثية  تو علص 

؛ث ااات الااتتكص مااص  هتاا ، والقاادرة علااد  حصاايل  فممنناا اةيننة األولننا:
 :ومماا الثانينة .ت1ب العلم، واإلبانة عص القصة التستوز عنها: لفظا، ومعناد

التنوياااا  بعلااااو الااااان القاااارآن: لفظااااا، ومعنااااد، ماااادم ا بااااالتعريص بسااااو   لقااااي 
الرد علد  ومماا الثالثة: .ت2ب التشركيص ل  مد  نهم  ولد الناس بحسص  لقي 

 وممننناا الراذ نننة:. ت3ب الااابهات منكاااري النباااوة، وإبرااااز مااازاعتهم حاااوز القااارآن
ةياااان  وممننناا الخاممنننة: .ت4ب التنويااا  بشاااعن القااارآن، وا متناااان علاااد العااارب 

 .ت5ب مقومات الل ة، وخصا صها، و س اب ؛يثارها لسانا للاوحي، وإقاماة الح اة
 الاا يص  حااالم ةتساافي  لتعااريص او  وإرالاااده، بااالقرآن لتنوياا ا  وممنناا المادسننة:

 
  .   102/  12ينظر التحرير والتنوير:  .416/  18ينظر التفسير الكبير:    ت1ب 

  .    159/  13ينظر التحرير والتنوير:    ت2ب 

  .   286/  14ينظر التحرير والتنوير:  .271/  20ينظر التفسير الكبير:    ت3ب 

  .   313/  16ينظر التحرير والتنوير:  .103/  22ينظر التفسير الكبير:    ت4ب 

/  19ينظاااار التحرياااار والتنااااوير:  .ومااااا بعاااادها 532/  24التفسااااير الكبياااار: ينظاااار    ت5ب 
190   .  
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التحااادي،  وممننناا المننناذ ة: .ت1ب ةهدنااا  ا هتااادا  عاااص و عر اااوا، بااا  كااا ةوا
. ت3ب ا متناان، والتحا ير وممناا الثامننة: .ت2بووي  القرآن بصفة اإلع از 

مااازاعم ؛برااااز  وممننناا ال اشنننرة:. ت4بالتنويااا  بشاااعن القاارآن  وممنناا التاسننن :
 .   ت5ب عليهم والنعي ،ومزيت  ب  التنوي  مد ي القرآن،  الظالتيص

 اي  ثنا  ال حث  ن مدلو ت مادة بي ر بت ؛نتا جاا ت وسيتضب    قل :
 متااا يؤكااد  تكااص الوياا و باارهص عليهااا،  ظاادم  لاا  األتاارام، كاال سااياقا ها 

   ، ويقرر ؛ع از ةيان .  ي نظت 

: " مااص  -رحتاا  هللا  عااالد  –ولسااان العربيااة كتااا قاارر اإلمااام الشااا عي 
مج  الةااااد  ن يؤخاااا   ااااي .  (6) " وسااااد األلساااانة ماااا ه ا، و كثرهااااا  لفا ااااا  ومااااص ثااااا

 مفتاح التعامل مد القرآن الكريم.ا عت ار:  ن الل ة العربية هي 

وحتد يتم الوقو  علد  ل  الحقيقة، وما يتر ب عليها    ةد ماص   قل : 
بي ر بت  ي  و  معريات ل ت ، واساتعتا ت لساان    :معانشة مفهوم مادة

ليتباايص  ااي  لاا  ماادى السااعة التعبيريااة لل ااة العربيااة، ويعلااص مااص خاللاا : ساار 
 لبياني. اختيارها  لتكون ل ة التنزيل، ويتقرر  ي  و  :  نها مفتاح ؛ع ازه ا

  

 
  وما بعدها.     396/  23ينظر التحرير والتنوير:    ت1ب 

  .    312/  24ينظر التحرير والتنوير:    ت2ب 

  .    324/  9ينظر ال حر التحية:    ت3ب 

  .    159/  25ينظر التحرير والتنوير:    ت4ب 

  .    24/  26ينظر التحرير والتنوير:    ت5ب 

 .  34اا : يلإلمام الشا عي ،الرسالة   ت6ب 
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 املبحث األول 
 حقيقة وصف العربية 

العديااد د  ت، وحتاال  ااي  يا اا  كثياار مااص الااانرااوى هاا ا الوياا  علااد 
وا رات، هااي األدخاال  ااي الكشاا  عااص معناااه، وبيااان حقيقتاا ، الاا يتعااانمااص ال

وللوقااو  علااد فلاا    ستحضاار . ؛لااخ صا صاا ...وإعااالن خوإث ااات مقوما اا ، 
  الل ة.  رباب عند  يحاب التعاجم، و  ماد   بي ر بت

 و عارب . منهم الصريب:  العاربة  العرب :  تعرب " ب  قاا الخليل بن أحمد:ف
رابا .  صااايب:  ي اللساااان، عربااااني   وهاااو والكاااالم، ،القاااوز   صاااب: الرجااال  وا اعااات
راسا  تت : التفااااا لاصااااا بِّيجتااااا ا  خا ةا  وا اا اتاااات ا  ،عارا لا . ت1ب التقِّرت ااااا ةااااِّ ، وااإلتِّ راابا يا  التعااااِّ ةا  هااااِّ بِّيااااج . التعارا
رابا  رِّباةا  واالتعاااا تاعت ما  :التتاسااات يصا  هاااا وا الاااج ِّ لاااا خا دا  دا باوا ااايهم   باعااات را تاعت وا ، ااسااات باااا  والتااار ة  .وا اعارج
با  روا اكة: العااا رابا . العااارب  وهااص   .الااان فا الر ي  اااةا  ،الضاااح   وعااارب . الن شاااا ا : والعاااا

،  هااو  عربااا ،نعاارب  ،الرجاال رِّب   وعاارب  .نشااية:  ي عاارب، الفاارس وكاا ل  عااا

 
را ا بقاااز اةااص  ااارس: "    ت1ب  ا ا ب :تقااا ا ا بوا  ت،الاارجا ا بوا  ت،التقااا ل   ت:التفااا يب    اياات حِّ دازه  ،يااا د يااا لااا  عا

ةِّ  الارااا يت ِّ  ماظا اسِّ ، الشااج لتتِّ ااا رااعااِّ ِّ  ،بااِّ ِّ  واا ِّ لا . وااد ِّ ، :فالااِّ ا  وا اياات رت ا وا  التقااا له  :واهااا رٍ  كااا صا . قاشاات مااِّ  وا
ابِّ  تا : الت ااا تارا اات يت ا  اقت بتتا ا : الشااج تاسااا عانااج ا   اكت كا باسااا ا  وا راعااا ا  ، ا كااا الِّ ا . واادج لاهامت  وا وت ن  : قااا الا را ا   ااا  ناقاات
د : ايت  بِّكاااا اا، ماااا ازا . باااِّ ِّ  يارت ياقاااا ما  لِّلاااج ِّي وا تجها رِّ  ياااا امت األت ةا،: باااِّ وزا  التقِّرت اااا لا  ناقاااا ايا  ؛ِّفاا  الرججاااا  لاااا ا   اااا
يت    ن  : الااا الا ي،  ااا تااا ا، الااج ِّي : ايِّ  قِّرت اتااِّ عانااج ا   ا جهِّ دت  كا ةا   الت اسااا ا  قااا نااج و. الظ ِّ بانااا نٍ  وا الا ي،  ااا  : ايِّ  قِّرت اتااِّ
هامت  الااج ِّي دا ناات صه  عِّ ي  ا ااا لتباتااِّ ي ، ِّ ياتااِّ با ت ا :وا ِّيااسااا ا  .وا دت  مااا اها  قااا نااا راسا . فاكارت رِّ ا  واالتفااا انِّي: التتاقاات دا  التتااا

ةا  نااا ونا . التها ت رِّ ا  ؛ِّنج : ناقاولااا يص    ةااوه الااج ِّي: التتاقاات ة   وا امااه ا  ،ها ااِّ بِّيااج مقاااييا الل ااة: ب  ر  ." عارا
/  5وماااا بعااادها ةتصااار . وقاااد سااا ق  الظليااال. ينظااار العااايص ب  ر  ت:  5/73 ت: 
وماااا بعااادها. ولكناااي آثااارت النقااال عاااص اةاااص  اااارس  لكونااا   كثااار ؛نضااااحا، و ثتااار  146

   ناو .  
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،   هو   عربا  ،نعرب   ،الرجل رِّب  م:   ي  عاا تتظا دا اا  وعربات . ماا  يادوي   ن :وهاو ،ماعِّ
رجبا   ن: والت عرياااب . العلااا  ماااص جو ااا  ة  اعاااا ابااا  واى   الد    اااي  الااااعرها علاااد  اتاكااات

زالا  ثاام موا اد، باات .  الااعره ليشااتد    بتباازالٍ  ياباات  عنننه تكّلمنن  : ي  ااالن، عااص وعر 
  .ت1ب"  ذح ة

يتصا ب :تعارابا ب"  :مؤصال وقاا ابن فارس وز   ت:الت اا ا بوا  ت،الرجا ا بوا  ت،التعا   اياا
ثاة   ُده ا:  ثاالا احا   اإلبانة،  :أ ح  رُ  .وااإلتِّ تصاا ا ا  :و اْةخن  يابا  ،النجشاا ثُ  .الانجفتاِّ  وا ِّ  :و الثَّالنِ
اد   مٍ    ِّي   اسا ست وٍ    اوت   ،جِّ اُ   .عاضت لاهامت   :ف اأْل وَّ وت رابا :  قاا لا    اعات صت  الرججاا ساِّ ِّ  عاا يجصا  ؛ِّفاا  نافت  ،ةاا

با  راابا . وا اوت ااا مِّ  واإِّعاات الا ا -التكااا صت  - انتضااح اسِّ  هااا اا مااِّ انج   التقِّيااا راابِّ  ألِّ عت اإلتِّ را ا  بااِّ يتصا  نافاات  ةااا
انِّي لِّ   : ِّي  التتاعا عاوزِّ   ،التفااعِّ فت ا ِّرِّ   ...واالنجفتيِّ   ،واالتتا سا وِّ  ها اا  اةتواابِّ   وا صا  النجحت مِّ  ماِّ لات  .التعِّ

ا ةا   اعامااج امااج ي األت تجد الجتااِّ رابا   اسااا يتاا  :التعااا لااا ياادٍ   ا ونا   انت  ةِّ اعِّ ت ِّياتت  ناكااا ا سااا بااح صت  ،عارا  هااا اا مااِّ
ا  أِل نَّ    التقِّيااسِّ  ان    بُ   :ِلم  ا  اأْل ْلِمن ِة،  أ ْعر  ب ي اُن   دُ   :و  و  انِ  أ  نْ ا .اْلب ين  مِّتاج دازه  وا لااد ياا  عا

زا : هااا اا وت رابِّ  قااا ا: التعااا ا مااا ، ةِّهااا ا : ايت  عارِّيااب  ا مااا د ، ةِّهااا عانجهامت   احااا ا :يارِّيااداونا  كااا ا مااا  ةِّهااا
يا   رِّبا   انااِّ صت  ناعااات ساااِّ ِّ  عاااا لُ . نافت رُ  و اأْل صنننْ رت اةا : اْةخننن  وبا  التتاااا را اكاةا : التعاااا حج ةا  الضاااج  الرجي ِّ اااا

، صج  الاااااااااااانجفتاِّ رابا  واهااااااااااااا ازا  .التعااااااااااااا الاد ّللاجا  قااااااااااااا  چہ  ہ  .ۀ   ہچ :  اعااااااااااااا

صج  ي:  ،ي37-36:الواقعاااااةد اتا  هاااااا ب ِّ اااااا د التتاتاحا صج  ؛ِّلاااااا هاااااِّ وااجِّ ، . ازت با رت كاونِّ  واالتعاااااا  بِّساااااا
ا ا : تالاارجا ِّ ب رابا ب. النجشااا ،: تواالتعااا را اثااا تتبِّ  األت ازا . تالاارجا ِّ ب بِّفااا ناات ا  ناقااا رِّبا : مِّ رابا  ،عااا  ،ناعاات

بحا لاهامت   :الثَّاِلثُ   و اأْل ْصلُ   .عارا دا اا ا  عارِّباتت : قاوت ، ؛ِّفاا  مِّعت تت دا رابا   اساا ا ، اعات باح ازا . عارا ياقاا  وا
را اة  : فالِّ ا  مِّصت  ، امت وب  ة   : ايت  عارا دا    .ت2ب"   ااسِّ

 
  وما بعدها ةتصر .  128/  2العيص بي ر بت:    ت1ب 

  ةتصر .  301 – 299/  4بت:  ر مقاييا الل ة بي   ت2ب 
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ساتي "  هذا: وقد علق أ.د/ فاضل المامرا ي علا األصل الثالث؛ فقاا:
؛عرابا  ألن   ا ايهر  يلحا   واخار الكلام، ماص قاولهم: بعربات معادة الفصايلت  ؛فا 
  يرت.  اإن قيال: العارب  اي قاولهم: بعربات معادة الفصايلت، معنااه: الفسااد، 
وكيااف نكااون اإلعااراب مااعخوفا مناا ؟ قياال: معنااد قولاا :  عرباات الكااالم،  ي: 

كتااااب  ؛فا  زلااات  زلااات عربااا ، وهاااو  سااااده، وياااار هااا ا كقولااا :  ع تااات ال
ع تتاا ، والااكيت الرجاال  ؛فا  زلاات الااكايت ... وهاا ه بالهتاازةت  سااتد: بهتاازةت 

 . ت1بالسلب " 

يه "  وقنناا اممنناف الراغنن : باااِّ راابا  التفصااب،: والعارا عاات راابا . البيااانا : واإلِّ  وإِّعااات
بيه    صاحت ،  ؛نضاح:  الكالمِّ   قاز : عالد قاز الكالم، مص البي ص الفصيب:  والعارا

وقاااااااز  .ي3: صاااااالت د چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ  : عااااااالد
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ       ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ جل جالل :  

رِّبا  .ي37:الرعاااااااااد د چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  الفااااااااارس يااااااااااحب  :والتاعااااااااات
بِّي ِّ  : معناه ،ي37:الرعد د  چژڎ  ڈ  ڈ  ژچ : عز سلران   وقول   .العارا

: وقيااال .كريتاااا ،الاااريفا :معنااااه: وقيااال .ال ا ااال وي رااال ،الحااا    نحااا    ،مفصاااحا
رِّباااا: معنااااه وا: قاااولهم ماااص ماعت  ماااص ،فيااا  لتاااا ناساااظا :ومعنااااه. اإلماااام علاااد عار ِّباااا

يه  . العربااي   الن بااي   ؛لااد منسااوب : وقياال .األحكااام بااِّ  قياال  ؛لياا  نسااب  ؛فا والعارا
، ي  بااِّ رابا بو ؛لياا ، التنسااوب  كلفاال لفظاا  فيكااون  عارا ز هااو: قياال تناعاات  نقاال صت مااا   و 

رياني ة بِّيجةِّ  ؛لد الس    .ت2ب"   عل  باسم  ست ي  العارا

 
  .  22/  1: ، لألستاف الدكتور/  ا ل يالب السامرا يمعاني النحو   ت1ب 

  ةتصر .  557بت: ياا  ر التفردات بي   ت2ب 
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ب  تحمنل فني طيات نا الندالال    ر  قل : فتبين ممنا سنبق: أن منادة   
خلااو  العربيااة، الكااالم الباايص، واللسااان،  صاااحة القااوز، الصااراحة،  التاليننة:

الضاااح ،  ياااب اإلنضااااح، البياااان، اإلنضااااح، ال اااودة، اإلباناااة، اإل صااااح، 
الظلاال الااتكلم بالح ااة، ؛زالااة األثاار، النشااا ، اإليناااس، والتحبااب ؛ليهااا، الاانفا، 

، ، ويااااااح   الظاااااال  ماااااص التظالرااااااةالفسااااااد، الفااااارس العرباااااايبالتظتاااااةت، و 
فياا  مااص  الشاار ، الكاارم، النسااخ لتاااوا لت اااس، ؛حقااا  الحاا ، ؛براااز ال ا اال، 

 ...؛لخ.  النس ة ؛لد النبي العربي  حكام، 
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ــة، واستحرــار  التوســع يف املعــتو بتوايــف الــدالالت اللغوي
  االستعماالت العربية:

،   ةتو ياف ماا انراوت عليا  التفاردة ماص معاانالتوساد  اي التعناد  قل :
واةتعثتاا  مااص ، ومااا انفااردت باا  مااص د  ت، ومااا االااتهرت باا  مااص اسااتعتا ت 

، ماراد، ومتعايص، لا  وقعا ، ود لتا  أمر -؛الارا ها، و ا ت ب  مص ؛نحا ا هاا 
شااا ا عااص سااارها، و يفتااا وبااال   ثااره، وعتاا     ؛ف باا  يتعكااد ساابب ؛يثارهاااا، وياكت

وانساااا امها مااااد ، حااااا ، وحيثيااااة اسااااتقرارها مقاماااااويفصااااب عااااص وجاااا   عينهااااا 
يتقرر  ي  و  : استحالة ا ست نا  عنها،  و استبدالها عنايرها نظتا  متا  

ةلوتااااا إلث ااااات سااااتو نظتهااااا القرآنااااي، ورومااااا لتعكيااااد وجاااا  ؛ع ازهااااا ب يرهااااا  
  البياني.

ــب ــدلوالتف  ااععلص  نهااا   حقيقتهااا  سااهم  ااي الكشاا  عااص عض ذه امل
:  ن مبناهاا:  اععلص ،؛ليهاا ساند ماا  ناية ةهاا، و بتاا   الر  الل ات، و  صحها   

،  و اوح الد لاة حقا  مد مص الكالم، والبلي   ،القوز، ومنا ها: البيص صيب  
 .، وانتفا  الشبهةالح ة وسرويوسعة التعبير، 

ببينان ؛  ؛ لتكنون لغنة التنزينلأماط اللثاف عنن بواعنث اختيارهنابعرها  و
ذما مبن  ل نا دخ، وممتدعيا  مبو  امع از؛  أن ا من مقتضيا  حاا التح

ْن أننزا علني م القنرآن، من البيان الرا ق، والم نا الفا ق؛ اما أن ا  لمان من 
امننا أن ننا وصننف  هننذا اللمننان ف نني وصننف لصنناح ومبنن  تمكننن م منننه، 

  .  للقرآن

، وخلنو  ال ربينة؛ ل منا النم   لا النبني    ومن هنا كان مدلوال:
وق  ما اميحا ي؛  ذ ب ما يتقرر  ذباا زعم النزاعمين: أن القنرآن منن ت لنيم 
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 البشر، بل هو ب ذه النمبة تنزيل من ال زير الحكيم. 

وأشناد ذمقومات نا، وظيفت نا،  وأعلنن  خصا صن ا،    :وبعرها أفصح عن
وأحمنننن ا ذمنننا تقنننرر ل نننا منننن اون نننا أبلننن  اللغنننا ، وأشنننرف ا، ودعا م نننا، 

منبنن  المننالمة مننن التبنناس ال ننودة فنني البيننان، و فصنناحة، امننا أن ننا مب ننث 
تمنناف طرينق الفمناد، و الخلنل، و إزالنة و  ،الخلنو  منن الخلنطوسنبيل  الداللنة،
  .عن المرادامفصاح 

 بلمنان م،حي و ال نرب؛  ذ ننزا الناالمتننان علنا   حمل بواعنث  بعرهاو
وتمكنننوا مننن ف مننه، ووقفننوا علننا سننمو نظمننه، وع ينن  ترايبننه، وحمنننن 

    نم ه، وبدي  بيانه.
 تعلن

َّ
م

َ
ثانياا،   إةالتا   و ، و  هتا اي    مستوليتهم، ويتقرر دورهم  ومن ث

   .. ؛لخ. والتحا ظة علي ، وال ب عن  ثالثا.
 كان ملدلول:

ْ
ة
َّ
م

ُ
شنديد الوقن ،   ،ألصنيلالفرس ال ربني اصاح     ومن ث

وبال  األمنر؛ ذمنا حقنق منن بواعنث االمتننان، وروافند الفضنل وامحمنان؛  ذ 
حمل في مباوينه م ننا: الخنالي منن شنا بة االخنتالط، الثابن  لنه الصندارة، 
المقرر له التقدف، ال دير ذالفوز؛ مما يوحي ذمبق المتصف بذلك الوصف، 

وا ملكنات م، لنُ  َّ تنرام م، وف  وصدارة أهله؛  ذا ما تمكمنوا بلغنت م، ور  نوا  لنا 
وسنننخروا ن منننة ه ت نننالا علننني م أن  ننناء االمنننه سنننبحانه بلمنننان م النننذخ 

مَّ ف نم الواسنبة   ؛اصبفي ليكون مفتاح الت امنل من  رسنالة المنماء؛ ومنن من 
 يتلتا ب ا ف م االمه ت الا، وإبالغه  لا الخلق.  التي

تا في   حيث  بتتعلق ، ورتب  ي اإلفعان ل ، والعتل ب  وبعرها نوه
التتقدم س قا،  وحيثيات كون  ك ل   كتص  ي  ن   ةيص  ن : الشريف، الكريم،  

حكتا،   مص  التهيتص  في   لتا  الناسخ  ال ا ل،  وي رل  الح ،  نح   ال ي 
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الكاال    التزيل  سادا،  الشبهة،  مص  الظال   بالح ة،  التتحدث  األحكام، 
الحكم، والفصل، التقرر ل    ا، التثبت  صاحة، والتؤكد ةيانا، الثاةت ل   عر

   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ ٹ ٹ.  الهيتنة، وال قا 

ان ه:   وق اا  ي.  6-1دال قرة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ ڇ  ڇ     چ ُسْبح 

ڑ  ڑ    ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

 ي. 48دالتا دة:  چ...  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک  ک

عكد مكاناة الل اة علد الراعة     وحثا،  ا  ي ا   اي وتل  رتي   وبعرها
وهااا عناد  هلهاا  بتااا حتلا  فاا الويا  مااص ةرهاان ثباوت حااب الل اة عنادهم، 

وإليا  يتساابقون، وقاد انراوى علاد قد نزز الاوحي بتاا نحباون، وبا  يتفااخرون، 
 مندلوال : اي ها ا  نساهمما نحق  لهم الصادارة، ويحفال لهام ساام  التكاناة،  

متاااا  ،التحباااب، و ياااب الااانفا، والضاااح ، وجاااودة البياااان، و صااااحة اللساااان
 النهل مص فيض .ي عث علد يرتب  ي اإل  از علي ، و 

األثار، لا  بعاده الاد لي، وعتقا  التعبياري  ؛ف نكشا    كما أن مـدلول:
عااص كااون الل ااة عنااد  هلهااا هااي األثاار الاا ي نسااتدز علاايهم باا ، و علااو مكااانتهم 

وعنوان  قدمهم، وم عث مص خالل ، و ستو ر يا بار سام    هي سبب  فوقهم، 
، وبرهاااااان وجااااال اعتتاااااادهم، ومبت اااااد يااااانعتهم، ومااااادعد  ظااااارهميااااادار هم، 

كااانوا علياا  مااص التفاااخر ةهااا، مااص التناسااب مااد مااا هاا ا  ااي و  ...؛لخ.زعااامتهم
 ما   نظفد!  والت اراة مص خاللها،

لا  وقعا  الاد لي، و ثاره اإلنحاا ي  فيساهم  اي   ومدلول: النشاطهذا:  
، وبرهانياااة ؛ع ازهاااا، وهيتنتهاااا، وياااالحيتها لكااال زماااان ومكاااانالتعكياااد علاااد 

ل ااة  ضفا ااة،  تتيااز بكثاارة التاادلو ت، وسااعة حيااث ؛نهااا  ةالتتهااا، وسااتوها 
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الااد  ت، و عاادد التعاااني، و نااوي اإلنحااا ات، والتناااحي   هااي ثريااة التعاااني، 
 واسعة الد لة، تنية التعبير، يادقة اإلنحا ، متعددة اإلالارة.  

ال نرب؛  ذ أمبن  ل نم منن األدخنل فني  قامنة الح نة علنا  هو    وبعرها
 لبيان، ما من شلنه امقرار ذه، وامذعان له. ، والبالغة، و ودة االفصاحة

وهااا قااد  حااداهم ؛لااد  ن نااع وا بتثاال هاا ا الكااالم الباايص، الوا ااب الفصاااحة، 
   كتلاااوع ااازوا   ااام الع اااز، و ، عنااادهم ماااص األدوات والتلكاااات ماااد ماااا  اااو ر 

   قامت عليهم الح ة، وقرعت عنهم األع ار بتا   تانة ورا ه! 
ثاةات لا  الصادارة، ومحكاوم لا  بالساب ،    ن ها ا الاوحي،  تقـرر:وبذلك  

مهتااا ةل ااوا  ااي الفصاااحة ، ب علااد تيااره،  هااو الحكاام، والتهاايتص لتااا سااواه ر ِّ عااا نا 
مج كااااان مااااص مقتضاااايات العقاااالوالبالتااااة والبيااااان،   النفااااوس:، وسااااالمة ومااااص ثااااا

   بحقيقة ؛ع ازه!ب الل ، وا عترا  اإلقرار اإلفعان ل ، و 
عنايار الانظم هاي عربياة اللساان، محلهاا: القارآن   اال   ت ولتا كان  هذا:

ةد مص دراستها  ي  و  ل تها، و هتها  ي ؛ ارها،  يثبت لها: ماا  تيازت با  
عت  الد لاة، وياد  التعبيار، وساعة ا ساتعتاز، ودقاة اإلنحاا ،   من:ل تها،  

 وفيص اإلالارة،... ؛لخ. 
مَّ ف نني الها العربااي  حيااث    نفاا  عااص ماادلولها الل ااوي، واسااتعت ومننن منن 

كانااات مراويهاااا هاااي األدخااال  اااي التعبيااار عنهاااا، وار ساااام حقيقتهاااا، وإعاااالن: 
خصا صااها، وبالتاااالي  ااال ةاااد مااص استحضاااار جتيااد مااادلو  ها، و فعياال كا اااة 

 استعتا  ها  ما  مكص فل .
وه ا ما يتناتم مد مكانة الل ة العربية، ويتس  لسعة مساحتها التعبيرياة، 

 ردا ها، وندرة دقا قها التعنوية. ويست يب لدقة مف
" ؛ن    الا   ن الا ي عناده  وفي هذا الصدد قاا أ.د/ فاضل المامرا ي:
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الي  مص التعر ة، بالل ة العربية، و سرارها  نعلم دقة ه ه الل ة العظيتاة،  اي 
التعبياار عااص التعاااني، وسااعة مساااحتها التعبيريااة، وقاادر ها الها لااة علااد  وليااد 

توسد  يها، و فوقها الفني  حتد  صل ؛لد درجة اإلع ااز " التعاني، وعلد ال
 . ت1ب

ومص ثاتجتت  يتتهد  ن كال مفاردة بساوا   كانات اساتية،  م  علياة،  م   قل :
حرفياااةت موساااومة بكونهاااا عربياااةح، ؛نتاااا هاااي  عااارب عاااص نفساااها، و كشااا  عاااص 
حقيقتهاا، و تاية اللثاام عااص كاوامص معانيهاا، و فصاب عااص مرادهاا، و بايص ةدقااة 

ي مكنوناااات  يا هاااا، و ر سااام  سااا اةها، و اااتكلم بالح اااة عاااص نفساااها، و حتااال  ااا
وماص ثتات ا ساتت   هاي واردة ةرساالة ؛لاد ال شارية مراويها ةواعث اختيارها، 

النشا ، ؛زالة الظلل، والفساد، التكلم بالح ة، الظلو  ماص   ذمدلوال :العربية  
الظلاااة، وا لت ااااس...؛لخ  ألن مفردا هاااا    بااايص التعااااني  حساااب  ةااال  رساااخ 

بظاللهااا، حاملااة الكثياار جاا ورها، و نرلاا  ةااد لتها، و ضاارب بفروعهااا، و تتااد 
عبياار الفيو ااات، وبعااد  مننن: والبنندي مااص التعاااني، والعديااد مااص اإلنحااا ات، 

 اإلالارات، وسعة التلويحات. 
 اارورة  و يااف جتيااد الااد  ت الل ويااة، واستحضااار كا ااة  ممننا يقننرر:

ا سااااتعتا ت العربيااااة   ولياااادا للتعاااااني، ومراعاااااة إلث ااااات اإلع اااااز البياااااني  
 است ابة لتقام التحدي القرآني.    

، وكينوناااة  اااي التعاااانيوا ساااتعتا ت، ، الاااد  ت و اااي  لااا   لااا   قلننن :
حااوز   اا  الساادة التفسارون  - اإلالااارات اللراا  ، و ، وإ اار فه واإلنحاا ات 

:  وجيهااا، والاارحا، و حلاايال، واسااتن ا ا... عرباايت  ااي الاانظم القرآناايوياا  ب
  .    ي الفصل الثاني وه ا ما سيتضب وتير فل ،

 
  .  5: ياا ، لألستاف الدكتور/  ا ل يالب السامرا يال تلة العربية والتعند   ت1ب 
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 املبحث الثاني 
 ضوابط دراسة عناصر النظم، وفهمه 

ال ي نسل   ي التعامل مد  لا  العنايار   الرري   وأعني ذالضواذط هنا:
ويمكنن تلخنيص ذه بمفردات النظمت، واألسا التي نعتتد عليها  ي دراساتها، 

 الضواذط فيما يلي:
ازا   ن ل ااة القاارآن، ؛نتااا هااي العربيااة.  أوال: لج  قااا راها  جااا كاات ہ  ھ  ھ  چ: فِّ

ازا  .ي2:يوساااااا د چھ   ھ  ے قااااااا ڻ  ۀ     چ :  قدساااااات  سااااااتاؤه وا

مج  الةااااد  ن يؤخاااا   ااااي ا عت ااااار:  ن الل ااااة   ي195:الشااااعرا د چۀ ومااااص ثااااا
 هام  ي مفاردة،  ال يتاع دعلي   االكريم، و  العربية هي مفتاح التعامل مد القرآن

  .- كتا سب  - معريا ها ؛   ي  و   و  سلوب 
راساااظة، ويقااايص مت ااا ر،  ماااص عقيااادة  اااي الدراساااة اااي  ا نراااال  :ثانيـــا
الاانظم القرآنااي مع اازة ؛لهيااة، ومااص ثااامج  كاال عنصاار فياا  ثاةاات لاا   نقضايان بااعن

نقضااي باسااتحالة ا ساات نا  عااص  ي مفااردة  – نضااا  –اإلع اااز، الاا ي ةاادوره 
 ااي سااياقها،  و ؛مكانيااة  ن  حاال  خاارى محلهااا،  و  قاادنتها ؛فا مااا  خاارت،  و 

ساهولة  عاديل  سالوب ورودهاا... وتيار   عخيرها ؛فا ما قدمت علاد تيرهاا،  و
 فل  مص ا حتتا ت العقلية التتكنة لها. 

 ن اإلع اااز متحقاا  للبنااات الاانظم كلاا ، سااوا   كاناات  ومننن هنننا يتقننرر:
عنايااره اسااتية،  م  عليااة،  م حرفيااة. وعلياا    ااال نتكااص القااوز بااعن مفااردة مااا 

لتاااة باااعخرى علاااد  سااااوي تيرهاااا  اااي د لتهاااا،  و اساااتعتا  ها،  و  ن  فسااار ك
 سبيل  نها بتعناها، فيتكص  ن   حل محلها،  و نست ند عنها. 



   (631( 

 

631 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

الكلمة فني المنياا القرآنني، فني ضنوء حقيقنة،  المير في تناوا  :ثالثا
أن لكننننل مفننننردة قرآنيننننة شخصننننيت ا الممننننتقلة، وهويت ننننا الفننننذة،  مؤداهننننا:

 يثارهنا فني سنياق ا ، وإنمنا ينتم  المميزة ل ا عما عنداهاوخصا ص ا الفريدة،  
دون غيرهننننا؛ لداللننننة اسننننتقل  ب ننننا، وم ننننان انبننننو  علي ننننا، وإيحنننناءا  
استصنننحبت ا، وإشنننارا  ابت ثت نننا، واسنننت ماال  اكتنف نننا، وغينننر ذلنننك منننن 
الخصا ص التي توفر  ل ا دون غيرها، وميزت ا عما عداها مما هنو قرين  

ا دون من ننا فنني ذاب ننا، و  لت ننا فرينندة فنني سننياق ا، ومتمكنننة فنني نظم ننن
سنننواها؛ ممنننا يفصننن : عنننن سنننمو نظم نننا القرآنننني، وي لننني و نننه  ع ازهنننا 

    . 1 البياني

لااو  ر اانا جااد   ناا   ااي وسااد مفااردة  خاارى القيااام ةاادورها   تااا الساار وإ  
 ؟!جد  ال ي بسب    امج ؛يثار الت كور علد التفروم 

ہ   ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀچ تاااثال قاااااز الحاااا  عااااز جاللاااا : 

ۉ  ۉ  ې   ې  چ:  الاعن . وقاز جال  ي44:ال قرةد  چھ  ے  ھھ  ھ

ي. عنااادما   اااالد ماااا قالااا  84داإلسااارا :  چې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ
العلتاااا ، والساااادة التفسااارون هناااا   جاااد  ن ثتااات ا فاقاااا ةيااانهم علاااد  ن التاااراد 

؛ن لم  كاص  -. كتا نفسرون السبيل  ي كثير مص موا ع  ت2ببالتالوة: القرا ة  

 
وماا  16ياااا   اي نظام ال تلاة الحالياة، لل احثاة: التفردة القرآنياةينظر في تقرير ذلك:      ت1ب

 ؛لد آخر الرسالة.   116يااا و ك ا بعدها، 
وما بعادها. والفار  ةايص  314وقد  صلت فل   ي مو ن . ينظر التفردة القرآنية: ياا   ت2ب

التفااارد يص يت لاااد  اااي ثناناااا  نااااوز الد لاااة الل وياااة للفعااال ب تلاااونت، و و يفهاااا. ينظااار 
  وما بعدها.  312آنية: ياا التفردة القر 
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علد  ن  الرري    عنرل  مص  ساؤز  از دوران   ي فهني، واقتحام    –كلها 
 -ه ه  و  لا   – ن  ؛فا كان ه ا هو الحاز، وكانت التفردة   فحواه:خا ري،  
خاارى،  تااا الساار  ااي ؛يثااار الااتالوة علااد القاارا ة؟! ومااا الساار  ااي  نااوي بتعنااد  

ر؟! التعبير بالرري  مرة، والسبيل  خرى؟! وهل نتكص استبداز التا  ر بالتافاسا ِّ فاساج
وهل ما  فيده مادة ب  ر  ت، وب  ر  ت، هاو عينا  ماا  فياده ماادة بت ز ات، 

؟! ومااا الاا ي يؤكااد ؛ع ازهتااا واقعااا، كتااا  ت1ب  و بت ز وت، ومااادة بس ب زت
  هو متقرر اعتقادا، ومت  ر نقينا؟!

