
 بشايرةأحمد ال ..............................................................................................مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآني  

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427

155 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المقدمة
     إف الحديث عف اإلعجاز القرآني مف جية أسمكبو      

  

أستاذ مساعد، قسـ الفقو كأصكلو، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة إربد  *
 .األىمية

 
 

ي مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآن

  *أحمد سليمان البشايرة 
م 5/12/2005: تاريخ قبول البحثم    17/12/2004 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

ييدؼ ىذا البحث إلى استخراج ما تميز بو الحكار القرآني مف خصائص كسمات تعمك عمى ما ألفو البشر في ىذا       
. المجاؿ
ار القرآني المختمفة، كما تحممو مف ألكاف الصراع الفكرم، كسبؿ كقد سمؾ الباحث سبيؿ النظر كالتأمؿ في صكر الحك      

التأثير كاإلقناع كالتغيير كالتكجيو لمفكر البشرم، مع ما تضمنتو مف أساليب األخذ كالرد كالمحاكرة في كيفية تناكؿ الفكرة 
ما كتبو العمماء حكؿ منيج القرآف  كتتبع. كتتبعيا، ككيؼ يسمؾ القرآف سبيؿ القذؼ بالحؽ عمى الباطؿ ليدمغو فإذا ىك زاىؽ

. إلقناع ليجتزئ كيستخمص منيا ما يظير تميز القرآف كعمكه في ىذا الشأفاكأساليبو ككسائمو في التأثير ك
كقد أسفرت ىذه الدراسة عف جممة مف الخصائص األسمكبية كالمكضكعية كاإللماـ بعكامؿ التأثير ككيفية الدخكؿ كالتغمغؿ       

بشرية، التي يتعذر كجكدىا في غير القرآف مف حيث الشمكؿ لعناصر اليداية التي تشغؿ الفكر البشرم مما ال في النفس اؿ
يصؿ فيو إلى جكاب شاؼ في غير الكحي، كمف حيث إلمامو بمحاكرة جميع الممؿ عمى اختالؼ عقائدىا كمناىجيا، مع 

مستكياتيا الذىنية، كالبصيرة التامة في الدخكؿ إلى النفس  قدرتو عمى إفحاـ أىؿ العناد، كمخاطبة جميع العقكؿ عمى تفاكت
البشرية مف مداخميا التأثيرية، كمطاردة الشبيات مف كؿ أبكابيا، مصحكبة بالكشؼ عما تسنـ بو الحكار القرآني أعمى درجات 

ألسمكب الحكارم القرآني الجماؿ كاإلمتاع كالتصكير، بأكجز عبارة كأكفاىا دكف إخالؿ كال إمالؿ، كما كقؼ الباحث عند ا
       .المشحكف بالتحدم، في أبيف طريؽ سمكيا إلقامة الحجة عمى حجيتو، كأثبت فييا عجز خصكمو، كانقطاعيـ عف معارضتو

Abstract 
      This study aims at bringing out to the open the properties which have distinguished Quranic 

conversation from what people have ever experienced. 

      The researcher has followed the method of contemplation in studying various Quranic conversations 

along with the intellectual conflict they encapsulate; ways of influencing, convincing, altering and 

directing of mankind thought including styles of give- and- take and dispute of treating and following up 

ideas; and how the Holy Quran follows the way of stamping wrong by right until it is vanished. In 

addition, the researcher traces what other scholars have written about the style and methods of the Holy 

Quran in influencing to come up with the fact that the Holy Quran is high and distinguished in this field. 

       The study has revealed many stylistic and objective properties and cognized the affecting factors and 

how to enter and deeply enbed in the human syche. Such styles never exist at any book but the Holy 

Quran which; includes guiding causes which occupy mankind thought which has no answer except by 

inspiration, knows how to converse all various creeds, realized how to effectively enter the human syche, 

chases all obscurities. 
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مف قكة في األدلة كقدرة عمى اإلقناع  فيوالحكارم بما 
كاإللزاـ، يضفي عمى كجكه اإلعجاز التي طرقيا العمماء 
لكنا جديدا، يتداخؿ معيا كينتشر بيف ثناياىا كانتشار 

  .الماء في العكد األخضر
تحدث العمماء عف كجكه اإلعجاز المتعددة  لقدك      

، خاصة في جكانب البالغة كالبياف كتكسعكا فييا
 ، أك أمٌية النبي (ِ)كاإلخبار عف المغيبات ،(ُ)كالنظـ

، أك ما (ّ)مع غزارة ما صدر عنو مف عمـك كمعارؼ
نطؽ بو مف أخبار األمـ الماضية، أك اشتمؿ عميو مف 

كىك ما يسمى )تي تتكشؼ مع الزمف دقائؽ العمـك اؿ
كلكنيـ لـ يتكسعكا في الكشؼ عما ( باإلعجاز العممي

في ، يحكيو الحكار في القرآف مف مظاىر اإلعجاز
حججو كبراىينو كقكة إقناعو كتأثيره مع حضكره في 

عمى قمة في ذلؾ دكف  أذىانيـ كتردده عمى ألسنتيـ
اـ اإلـ ممف ذكر ىذا الجانب، ك(ْ)تكسع أك تقصي

قمت في : )حيث يقكؿ  -رحمو اهلل تعالى - (ٓ)الخطابي
إعجاز القرآف كجيا آخر ذىب عنو الناس، فال يكاد 
يعرفو إال الشاذ مف آحادىـ، كذلؾ صنيعو بالقمكب 
كتأثيره في النفكس، فإنؾ ال تسمع كالما غير القرآف 

منظكما كال منثكرا، إذا قرع السمع خمص لو إلى القمب 
الكة في حاؿ، كمف الركعة كالميابة في مف المذة كالح

أخرل ما يخمص منو إليو، تستبشر بو النفكس كتنشرح 
لو الصدكر، حتى إذا أخذت حظيا منو عادت مرتاعة 

قد عراىا الكجيب كالقمؽ، كتغشاىا الخكؼ كالفرؽ، 
تقشعر منو الجمكد كتنزعج لو القمكب يحكؿ بيف النفس 

ىا، فكـ مف عدك كبيف مضمراتيا كعقائدىا الراسخة في
مف رجاؿ العرب كفتاكيا أقبمكا يريدكف اغتيالو  لمرسكؿ 

كقتمو فسمعكا آيات مف القرآف، فمـ يمبثكا حيف كقعت في 
مسامعيـ أف يتحكلكا عف رأييـ األكؿ، كأف يركنكا إلى 
مسالمتو، كيدخمكا في دينو، كصارت عداكتيـ مكاالة، 

. (ٔ)(ككفرىـ إيمانا
أعني األثر )ىذا المكف مف اإلعجاز كال أقكؿ بأف       
، ينفرد بو أسمكب القرآف الحكارم أك منيجو (النفسي

الجدلي كاإلقناعي بؿ ىك أثر مشترؾ لعكامؿ متعددة 
منيا الكعد كالكعيد، كالترغيب كالترىيب، كالقصص 

كأكثرىا . ، عمى ما بينيا مف التداخؿ كالتمازجكاألمثاؿ
ب كيرد عمى النفس أثرا ما يحاكر العقؿ كيخاطب الؿ

ىكاجسيا كخكاطرىا ككساكسيا كأفكارىا كىك يكقظيا مف 
سباتيا كيقيؿ عثراتيا، كيقكدىا إلى الحؽ الكاضح الذم 
ال شبية فيو كال غمكض، فيطير النفس مف أدرانيا، 

كيخمصيا مف شكائبيا، كيضعيا أماـ الحقيقة الناصعة 
.  صافية نقية

س كىي تقرأ القرآف كلعمؾ تجد ىذا في حديث النؼ      
أك تستمع لتالكتو كىي حاضرة القمب متدبرة لمعانيو 

كلؾ  .كيؼ ينازعيا األفكار كيطارد في ثناياىا األكىاـ
 في ىذا نمكذج يكضح ما أقكؿ مف قصة إسالـ عمر

قبؿ أف أسمـ  خرجت أتعرض رسكؿ اهلل ): إذ يقكؿ
فكجدتو قد سبقني إلى المسجد فقمت خمفو فاستفتح سكرة 

كاهلل ىذا : الحاقة فجعمت أتعجب مف تأليؼ القرآف، فقمت
إنو لقكؿ رسكؿ كريـ كما : شاعر كما قالت قريش، فقرأ

كال : قاؿ. كاىف :قمت. ىك بقكؿ شاعر قميال ما تؤمنكف
 :قاؿ .إلى آخر السكرة.. بقكؿ كاىف قميال ما تذكركف

. (ٕ)(فكقع اإلسالـ في قمبي كؿ مكقع
عف سائر معجزات األنبياء بقكة  كلقد تميز القرآف      

إقناعو كتأثيره كمخاطبتو العقكؿ عمى امتداد الزماف، 
قاؿ  .عمى المعاصريف لنزكلو كعدـ الكقكؼ في إلزامو

 :{ ما مف األنبياء نبي إال أعطي ما مثمو آمف عميو
نما كاف الذم أكتيتو كحيا أكحاه اهلل إلي فأرجك  البشر، كا 

. (ٖ){القيامة أف أككف أكثرىـ تابعا يـك
إف " :في معنى ىذا الحديث (ٗ)قاؿ ابف حجر      

المعجزات الماضية كانت حسية تشاىد باألبصار كناقة 
صالح كعصى مكسى، كمعجزة القرآف تشاىد بالبصيرة، 
فيككف مف يتبعيا ألجميا أكثر، ألف الذم يشاىد بعيف 

الرأس ينقرض بانقراض مشاىده كالذم يشاىد بعيف العقؿ 
. (َُ)"…يشاىده كؿ مف جاء بعد األكؿ مستمران باؽ 
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ما عقمية " :(ُُ)كقاؿ السيكطي       كالمعجزة إما حسية كا 
كأكثر معجزات بني إسرائيؿ كانت حسية لبالدتيـ كقمة 

كأكثر معجزات ىذه األمة عقمية لفرط ذكائيـ  ،(ُِ)بصيرتيـ
، كألف ىذه الشريعة لما كانت باقية عمى (ُّ)ككماؿ أفياميـ

الدىر إلى يـك القيامة خصت بالمعجزة العقمية صفحات 
 .(ُْ)"الباقية ليراىا ذكك البصائر

 : أهمية الموضوع

تأتي أىمية ىذا المكضكع مف حيث إنو يعد       
إسياما في الكشؼ عف كجكه اإلعجاز الذم يعد مف 
الدراسات القرآنية الدالة عمى صدؽ النبكة كصحة 

ىـ القضايا اإلنسانية، الكحي، كما أنيا تعالج جانبا مف أ
كىك الحكار الذم ال غنى لمحياة البشرية عنو، في تقريب 
كجيات النظر، كتضييؽ اليكة بيف األطراؼ المختمفة، 
كفتح األبكاب إليجاد البدائؿ اإليجابية التي تحد مف 

.  الصراعات البشرية
كما يكشؼ عف دكر القرآف كعظمتو في ىداية       

بؿ الحكارية، كأرفعيا مقاما، البشرية إلى أقـك الس
كأنجحيا أثرا، كأبعدىا غكرا مف كؿ ما عرفت البشرية في 
ىذا الجانب الياـ مف جكانب االتصاؿ كالتماس كتبادؿ 
المعارؼ، كما يترتب عمييا مف اتخاذ المكاقؼ كبناء 

. المصالح
كما تأتي أىميتو كذلؾ مف حيث أف القرآف الكريـ       

لؾ أنجح كسائؿ اإلقناع كسبؿ كتاب دعكة كىداية يس
تفاعؿ اإلنساف مع العقائد كاألفكار، فتأتي ىذه الدراسة 

. لتكشؼ عف أسرار تفكؽ القرآف في ىذا الميداف

:  الجهود السابقة
لقد أفاض العمماء في الحديث عف إعجاز القرآف       

في جكانب متعددة، كلكنني لـ أجد مف أفرد ىذا 
كؿ ما كجد إنما ىي المكضكع بدراسة متخصصة، ك

شارات كتمميحات متناثرة كغير مركزة  جزئيات متفرقة، كا 
عمى ما يحكيو المكضكع مف غزارة كأىمية، كال أعني مف 

نما أخص مف بحث في  تحدث عف الحكار عمكما، كا 
.  إعجاز الحكار القرآني عمى كجو التحديد

:  سبب اختيار الموضوع
كلخمكه مف الدراسة  ألىمية ىذا المكضكع كما أسمفت،      

المتخصصة في ىذا الكجو بالذات مف كجكه اإلعجاز، 
رأيت أف أخكض غمار ىذا المكضكع كأدلي فيو بمحاكلة 

تفتح بابا جديدا مف الكشؼ عف كجكه إعجاز القرآف العظيـ 
.  الذم ال تفنى جدتو كال تنقضي عجائبو

:  منهج الباحث
لـ يفرده أحد  لما كاف ىذا المكضكع بكرا في بابو،      

بالبحث مف قبؿ، كاف لزاما عمى الباحث أف يشؽ طريقا 
غير مميد، يبذؿ فيو جيدا متميزا في البحث كالتحرم 
كالتقصي لما حكاه القرآف مف ألكاف الحكار كمجاالتو، 
متأمال في خصائصيا األسمكبية، كمداخميا، كغاياتيا، 
بو  ككسائميا، كمكضكعاتيا، كآثارىا، لمكشؼ عما تميزت

عما ألفو الناس مف ألكاف الحكار عمى تفاكت مستكياتيا 
بيف المالينة كالشدة، كأثرىا في كاقع البشر بما تحدثو مف 

تفاعؿ كتغيير كيقيف عند مف أدركيا كتعايش معيا، 
حاطتيا بقضايا اإلف ساف كما ساد في كمدل شمكليا كا 
كقد يمـز في بعض . حياتو مف أنماط التفكير كالمعتقدات

مكاطف االستشياد بآيات قرآنية، الغرض منيا اإلشارة اؿ
إلى مكضكعيا ال إلى الدخكؿ في تفسيرىا كتفصيؿ 

مقاصدىا كمعانييا فأكتفي بذلؾ، إذ بو يتـ أداء 
كالتزمت تخريج اآليات كاألحاديث، كعزك .المقصكد

النصكص المنقكلة إلى مصادرىا، كترجمة األعالـ 
ف كاف مشيكرا أشرت إ لى مكاف ترجمتو مف بإيجاز، كا 

. كتاب األعالـ لمزركمي تيسيرا عمى الباحث
 : هيكل البحث

جاء ىذا البحث مشتمال عمى مقدمة كعرض       
.  كخاتمة
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أما المقدمة فقد تناكلت تمييدا يكشؼ عف كجكد       
ىذا المكف مف اإلعجاز، كأىميتو كالجيكد السابقة، كسبب 

.  ثاختياره، كمنيج الباحث، كىيكؿ البح
كأما العرض فقد تناكؿ جكىر المكضكع المشتمؿ       

عمى مظاىر اإلعجاز في الحكار القرآني التي تكصؿ 
:  إلييا الباحث كالتي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية

ات  ػكار القرآني المعجز الطريؽ األمثؿ إلثبػالح -ُ
. إعجاز القرآف

ب اليداية شمكؿ الحكار القرآني ببرىانو المحكـ لجكاف -ِ
  .التي تمـز البشر لمخركج مف الضالؿ إلى اليدل

شمكؿ المحاكرة كالمحاجة ألصناؼ البشر عمى  -ّ
 . اختالؼ عقائدىـ كأفكارىـ كتنكع مشاربيـ

عمـك اليداية كالبياف لمعامة كالخاصة، بحيث يجد  -ْ
. نفسيا كؿ منيـ بغيتو بالعبارة

. كاإلمتاعالجمع بيف قكة اإلقناع كبراعة الجماؿ  -ٓ
براعة التصكير الفني الذم يظير جميا في مجاؿ  -ٔ

حيث تظير األلفاظ مشاىد الحكار  الحكار
بأشخاصيا كانفعاالتيا كحركاتيا كأنيا مشاىدة 

 .محسكسة
القدرة الباىرة عمى مخاطبة النفس مف مداخميا  -ٕ

كالدخكؿ إلييا مف جية غرائزىا كافة التأثيرية 
 .جمة كاآلجمةكمطالبيا الضركرية العا

التفنف في تصريؼ أساليب الخطاب بما يتناسب مع  -ٖ
المقاـ  

القدرة عمى استخراج خفايا النفكس كما تكنو في  -ٗ
بكاطنيا مما تحاكؿ إخفاءه رككبا لمتف المكابرة بما 

 .د الخصـؿيسكت البميغ المسف، كاأل
عرض اآلراء المختمفة التي تمثؿ أطراؼ الحكار  -َُ

. أكضح بياف دكف زيادة أك نقصافبأجمى صكرة ك
تتبع الشبيات مف أقاصي النفس كاإلحاطة  -ُُ

.  بمكضكع الحكار مف جكانبو كافة

اشتماؿ األدلة القرآنية عمى البراىيف كاألقييسة ذات  -ُِ
 .المقدمات كالنتائج القائمة عمى ميزاف منضبط

.  اإليجاز في المفظ مع الكفاء بحؽ المعنى -ُّ
. خاتمة فقد تضمنت النتائج كالتكصياتكأما اؿ      

 : مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآني
كيمكننا أف نجمؿ أىـ مظاىر اإلعجاز في ميداف       
 : في األمكر التالية (ُٔ)كالجدؿ (ُٓ)الحكار
الحوار القرآني المعجز الطريق األمثل إلثبات : أوال

. إعجاز القرآن
في  القرآني جازإذا أردنا أف نتممس مظاىر اإلع      

كقكة أدلتو كبراعة حكاره فال بد أف نقؼ أكال عمى  قبراىيف
 االستدالؿما ثبت بو اإلعجاز مف قكة البرىاف كبراعة 

في ترتيب خطكاتيا كشدة ترابطيا كقكة إلزاميا، كيؼ ال 
بقي ثغرة لزائغ م ، الاكىك كتاب قد أحكمت آياتو إحكاـ

البياف، قاؿ  أك منكر أك محتاؿ كفصمت لتككف كاضحة
مىٍت ًمف لَّديٍف  :تعالى الىر ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَـّ فيصِّ

ًبيرو  ًكيـو خى كذلؾ أف القرآف تحدل المكذبيف . [ُ :ىكد]حى
كقد  أف يأتكا بمثمو تعالى المنكريف لنسبة القرآف إلى اهلل

ـٍ يىقيكليكفى : تقكلو مف عند نفسو فقاؿ ادعكا أف النبي  أى
ٍثًمًو ًإف كىانيكا . بىؿ الَّ ييٍؤًمنيكفى  لىوي تىقىكَّ  ًديثو مِّ فىٍميىٍأتيكا ًبحى

اًدًقيفى  أم إف كاف تقكلو كىك بشر  [ّْ-ّّ: الطكر]صى
ككاف بمقدكر البشر أف ياتكا بمثمو فأتكا بمثمو إف كنتـ 