ب ااااواز  ن التفاااارد يص بتعنااااد واحااااد   علياااا    نسااااتريد ؛ث ااااات   ذا قلنننننا:
اإلع از البياني  اي التفاردة التا كورة  ؛ف ؛نهاا  اي  لا  الحالاة ليسات متعيناة، 
تت مااا نساااويها، ويتكااص  ن نحاال  وبالتاالي ليساات متتكنااة  ااي الاانظم  كيااف وثاتااج

 كاااص  محلهااا؟! كتااا  ن هاا ا   نفصااب عااص سااابب ؛يثارهااا؟! و  يباايص لتااافا لاام

 
 الساابيل: تالساابيلوب ت,الررياا ب :ةاايص الفاار  "  قنند فننرا بين مننا اممنناف ال مننكرخ قننا ال:  ت1ب

هللا  ساابيل  قااوز: الررياا   علياا  نقااد   مااا وعلااد الررياا ، علياا  نقااد مااا علااد نقااد اساام
  فعاال  ن  ريقاا   قااوز: و  كاا ا،  فعاال  ن ساابيل  ساا حان ، و قااوز: هللا و رياا   عااالد،

 نفاار   وقااد .القصااد :باا  ويااراد القايااد، ؛لااد فيضااا  نقصااده  مااا ساابيل :باا  ويااراد باا ،
 ؛  الظياار باا  يااراد الررياا  اساام نكاااد و  الظياار،  ااي وقوعااا  تلااب الساابيل بااعن ةينهتااا:
مع ااام الفااارو  الل وياااة، للعساااكري: يااااا  .لااا ل  "   ظلصااا  ؛ اااا ة  و ةويااا  مقترناااا
 ةتصر . 313

وحتد يتم الوقو  علاد الفار  ةايص التفارد يص    ةاد ماص دراساة ال ا ر الل اوي لهتاا،   قل :
وبيااان د لتاا  الل ويااة، واسااتعتا    العربيااة، و وجيههااا  ااي  ااو  فلاا ، و و يفهااا  اااي 

 السيا  ال ي انروى عليها.    
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صت ياااادعي زورا: ؛مكانيااااة  ب قاااارؤونت،  و ب ريقااااات اةتاااادا ؟! وبالتااااالي نظهاااار مااااا
 ا ستبداز، وعروم الت يير  ي الكالم التع ز. 

 ن ماد ي التفرد يص بتعند واحد، وه ا   يليا    :ادعا   كما ي وز عليه:
بالل ااااااة العربيااااااة، واسااااااعة اللسااااااان، تنيااااااة الد لااااااة، ثريااااااة التعاااااااني، متعااااااددة 

 ز.  ا ستعتا

مَّ   ن كاال مفااردة عربيااة  فحننواه: تقااوم الدراسااة علااد  قرياار مبااد ،  ومننن منن 
مستقلة الد لة،  ريدة التعند،   ة ا ساتعتاز، متعيناة  اي الانظم، متتكناة  اي 
النسااو، مقصااودة  ااي الساا  ، محااددة  ااي الساايا ، مترل ااة  ااي التقااام، متسااقة 

 للترام، مست ي ة لتقتضد الحاز. 
د انرااوت علياا ، ود لااة اسااتقلت ةهااا دون سااواها،  وإنتااا يااتم ؛يثارهااا لتعنااح
متااا هااو محتتاال عقااال  ااي باةهااا، وهاا ا مااا يتناسااب مااد  بيعااة الل ااة العربيااة، 
التتسااتة بالفصاااحة  ااي اللفاال، والسااعة  ااي التعبياار، والبالتااة  ااي األدا ، كتااا 

ريااة الفيو ااات،  نهااا حتالااة  وجاا ، متعااددة اإلنحااا ات، متشااع ة اإلالااارات، ث
متاااا نكشااا  عاااص كاااون  – نضاااا  –عتيقاااة التعااااني، كثيااارة الاااد  ت. وهااا ا 

 التحدي القرآني قا تا  ةدا. 

مثال  –؛ن التالوة بتعند القرا ة،  و السبيل بتعند  الرري   أما  ذا قلنا:
 تا ال ي ن عل التحدي قا تا؟! وما ال ي نحتلنا علد  ن نحيد عص ال حث   –

و   اااااي  عتاقهاااااا، والوقاااااو  علاااااد د لتهاااااا، واستحضاااااار  اااااي فا هاااااا، وال ااااا
 استعتا  ها، وتير فل  متا يؤكد ؛لهية نظتها، ويقرر: ستو ؛ع ازها ؟!   
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وإث اات ها ا التباد  لايا ةاادعا هناا، و  ماص مساتحدثات ال حاث، ةاال  قلن :
ه ا ما علي  جاله العلتاا  التعنيايص ةها ا الت ااز،  مثااز:  ياحاب بالتعااجمت، 

 وتيرهم.
 نهاااو  عمااا"  يقننرر هننذا الم نننا، ويدعمننه؛ فيقننوا: وهننا هننو البنناقالني

  اااي و حاااار جهتااا ،  اااي  تيااا  العقاااوز  اااإن  ورياااف  ،و عليفااا  ونظتااا ، ،القااارآن
 التكاان، عظايم التحال، الاريف علام ها ا  ن :واعلام .وياف   اي  و ضال  بحره،
 عصاتة  هال و   حتيا ، عشايرة لا  ليسات  األياحاب،  عيف الرالب،  قليل

 .الشاعر ماص و ع اب  ال حار، ماص و هاوز الساحر، ماص  د  وهو  .في   لتا   فرص
 مو ااااد  ااااي تالصاااا بب :و ااااد  ن  حسااااب  و ناااات  ؟!كاااا ل  نكااااون    وكيااااف

  كاا ل  ولاايا ساا عا؟  و ،الااعرا نكااون   ن ؛  ،كااالم كاال  ااي نحسااص تالف اارب
 اللفظة عن   زز   ،مكان عص و زز  مو د،   ي   نفر  قد   اللفظتيص  ؛حدى   إن

 فياا  و  اادها مظانهااا،  اي و راهااا رانهااا،يب  و ضاارب  فيا ،  ااتتكص ةاال األخارى،
 محاال  ااي -مو ااعها و ااعت  لااو -األخاارى  و  ااد   و انهااا، ؛لااد منازعااة تيار
 ةيص ال ي الفصل  عر    كنت   إن .استقرار عص وناةية الراد،  ومرمد  نفار،

  سااتفد  لام  النظاام ي م اار  ومتصار ات  الكاالم، مواقاد اخاتال  علاد ،اللفظتايص
 ولكال .عليا   وجاب  وا   ااي با ،  ولاد التقلياد   وكاان  الايتا،  علي   ب   نقر  متا
 تياار ماص الشاي  ؛لاد الوياوز ؛لاد ساابيل و   ريا ، علام ولكال سابب،  الاي

  .ت1ب"  سبيل  تير مص تايت  ةلول و   ريق ،

 
  وما بعدها ةتصر .   183: ياا ، لل اقالنيالقرآن؛ع از    ت1ب
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 ن كاال مفااردة مسااتقلة الد لااة، منفااردة التعنااد،    فننلعلن اممنناف: قلنن :
نسااد  خاارى القيااام مقامهااا، و  يوا اا  مقتضااد الحاااز علااد ا ستعا ااة عنهااا، 

  و استبدالها.  

 ؛لااد  حتاااج   مناا ، آنااة كاال و ااي القاارآن، كاال  ااي مسااتو د الوجاا  وهاا ا" 
  .ت1ب " مكانها  ي ،فريدة القرآن  ي كلتة كل   وانتقا  ،اختيار

مَّ قينل: منن سنما  الننظم القرآنني:  ودقاة ، لفا ا   اختياار  حساص"    ومن من 
، ؛  ةهاااا نحاااية   حتاااد  اللفظياااة الثاااروة واساااعة العربياااة والل اااة : دا هاااا  نباااي 

 ثاام ثرو هااا، جتيااد علااد ا ااالي ؛لااد نحتاااج  و نساا   ،لفاال  حسااص  استحضااار
 ، نسااااابها اساااااتعتاز ثااااام األلفاااااا ، ماااااص التوقاااااد يال ااااام ماااااا جتياااااد استحضاااااار

  مما يقرر: و ه  ع ازها ! . ت2ب"و  صحها

ــا التعتباار  ااي  ناااوز عناياار الاانظم، ودراسااتها، مااا هااو منااو   ن  :رابع
الكشا   اي عليا   عليها  يها، وهو ال ا ر الل اوي لبنا هاا  فيعتتاد ةها، ومعوز 

كاناااات حقيقيااااة،  م ساااوا    – ت اااد د لتاااا ي اااادر   فمفاااردات الاااانظمد لااااة عاااص 
، مد ، وك ا  ي مصادر التفسير ي مظانهااستعتا       ، واستقرا -ت3ب  م ازية

كااال  ، و و ااا  ن  ستحضااار :ت4ب الااانظم مفاااردات األيااال  اااي كااال مراعااااة  ن 
 

 وما بعدها ةتصر  نسير. 263: ياا لرا عي، لالنبوية والبالتة رآنالق ؛ع از   ت1ب

 . 262: ياا الكريم القرآن لومع   ت2ب
ناات حر ااا  فاايفهم معناااه مااص هاا ا يتصااور ؛فا كاناات التفااردة اسااتا،  و  عااال،  مااا ؛فا كا  ت3ب

 العربي.   ستعتالخالز ا
 نقسم ؛لد: اسم، و عل، وحار .  عنادما ياتم  ناولهاا  -كتا هو معلوم  -التفردة قلت:      ت4ب

بالشرح، والتحليل  يراعاد  اي فلا  الشاكل، والقالاب الا ي وردت فيا ، دون التفريا  ةايص 
الد لااة: سااوا   كاناات مفااردة،  م مرك ااة   تعامااال كاال منهااا كتفااردة مسااتقلة، بتالحظاااة 
== 
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، واإل اادة منهاا  العربياة ، و فعال كا اة اساتعتا    اي السايا   الل وياة  امدلو  ه
اسااات ابة لساااعة التعبيااار، وعتااا  الد لاااة، وساااا ر الظصاااا     ماااا  مكاااص فلااا 

مج لتفردا هااا   ويااال ؛لااد ؛ث ااات اإلع اااز البياااني  الثاةتااة لل ااة العربيااة، ومااص ثااا
  ي نظتها. 

ماا لام نكاص سابب خاارجي يادعو ؛لاد خاال  فلا ، يتاع د معر تا   ااي ها ا 
 او  نظام آخار،  و دليال عقلااي خاارجي  فيظصا  عتومهاا،  و ينحاي عااص 

 يا  بعص مدلو  ها. الس
وفي هذا الصدد أستلنس ذف ل امماف الببنرخ؛ حينث قناا مو  نا م ننا 

قااانت، هاو الاا ي اسات   عوياال و ماا" اسنم الفرقننان:  التفسااير  هال  فساايرا   اإن ب ارت
 وكان. النج اة هو:  قيل. مؤ لفة التعاني  ي هي مظتلفة، بعلفا   فل    ي  جا 
 قاوز  اي وقيال. التظاراجا : تبالفرقاان: عنهتاا نقاوزر اي هللا  عاالد     اس  اةص
را ا  ياوم   :ي41:األنفااز ساورةد  چٹ  ڤ   چ :  وجال  عز  هللا   عاالد فيا  هللا  اا

 معناااد  اااي التاااعويالت  هااا ه ثااام عقاااب اإلماااام قاااا ال: وكااال. وال ا ااال الحااا    ةااايص
لل   قاز: وفل . التعاني متقاربات  - لفا ها   اختال   علد - بالفرقانت  ثم عا

. ن ااة من  التظرجا  فل  ل جاعل   قد  في    كان   مر  مص  مظرج    ل   جاعِّل  ماصت    ن  
ي ؛فا وكاا ل  ر  قااد  مناا   نا اا ِّ صت  علااد ناصااِّ اه مااا و حا، فياا  با ااا رِّ   سااا  وباايص ةيناا  و ااا
و ا    تيااد باغياا   التعاااني  يااحيب قااوز   بالفرقااانت، معنااد  ااي روينااا مااا السااه
قانت و يل .ذلك في  ألفاظ م  م اني  التفاا  الشايتيص، ةايص الفار ا : عندنا بالفارت

ة، وإ هاااار واسااتنقاٍف، بقضاااٍ ، فلااا  نكااون  وقاااد . ةينهتااا والفصاال ٍر، حا ااج  وناصااات
 

== 

دت في ،  ل  و يفة  خرى  فهم  ي  و  الد لة ور ي ال  ر الل وي لها،  ما القالب ال 
 الصرفية، وك ا النحوية، والصو ية.   
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ل التح    ةيص التفر ِّقة التعاني  مص  فل   وتير  القارآن  ن   ة ل   بيص  قد . والت رِّ
ت ي ات  ساااا  معااااني وساااا ر  را ضااا ، وحااادود  و دلجتااا ، بح  ااا ، – لفصااال  ب رقاناااح

، ةنصااااره: ةينهتااااا و رقانااااا . والت راااال التحاااا  ةاااايص -حاكتاااا   و ظ يلاااا  التحاااا  
 .  ت1بوقضا ح "  حاكتحا الت رل،

و ااا   نااا  قاااد  عااال الد لاااة الل وياااة، و  قلننن : فتبنننين منننن صنننني  اممننناف:
ا ستعتا ت العربية،  ي  هم التفردة القرآنية، معلال  عل  بكاون  لا  التعااني 

ا ةينهااا، و ن  نوعهااا مااص باااب التكاماال وا  حاااد،   مااص والااد  ت متفقااة فيتاا
باب التناقص وا ختال ، مبينا مص ورا  فل  ساعة التسااحة التعبيرياة للبناات 
الاااانظم، وماااادى  عا اااادها، ووجاااا   كاملهااااا فيتااااا ةينهااااا، وإسااااهامها  ااااي ؛ تااااام 

 التعند، والكش  عص التراد. 

"  الةاد  و   بنذلك قنا ال:، -رحت  هللا  عالد  -الش راوخ وقد صرح امماف  
واساتعتا     اي الل اة  ألن القارآن جاا  ةلساان عرباي مبايص،   ، ن ندرس اللفل

 . ت2ب تص ال ا ز  ن يوجد اللفل  ي الل ة ول  معاٍن متعددة " 

ل  هننذا الضنناذط فنني ف ننم عناصننر النننظم؛  عناادما  عارم لقااوز الحاا   وف  ننَّ
ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  گچل ثنااااااؤه: جااااا

 چہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 :هاي التاادة منم قناا م يبنا:  خاالفيص؟  معند  وما"    قاا متما ال:ي   83دالتوبة:
. فلا  وتيار ت،و لاا خا بو  ت،خاال بو  ت، لات خا ب  : يها  ،ت ا بو  ت، مب  و  ت،خا ب
  ن وإماا .  هللا رساوز ماد الظاروج عاص  ظلفاوا قاد  نكوناوا  ن  ؛ما  ت:خالفيصبو

 
 وما بعدها ةتصر .  98/  1 فسير الربري:   ت1ب
 .  4077/  7 فسير الشعراوي:   ت2ب
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. خلو ااااا نكونااااوا  ن وإمااااا .الظااااروج ر ضااااوا بااااعنهم    الرسااااوز خااااالفوا نكونااااوا
  كااعنهم  الشااي   ساااد  علااد ياادز الرا حااة و  ياار الرا حااة،   ياار هااو :والظلااو 
 رساااوز  مااار خاااالفوا قاااد  ألنهااام   اساااديص : عناااي ،ومظاااالفيص.  اساااديص  يااا حوا

 .ت1ب" هللا

پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ قاا عند قوله عز شانه: و 

 مااااا"  متمننننا ال، وم يبننننا: ي135دال قااارة: چٺ  ٺ       ٺ  ٺ     ڀڀ         ڀ
 بااالتعند عالقااة لهااا نكااون   ن  ةااد  اللفظيااة ا الااتقاقات  ؛ن ؟چڀڀچ معنااد

 هااااو هاااا ا ، خاااارى  ؛لااااد قاااادم  تياااال  ن  القاااادميص  ااااي مياااال :الحنننننفو . الل ااااوي 
 چڀڀچ:  عاالد وقول  .اعتداز التعوج  عص  ا عوجاج  ؛ن  :ونقوز  ..الحن 
 هللا ماانهو عااص ال شاار تفلااة نصااحب ألناا   كلاا  الوجااود  علااد هللا ةنعتااة  اا كرنا

 . ت2ب"  ا عتداز ؛لد التوجود  ا عوجاج مص الناس ويعخ   عالد، 

 الاديص : عناي ،چڀڀچ كلتاة  ن نفهام ونحاص"    آخنر:في موضوقاا  
 هااو  ااالحن  التحسااات، مااص مااعخوفة والكلتااة ، عااالد هللا مااص القااادم الصااا ي

 كل ؛لد الحن  نقل ثم الرجليص،  ي اعوجاج : ي   سفل،  مص  الساقيص   ي  ميل
  ااي السااالم علياا  ؛ةااراهيم كااان هاال اإلنسااان، يتسااا ز وهنااا .مسااتوٍ  تياار  ماار

 ؛ن: نقااوز وهنااا عااوج؟ والحناا  حنيفااا، نكااون  وكيااف ا سااتقامة؟  ااي  و العااوج

 
وقااااد  ناولاااات  ااااي التفااااردة بالشاااارح،  هننننذا:ةتصاااار .  5389/  9 فسااااير الشااااعراوي:   ت1ب

والتحليل   و فت كل مدلو  ها، و علت كا ة اساتعتا  ها، بتاا نكشا  عاص  تكنهاا  اي 
التقاام، ويؤكااد ؛ع ازهااا البياااني  اي الاانظم. ينظاار:  ساالوب ا حت ااا  ااي القاارآن الكااريم: 

 . 505 – 494ياا 

 وما بعدها ةتصر .  606/  1 فسير الشيخ الشعراوي:   ت2ب
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 واعوجاااج وثنيااة علااد جااا  ولكناا  ا سااتقامة، علااد كااان السااالم علياا  ؛ةااراهيم
 العاوج، ها ا عاص ليظارج  علي  الساالم  ؛ةراهيم  وجا .  معوجا  كان   العالم  ، ال
  .ت1ب"  مستقيم  هو العوج عص منحر ا دام وما

 ماص: مشات   اعل، بتعند:  عيل، " والحنيف: ومن م مَّ قاا ابن عاشور:
 الاا ي   التاا هب   ااي التيال والتااراد: الرجاال،  ااي التيال وهااو بالتحرياا ، الحنا 

 ألن للتلة  مدحا ه ا كان وإنتا .التعتاد  الرري  عص مشي    ي  نتيل  حن   ب 
 دياص   ا  عتيا ،  اللة  ي كانوا  علي  السالم  ؛ةراهيم  ملة   هور  يوم  الناس
 مادح لقاب  الحنياف ياار ثم بالحنيف،   لقب   عنهم   ما العلي  السالم    ؛ةراهيم

  .ت2ببال ل ة " 

نِّيااف"  فنننن ل: التحا ا ااِّ د التتا يص ؛ِّلااا  فيقاااز:  فساايره   ااي يتسااد ،  ااميمالتسااتق الااد ِّ
 ويقااز:. الرريقاة التساتقيم هاو  ويقاز:  التظتون،  هو  ويقاز:  الناس ،  الحنيف:

 .ت3ب الرري  "  قوم يتحرى   ي: يتحن ، هو

 ن التعاوز عليا   اي دراساة التفاردة،  :ينصنني  اممنامقل : فت لنا منن 
التوساد  اي التعناد  و هم معناها: ؛نتا هو ال  ر الل وي لها، كتا   لد مبد  

و نزيلهااااا علااااد يااااة، و فعياااال ا سااااتعتا ت العربيااااة، ةتو يااااف الااااد  ت الل و 
 ثتر ا ، والتعادد السيا ، واإل ادة منها  اي الانظم، وبياان األثار التفسايري الا ي 

، كتاا  األأل  ارورة استحضاار مباد  ا الاتقا  للتفاردة، اإلنحا ي ال ي  كسابت 

 
 ةتصر  نسير.  1525/  3 فسير الشيخ الشعراوي:   ت1ب
 ةتصر .  737/  1: التحرير والتنوير  ت2ب
 . نسير وما بعدها ةتصر  110/  2: مقاييا الل ة بح ن  ت  ت3ب
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. وه ا ما علي  السادة و هتها  ي  و  وما التصقت ب  مص معان محسوسة، 
 . مص خالز  ناولهم للوي  بعربيت سيتضب  ي ثنانا ال حث و  ،ن التفسرو 

ر  ااارورة مراعااااة األسااااليب العربياااة  اااي  هااام الااانظم استحضاااا :خامســـا
القرآني   تص البديهي  ن  ؛فا كان لسان التنزيل عربيا   ال منا  مص  رورة 

:  ن قري اااا هااام القااارآن  اااي  اااو  معرياااات ل تااا ، و سااااليب لساااان ، وقاااد  قااارر 
التفااردة العربيااة لهااا مااص الظصااا   والتياازات مااا ن علهااا متتكنااة  ااي ساا كها، 

 ما ماص حياث اللفل. لسياقها، متسقة لعناير نظتها. ه ا مص حيث مست ي ة  
األساليب العربية التي ين  ي  ن نفهم القرآن  ي  و ها   سو   قتصر علد 

 مثاز يو ب األمر، ويقرب .    

ف ا هو امماف الش راوخ يقرر: أننه ال سنبيل لف نم القنرآن بندون لغتنه،  
قضنية أبنوة آزر مبنرا يم علينه   وأسالي  لمانه؛ فيقوا حاسنما الخنالف فني

 والقارآن ،األةاوة معناد  اي  القارآن  اساتعتا ت   ونعخ    الل ة،  نعخ    " ؛ننا  المالف:
 مااص الولااد  ينحاادر الاا ي الحقيقااي الوالااد  علااد  رلاا  كتااا األةااوة  ن  ااي يااريب
 القاارآن  ن ذلنك: علنا والنندليل .عتا   و الوالاد   خااي علاد كا ل   رلا  يال  ،

 الااا ي بعينااا  هاااوي، 74داألنعاااام:  چ...ٻ  ٻ  پ  ٻ  ٻچ: قااااز الااا ي
  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : قاااااااااااااااااااااااز

وئ ۇئ       وئ    ەئ    ەئ    ائ     ائ   ى    ى     ې    ې    ې

 وهنااا اأبااا ، هااؤ   وسااة ؛سااتاعيل ساايدنا  ااا   ي.133:ال قاارةد چۇئ  ۆئ  
 بااعن نراا  القاارآن كااعن عتومااة،  ةااوة هااي ؛نتااا ليعقااوب  ؛سااتاعيل  ةااوة  ن نفهاام
 األب  يرياااادون  حاااايص هاااام :لنقننننوا نننننلتي ذلننننك وب نننند. . ب  علياااا  نرلاااا  مالعاااا

، بظااال  مااا لااو جااا  الشظصااي باساات  نااع ون  و   ب، لاا : نقولااون  الحقيقااي 
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 ساا حان  الحاا  قاااز  لااو ؛فن .العاام ؛لااد الاا هص ينصاار  العلاام  ا ساام ةتحديااد 
 والاااد  هاااو آزر ؛ن لقلناااا: العلااام  نحااادد  ولااام ،چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ: و عاااالد

  ي:، چٻ  پچ: وقااااز ،ا سااام حااادد  القااارآن ولكاااص ؛ةاااراهيم عليااا  الساااالم،
ز   نتهاااااي وباااا ل   ب، كلتاااااة مااااص الحقيقاااااي األب  ليظاااارج الشاااااظ   اساااام مياااا 

  .ت1بالتسعلة "  ه ه  ي الظالفية

مَّ قننناا ابنننن عاشنننور:  لتعااااني  فسااايره نعاااد    القااارآن مفسااار " ؛ن ومنننن مننن 
 ماص دقاا   ةياان علاد مشاتتال نكاص لام ماا  تر      ي  الكتاز  حد   بال ا  القرآن
  رويااال ماااص الهتاااة ؛ليااا   ساااتو ماااا بتقااادار ،التفسااارة آنااا   اااي ،البالتاااة وجاااوه

 ا ساتعتاز  ار   ماص القارآن آي  اي ماا  ةياان  ؛لاد  بحاجاة   التفسار  واختصار،
 نكاااون  لااتال فلااا    ااي القاارآن آي بااا   اقاات  ومااا ةالتتااا ، وخصااا    العربااي،
  .ت2بالتفسر "  بتنزلة   التترجم بتنزلة فل  عص نعرم  حيص التفسر

 ااارورة ا عتتااااد علاااد  سااااليب الل اااة العربياااة  فتلكننند ممنننا سنننبق: قلننن :
،  -الااااا ي جاااااا   اااااي اأناااااة ةااااا كر العلااااام الشظصاااااي كاإل نااااااب  –التتعاااااددة 

معاااني  ااي  هاام   ةااد مااص فلاا   -ضااار ةالتتهااا، ومكانتهااا عنااد العاارب واستح
:  ن  لاا  تقننرر كمننا، ، والوقااو  علااد  نتااا  ةياناا ، و ااروب ؛ع ااازهالتنزياال

، األساليب مص  تص منظومة اإلع از البياني التي  بيص ساتو الانظم القرآناي
ي   ن يتسلب بعدوات  هتا ، ساحة النظم التع ز  عل ج راد ولو  صت ما     ن  :تبينو 

  ودعا م ولوج ساحت ، وإدراا ؛ع ازه.ةلوت ، آليات بويت ري 

 
 ةتصر .  3734 – 3732/  6: الشعراوي الشيخ  فسير     ت1ب
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 اي ؛ث اات اإلع ااز البيااني للانظم القرآناي، علاد ةياان  ا عتتااد   :سادسا
 عنايااار الااانظم، وحيثياااات ا سااااقهامااادى الوحااادة، وا نسااا ام، والتااارابة، ةااايص: 

، ؛قاااااران الاااااد  ت الل وياااااة لكااااال منهاااااالتقتضاااااد الحااااااز. وهااااا ا نساااااتفاد ماااااص 
، وإلقااااا  الضااااو  علااااد ؛ع اااااز ار كا ااااة ا سااااتعتا ت التنو ااااة ةهاااااواستحضاااا

للسااايا   ليت لاااد باااال  التاااآل ، وبااادند  م، ومااادى اسااات اةتهاهاااا  اااي الااانظو يفت
التدلو ت علد اختال   بينالتناتم، وع يب التتتيم والتعا د، و كيد التوا   

 وبنينحيثيات د لتها، و نوي استعتا  ها، و شعب ؛نحا ا ها، و عدد ؛الاار ها، 
 . ت1ب نظتها، وسيا  ورودها

 ،القارآن بتثال اإل ياان  ن :والصاحيب"  عبينة:ومن م مَّْ  قاا امماف ابنن 
  ن  ااي  ال شاار قصااور لاا  ويظهاار التظلااوقيص، مااص  حااد  قاادرة  ااي قااة نكااص لاام

 يااازاز   ثااام جهاااده،  يهاااا نساااتفرل ،قصااايدة  و ،خر اااة نصاااند ،مااانهم الفصااايب
 ، يهاااا  يبااادز  بقريحاااة فيعخااا ها  نظياااره أخااار  عراااد ثااام كاااامال، حاااو  ينقحهااا
 لننو عااالد،  هللا كتاااب و  .والباادز للنظاار موا ااد  يهااا كاا ل   اازاز   ثاام ،وياانقب
 .يو د لم ؛من ا أحمن يو د أن في  ،ال رب  لمان  أدير  مم  ،لفظة  منه  نزع 
 لقصاورنا  موا اد  ي وجهها علينا ويظفد ، كثره  ي ،البراعة  لنا  تبيصي  ونحص

"  الكااالم ومياز ،القريحاة وجااودة ،الا و   ساالمة : اي ،يومتاا   العارب  مر  اة عاص
  .ت2ب

 
علااد نحااو مااا قااد  اام  حقيقاا   ااي بحااث: التفااردة القرآنيااة  ااي نظاام ال تلااة الحاليااة: ياااا   ت1ب

 وما بعدها.  124

  ةتصر  نسير.   52/  1: الوجيزالتحرر   ت2ب
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؛ث اات الع از عاص اإل يااان بعقصار ساورة ماص القاارآن،  قلن : فقنرر اممنناف:
 وأعلن:مدى التتكص  ي اللفل، واإلحكام  ي النسو، والبراعة  ي النظم،  ن  يَّ وب  

 نااا  حتاااد  ااادرا ةالتتااا ، و ظهااار ةراعتااا    ةاااد ماااص: ساااالمة الااا و ، وجاااودة 
 القريحة، وميز الكالم. 

: بعناا    ساابيل لفهتاا ، والوقااو  علااد  سااراره ؛  مااص خااالز ممننا يننوحي
مفتاحااا ، التتتثااال  اااي ل تااا ، متاااا نشاااير ؛لاااد  ااارورة  حليااال مفردا ااا  ل وياااا، 

غيااا  حتااد يااتم الكشاا  عااص واستحضااار اسااتعتا  ها عربيااا، و هاام  سااالي   ةال
  صاحت ، وإث ات ةالتت ، ويتقرر: ؛ع از ةيان ، واستحالة معار ت . 

 ةها ا نا يم الظرياب مقاررا ها ا التعناد: " ؛ومص ثاتجتت قاز الشيخ عبد الكار 
 معهااام كااان الااا يص العاارب، علاااد  عااالد ةهااا هللا  نعااام جليلااة نعتاااة هااو اللسااان
  .ت1ب"  ...النور ه ا ؛لد الرري  مفات  وحدهم

ل  مفتاح، يتع د مص خالل   – ي: القرآن   – قرر الشيخ:  ن النور  قل :  
 هتااا ، والوقاااو  علاااد  ساااراره، وال اااو   اااي  عتاقااا ، وا تتااارا  ماااص خياااره، 
والنيل مص فيض ، وه ا التفتاح يتتثل  ي ل ت  التي ةها نزز، و  الا   ن ماص 
مقتضاااايات فاا: مراعااااااة حيثياااااات هااااا ا اللساااااان التظتلفاااااة، والتتعاااااددة، والتاااااي 

 ها، وقالاب ياياتتها، و سالوبها، متاا هاو  تصور  ي د لة الكلتاة، واساتعتا 
 متو ر عند العرب وحدهم، ومظهر مص مظاهر ؛كرامهم. 

  

 
 . 102/  13التفسير القرآني:   ت1ب 
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، ماص كونهاا: ياادقة، نظتهااز خصا   الكلتة القرآنياة  اي  اةر ؛  :سابعا
، قويااة، مرن ااة، متتكنااة، ثريااة التعاااني، ت1بمعباارة، موحيااة، مصااورة، م ساادة 

 -....؛لااااخ ت2ب العلتيااااة،  ضفا ااااة التعبياااار، مع اااازة الد لااااة عتيقااااة  الد لااااة

 
مج قياال  ااي سااتات الاانظم القرآنااي: "   ت1ب  ،القرآنيااة الكلتااة  ن  وفلاا  :التصااوير ؛ ااادةومااص ثااا

 ةاال  كاارة،  شااظي   و حركااة، نقاال  و مشااهد، ةرساام و سااتقل  نيااة، يااورة للقااار    قاادم
م ؛نهاااا  وإةرازهاااا الت اااردة، التعنوياااات   سااايم ،تالت سااايمب العصاااريون  نساااتي  ماااا لناااا  قاااد 

 القاارآن لااوم" . ع  يهااا و ااعثيرا ،الاانفا مااص  تكنااا التعنااد لتزيااد  محسوسااات  و ، جساااما
 .  265: ياا الكريم

   علهاااا، ع ي اااة برريقاااة ،الكونياااة القضاااانا عاااص الكاااريم القااارآن   اااارات جاااا ت  قاااد"    ت2ب
 ماد  تناساب ،التعمال نكشفها ،بتعان  فيص  لكنها  والعامي،  القدنم،  العربي  عند  مفهومة

 دراسااات باا  حفلاات متااا م هولااة، كاناات التااي ،الحقااا   مااص مزيااد و هااور العلاام،  قاادم
 نرااوز ،ال ظننيم البنناب هننذا فنني ابيننر دور القرآنيننة وللمفننردة .العلتااي القاارآن ؛ع اااز

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ :  عاااااالد قولاااا : فلاااا   تاااااص جاااادا، استقصاااااؤه

  هتااا  ،چژچ: سااا حان   قولااا  ي 22دالح ااار: چک  ک  ک  گ    گ
ر حب جتاااد  و ،األزهاااار الريااااح  لقااايب عاااص م اااازا :القااادنم التفسااا   الااا كر اجتتااااي  السااا 
 سااالب ذ ضننه كهربا يااة، الااحنة نحتاال السااحاب  ن   :قاارر الحااديث العلاام لكااص  . باااألنثد
. التراار  يناازز  بالتوج ااة السااال ة السااحب  لقااب الرياااح و ن موجااب، وب ضننه ،الشااحنة

: بعااادهاسااا حان   قولااا  ماااد ال تلاااة ةتناساااب  ليااا  وهاااو الدقاااة، تاناااة  اااي التفساااير وهااا ا
 .التاارابة  فيااد التااي ،تالفااا ب بحاار  العراا  هاا ا مااد ساايتا   ،چژ  ڑ  ڑ  کچ

ر   نعلاام صت مااا   نزياال  ناا علااد  الاااهد كلهااا بااالكون، التتعلقااة القاارآن آنااات وهكاا ا   ااي الساا 
 وكلتا اا ، القاارآن، تريااب دور مااص كثياار فلاا  وتياار .و عااالد   ااارا واألرم، السااتوات

يازِّياااداهامت  ؛نتاناااا، فيااا  التتاااعمليص يزياااد وعا وا شاااا وماااا  265 علاااوم القااارآن الكاااريم: يااااا ."  خا
  .بعدها ةتصر 
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علااد مااا  فيااده مااص د  ت، ومااا  ااوحي باا  مااص ؛نحااا ات، ومااا  بتعثاا   اعتتااادا
 مص ؛الارات، لها وقعها  ي النظم، و ثرها التفسيري  ي السيا .

 تكنها  ي النظم  مص خاالز د لتهاا الل وياة، وكا ا ياي تها   ةيان  :ثامنا
الصاارفية  ؛ف ؛ن الااد لتيص: الل ويااة، والصاارفية، متفقتااان فيتااا ةينهتااا،  تتالقااد 

 كل منهتا مد األخرى  لتسهم  ي ؛ تام التعند، وإكتاز التراد. 

  ااي جاادا الهااام دورهااا الصاارفية الكلتااة ولصااي ة"  وفنني هننذا الصنندد قيننل:
 قاااد  ةاال البيااااني، اإلع اااز قتاااة مااص لااون  علاااد ينرااوي  الكاااريم، القاارآن  ساالوب 
  .ت1ب " عظيم علتي ؛ع از علد ينروي 

ٱ ٻ ٻ ٻٻپ  چ ومثنننننناا ذلننننننك قولننننننه  ننننننل  اللننننننه:

 ي. 17دال قرة: چپپ پ  ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 قد نفد هللا  عالد عنهم اإلبصار، معبرا عنا  بالتضااري، والتقادير: تيار 
م صااااريص  وفلاااا   لتااااا فياااا  مااااص استحضااااار الصااااورة  ااااي الاااا هص، وار سااااامها 

 لألعيص، و  ددها  ي الواقد. 

مَّ قيننل  ااي الفاار  ةاايص  علياة ال تلااة، واسااتيتها: " و عليتهااا  إل ااادة  ومننن منن 
   إن مص العن الفعلية:  ن  دز علاد الت ادد، الت دد. واستيتها  إل ادة الثبوت 

 . ت2بومص العن ا ستية:  ن  دز علد الثبوت " 

 
 ةتصر  نسير.  229علوم القرآن الكريم: ياا    ت1ب
 .  133/  2:  ي علوم البالتةاإلنضاح   ت2ب
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د هللا  عااااالد عاااانهم اإلبصااااار بالفعاااال  وقنننناا الشننننير أبننننو زهننننرة: " ونفااااا
التضااااري  لت ااادد العتاااد علااايهم، وعااادم اإلبصاااار  ةتاكااارار   عاااالهم التظلتاااة 

  .ت1بالدا تة " 

الد لاة النحوياة  حياناا   تتيتاا للكاالم، واستقصاا  لصاور    فعيال  :تاسعا
  . اإلع از البياني، التتتثل  ي بعص د  ت نظم القرآن

  نظتهااا  ااي ،القاارآن  لفااا   اادةرتا  ولااو"  وفنني هننذا الصنندد قنناا الراف نني:
 م ااارى  ،والتركياااب  الو اااد  اااي   اااري  ،والل وياااة ،الصااارفية :حركا هاااا لر يااات 

 لااا عص، بعضاااها  يهيااا   الفصااااحة  مااار ماااص لااا  هاااي فيتاااا ، نفساااها الحااارو 
  اي لهاا ماسااوقةح  الحارو ،  ياوات   ماد  مؤ لفاةح   ؛     ادها  ولاص  بعضاا،  ويساند 
 ماااص لسااابب   نفسااها  اااي ثقيلااة كانااات  ربتااا الحركاااة ؛ن حتااد  التوسااايقي الاانظم
 ،النصايبيص  وكاا كانات  وربتاا ، اساال و  ، عا اب    اال   كاان   يها  الثقل   س اب 

 ر يات   القارآن  اي اساتعتلت  هاي  اإفا والحركاة، ،الحار   :ماص  ،الكالم  حل   ي
 امتهادت  قاد  ،قبلهاا التاي والحركاات  ،األحار    ياوات   ور يات   ع ي اا،  الاعنا  لها
 ؛فا حتاااد ،التوسااايقي الااان م ماااص بضاااروب  واكتنفتهاااا اللساااان،  اااي  ريقاااا لهاااا

 وكانات  مو عها،  ي متتكنة وجا ت   و رق ،  ،الي    ع با   كانت    في   خرجت 
  .ت2ب"  والروعة ،بالظفة الحركات   ولد التو د  له ا

 قاعاادة عااص واحااد  حاار  الكااريم القاارآن  ااي نشاا   ومااا"  : -أيضننا  –وقنناا 
 نساارده مااا ؛   يهااا  قاار    التااي ،اأنااات   اادةرت  لااو ناا ؛ حتااد التع ااز  نظتاا 

 د  اال مااص الااي   يهااا نكااون     ن مظنااة بااالر د وهااي ال اماادة، األسااتا  مااص

 
 .  144/  1زهرة التفاسير:   ت1ب
 .156: ياا النبوية والبالتة القرآن ؛ع از   ت2ب
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 وماص ساردها، وجهاات  ،نظتهاا   ي  نكون   ما   ةل   ؛ع ازها   رى    إن   اإلع از 
  ااي النراا  مااص ناا اومك ،حاارو  لانظم  عناا  خيرهع اا  و ،تيااره علااد اساام  قادنم

 بحياااث   اأناااة  يهاااا وردت  التاااي التعااااني نكااات  ماااص ، خااارى  لنكتاااة  و ال تلاااة 
 برريقاااة  الل اااة  اااي  ع اااز ؛نتاااا القرآن ااا ...الاااي  فيااا  لااايا فيتاااا الااايتا د وجاااِّ يا 

 ،جهتاا  علاد فيا  ماا بكال ؛  ،الرريقاة ها ه  ساتوي  ولاص و ادال وهيتاة ،الانظم
"  ؛ع ااازه بعااص  مااص  هااي  مو ااعها  ااي داماات  مااا ،مناا  كلتااة  كاال وو ااع ،

  .ت1ب

 الصاارفية، :حركا هااا ر ياات   نظتهااا  ااي القاارآن  لفااا   اادة رت  لااو"  وقيننل:
  يهياا    الصاو ي التااآل  تاناة علاد ،والتركيااب  ،الو اد : ااي   اري  ،والل وياة
  يااوات  مااد مؤ لفااة ؛     اادها ولااص بعضااا، بعضااها ويساااند  لاا عص، بعضااها

 وكانااات  الاااي ،  عااا ب    اااا ت   التوسااايقد الااانظم  اااي لهاااا مسااااوقة ،الحااارو 
نة  .ت2ب"  التتكص تانة مو عها  ي متتك 

ٱ ٻ ٻ ٻٻپ  چ قولننه عننز شننلنه: -أيضننا  –ومثالننه 

 ي.17دال قرة: چپپ پ  ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ

قااد جااا  الفعاال مر وعااا ةثبااوت بالنااونت  ألناا  مااص األمثلااة الظتسااة،  قلنن :
وقد   رد ماص الناياب، وال اازم، وها ه الصاورة  ساهم ةادورها  اي ةياان ةالتاة 

  لتاااا  اااي الصاااي ة الثبو ياااة الكاملاااة ماااص ، و فصاااب عاااص باااال   تكنهااااالفايااالة
ار سااام الااكل الفعاال، وحضااوره كااامال،  ااإفا مااا دخاال علياا  النفااي  انتفااد علااد 
سبيل الكتاز، والكلية، و سلة النفي علد كال حارو  الفعال، مساهتا  اي نفاي 

 
 وما بعدها ةتصر . 161: ياا النبوية والبالتة القرآن ؛ع از   ت1ب
 ةتصر . 264علوم القرآن الكريم: ياا    ت2ب
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مج  كااان هااو األكثاار  ناتتااا مااد  كاال  جزا اا ، وجتيااد عنايااره، و ركاناا   ومااص ثااا
 تقتضد الحاز. ل قاا ساالتقام، واألالد 

وهاا ا مااص جتاااز الل ااة العربيااة، وإع ازهااا  فيااع ي الفعاال التضاااري ثبو يااا، 
كامال بعد النفاي ةاا ب ت  ليقاد التناساب ةايص النفاي، وماا  سالة عليا    كتاا  ن 
ب ت  نفاااي عتاااوم الت صااارات   قاااد جاااا  الفعااال كاااامال  لتتسااالة عليااا  كاااامال  

بل  التناسب ةينهتاا مبل ا ، ويتعكاد جتااز  تنفي  علد سبيل العتوم، والكلية،  ي
 الل ة، وإع ازها علد آكد وج ، و ةل  ! 

ي  قناا أبنو البقناء مؤاندا هننذا الم ننا: وم النكاراة الجتااِّ ا  فِّياد عاتاا تاا ت كا " وب ا
ا،  فِّيااد  لايتهااا ا،  ا  - انتضااا  – اادخل عا نتهااا انااج ا مِّ لاياات ِّ  ألِّ ل الااج ِّي  اادخل عا وم التفِّعاات و عاتااا

و: ب ا  كلتت   تفيد نفي نشبهها،  ي  " ناحت تِّيد التعكو ت التتاتكص نافت  . ت1بجا
نجا   ا  ساا  ةايص معناهاا ا ساتعتالي، و كياد    باال  التناساب،وقد    ت2بومص هِّ

 
 وما بعدها ةتصر .  966الكليات : ياا    ت1ب
  الار ههناا  و وبهناا" ب قناا ابنن مالنك ناظمنا:وهو اسم ؛الاارة نشاار با  للتكاان،   قل :    ت2ب

  و انرقص ةهنال   و...هن ا  و    ةثم    و ال عد  ي.  يال  الكا  وب  التكان  داني...؛لد
ا ا" ب وقنناا األشننموني شننارحا: .15 لفيااة اةااص مالاا : ياااا  ت " .هناا  نااا بِّها  مااص الت ااردة ت:وا

ا  اوت ب ،التنبيااا ت هااااب ناااا رت ب ةهاااا التسااابوقة ت:هها د  االاااِّ ي ؛لاااا اناااِّ انِّ  دا باااِّ ِّ ب ،قري ااا :  ي ت،التتاكاااا  وا
الا   التكاا ا  دِّ    ِّي  يِّ  ،تمج ثا ابة ال عد  ي انر :  ي ت، ا ت  ةِّثامج   اوت ب وههناا،  هناا،:  نحو  تالت اعت

ا  اوت ب ناالاِّ ا   اوت ، بوالتشااديد ،بااالفتب ت:هاناج صت ب ت،الكااا ب ماد تالااالمب ةزيااادة:  ي ت،ةِّها قااا  ت:انترِّ
 تلا  ها اب ن اوز   كتاا ت هنالا  هااب ن اوز و ت. فلا ب:  قاوز كتاا  الح ااز،  ل ة  علد
ا  اوت ب .الل تااايص علاااد ناااج ا. نقااااز: بوالتشاااديد ،بالكساااار ت:هِّ ا ،هاناااج نااااج صت  ،وهِّ ماااِّ ا وا   ااااروى  ت.هاناااج

 وكلهاا الاثالث،  اي تالناون ب ةتشاديد  بالضام،  :والثالثاة  بالكسار،  :والثانية  بالفتب،  :األولد
 جاا ت وربتاا للقرياب، واألخيارة لل عيد، األوليان لكص التكان،  ؛لد  اإلالارة  :وهو  بتعند،
 وما بعدها ةتصر .  1/123. الرح األالتوني: " للزمان
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 بتا   تانة ورا ه!، وعتلها النحوي 

  ليفياد  ن حا   متعلا  الفعال  ومن اماا االتماا، والبالغة، والمبالغة:
 اال ي قاد   لت هب في  النفا كل م هب، ولي د كال متوقعا ، وا ساعاعتوما،  

متعل   ي ال هص ؛    ااده الحا  ، و   عدناة ؛  نرا  ةهاا  متاا يبارز ا ساا  
 األسلوب، و ناتم التركيب، وإةداي الس  ، وإحكام النسو. 

 الخالصة:  

 ي  و ها،   دراسة عناير النظمبعص الضوابة التي  سير    تل  وب د،
 سننر علننا: ااي ساابيل الوقااو    ا لا ساات  ا و سترالااد ةومضااا ها، و سااتظل بظاللهااا. 

اسااتحالة ا ساات نا   وحيثيننة؛يثارهااا،  ونكتننة عاايص الكلتااة القرآنيااة  ااي نظتهااا، 
عنهااااا،  و اسااااتبدالها ب يرهااااا، سااااوا   كااااان فلاااا  خا ااااعا للد لااااة الل ويااااة،  م 

 الصرفية،  م النحوية.  
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 الفصل الثاني
 العربية يف النظم القرآنيبوصف  المن أسرار 

 وفيه سبعة مباحث. 
ــث األول: اختياااار العربياااة ماااص مقتضااايات حااااز التحااادي،  املبحـ
 اإلع از.   ومستد يات ثبوت  
الكش  عااص مقومااات الل ااة ال ا يااة، وخصااا    املبحث الثاني:

 األساسية.  لسانها 
للتنزيل ؛قامةح للح ة، ودحضا   ؛يثار العربية ل ة  املبحث الثالث:

 للتع رة.   
 حصوز ا متنان، ولفت النظر لال  اي.   املبحث الرابع:

ةيااان و يفااة األمااة العربيااة، وإعااالن مسااتوليتها   املبحث اخلام::
     اه ال شرية. 

الترهيااب مااص اإلعاارام عااص التنزياال، والتفاارية   املبحث السادس:
 الدعوة ؛لي .ةواجب  

 قريااار  ن الل اااة العربياااة هاااي مفتااااح التعامااال  املبحــث الســابع:
 ؛ع ازه.    ةيانمع ، وسبيل  
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 توطئة
الظبياار  ن  كااون الل ااة العربيااة هااي لسااان التنزياال، اقتضاات حكتااة العلاايم 

  للقيااااام بتهااااام هللا جاااال جاللاااا  وسااابيل  هتاااا ، و رياااا   حصاااايل ،  ايااارفاها
الوحي، وثبوت التحدي، و حقي  اإلع از   كانت هاي ال اديرة ةها ا  التثاباة، 
الظليقااااة ةتااااا التنااااة، وفه الكرامااااة، كيااااف   وقااااد  ااااو ر لهااااا مااااص الظصااااا   

يتااو ر ل يرهاا علااد اخاتال  األلساانة، و ناوي  اار  البيااان؟!   والتيازات مااا لام 
 سيتا وقد  قرر  ن  ي ايرفا ها  حق  الفوا د ال تة، والتصالب التتنوعة. 

ت ها ا الويا  بالعربااي حقيقاةعلاد  بعاد الوقااو وقاد ا ضاب فلا   سايتا 
 ي  و  ل ت ، واستعتا ت لسان ، وبيان عت  د لت ، و  ا ر معانيا ، وبعاد 

،  تقرر:  ن  ةيان  وابة دراسة عناير النظم، وك ا ؛نحا ا    وسعة؛الارا  ،  
و ي  يا ها ما نكش  عص كنهها، ويعلص خصا صاها ويشايد بتقوما هاا،   كلمة

لتاا جاا  ةلساانها،  ويحتل  ي  يا   مكنونات ا متناان ةهاا، وبواعاث اإلفعاان
  متا نفصب بتراوي  عص  سرار ايرفا ها.

 اااي الااانظم  الوقاااو  علاااد  سااارار ورود هااا ا الويااا  ااادر ن و تتاااة لااا ل 
، وبياان سااره  اي الساا  ، ؛لاد مااا قالا  السااادة التفسارون حولاا الرجااوي الكاريم، و 

و ثااره التفساايري  ااي الساايا   كشاافا عااص ةالتااة، وسااتو الاانظم القرآنااي، و قرياارا 
 وج  ؛ع ازه البياني. 

و ي ينيعهم ما يؤكد  رورة مراعاة  وابة دراسة عنايار الانظم   هذا:
مفهوم الكلتة، ود لتهاا  اي  او  استحضار    والتي من بين ا:الساة  فكرها،  

اسااتعتا ت لسااانها، مااد اإل ااادة الكاملااة مااص فلاا   ةتو يااف معريااات ل تهااا، و 
   ل  الد  ت، ومراعاة ه ه ا ستعتا ت... كتا  قرر. 
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قاااد وجهاااوا اهتتاااامهم   ن الساااادة التفساااريص  وممنننا ينبغننني امشنننارة  لينننه:
تناااولوا فاا الوياا  بعرباايت  لل حااث عااص ساابب ؛يثااار العربيااة كل ااة للتنزياال، 

تساون سار التعبيار تلي ،  راحاواو معناوا النظار  اي  ساراره ي سياقا   التتعاددة،  
الويا  با ، ؛يثاار ات ، مبارزيص حيثياوروده  اي السا   سا اب  و ب   ي النظم،  

، خصا صاااا ، مسترسااااليص  ااااي اإلالااااادة بتقوما اااا مرنباااايص  ااااي الكشاااا  عااااص 
  لتكاااون لساااان التنزيااال ماااص خاااالز فلااا  علاااد  سااا اب ايااارفا  ل تااا مبااارهنيص 

   الستاوي، و رجتان الوحي اإللهي.
وفيتااااا يلااااي عاااارم ألةاااارز  قااااواز السااااادة التفسااااريص حااااوز ؛يثااااار وياااا  

 اي   عناي العلتاا  ةتوجيها  العربية  ي النظم، وبيان سره، ونكتت   اي السايا .
   و   س اب اختيار العربية.

فنني  وصننف ال ربيننة، وأسننرار الت بيننر ذننه  يثنناريمكننن   منناا أسننباب و 
  التالية.  المباحث
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 األول  املبحث
دي، ومستدعيات  اختيار العربية من مقتريات حال التح

 ثبوت اإلعجاز 
 چ...ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںٹ ٹ چ 

 ي. 4د؛ةراهيم: 
 ،اةااديهي ااختيااار الل ااة العربيااة لسااانا للتنزياال  ماار ومااص هاا ا التنرلاا  كااان 

  الكااالمم اااز و قرياار حيثيااة هاا ا األماار نكتااص  ااي  ن العاارب ؛نتااا ةرعااوا  ااي 
 ن  : كااانوا  رباااب الفصاااحة، و عتاادة البالتااة، وكعااوب البيااان، ومااص التعلااوم

التع ااازة ؛نتاااا  كاااون ماااص جااانا ماااا ةاااري فيااا  القاااوم،  تتاااد  حااادوا بت ارا هاااا، 
واإل يان بتثلها، وع زوا عص فل   قامت الح ة، وثبت اإلع از  ومص ثامج  قد 

  اقتضد الحاز اختيارها  لتكون ل ة التنزيل، ولسان الوحي.

 ةلسااان ناازز آنلقاار ا"  :حيثيننة نزولننه علنني م م لننالقنناا اممنناف الشنناف ي 
لتم جاتال ؛نضاح مِّص نعلم    ألن    تيره  دون   العرب  ل  حد، الكتاب  عِّ عاة جهِّ  ساا
تايا  وجوه ، وكثرةا  العرب،  لسان تت   علِّتا  صت وماا . و فرقاها معاني ، وجِّ  عنا  انتفاا
  .ت1ب"  لساناها جهِّل صت ما  علد دخلاتت  التي الشه ا 

 علاد ةلساانها، العاربا  بكتابا  عالد  هللا خا ب  "  إنتا  :  –أيضا    –وقاا  
رِّ  ما   .ت2ب"  لسانها ا سايا : معانيها مص  عر  متا وكان معانيها، مِّص  اعت

 
 . 47ياا : الرسالة، للشا عي  ت1ب
 ةتصر  نسير.  50ياا : الرسالة، للشا عي  ت2ب
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 و عاااادلها،  صاااار ا، و الاااار ها  تكنااااا،  الاااادها " والعربيااااة :البنننناقالنيقنننناا و 
 فنني داللننة وصننار  امع نناز، ب ننا وعلننق القاارآن، لاانظم حليااة جعلاات  ولاا ل  
 .ت1ب " النبوة

،  و  نساااابتهم ؛لااااد العربيااااة ااااي  تتثاااال مقتضاااايات التحاااادي وإنتااااا  قلنننن :
و تكانهم فيا ،  متاا يثبات  فاوقهم  ثانياا ؛لايهم ت ونساب، الاوحي ةلساانهم وم اي 

مااص  هتاا ،  ساايتا  ن الل ااة عناادهم كااان لهااا مااص نفوسااهم الحاال األو اار، ومااص 
 حيا هم النصيب األعظم. 

  باللسان  : ي  ي،3د صلت:    چحبجبچ "ا: الخازن مقدر قاا   ومن م مَّ 
 .ت2بالعربي " 

ا كوناا  " ومعناادوقنناا اممنناف األوسنني:  بِّيااًّ   العاارب  الااد منسااوب   ناا  :عارا
 .ت3ب"  قدنتة ل ة وهي ،ةل تهم نزز  ن  باعت ار

  ي: العربياة، ؛لاد نسا ة :ي7دالشورى:    چحب چ"    ابن عاشور:امماف  قاا  و 
 :نفياد  چحب چ بكونا   وياف  كاالم،  نا  علاد يادز چجب چ كون  ألنالعرب     ل ة
                        .ت4ب"  عربي كالم  ن 

ىئ  يئ  چ ٹ ٹ "    قاا الشير الشن راوخ م لنال عربينة النوحي:و 

هو الت االر له ه األماة العربياة، التاي  ألن    ي113 :  د  چ...جب  حب

 
 . 118ياا  :؛ع از القرآن، لل اقالني  ت1ب 
 ةتصر  نسير.  82/  4 فسير الظازن:   ت2ب
 . 364/  6: األلوسي فسير    ت3ب
 وما بعدها ةتصر  نسير.  35/  25التحرير والتنوير:   ت4ب 
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 نع ي  ن  بيعي ن  ع ي التع زة ةلسانها  ؛فن ستستقبل  وز دعوة ل    ال ةد 
 ساا حان  والحاا  عربياة،  مااة و ااي عرباي، رسااوز علااد نازز ألناا  عربيااا  القارآن
د؛ةااااااراهيم:  چ...ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :نقااااااوز

هللا  عاااص ةالتااا  ياااد  علاااد  ااادز مع ااازة وجاااود  ماااص  ةاااد  وكاااان"  .ت1ب"  ي4
 وال ذالتحندخ، مشنروطة الم  نزة ألن ال رب؛ فيه نب  ِممَّاتكون  وأن   عاالد،
 ،و دب  ،ةيان  هل العرب  وكان فيه.. ل م ريادة ال أمر في  يتحداهم  أن  يمكن
 اننل وتتفنناخر األسننواا، فنني ي تم ننون  واننانوا والشااعر، الفصاااحة  ااي ونبااول
اف، األدا ينة المبارينا  واان  الُمفوَّهين، وخببا  ا ذش را  ا  قبيلة  وكانات  ُتقن 

ب  الت اااز، هاا ا  ااي   اارى  التحاادنات  ة  ن:  ي، الحكااام لهااا ويانصااا بااا رت  علااد الده
 األساوا ،  اي النااس ماص عليها  محكوم  ومتواردة،  متوا رة،  يناعة  كانت   الل ة
 القارآن نكاون   ن سا حان   الح   الا   ل ل    .وفصاحة  وبالغة،  بيان،  أمة  ف م

  .ت2ب"  القرآن  يهم نزز قوم  وز وهم العرب، في  ن   ما جنا مص مع زة

 جن  يم  ىم مم ُّٱ " وقنناا ابننن عاشنننور ااشننفا سننر الوصنننف:
 ذصنننننفة للقااااارآن وويااااا  لهااااام،  حاااااد   هااااا اي 3د صااااالت:   َّ من خن حن

  .ت3ب"  امع از

 زث رث يت ُّٱ"  الخبين :وفي هذا الشلن قناا الشنير عبند الكنريم 
 نكشاا  الاا ي القاارآن، ةيااان ومااص ي:3دالزخاار :   َّ ىث نث  مث

صت  ؛لااااد جااااا   ناااا  عليهااااا: التشااااتتل الحكتااااة عااااص  الاااا ي باللسااااان نظااااا بهم مااااا
 

 وما بعدها ةتصر .  9401/  15 فسير الشعراوي:   ت1ب 
 ةتصر .  6825 – 6823/  11 فسير الشعراوي:   ت2ب 
 ةتصر .  312/  24التحرير والتنوير:   ت3ب 
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 لتااا اللساان  هاا ا ب يار جااا هم ولاو .العربااي اللساان وهااو با ، التفاااهم نحسانون 
 مااص عليا  االاتتل ماا كال  ياديهم ماص وأل لات  با ، انتفعاوا ولتاا الايتا، منا  عقلاوا

صت  بااالحكيم لاايا وإناا  .حكتااة  نفهتونااا ،   الاا ي باألساالوب  الناااس نظا ااب  مااا
 و  ؛ليا ،  صا د  فناا ن اد    حينتا   ؛نا  عنهاا  الفهام  نحسانون      التي  وبالل ة

 لهاااا مفهاااوم   بعياااوات  نحااادثهم ؛ف  معااا   يت ااااوب  عقاااال و  لااا ، ينفاااتب قل اااا
 مراعناة البلين : بالغنة  ومنن  البالغنة،  مقتضيا   من  اان  فقد  وله ا   .عندهم

 ال اهااال نظا اااب   اااال ،ت1ب-نقولاااون  كتاااا -مقااااز مقاااام  لكااال الحننناا، مقتضنننا
 و  الحضااري، بتفاااهيم الباادوي  و  ال اهاال، خراااب  العااالم و  العااالم، خراااب 

 
صت قالهاا:  ر اة ةاص العباد. و اي ها ا الصادد قااز  قل :    ت1ب ه ه الكلتة وردت كثيرا، و وز ماا

صت  مقاازت،  وز مقاام بلكال التفضل ةص سالتة: "قاولهم:   اي العباد ةاص  ر اة فلا : قااز ماا
 مقااامٍ  لكاال ِّ   ااإن  ...  التلياا ا  هاادااا  علاايج  ب صاادج : هنااد ةااص عتاارو ؛لااد فياا  نعتاا ر الااعر

 مقاااامٍ  " لكااال وقننند ورد  مننن  زينننادة؛ فقينننل:. 314: يااااا ، للتفضااالمقاااا ت " . الفااااخر
". كليلااة ودمناة مو اادٍ  ولكاال مقااز   "  وعننند ال نناح :. 161: ياااا ،  ةااص التقفاادم اااز 

األدةياااة: يااااا  الرساااا لو . 3/174الاااكل " . الحياااوان:  ياااناعة ولكااال مقااااز، مقاااام لكااال
 ماص  ةلا  ؛الاارة ورب جاواب  كاالم ولكال مقااز  مقاام " لكال وأورد ابنن عبند ربنه:. 22

 مقاااز، مقااام لكاال " قياال: وعننند أبنني حيننان التوحينندخ:. 2/125الفريااد:  العقااد .لفاال "
"  وقننناا أبنننو منصنننور الث نننالبي:. 247والصااادي : ياااا   وان " . الصاااداقة  عااال ولكاال

ا  تِّصاا ان كال اخت وقا ماكاا از توا ا واحاا م: ماص باِّ ِّ  يالِّيا  بِّتاا الا ر ب  التكاا ام لكال :اْل ن  از. مقاا  مقاا
ة اصننَّ م خياار :اْلخ  الا ا التكااا از واا اا  مااا ة. التحااا ا الت نااا  خياار :اْل  امننَّ ان الاااكل مااا ي. الزجمااا فننِ  و 
انتعاام  چۆئۇئ   ۇئ  ۆئچ   :اْلُقْرآن  " لكال و اء :. 32الظا : يا  خا  ي ".67:  داألت

 . 202/  2: ، ألةي الفضل النيساةوري األمثاز رجاز  " . م تد دهرٍ  ولكل ماقااز، ماقاامٍ 
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 معالتهاااااا، و ااااااعت   يتتهاااااا، الل اااااة  قااااادت  وإ . البااااادوي  بتفااااااهيم الحضاااااري 
  .ت1بب  "  يتعاملون  و  الناس، ينكره ال ي الزا  ، بالنقد   ال   و ي حت 

ها  ، واياارفا علااد  ن ؛يثااار الل ااة العربيااة النصااو   اادلت  لاا   قلنن :
وبلاول لتكون ل ة التنزيل، ؛نتا هو مص مقتضيات الحااز، ومساتد يات التقاام، 

 الترام. 
 سايتا  اي ، لتاادة بي ر بتما  هم  ي  و  الد لة الل وياة بعين   وه ا  

 صااااحة القااوز، واللساااان، و  ،ماانهم الصاااريب: العاربااة العاارب  : مننندلوال  ااالز
معناد متاا نفياد   التحبب ؛لاد الانفا، والتيال ؛ليهااو خلو  العربية،    ومدلوا:

النساا ة و ياااحب الفاارس العربااي،  ومنندلوا:حااب الل ااة عناادهم، ووقعهااا لااديها، 
 .   ؛لد النبي العربي

  

 
 . 1231/  6التفسير القرآني:   ت1ب 
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 املبحث الثاني 
 الكشف عن مقومات اللغة الذاتية، وخصائص لسانها األساسية 

 او ر   قاد اإلع ااز،  ومقتضيات وإفا كان اختيار الل ة مص لوازم التحدي، 
علاااد  ل يرهاااا يتحقااا لااام ماااا تيااازات، الظصاااا  ، و عكاااد لهاااا ماااص اللهاااا ماااص 

قااد  باايص مااص حقيقااة مااادة بي ر بت  نهاااا و ، اخااتال  األلساانة، و نااوي الل ااات 
 ويفصاب عاص حتل  ي  يا ها مص التعان، والاد  ت ماا نكشا  عاص كنههاا، 

  .... ؛لخ دا ها، ويعلص ستو خصا صها، ويشيد بتقوما ها
 وا قاااد  نااااولص  التعرياااات جاااا  يااانيد الساااادة التفساااريو اااي  اااو   لااا  

وي  بعربيت  ي النظم، وفهبوا يتلتساون د لتا   اي السايا ، معاربيص ماص ال
 اي ةياان مقوما هاا ال ا ياة، وخصا صاها خالل  عص خصا   الل اة، مرنبايص 

  ألساسية.   ا

 عربيااا قرآنااا وكوناا  "زخ مقننررا مقومننا  اللمننان ال ربنني: قنناا اممنناف الننرا
  هاام  اي الرغ اة يؤكاد متااا   والبينان الكشنف غاينة  ااي  نا  علاد يادز مفصاال،
 ويا  " ؛نتاا :منوها ذنه وقاا .ت1بب  "   اإلحا ة  ؛لد  التيل  الدة  و ي  القرآن،

   الترلاوب  وها ا ،والتعظايم  التادح  معارم    اي  عربياا  بكون    عالد القرآن  هللا
 .ت2بالل ات "    ضل العرب  ل ة  ن ثبت  ؛فا ؛  يتم

 ت لااد عنااد اإلمااام ماادلو ت: البيااان، الكشاا ، اإل صاااح، التحبااب،  قلنن :
 ، والقدرة علد اإلحا ة ب .  يب النفاالتيل ؛لي ، و 

 
 ةتصر .  540/  27 فسير الرازي:   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر .  539/  27 فسير الرازي:   ت2ب 
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 جتاد ماد " وهاو :مشيدا ذخصا ص اللمنان ال ربني  وقاا امماف البقاعي
 حاد، ؛لاد   التعااني  منتشار  اللاوا ،  منشاور  وربر    وحفظ ،  و  ر ،  اللفل،

لج  النظاااار  دقاااا  كلتااااا ةاااال وعااااد، نهانااااة و  :  عااااالد قاااااز ولاااا ل   التفهااااوم، جااااا
 وأعمق ننا سنناحة، األلمننن أوسنن  ال ننرب لمننان ألن  ي3د صاالت:  چحبچ

 وأ ل نا  م ننا،  وأبين نا  لفظنا،  وأفصح ا  بناء،  وأرف  ا  ذاحة،  وأغمرها  عمقا،
مَّ   .ت1ب!  "ق ناو   النفنوس  في  كال عام لبيانا   عرباي   وهاو:  الحرالاي  " قااز  ومنن من 

 . ت2بالي  " 

 بيعااة الل ااة العربياة، مااص: السااعة  مااا  تتاااز با   كشا  اإلمااام عاص قلنن :
التعبيريااااة، والعتاااا  الااااد لي، و حقاااا  ر عااااة البنااااا ، و صاااااحة اللفاااال، وجااااال  

    التعاني، ووقعها ال ليل علد النفوس.