فتحداىـ أف يأتكا بعشر سكر  خفؼ عمييـثـ صادقيف، 
عند نفسو مطالبا  ذلؾ حيف ادعكا أنو افتراه مفمثمو 
ـٍ يىقيكليكفى : ىذا مما يفترلكاف ف يفتركا مثمو إف أإياىـ  أى

يىاتو  ٍثًمًو ميٍفتىرى ًف  اٍفتىرىاهي قيٍؿ فىٍأتيكٍا ًبعىٍشًر سيكىرو مِّ كىاٍدعيكٍا مى
اًدًقيفى  ـٍ  .اٍستىطىٍعتـي مِّف ديكًف الٌمًو ًإف كينتيـٍ صى فىًإف لَّ

ـي  ـٍ فىاٍعمى ا أينًزًؿ ًبًعٍمـً الٌمًو كىأىف الَّ ًإلىػوى يىٍستىًجيبيكٍا لىكي ًإالَّ  كٍا أىنَّمى
ٍسًمميكفى  فتحداىـ  ، ثـ خفؼ[ُْ-ُّ: ىكد]ىيكى فىيىٍؿ أىنتـي مُّم
ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ فىٍأتيكٍا ًبسيكرىةو :فقاؿ أف يأتكا بسكرة مثمو  أى

ًف اٍستىطىٍعتـي مِّف ديكًف الؿٌ  ٍثًمًو كىاٍدعيكٍا مى ًق ًإف كينتيـٍ مِّ
اًدًقيفى  ، ثـ كسع دائرة التحدم لتشمؿ غير [ّٖ: يكنس]صى
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العرب كفي مجاالت ال حصر ليا فتحداىـ أف يأتكا 
 .(ُٕ)بسكرة مف مثمو

ككاف ىذا التحدم يتسـ باإلثارة كاالستفزاز كالتيكـ       
الالذع، ليستنيض اليمـ إف كاف ليا طاقة، كيستثير 

كالعربي بطبعو يزعجو ذلؾ . العزائـ إف كاف بيا عـز
كيدفعو إلى أف يركب الصعب كالذلكؿ ليثبت عدـ قصكره 

إف كاف لو عمى األمر حكؿ أك طكؿ، قاؿ اهلل 
ٍبًدنىا فىٍأتيكٍا :تعالى مىى عى ٍلنىا عى ا نىزَّ ٍيبو مِّمَّ ف كينتيـٍ ًفي رى كىاً 

ٍثًمًو كىاٍدعيكٍا شييىدىاءكيـ مِّف ديكًف الؿٌ  ًق ًإٍف كيٍنتيـٍ ًبسيكرىةو مِّف مِّ
اًدًقيفى  لىف تىٍفعىميكٍا فىاتَّقيكٍا النَّارى الًَّتي  *صى ـٍ تىٍفعىميكٍا كى فىًإف لَّ

ارىةي أيًعدٍَّت لمكافريف قيكديىىا النَّاسي كىاٍلًحجى . [ِْ-ِّ:البقرة]كى
مىى أىف  :كقاؿ       قيؿ لًَّئًف اٍجتىمىعىًت اإًلنسي كىاٍلًجفُّم عى

ـٍ ى يىٍأتيكٍا ًبًمٍثًؿ  يي لىٍك كىافى بىٍعضي ذىا اٍلقيٍرآًف الى يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى
  .[ٖٖ :اإلسراء]ًلبىٍعضو ظىًييرنا

فيذه اآليات بمجمكعيا تشكؿ صكرة متكاممة مف       
صكر حكار القرآف الكريـ مع خصكمو مشحكنة 

لو، افتراه، يعممو بشر، لك تقكٌ : بالتحدم، فيـ يقكلكف
فأتكا بمثمو، ال بؿ بعشر : ، كىك يقكؿنشاء لقمنا مثؿ ىذا

سكر مثمو، ال بؿ بسكرة مثمو، أك مف مثمو، كلف 
تستطيعكا، كلف تفعمكا، كلك اجتمعتـ مع الجف ككاف 

كجعؿ عجزىـ عف ذلؾ برىانا . بعضكـ لبعض ظييرا
. عمى أنو مف عند اهلل

ذا انضاؼ إلى ىذا التحدم المستفز بأسمكبو        كا 
المعارضة كالحرص الشديد عمييا  المثير كجكد دكاعي

في كجكىيـ، ذلكـ الغرض  إلبطاؿ ما صدع بو محمد 
جيكدىـ كطاقاتيـ كأمكاليـ، مف الذم حشدكا لو الكثير 

كأفنكا الكثير مف أعمارىـ كشبابيـ؛ فأعدكا الجيكش 
كخاضكا الحركب فقتؿ منيـ مف قتؿ كأصيب مف أصيب 

حباب، ككاف كفقدكا األعزاء مف األبناء كاآلباء كاأل
يمكنيـ أف يستعيضكا عف ذلؾ بعقد مؤتمر جامع أك 

سكؽ كسكؽ عكاظ فيأتكا بسكرة مف مثمو، إف كاف ليـ 
قىٍد : كلكنيـ لـ يزيدكا عمى أف قالكاذلؾ سبيؿ،  إلى

أىسىاًطيري  ذىا ًإالَّ ىذىا ًإٍف  ىسىًمٍعنىا لىٍك نىشىاء لىقيٍمنىا ًمٍثؿى  
ًليفى  د أنفقكا لى متى؟ كؽفإ! ليشاؤا إذا ، ؼ[ُّ:األنفاؿ]األكَّ

 .أمكاليـ كفنيت أعمارىـ، كتكالت عمييـ اليزائـ
ذا عممت أنيـ لـ يمنعيـ مف ذلؾ مانع، كال حاؿ        كا 

بينيـ كبينو حائؿ، فالمغة لغتيـ، بحركفيا كمفرداتيا 
كأساليبيا، كالفصاحة ىـ أربابيا كفرسانيا، مع إنظارىـ 

مياليـ الميمة الكافرة، التي لـ يحصركا  المدة الكافية، كا 
فييا بزمف، إال ما استعجمكا بو عمى أنفسيـ مف سمكؾ 

. غير ىذا السبيؿ
:  فإذا تكفرت ىذه العناصر الثالث      

. كجكد التحدم -
.  ككجكد الدكافع -
.  كانتفاء المكانع -

كلك كقعت لتنافسكا في نقميا  -كلـ تقع المعارضة      
شاعتيا ظيارىا كا  كبقي . دؿ ذلؾ عمى العجز األكيد –كا 

القرآف كحده بطريؽ البرىاف القاطع، كالحجة الدامغة 
يعمف عمى نفسو أنو مف عند اهلل، كأف أحدا مف البشر ال 
يستطيع اإلتياف بمثمو، كلك كاف بعضيـ لبعض ظييرا، 

أك حشدكا إلى صفيـ مف أرادكا، ليحكـ عمييـ طكؽ 
ىك  إليماف بأف محمدا البرىاف، فال يجدكا سبيال إال ا

ما افتراه كال تقكلو كال عممو إياه بشر، . رسكؿ اهلل حقا
  (.ُٖ)كما ىك إال كحي يكحى

فانظر إلى ىذا الحكار القرآني الذم يحاكر بو       
فصحاء العرب ابتداء، كحكماء البشرية، كمف ظاىرىـ 

مف اإلنس كالجف عمى امتداد الزماف، يحمؿ ركح 
ال يزاؿ ىذا التحدم ماثال كالحجة ؼالتحدم المستمر، 

باقية كالبرىاف قائما كالعجز ثابتا مدل الدىر، ما لـ 
كلف يككف، ليعزز التحدم بالقطع . يظير لو معارض

  …فإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا  بنفي الكقكع
فانظر كيؼ برىف عمى اإلعجاز بالبرىاف الحكارم       
.  المعجز
ببرهانه المحكم لجوانب  شمول الحوار القرآني: ثانيا

  .الهداية التي تمزم البشر لمخروج من الضالل إلى الهدى
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ك ، ذلؾ أف القرآف الكريـ يحاكر العقؿ البشرم      
تكشؼ عف أىـ  يذكر صكرا مف المحاكرات التي

القضايا التي تشغؿ باؿ اإلنساف عف أىـ الغكامض التي 
عرفة اهلل ، كىي؛ ـ(ُٗ)التصؿ إلييا حكاٌسو ككسائؿ بحثو

كحقيقة الككف كأصؿ اإلنساف كيؼ كجد كما ىي كظيفتو 
. في الحياة كما مصيره

 لمككف عف خالقية اهلل تعالىيتحدث انظر إليو كىك       
اذىا كًني مى ٍمؽي المًَّو فىأىري مىؽى الًَّذيفى ًمف ديكًنوً  ىىذىا خى  خى
، إنو يشير إلى خمؽ اهلل، ثـ يحاكر طرفا آخر [ُُ:لقماف]
متحديا إياىـ أف يركه شيئا خمقو غير  -أعني الجاحديف-

اهلل، كفي مجاؿ مكمؿ يحاكر حكؿ ربكبية اهلل تعالى 
نكار اتخاذ أرباب مف دكنو، ب  كأدكات االستفياـ " قؿ"كا 

قيٍؿ مىف رَّبُّم السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض : المتتابعة حيث يقكؿ
ٍذتـي مِّف ديكًنوً   أىٍكًليىاء الى يىٍمًمكيكفى أًلىنفيًسًيـٍ  قيًؿ الٌموي قيٍؿ أىفىاتَّخى

ـٍ ىىٍؿ  رًّا قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم األىٍعمىى كىاٍلبىًصيري أى نىٍفعنا كىالى ضى
ٍمًقًو  تىٍستىًكم مىقيكٍا كىخى عىميكٍا ًلٌمًو شيرىكىاء خى ـٍ جى الظُّمميمىاتي كىالنُّمكري أى