د ااا :  چ حبجبچ"  :مشنننيدا ذاللغنننة ال ربينننة ت3ب وقننناا النخ نننواني
دالزمار:  چ حبجبچ . "ت4بوالانظم "   األسالوب،  عربي  كالما   ي:  ،ي113

 
 . 136/  17نظم الدرر:   ت1ب 
 ةتصر .  136/  17نظم الدرر:   ت2ب 
: متصااو ، مااص  هاال  نعتااة هللا ةااص محتاود النظ ااواني، ويعاار  بالشاايخ علااوان"  هننو:  ت3ب

رحاااال ؛لااااد  ،مااااص ةااااالد القفقاااااس ،تنظ ااااوانب نساااابت  ؛لااااد ،تقرمااااانبةو نااااة  ،تآقشااااهرب
م لادان  ،تالفوا ب اإللهياة والتفاا ب ال يبياةبل    .تآقشهراب، واالتهر و و ي ةتاألنا وزب

ةااال مراجعاة للتفاساير، و درج فيا  مااص  كت ا   قيال عنا : ، اي التفساير، علاد لساان القااوم
، و ماص النااس، ماد الفصااحة  اي   ار ا  ما نع ز عص ؛دراكا  كثيار  ،الحقا   والدقا  

 39/  8:  للزركلاااايعااااالم . األ" هااااات 920، ب ااااو د: ااااي التصااااو  تهدانااااة اإلخااااوانب
 . ةتصر  نسير  

 .  522/  1الفوا ب اإللهية:   ت4ب 
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 " وقننناا:. ت1ب"  وبرهاننننا تبياننننا، وأ نننل شنننلنا، وأعظنننم بياننننا، أوضننن  :ي28
 و الااااتل، مناااا   حسااااص ل ااااة   ؛ف  و ساااالوبا  نظتااااا ي:3: د صاااالت: چحبچ

 . ت2بو كتل "   و  ضل
 حاويااا ود لااة، معنااد، و ساالوبا، نظتااا " ةاادنعا: وقنناا شننارحا لخصا صننه:

 التوحياااااد   ريااااا  دقاااااا   علاااااد محتوياااااا اإللهياااااة، والحقاااااا   التعاااااار ، ألناااااواي
 مرلقااا، ماداركهم عاص خاارج هاو ةال ال شار، كاالم جانا ماص هاو ماا والعر اان،

 . ت3بوعقولهم "  مشاعرهم عص متعاز

مَّ قيننل:  وكتاااز  ساالوب ، وجااالز نظتاا ، دقااة ؛لااد اإلع اااز يرجااد"  ومننن منن 
  .ت4ب؛ قان  "  و تام ؛حكام ، ودقة ةنيان ،

حيثيااات وياا  كالماا   عااالد اإلمااام جعاال  ن  سننبق:ممننا  تم نند قلنن :
قاااا م علاااد و نااا  مبنااااه: الحااا ، ومعتتاااده: الصاااد ، باااالعربي  ت لاااد  اااي كاااون 

جاللااااة و عظاااام الشااااعن، و و ااااوح البيااااان، و التعااااار ،  :د علااااديج شااااا الحقااااا  ، ما 
  التبيان، وجال  البرهان. 

  وكتالها.، ، والتولها، و ضلهاخصا   الل ة، مص: حسنها :قررتو 

م، واألساالوب، وساااروي اإلةاااداي  ااي الاانظبااال  : هنننذا الوصننف أعلنننكمننا 
 التعند، والد لة.

 
 . 246/  2الفوا ب اإللهية:   ت1ب 
 . 272/  2الفوا ب اإللهية:   ت2ب 
 . 450/  2الفوا ب اإللهية:   ت3ب 
 . 27: ياا ، لعلي ي بالتصوير القرآني للقيم الظلقية  ت4ب
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 التعار ، والحقا  ، ودقا قها  متا ن عل انروا   علد  نواي عص    وأفص 
  خارجا عص جنا كالم ال شر.

م " ولقد  قاا ال المة أبو الم ود:من م مَّ و  تد بتا ال ليلا  العان   ظج  فيا  جا
 ذنالنظِم غينرِه عنن ممتازا ذاذِه، في بدي ا كونِّ  عص التنبتةِّ  القرآنيةِّ   وي ِّ   مص

 چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىٹ چ  قولااا  عنااا  ناعاااربا  كتاااا ؛الم  نننزِ 

 . ت1ب" ي 28الزمر:  د

 چحبچ: " و وقننناا اممننناف ابنننن عاشنننور مصنننرحا ذمقومنننا  اللغنننة:
 ال ربيننة اللغننة ألن التاادح  نفيااد  وياا  وهاا ا،   چۉچ ياافةي 113د اا : 
 وقناا عنند قولنه  نل  اللنه:.  ت2ب"    وانم اما  فصاحة  وأحمن ا  اللغا ،  أبل 

 هاااااا ه مااااااص والتقصااااااود ي: "28دالزماااااار: چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ 
 اللغنة ألن ألفاظنه؛ ذاسنتقامة انالف  ننه حينث  منن  القارآن   علاد  الثنا   الحاز:
   .ت3ب"  البشر لغا  أفص  ال ربية

 التنويا   عرباي:  بعنا   الكتااب   ةويا   والتقصاود وقاا في موض  آخنر: "  
   .ت4ب"  لغة أفص  منواا علا منموج ذلنه ومدح   بالقرآن،

پ  پ   ڀ  چ عند قولنه سنبحانه:   وقاا مشيدا ذخصا ص اللغة

 بلغنة كاان  نا   فصايل : كتااز " وماص  :ي3د صلت:    چڀ  ڀ  ڀ     ٺ

 
 . 271/  6 فسير  ةي السعود:   ت1ب 
 ةتصر  نسير.  314/  16التحرير والتنوير:   ت2ب 
 . 398/  23التحرير والتنوير:   ت3ب 
 ةتصر .  161/  25التحرير والتنوير:   ت4ب 
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 التبناس  منن  سنالمة  فكانن   األلفناظ؛  فصنيحة  األفنان،  واس ة  الم اني،  كثيرة
 التراكي ، قلة في  المتنافية،  غير الم اني  وفرة  م   األلفاظ،  وانغالا الداللة،

  كااارر وقاااد . بالتفصااايل عنااا  اإلخ اااار مكتاااالت  ماااص عرباااي بعنااا  وياااف   كاااان
  .ت1ب"ي195:الشعرا د چڻ  ۀ     ۀچ :كقول  ال هة ه ه مص بالقرآن التنوي 

 واختااار اللغننا ، أفضننل لاا  هللا ساا حان  اختااار " :مصننرحا ذفضننل ا وقنناا
 هللا ن؛"  :م لننال حيثيننا  اصننبفا  ا وقنناا .ت2ب"  ال شار    ضاال علااد ؛نزالا 

 ألن نننا العاارب  ةل اااة قرآنااا الكتاااب  هااا ا جعاال ،حكتتاا  ة ااااهرو عااالد ساا حان  
 تلننك أهننل بننين وأنزلننه الم نناني، عدينند علننا داللننة وأوسنن  ا اللغننا ، أشننرف
 الل اة   لا   هال ماص  رساول  ايارفد ولا ل   لندقا ق ا، أف نم ألن م  اللغة؛

. األماام  عااالد ؛لااد هللا مااراد  التبل اايص فيكونااوا والفهاام  الد لااة، وسااا ل لتتظاااهر
  ااي مساار ون  قااوم ؛  قبولاا  مااص نااعةد  ااال التثابااة  ةها اا  القاارآن هاا ا كااان وإفا

ا   ال ا ل، دا ذلنك  خصنا ص وقند أشنار  لنا .ت3بوالرالاد  "   ،اإلنصاا   عاص  باعاا
 چې  ى  ى      ائ  ائٹ چ  قولااااااااا "  ؛ فقننننننننناا:الوصنننننننننف

صت  نحصااال اليسااار اوهااا   .ي.58: الااادهخاند بِّ  ماااِّ اناااِّ ، جا ا ِّ التفاااا بِّ  األت اناااِّ انِّي، واجا عاااا  التتا
انب  مِّصت    اعامجا التفاا : جا ا لكو  األت لاد  ِّي نِّها اتِّ   اعت راجا ةِّ  دا احا ،  اصا اتِّ ةِّ  التكالِّتاا احا  وا اصاا

ثا   التجرااكِّياااابِّ  ياااات ا ناظااااِّ ه  بِّحا فتظاهااااا د حِّ لااااا ناةِّ  عا التسااااِّ ا .األت صت  وا امااااج بِّ  مااااِّ انااااِّ انِّي: جا عااااا  التتا
وحِّ  ا  ابِّوا ااا هااا صا  انتتِّزااعِّ ، مااِّ راةِّ  التجرااكِّياابِّ وا اات ا وا وِّي  مااا تااا لاياات ِّ   احت ا، التجرااكِّياابا  عا نتهااا : مِّ صت  مااِّ

ازِّي  رامِّ  ما ااا وقاةِّ  الت اااا يا  التتاساااا دِّ  لاااا ا، هاااِّ لاااه بِّتاوا انٍ  وا صت  ماعااا انٍ  ماااِّ عاااا را  ما ا   اخاااا لجتاااا را  كا رج  كاااا

 
 . 231/  24التحرير والتنوير:   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر .  35/  25التحرير والتنوير:   ت2ب 
 ةتصر .  161/  25التحرير والتنوير:   ت3ب 
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ة ِّرا  ةهراها   التتاتادا ا.     اِّي   اادا تِّهاا ا ِّلا  اهت ساا وا يةا   ا   فالاِّ ا   وا ا ناحاِّ . ةِّهاا يات ا ل تَّا ..التوا ي تن  ك   و   ذ لنِ
ا ِ   أ ْفص  ُ   ِهي    ِبُلغ ةٍ   اْلُقْرآن    ن ْظِم  ِبت ْلِليفِ  ِر،  ُلغن  م ُ :  اْلب شن  ا،    و أ سنْ اظنا ت ر اِكين   أ ْلف   و 
ْفر ةِ  ْونِ   اْلم   اِني،  ِبو  ِبك  ا ت ر اِكيِبهِ  و   ِمنْ  ِخي ار   ف ُ و   اللُّغ ُة؛ ِتْلك   ِذهِ  ت ْمم  ُ  م ا أ ْقص 
نْ   ِخي ارٍ  ارٍ   منِ ازا   .ِخين  الاد  قاا عاراا د  چڻ  ۀ     ۀچ:   اعاا  نكاون   ثامج   .ي195:  الشاه

ةح  لااا ا  التتلقاايص يا   امااج د هااِّ كااا مِّ   افت امااا ، األت و ح ا عاقااا راعاها ا، وا اساات امااح هاا  ا تها ده ا وا االااا يااح ا وا ت  لِّتااا
تاعا ا، ا  است لاها وا ياانٍ  داونا  لا ا   ا اكهرحا وا ا ت   .ت1ب"  نِّست

ةلساان العربياة  لتاا اكتنفا  ماص خصاا  ، وكا ا التنويا  متا يؤكد التنويا  
  بعهلها  لتا  حق  لهم مص الستات، والفضا ل.  
 علااد مبناي القاارآن نظام ؛ن"  وقناا م ربننا عنن خصننا ص الننظم القرآننني:

 التاي التركيبياة الو اعية د لتهاا ل نا القرآن لا تا   ا  الد لة، و عدد  ،اإل ادة  و رة
  اااي نشااااركها التااي البالغياااة د لتهااا ول نننا كلاا ، العرباااي الكااالم  يهاااا نشاااركها
 ول ننا ،ةالتتهااا مبلاا  ؛لااد كالمهاام مااص الااي  نصاال و  ،البل ااا  كااالم م تلهااا
 القرينااة، علااد اعتتااادا  نقاادر مااا علااد ياا كر مااا د لااة وهااي ،الترويااة د لتهااا

 ،القااوز  قاادير :مثاال ،القاارآن  ااي وكثاارت  ،البل ااا  كااالم  ااي قليلااة الد لااة وهاا ه
 قبلهااا مااا بحساب  جتلاا  مواقاد د لااة ول نا ،الصاافة و قادير ،التويااو  و قادير

  ا ستدراا، موقد  ي  و قبلها،  لكالم العلة موقد  ي ال تلة ككون   بعدها، وما
   الداللننة وهننذه. نحااوه  و  عااريص  موقااد  ااي  و سااؤاز، جااواب  موقااد  ااي  و

 بظاااال  ،وخرااابهم قصاااا دهم  اااي  ترا ااا  لقصااار  العااارب  كاااالم  اااي  تاااع د

 
 وما بعدها ةتصر .   188/  27التحرير والتنوير:   ت1ب 
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 باإل الااة،  ترا اا  سااتحت   والااتالوة التاا كير قبياال مااص كااان لتااا  إناا  القاارآن،
  .ت1ب"  واألترام  ال تل مواقد  عدد   ع د اإل الة وبتل 

 عاار   ااي نسااتد مااا ؛لااد اإلع اااز مااص الصاان  هاا ا ومرجااد"  قنناا:مننم 
 ؛يااداي و اارة  ااي  نا سااهم كااان ةل ااا هم  ااإن البالغيااة بالنكاات  ،البالتااة علتااا 
 علد انثالت  القرآن ستعوا  لتا ةل اؤهم،   فا ل  وب ل   النكت،  ه ه  مص  الكالم

 قبال قدر   مص ن د   لم ما لها   فرص التي النكت   مص  ةل ا هم  مص ستع   مص كل
 ؛ع ااز ناواحي  قوى  هي ،اإلع از مص ال هة  ه ه  مص  الناحية  وه ه...  بتثل ،
 ناحياة ال هاة ها ه و ي. من  سورة  قصر ؛ع از ةها يتحق   التي  وهي  ،القرآن
  ااي الكااالم بساالمة وفلاا  ،الاانظم وانسا ام ،اللفاال  صاااحة ناحياة وهااي ، خارى 
 بفصاااحة مشااهورون  و هلهااا ، صاايحة ل ااة العاارب  ول ااة ،...وم توعاا   جزا اا 
 . ت2ب"  األلسص

مَّ    اااي مه اااورة تياار اللفظياااة ؛ن التحاسااص " :النننرازخ اممننناف  قنننااومننن مننن 
 وكتااا التعنااد، وهااو روح، ولاا  اللفاال، وهااو جساام، لاا  والكااالم الحكتااي، الكااالم

 بالنظا ة، الظاهر  جست   ينور  ن  ين  ي  بالتعر ة روح   نور  ال ي  اإلنسان  ن
  ت3ب لركاكااااااااة النفااااااااوس   ااااااااي  ااااااااؤثر   حكتيااااااااة كلتااااااااة ورب  الكااااااااالم، كاااااااا ل 

 
 ةتصر  نسير.  110/  1التحرير والتنوير:   ت1ب

 وما بعدها ةتصر .  111/  1التحرير والتنوير:   ت2ب

نِّ  :تالتكاا ا بوا  ،تالرجا ا ب :ترااج بقاز اةص  ارس: "      ت3ب الا داهاتاا:  ايت ظاما  واهاوا  -  احا - الت ااابِّ  ماعت
،  رِّقجةا   : يت ِّ فا ا،  الشج عت يت ِّ  باعتصِّ   ارااكاما  واالثجانِّي:  وا ا لااد الشج صٍ  عا : .باعات زا اوج األت ،  اا  واهااوا  الار ِّاه

را  ... و قاااوز العااارب: اقتراعااات ا  التتاراااا يفا عِّ صت  الضاااج ثا  ماااِّ يااات ، حا صت   اي: رااج ثا  ماااِّ يااات ،  حا عا ا  اااا
يفا :  واالرجكِّي ا  عِّ لا   .الرج تيِّ   الضج ايت لاهامت   الثجانِّي:  وااألت يت ا  رااج : قاوت ضاا ا  الشاج لااد باعت ٍص  عا  ؛ِّفاا باعات
 وما بعدها ةتصر .  377/  2مقاييا الل ة بر ات:  .راكًّا "  ياراكه ا   اراحا ا،
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  . ت1بلفظها " 

ع ياااب  قااارر: مقوماااات الل اااة ال ا ياااة، و بااااهر  فتلكننند ممنننا سنننبق: قلننن :
 د لاة و وساعها ،ها الار و  الل اات،  ةلا كونهاا خصا   لسانها األساسية، ماص 

 الكشااا  تاناااة اااي  و نهاااا، وانسااا اما  صااااحة و حسااانها التعااااني، عدياااد  علاااد
 الت اااس مااص سااالتة األلفااا ،  صاايحة األ نااان، واسااعة التعاااني، كثياارة ،والبيااان
   كل العيوب. ال توم، نا رة مص، عارية عص الد لة

  ااي و جلهااا معنااد، و ةينهاااو ثراهااا،  ،  صااب األلفااا أن لفظ ننا: تقننرر: و 
 جلااد و   بيانااا، و جاال الااعنا، و عظاام ةيانااا،  و ااب :نظم نناوأن  .وقعااا النفااوس
ثاةاات لاا  العتاا  الااد لي، والثاارا   ساااحة، األلسااص  وسااد :لمننان اوأن  .ةرهانااا

بفضالها،  ويننوههاا، تبتكان يشيدا متا   وتير فل   ..اإلالاري.اإلنحا ي، وال عد  
عااص  ي نربو سااتوها،  ويبنرهن حقا  ياادار ها،  سارار و  فوقهااا،  سا اب  لنيوي 

  س اب ايرفا ها. 
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 املبحث الثالث 
 للحجة، ودحرا للمعذرة  إيثار العربية لغة 

ً
 للتنزيل إقامة

، وباادند رحتتاا ، وكتاااز علتاا ، و تااام حكتااة التلاا  العااالمكااان مااص ةلياا  
ث ارة للرعاص  اي  و ماص الابهة، مص الظل  يترا ألحد     عز وجل لم:  ن؛راد  
العربيااة ل ااة للتنزياال  ؛قامااةح للح ااة،  الل ااة ؛يثاااراألماار الاا ي اقتضااد ، القاارآن

كتاااا  قااارر  اااي  اااو   و ياااف الد لاااة  لألعااا ار بتاااا   تاناااة ورا ه!ودحضاااا 
 لوي .  ل  االل وية ل

 ناا  ؛فا مااا  تاات  حيثيااة هاا ا الوجاا ، مشاايرا ؛لااد قاارر اإلمااام ال اااقالنيوقااد 
تااة، وبااايص التوازنااة ةاايص كااالم العاارب التتسااتيص بالفصاااحة، التتساالحيص بالبال

كالم   عالد  لعلم  ن نظم القرآن نظال  نظتهم، ولتبيص ما ب  التفاوت ةينا ، 
 .    وبيص كالمهم

 وخرااابهم  ومحااااورا هم األوز الصااادر كاااالم ماااص جتاااال نساااخ ؛نااا  قااااز: " 
 لا  يقن  حتاد عقال  وجتد لب، و فري  جناح، وخفص    ا ر،  بسكون   ليتعملها
 القاارآن نظاام  ن وي لننم العااالتيص، رب  كااالم وباايص، اأدمياايص كااالم ةاايص الفصاال
 ،والظريباايص ،البلي اايص كااالم ةاايص يتفاااوت  الاا ى الحااد  ويتباايص نظتهاام، نظااال 

 الظرار  عظايم ،الشاعن جليل بابا  عقد   ثم  .جتلة  القرآن  نظم  وبيص  والشاعريص،
  .ت1بنظم "  كل علد  صاحت   ي يزيد  القرآن نظم  ن لبيان

  متاا نقاايم الح ااة علاايهم، بحيثيااات كوناا  عربياااالقارآن  نراا وماص ثااامج  قااد 
ةتحقاا  التقاااوى،  وثانياااة    ااا  التعليااال ماارة بحصاااوز التعقاال، ويقرااد  عااا ارهم

 
 ةتصر .   78لل اقالني: ياا ؛ع از القرآن،   ت1ب 
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 نهاام  هاال العلاام باا ،  مؤكاادا و خاارى ةااتتكص اإلناا ار،وثالثااة بحصااوز الاا كرى، 
اركهم ةلياا  و  ن يااب عااص مااد    ظفااد علاايهم د لتاا ، وساابيل الوقااو  علياا ، 

 حد ؛ع ازه! ةيان ، و 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چقننننناا  نننننل ذانننننره: ف أمنننننا حيثينننننة الت قنننننل:

 [. 2]يوسف: چے

 يوس :د چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ"  قاا امماف القرطبي:
2: را ا  ي،  ايت تِّكامت  ناقات ا ةِّلا اا را  ناا شااا رابِّ  ماعت :. التعاا رابا ،  اعات يجصا ناات ا: ةاا مِّ با  وا رِّبا  الثجيا ِّ صت   اعات  عااا

ا ها سِّ :،  چھ  ے چ.  نافت لاتاوا  لِّكايت    ايت انِّيا ا،  اعت تاوا ماعا ها ا وا افت  .ت1بفِّيا ِّ "  ماا
: ،ي3دالزخار :  چھ  ے چ " وقناا فني موضن  آخنر: ونا   ايت تااا ها   افت

كااما ا، انِّي ِّ   احت ماعا  .ت2ب"  وا

 ةل اتكم  مقارو ا كوناِّ  حازا   نزلناه "  ي: :قاا ال المة أبو الم ود مقدراو 
را، البادا د مص في ِّ  بتا و حيراوا   را،  معانيا    فهتوا  لكي بات   نا  علاد و ر لعاوا خا

 . ت3بوالقدر "  القاوى  خال   عند  مص منزجز   ال شر،  وت   عص خارج  

  

 
 . 119/  9القر بي:  فسير    ت1ب 
 ةتصر  نسير.  61/  16 فسير القر بي:   ت2ب 
 . 250/  4 فسير  ةي السعود:   ت3ب 
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 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ: وقننننننننننناا  نننننننننننل شنننننننننننلنه
 . [3]الزخرف:

. ت1ب"لتعقلاوا  بالعربياة   نظتنااه:  "  ي:  مقدرا، وم لنالقاا امماف الماتريدخ  
فيا   ما و فهتوا معاني ،  علتوا لكي   ةل تكم   نزلناه:  : "  يوقاا امماف البغوخ 

  .ت3ب ابن عبية وتب ه .ت2ب" 

 بتااا استشااهاد   عااالد باألالاايا  هللا ؛قسااام " ولعاال وقنناا اممنناف البيضنناوخ:
 لرر   مبيص مع ز، ؛ن  حيث  مص  وبالقرآن  علي ،  التقسم  علد الد لة مص   يها

  عااالد  ناا  علااد ياادز مااا للعاارب  ةاايص  و الدنانااة،  ااي ؛لياا  نحتاااج ومااا الهاادى،
 .ت4بمعاني  "   فهتوا : لكيچڈ  ژچ ييره ك ل  

ردا علايهم  اي قاولهم: ؛نا    ةل جعل  عربياا"  وقاا امماف القونوخ م لقا:
 اال نظاص الفا ادة جعلا  عربياا  مار  ةاديهي  ، وبه ا يناد د اإلالاكاز باعن مفترى 

 . ت5ب"   ي ؛خ اره

 لكاصت  للقسامِّ  جاواب  "    :، ومقندرامبينا و ه النظمال المة أبو الم ود  وقاا  
 قولاا  عنها ناعربا  التي تايتا  هاو ما ةلت  ،ك ل ا  جعلا  التعكيدِّ  مرجدا   نج   علد   

 لكونِّهاا  والتعكيادِّ  التحقي ِّ  ؛لد  التحتاجةا    إنجها   چڈ  ژ چ  : عالد
 جعلناا  ي: أعنذاِرهم  وإزاحنةِ   ،علايهم  النعتاةِّ   وإ تام  ،بعمرِّهم  ا عتنا ِّ   عص  منبتةح 

 
 ةتصر .  145/  9 فسير التا ريدي:   ت1ب 
 . 473/  2 فسير ال  وي:   ت2ب 
 . 218/  3التحرر الوجيز: ينظر    ت3ب 
  . 86/  5: البيضاوي  فسير    ت4ب 
  . 276/  17: حاالية القونوي   ت5ب 
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وه، لكااي عربيااا  قارآنااا الكتاااب  فلاا  وا  فهتااا ، الاانظمِّ  مااص فياا ِّ  بتااا و حيرااا  الرا اا ِّ
 عااص بظروجااِّ  النا قااةِّ  الشااواهدِّ  مااص يتضااتن  مااا علااد و قفااوا الفااا  ، والتعنااد

،  و ِّ   . ت1ب"  ذالكليةِ  أعذاُركم وتنقب    فل ،  ي النعتةِّ  ح ج   و عر اوا ال شرِّ

 التعااااني  لفا ااا  ؛باناااة نفياااد  عربياااا " وكونااا  :اممننناف ابنننن عاشنننوروقننناا 
 مص اليتا يتبينون  نكونوا لم  ؛ف   العرب   وهم  اةتدا ،  ب   خو بوا  لل يص  التقصودة

 بالعربية كتاب   هو .العربية تير بالل ات  كانت   كتبهم  ألن  حولهم   التي  األمم
 عاااص   صاااب وقاااد  .العااارب  ةل اااة كتااااب  نسااا ق  لااام  إنااا  الساااالفة  كالكتاااب  لااايا

 رجااااااا   ي: ،ي2ديوساااااا :  چھ  ےچ جتلااااااة: التقصااااااود  التعلياااااال
 علا مشتمال بلغتكم فنزوله عرب، ألنكم ومعناه  لفظ  مص  لكم العلم حصوز

 بالعقال  العلام عاص وعبار علينه، يحتنوخ  منا سنب  ل قلكنم هنو نف كنم،  فيه  ما
 ينزز  ن حدج  الو وح  ي ةل ت  قد  العلم ه ا علد القرآن د لة  ن ؛لد  لإلالارة

صت   منزلاة  منهاا  العلام  ل   نحصل  لم  ماصت   معر ايص داماوا ماا و نهام لا ، عقال    ماا
 . ت2بالعقال  "  تير عداد   ي  هم عن  

 داة العلااام، الشااايخ  ن ؛عرا اااهم دليااال علاااد عراااب كاااالم   تضاااتصقلننن : 
  .وسب  ، وهي العقل، و ل  الوسيلة، ونفي السبب  دخل  ي نفي التسبب 

برري  الت ال ة  ؛ف ؛ن  ماص    حصيل انتفت ؛مكانية   داة العلم    إفا انتفت  
التقاارر عقااال:  ن انتفااا  الساابب ياادز علااد انتفااا  التساابب، و ن انتفااا  الااالزم 

  عدز الاهد علد انتفا  التلزوم.    

 
 . 39/  8 فسير  ةي السعود:   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر .  201/  12التحرير والتنوير:   ت2ب 
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 نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱعننند قولننه  وقنناا
  ن علااااد ،القاااارآن وهااااو ،چڍ  ڍچ  ةااااا  قساااام"  :ي3 ،2 :الزخاااار د َّ ىث

 لاو با   نصادقوا بعن حقي   هو  الداللة؛  واض   :چحب چ عالد    هللا  جعل   القرآن
  .ت1بنعقلون "    كتاصت  كانوا بتكاةر هم ولكنهم مكاةريص، تير كانوا

  مث زث رث يت ُّٱ عنند قولننه  ننل  اللننه: المراغننيالشننير وقناا 
 كناااتم ؛ف  عربياااا  قرآناااا  نزلنااااه ؛ناااا "  ي: :ي3دالزخااار :  َّ ىث نث

 معانيا ، ولتتادةروا وماواعل، ،عبار ماص فيا  ماا لتعقلاوا عرباا   با   التنا رون    يها
    ع تااي كااالم وهاا ا عاارب، نحااص  قولااوا:   حتااد الع اام  ةلسااان ينزلاا  ولاام
  .ت2بفي  "  متا اليتا نفق 

ىئ  چ قنناا الحننق عننز و ننل:ف :، والننذار  حيثيننة تحقننق التقننو   اوأمنن

 ]طنننننننننننننننه: چيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت
113 .] 

، ليفهتااا   چجب  حبچ" : أبنننو المننن ود م لنننالال المنننة قننناا   العاااربا
وت   عاااص خارجاااا كوناااِّ  علاااد الاااداز ِّ  التع اازِّ  الااانظم ماااص فيااا  ماااا علاااد ويقفااوا   اااا
وى  خاال   عناد  ماص  ناز   ،ال شرِّ   يتقاو كاي  ي: ،چجت  حت چ ...والقادر القاا
 . ت3ب"  واعت ارا ا عا ا، :چخت  مت  ىت  يتچ بالفعل، والتعاييا  الكفرا 

 
 ةتصر  نسير.  159/  25التحرير والتنوير:   ت1ب 
 . 68/  25 فسير التراتي:   ت2ب 
 . ةتصر  نسير 44/  6 فسير  ةي السعود:   ت3ب 
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 عرباي ةلساان القارآن لنازوز  عليال هاو :چجت  حتچ:   عاالد  " قولا  اا  
 ،اإلنتاان نكاون  العلام وماص العلام،  منا   نقد  التبيص،  العربي  اللسان   به ا  مبيص 

د ااااا :  چ...ىئ  يئ  جب  حبچ :  عاااااالد قولااااا  هااااا ا ومثااااال والتقاااااوى،
  .ت1بي " 113

  عال  و التعايي،  را منهم يراد  بحيث  " ليكونوا قاا الزمخشرخ م لال:
  .ت2بوالع ادة "  الراعة علد نرل   :وال كر. والراعة الظير

  مااا ،...الواج اات  و ارا ،التحرماات  ا قاا  :والتاراد  "وقناا اممناف النرازخ: 
 نصايروا  ن ألجال  القارآن  نزلناا ؛نتاا ؛ناا :التعند ا :چمت  ىت  يتختچ:  قول 

 ؛لاد يادعوهم فكارا لهام القارآن نحادث   و ،ين  اي     عتاا  محترزيص  : ي  ،متقيص
 الكاالم و اي"  :م قبنا وقناا اممناف األلوسني.  ت3ب  ين  ي "  ما  و عل  ،الراعات 

  القااارآن  نزلناااا ؛نتاااا :التعنااادو . والتحلياااة ،التظلياااة :األمااار مااادار  ن ؛لاااد ؛الاااارة
 ؛لااد ياادعوهم فكاارا لهاام نحاادث   و ،ين  ااي   مااا  عاال عااص محتاارزيص ليصاايروا

 .  ت4ب"  والتحلية ،التظلية ؛لد - نضا- مشير  الكالم  ين  ي ما  عل

ک  ک    ک     گ  گ  چ  :سنبحانهفقاا   امنذار:تلتي  وأما حيثية  

  [.7]الشور :  چ...گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ

 
 . 1147/  12التفسير القرآني:   ت1ب 
 . 90/  3الكشا :   ت2ب
 ةتصر .  103/  22 فسير الرازي:   ت3ب

 ةتصر .  576/  8روح التعاني:  ت4ب   
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 أن وأولنا الفهام، ؛لاد   قارب   " ليكاون :    ت اقاا امماف الماتريدخ مقررا  
 الساااالفة، األن اااا  فيااا  فكااار ألنااا  الح ننناج؛ فننني وأبلننن  علننني م، ح نننة يكنننون 

  ن تياار ومااص األنبيااا ،  لاا  لسااان تياار العربااي، باللسااان التتقدمااة واألخ ااار
 والنقااال ةلساااانهم، مااانهم الاااتعلم اللساااان  لتاااوهم فلااا   هااال ماااص  حاااد  ؛لاااد نظتلااا 
 . ت1ب"   عالد باّللج  عر  ؛نتا  ن   دز نفس   ةلسان

ک  ک    ک     گ  چ " قولاااا  ساااا حان :  شننننارحا:ابننننن عبيننننة وقنننناا 

 و  ساااواه، آخااار ؛لاااد معااا  نحتااااجون    لهااام، مبيناااا: ي7دالشاااورى: چ...گ
صت  ؛نا ار ؛  نكلفا  ولم لهم، متعت   هت  ؛ف   تيره   محتو  –وقناا  .ت2بفكار "  ماا
 لكننننم يبقننننا لنننن ال ةلسااااانكم : معناااااه ،ي3دالزخاااار :  چحبچ" :  -أيضننننا 
  .ت3ب"عذر

  ااهرة التعناد، وا احة عربياة:  ةل اة  " نززوقاا امماف األلوسي م لال:  
 . ت4ب"  عذر ل م يبقا ل ال  التدلوز 

 ن لساان العربياة خيار  االحت اج، وتتمنة قبن  الم نذرة:  امااومن  هذا:  
 ن الااوحي ؛نتاا هااو رساالة السااتا  ؛لاد األرم، ولاايا  اي مقاادور علاد الااهد 

وبه ا ي رال زعام الازاعتيص، والابهة الت رلايص،  اي كاون ،  بتثل    وا شر  ن نعال
   القرآن مص يند بشر،   مص كالم رب العالتيص. 