ٍمؽي  اًلؽي  فىتىشىابىوى اٍلخى ـٍ قيًؿ الٌموي خى مىٍيًي كيؿِّ شىٍيءو كىىيكى اٍلكىاًحدي عى
. [ُٔ:الرعد]اٍلقىيَّاري 
كىك يثير التساؤؿ في ذىف اإلنساف  إليوكانظر       

لى أيف  عما قبؿ كجكده، ككيؼ كجد؟ كما كظيفتو؟ كا 
نسىاًف ًحيفه قى : في قكلو تعالى المصير؟ مىى اإٍلً ٍؿ أىتىى عى

ٍذكيكرنا ـٍ يىكيف شىٍيئنا مَّ نسىافى ًمف  *مِّفى الدٍَّىًر لى مىٍقنىا اإٍلً ًإنَّا خى
عىٍمنىاهي سىًميعنا ًإنَّا ىىدىٍينىاهي * بىًصيرنا نُّمٍطفىةو أىٍمشىاجو نٍَّبتىًميًو فىجى

مَّا كىفيكرنا ًسالى  ًإنَّا أىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى * السًَّبيؿى ًإمَّا شىاًكرنا كىاً  سىالى
سىًعيرنا الن كى بيكفى ًمف كىٍأسو كىافى اأٍلىٍبرىارى مى  ًإفَّ  .كىأىٍغالى ٍشرى
يىا كىافيكرنا ، سالكا طريؽ االستفياـ [ٓ-ُ:اإلنساف]ًمزىاجي

.  الذم يعد مف أىـ مداخؿ الحكار
كفي حكار اهلل تعالى مع المالئكة يكشؼ عف       

: إذ يقكؿ صوائصأصؿ اإلنساف، ككظيفتو كمؤىالتو كخ
ا بُّمؾى ًلٍممىالىًئكىًة ًإنِّي جى ٍذ قىاؿى رى ًميفىةن كىاً   ًعؿه ًفي األىٍرًض خى

نىٍحفي  يىٍسًفؾي الدِّمىاء كى  قىاليكٍا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىف ييٍفًسدي ًفييىا كى
نيقىدِّسي لىؾى قىاؿى ًإنِّي أىٍعمىـي مىا الى تىٍعمىميكفى  ٍمًدؾى كى  نيسىبِّحي ًبحى

مىى اٍلمىالىًئؾى  ـٍ عى يي ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى مَّـى آدى فىقىاؿى  ةً كىعى
اًدًقيفى ى أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاء  .[ُّ-َّ:البقرة] ؤيالء ًإف كينتيـٍ صى

 :كما يكشؼ لإلنساف عف عالقتو بخالقو إذ يقكؿ      
 ًنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكف مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى ا أيًريدي ًمٍنييـ مِّف . كى مى

ا أيًريدي أىف ييٍطًعميكفً  مى ٍزؽو كى زَّاؽي ذيك اٍلقيكًَّة  ًإفَّ . رِّ المَّوى ىيكى الرَّ
ًتيفي   .[ٖٓ-ٔٓ:الذاريات]اٍلمى

كر  ػث كالنشػؿ بالبعػكعف مصير اإلنساف المتمث      
الحياة بعد المكت يحاكر بطريقة إقناعية  إلىكالعكدة 

نسىافي أىنَّا: مدعمة بالحجج كالبراىيف إذ يقكؿ ـٍ يىرى اإٍلً لى  أىكى
مىٍقنىاهي ًمف فُّم  ًبيفه خى ًصيـه مُّم رىبى لىنىا. ٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى مىثىالن  كىضى

ًميـه  ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا ٍمقىوي قىاؿى مى نىًسيى خى قيٍؿ ييٍحًيييىا  .كى
ًميـه  ٍمؽو عى ؿى مىرَّةو كىىيكى ًبكيؿِّ خى عىؿى لىكيـ .الًَّذم أىنشىأىىىا أىكَّ الًَّذم جى

ًر فى  ًر اأٍلىٍخضى ٍنوي تيكًقديكفى  ارنا فىًإذىا أىنتـيمِّفى الشَّجى لىٍيسى . مِّ أىكى
مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  مىى أىٍف يىٍخميؽى ًمٍثمىييـ  الًَّذم خى ًبقىاًدرو عى

ـي  ؽي اٍلعىًمي الَّ ا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا أىٍف يىقيكؿى  .بىمىى كىىيكى اٍلخى ًإنَّمى
افى  .لىوي كيٍف فىيىكيكفي  لىٍيًو فىسيٍبحى مىكيكتي كيؿِّ شىٍيءو كىاً  الًَّذم ًبيىًدًه مى

عيكفى   .[ّٖ-ٕٕ:يس] تيٍرجى

عمى اختالف عقائدهم  المملمخاطبته لجميع  :ثالثا
عة مسكاء منيـ مف يعبد ظكاىر الطب وأفكارهم ومشاربهم

أك ، مف حجر أك شجر أك شمس كقمر كنجـك أك بشر
ارد صكر ، كىك بيذا يطقكاىا كالنكر كالظالـ كالرياح

الباطؿ التي تغزك عقكؿ البشر، كاشفا عف زيفيا داعيا 
كقد أجممت سكرة األنعاـ  .إلى الحؽ، مبرىنا عمى صحتو

كعدـ جميع ىذه المعبكدات مدلمة عمى مخمكقيتيا 
ٍمدي ًلٌمًو  :بقكلو تعالىصالحيتيا أف تككف آلية تعبد  اٍلحى

عى  مىؽى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىجى ؿى الظُّمميمىاًت كىالنُّمكرى ثيَـّ الًَّذم خى
بًِّيـ يىٍعًدليكفى  كٍا ًبرى حيث تضمنت . [ُ :األنعاـ]الًَّذيفى كىفىري
، كأخبرت بأف السماكات (َِ)إفراد اهلل تعالى بالحمد كمو

كؿ كاألرض كما فييف مخمكقات هلل بأجراميف، ككذلؾ 
ما يجرم فييف مف أعراض، كبيذا تككف قد اشتممت 

ئد المشركيف، كالصابئة كالمجكس عمى إبطاؿ عقا
عكا آلية غير اهلل، فالمشرككف زعمكا ادٌ  الذيفكالنصارل 

آلية مف األرض، كالصابئة زعمكا آلية مف الككاكب 
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ك عيسى كمريـ أالسماكية، كالنصارل زعمكا آليية عيسى 
كىما مف المكجكدات األرضية، كالمجكس كىـ المانكية 

لو الشر إلو الخير كالظممة إأليكا النكر كالظممة، فالنكر 
. (ُِ)عندىـ

فاهلل إذ يخبرىـ أنو خالؽ السماكات كاألرض، أم بما       
فييف، كخالؽ الظممات كالنكر، يبرىف عمى ضالؿ مف 

كليذا انتيت اآلية الكريمة بقكلو . عبد ىذه المخمكقات
بًِّيـ يىٍعًدليكفى  :تعالى كٍا ًبرى أم؛ [ ُ :األنعاـ]ثيَـّ الًَّذيفى كىفىري

يسككف بو غيره مف ىذه المخمكقات فيتكجيكف إلييا 
كمف خصائص ىذه السكرة أنيا اشتممت  .(ِِ)بالعبادة

. (ِّ)عمى إبطاؿ مذاىب المبطميف كالممحديف
 مع قكمو حكار إبراىيـ عميو السالـ كمف نماذج ذلؾ      

فَّ : في إبطاؿ عبادة الككاكب في قكلو تعالى فىمىمَّا جى
مىٍيًو الؿَّ  ا أىفىؿى قىاؿى ال ىٍيؿي رىأىل كىٍككىبنا قىاؿى  عى بِّي فىمىمَّ ذىا رى

ا قىاؿى  . أيًحبُّم اآلًفًميفى  بِّي فىمىمَّا ىفىمىمَّا رىأىل اٍلقىمىرى بىاًزغن ذىا رى
الِّيفى  بِّي ألكيكنىفَّ ًمفى اٍلقىٍكـً الضَّ ـٍ يىٍيًدًني رى  .أىفىؿى قىاؿى لىًئف لَّ

بِّي ىذا أىٍكبىري فىمىمَّا ىبىاًزغىةن قىاؿى  فىمىمَّا رىأىل الشٍَّمسى  ذىا رى
ا تيٍشًركيكفى  ٍيتي .أىفىمىٍت قىاؿى يىا قىٍكـً ًإنِّي بىًرمءه مِّمَّ ًإنِّي كىجَّ

ا أىنىٍا ًمفى  مى ًنيفنا كى كىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى حى
  .[ٖٕ-ٕٔ: األنعاـ]اٍلميٍشًرًكيفى 

حقيقة السماكات  حكؿيحاكر العقؿ  فالقرآ كنجد      
آيات اهلل تعالى كأنيا  …كاألرض كالنبات كالبحار كالرياح

دالة عمى قدرتو مسخرات لإلنساف فال يصح اتخاذ شيء 
ًإفَّ ًفي  :منيا آلية مف دكف اهلل كما في قكلو تعالى

ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتالىًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كى  اٍلفيٍمًؾ خى
ا أىنزىؿى الٌموي ًمفى  مى ا يىنفىعي النَّاسى كى الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى
بىثَّ ًفييىا  ٍكًتيىا كى السَّمىاء ًمف مَّاء فىأىٍحيىا ًبًو األٍرضى بىٍعدى مى
ًر بىٍيفى  اًب اٍلميسىخِّ يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرِّ ًمف كيؿِّ دىآبَّةو كى