 
 وما بعدها ةتصر  نسير.  104/  9 فسير التا ريدي:   ت1ب 
 ةتصر  نسير.  27/  5التحرر الوجيز:   ت2ب 
 ةتصر .  45/  5التحرر الوجيز:   ت3ب 
 . 123/  10 فسير األلوسي:   ت4ب
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پ     ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ 

 [.  103]النحل:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

  چ ٺ چ" :دا علننا هننذه الفريننة راو  ،مقنندراقنناا ال المننة أبننو المنن ود 

 فو ةيااااااان : چ ٺ  ٺ   ٺ چب الكااااااريم القاااااارآنا   ي: ي،103دالنحاااااال: 
 مع ااز   القاارآن  ن وتقريننُره:  عاانهم. إلبراااز مسااتعنفتان  وال تلتااان و صاااحة،

  كياااف معنااااه، نعل تااا  بشااارا  ن زعتاااتم:  اااإن بتعنااااه، مع اااز    نااا  كتاااا ةنظتااا ،
ثاام  وتااال  ااي الااارد قاااا ال:  الااادنيا؟!  هاال جتيااادا   ع ااز الااا ي الاانظما  هااا ا نعل تاا 

 كتاااز دلياال الركيكااة، الظرا اااتِّ  هاا ه  مثااازِّ  بعفناااز الرعااص  ثنااا   ااي والتشاابثا 
 . ت1بع زهم " 

مج  قلنننننننننن :  ؛برااااااااااازيااااااااااتم و ، مبل اااااااااا  الاااااااااابهتهم بلاااااااااا  د اااااااااادي ومااااااااااص ثااااااااااا
  علد آكد وج ، و ةل  ! الواهية  عنهم بتقالتهم

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ :  ومن هذا الم ين قاا الحق  ل  الله

ى   ائ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅۋ   ۅ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ

  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ
 .   [44: فصل ]

 الاا كر هاا ا  ي: ،  چۇ   ڭچ"  قنناا اممنناف البقنناعي شننارحا، ومقنندرا:
 ال تاااد ماااص عليااا  هاااو ماااا علاااد  ي: ،چجبچ والقااادرة العظتاااة ماااص لناااا بتاااا

 ليشاهد  عظتتناا  يناساب  وجا   علاد  فلا   ماد  وهو  ،نفصب      ي:  ،  چۆچ

 
 ةتصر  نسير.  142/  5 فسير  ةي السعود:   ت1ب
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 والقاادرة  هتاا ، و عريناااا للعاارب، مع ااز   ناا كتااا للع اام، مع ااز  ناا   حااد  كاال
 ها ا  ي نقولون  كتا في  التتعنتون  هؤ    ي:  ،  چۆچ  ؛ناه   ؛ هامهم  علد
 علااد ةيناات   ي: ،چۋۈ  ٴۇچ   ولاام هااال،  ي: ، چ ۈچ: و عنتااا بغيااا

 . ت1ب"  ...كلفة ةال نفهتها  ريقة

ا  وقاا ال المة أبنو المن ود مبيننا المنراد:  ةياانا   فالمقصنوُد:  كاانا   ماا  " و ناا
 .  ت2ب"ب  يتعللونا  متعنتا  يها وجدوا هم جا   وج ٍ   ي علد  عالاد هللا آناتِّ   نج 

و تلاا   ااي  ن سااد ال اااب علاايهم،   لاات قااد العلاايم الظبياار   ال أن حكمننة
 الااهر قرااد  عاا ارهم، و و قااام   نياااب روا ااد الاابهتهم، جفاا  و ، مراااعنهمنوا اا  

  دحص با لهم. سلحة 
 ليفهتااوا عربيااة   مااة  ااي عربيااا، قرآنااا "   علناااه قنناا الشننير الشنن راوخ:

 لقاالوا  خارى  ةل اة جا هم ولو  والن ارة،  ال شارة   عالد  ي  هللا  عص  البالل  عن 
  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ عااااانهم: القااااارآن ت3ب حكاااااد كتاااااا

  .ت4ب" ي 44:  صلت د چ ۅۋ   ۅ

 
 ةتصر  نسير.  205/  17نظم الدرر:    ت1ب
 .  16/  8 فسير  ةي السعود:    ت2ب
وقد  حرج ال عص ماص اساتعتاز لفال بحكادت نسا ة ؛لاد هللا  عاالد محت اا باعن   هذا:    ت3ب 

مج يااارون  ااارورة  الحكاناااة: اإل ياااان بتثااال الكاااالم، وكالمااا  سااا حان    مثيااال لااا ، وماااص ثاااا
 هللا  حكااد: نقاااز و  محكااي، هللا كااالم: نقاااز    نااب هاا ا القااوز. فكاار الساايو ي: " 

 لفااال  اااع لقوا قاااوم  و سااااهل مثااال، لكالمااا  ولااايا الشاااي  بتثااال اإل ياااان الحكاناااة: ألن
 ةتصر  نسير. 228/  4اإلخ ار " . اإل قان  ي علوم القرآن:   بتعند الحكانة

 . 9204/  15 فسير الشعراوي:   ت4ب 
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يتعكااد ؛قامااة الح ااة  ، والتااي ةهاااالحيثيااات السااالفة الاا كرهاا ا بالنساا ة ؛لااد 
 عليهم، ويتقرر قرد  ع ارهم بتا   تانة ورا ه! 

فيتقننرر فنني ضننوء قولننه  ننل شننلنه:  أهننل ال لننم ذننه: ن ماننو  بيننان أمننا
 [.3]فصل :  چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺچ

اختل  العلتا   ي كون الفعال متعادنا،  و  زماا، كتاا   قد  ومص هناقل :  
  التح و  علد اعت ار التعدنة.دير اختلفوا  ي  ق

جا ت   ارا هم  ي  قدير متعل  العلم، بتا هو  دخل  اي قراد قد و   هذا:
اننننون  فننننيتقننننديرات م  وتمثلنننن  عااا ارهم، و  هااار  اااي ؛قاماااة الح اااة علااايهم، 

 و معانياا ،  و  و  لفا اا ، اللسااان العربااي،  و األالاايا ، والااد  ل،  :المحننذوف
بتقتضااد الفراارة،  و هااو م اللاادني الاا ي لااالتو ياا  ؛لااد الع و ل تاا ،  و ه، ر امقااد 

 نعلتون التراد من ... ؛لخ. 

ڀ  ڀ  ڀ      چ" المحنننننذوف:مت لنننننق الف نننننل مقننننندرا  البغنننننوخ قننننناا ف

ابنن وقناا . ت1بعلتاوه "  ماا لساانهم  ب ير كان  ولو  العربي،  اللسان  :چٺ
 الااااااد  ل، ويعقلااااااون  األالاااااايا ، :چڀ     ٺچ:  عااااااالد وقولاااااا "  :عبيننننننة

  هااال هااام ؛ف  لهااؤ    آنا ااا   صاالت  القااارآن  كااعن نظااار،  رياا  علاااد وينظاارون 
صت   شاااريفا، بالااا كر   ظصاااوا ةهاااا، ا نتفااااي  لااام  كعنااا  بالتفصااايل  ينتفاااد لااام وماااا
  ي: ،چحبچ: بقولااا  التعناااد  اااي متعلااا  چٺچ: وقيااال. لااا  نفصااال
 الي  نظرج  لم   نها  ويتحققون    لفا  ،:  چڀ     ٺچ  العرب   بكالم  جعلناه
 هللا كتااااب   اااي  ن :زعااام صت ماااا  علاااد رادة اأناااة وكاااعن العااارب، كاااالم عاااص منهاااا

 
 . 124/  4 فسير ال  وي:   ت1ب 
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 العلاام مااص  خاا   التعوياال هاا ا علااد  ااالعلم العاارب، كااالم  ااي لاايا ماااساا حان  
 هو ما ؛  القرآن  ي ليا   ن   وبيص  معند،   الر   واألوز  األوز،  التعويل  علد
  اي فكار ثام ،تيرهاا ل اة مص عربت  وإما  ،ل تها   يل  مص  ؛ما  العرب   كالم  مص

  .ت2ب امماف أبو حيان وتب ه .ت1ب"  مستعتل معرب  وهو القرآن

    ويفهتونا ،  نعلتونا ،  ةلساان   نزلا :   ي"  :  مقندرا  وقاا امماف الماتريدخ
     ڀچ ويحتتاااااااال .ةلسااااااااانهم  نزلااااااا :  ي نفهتوناااااااا ، و  نعلتوناااااااا ،   ةلساااااااان

 لام ماصت   عما ينتفعون، لقوم ؛نزال  حصل:   ي  بعلتهم،  ينتفعون :   ي  ،چٺ
 ووافقننننننه .ت3ب علااااام "   عاااااالد وّللاج  لااااا ، اإلنااااازاز ؛  نحصااااال  لااااام بااااا   ينتفاااااد
 .  ت4بالخازن 

 علد لكونِّ  معانيا ا   ي: ،چڀ     ٺچ"  وقدره ال المة أبو الم ود:
: لسااانِّهم. وتب ننه اممنناف  .ت5ب"  باا  التنتفعااونا  ألنهاام والنظاار  العلاام ألهاال وقياالا
  .ت7ب " مقداره : ي ،چڀ     ٺچ" :مضيفا القاسميو . ت6باأللوسي 

 
 ةتصر .   4/  5التحرر الوجيز:   ت1ب 
 . 284/  9ال حر التحية:   ت2ب
 . ةتصر  نسير 59/  9:  فسير التا ريدي  ت3ب
 . 82/  4 فسير الظازن:   ت4ب
 . 2/  8 فسير  ةي السعود:   ت5ب
 . 348/  12روح التعاني:   ت6ب
 . 324/  8محاسص التعويل:   ت7ب
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ة مننن ال لمنناء مننن أ ڀ     چ"  :م ننن النظننر فنني المننراد؛ فقنناا مقنندراوُممننَّ

 ياليةاأل والفرارة ،اللادني العلام علاد س حان  لدن  مص يو قون    ي:  ،چٺ
  .ت1ب" والتوحيد  التعر ة هي التي

  اااار  :چجب چ الاااا  ياااافة :چٺ     ڀچ: وقولاااا "  عاشننننور:وقنننناا ابننننن 
 معنااد مااص چحب جب چ: قولاا    اااده  مااا باعت ااار چٺ     ڀچ كا نااا : ي مسااتقر،
 . ت2ب"   الح ة  وسروي  ،الد لة  و وح

 قرآناااا واحاااد  نتاااة علاااد كااا ل  كلااا  القااارآن "  نااازز وقننناا اممننناف المراغننني:
 واألساااالوب  الباااادند، الاااانظم مااااص فياااا  مااااا علااااد ويقفااااوا العاااارب، ليفهتاااا  عربيااااا 
 . ت3ب"ال شر  و   عص الظارج الع يب 

  اااي النظااار في يلاااون   العلااام حااا  الل اااة هااا ه :چڀ     ٺچ" :وقينننل
  . ت4بمن  "  التراد  ويعر ون  ،معاني   ي ويتفقهون  ،م اني 

مَّ فكننننان امخبننننار بنننننن  لهاااام ؛لزامااااا  الااااد  چحبجبچ " كوناااا  ومننننن منننن 
 .ت5ب"بفهت 

قاد  ساهم  اي القاوز   چٺچمفعاوز:     ارا ن    ت لا مما سنبق:قل :  
اللزوم، كتا  كد عتوم التح و  علد  قديره  ليتناوز كل ما نصلب التعدي، و ب

 
 . 272/  2الفوا ب اإللهية:   ت1ب
 وما بعدها .  231/  24التحرير والتنوير:   ت2ب
 . 154/  16 فسير التراتي:   ت3ب 
 .1/  4: ،  ةص مال حويِةيان التعاني  ت4ب
 . 235/  24التحرير والتنوير:   ت5ب
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متاا يؤكاد  ن اإلن ااز  ال   قاد  عدناة ؛    هتهاا، و  محا و  ؛  الاتل   ،  ل 
 ثتااار ؛ ناباااا لااا  وقعااا ، ود لتااا ، األمااار الااا ي نساااتد ي  التقاااام، ويترل ااا  قاااد 

 الترام.  

 . ت1ب تدةر!"  ثم ؛ن    نب  بإن از  را التفعوز..."  قاا بدي  الزمان:

 فهم العالم ال ليل اإل ناب مص ورا  ح   التفعاوز، ؛   ن الحااز   قل :
    تين: ن  حايل مص 

 عادد التعااني،  :ماصفلا ، ما نساتت ع  ؛مكانية اللزوم، والتعدي، و   األولا:
الفوا اد التتر  اة اإلالاارات، و ناوي اإلنحاا ات، وإثتاار وثرا  الد  ت، وان عاث 

 علد كٍل. 

    عدد التفعوز التح و ، وعتوم .  الثانية:

مج يتعكاااد ةلاااول  مبل ااا ، ويتقااارر ماااص اإلع ااااز البيااااني  لااا  التفاااردة وماااص ثاااا
 ااي قرااد التعاا رة، وإقامااة الح ااة علااد آكااد وجاا ،  - فكاارا، وحاا  ا – ا؛سااهامه
 و ةل  ! 

هذا ذالنمبة لوصنف ال ربينة ال نارخ ن تنا للقنرآن. أمنا ذالنمنبة لنه ن تنا 
  .تناوله المادة المفمرون: شرحا، وت ليال؛ فقد للمان

ر نا علنا و نه م  ؛ فقنااامماف البقناعي -  علا سبيل المثاا  -ومن م  
 كااان ولتااا"  ، وورود الوصننف ب ننا:]الشنن راء[ سننورةالتناسنن  بننين: مقصنند 

  اي لظلال   الاعنهم، لسافوز بعنا   ؛نتاانهم عادم عص التسلية  السورة  مص  القصد 
ڻ  ۀ     چ : قبله من لتمكنه موضحا   عالد  قاز  العن ،   ي  لنق    و   ةيان ،

 
 .  143: ياا ، لبدند  الزمان النورسي؛الارات اإلع از  ت1ب
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  اارا تيار منا ، يراد  لتا كاال  نفس ،  ي ةيص   ي:  ،ي195:  الشعرا د  چۀ
صت  عنااد  ل سااا  مااص مظا  ا هااا،  ااي العاارب  يتعار اا  مااا علااد  اادةره، حاا  اادةره  مااا

  ااي مراميهااا و  اعااد  ؛رادا هااا، ا ساااي علااد وم ازا هااا، بحقا قهااا ل ا هااا، سااا ر
صت  واسااتعارا ها، كنانا هااا  ااي مقاياادها وحسااص محاورا هااا،  حاا  ةاا ل  نحااية ومااا

 وإبانتااا  عربيتااا  كانااات  وإنتاااا ال صاااير، الظبيااار الحكااايم العلااايم تيااار اإلحا اااة
صت  ألن قل ااا   لسااا ق  مو اااحة   ساااب  - منهاااا باااالبيص  كياااف - ةل تااا   كلااام ماااا
 ألناا  السااتد  علااد ناااز  لكااان  ع تيااا  كااان  لااو قل اا ، ؛لااد األلفااا  التعاااني

نْ  عظنيم تقرين  ففينه معانيهاا  نفهم   حرو    جراس  نستد  لمنان ي نرف لمن 
   .ت1ب"  ذه يؤمن وال ال رب،

تت عا ر لهام  -علد كثر ها   - دلت  ل  النصو     قل : علد  نا    ثاتاج
: مادى  تكانهم منا ، مظبارة أعلنن : ي التك يب، و  البهة  ي اإلنكار  ؛ف قد  

حيثياات دواعاي التساارعة  وقرر : نهم  هل الفهم عن ، وسبيل الوقو  علي ، 
مااص    لتااا فياا لاا ل  ، مفصااحة عااص  ااو ر الاادواعي؛لياا ، و اارورة اإلفعااان لاا 

وماص ثاامج  قاد  اإلحكام التتيص، وا  ساا  التبايص النظم الرا  ، والس   الفا  ، و 
 قامت عليهم الح ة، وزالت عنهم التح ة بتا   تانة ورا ه!  

                         
  

 
 وما بعدها ةتصر .  97/  14نظم الدرر:   ت1ب 
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 املبحث الرابع 
 حصول االمتنان، ولفت النظر لالتباع 

التنوياا  بشااعن  لاا  كااان مااص مقتضاايات ؛يثااار الل ااة العربيااة لسااانا للااوحي، 
نازز الاوحي ةلساانهم، ونساب   واإلالاادة بايارفا ها  ؛ف األمة، وإعال  مكانتهاا،  

ودوا ااااد و ر ةواعااااث اإلفعااااان، متااااا نحقاااا  ا متنااااان، وياااا؛لاااايهم دون تياااارهم  
 فلاا  ت لااد حيثيااات وإنتااا الحاملااة علااد ا   اااي، وروا ااد التشااريف، ا متثاااز، 
 ؛لاايهم دون تياارهم ونسااب ةلسااانهم، وبتااا نفهتوناا  مااص ل ااتهم، ناازز   ااي كوناا 

قااارا ة، -ص رساااالة الساااتا  يقااارر:  تكااانهم ماااو  هااال العلااام بااا ،  نهااام متاااا يؤكاااد 
  .-و هتا

صت نفهااام عنااا ، ويقااا  علاااد ماااا فيااا  ماااص خيااار، ةاااال هااام كتاااا  نهااام   وز ماااا
ر بااالظي التتتلاا لنساا ة ؛لاايهم كااالتحية ويعلتااون ماادى ؛ع ااازه،  هااو باواساارة، 

صت ن تار  منا ، وي  ناالون ماص خياره، ولايا ها ا  حساب ةالوالبركة، وهم  وز ماا
 تت لد هم   هم الواسرة ةين  وبيص ماصت عدا   هم ماصت ةيدهم ؛نصال  ؛لد تيرهم

تد ماااص  لااا  آثااار رحتتااا   عاااالد ةهااام، و ظهااار ةااراهيص  فضااايل  ؛نااااهم، و   سااا
وفيمنننا يلننني وها ااا  التكاناااة.  ،الكراماااة، و   بعاااث علاااد اإلنتاااان ماااص فه التناااة

 تفصيل ذلك: 

قنناا اممنناف و ااي  قريرهااا  :، ونمننبته  لنني مبلمننان م هحيثيننة نزولنن أوال:
قننناا اممننناف ابنننن . وت1بالعااارب "  ةلساااان  نزلااا  :چحبجبچ" الماتريننندخ:
 كونااااا  ألنالعااااارب   ل اااااة  ي: العربياااااة، ؛لاااااد نسااااا ة: چحبچ"  عاشنننننور:

 
 . 205/  6 فسير التا ريدي:   ت1ب 
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 كاااالم  نااا  نفياااد  چحبچ بكونااا   وياااف  كاااالم،  نااا  علاااد يااادز چ جبچ
  .ت1ب" عربي 

 واأ  الفوا ااد ال تاا ، والتاانب التتعااددة،  ويتفااري علااد  لاا  الحيثيااةقلنن : 
معانيا ، إدراا  تكناوا ماص  هام  لفا ا ، و و ساهولة قرا  ا ، ثبات  بها ا    التتوا دة 

و  ناااان و اااروب الساااعادات،  ناااون الهااادانات،  :منننن ،والوقاااو  علاااد ماااا فيااا 
الحكم، واأنات  متا نشهد بإع اازه، ويقار بظروجا  عاص  او  ال شار، ويقارر 

   نزول  مص عند خال  القوى، والقدر. 

 .ت2بويعر ااوه "  نفقهااوه، " لكااي م لننال:الماترينندخ وفنني هننذا الصنندد قنناا 
 ؛نتااااا نعنااااي: ،ي3د صاااالت:  چڀ     ٺچ " قولاااا : وقنننناا اممنننناف الننننرازخ:

  .ت3بمن  "  التراد  نعلتوا  ن ألجل عربيا  جعلناه

  و بتعانياااا ، و حيرااااوا  فهتااااوه، كااااي " :م لننننال وقنننناا اممنننناف البيضنننناوخ 
 القصاا   يااتعلم لاام متااص كاا ل  اقتصاياا   ن  تعلتااوا عقااولكم  فياا   سااتعتلوا

نحا  "    ؛   يتصور     مع ز  .وف منه قراءته، ذم ولة امتنان وفيه " .ت4بباإلِّ
 .ت5بوالنظااار "  العلااام ألهااال  و العربياااة، نعلتاااون  لقاااوم  ي:،  چڀ     ٺچ

ڀ  چ" النمفي:امماف وقاا   .ت6بمعاني  "    فهتوا لكي  ك ل    ييره  وقاز: "

 
 ةتصر  نسير.  159/  25التحرير والتنوير:   ت1ب 
 .678/  8 فسير التا ريدي:   ت2ب 
 وما بعدها ةتصر .  539/  27 فسير الرازي:   ت3ب 
 . 154/  3 نوار التنزيل:   ت4ب 
 . 66/  5 نوار التنزيل:   ت5ب 
 ةتصر .  86/  5: التنزيل  نوار  ت6ب 
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 اأناااات  ماااص علااايهم نااازز ماااا نعلتاااون  عااارب  لقاااوم  ي:،  چڀ  ڀ     ٺ
 . ت1ب"  العربد ةلسانهم التبينة ،التفصلة

 د ااا : چىئ  يئ  جب  حب چ قولااا : "  : وقننناا صننناح   ال داينننة
  .(2)لتفهتوه "   يها العرب  ةل تكم  نزلناه:  ي ي،113

 ت3بالعربياة  كسوة للقرا ة كسوناه  " ؛نا  وقاا  سماعيل حقي مقدرا الم نا:
 وإالااارا   وم انياا ، و سااراره، معانياا ، حقااا   :ي2:يوساا د چھ  ےچ

. ت4ب"  العرباااي اللساااان الااار  علاااد دليااال اأناااات  و اااد ل اااتكم... هاااي ؛ف  ةهاااا 
 ليفهتاااوه، ويقفاااوا العااارب  ةل اااة نعناااي: ،ي113د ااا :  چحبجبچ"  وقننناا:

  . ت5بال شر "  كالم حد  عص وخروج  ؛ع ازه، علد

 علاااد واردا مفصاااال، ي:3دالزخااار :  چحب جب چ"  وقننناا اممننناف األلوسننني:
 قولا  با  ياؤفن كتاا مع ازا، كونا  ودرا في ، ما  هم عليهم نعسر      ساليبهم،

 الرا ااا ، النظااار ماااص فيااا  بتاااا و حيراااوا  فهتاااوه، لكاااي  ي:، چے  ھچ:  عاااالد

 
 . 225/  3 فسير النسفي:   ت1ب 
 وما بعدها.  4703/  7: ، ألةي محتد مكي القيروانيالن اية بلوغ  لا الهدانة  ت2ب 
 ،الحاارو  كسااوة :عااص كالميتاا   ااي منزهااة  عااالد هللا كااالم حقيقااة  ن ؛لااد باا  نشااير"   ت3ب 

 الحااارو  كساااوة الاااد معانيااا   عقااال  اااي نحتااااجون  الظلااا  ولكاااص والل اااات، ،واألياااوات
 . 208/  4" . روح البيان:  والل ات

 . 208/  4روح البيان:   ت4ب 
 . 431/  5روح البيان:   ت5ب 
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 عااص بظروجاا  النا قااة الشااواهد  مااص يتضااتن  مااا علااد و قفااوا الفااا  ، والتعنااد
  . ت1ب"  ذلك في الن مة حق وت رفوا ال شر،  و  

اإلنعام  عظيم    و  لد،  حيثية  ثبتهم  وتقرر،  بال   تكنهمفتلكد مما سبق:  
  . ا متنان عليهم ووا رلهم، واإلكرام 

علننا وهننذا مننا ألمنن   ليننه الزمخشننرخ؛ حيننث قنناا م لننال حيثيننة نزولننه 
 چڻ  ۀ     ۀ.ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ چ  ، فننننننننني قولنننننننننه القلننننننننن 

 عناااا  لت ااااا وا األع تااااي  باللسااااان نزلاااا  لااااو " ألناااا  :ي195-194الشااااعرا : د
: الوجا  ها ا و اي با ، اإلنا ار  يتعا ر  نفهتا       بتاا  نصاند  ما:  ولقالوا   يال،

 ألنا  قل ا   علاد لا   نزيل قوم ، ولسان لسان ، هي التي بالعربية  نزيل    ن
 قل اا   دون  ساتع  علااد نااز  لكااان  ع تياا  كااان ولاو. قوماا  ويفهتا   فهتا ،
 الرجااال نكاااون  وقاااد   عيهاااا، و  معانيهاااا،  فهااام   حااارو   جاااراس  ساااتد ألنااا 
ة  عار ا  لام ةهاا  و ر اد عليهاا، ونشاع  و ، لقنهاا التي ةل ت  كلم  إفا ل ات، بعد 
 كيااف لأللفااا  نفرااص نكاااد  و  بقل اا ، يتلقاهااا الكااالم معاااني ؛لااد ؛  قل اا  نكااص

  ااي  و  نظااره كااان بتعر تهااا  ماااهرا كااان وإن الل ااة  لاا  ب ياار كلاام وإن جاارت،
 عرباي ةلساان لنزولا  قل ا   علاد نازز  نا   قريار  ها ا معانيهاا،  ي ثم   لفا ها،
 . ت2بمبيص " 

 باايص اإلمااام سارا رفيعااا  اي ؛يثااار اللساان العربااي، متتاثال  ااي  علااد  قلن :
هاو ه ا اللساان ر لفيص الكريم التنان   قرر:  ن مظاهر ا متنان، و ةل   قري

 
 . 64/  13 فسير األلوسي:   ت1ب 
 . 335/  3الكشا :   ت2ب 
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سبيل ولوج الوحي ؛لد القلب، و ري   تكن  من ، ومن د فيض  علي ، وبساب   
 يتعكد حصوز العلم، واإلنتان، والتقوى  متا نحق  سعادة الداريص.

مَّ قنناا اممناف البقنناعي مبيننا و ننه الننظم:   فلاا  سا حان     اد ثاام" ومنن من 
ڱ          ڳ  ڳ   .گ  گ  گ  ڳچ  : قااااز بااا   النعتاااة وعظااايم، الكتااااب  ةااا كر

 ،ي195-192الشااااااااعرا : د چڻ  ۀ     ۀ  .ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ .ڱ
  .ت1ب"   قديرها عص العقوز و ع ز الكرها، عص األلسص  قصر كرامة لها فيا

دالزخار :   چحب جبچ"    قاا صاح   المننار  مقنررا مند  النفن :و 
 و ن ااا  الااديص، مااص: ، علتااون   كونااوا مااا لاام العربيااة، ةل ااتكم لكاام ةاايص  ي: ،ي3

 معانيا   :چژ   ڈچ  والسياساة   واألدب،  والحكتة،  والعلم،  الرسل،
 و زكياااة العقااال، وماااداراالاااروح،  مرالاااب  ماااص: ؛ليااا   رالاااد  وماااا العااارب،  يهاااا

 ةهاا التاراد  العاام، ا جتتااي  وإياالح  والحا،  الوجدان  مدارا  و ثقيف  النفا،
  .  ت2بالتآز "  وسعادة الحاز، يالح

ىئ  يئ  جب  چ "  وقاا امماف المراغني م ربنا عنن و نه االمتننان:  

 ليتفهتااا  مبااايص  عرباااي بعساالوب  كلااا  القااارآن  نزلناااا  ي:ي، 113د اا : چحب
 في  متا ،حواه  بتا بالعتل ويسعدوا ةدراست ،  ويتفقهوا  عليهم،  نزز  ال يص  العرب 
   .ت3بوآخر هم "  ،دنياهم  ي ال شر سعادة

 
 . ةتصر وما بعدها  4/  14: نظم الدرر  ت1ب 
 ةتصر  نسير.  208/  12 فسير التنار:   ت2ب 
 . 155/  16 فسير التراتي:   ت3ب 
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مَّ قيننل  ن  هتاا  متااعت لهاام دون واساار .  واننان مننن لننوازف ذلننك: ومننن منن 
  هال وهم ويفهتونها، معاني ، :ي3د صلت:    چڀ     ٺچ"تقديرا، وت ليال:  

 القارآن لكاون  واسارة  ةال نفهتونها  بال كر  ألنهم  خصوا  وإنتا  العربي،  اللسان
  .ت1بةواسرتهم "  ؛  نفهتها   وتيرهم ةل تهم،

، وار فااي كال الااوا ب انتفاا  الابهة الرياب عناا  : -أيضننا  –ومنن لوازمنه 
ک  چ " قناا اممناف األلوسني مقندرا:  وفي هنذا الشنلن.  الل ا، وال تاوم 

 البااايص البااادند اإلنحاااا  فلااا  ومثااال ي،  ي:7دالشاااورى:  چک    ک     گ  گ
 . ت2بقوم  "  علد و  علي ، في  ل ا   :چک    ک     گ  گچ التفهم

اإلفعاان ل اللا ، وا نفعااز بإع اازه،  وأولا نتا  نه:كما اان من مماره، 
 وجعلااااا "  وفننننني هنننننذا الشنننننلن قننننناا اممننننناف النمنننننفي:وا متثااااااز بتاااااا فيااااا . 

 .  ت3ببتواج   "  وليعتلوا ليعقلوه،  ي3دالزخر :  چحبجبچ

وما يتر اب عليهاا ماص  حيثية اون م أوا م ْن يمتقبله، وينف ل ذه،  مانيا:
وفلاا   ألنهاام ةهاا ا  وز ؛عاال  الااعنهم، والنراا  بفضاالهم، والتنويا  باياارفا هم، 

من ، ويناز مص خيره، وينتفد ةهدنا   فيحصال لهام الساب  العتلاي،   مص ن تر 
 كتا  قرر لهم السب  ال ا ي. 

  .ت4بالقرآن "   يهم نزز قوم  وز وهم"  ومن م مَّ قاا الشير الش راوخ:

 
 . 224/  12 تب البيان:   ت1ب 
 ةتصر  نسير.  14/  13 فسير األلوسي:   ت2ب 
 . 265/  3 فسير النسفي:   ت3ب 
 ةتصر .  6825 – 6823/  11 فسير الشعراوي:   ت4ب 
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 ،ةل كونهم التبل يص عن ، والواسرة ةين ، وبيص الظل  ،وليا ه ا  حسب 
   ضااالهم  لتاااا هاااو مقااارر:  ن الاااداز علاااد الدليااال علاااد يااادار هم، و حقااا  بااا

وامتاااداد لهااام، هم،  ياااؤمص بعااادهم  اااي ميااازان حسااانا صت الظيااار كفاعلااا    كااال ماااا 
   ؛ةالتها. القيام ةواجب والهادة علد  مانتهم،  ي حتل الرسالة، و 

د صاالت:  چحبجبچ:  عااالد قولاا "  فنني تقريننر تننا الحيثيننة:قيننل و 
 ةهااا، و نويا  العربياة، األماة علاد و عاالد سا حان  هللا ماص امتناان ها ا  اي :ي3

 للعاارب  متاادودة التعدبااة، هاا ه كاناات  ؛ف  ةهااا  اختصاات ساا حان   هللا مااص ورحتااة
 .ت1ب؛ليها "  صوالداعي  هلها، هم وكانوا ساحتهم،  ي

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  فنني قولننه  ننل  اللننه: و ننه امكننراف كمننا يتبننين

  حتااال التاااي الل اااة هاااي ل تهاااا جعااال" ؛ف  ي 3 دالزخااار : چڈ  ژ
 لهااام ليكااون  العاارب  ةل ااة الكااريم القااارآن   ااا  اإلسااالم، وهااو كااامال، هللا ديااص

ثتاره "  ماص ويرعام كرم ، مص  نقر   ماصت    وز  هم  وليكونوا  من ،  الكامل  حظهم
  .ت2ب

 حكتاة"  :[ مقندرا37 ]الرعند: چژژ  ڈچ  قوله ت نالا:  د  عن  امي يقاا  و 
  .ت3ب"  العرب  ةلسان مترجتة

، ل تهاا ولشار  لقادرها،  ور اد  العربياة،  األماة  بشعن  تنوي وفي  مص القل :  
    نظفد!ما  واإلالادة ةدورها

 

 ةتصر  نسير.  1281/  12التفسير القرآني:   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر  نسير.  104/  13التفسير القرآني:   ت2ب 
 . 278/ 2 فسير اإلن ي:   ت3ب 
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مَّ قنناا اممنناف الشنناف ي: صت  :اللسااان  ااي بالفضاال الناااس و ولااد"  ومننن منن   مااا
    اعاااا لساااان   هااال نكاااون   ن - علااام وهللا- ن اااوز و .  النباااي لساااانا  لساااانا ا 
د لساان كاله  ةال  واحاد،  حار    اي  لسان   تيرِّ   لسانٍ   ألهل   هال وكاله  للساان ،  ا اا
ا .ديناا  ا  اااي  علاايهم قبلاا  ديااص نا بتااا نعتااا  وعرج انااا   قااااز مكاناا   مااص باا  خصااج

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ھ  ھچ  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااالد:

جااال ، وقااااز ي128 التوباااةد چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ
ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹچ  :جاللااااااااااااا 

 عااارج  متاااا وكاااان .ي2: ال تعاااةد چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ      
ۈ     ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆچ :سا حان  قااز  نت  ؛نتعاما ، مص    نبيج  عالد    هللاا 

:  عالد فكره وقاز .بكتاب  مع  بال كر قوما   ظا ج  ،ي44:  الزخر د  چۈ
ک  چ: عااااز الاااااعن  وقااااااز ،ي 214: الشااااعرا د چڇ  ڇ  ڇچ

ڻ  ڻ    ںک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

 قوما ، وبلاد  ةلاده وهاي مكاة،:  القارى   و مه   ،ي7:  الشورى د  چڻ  ڻ  ۀ   ۀ
 رواينااا    ن وقضاااد عاماااة، التنااا اريص ماااد و دخلهااام خاياااة، كتابااا   اااي   علهااام
  .ت1ب"  خاية منهم قوم  لسانِّ  العربي، ةلسانهم

ال اام، وبواعااث الفظاار العظاايم،  حتاال كااالم اإلمااام مظاااهر الفضاال قلنن : 
    شريفهم.و ا متنان عليهم،  وبال ألمة العرب،  ال ليل وروا د التكريم

 
 ةتصر  نسير. 34الرسالة، للشا عي: ياا   ت1ب 
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 عليا  ةدعو ا  و و هام األقاوام،  الر  كان لتا " ثم  قاا امماف األلوسي:و 
 نازز الل اات    ضال ول اتهم  هرانيهم، ةيص بعث  ال يص قوم  والسالم،  الصالة
 .  ت1ب جتعيص "  األمم ةيص  حكام  وانتشرت  مبيص، عربي ةلسان التبيص الكتاب 

 النااور، هاا ا ؛لااد الررياا  مفااا ب وحاادهم معهاام كااان اللسااان ةهاا األنهاام " 
 نفهتها    " تيرهم وعلي    اا   .ت2ب"  الهدى ؛لد  جتيعا الناس   يادة ؛ليهم  وكان

 .ت3بةواسرتهم "  ؛ 

ويااارا   هتااا ، وإلااايهم وواسااارة ةيانااا ، سااابيل ؛ةالتااا ،  تعكاااد  نهااام  قلننن :
 القيادة، والهدانة  ألنهم وحدهم ماصت ةيدهم مفا ب ه ا النور. 

، بالل ااة ااي مكنونا هااا دوا ااد ا حتفااا    قااد حتلاات  وتتمننة ل ننذه الحيثيننة:
مج ختتااات اأناااةالفظااار  اااي ا ن وبواعاااث  پ  پ   چ : تسااااب ؛ليهاااا. وماااص ثاااا

  .چڀ     ٺچبقول :  ي.3د صلت:  چڀ  ڀ  ڀ

 :چڀ     ٺچ: جل جالل  قول  و د"  :م لقا  الشير عبد الكريمقاا 
 منهااا، األو ااد نصاايبهم نعخاا وا  ن التعدبااة، هاا ه  يااحاب  العربيااة، لألمااة حااث 
 علام علاد كاان صت  تاا  باالعلم، ؛  التتادود، خيرهاا ماص اإل اادة  ؛لد  سبيل     وإن 

 والتعر اة  العلام حارم صت وماا .. و عظام  و اد القارآن ها ا  ماص  حظا   كاان  ومعر ة 
  .ت4ب"  من  ل  نصيب   ال

 
 . 176/  7 فسير األلوسي:   ت1ب
 ةتصر .  102/  13التفسير القرآني:   ت2ب
 . 224/  12 تب البيان:   ت3ب 
 ةتصر  نسير.  1281/  12التفسير القرآني:   ت4ب 
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والرا ادة  ،؛الارة ؛لد  ن األماة العربياة هاي القا ادة ةل تهاا سب  قل : وفيما
وقلعاة الدراساة والفهام.  ،العلام ة هاي مناار    الكاريم   راد  ن ياتعلم القارآن  صت لكل ما 
 ناا  دا تاا و ةاادا مكانا   ااي الصادارة، ومقاماا   : حااا  بالعربياة صت بشاارى لتاا  وفينه

ث علااد حاا - نضااا  – وفيننهالقيااادة. إلياا   ااؤوز األمااور، و سااند و  ، ااي الريااادة
الكشا   ماص الاعن  حا ة بتا  يها مص علاوم ومعاار ... ؛لاخ، متااواإل  ، علتها

التد و  ،علد كا ة األيعدة من والتتكص مص اإل ادة  الكريم،  عص ؛ع از القرآن
 .   ةلوتا ؛لد السعادة  ي الدنيا، واأخرةالتستويات 

 اي ؛يثاار العربياة،  علاد  ن –علد كثر هاا   – دلت  ل  النصو     قل :
وايرفا ها  لتكون ل ة التنزيل الساتاوي، ولساان الاوحي اإللهاي  امتناناا علاد 

وحثاااا لهااام علاااد العااارب، و شاااريفا لهااام، وإعالماااا بفضااالهم، و عظيتاااا لشاااعنهم، 
النفاد ال ام، والظيار انراوى عليا  ماص لتا  ، وإرالادهم، والعتل بتقتضاها   اي
 وسعاد هم  ي التآز.  ن ا همحاز، و  ي ال يالحهممص لتا في   الو ير 
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   املبحث اخلام: 
 بيان وايفة األمة العربية، وإعالن مسئوليتها جتاه البشرية 

الفضل اإللهي، والتنب الرباني، الا ي اماتص هللا  عاالد با  علاد   فل وإزا   
بااعن جعاال التنزياال ةلسااانها، ومكنهااا مااص الوقااو  علااد ؛ع ااازه   األمااة العربيااة

بتقتضاايات ل تهااا  كااان لزامااا عليهااا القيااام ةاادورها الاا ي  نا اا  هللا  عااالد ةهااا، 
ساااتد يات والتتتثاال  ااي  لاا  التسااتولية التااي هااي مااص مقتضاايات التكااريم، وم

  تتيم ا متنان بتكان.  
  ااا  كالماا  ساا حان  ةلسااانهم الاا ي اياارفي  ليكااون مفتاااح التعاماال مااد 
مج  هااام الواسااارة التاااي يتاااع د ةهاااا  هااام كالمااا   عاااالد،  رساااالة الساااتا   وماااص ثاااا

 وإةالت  ؛لد الظل .

  ن الل اة ها ه  عالد هللا "  قدر  وفي هذا الصدد قاا امماف ابن عاشور:
 ةاايص ةاد  في بااد   اعنزز النااس، كا اة باا  خا اب  الا ي كتابا   اةل هاي  كاون 

 األماام، ؛لااد حتلتاا  ماانهم جعاال ثاام البيااان، ومقاوياال اللسااان، فلاا   هاال العاارب،
 وولاادانهم، ماانهم، الشااادون   سااالي  ، ويتلقااد وبيااانهم،  صاااحتهم معانياا ،  تارجم
   .ت1بكيانهم "  والل ة الديص با حاد  نقوم واحدة،  مة  ي حوا حيص
  نا  كتاا  "  قاا الشير عبند الكنريم مبيننا حقيقنة ا تبناء األمنة ال ربينة:و 

 ساا حان  هللا اختارهااا التااي العربيااة، األمااة علااد ساااب ة ونعتااة عظاايم، ؛حسااان
 العااالتيص، ؛لااد الترساالة الهدانااة الااتا فياا   رلااد الاا ي األ اا  لتكااون  و عااالد 
 مااص ؛لاايهم الترساال الهاادى هاا ا الناااس ؛لااد ينقاال الاا ي اللسااان لسااانها وليكااون 

 
 .  190/  19: التحرير والتنوير  ت1ب
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ  : عاااااالد قولااااا  ؛ليااااا  نشاااااير ماااااا وهااااا ا. ربهااااام

 ،ي44دالزخاار :  چۈ  ۈچ:  عااالد وقولاا  ي.3 دالزخاار : چژ
 العربياة  األماة علاد  عاالد ةهاا هللا اماتص التاي العظيتاة النعتاة ه ه ؛لد  ؛لفات 

 هنننذه حفننن  عنننن لممننن ولة ال ظيمنننة، وإن نننا األماننننة هنننذه لحمنننل اختارهنننا ؛ف 
 أداء عنن مم ولة  أن ا  اما  ي دو علي ا،  عاد  ال  من  حراست ا  وعن  األمانة،
 كااان وإ  طريق ننا. مننن وال لننل الم وقننا ، وإزاحننة أهل ننا،  لننا األمانننة هننذه

 ها ه حتلاوا الا يص  ولتا  ماص نقاد  فارية  و ، قصاير  ي علد العسير  الحساب 
 األمااة هاا ه مسااتولية هااي اإلسااالم، ؛لااد الاادعوة ؛ن .وجتاعااات    اارادا، األمانااة:

 نكسااو األمااة، لهاا ه عظاايم لشاار  وإناا . ةلسااانها اإلسااالم الااريعة جااا ت  التااي
 الشاار  ولهاا ا .والفظااار العاازة  ثااواب  األجياااز، ماادى علااد وجتاعا هااا   رادهااا
صت  كاال يؤدناا  عظاايم، ثتااص العظاايم  جهااد، مااص يباا ز بتااا ،باا  يتحلااد  ن يريااد  مااا
 دياص عص الد اي  جل مص  بالنفا  و ضحية  ، عالد  هللا  سبيل   ي  وجهاد   وماز،

  .ت1بهللا جل  ي عاله "  وكتاب  ،س حان هللا 

 ناع ي  ن  بيعاي: ؛فن"  :مبرزا دور األمنة  ومن م مَّ قاا الشير الش راوخ 
 الااا يص  هااام عربيااة...  ماااة و ااي عرباااي، رساااوز علااد نااازز ألناا   عربياااا القاارآن

 بقاي التجد  ي  ةها  ينساحون   ثم  ةها،  ويقتنعون  لها،  وينفعلون  الدعوة،  نستقبلون 
 العربياة،  عار    التاي  الادنيا   قنعاوا  القرآن  ةدعوة   نهم  الع يب   ومص  األرم،
   ومنااااهو م ااااد  ألنهاااا القااارآن  ةهاااا جاااا  التاااي والتنااااهو بالت ااااد   قنعوهاااا
 .ت2بالل ات "  عليها  ظتل 

 
 ةتصر .  137/  13التفسير القرآني:   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر .  9401/  15 فسير الشعراوي:   ت2ب 
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متتاااثال  اااي ماااا ن اااب علااايهم ؛زا  العربياااة  قااارر اإلماااام دور األماااة  قلننن :
 نفسهم  و ، ثم ما ن ب عليهم ؛زا  اأخريص ثانياا   عليهاا  ن  ساتقبل الادعوة، 

  اااه اأخااريص   ينتشاارون  قتنااد ةهااا، ثاام بعااد فلاا  نااع ي واجاابهمو نفعاال لهااا، و 
    الت .ر نور هللا  عالد، وي دوا  ي ؛ةالل رس ي بقاي األرم  لنش

 نفساااها ، ثااام ةتكتيااال تيرهاااا، ونصااابها  و  ةتكتيااال نفساااها ماااعمورة  األماااة
، ومكاةااااد ها  مشاااااعل نااااور لل شاااارية، وانصااااياعها  ااااي هاااا ا ألماااار مو هااااا

   نتشاااالهم ماااص الظلتاااات ؛لاااد عاااداها صت ؛نصااااز الظيااار لتاااا ألجااال   صاااعاب ال
، مثااااوبتهمالنااااور، وهاااام  ااااي فلاااا  سااااا رون بظرااااد ثاةتااااة، مرتتنااااون بحسااااص 

 .مست شرون ةر وان ربهم
وحتد  تتكص األمة مص  دا   ل  الو يفاة  كاان لزاماا عليهاا الحفاا  علاد 

والعتال علاد والعازة بالنسا ة ؛ليهاا، ا نتتاا  لهاا، علاد فظر والشاعور باالل تها،  
متااا هااو ... وتياار فلاا  وخصا صااها،  ثقيااف اأخااريص ةهااا، وإةااراز مقوما هااا،

 ؛ةالتها. مترل ات األمانة، و مص مقتضيات حتل 

 :ي3د صالت:       چڀ     ٺچ"    :فني تقندير مت لنق ال لنم  ومن م مَّ قينل
 معانيااا ،  اااي ويتفقهاااون  م انيااا ،  اااي النظااار في يلاااون  العلااام  حااا  الل اااة هااا ه

 علنا للوقوف ال ربية اللغة بت ليم  يذان اةية هذه وفي منا ،  التراد   ويعر ون 
 القارآن ألن يتعلتهاا   ن ومسالتة مسالم  كل  علد  في ب   ال ظيم،  القرآن  م اني

 . ت1بةها "  ؛  نقر   

مَّ قننناا اممننناف الشننناف ي:  لساااان ماااص ياااتعلم  ن مسااالم كااال "  علاااد ومنننن مننن 
 عباااده محتااادا و ن هللا، ؛  ؛لااا     ن بااا  د نشاااه حتاااد جهاااده  ةل ااا  ماااا العااارب 

 
 .1/  4ةيان التعاني:   ت1ب
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رِّم  فيتااااا بالاااا كر وينراااا  هللا، كتاااااب  باااا  ويتلااااوا  ، ورسااااول   مااااص علياااا  ا تااااا
 العلااام ماااص ازداد  وماااا. فلااا  وتيااارِّ  والتشاااهد، التسااابيب، ماااص بااا  و امااار التكبيااار،
  كت ا  آخار با  و نازز بو ا ،ن با  مخات ماصت   عالد لسان هللا جعل   ال ي  باللسان،

 .ت1ب"  ل  خيرا كان

  عربيااة الشااريعة  ن :فكرناااه مااا ثباات  وإفا"  و نناء فنني  قواطنن  األدلننة :
  رياااا  ويعااار  ،؛ليااا  نحتااااج ماااا العاااارب  ل اااة ماااص نعلااام  ن للت تهاااد   ين  اااي

  .ت2ب"  مثلها مص كالمهم مظارج ووجوه ،استعتالهم
    ألن   - نضا    –  ا متنانمص مقتضيات    ت  ل  التهتةوإنتا كان  قل :

، كتا  نها  ري ة العقل،  التستولية  كريم لإلنسان  ألن    نسعز ؛  التكرم
 .   تتييز ال شر عتص سواهمةوالهادة 

"  التسااتولية  كااريم لإلنسااان  ألن تياار التسااتوز  :قنناا الشننير أبننو زهننرة
لاام نظلاا  ساادى،  - ي: اإلنسااان  – ناا   :لاا  دل،  كااان مااص  كااريم هللا  عااالهاتاات 

 تنكارو ال عاث وعليا   ةل خل  متحتالح الت عة التي   يتحتلها تيار الكرماا ، 
 .ت3ب لو كانوا نعقلون "  ةها ا ضون للكرامة التي  كرمهم هللا س حان ر 

 ااااااري ة العقاااااال، و  نكااااااون الحساااااااب والعقاااااااب ؛  للعقااااااال   ا" ألن هاااااا  
 . ت4ب ال يص نتيزون ةيص الظبيث والريب " ،التظتاريص

ماااص  ،" ال عاااث والنشاااور والعقااااب والثاااواب   نقااارر العلتاااا :  قاااد  مج ماااص ثاااا 
 

 .ةتصر  نسير 47/  1: الرسالة  ت1ب
 وما بعدها ةتصر .  280/  1قوا د األدلة، ألةي التظفر التتيتي:   ت2ب 
 . ةتصر  نسير  4427/  8: زهرة التفاسير  ت3ب
 . 4425/  8: زهرة التفاسير  ت4ب
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 . ت1ب  س اب  كريم اإلنسان "

واعاااث الفظااار،  تت لاااد حيثياااة ا متناااان، و اااتألأل  وجااا  التكاااريم، وب قلننن :
 ورا ه!    بتا   تانةوالتعظيم،  ،وروا د التشريف

  

 
 .  4427/  8زهرة التفاسير :   ت1ب
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 املبحث السادس 
بواجب الدعوة   والتفريطالرتهيب من اإلعراض عن التنزيل،  

 إليه
وبعااد ا متنااان علااد األمااة العربيااة، وإعااالن واجبهااا، و قرياار مسااتوليتها  

التنديااااد علااااد و ، اوالتعااااريص بسااااو   لقيهاااا؛عرا ااااها، نااااع ي دور الترهيااااب مااااص 
الاادعوة ؛لياا  ساا حان ، وإةااالل رسااالت  ؛لااد خلقاا ،  وجااوب ، مااص التفاارية ةواجبهااا

، والتحاا ير ، وإع ااز كالما  الترسال ؛لايهمعلاايهمسا حان  و عاريفهم حا  نعتتا  
 .   فريرها، وخيانتها ةها، والتهديد علد جل جالل مص اإلخالز بتا  نا   هللا 

"  :مبيننننا و نننه التناسننن  وفننني هنننذا الصننندد قننناا اممننناف ابنننن عاشنننور
 الكتاةيص  اهل ق ِّي ل حاز فكر تال  ي:37دالرعد:  چ... ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ

رجج  نزولاا  عنااد  للقاارآن  بسااو  التعااريص  برريقااة  فلاا  ي اا العاارب  حاااز دعلاا عااا
 تِّالح مشاات ةلساانهم نازز ؛ف    لقياا  بحساص النااس د اولاا  انهام ماد لاا  مشاركي  قا ِّي ل

 التنوياا  :ال اارم  اهاا    هاام جعاال وقااد . عقااولهم و نااوير ،يااالحهم فياا  اماا دعلاا
 ماااص بِّالتشاااركيص  عاااريص  فلااا  ي ااا و دماااو. معناااد ،الفظااا :القااارآن الاااعن بعلاااو

 .ت1ب"   العرب 

 وفياا  ،چجبچ ياافة ي113د اا :  چحبچ" و : -أيضننا  –وقنناا 
  عر ااوا حيااث  ؛مننن م للمشننراين وتحميننق العاارب، علااد با متنااان  عااريص 

 
 ةتصر  نسير.  159/  13التحرير والتنوير:   ت1ب 
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ې    ېۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېچ :  عاااااااااالد قااااااااااز بااااااااا ، وكااااااااا ةوا عنااااااااا ،

 . ت1ب"  چى

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ ت نالا: وفي هذا الم ننا قناا  

 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ
 [. 71]المؤمنون: 

  هااوا اهم  ن لبيااان مسااو   " اسااتتنا  :شننارحاقنناا ال المننة أبننو المنن ود 
 ماص للرجاماةِّ. وفيا  مقتضاية   ؛نجاهاا موا قتا  لعدم  ؛   الح ج   كرهوا  ما  التي  الزجا  ة
تو ِّ  علاااد والتجنبيااا ِّ  ،الحااا  ِّ  الاااعنِّ   نويااا ِّ  ەئ  وئ  چ نظفااااد.    ماااا مكانااا  ساااا

 ؛لاااد العاااالما، نقاااوما  بااا  الااا ي الحااا  ِّ  بكراهاااةِّ   شااانيعهم ماااص انتقااااز   :چوئ
ا باااإلعرامِّ   شاانيعهم باالا  عتااج  خيراهااا، فياا  فيتااا الرجغ ااةِّ  مااص نفاااٍ  كااله  علياا  جا
كِر: والمنننرادُ   بفظااارهم   ينااااهام ةااال  ي: والااار هم،  ظاااراهم هاااو الااا ي القااارآنا  ذالنننذِّ
ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ ،؛  اازٍ   كتلا  علي  نقبلاوا  نت  عليهم ن با  كان ال ي  والر هم

ةح، والاار هم  ظاارهم  ي:، چۆئ  ياوجاابا    متااا فلاا  تياار عااص   خايااج
تيرِّ  مو ادا  للظااهر و اد و ي ب ، وا عتنا ا   علي ،  اإل  ازا    شانيدٍ  مزيادا  الضاج

 . ت2ب"  و قريدٍ  ،لهم

 ،لهام "  اوبيخ  ي:68د :  چڌ  ڌ  ڎچومن م مَّ قاا ابن عاشنور:  
  .ت3ب"  و حتي 

 
 ةتصر  نسير.  314/  16التحرير والتنوير:   ت1ب 
 ةتصر .  144/  6: ؛رالاد العقل السليم  ت2ب
 . 297/  23التحرير والتنوير:   ت3ب
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 في  ما ؛لد يدعد متص الحت ،  ي  وتل و  السفاهة،  ي   بعد   ليا  ؛ف "  
 الهاااوان مناااازز ؛لاااد يوالتااادل اإلسااافا  وياااؤثر نعبااااه، ثااام ور عتااا ، وعااازه، خياااره،

  . ت1ب"  !والضياي

 مض خض حض جض  مص خص ُّٱ:  نل  اللنه  عنند قولنهابن عاشور  وقاا  
 ؛المشنراين علنا التورك الحاا: هذه من والمقصودي: " 28دالزمر:  َّ حط

صت   لقااي القاارآن  لقااوا حيااث     ل تاا ، تياار ةل ااة كعناا  نفهتاا   لاام كالمااا سااتد مااا
 َّ جع مظ  حط مض خض ُّٱ:  عاااااااالد كقولااااااا  باااااااا ، نعياااااااره

 مااااص وهااااو معار اااات ، عااااص ع اااازوا بااااعنهم لهاااام التحاااادي مااااد ،ي58: الاااادخاند
   .ت2ب"ل تهم

: كقولاا  ال هااة، هاا ه مااص بااالقرآن التنوياا   كاارر " وقااد :  -أيضننا  –وقنناا 
  عر ااااوا الاااا يص فم علياااا   ااااري ولهاااا ا  ،ي195: الشااااعرا د چڻ  ۀ     ۀچ

 وقولااااا  ،ي4 :د صااااالت  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ هناااااا: بقولااااا  عنااااا ،
ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ     .ې  ې   ې  ې  ىچ: هنالااااااااااااااااااااااااااااا 

  .ت3ب"  ي201 -200: الشعرا د چۇئ

 
 وما بعدها ةتصر  نسير.  1161/  9التفسير القرآني:    ت1ب

"  وقنننناا فنننني موضنننن  آخننننر م لنننننا سننننر الوصننننف:. 398/  23التحريااار والتنااااوير:   ت2ب 
صت  باعنهم بتعانيا   يتاعثروا لام حيص العرب مص  التعانديص  علد  التورا  وثانيهتا:  نساتد كتاا

 ةتصر  نسير.  161/  25التحرير والتنوير:  ل ت  " . تير ةل ة  كالما

 ةتصر  نسير.  231/  24التحرير والتنوير:   ت3ب



 

698 

 "حقيقته، وأسراره"وصف عربي يف النظم القرآني 

 ام  يل ىل مل يك ُّٱوعلا هذا النحو  اء قولنه ت نالا:  
  [. 5]الزخرف:  َّ زن رن مم

گ  گ  چ:  عااااالد قولاااا   عماااال ": م لقننننا قنننناا اممنننناف البنننناقالني

  ااااااركهم علااااااد التنبياااااا  الاااااادة  ااااااي چڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
  .ت1ب"  عن  واإلعرام  ،الح 

 بالا كر  التاراد "  وقد ذار امماف القرطبي أو  نا فني الننظم؛ فقناا مقندرا:  
 وقااز وكفركم. ؛سرا كم علد نعا  كم  و ،  الع اب   عنكم    نضرب   : ي  الع اب،

 عاااانكم نصاااافب  ن   حساااابتم :التعنااااد: ر ااااي هللا  عااااالد عنهتااااا   اااااس اةااااص
   كااا ةون  :التعناااد  ن :-  نضاااا- وعنااا . بااا   مااار م ماااا  فعلاااوا ولتاااا ،العااا اب 
    نكاااام قباااال مااااص القاااارآن ؛ناااازاز عااااص   نتساااا : وقياااال ... عاااااقبون  و  بااااالقرآن
 حاايص ر ااد القاارآن هاا ا كااان لااو وهللا: قتااادة قاااز. علاايكم ننزلاا   ااال  باا   ؤمنااون 

  .ت2ب"ةرحتت  عليهم وكرره ،ردده عالد  هللا ولكص  لهلكوا،  األمة ه ه  وا ل رد  

التعاااريص، باااال  التهدياااد، و كياااد الوعياااد، وتاناااة  : تعكاااد متاااا ساااب قلننن : 
   وقوي اإلعرام، والتفرية.علد والتنديد، 

  

 
 . 282؛ع از القرآن، لل اقالني: ياا   ت1ب 
  ةتصر . 62/  16 فسير القر بي:   ت2ب 



   (699( 

 

699 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

 املبحث السابع 
تقرير أن اللغة العربية هي مفتاح التعامل معه، وسبيل  

 الكشف عن إعجازه 
رساااااااااالة، مؤداهاااااااااا:  نااااااااا   اااااااااي  يا ااااااااا  قاااااااااد حتااااااااال الويااااااااا  بعربااااااااايت 

يتااااااااااااع د الوقااااااااااااو  علااااااااااااد ، و    نتكااااااااااااص  هاااااااااااام كالماااااااااااا  جاااااااااااال جاللاااااااااااا 
نااااااااااازز،  اةهااااااااااا؛  ماااااااااااص خاااااااااااالز ل تااااااااااا  التاااااااااااي   ساااااااااااراره، وحقيقاااااااااااة ؛ع اااااااااااازه

وبلااااااااااول  رياااااااااا  ولااااااااااوج ساااااااااااحت ،  :الاااااااااا ي علياااااااااا  اعتتااااااااااد   هاااااااااي ولساااااااااان 
ا عتاااااااااااااارا  وم عااااااااااااااث ا تتاااااااااااااارا  مااااااااااااااص فيضاااااااااااااا ، وساااااااااااااابيل هدايتاااااااااااااا ، 

    ؛ث ات ؛لهيت . مص ثاتجةت  قرير هيتنت ، و ومن د بفضل ، 

 ؛لااد  رساالها ورسااالة نبااي، علااد  نزلاا  كتاااب  " وكاال   قنناا اممنناف الببننرخ:
  نزلا   عاالد الا ي هللا وكتااب . ؛ليا   رسال    و   نزلا   ماصت   ةلسان   نزل    إنتا   مة،
ا   محتااد  لسااان كااان وإفت .  محتااد  ةلسااان ، محتااد  نبينااا ؛لااد   بااي ِّص   عربيااًّ
ا  -وبا ل   .  عربي    القرآن   ن : فكاره جال  قااز ربناا،  نزيال محكام نرا   -   نضاح
 جي ُّٱ: سااا حان  وقااااز .ي2:يوسااا د َّ خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ

م ي.195:الشاااعرا د َّ هي مي خي حي  تكننننون  أن :فالوا نننن ُ  ومننننن منننَّ
 ال نرب  انالف  لم ناني  ،  محمند  نبيننا  علنا  سبحانه المننزا  ه  اتاب  م اني
ا،  االم نا  لظناهر  وظاهُره  موافقةا،  بالفضايلة  عاالد هللا كتاابا  باينا  وإن  مال منا

لا  التي   .ت1بوالبيان "  الكالم سا را  ةها  ضا

 
 ةتصر .  12/  1 فسير الربري:   ت1ب 
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 المكلنف علنا ي ن   نا  ؛لاد  التتكلتايص   كثار  " فهاب   وقاا امماف الرازخ:
 اللغننة ذحمنن  ل ننا موضننوعة هنني التنني الم نناني علننا القننرآن ألفنناظ تنزيننل

... قب ننا، ذاطنل ف ننذا الرريا ، ةها ا    خار معاان علااد حتلهاا  عماا ال ربينة،
 التعااااني هاا ه علاااد دا  لكوناا  عربياااا  سااتاه ؛نتااا نااا  هاا ا:  علاااد ياادز والاا ي

 هاا ه د لااة  ن علاد ياادز وفلاا  وبايارالحا هم، العاارب، ةو ااد التظصوياة
  هاااو ساااواه  ماااا و ن التظصوياااة، التعااااني  لااا  علاااد ؛   حصااال لااام األلفاااا 

 . ت1ب"  با ل
األلفنناظ عننن دا علننا الم تزلننة فنني اننون الشننر  قنند نقننل ذ نن  اوقنناا ر 

 والزكااااة والصاااالة والكفااار اإلنتاااان لفااال التعتزلاااة: " قالااات  ممنننميات ا اللغوينننة:
 األلفاا  ها ه نقال الشاري  ن والتعناد: ل وياة،   الار ية  لفاا  والحو،  والصوم

 ذاطنل، هنذا أن وعنندنا:  خارى،  مساتيات   ؛لاد  األيالية  الل وياة  مساتيا ها  عص
 وهنو: واحاد، وجا  مص ؛   مستيا ها  عص  األلفا   ه ه   ي   صر   للشري  وليا

 اإلنتاااان: ماااثال: مساااتيا ها.  ناااواي ماااص واحاااد  ةناااوي األساااتا  هااا ه خصااا    نااا 
 والصااالة: التصاادي ، مااص معاايص ةنااوي الشااري  ظصصاا  التصاادي   عااص   ااارة
  ااي القااوز كاا ا الاادعا ، مااص معاايص ةنااوي الشااري  ظصصاا  الاادعا   عااص   ااارة

  .ت2ب" البواقي 
 چحب جب چ"  مقننررا أن اللغننة هنني مفتنناح ف مننه: زهننرةوقنناا الشننير أبننو 

 عربااي، قاارآن  هااو  ع تيااا، ولاايا عربيااا، نقاار  كتابااا  نزلناااه  ي: ،ي2ديوساا :
 وليسات  العرباي، هو التع ز القرآن  ن علد يدز  الن    وه ا  بعع تي،  وليا

 
 وما بعدها ةتصر .  539/  27 فسير الرازي:   ت1ب 
 ةتصر  نسير.  539/  27 فسير الرازي :   ت2ب 
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  كاون   ن نتكاص  ا  الترجتاة وألن ال شار،   اارات  ماص ألنهاا   ت1بقرآنا     رجتت 
 الحقنا ق، علنا الغواصنون  فينه يغنو  عمينقهنو  ؛ف  القرآن   لتعاني  محققة
  دراكنه، ينزداد  منا  ذمقندار  القارئ   نفس  في  الم اني  تزيد  الم اني،  محدد  وإنه
 لا   تساد ماا بتقادار منا   يدرا   األمي   دراكه،  ذمقدار   نمان  لكل  واض   وهو

:  عااالد وقااز  اقتا . بتقادار التعااني لاا   تساد باالكون  والعاالم العلتياة،  اقتا 
 ماااص يتضاااتن  وماااا ؛ليااا ، يااادعو وماااا معانيااا ،  عقلاااوا  ن رجاااا   ي: ،چژ  ڈچ

 ّللاج  مااااص  ا  الناااااس مااااص والرجااااا  للناااااس، ةااااالي مااااص فياااا  ومااااا مع اااازة، ةالتاااة
صت  و ااد  ااي  كونااون  لعلكاام  ي: ،ساا حان   علاايم وهللا السااليم، اإلدراا يرجااو مااا

 .  ت2بالصدور "   ظفي بتا
 جليلااة نعتااة هااو اللسااان ةهاا ا " و ناا  وقنناا الشننير عبنند الكننريم الخبينن :

 هاا ا ؛لااد الررياا  مفننات  وحاادهم معهاام كااان الاا يص العاارب، علااد ةهااا هللا  نعاام
  .ت3ب"  الهدى ؛لد جتيعا الناس  يادة ؛ليهم وكان النور،

 لاام الايتا  العربياة مااص نفهام    ن " الا ي وعلينه فننقد قننرر اممناف الننرازخ:
  .ت4بالبتة "  اليتا القرآن مص نفهم

 
  ا  القارآن  ترجتاة بعرباي، لايا ماا قرآنا نعد  ال عربي   ن  الثاني: والوصفوقاز: "     ت1ب 

 وإفا فا ا ،  اي الحا  هاو وكتاا العلتاا ، قارر كتاا قة  رجتت  نتكص   ؛ن   ةل  قرآنا   عد
وي   قد  كان  دعاا ،  نهاا علاد   ل  بالفارسية، الفا حة قرا ة  جاز  ن  حنيفة:  ةي عص  را

 فلااا  وماااد الترجتاااة، بقااارا ة الاااتالوة سااا دة   اااب  ا  ولااا ا  قااارآن، الترجتاااة  ن علاااد  ا 
 . 4794/ 9زهرة التفاسير:   . علم "  وهللا فل ، رجب  ن  الصحيحة:  الروانة

 وما بعدها ةتصر . 3795/  7زهرة التفاسير:   ت2ب 
 . 102/  13التفسير القرآني:   ت3ب 
 . 186/  1 فسير الرازي:   ت4ب 
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 العارب  لساان جهاة  تاص  فهتا ،  راد  "  تاصت  ومن م مَّ قاا امماف الشاطبي:
  .ت1بال هة "  ه ه تير مص  هت   رلب  ؛لد سبيل و  نفهم،

 جن  يم  ىم مم ُّٱ " وقنناا ابننن عاشنننور ااشننفا سننر الوصنننف:
 ذصنننفة للقنننرآن ووصنننف ل نننم، تحننند ف نننذاي 3د صااالت:  َّ من خن حن

  .ت2ب"  امع از

 هتاا ، ؛لااد ساابيل الهااي ؛نتااا العربيااة ن الل ااة   :قلنن : فتم نند ممننا سننبق
، والتفتاح ال ي ب  يتاع د ةلوتا والوقو  علي ، والتن د  ي  حق  اإل ادة من ، 

وا هتدا  ةهدن ، واإلفعان ل الل ، والرريا  التتعايص إلدراا ؛ع اازه، واإلقارار 
ناوه ويويشايد بفضالها، ، علاد األماة العربياة  نقارر حيثياة ا متناان  متاا  بإلهيت 

ويحااا ر ماااص اإلخاااالز ةااادور ؛ةالتهاااا، هاااا ؛زا  ال شااارية، ويؤكاااد واجببتكانتهاااا، 
  . وهدايتها

  

 
  . 102/  2: التوا قات، للشا بي  ت1ب 
 ةتصر .  312/  24التحرير والتنوير:   ت2ب 
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 تتمة
 ن هللا  عااالد قاد وياا  القارآن الكااريم  اي عشاار موا ااد متااا ساب    بايص

  اياارفا  الل ااة العربيااة ساا اب  ثنانااا  ااي الدراسااة  ااي  قاارروقااد بعناا  عربااي، 
 ،علتاا ال ورده  سااؤ    عارم   و تتاة لها اولساان الاوحي.    لتكون ل ة التنزيل،

   لفا  تير عربية؟ ي القرآن يوجد هل مؤداه: 

  عقااام"  :م قبننا علننا وصننف القننرآن ذكونننه عربيننااممنناف الشنناف ي  قننااف
 نفااد بااعن فلاا   كااد  ثاام فكرناهااا، آنااة كاال  ااي عربااي كتاباا  بااعن ح تاا ساا حان  

   اارا  قااز  كتابا  ماص آيتايص  اي العارب  لساان تيار لساان كالج  ثنااؤه جل  عن 
پ     ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ: و عااااااالد

: وجااالز عااا وقاااازي. 103 :النحااالد چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ
 : صااااااااااااااااااااااااااالت د چ ۅۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ

 .  ت1ب"ي44
 تيار فيا   ن :زعم صت  تا  مبيص، عربد ةلسان القرآن " نزز وقاا أبو عبيد:

ة ي1د اا :  چڄچ : ن :زعاام صت ومااا  القااوز،  عظاام  قااد   العربيااة   قااد   بالن  رياا 
. ت2ب لهاا والاعار للساورة اسام وهو ،كالم ا تتاح  هو هو  ما  نعلم  لم  وإن   كبر،

 واأخاار ،بالعربيااة و حاادهتا ،واحااد  ومعناهتااا ،ويقارباا  ،اللفاال اللفاال يوا اا  وقااد 

 
 . ةتصر  نسير 34/  1 :الرسالة  ت1ب 
 . 33ياا  :الصاحبي،  ةص  ارس  ت2ب 
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ي اج، ماص ال لايل :وهاو بالعربياة، اإلساتبر   :فل    تص.  تيرها   و  بالفارسية  الاد 
  .ت1ب"  كثير ه ا و ال اه ،جوز :بالعربية وهو ،وكوز ،؛ستبره :بالفارسية وهو

  ن   وفلا .  وكبيار  عظايم  باعمر    اد   نا   :تلويلنه"  قاا ابن فارس م لقنا:  
 ؛نتاا العارب   ن متاوهم: ملتاوه الاي   العارب  ل اة تيار ماص  فيا   كاان  لاو  القرآن

ف نعر ونها،   ةل ات    ي ألن   بتثل  اإل يان عص زت ع   .ت2ب"فيه ام ذلك يو 

:  عاالد قولا  :دليلننا .العربية ب ير الي  القرآن  ي " ليا  :ذ ض م  قااو 
 آنااة  اايساا حان   وقولاا  .ي2:يوساا د چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ 

  اي كثيرة وآنات ي.  28دالزمر:    چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ :   خرى 
  عاااالد هللا وألن .ساااواه  الاااي    عرباااي القااارآن جتياااد  ن  ثبااات  التعناااد  هااا ا

 كلا  القارآن  ن  لاو  من ، سورة وبتثل  ،القرآن  ه ا  بتثل  باإل يان  العرب    حدى
 نحساانون   و  ،لسااانهم  ااي لاايا بتااا نااع وا بااعن يتحااداهم  ن يااب لتااا عربااي 

 م عااوث   النبااي بااعن :المخننالف واحننت  .سااواه  الااي    عرباي كلاا   ناا   ثبات 
 :وال نواب .الل اات  سا ر مص كتاب   ي نكون   ن في ب  كلها   الل ات    هل  ؛لد
 التركيااة، مااص و  الزن ياة، مااص القارآن  ااي لايا  إناا  باإلجتااي، مراارح ها ا  ن
 ماااا اعتبااار لاااو  نااا  وعلاااد .هاااؤ   كااال ؛لاااد م عاااوث  وهاااو الظوارزمياااة، ماااص و 

 وإ  التبليا ، با  نقاد قادر ل اة كال ماص القارآن  اي نكاون   ن ن ب  لكان  فكروه 
 وإن  النباي :نقنوا منم .معناد ل  نكص لم التبلي    ب   نقد  ما  في   نكص  لم   إفا
ثا  قااد  كااان  الفصاااحة  هاال هاام الاا يص العاارب، :التقصااود   ن ؛  الكا ااة ؛لااد باعااِّ

 لهام، الت اد وجا  علاد ال ااقون   دخال  العرب   ةل    إفا  لهم،    د  وتيرهم  واللسان،

 
 . وما بعدها 17/  1 :م از القرآن، ألةي عبيد  ت1ب 
 . 33ياا  :الصاحبي  ت2ب 
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 وكا ل  لهام،   عاا النااس كاان الساحرة   ع از لتاا موساد عليا  الساالم  ن كتاا
 ب يااار الااايتا القااارآن  اااي ن اااد  بعناااا :واحنننت  .الراااب  مااادعليااا  الساااالم   يساااد

  اااااي نعااااار   : تاألب بي. 31د ااااا ا:  چوئۇئچ: قولااااا  نحاااااو العربياااااة،
 عربياااة، األالااايا  هااا ه  ن :وال نننواب .العربياااة ب يااار  نهاااا:  ثبااات   ت1ب العربياااة
ر اااي هللا    ااااس اةاااص عاااص وروي  .الااا عص  ويعر هاااا العااارب، بعاااص  ن هلهاااا
 حتاد قاومي  ةلساان القارآن ماص كلتات   عر  كنت   ما:  قاز  عنهتا:  ن  عالد  
 چڻ  ڻ  ڻچ: جاااال جاللاااا  قولاااا  فلاااا  مااااص. تياااارهم مااااص عر تهااااا

  راد:  ناا   علتاات  اةتد  اا ، نعنااي:  رر اا ،  نااا:  قااوز اماار ة  سااتعت ي. 1د ااا ر: 
 هللا  ن: عربياااة هااا ه و ن هاا ا، ياااحة يباايص والااا ي .ومنشااعها الساااتوات، مبتااد 
  .ت2ب"  لهم ل ة الكل  ن الظاهر  اقتضد ليهم ؛ فل    ا   عالد

 
  نبتات ماا: تاألب  بعاص اةاص   ااس ر اي هللا  عاالد عنهتاا: قد  خرج اإلماام الرباري      ت1ب 

: تاألب  بو لألنعااااام، األرم  نبتاااات مااااا: تاألب  بوعناااا :  .الناااااس نعكاااال   متااااا األرم
 وعاااص .الترعاااد: تاألب  ب: م اهاااد وعاااص .الن اااات ت:األب  بوقيااال: . كلااا  والترعاااد ،الكاااأل

وعااص الضااحاا، واةااص  .األنعااام، والعشااب  عكاال مااا: تاألب  ب الحسااص، وم اهااد، وقتااادة:
 24/230 فسير الربري: ينظر  .الر  ة  الثتار: تاألب  ب:  آخرون   وقاز  .الترعد  زيد:

، معنوساة الد لاة دليال علاد  ن الكلتاة معرو اة عثورةالتااألقاواز وها ه  قل :وما بعادها. 
  ا ستعتاز عند العرب.