. [ُْٔ :البقرة]ٍرًض آليىاتو لِّقىٍكـو يىٍعًقميكفى السَّمىاء كىاألى 
كما يحاكر مف غمب عمييـ مذىب ديني أك       

مشرب فكرم شغؿ تفكيرىـ كسد عمييـ مساـ اإلدراؾ، 
كالتعصب يعمي ، كقد يأخذىـ التعصب أحيانا لمذىبيـ

كيجعؿ النفس ال تسيغ الحؽ إال بمعالجات ، كيصـ

ىؿ الكتاب الذيف جاء كيدخؿ في ىذا الصنؼ أ. عسيرة
اًدليكا :األمر بجداليـ بالتي ىي أحسف، قاؿ تعالى كىالى تيجى

كىؤالء ، [ْٔ :العنكبكت]أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي 
 ال بد ليـ مف طريؽ جدلية تزيؿ ما لبس عمييـ الحؽ

كيتخذ بيا قكة مما يعتقدكف، إذ يمزميـ بما بالباطؿ، 
حميـ بما بيف أيدييـ، كيتخذ مما يعرفكف عندىـ كيؼ

كسيمة إللزاميـ بما يرفضكف كمف أمثمة ذلؾ قكلو 
مىى :تعالى ا أىنزىؿى الٌموي عى ؽَّ قىٍدًرًه ًإٍذ قىاليكٍا مى كٍا الٌموى حى ا قىدىري مى كى

اء ًبًو ميكسىى  ٍف أىنزىؿى اٍلًكتىابى الًَّذم جى بىشىرو مِّف شىٍيءو قيٍؿ مى
تيٍخفيكفى نيكرنا كىىيدنل ؿِّ  لنَّاًس تىٍجعىميكنىوي قىرىاًطيسى تيٍبديكنىيىا كى

كما يعرض عمييـ الحكار عمى أسس . [ُٗ: األنعاـ]كىًثيرنا
متفؽ عمييا مسممة عند جميع العقالء مقررة في جميع 

قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكٍا ًإلىى كىمىمىةو سىكىاء  :األدياف فيقكؿ
بىٍيفى  ـٍ أىالَّ نىٍعبيدى ًإالَّ الٌموى كىالى نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىالى يىتًَّخذى بىٍينىنىا كى كي

لٍَّكٍا فىقيكليكٍا اٍشيىديكٍا  نىا بىٍعضان أىٍربىابنا مِّف ديكًف الٌمًو فىًإف تىكى بىٍعضي
. [ْٔ :آؿ عمراف]ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى 

كيسمؾ معيـ أسمكب ضرب األمثاؿ بما يمـز العقؿ       
لحاؽ المتشابيات بالمتشابيات كيغمؽ عمييـ أبكاب بإ

ًإفَّ مىثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو  :التمييز بال مخصص إذ يقكؿ
َـّ قىاؿى لىوي كيف فىيىكيكفي  مىقىوي ًمف تيرىابو ًث ـى خى ثىًؿ آدى  :آؿ عمراف]كىمى

كما يسمؾ معيـ سبال تكشؼ عف مغالطاتيـ  .[ٗٓ
كف مف حقائؽ تقـك بيا كخرافاتيـ كافتراءاتيـ، كما يخؼ

، كشؼ العميـ ببكاطنيـ، الخبير (ِْ)الحجة عمييـ
 قيؿٍ  :فمف ذلؾ قكلو تعالى. بنفكسيـ، المحيط بما عندىـ

ـى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿى  يىا كفى  ًل مىى شىًييد كىالٌموي  الٌموً  ًبآيىاتً  تىٍكفيري ا عى  مى

ميكفى  ـى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿى  يىا قيؿٍ  *تىٍعمى دُّمكفى  ًل  مىفٍ  الٌموً  سىًبيؿً  فعى  تىصي

ا تىٍبغيكنىيىا آمىفى  ا شييىدىاء كىأىنتيـٍ  ًعكىجن مى ا ًبغىاًفؿو  الٌموي  كى  عىمَّ

ميكفى  . [ٗٗ-ٖٗ: آؿ عمراف]تىٍعمى
كمف أبرز األمكر التي يعالجيا الحكار القرآني،       

إقامة الحجة عمى مدعي األلكىية مف البشر، ليبطؿ 
مف خالؿ حكار دعكاىـ كيكشؼ زيفيـ، يظير ذلؾ 

 تىرى  أىلىـٍ : إبراىيـ عميو السالـ مع النمركد في قكلو تعالى

آجَّ  الًَّذم ًإلىى ـى  حى  قىاؿى  ًإذٍ  اٍلميٍمؾى  الٌموي  آتىاهي  أىفٍ  ًربِّو ًفي ًإٍبرىاًىي
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ـي  بِّيى  ًإٍبرىاًىي ييًميتي  ييٍحيًػي الًَّذم رى  قىاؿى  كىأيًميتي  أيٍحًيي أىنىا قىاؿى  كى

ـي   ًمفى  ًبيىا فىٍأتً  اٍلمىٍشًرؽً  ًمفى  ًبالشٍَّمسً  يىٍأًتي الٌموى  ًإفَّ ؼى  ًإٍبرىاًىي

 اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  كىالٌموي  كىفىرى  الًَّذم فىبيًيتى  اٍلمىٍغًربً 

كمف حكار مكسى عميو السالـ مع . [ِٖٓ: لبقرة]الظَّاًلًميفى 
ا فىمىف قىاؿى :فرعكف في قكلو تعالى بُّمكيمى  قىاؿى  *ميكسىى يىا رَّ

ٍمقىوي  شىٍيءو  كيؿَّ  أىٍعطىى الًَّذم بُّمنىارى  ا قىاؿى  *ىىدىل ثيَـّ  خى  بىاؿي  فىمى

كفً   يىًضؿُّم  الَّ  ًكتىابو  ًفي رىبِّي ًعندى  ًعٍممييىا قىاؿى * اأٍليكلىى اٍلقيري

عىؿى  الًَّذم* يىنسىى كىالى  رىبِّي ـي  جى ٍيدنا اأٍلىٍرضى  لىكي مىؾى  مى سى ـٍ  كى  لىكي

ا ًبوً  فىأىٍخرىٍجنىا مىاء السَّمىاء فى ـً  كىأىنزىؿى  سيبيالن  ًفييىا  مِّف أىٍزكىاجن

كىك بيذا يعالج قضية مف . [ّٓ-ْٗ: طو]شىتَّى نَّبىاتو 
أخطر قضايا اإلنساف التي تقؼ حائال أماـ البناء 
الحضارم كاالستقرار النفسي بالخركج عف المكقع 

الطبيعي لإلنساف بيف اإلفراط كالتفريط، مف حيث أنو 
رياء الطكاغيت كالمتكبريف مف جية، ك يطامف مف كب

يحرر أصحاب النفكس الذليمة الخانعة التي ألفت 
الخضكع كاالنقياد المييف إف أرادت التحرر مف جية 

  .(ِٓ)أخرل
 عف جيميـكما نجده يحاكر مشركي العرب كاشفا       

مبددا ألكىاميـ كفي ىذا يقكؿ ابف عباس رضي اهلل 
العرب فميقرأ ما فكؽ  مف أراد أف يعمـ جيؿ: عنيما

قىٍد :الثالثيف كالمائة مف سكرة األنعاـ، إلى قكلو تعالى
ـٍ سىفىينا ًبغىٍيًر ًعٍمـو  ًسرى الًَّذيفى قىتىميكٍا أىٍكالىدىىي  :األنعاـ]خى

َُْ](ِٔ). 
كيبرز مف خالؿ ذلؾ الحكار مع مف يعتدم عمى       

حؽ اهلل تعالى في الحاكمية، فينصب نفسو مشرعا يحمؿ 
اًنيىةى أىٍزكىاجو مِّفى  :مف دكف اهلل، كما في قكلو تعالى كيحـر ثىمى

ـى أىـً األينثىيىٍيًف  رَّ ٍيًف حى ٍعًز اٍثنىٍيًف قيٍؿ آلذَّكىرى ًمفى اٍلمى ٍأًف اٍثنىٍيًف كى الضَّ
ـي األينثىيىٍيًف نىبِّؤيكًني ًبًعٍمـو ًإف كينتيـٍ  ا مىٍيًو أىٍرحى مىٍت عى ا اٍشتىمى أىمَّ

اًدًقيفى  ٍيًف  * صى ًمفى اٍلبىقىًر اٍثنىٍيًف قيٍؿ آلذَّكىرى ًمفى اإًلٍبًؿ اٍثنىٍيًف كى كى
ـٍ كينتيـٍ  ـي األينثىيىٍيًف أى ا مىٍيًو أىٍرحى مىٍت عى ا اٍشتىمى ـى أىـً األينثىيىٍيًف أىمَّ رَّ حى

مىى الٌمًو  ًف اٍفتىرىل عى ـي ًممَّ ٍف أىٍظمى ـي الٌموي ًبيىػذىا فىمى اكي شييىدىاء ًإٍذ كىصَّ
بان ًلييًضؿَّ النَّاسى ًبغىٍيًر ًعٍمـو ًإفَّ الٌموى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى كىذً 

 .[ُْْ-ُّْ: األنعاـ] الظَّاًلًميفى 

في مكاضع منكرم البعث كانظر إليو كيؼ يحاكر        
بىٍؿ قىاليكا ًمٍثؿى :منيا قكلو تعالى (ِٕ)عدة مف الكتاب العزيز