 710 – 707 / 3 :العاادة  اااي  ياااوز الفقااا ، للقا اااي  ةاااي نعلاااي، محتاااد ةاااص الفااارا   ت2ب 
 ةتصر . 
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ولساان العارب:  وساد األلسانة ما ه حا، "  هنذا قنوا اممناف الشناف ي:يؤاد  
و  نعلت  نحية ب تيد علت  ؛نسان تيرا نبي، ولكن    ي هب و كثرها  لفا حا،  

ا  يها ماصت نعر   "  من  الي  علد عامتها  .ت1ب حتد   نكون موجودح

 ماا علاد نشاتتل القرآن ؛ن بعضهم:  قاز  وقد "     اء في  قواط  األدلة :و 
ہ  ھ  ھ  چ :  قاز   عالد  هللا  ألن  ذشئ؛ ليس وهذا  ،العرب   لسان مص  ليا

 ،عربااد القاارآن كاال  ن علااد ياادز وهاا ا. ي2:يوساا د چھ   ھ  ے
 تيار ماص فيا  كاان لاو - نضاا-و ،العارب  لساان تيار  ماص  الد   في   ليا  و ن 

 لهام  ريقاا نكاون  ألنا  اإلع ااز  يثبات  ولم التحدي،  مر  ختل العرب   لسان
 لساان وتيار ،العارب  لساان علد نشتتل ب  جا  ال ى القرآن ؛ن نقولوا:   ن   ي

  مااار نفاااي ؛لااد القاااوز هااا ا  يااؤدي العااارب  لساااان ؛  نعاار    ونحاااص ،العاارب 
 ل ااة مااص ليساات  القاارآن  ااي وردت   نهااا :ياا كرون  التااي األلفااا  و مااا .اإلع اااز

 نقننوا: وال ،ال ننرب لمننان مننن أن ننا فنناعلم  موا ااد  ااي فلاا  وسااتوا ،العاارب 
 وكلتااات  ،ول ااة ل ااة ةاايص موا قااة نقااد  ن ن ااوز لكااص ،لمننان م مننن ليمنن   ن ننا

 الشااريعة  ن :فكرناااه مااا ثباات  وإفا ،مسااتبدي و  ،مسااتنكر تياار وهاا ا ،معاادودة
  ري  ويعر  ،؛لي  نحتاج ما العرب  ل ة مص نعلم  ن للت تهد    ين  ي   عربية

  .ت2ب"  مثلها مص كالمهم مظارج ووجوه ،استعتالهم

 عربياة  تيار كلتة علد القرآن االتتاز  ي " اختلفوا اةمدخ:امماف  وقاا  
 واحااتو. ال اااقون  ونفاااه وعكرمااة،   اااس ر ااي هللا  عااالد عنهتااا، اةااص  عثبتاا 

ۋ     ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ:  عااااااالد بقولاااااا  النااااااا ون 

 
 .  34اا الرسالة: ي   ت1ب 
 وما بعدها ةتصر .  280/  1قوا د األدلة:   ت2ب 



   (707( 

 

707 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

 ةتنوعااا  اعترا اااهم وقراااد ، ع تياااا نكاااون   ن  نفاااد. ي44:  صااالت د چ ۅۅ
ہ  چ :  عاالد وبقولا  ، ع تي وفي  ا عترام  ينتفي  و   وعربي،   ع تي  ةيص

 نكاون   ن يناا ي  فلا   و ااهر.  ي2:يوس د  چھ  ھ  ھ   ھ  ے
مااا  علااد مشاتتل القاارآن :ذقننول م لننذلك المثبتننون  واحننت  .بعربااي لايا مااا فيا 

  النباي وألن :قنالوا .العارب   عر ها   كلتة وهي ،تاألب بليا عربيا، مثل: 
ۀ ہ  ہ ٹ چ قاااااز مااااا علااااد كا ااااة لسااااان كاااال  هاااال ؛لااااد م عااااوث 

 .ت1ب " واألسااود  األحتاار ؛لااد بعثاات " :   وقااازي، 28دساا ع:  چہ  ہ
 ،؛ع اااازا :للكااال خرابااا  ليتحقااا ; الكااال لل ااة جامعاااا كتابااا  نكاااون   ن ينكااار  ااال

 رب   عاالد هللا كاالم ةال ،كالما   نا  :يدي لم  النبي ؛ن -  نضا  -و  .وبيانا
 منكاارا، التظتلفااة بالل ااات   كلتاا  نكااون   ااال الل ااات  ب تيااد التحااية ،العااالتيص
 لآلناات   ضاتن  ةادليل  ةادعا فلا  ولايا  للعارب،  مفهوماا  نكاون       نا   :غايته

 :وقنالوا ،الننافون  أ ناب .ت2بالساور  وا ال  اي التع تاة  والحرو   ،التتشاةهات 

 
جااز  مااص حااديث  خرجاا  اإلمااام  حتااد: مسااند التكثااريص مااص الصااحابة ر ااي هللا  عااالد  ت1ب 

ت. قاااااز 14264عاااانهم، مسااااند جاااااةر ةااااص عبااااد هللا ر ااااي هللا  عااااالد عنهتااااا، ةاااارقم ب.
 التحق : "؛سناده يحيب علد الار  الشايظيص " . مساند اإلماام  حتاد، ب حقيا : الاعيب

 . 165/  22األرناؤو ، وآخريصت: 
، ولاااو كانااات م هولاااة  للحااارو  نهاااا معلوماااة الد لاااة   هاااي  ساااتا   والصنننواب في نننا:  ت2ب 

 كاااااون الكلتاااااة تري اااااة، ةااااال معنوساااااة   ختلااااات الفصااااااحة  ؛ف ؛ن ماااااص الااااارو ها:  ن  
ا سااتعتاز، متااا نرعااص  ااي البالتااة، ويسااقة اإلع اااز. وهاا ا مااا قاارره  ضاايلة األسااتاف 

،  ساتاف -رحتا  هللا  عاالد، و ساكن   سايب جنا ا  –الدكتور/ ؛ةراهيم عبد الارحتص خليفاة 
محا رة ور يا قسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية  يوز الديص والدعوة ةابالقاهرةت،  ي 

 . ل 
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 الل ااات  االااتراا :وغايتننه عربيااة، ليساات   نهااا نساالم  ااال :التاا كورة الكلتااات   مااا
 في  ا ف  متا ؛ن : قيل قد   إن  ،متتند تير وهو  الكلتات،  بعص    ي  التظتلفة

ر ااي هللا  عااالد  عتاار علااد تاألب ب كلتااة خفااا  مااص يلاازم و  ،الل ااات  جتيااد
 كاال ةهااا  حااا  متااا العربيااة كلتااات  كاال لاايا ؛ف ; عربيااا نكااون     ن، ت1ب عناا 
 الكتااب  االاتتاز فلا  يوجاب   اال :الكنل   لنا  ذ ثته  وأما  العرب.  آحاد   مص  واحد 
 ولتاا الل اات، جتياد علاد االاتتال  لازم وإ   فكاروه،  لتاا   العرب   ل ة  تير  علد
 ةهاا، واإلع ااز ،البياان لتعا ر  واحادة كلتاة علاد ل اة كال  ماص  ا قتصاار  جاز
  ااال  الل ااات  ب تيااد التحااية عااالد  هللا كااالم كااان ؛فا  ناا  :فغايتننه فكااروه ومااا

 فلا  نقاد  اال  يوج ا    ولكنا   ،التظتلفاة  الل ات   علد  مشتتال  نكون    ن  نتتند
  .ت2ب"  عدم  علد الدالة النصو   مقاةلة  ي

 ماص  لفاا  فيا  جاا ت  كونا  " و ماا امماف الشاطبي:وفي هذا الصدد قاا 
 كانااات  ؛فا  ؛ليااا  نحتااااج  اااال فلااا ، ماااص الاااي  فيااا  ن ااا  لااام  و الع ااام،  لفاااا 

 ؛فا العااارب   اااإن معنااااه، و هتااات  خراةهاااا،  اااي وجااارى  بااا ،  كلتااات  قاااد  العااارب 
 كااان الاا ي لفظاا  علااد  دعاا     نهااا  اارى     كالمهااا، مااص يااار  باا   كلتاات 

 
  ٹ هللا " قاااز: نقااوز عناا  هللا ر ااد الظراااب ةااص عتاار خاارج اإلمااام الربااري عااص   ت1ب 

 قاااااااااد هااااااااا ا كااااااااال   ي،31-28 د ااااااااا ا: چوئ  ۇئ.ەئ  ەئ.ائ ى  .ې  ېچ
ت؟   تاا  علتناه،  ماا وا  عاوا التكلا ، لهاو ها ا ؛ن لعتارا: قااز ثام ةياده،  ارب ثام باألب 

 وماا با ،  علايكم يتبايص وماا: هللا  عاالد عنا عتر ر ي  قاز الكتاب، ه ا  ي لكم  يتبيص
 . 231/  24 فسير الربري:  . دعوه "   

 وما بعدها ةتصر .  50/  1اإلحكام  ي  يوز األحكام، لآلمدي:   ت2ب 
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 كحاااارو  والصاااافات  التظااااارج  ااااي حرو اااا  كاناااات  ؛فا ؛  الع اااام، عنااااد  علياااا 
 . ت1ب"  العرب  ؛لد منسوبا نكون  فل  وعند  وجوده، نقل  وه ا  العرب،

  عاالد هللا ر اي الشا عي :منهم  جتاعة  " واستدز  وقاا امماف األلوسي:
يوجااد فياا  الااي      ناا  علااد عربيااا، بكوناا  القاارآن ةوياا  عبياادة و ةااو عناا ،

  عبيادة  ةاو وكا ا فيا ، فلا  وقاوي :زعام صت ماا  علاد الشاا عي والادد  ،تير عرباي
  اي ورد  مااوواجا ِّ   .القاوز  عظام  قاد  العربياة  تيار فيا    ن  زعم:  ماصت :  قاز   إن 

 ا فا  متاا فل  بعن :الن رية  و ،الح شية  و ،بالفارسية  نها من :   لفا    فسير
 بعاااص  ةل اااتهم القااارآن نااازز التاااي للعااارب  كاااان ةااال: وقيااال الل اااات،  اااوارد  فيااا 

 تيارت   لفاا  ل اا هم ماص  علقات  لهام   سافار  اي األلسانة ساا ر ألهال مظالراة
 حتاااد ومحاور هاااا   الاااعارها،  اااي واساااتعتلتها حرو هاااا، ماااص باااالنق   بعضاااها 

 ةهاااا نااازز الحاااد  هااا ا وعلاااد البياااان، ةهاااا ووقاااد الفصااايب، العرباااي م ااارى  جااارت 
 . ت2بالقرآن" 

مج  قلننن : عرباااي، الكاااريم  قاااد  قااارر بتاااا   تاناااة ورا ه:  ن القااارآن وماااص ثاااا
  ؛ف ؛ن وبال قنلنفسا   ؛ف ويا  بكونا  عربياا،  ذالقرآن جيب علد التظال  و 

االااتتال  علااد تياار العربااي مظاال بااعمر التحاادي،  اااعص  ااي ؛ث ااات اإلع اااز، 
  ع تاي ةايص ةتنوعا  اعترا اهم وقراد  ع تياا، نكاون    ن  نفادهللا  عاالد    وبلن

قد   ايف البياان ؛لايهم، و  نعقال فلا  ؛  ؛فا كاان كلا  عربياا    وبلنه  وعربي،
ومص ثامج وي  قوز ماصت قاز: ؛ن  اي القارآن تيار عرباي، بكونا  لايا بشاي . 

 
 . 102/  2التوا قات، للشا بي:   ت1ب 
 ةتصر .  366/  6روح التعاني:   ت2ب 
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 بايص الارد علايهم  واحتو التثبتاون بعتاوم بعثتا ، ووجاود تيار العرباي فيا ، وقاد 
 . عليهم يقيم الح ةو ويقرد استد لهم، ي رل زعتهم، بتا 

 تذييل  
 ماص ت لد ؛نتا  ن  سرار وي  عربي  ي النظم القرآني    تهد متا سب 

ي التا، و ي  و  حقيقتها الل وية، واستعتا  ها العربياة، نفسها   بيعة التفردة
 التعبير ةها. ؛يثار  وحيثيات علنت  سرارها، نرقت اةتدا  بتا  ي مراويها، و  

كتا  بيص  ي  و   حليال التفاردة بعربايت  ن ا سام قاد دز علاد مساتاه 
لا اا  األسارار لا   ن السادة التفساريص ؛نتاا فكاروا  : قررو ورا ه،   بتا   تانة

الوياا ، دون  ساالية الضااو  علااد د لتاا  الل ويااة،  و استحضااار اسااتعتا    
د لتاا   ااي نفعلااون ، وراحااوا استحضااروه فهنااا؛مااا هاام ،  -؛  نااادرا  – العربيااة

 و  نهااااام التتساااااوا  لااااا  ويتوساااااعون  اااااي  و يفهاااااا، ساااااياقات وروده التتعاااااددة، 
،  رجااد ؛لااد  بيعااة وبااديهيات منرقيااةعقليااة،  مااص حيثيااات األساارار، والنكااات 

  الل ة نفسها، كتا  رجد ؛لد خصا    هلها. 

ملتتساايص سار التعبياار ةوياا  ومتاا   اادر اإلالاارة ؛لياا :  ن كال مااا قاالوه 
سااايا  ورد فيااا  فلااا  الويااا ، و ن  العربياااة  اااي الااانظم، ؛نتاااا نعتبااار  اااي كااال

اقتصاااارهم علاااد بعاااص األسااارار  اااي سااايا  دون آخااار،   ينفاااي  فعيااال كااال 
ة قرآنية ؛نتاا ياتم  ن كل مفرد  :ل سيا  انروى علي   ؛ف قد  قرراألسرار  ي ك

هااا، وإالااارات اةتعثتهااا، وإنحااا ات ، ود  ت اسااتقلت ةحتلتهااا ؛يثارهااا  لتعااان
اساااتحالة يعلاااص: يؤكاااد مااادى اساااتحكامها  اااي نظتهاااا، و  ورد هاااا... ؛لاااخ، متاااا 

 تت لااد مفااردة  خاارى مااص القيااام ةاادورها    ي يفصااب بع اازا ساات نا  عنهااا، و 
   وج  ؛ع ازها!وستو نظتها، و حيثية  تكنها، 
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وماااص هااا ا التنرلااا   قاااد ساااارت  لااا  الدراساااة علاااد  اااوابة التعامااال ماااد 
وبرهنت علد  رورة ا عتتاد عليها، وا نرال  ماص خاللهاا التفردة القرآنية،  

،  اي نظتهاا  ي دراسة عناير النظم  ؛ف ةها ياتم الكشا  عاص ؛ع ااز التفاردة
  استبدالها. واحتتالية؛مكانية ا ست نا  عنها،  تاما  و ي  اللها  نفد

وعلياا    نتكااص  ن  فساار كلتااة قرآنيااة بااعخرى علااد  نهااا هااي هااي، وإنتااا 
 و و يح .نفعل فل  مص باب  قريب التعند، 

وقد  بيص  ي ثنانا  ل  الدراسة  ن م از ال حث  اي التفاردة القرآنياة   هذا:
 راد  ن يتشااار  ةولاااوج سااااحت ،  صت لتاااا ماااازاز خصااا ا، مفتوحاااا علاااد مصااار ي ، 

 وسيوز  سراره. محية فيض ، وينهل مص 
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 اخلامتة 
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، التلا  الساالم، التهايتص العاالم، الا ي  نازز بفضال  جال جاللا   الحتد ل
ع اازت الظال اا  عااص معار اات ، وعااص  وبرهاناا  قا عااا، ،اكتابااا  بياناا  سااا ع

 هاااو كاااالم مع اااز  اااي رقاااا   منروقاااة،   مثلااا   اااي مقاةلتااا اإل يااان بساااورة ماااص 
 ودقا   مفهومة،   نهانة ألسرار علوم ، و  تانة بعد  هم  نون .    

ورسااوز رب  ،إمااام التتقاايصو ،  والصااالة والسااالم علااد  الاار  الترسااليص
، الاا ي  الاار   ااي سااتا  النبااوة ةاادرا، و الاار  علااد بسااا  الرسااالة  العااالتيص

الن اااوم التشااارقة  ، و ياااحاب  ،وعلاااد آلااا  ،عليااا  عاااالد يااادرا، يااالد هللا 
يااااالةح وسااااالما  بترااااالد  نااااوار الهاااادى، والرجااااوم التحرقااااة لشاااايا يص الااااردى،

صت ، مااا  ناوباات األنااوا   متالزماايص ،دا تايص و عاقباات الظلاام واأل ااوا ، وعلااد مااا
 واألزمان.  ،  عهم بإحسان مدى الدهور

 ،دــــــــــا بعــأم
 اي ؛خااراج ها ا ال حااث، ويسار لااي السابل  رو اات ةاايص   قاد و قنااي هللا 

علومهااا، و شاااب   نونهااا، و  ااايص و نااوي  ،دواويااص العلاام علااد اخااتال   سااتا ها
لتكشا    و نسا ها، عصورها،  معص  يها النظر، و لتقة منها الدرر، ثم  ر بها

هدي، ولم نفيا نعخ  بعل اب ال شر، وقد ة لت  ي فل  قصارى ج  ركيب عص  
 تص هللا    دخر وسعا  ي سبيل ؛خراج  علد  حسص يورة،  إن كنت  حسنت 

 تااص نفسااي الضااعيفة، وحساابي الاار  التحاولااة،    عااالد، وإن كاناات األخاارى 
 وعلد هللا س حان  قصد السبيل .

 إجياز أهم نتائج  ،وتوفيقه  جل جالله،وميكن بعد محد اهلل    هذا:
 : يف النقاط التالية وأهدافه ،البحث
عنانة   نتاال حث ألوج  ؛ع از القرآن الكريم ؛جتا ، واعتند   عر  .1
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باإلع از البياني، مدلال علي  ةبيان  حد  هام   اراد منظومتا  البالغياة الرا ياة، 
 .وهو وي  بعربيت، و ثره  ي النظم القرآنيآ  

 كثيارة، مادلو ت ت، وبيص  ن لهاا ي ر ب ال حث بالتحليل مادة ب  تناوا .2
واإلعااااراب عااااص  ة  ااااي الد لااااة علااااد حقيقااااة التفااااردة،ومسااااتظدم ة،مااااراد كلهااااا 

القاارآن الكااريم الرا يااة،  خصا صااها، واإل صاااح عااص  ساارارها، كلبنااة مااص لبنااات 
 . األ هر  ي ؛ث ات ةالتتها، و اةل هي األنسب  ي الد لة عليه

، ماااص بت توعاااة ماااص القواعاااد  ،الدراساااة لدراساااة عنايااار الااانظمق ننند   .3
 الكش  عص وج  اإلع از البياني، وإث ات ستو النظم القرآني.  :نهاالع

 ن    سابيل لفهام القارآن الكاريم ؛    : ل  الدراسة مص منرل   انبلق  .4
مل معا ، وسابيل الوقاو  علاد مص خالز ل ت  التي نزز ةها   هي مفتاح التعا

ةهااا يتااع د الكشاا  عااص ساار ؛يثااار التفااردة  ااي سااياقها، ويتقاارر: وجاا   ؛ع ااازه 
  تكنها  ي نظتها، ومص خاللها  علص:  س اب ورودها. 

 رجاااد  اااي م تلهاااا ساااة ؛لاااد  ن  سااا اب اختياااار التفاااردة الدرا خلصننن  .5
؛لاااد: ساااعة معناهاااا، وعتااا  د لتهاااا، وثااارا  اساااتعتا  ها، وفااايص مكنونا هاااا، 

وتيار فلا  ماص حيثياات  ، و عدد ؛الاارا ها، و االز مراويهاا...وكثرة ؛نحا ا ها
قد  و رت لها دون تيرها متا  از، ومستد يات التقام،الحكلها مص مقتضيات 

بسااايف  ، اااي سااااحة الااانظما  اااي باةهاااا.   علتهاااا  ارساااة   اااوز هاااو قرياااب منهااا
الح ااة، والبرهااان،   ااادز بفصاايب القااوز، وبلياا  الكااالم   يتعكااد ةلياا  ؛ع ازهااا 

 البياني، ويتقرر: ؛لهية نظتها القرآني.

العتيقة، وا  ساا  الكامال ةايص ال حث الصلة الوالي ة، والتعاني   أكد .6
معتتدا  ي ةيان فل  علاد  قاواز الساادة ،  ا  سياقوبيص    ،ورود وي  بعربيت
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ا علتيحا رياينحا  ،مد  ر يبها  ، والعلتا التفسريص ، وكا ا ماا  دى و وجيهها  وجيهح
 .   ؛لي  اجتهاد ال احثة

 ناتتااا ةاادنعا مااد الساايا  وياا  بعرباايت ال حااث عااص  ناااتم  كشننف .7
بتثاباااة الااادرة ماااص العقاااد،  و القلاااب ماااص تفاااردة ال هااا ه  ثبااات  نمع ااازحا  حياااث 

ا عنايااارها:ماااد  ت  ا ساااق  ال سااد   ،متاااا يؤكاااد اإلع ااااز البيااااني  سااا اقحا ولحاقاااح
 : ؛ث ات التحدي القرآني!ويقرر

ويا    حليال ال حث  هتية التفردة القرآنية،  ظهار ماص خاالز  عمق .8
لج اسااااتعتا  ها ماااارادة، و  ماااادلو  ها ن جتيااااد  :بعرباااايت متعينااااة، و  نتكااااص جااااا

بحااز  –يتاع د ، كتاا    و ا الاتقاقات  ،األةنياة  :ا ستعا ة عنهاا ب يرهاا ماص
ح  ها  متا يتقرر  ي  و  : اإلع از البياني، ويتعكد  ي  ل  مدى ستو   -

  النظم القرآني!

اقا ها التتنوعاة،  اي سايال حث عص خصاا   التفاردة القرآنياة   كشف .9
 هاااي واقعياااة،   آخااار  ركياااب التاااي   نشااااركها  يهاااا  ي مفاااردة  خااارى  اااي  ي 

، مثتااارة للتعاااانيثرياااة الاااد  ت، ياااادقة، موحياااة، معبااارة،  صااايحة، ةلي اااة، 
ماد اإلن ااز التحكام، واإلع ااز   ،جامعاة لهاافيا اة باإلالاارات،    واإلنحا ات،

 التحق .

ال حاااث  اااي التعكياااد علاااد مااادى  تكاااص التفاااردة  اااي الااانظم،  أسننن م .10
وإث ااات ؛حكامهااا  ااي النسااو، مقااررا:  ساا اب فلاا ، متتثلااة  ااي معنااد انرااوت 
علياا ، ود لااة اسااتقلت ةهااا، واسااتعتاز  حققاات باا  دون سااواها متااا هااو قريااب 

  منها. 

ياااة ايااارفاها هللا سااا حان  و عاااالد  الدراساااة:  ن الل اااة العرب أمبتننن  .11
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 يتحقاا ، والسااتات، مااا لاام ظصااا   اللهااا مااص  ااو ر لتكااون ل ااة التنزياال  لتااا 
  .مص الل ات  لسواها

، ال حااث عااص  ساارار وياا  بعرباايت  ااي سااياقا   التظتلفااة أفصنن  .12
     سراره السيا ية. مبند بال  العالقة ةيص حقيقت  الل وية، و مبينا 

دلاايال  -بظصوياا   النعاات مااص خااالز دراسااة هاا ا  -ويعااد ال حااث  ذا:نهنن
وح  حا، و ن ؛ع ازه ، فكرحا، ونظتحا،  سلوبا :قا عا علد  ن القرآن الكريم مع ز  

 باٍ  ؛لد  يام الساعة.

اللهااام فكرناااا منااا  ماااا نساااينا، وعلتناااا منااا  ماااا جهلناااا، وارزقناااا  الو ااا  آناااا  
 و  را  النهار علد الوج  ال ي ير ي  عنا نا  رحم الراحتيص.  ،الليل

 أبرز التوصيات 
 ،و ن ينفعناي با  ، ن يتقبل  بعد معانشتي له ا ال حث وال ي  سعز هللا 

قاادم لااي فياا  نصااحا  و  و  ، وكاال مااص  سااهم  ااي ؛خراجاا ،وكا  اا  ،وينفااد قار اا 
 –وينفعنااا بتااا علتنااا  ،فيعلتنااا مااا ينفعنااا   وجيهااا، و ن نتااص علينااا مااص  ضاال 

  ويي نفسي وإخواني و خوا ي بتا يلي: 
 ،والصاد ، والتا ري بااإلخال  ،  قوى هللا  عالد  سايتا ةار الوالاديص  :أوالا 
وباا ز كاال مااا هااو نفاايا  ااي ساابيل ، مااد ال ااد وا جتهاااد ، والتثاااةرة، واألمانااة

 العلم والتعلم. 

 ،وال دنة ،الحر  علد  ناوز التو وعات التي  تسم بعتوم النفدمانياا: 
 ومواك ة الترور الفكري لألجياز التتالحقة.  ،مد األيالة
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ونقلهاا،  ،  نب  كرار عتل السابقيص وا قتصاار علاد جتاد  قاوالهممالثاا:  
و باارز  ، ااة جوانااب جدياادة  ظاادم القاارآن الكااريمومعال، والحاار  علااد ا ةتكااار

 ؛ع ازه، و ستفيد و فيد مص عرا ا   التستترة. 

ا:  و ما هب   ااإن  ، و ر ي ،التازام التو او ية وعاادم التعصاب لعاالم راذ نا
فل  متا يزعازي الثقاة  اي ال احاث، ويقلال ماص  يتاة بحثا ، ويقلا  وجا  النفاد 

 ب .
ا:    وجي   نظار ال احثيص ؛لد دراسة التو وعات التكتلة لتنظومة خامما

 و  ،التاي  بارز عظتاة التفاردةو   والتربيقية،الدراسات التحليلية، والتو و ية،  
 محاور.   ة و التو وي القرآني، ويتكص اختصارها  ي ثالث ،األسلوب 
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  ة:ــــــات التحليليـــــالدراس أوال:

 .بجتعا، ودراسةت القرآن الكريمالكلتات تير العربية  ي  .1

  ويا  القرآن، و ثرها  ي النظم.   .2

 ةالتة الوي   ي التعبير القرآني.  .3

 ا متنان  ي القرآن الكريم بمظاهره، و سرارهت.  .4

 يالحية الفعل القرآني للتعدي واللزوم، و ثره  ي النظم.  .5

 ح   متعل  الفعل  ي الفايلة القرآنية.  .6

 ها  ي  ثبيت التعاني.ودور  ،الفايلة القرآنية .7

 .  ثر السيا   ي ؛يثار التفردة القرآنية .8

 مظاهر  تكص التفردة القرآنية  ي النظم.  .9

 التفردة القرآنية.  خصا    .10

 اإلن از الترنب  ي القرآن الكريم.  .11

 ح   متعلقات الفعل، و ثره  ي النظم. .12

  ثر التفردة القرآنية  ي ؛ث ات الوحدة التو و ية  ي النظم. .13

 ووج  نظت   ي القرآن الكريم.  ،التتكيص .14

 الد لة الل وية للتفردة، و ثرها  ي ؛ثرا  التعاني. .15
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 ة:ــــــوعيـات املوض ـــــالدراس ثانيا:
، التنا قيصالتشركيص، و التفردة القرآنية  ي الكش  عص يفات و يفة   .1

  والرد عليهم. 

 ا يرفا  اإللهي... يوره، ودوا ي .   .2

 التفردة القرآنية، ودورها  ي سيا  وعيد الكفار والتنا قيص.  .3

 والتعريص ةهم.  ،النعي علد التشركيص .4

 التنديد بالتنا قيص، و وبيظهم. .5

 التح ير مص كتتان الح . .6

 ةيان سو  مغ ة الكفر. .7

 النور  ي القرآن الكريم.  .8

 الظالم  ي القرآن الكريم.  .9

 :التطبيقيةات ــــــالدراس لثا:ثا
 د لة ا سم علد مستاه  ي القرآن الكريم. .1

 اإلع از الصو ي  ي التفردة القرآنية. .2

 األيوز الل وية للتفردة القرآنية، و ثرها  ي التوسد  ي التعند.   .3

 . الد لة ؛نضاح  ي و ثره القرآنية،  التفردة  ي الصو ي التقرد .4

  .النظم  ي و ثره ،القرآنية التفردة االتقا   ي ا ختال  .5

  قلي ات ال  ر الل وي للتفردة القرآنية، و ثره  ي النظم. .6
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لج  عاارم  هاام نتااا و ال حااث، و ةاارز  وياايا    سااعز هللا  دننوب   ن يرزقنااا  عااز وجااا
مااا  هاار منهااا ومااا  ،اإلخال   ي القوز والعتل، وي نبنا الزلل، ويعصتنا مص الفتص

 ويل اللهم علد سيدنا محتد، وعلد آل ، ويح  ، وسلم  سليتا كثيرا.  برص.  

 أن احلمد هلل رب العاملني :وآخر دعوانا
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 (1)  فهرس املصادر واملراجع 
 القرآن الكريم.