ليكفى  ا قىاؿى اأٍلىكَّ ا أىًئنَّا قىاليكا أىئً  *مى كينَّا تيرىابنا كىًعظىامن ذىا ًمٍتنىا كى
ٍبعيكثيكفى  لىقىٍد كيًعٍدنىا نىٍحفي كىآبىاؤينىا ىىذىا ًمف قىٍبؿي ًإٍف ىىذىا ًإالَّ * لىمى

ًليفى  مىف ًفييىا ًإف كينتيـٍ  *أىسىاًطيري اأٍلىكَّ ًف اأٍلىٍرضي كى قيؿ لِّمى
كفى سىيىقيكليكفى ًلمًَّو قيٍؿ أىفىالى  *تىٍعمىميكفى  قيٍؿ مىف رَّبُّم .  تىذىكَّري

سىيىقيكليكفى ًلمًَّو قيٍؿ  * السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىرىبُّم اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً 
مىكيكتي كيؿِّ شىٍيءو كىىيكى ييًجيري كىالى . أىفىالى تىتَّقيكفى  قيٍؿ مىف ًبيىًدًه مى

مىٍيًو ًإف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى  اري عى ًق قيٍؿ فىأىنَّى سىيىقيكليكفى ًلؿَّ  * ييجى
كفى  ري . [ٖٗ-َٖ: المؤمنكف] تيٍسحى

ٍمقىوي قىاؿى : كمنيا قكلو تعالى       نىًسيى خى رىبى لىنىا مىثىالن كى كىضى
ًميـه  ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا نىًسيى  *مى رىبى لىنىا مىثىالن كى كىضى

ًميـه  ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا ٍمقىوي قىاؿى مى ٍحًيييىا الًَّذم قيٍؿ مي  * خى
ًميـه  ٍمؽو عى ؿى مىرَّةو كىىيكى ًبكيؿِّ خى عىؿى لىكيـ مِّفى  *أىنشىأىىىا أىكَّ الًَّذم جى

ٍنوي تيكًقديكفى  ًر نىاران فىًإذىا أىنتـي مِّ ًر اأٍلىٍخضى لىٍيسى الًَّذم  *الشَّجى أىكى
مىى أىٍف يىٍخميؽى ًمٍثمىوي  مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو عى ـ بىمىى خى

ـي  ؽي اٍلعىًمي الَّ  .[ُٖ-ٖٕ: يس]كىىيكى اٍلخى
ظاىرة قديمة تتجدد كمما نزعة اإللحاد كلما كانت       

ظير في البشرية مف طمست عقكليـ كأصبحكا ال يؤمنكف 
كجكد اهلل، كعالـ الغيب،  كفنكرمؼإال بالمادة المحسكسة، 

ر كيقطع داب ـبما يمجمو ـعميو بالمرصاد لمردنجد القرآف 
ـي :بقكلو تعالى (ِٖ)اإللحاد ـٍ ىي ٍيًر شىٍيءو أى ًمقيكا ًمٍف غى ـٍ خي أى

اًلقيكفى  مىقيكا السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى بىؿ الَّ  *اٍلخى ـٍ خى أى
ذى  :كبقكلو تعالى [ّٔ-ّٓ :الطكر]ييكًقنيكفى  ًف اتَّخى أىفىرىأىٍيتى مى

مىى ًعٍمـو كىخىتى  مَّوي المَّوي عى قىٍمًبًو ًإلىيىوي ىىكىاهي كىأىضى مىى سىٍمًعًو كى ـى عى
ًرًه ًغشىاكىةن فىمىف يىٍيًديًو ًمف بىٍعًد المًَّو أىفىالى  مىى بىصى عىؿى عى كىجى

كفى  مىا  *تىذىكَّري نىٍحيىا كى يىاتينىا الدُّمٍنيىا نىميكتي كى قىاليكا مىا ًىيى ًإالَّ حى كى
ا لىييـ ًبذىًلؾى ًمٍف ًعٍمـو إً  مى ـٍ ًإالَّ يىظينُّمكفى ييٍيًمكينىا ًإالَّ الدٍَّىري كى  *ٍف ىي

ـٍ ًإالَّ أىف قىاليكا  تىيي جَّ ـٍ آيىاتينىا بىيِّنىاتو مَّا كىافى حي مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى كىاً 
اًدًقيفى  ـٍ ثيَـّ  *اٍئتيكا ًبآبىاًئنىا ًإف كينتيـٍ صى ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي قيًؿ المَّوي ييٍحًييكي
ًة الى رى  ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى لىًكفَّ أىكىثىرى النَّاًس الى يىٍجمىعيكي يبى ًفيًو كى

يىكـى تىقيكـي السَّاعىةي  *يىٍعمىميكفى  لىمًَّو ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىرًض كى كى
ًئذو يىٍخسىري اٍلميٍبًطميكفى  اًثيىةن كيؿُّم أيمَّةو تيٍدعىى  *يىٍكمى تىرىل كيؿَّ أيمَّةو جى كى
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ا  ٍكفى مى ميكفى ًإلىى ًكتىاًبيىا اٍليىٍكـى تيٍجزى . [ِٖ-ِّ: الجاثية]كينتيـٍ تىٍعمى
كما يمزميـ باالعتراؼ بما ال تقع عميو الحكاس       

مف خالؿ حقيقة ال منازعة فييا تثبت محدكدية عمـ 
عدـ : اإلنساف لتثبت لو قاعدة ال قبؿ لو بردىا تقكؿ

أك عدـ الكجداف ال "، العمـ بالشيء ال يثبت عدـ كجكده
 :كذلؾ مف خالؿ قكلو تعالى (ِٗ)"يستمـز عدـ الكجكد

 ا أيكًتيتـي مى بِّي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى كًح قيًؿ الرُّم ًف الرُّم يىٍسأىليكنىؾى عى كى
. [ٖٓ :اإلسراء]مِّف اٍلًعٍمـً ًإالَّ قىًميالن 

حيث  عموم الهداية والبيان لمعامة والخاصة، :رابعا
تخاطب جميع مستكيات البشر عمى تفاكت درجات 

بحيث يجد كؿ منيـ القدرات العقمية، الذكاء، كاختالؼ 
كذلؾ لما يحكيو مف ؛ ، في آف كاحدبغيتو بنفس العبارة

الجمع بيف العمؽ كالمتانة مع السيكلة كاليسر يقكؿ 
تحت عنكاف خطاب العامة كخطاب  (َّ)الدكتكر دراز

كىاتاف غايتاف أخرياف متباعدتاف عند الناس،  ":الخاصة
ح المكشكؼ الذم فمك أنؾ خاطبت األذكياء بالكاض
مستكل ال يرضكنو إلى تخاطب بو األغبياء لنزلت بيـ 

ألنفسيـ في الخطاب، كلك أنؾ خاطبت بو العامة بالممحة 
كاإلشارة التي يخاطب األذكياء لجئتيـ مف ذلؾ بما ال 
تطيقو عقكليـ، فال غنى لؾ إف أردت أف تعطي كمتا 

ىما أف تخاطب كؿ كاحدة مف_ الطائفتيف حظيا في بيانؾ 
بغير ما تخاطب بة األخرل، كما تخاطب األطفاؿ بغير 

ما تخاطب الرجاؿ، فأما أف جممة كاحدة تمقى إلى العمماء 
لى السكقة كالممكؾ  لى األذكياء كاألغبياء، كا  كالجيالء، كا 

فيراىا كؿ منيـ مقدرة عمى مقياس عقمو كعمى كفؽ 
. ـحاجتو، فذلؾ ما ال تجده عمى أتمو إال في القرآف الكرم
فيك قرآف كاحد يراه البمغاء أكفى كالـ بمطائؼ التعبير، 

عقكليـ ال يمتكم عمى  إلىكيراه العامة أحسف كالـ كأقربو 
ق إلى ترجماف كراء كضع المغة، مأفياميـ، كال يحتاجكف ؼ

فيك متعة العامة كالخاٌصة عمى السكاء ميسر لكؿ مف 
لىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذِّؾٍ : أراد : القمر]ًر فىيىٍؿ ًمف مُّمدًَّكرو كى
ُٕ]"(ُّ). 

كحكؿ سيكلة البراىيف القرآنية كيسرىا يقكؿ       
لكف )السيكطي بعد أف كصؼ البراىيف القرآنية بالشمكؿ 
 (ِّ)أكرده عمى عادة العرب دكف دقائؽ طرؽ المتكمميف

ألمريف؛  
ٍمنىا ًمف رَّسيكؿو   :الوػأحدىما بسبب ما ؽ       ا أىٍرسى مى  ًإالَّ  كى

 إنما كرسكؿ اهلل . (ّّ)[ْ :إبراىيـ]ًبًمسىاًف قىٍكًمًو ًلييبىيِّفى لىييـٍ 
بعث في أمة أمية، كقد امتف اهلل عمييـ بيذا العمـ الغزير 

لىقىٍد مىفَّ الٌموي  :الذم كعكه كانتفعكا بو عمى أميتيـ قاؿ تعالى
ـٍ رىسيكالن مِّفٍ  مىى اٍلميؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى ًفيًي ـٍ  عى مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى أىنفيًسًي

ف كىانيكٍا ًمف قىٍبؿي  ييعىمِّميييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىاً  ـٍ كى كِّيًي ييزى آيىاًتًو كى
ًبيفو  .  [ُْٔ :آؿ عمراف]لىًفي ضىالؿو مُّم

لى دقيؽ إإف المائؿ " :ثـ ذكر األمر الثاني فقاؿ      
مف المحاجة ىك العاجز عف إقامة الحجة بالجميؿ 

الكالـ، فإف مف استطاع أف يفيـ باألكضح الذم يفيمو 
األكثركف لـ ينحط إلى األغمض الذم ال يعرفو إال 

األقمكف، كلـ يكف ممغزا، فأخرج اهلل تعالى مخاطباتو في 
محاجة خمقو في أجمى صكرة ليفيـ العامة مف جميميا ما 

يقنعيـ كيمزميـ الحجة، كتفيـ الخكاص مف أثنائيا ما 
.  (ّْ)"لى ما أدركو فيـ الخطباءيربى ع
كفي بياف الكفاء بالغرض مع الكضكح كاليسر       

جممة مف الدالئؿ القرآنية العقمية  (ّٓ)يسكؽ ابف الكزير
، عمى معرفة الخالؽ ككحدانيتو، كعمى صدؽ الرسكؿ 

كأمثاؿ ذلؾ في القرآف " :ثـ يقكؿ ...كعمى اليـك اآلخر
بؽ إلى األفياـ ببادئ كثيرة، فيذه أدلة قاطعة جمية تس

أكؿ النظر، كيشترؾ كافة الخمؽ في دركيا، فأدلة  ،الرأم
القرآف كالسنة مثؿ الغذاء ينتفع بو كؿ إنساف، بؿ كالماء 

الصبي الرضيع كالرجؿ القكم، كليذا كانت  بو الذم ينتفع
أدلة القرآف سائغة جمية، أال ترل أف مف قدر عمى االبتداء 

ٍمؽى فيك عمى اإلعادة أقدر  ثيَـّ ييًعيديهي  كىىيكى الًَّذم يىٍبدىأي اٍلخى
مىٍيوً  في عى ف التدبير ال ينتظـ بدار  [ِٕ: الرـك]كىىيكى أىٍىكى كا 

، كأف مف (ّٔ)كاحدة بمدبريف، فكيؼ ينتظـ في جميع العالـ
مىؽى كىىيكى  :خمؽ عمـ، ثـ خمؽ كما قاؿ أىالى يىٍعمىـي مىٍف خى

ًبيري  ، فيذه أدلة تجرم مجرل الماء [ُْ :الممؾ]المًَّطيؼي اٍلخى
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كمع ىذه السيكلة  .(ّٕ)"(حي الذم جعؿ اهلل منو كؿ شيء
كاليسر كالقرب مف أفياـ العامة كالخاصة إال أنيا تحمؿ 
في طٌياتيا العمؽ كالمتانة كسالمة المكازيف التي يعجز 

. ا األذكياء كينقطع دكنيا جيابذة المفكريف كالفالسفةقعف
لعقكؿ، كمخاطبة القرآف ليا جميعا كحكؿ تفاكت ا      

فمنيـ " :(ّٖ)ليأخذ كؿ منيـ بقدر طاقتو، يقكؿ ابف رشد
مف يصدؽ بالبرىاف كمنيـ مف يصدؽ باألقاكيؿ الجدلية 
تصديؽ صاحب البرىاف بالبرىاف، إذ ليس في طباعو 
أكثر مف ذلؾ، كمنيـ مف يصدؽ باألقاكيؿ الخطابية 

ثـ يبيف  (ّٗ)"ىانيةكتصديؽ صاحب البرىاف باألقاكيؿ البر
أف الشريعة لما دعت الناس مف ىذه الطرؽ الثالث، عـ 
التصديؽ بيا كؿ إنساف، إال مف جحدىا عنادا بمسانو، 

أك لـ تتقرر عنده طرؽ الدعاء فييا إلى اهلل تعالى، 
 . (َْ)إلغفالو ذلؾ مف نفسو

كلتفاكت مراتب الناس نكع اهلل مراتب الخطاب       
ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة  اٍدعي :كأمر بو فقاؿ بِّؾى ًباٍلًحٍكمى ًإًلى سىًبيًؿ رى

اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي  سىنىًة كىجى . [ُِٓ :النحؿ]اٍلحى
كالحكمة ىي؛ المقالة المحكمة الصحيحة ىي الحجة "

المكضحة لمحؽ المزيمة لمشبية، كالمكعظة الحسنة ىي؛ 
عمى  الخطابات المقنعة كالعبر النافعة التي ال يخفى

 كأما المجادلة فيي" .(ُْ)"المخاطب أنؾ تناصحو بيا
المفاكضة كالمناظرة عمى سبيؿ المنازعة كالمغالبة مف 
جدلت الحبؿ؛ أم أحكمت فتمو، فكأف كؿ كاحد مف 

. (ِْ)"المتجادليف يفتؿ صاحبو عف رأيو
ذا كقفنا عمى أحكاؿ مراتب البشر أمكننا أف ندرؾ        كا 

طاب كدكرانو عمى ىذه المراتب، بدقة أكثر سر تنكيع الخ
فمف الناس مف غمب عميو حب البحث كالنظر كال يرضيو 

إال الدراسات العقمية، كالنزعات الفمسفية ككاف ليـ مف 
أكقاتيـ ما جعمكه في دراسات كاسعة النطاؽ كالتبحر في 
عمـك سيطرت عمييـ، فيؤالء إنما يخاطبكف بالحكمة كىي 

تحمؿ عمؽ الفكرة كدقتيا، فإذا  األدلة القكية المحكمة التي
ما أنعمكا النظر فييا مع ذكائيـ كاطالعيـ كجدكىا محكمة 

أما عامة الناس فتفكيرىـ أقرب إلي الفطرة بسالمتيا . مقنعة

، كسذاجتيا فال يخاطبكف بما يخاطب بو الفالسفة كالحكماء
نما يخاطبكف  كال يطالبكف بالفيـ الذم يطالب بو أكلئؾ، كا 

ما يتناسب مع مقاميـ كيميؽ بحاليـ، كالمكعظة كيطالبكف ب
الحسنة ىي التي يمتقي فييا الحؽ مع الكجداف، كيجعؿ 

الحقائؽ اليقينية غالبة بما يجعؿ األىكاء تابعة ليا، كالميكؿ 
خاضعة لمنياجيا، كليست المكعظة الحسنة ىي األقاكيؿ 
الخطابية بالمعنى الذم يذىب إليو المنطقيكف، بأنيا تمؾ 

قاكيؿ التي تكصؿ إلي الظف الغالب، كلكنيا في الكاقع األ
تكصؿ إلي اليقيف ألنيا تعتمد عمى أقكل المقدمات إلزاما 

  .(ّْ)كأقربيا كاشدىا التزاما

الجمع بين قوة اإلقناع و براعة الجمال : خامسا
يمتاز األسمكب القرآني عمكما ببراعة  .(44)واإلمتاع

مع ما يحممو مف ، الجماؿ الفني تصكيرا كتشكيقا كنظما
قكة اإلقناع كالتأثير، كال شؾ أف جانب اإلقناع أكثر ما 

يتجمى في جانب الدعكة كالحكار كالجداؿ، كىك في ىذا ال 
ينقص عف مرتبة اإلعجاز في جمعو لعناصر الجماؿ 

كلئف كاف القرآف الكريـ يمـ . الفني لمكالـ البميغ في ذركتو
ف كجكه المعاني بمجامع البالغة في سائر ما يعالج ـ

التي يتصرؼ فييا مف القصص كالمكاعظ، كاالحتجاج، 
كالتبشير كالتخكيؼ، ، كالحكـ، كاألحكاـ، كالكعد كالكعيد
حد كاحد في حسف  لحيث تصرؼ في ىذه الكجكه عؿ

النظـ كبديع التأليؼ كالرصؼ الذم ال تفاكت فيو كال 
في فجمعو بيف قكة اإلقناع . (ْٓ)انحطاط عف المنزلة العميا

الحكار كالمحاٌجة مع جماؿ اإلمتاع أشد غرابة؛ ذلؾ ألف 
الحجاج كالحكار إنما يخاطب العقكؿ بالحقائؽ المجردة، 

كاإلمتاع كالجماؿ إنما ينبعث مف جانب المشاعر العاطفية 
كالكجداف، كمف العسير أف يمـ أحد مف الناس بكال 

.  الجانبيف ميما أكتي مف الحكمة كالبالغة
فسؿ عمماء النفس ىؿ رأيتـ  ":األستاذ درازيقكؿ       

أحدا تتكافأ فيو قكة التفكير كقكة الكجداف كسائر القكل 
شيء مف  إلىالنفسية عمى السكاء؟ كلك مالت ىذه القكل 

التعادؿ عند قميؿ مف الناس فيؿ تركنيا تعمؿ في النفس 
كال بؿ ال تعمؿ إال : دفعة كاحدة؟ يجيبكؾ بمساف كاحد
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اؿ بعد حاؿ، ككمما تسمطت كاحدة منيف متناكبة في ح
 .(ْٔ)"اضمحمت األخرل ككاد ينمحي أثرىا

كسر ذلؾ أف الحكيـ إذا تكجيت نفسو لمخاطبة       
العقؿ يستجمي الحقائؽ ينحصر ىمو في برىانيا ال 
يبالي بعدىا بما فييا مف جفاؼ كعرم، كالشاعر 

كاألديب حيف يستجمب النفكس كيخاطب العكاطؼ تذىب 
شباع العقؿ نفسو أما أف تجد أسمكبا . عف قكة البرىاف كا 

يجمع بيف ىاتيف النيايتيف فذلؾ ما ال تظفر بو في كالـ 
فمف لؾ إذا  ":ثـ يتساءؿ األستاذ دراز قائال… البشر 

بيذا الكالـ الكاحد الذم يجيء مف الحقيقة البرىانية 
لئؾ الفالسفة المتعمقيف مع كالصارمة بما يرضي حتى أ