المؤلننف: عبنند الننرحمن بننن أبنني ذكننر،  ننالا  -فنني علننوف القننرآن امتقننان .1
، المحقنننق: محمننند أبنننو الفضنننل -هنننن 911الننندين المنننيوطي  المتنننوفا:

 -هننن1394 بننرا يم، الناشننر: ال ي ننة المصننرية ال امننة للكتنناب، البب ننة: 
 ف.  1974

 بنن  علني  الندين  سنيد  الحمنن  أبنو:  المؤلنف  -األحكناف  أصوا  في  محكافا .2
، - هننن631: المتننوفا  اةمنندخ الث لبنني سننالم بننن محمنند بننن علنني أبنني

 -بينننرو  امسنننالمي، المكتننن : عفيفننني، الناشنننر النننرزاا عبننند: المحقنننق
 لبنان.  -دمشق

االحتبنناك فنني القننرآن الكننريم "دراسننة تفمننيرية تحليليننة" ، رسننالة  أسننلوب .3
قدم ؛ لنينل در نة التخصنص  الما منتير  فني التفمنير وعلنوف القنرآن، 

 –امسننالمية وال ربيننة للبنننا  بننن القاهرة ،  ام ننة األزهننر كليننة الدراسننا 
الم ينندة ذقمننم التفمننير  –للباحثننة/ أمننل محمنند عبنند الفننراج علنني راشنند

وعلوف القنرآن، ذ ام نة األزهنر، ذاشنراف: أ.د/محمند عبند المنن م خريبنة، 
أستاذ التفمير وعلنوف القنرآن ذ ام نة األزهنر، و د/فتحينة أحمند رشنوان، 

 علوف القرآن ذ ام ة األزهر.  مدرس التفمير و 

  

 
وهااي مر  ااة  ر يااب  لف ااا ي، بعااد  قاادنم القاارآن الكااريم  لشاار  ، ولكوناا   ساااس العلااوم،   ت1ب

   ومعتتدها.
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، الناشنر: مكتبنة الن ضنة المصنرية، -المؤلف: أحمد الشاي   -ألسلوبا .4
 .ف2003 ،البب ة: الثانية عشرة

المحقنق: ، –أبو ذكر الباقالني محمد بن البي المؤلف:    –القرآن   ع از .5
 ،، البب ننة الخاممننة مصننر  –المننيد أحمنند صننقر، الناشننر: دار الم ننارف

 .  ف1997

 عبنند بننن صننادا مصننبفا: المؤلننف -النبويننة والبالغننة القننرآن  ع نناز .6
 ،- هن1356:المتوفا   الراف ي  القادر  عبد  بن  أحمد  بن  س يد  بن  الرزاا
 -هننن1425 ،الثامنننة :البب ننة ، بيننرو   -ال ربنني الكتنناب دار: الناشننر
 .ف2005

 ال يناني، البنا ي مالنك  بن  ه  عبد  بن  محمد:  المؤلف  -ابن مالك  ألفية .7
 الت اون.  دار: ، الناشر- هن672: المتوفا  الدين  ماا ه، عبد أبو

المؤلف: محمد بنن عبند النرحمن بنن عمنر،  -في علوف البالغة  اميضاح .8
الم نروف ذخبين  دمشنق أبو الم الي،  الا الندين القزوينني الشناف ي،  

، المحقق: محمد عبد المن م خفنا ي ، الناشنر: دار -هن 739 المتوفا:
 . ، البب ة: الثالثة بيرو   –ال يل

المؤلننف: أبننو عبنند ه بنندر النندين محمنند بننن  -فنني علننوف القننرآن البرهننان .9
، المحقنق: محمند أبنو -هنن 794عبد ه بن ب نادر الزراشني  المتنوفا:

ناشر: دار  حياء الكت  ال ربينة عيمنا البنابي الحلبني الالفضل  برا يم،  
 .ف1957 -هن1376البب ة: األولا،  ،وشراا ه

 آا محمنود المنيد حويش ماّل  بن القادر عبد: المؤلف -  الم اني  بيان .10
 – الترقنننني مبب ننننة: ، الناشننننر- هننننن1398: المتننننوفا  ال نننناني غننننازخ 
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  ف.1965 - هن 1382 األولا،: ، البب ة دمشق 

، -صالح عبد الفتاح الخالدخ المؤلف: أ.د/ –في  ع از القرآن  البيان .11
 -هنننن1429 ،الخاممنننة :والتوزيننن ، البب نننة، الناشنننر: دار عمنننار للنشنننر

  . ف2008

 –التحبينننر فننني صنننناعة الشننن ر والنثنننر وبينننان  ع ننناز القنننرآن تحرينننر .12
المؤلننف: عبنند ال ظننيم بننن الواحنند بننن ظننافر بننن أبنني امصننب  ال نندواني، 

حفنني د/ وتحقينق:   ،تقنديم،  -هنن 654مم المصنرخ  المتنوفا:  ،البغدادخ
الم لننس األعلننا  ،ل م وريننة ال ربيننة المتحنندةاالناشننر: ، محمنند شننرف

 .ل نة  حياء التراث امسالمي ،للش ون امسالمية
 -ال زينننز الكتننناب تفمنننير فننني النننو يزابنننن عبينننة= المحنننرر تفمنننير  .13

 بنن تمناف بنن النرحمن عبند بنن غالن  بنن الحنق  عبند  محمد  أبو:  المؤلف
 المننالف عبنند: المحقننق ،- هننن542:المتننوفا  المحنناربي األندلمنني عبيننة
: البب ننة ، بيننرو   –ال لميننة الكتنن  دار: الناشننر، محمنند الشننافي عبنند

 .   هن1422 ،األولا

 -الكننريم الكتنناب مزايننا  لننا المننليم ال قننل  رشنناد= أبنني المنن ود تفمننير .14
: المتنوفا   مصنبفا  بنن  محمند  بنن  محمند  ال منادخ  الم ود  أبو:  المؤلف
 .  بيرو   –ال ربي التراث  حياء دار: ، الناشر- هن982

 مقاصننند فننني البينننان صنننديق خنننان= فنننت ُ محمننند أبننني البيننن   تفمنننير .15
 بنن علني بنن حمنن بنن  خنان  صديق  محمد  البي   أبو:  المؤلف  -القرآن
و ي البخنننارخ  الحمنننيني ه لبنننف  ، عنننني- هنننن1307: المتنننوفا  الِقننننَّ

بنند ال لننم خننادف: ورا  ننه لننه، ذبب ننه، وقننّدف ارخ،   بننرا يم بننن ه ع  األنصنن 
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ر، للبب اعننة ال صننريَّة الم كتبننة: الناشننر  ، عنناف ب يننرو   –  ا صننيد والّنشننْ
 ف. 1992 -هن1412: النشر

 حينان أبنو: المؤلنف -التفمنير فني أبني حينان= البحنر المحنيط  تفمير .16
 األندلمنني النندين أميننر حيننان بننن يوسننف بننن علنني بننن يوسننف بننن محمند

 دار:  مينننل، الناشنننر محمننند صننندقي: ، المحقنننق- هنننن745: المتنننوفا 
 هن. 1420: ، البب ة بيرو   –الفكر

المؤلنننف: محمننند بنننن أحمننند بنننن  -أبننني زهنننرة= زهنننرة التفاسنننيرتفمنننير  .17
، دار -هنننن 1394مصنننبفا بنننن أحمننند الم نننروف ذنننلبي زهنننرة  المتنننوفا:

 النشر: دار الفكر ال ربي.  
 بننن حقنني  سننماعيل: المؤلننف -البيننان  سننماعيل حقنني= روحتفمننير  .18

: المتننوفا  الفننداء أبننو المننولا,  الخلننوتي الحنفنني االسننتانبولي مصننبفا
 .  بيرو   – الفكر دار: ، الناشر- هن1127

 والمنننب  ال ظنننيم القنننرآن تفمنننير فننني الم ننناني روحاأللوسننني=  تفمنننير .19
 األلوسني  الحمنيني  ه  عبند  بنن  محمود  الدين  ش اب:  المؤلف  -المثاني

 دار:  عبينة، الناشنر  البنارخ   عبند  علي:  ، المحقق- هن1270:  المتوفا 
   .هن1415 األولا،: ، البب ة بيرو   -ال لمية الكت 

 بنن  محمند:  المؤلنف  -القنرآن  تفمنير  في  البيان   ام   =امي ي  تفمير .20
 الشناف يّ  اِمي ني الحمنيني الحمنني  ه  عبند  بنن  محمند  بن  الرحمن  عبد
،  بيننننرو   – ال لميننننة الكتننن  دار: النشننننر دار ،- هننننن905: المتنننوفا 

 . ف2004 - هن1424 األولا،: البب ة
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 محينني: المؤلننف -القننرآن تفمننير فنني التنزيننل م ننالمالبغننوخ=  تفمننير .21
، - هننن510: المتننوفا  البغننوخ  ممنن ود بننن الحمننين محمنند أبننو المنننة،
 –ال ربنني التننراث  حينناء دار:  الم نندخ، الناشننر الننرزاا عبنند:  المحقننق

 . هن1420 األولا،:  البب ة،  بيرو  

 ناصننر: المؤلننف -التلويننل وأسننرار التنزيننل أنننوارالبيضنناوخ=  تفمننير .22
 البيضننناوخ  الشنننيرازخ  محمننند بننننا عمنننر بنننن ه عبننند سننن يد أبنننو الننندين

: المرعشنلي، الناشنر النرحمن عبد  محمد:  ، المحقق- هن685:  المتوفا 
  هن. 1418 األولا:: ، البب ة بيرو   – ال ربي التراث  حياء دار

 عننالء: المؤلننف -التنزيننل م نناني فنني التلويننل لبنناب الخننازن=  تفمننير .23
 الحمنننن، أبنننو الشنننيحي عمنننر بننننا  بنننرا يم بنننن محمننند بنننن علننني الننندين

 علني  محمند  تصنحي :  المحقق،  - هن741:  المتوفا   ذالخازن   الم روف
األولننننا: : ، البب ننننة بيننننرو   –ال لميننننة الكتنننن  دار: شنننناهين، الناشننننر

 هن. 1415

 ه  عبد  أبو:  المؤلف  -الكبير  التفمير=  الغي   مفاتي الرازخ=    تفمير .24
 ذفخننر الملقنن  الننرازخ  التيمنني الحمننين بنننا الحمننن بننن عمننر بننن محمنند
  حيننناء دار: ، الناشنننر- هننن606: المتنننوفا  النننرخ  خبينن  النننرازخ  النندين
 . هن1420 الثالثة،: البب ة  ،بيرو   –ال ربي التراث

 الم ننروف محمنند بننن الحمننين القاسننم أبننو: المؤلننف -الراغنن  تفمننير .25
، وقنند حقننق فنني عنندة رسننا ل - هننن502:المتننوفا  األصننف انا ذالراغنن 

 و]البقنننرة[، تحقينننق، ]الفاتحنننة[، وتفمنننير المقدمنننة،:  1  علمينننة:  نننزء
  ام ننة -اةداب اليننة: ذمننيوني، الناشننر ال زيننز عبنند محمنند د/: ودراسننة

 أوا منننن:  3 ،2  ف.  نننزء1999 -هنننن1420: األولنننا طنبنننا، البب نننة
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 ]النمنناء[، تحقيننق، سننورة مننن 113 اةيننة وحتننا -عمننران[ ]آا سننورة
ِدخ، دار  علني  بنن  عنادا  د/:  ودراسة الرينا ،   -النوطن  دار:  النشنر  الشنِّ
 من 114 اةية من:   5  ،4   ف.  زء2003  -هن1424:  األولا  البب ة
 هنند د/:  ودراسنة  ]الما ندة[، تحقينق،  سنورة  آخنر  وحتا  -]النماء[  سورة
 - النندين وأصننوا النندعوة اليننة: سننردار، الناشننر زاهنند بننن محمنند بننن 

 ف. 2001 -هن1422: األولا القر ، البب ة أف  ام ة

الزمخشرخ= الكشاف عنن حقنا ق التنزينل وعينون األقاوينل فني   تفمير .26
 أحمننند، بنننن عمنننرو بنننن محمنننود القاسنننم أبنننو: المؤلنننف -و نننوه التلوينننل

 -ال ربني الكتناب دار: الناشنر، - هنن538: المتوفا   ه   ار  الزمخشرخ 
  هن.1407 الثالثة،:  بيرو  ، البب ة

 متننوليأمننين  محمنندالشننير/ : المؤلننف -الخننواطرالشنن راوخ=  تفمننير .27
 .اليوف أخبار مباذ : الناشر ،- هن1418:المتوفا   الش راوخ 

 محمند بنن علني بنن  محمند:  المؤلنف  -الشنوااني= فنت  القندير  تفمير .28
 ابنن دار:  الناشنر  ،- هنن1250:  المتنوفا   اليمني  الشوااني  ه  عبد  بن

 ،األولننننا: البب ننننة،  بيننننرو   - دمشننننق  – البينننن  الكلننننم دار كثيننننر،
 .هن1414

 الم ننا تحرينربن عاشور= التحرير والتنوير، وهنو اختصنار:    تفمير .29
:  المؤلننف -الم ينند  الكتنناب تفمننير مننن ال دينند، ال قننل وتنننوير المننديد،
 المتوفا  التونمي عاشور بن الباهر محمد بن محمد بن الباهر  محمد

: النشر ، سنة تونس  – للنشر التونمية  الدار:    ، الناشر- هن1393:  
 . هن1984
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المؤلنف: محمند   - ام  البيان عنن تلوينل آخ القنرآن  الببرخ=  تفمير .30
بنننن  رينننر بنننن يزيننند بنننن اثينننر بنننن غالننن  اةملننني، أبنننو   فنننر الببنننرخ 

، المحقننق: أحمنند محمنند شنناكر، الناشننر: مؤسمننة -هننن 310 المتننوفا:
 ف. 2000 -هن1420الرسالة، البب ة: األولا، 

 بنن الندين  مناا محمند: المؤلنف -التلوينل القاسنمي= محاسنن  تفمير .31
: ، المحقنق- هن1332:المتوفا  القاسمي الحالا قاسم بن  س يد  محمد
،  بينننرو   – ال لميننة الكتننن  دار: المننود، الناشننر عينننون  ذاسننل محمنند
 هن. 1418 ،األولا: البب ة

 الخبينننن  يننننونس الكننننريم عبنننند: المؤلننننف -للقننننرآنالقرآننننني  التفمننننير .32
 .   القاهرة  –ال ربي الفكر دار: ، الناشر- هن1390 ذ د: المتوفا 

 محمند  ه  عبند  أبو:  المؤلف  -القرآن  ألحكاف  القرطبي= ال ام   تفمير .33
 القرطبني الدين شمس الخزر ي األنصارخ  فرح بن ذكر أبي  بن  أحمد  بن
أطفنننيش،  وإبنننرا يم البردونننني، أحمننند: ، تحقينننق- هنننن671: المتنننوفا 

 -هنن1384 الثانينة،: ، البب نة القناهرة  – المصنرية الكتن  دار: الناشنر
 ف. 1964

 بن  محمد  بن  محمد:  المؤلف  -المنة  أهل  الماتريدخ= تلويال   تفمير .34
 د/: ، المحقنننق- هنننن333: المتنننوفا  الماتريننندخ منصنننور أبنننو محمنننود،
: ، البب ة لبنان   - بيرو    ،ال لمية  الكت   دار:  ذاسلوف، الناشر  م دخ
 ف. 2005 -هن1426 األولا،
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: المتننوفا  المراغنني مصننبفا بننن أحمنند: المؤلننف -المراغنني فمننيرت .35
 الحلبنني البننابا مصننبفا ومبب ننة مكتبننة شننراة: ، الناشننر- هننن1371
 ف. 1946 -هن1365 األولا،: البب ة،  مصرن ب وأوالده

 علني بنن رشنيد  محمد:  المؤلف  -الحكيم  القرآن  تفميرالمنار=    تفمير .36
 خليفنة علني مننال بن الدين ب اء محمد بنا الدين  شمس  محمد  بن  رضا

 المصننرية ال ي ننة: ، الناشننر- هننن1354: المتننوفا  الحمننيني القلمننوني
  ف. 1990: النشر للكتاب، سنة ال امة

 البراا  أبو:  المؤلف -التلويل  وحقا ق التنزيل  النمفي= مدارك  تفمير .37
، - هنن710: المتوفا  النمفي الدين حاف  محمود  بن  أحمد  بن  ه  عبد

 محينني: لننه وقنندف بننديوخ، را  ننه، علنني يوسننف: أحاديثننه وخننرج حققننه،
 األولنا،: ، البب نة بيرو   البي ، الكلم  دار:  ممتو، الناشر  دي   الدين

 ف. 1998 -هن1419

المؤلننف: محمنند بننن أحمنند بننن األزهننرخ ال ننروخ، أبننو  -اللغننة ت ننذي  .38
، المحقننق: محمند عننو  مرعنن ، الناشننر: -هننن 370منصنور  المتننوفا:

 . ف2001، البب ة: األولا،  بيرو   –دار  حياء التراث ال ربي

 ،المؤلنننف: أ.د/ فاضنننل صنننال  المنننامرا ي –ال ربينننة والم ننننا ال ملنننة .39
، الناشنننر: دار الفكنننر، -ذكلينننة اةداب، ذ ام نننة  ذغنننداد  أسنننتاذ النحنننو

 ف.2013-هن1434البب ة: الثالثة، 

المؤلف: عصاف الدين  سماعيل بنن محمند الحنفني   -القونوخ   حاشية  .40
، ضننننببه، -هننننن ، علننننا تفمننننير اممنننناف البيضنننناوخ 1195 المتننننوفا: 

وصححه، وخرج آياته: عبد ه محمود محمد عمر، الناشنر: دار الكتن  
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 ف. 2001 -هن 1422األولا،  :، البب ة لبنان  - بيرو  ال لمية، 

 الليثي، ذالوالء، الكناني  محبوب بن  ذحر بن عمرو:  المؤلف -الحيوان .41
 الكتن  دار: ، الناشنر- هنن255: المتوفا   ذال اح   الش ير  عثمان،  أبو

 هن. 1424 الثانية،: ، البب ة بيرو   – ال لمية

 أبننو  سننماعيل بننن محمنند بننن الملننك عبنند: المؤلننف -الخننا  خننا  .42
: الناشنراألمنين،    حمنن:  ، المحقق- هن429:المتوفا   الث البي  منصور

 .  لبنان  - بيرو   الحياة: مكتبة دار

: ابنن ح نة الحمنوخ، تقني الندين   المؤلنف  -األدب وغاية األرب  خزانة .43
المحقننق: ، - هنن837 المتنوفا: و ذكنر بنن علني بننن عبند ه الحمنوخ أبن

 -، دار البحنننار بينننرو   -الناشنننر: دار ومكتبنننة ال نننالا، عصننناف شنننقيو
 . ف2004 ،البب ة: األخيرة ، بيرو  

 بنن القناهر عبند  ذكنر  أبنو:  المؤلنف  -يالم نان  علنم  فني  امع ناز  دال ل .44
 النننننندار ال ر نننننناني األصننننننل، الفارسنننننني محمنننننند بننننننن الننننننرحمن عبنننننند

: الناشنر،  ف نر  أبنو  شناكر  محمند  محمنود:  المحقنق  ،- هن471:المتوفا 
 ،الثالثننننة: البب ننننة،   دةن بنننن المنننندني دار - القاهرةن بنننن المنننندني مبب ننننة
 . ف1992 -هن141

المؤلف: الشاف ي أبو عبد ه محمد بن  دريس بن العباس   -لرسالةا .45
بن عثمان بن شناف  بنن عبند المبلن  بنن عبند منناف المبلبني القرشني 

أحمنند شنناكر، الناشننر: ال المننة/ ، المحقننق: -هننن 204المكنني  المتننوفا:
 . ف1940-هن1358، البب ة: األولا،  مصر مكتبه الحلبي، 
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 ذالوالء، الكناني  محبوب  بن  ذحر  بن  عمرو:  المؤلف  -األدبية  لرسا لا .46
: ، الناشننر- هننن255: المتننوفا  ذال نناح  الشنن ير عثمننان، أبننو الليثنني،

 هن. 1423 الثانية،: ، البب ة بيرو   ال الا، ومكتبة دار

 بنن محمند بنن علني: المؤلنف  -مالنك  ابنن  ألفينة  األشموني علنا  رحش .47
ُموني النننندين نننننور الحمننننن، أبننننو عيمننننا، : المتننننوفا  الشنننناف ي اأُلشننننْ

: ، البب ننة لبنننان  - بيننرو   ،ال لميننة الكتنن  دار: ، الناشننر- هننن900
 من. 1998 -هن1419 ،األولا

 -االم نا  فني  ال نرب  وسننن  وممنا ل ا  ال ربينة  اللغة  فقه  في  الصاحبي .48
 الحمننين أبننو الننرازخ، القزويننني زارينناء بننن فننارس بننن أحمنند: المؤلننف

 األولننا، بيضننون، البب ننة: علنني محمنند: ، الناشننر- هننن395: المتننوفا 
 ف. 1997-هن1418

 بنن محمد بن علي التوحيدخ،  حيان  أبو:  المؤلف  -والصديق  الصداقة .49
الكيالنننني،   بنننرا يم /د: ، المحقنننق- هنننن400نحنننو: المتنننوفا  العبننناس
 –  دمشنق   ،الفكنر  دار  ، لبننان  –  بينرو    ،الم اصنر  الفكنر  دار:  الناشر
 ف.1998 -هن1419 األولا،: ، البب ة سورية

 بننن محمنند ، ي لننا أبننو القاضنني: المؤلننف -الفقننه أصننوا فنني ال نندة .50
 ، حققننه،- هننن458:  المتنوفا  الفننراء بنن خلننف بننن محمند بننن الحمنين
 األسنتاذ المبناراي، سنير بنن علي بن أحمد د/: نصه وخرج  عليه،  وعلق

 سنن ود بننن محمنند الملننك  ام ننة -ذالريننا  الشننري ة اليننة فنني المشننارك
 ف. 1990 -هن1410 الثانية،: ناشر، البب ة امسالمية، بدون 
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 بننن محمند بنن أحمند الندين شنن اب عمنر، أبنو: المؤلنف -الفريند ال قند .51
 األندلمي ربه عبد ذابن الم روف ،سالم بن حدير بن حبي  بن  ربه  عبد
: البب ننة،  بيننرو   ،ال لميننة الكتنن  دار: الناشننر، - هننن328: المتننوفا 

 هن.1404 األولا،

، -الحلبننني عتنننر محمننند الننندين ننننور: المؤلنننف -الكنننريم القنننرآن لنننوفع .52
 -هننننن1414 األولننننا،: البب ننننة ، دمشننننق  -الصننننباح مبب ننننة: الناشننننر
 . ف1993

 ، المكت  امسالمي. -عدنان زرزور /الداتورالمؤلف:  –القرآن علوف .53

المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمنيم   -ال ين .54
، المحقق: د/ م دخ المخزومني، -هن 170 المتوفا:البصرخ  الفراهيدخ  

 د/  برا يم المامرا ي، الناشر: دار ومكتبة ال الا.

: المتنوفا  طالن  أبو عاصم،  بن  سلمة  بن  المفضل:  المؤلف  -الفاخر .55
 علنني محمنند: البحنناوخ، مرا  ننة ال لننيم عبنند: ، تحقيننق- هننن290 نحننو

الحلبننني،  البنننابي عيمنننا ال ربينننة، الكتننن   حيننناء دار: الن نننار، الناشنننر
 هن. 1380 األولا،: البب ة

 والحكنننم القرآنينننة للكلنننم الموضنننحة الغيبينننة والمفنننات  امل ينننة الفنننوات  .56
 ذالشننير وي ننرف النخ ننواني، محمننود بننن ه ن مننة: المؤلننف -الفرقانيننة
 - الغوريننة  -للنشننر راننابي دار: الناشننر، - هننن920: المتننوفا  علننوان

 ف. 1999 -هن1419 األولا،: ، البب ة مصر 

 محمند بنن منصنور المظفنر،  أبنو:  المؤلنف  -األصوا  في  األدلة  قواط  .57
 منننم الحنفننني التميمننني المنننم اني المنننروزخ  أحمننند بنننن ال بنننار عبننند بنننن
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 حمنننن محمنند حمنننن محمنند: ، المحقننق- هنننن489: المتننوفا  الشنناف ي
لبنننننان ،   بينننرو ، ال لمينننة، الكتننن  دار: الشننناف ي، الناشنننر  سنننماعيل

 ف. 1999-هن1418 األولا،: البب ة

 بن أيوب: المؤلف -اللغوية والفروا  المصبلحا   في  = م  مالكليا  .58
: المتننننوفا  الحنفنننني البقنننناء أبننننو الكفننننوخ، القريمنننني الحمننننيني موسننننا
: المصننننرخ، الناشننننر محمنننند ،درويننننش عنننندنان: ، المحقننننق- هننننن1094
 .  بيرو   – الرسالة مؤسمة

، - هننن142: المتننوفا  المقفنن  بننن ه عبنند: المؤلننف -ودمنننة كليلننة .59
 المناذ ة:  ، البب ة1937  ، القاهرة  -بوالان ب  األميرية  المبب ة:  الناشر
 ف. 1936 -هن1355  عشرة:

دار الناشنر:  ،ممنلم امصنبف /دالمؤلنف:   –في  ع از القنرآن  مباحث .60
  ف:2005 -هن1426 ،دمشق، البب ة الثالثة –القلم

 محمند بنن ه  نصنر:  المؤلف  -والشاعر  الكات   أدب  في  الما ر  المثل .61
 الندين،  ضنياء  الفنت ،  أبنو  ال نزرخ،  الشنيباني،  الكنريم  عبند  بن  محمد  بن

 محمنند: ، المحقننق- هننن637: المتننوفا  الكاتنن  األميننر ذننابن الم ننروف
 –  والنشنر  للبباعنة  ال صنرية  المكتبنة:  الناشنرالحميند،    عبند  الدين  محي

 .هن1420:النشر ، عاف بيرو  

 البصنرخ   التيمني  المثننا  بنن  م منر  عبيندة  أبنو:  المؤلف  -القرآن  م از .62
 مكتبننة: الناشننر، -سننزنين فننواد محمنند: المحقننق ،- هننن209: المتننوفا 

 .هن1381 :البب ة،   القاهرة  -الخان ي

فننننننني اللغنننننننة والقنننننننرآن الكنننننننريم بنننننننين ام نننننننازة والمنننننننن  ،  الم ننننننناز .63
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، - يم المب ننيعبد ال ظنيم  بنرا  أ.د/المؤلف:    –عر ...وتحليل...ونقد
 . ةالناشر: مكتبة و ب

  بننرا يم بننن محمنند بننن أحمنند الفضننل أبننو: المؤلننف -األمثنناا م منن  .64
 الندين  محينا  محمند:  ، المحقق- هن518:المتوفا   النيمابورخ   الميداني

 .  لبنان بيرو ،  –الم رفة دار: الحميد، الناشر عبد

 محمند  بنن  أحمند  ه  عبند  أبنو:  المؤلنف  -حنبنل  بنن  أحمد  امماف  ممند .65
 :، المحقننق- هنن241: المتنوفا  الشنيباني أسند بنن هنالا بنن حنبنل بنن

 عبنند بننن ه عبنند/د:  شننراف، وآخننرون  مرشنند، عننادا ،ؤوطااألرننن شنن ي 
 -هنن1421 األولا،: الرسالة، البب ة  مؤسمة:  التراي، الناشر  المحمن
  ف. 2001

المؤلننف: أ.د/ فاضننل صننال  المننامرا ي، أسننتاذ النحننو  -النحننوم نناني  .66
 عمنان ، البب نة:   –، الناشر: دار الفكنر-ذكلية اةداب، ذ ام ة  ذغداد 

 . ف2011-هن1432الخاممة، 

 – ع نناز القننرآن وم تننرك األقننران =األقننران فنني  ع نناز القننرآن م تننرك .67
الناشنر: دار  –عبد الرحمن بن أبي ذكنر  نالا الندين المنيوطيالمؤلف:  

 .ف1988-هن1408 ،األولا :، البب ة لبنان –بيرو  الكت  ال لمية، 
 بنن س ل بن ه عبد بن الحمن  هالا  أبو:  المؤلف  -الفروا اللغوية  م  م .68

: ، المحقننق- هننن395 نحننو: المتننوفا  ال مننكرخ  م ننران بننن يحيننا بننن سنن يد
 النشننر مؤسمننة: امسننالمي، الناشننر النشننر ومؤسمننة بيننا ، ه بينن  الشننير

 هن. 1412  األولا،:   قم ، البب ة  بن  المدرسين  ل ماعة  التاذ ة  ،امسالمي
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المؤلننف: أحمنند بننن فننارس بننن زاريننا القزويننني  -مقنناييس اللغننة   ننمم .69
، المحقنق: عبند المنالف محمند -هنن 395الرازخ، أبنو الحمنين  المتنوفا:

  . ف1979 -هن1399هارون، الناشر: دار الفكر، عاف النشر: 

 علنني بننن محمنند بننن ذكننر أبنني بننن يوسننف: المؤلننف -ال لننوف مفتنناح .70
 ، ضنببه،- هنن626:المتنوفا  ي قنوب أبنو الحنفني الخنوارزمي المنكاكي
 ال لمينة، الكتن  دار: زرزور، الناشنر  نعنيم:  عليه  وعلق  هوامشه،  وات 

 ف.1987 - هن1407 الثانية،: ، البب ة لبنان – بيرو  

 محمند  بنن  الحمنين  القاسنم  أبنو:  المؤلنف  -القرآن  غري   في  المفردا  .71
 صننفوان: المحقننق، - هننن502:المتننوفا  األصننف انا ذالراغنن  الم ننروف
،  بينرو  -دمشنق،  الشنامية الندار القلنم، دار: الداودخ، الناشنر  عدنان
 هن.1412 ،األولا: البب ة

البقننرة[ "دراسننة القرآنيننة فنني نظننم ال ملننة الحاليننة فنني سننورة ] المفننردة .72
رسننالة قنندم ؛ لنيننل در ننة ال الميننة  الننداتوراه  فنني  تفمننيرية تحليليننة"،

التفمنننير وعلننننوف القنننرآن، اليننننة الدراسننننا  امسنننالمية وال ربيننننة للبنننننا  
 –للباحثة/ أمل محمد عبند الفنراج علني راشند  –بن القاهرة ،  ام ة األزهر

المدرس المماعد ذقمم التفمير وعلوف القرآن، ذ ام ة األزهر، ذاشراف: 
حمننند رزا، أسنننتاذ التفمنننير وعلنننوف القنننرآن ذ ام نننة أ.د/ نننا   غنننازخ م

األزهنننر، و أ.ف/ أحمننند زغلنننوا صنننادا، أسنننتاذ التفمنننير وعلنننوف القنننرآن 
 المماعد المتفرغ ذ ام ة األزهر. 
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محمند عبند ال ظنيم   /الشنيرالمؤلف:    –ال رفان في علوف القرآن  ناهلم .73
  .القاهرة  –، تحقيق: أحمد بن علي، الناشر: دار الحديث–الزرقاني

 الغرنناطي اللخمني محمند بنن موسنا  بنن   بنرا يم:  المؤلنف  -الموافقا  .74
 بن مش ور عبيدة أبو:  ، المحقق- هن790:المتوفا   ذالشاطبي  الش ير
 -هنن1417 األولنا، عفنان، البب نة: ابنن دار: سلمان، الناشر  آا  حمن

 ف. 1997

 بنن  عمر  بن   برا يم:  المؤلف  -والمور  اةيا   تناس   في  الدرر  نظم  .75
، - هننن885: المتننوفا  البقنناعي ذكننر أبنني بننن علنني بننن الربنناط حمننن
 .   القاهرة  امسالمي،  الكتاب دار: الناشر

 وأحكامننه، وتفمنيره، القننرآن م ناني علننم فني الن ايننة بلنوغ  لننا ال داينة .76
 طالنن  أبنني بننن مكنني محمنند أبننو: المؤلننف -علومننه فنننون  مننن و مننل
و  منّ  القرطبنني األندلمني مننم القيروانني القيمنني مختنار بننن محمند بننن ح 
 ذكلينة  امعينة رسنا ل م موعنة: ، المحقق- هن437:  المتوفا   المالكي
 الشناهد د/.أ ذاشنراف الشنارقة،   ام نة  -ال لمني  والبحنث  ال ليا  الدراسا 

 الشنننري ة الينننة ،والمننننة الكتننناب ذحنننوث م موعنننة: البوشنننيخي، الناشنننر
 -هنننن1429 األولنننا،: لبب نننةالشنننارقة،   ام نننة ،امسنننالمية والدراسنننا 
 ف.2008

 شننمس العبنناس أبننو: المؤلننف -الزمننان أبننناء وأنبنناء األعيننان وفيننا   .77
 البرمكنني خلكننان بننن ذكننر أبنني بنننا  بننرا يم بننن محمنند بننن أحمنند النندين
 دار: عبنناس، الناشننر  حمننان: ، المحقننق- هننن681: المتننوفا  امربلنني
  .  بيرو   – صادر
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 فهــــــــرس املوضــــــــــــــوعات

 و  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالموض

 التقدمة

 سبب اختيار التو وي 

   ت الهد  مص دراس

 الدراسات السابقة 

  هتية الدراسة  

 منهو ال حث 

    صوز الرسالة، وم احثها

 القرآني  النظم مص التعامل مفتاح: األوز الفصل

 الدراسة ؛لد مدخل

 العربية  وي  حقيقة: األوز الت حث 

   و هت  النظم عناير دراسة  وابة: الثاني الت حث 



   (737( 

 

737 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

 الضابة األوز 

 الضابة الثاني 

 الضابة الثالث 

 الضابة الرابد 

 الضابة الظاما 

 الضابة السادس 

 الضابة السابد 

 الضابة الثامص 

 الضابة التاسد 

 القرآني النظم  ي بالعربية الوي   سرار مصالثاني:  الفصل

   و تة

  ومستد يات  التحدي، حاز مقتضيات  مص العربية اختيار: األوز الت حث 
   اإلع از ثبوت 

  لسانها وخصا    ال ا ية، الل ة مقومات  عص   الكش : الثاني الت حث 
  األساسية
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  للتع رة ودحضا  للح ة، ؛قامةح  للتنزيل ل ة العربية ؛يثار: الثالث  الت حث 

 . لال  اي النظر ولفت  ا متنان، حصوز: الرابد الت حث 

    اه مستوليتها وإعالن العربية، األمة و يفة ةيان: الظاما الت حث 
  .ال شرية

 ةواجب   والتفرية التنزيل، عص اإلعرام  مص الترهيب : السادس الت حث 
 ؛لي  الدعوة

  وسبيل مع ، التعامل مفتاح هي العربية الل ة  ن  قرير: السابد الت حث 
   ؛ع ازه عص الكش 

  تتة 
   ييل 

   الظا تة
  النتا و  هم

   التوييات   ةرز
 الفهارس

 والتراجد التصادر  هرس
  التو وعات   هرس

  