الكجدانية الطيبة بما يرضي حتى ىؤالء الشعراء المتعة 
.  (ْٕ)"المرحيف
ثـ يجيب عف ىذا التساؤؿ بأنؾ لف تجد مثؿ ىذا       

سمكبو أإال في كالـ مف ال يشغمو شأف عف شأف، فيقكؿ ب
م ال يشغمو ذذلؾ اهلل رب العالميف، فيك اؿ": الرشيؽ

كىك القادر عمى أف يخاطب العقؿ . شأف عف شأف
لتقياف مبمساف، كأف يمزج الحؽ كالجماؿ معا  عاـ كالقمب

كأف يخرج مف بينيما شرابا خالصا سائغا . كال يبغياف
لمشاربيف كىذا، ىك ما نجده في كتابو الكريـ حيثما 

. (ْٖ) "..تكجيت
براعة التصوير الفني الذي يظهر جميا في : سادسا

حيث تظير األلفاظ مشاىد الحكار مجال الحوار 
االتيا كحركاتيا كأنيا مشاىدة بأشخاصيا كانفع

فمف عناصر الجماؿ في الحكار القرآني أف . محسكسة
نظـ الكممات بألفاظيا تصكر لؾ المعاني كأنما ىي 

رحمو  -(ْٗ)صكر مجسدة متحركة يقكؿ سيد قطب
كىك يتحدث عف تصكير األلفاظ القرآنية لممعاني  -اهلل

ثـ يرتقي بالصكرة التي " :الذىنية بصكرة متخيمة
رسميا فيمنحيا الحياة الشاخصة أك الحركة م

ذا  المتجددة، فإذا المعنى الذىني ىيئة أك حركة، كا 
ذا النمكذج اإلنساني  الحالة النفسية لكحة أك مشيد، كا 

ذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية فأما . شاخص حي كا 

الحكادث كالمشاىد، كالقصص كالمناظر، فيردىا 
ا الحركة، فإذا شاخصة حاضرة، فييا الحياة كفيو

أضاؼ إلييا الحكار فقد استكت ليا كؿ عناصر 
فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيؿ المستمعيف . التخييؿ

مسرح الحكادث األكؿ  إلىنظارة، كحتى ينقميـ نقال 
الذم كقعت فيو أك ستقع، حيث تتكالى المناظر، 

كتتجدد الحركات، كينسى المستمع أف ىذا كالـ يتمى، 
خيؿ أنو منظر يعرض، كحادث كمثؿ يضرب، كيت

فيذه شخكص تركح عمى المسرح كتغدك، كىذه . يقع
فعاالت بشتى الكجدانات المنبعثة مف االفسمات 
قؼ، المتساكقة مع الحكادث، كىذه كممات تتحرؾ االمك

إنيا لحياة . بيا األلسنة، فتنـ عف األحاسيس المضمرة
. (َٓ)"ىنا، كليست حكاية الحياة

د قطب أىمية الحكار بيف عناصر ىكذا يظير سي      
العمؿ الفني لتظير األحداث الماضية عمى مسرح الحياة 

كلنأخذ نمكذجا مف تتخيميا أمامؾ، كأنما تنقؿ نقال حيا 
 :تفسيره يكضح ذلؾ، حيث يقكؿ في تفسيره لقكلو تعالى

 ـٍ أىًكنَّةن مىى قيميكًبًي عىٍمنىا عى ًمٍنييـ مَّف يىٍستىًمعي ًإلىٍيؾى كىجى أىف كى
ٍكٍا كيؿَّ آيىةو الَّ ييٍؤًمنيكٍا ًبيىا  ف يىرى ٍقران كىاً  ـٍ كى ًفي آذىاًنًي يىٍفقىييكهي كى

كٍا ًإٍف ىىذىا ًإالَّ  اًدليكنىؾى يىقيكؿي الًَّذيفى كىفىري آؤيكؾى ييجى تَّى ًإذىا جى حى
ًليفى  ف  * أىسىاًطيري األىكَّ ٍنوي كىاً  يىٍنأىٍكفى عى ٍنوي كى ـٍ يىٍنيىٍكفى عى كىىي

كفى ييٍيؿً  ا يىٍشعيري مى ـٍ كى مىى  *كيكفى ًإالَّ أىنفيسىيي ًقفيكٍا عى لىٍك تىرىلى ًإٍذ كي كى
نىكيكفى ًمفى  بِّنىا كى دُّم كىالى نيكىذِّبى ًبآيىاًت رى النَّاًر فىقىاليكٍا يىا لىٍيتىنىا نيرى

لىٍك ريدُّمكٍا  *اٍلميٍؤًمًنيفى  بىٍؿ بىدىا لىييـ مَّا كىانيكٍا ييٍخفيكفى ًمف قىٍبؿي كى
ـٍ لىكىاًذبيكفى ؿى  نَّيي ٍنوي كىاً  ا نيييكٍا عى اديكٍا ًلمى : يقكؿ[ ِٖ-ِٓ:األنعاـ]عى
كيمضي السياؽ يصكر حاؿ فريؽ مف المشركيف؛ "

يصكر ... كيقرر مصيرىـ في مشيد مف مشاىد القيامة
مطمكسي  حاليـ كىـ يستمعكف القرآف معطمي اإلدراؾ،

كىـ  الفطرة، معانديف مكابريف، يجادلكف رسكؿ اهلل 
عمى ىذا النحك مف االستغالؽ كالعناد، كيدعكف عمى 

ىذا القرآف الكريـ أنو أساطير ألكليف؛ كينأكف عف 
يصكر حاليـ ىكذا ... سماعو كينيكف غيرىـ عنو أيضا

في الدنيا في صفحة، كفي الصفحة األخرل يرسـ ليـ 
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مشيدا كئيبا مكركبا؛ كىـ مكقكفكف عمى النار محبكسكف 
جييـ بيكؿ المصير الرعيب؛ كىـ عمييا، كىي تكا

يتيافتكف متخاذليف؛ كيتياككف متحسريف؛ يتمنكف لك 
يردكف إلى الدنيا فيككف ليـ مكقؼ غير ذلؾ المكقؼ، 

فيردكف عف ىذا . الذم انتيى بيـ إلى ىذا المصير
.  التمني بالتصغير كالتحقير

صفحة في الدنيا يرتسـ : إنيما صفحتاف متقابمتاف      
اد كاإلعراض؛ كصفحة في اآلخرة يرتسـ فييا فييا العف

يرسميما السياؽ القرآني، كيعرضيما ىذا .. الندـ كالحسرة
العرض المؤثر المكحي؛ كيخاطب بيما الفطر الجاسية؛ 

كييز بيا ىذه الفطر ىزا، لعؿ الركاـ الذم راف عميا 
لى إيتساقط، كلعؿ مغاليقيا الصمدة تتفتح، كلعميا تفيء 

. (ُٓ)"ف قبؿ فكات األكافتدبر ىذا القرآ
كممف أحسف في الكشؼ عف ىذا الجانب الحارث       

حيث يعني بيا ( التكىـ)في رسالتو  (ِٓ)المحاسبي
التصكر كالتخيؿ، كذلؾ أنو يعرض الحقائؽ اإليمانية 
الغيبية مما جاء في الكتاب كالسنة مصكرة كأنما ىي 
مشاىدة أك محسكسة تعرض أماـ خياؿ اإلنساف كأنيا 

أم عيف، بؿ كأنما يعايشيا متمتعا بنعيميا، أك مكابدا ر
 . لمرارتيا
كمحصمة األمر أف الحكار القرآني بما يحكيو مف       

جدؿ كبراىيف تحمؿ الحؽ كاليقيف بأسمكب شيؽ ممتع 
مصكر يأخذ بمجامع النفس اإلدراكية ليمزج في الخطاب 

لى برد اليقيف تفاعؿ إبيف العقؿ كالعاطفة، فيجمع 
مشاعر كاألحاسيس لتيتز النفس كتربك تحت صيب اؿ

مف نظـ األلفاظ القرآنية بما تحمؿ مف انفعاالت اليقيف 
، كتنفث في ؽشراإكالخكؼ كالرجاء كالتعجب، فتظير ب

لبرىانية العقمية المجردة ركحا مف الجماؿ االحقائؽ 
 .كالكجداف لتخاطب العقؿ كالقمب معا

لنفس مف داخميا آثارىا عمى اندرؾ  كيمكف أف      
المَّوي نىزَّؿى  :لى سككف الخشكعإكخارجيا حتى تسمميا 

ًديًث ًكتىابنا مُّمتىشىاًبينا مَّثىاًنيى تىٍقشىًعرُّم ًمٍنوي  ميكدي  أىٍحسىفى اٍلحى جي

قيميكبيييـٍ  ـٍ كى ميكديىي ـٍ ثيَـّ تىًميفي جي بَّيي ًإلىى ًذٍكًر  الًَّذيفى يىٍخشىٍكفى رى
  .[ِّ:الزمر]المَّوً 

 
 

القدرة الباهرة عمى مخاطبة النفس من مداخمها  :سابعا
كالدخكؿ إلييا مف جية غرائزىا كمطالبيا  التأثيرية كافة

دخكؿ الخبير ببكاطنيا العميـ الضركرية العاجمة كاآلجمة، 
. بخفاياىا
مف أىـ خصائص الحكار القرآني أنو يخاطب       

اإلنساف خطاب الخبير بالخصائص الذاتية لمنفس 
بشرية التي فطرت عمييا، بما تحكيو مف غرائز اؿ

مىؽى كىىيكى المًَّطيؼي  :كحاجات عضكية أىالى يىٍعمىـي مىٍف خى
ًبيري  ، تمكـ الخصائص التي تدفع اإلنساف [ُْ: الممؾ]اٍلخى

ىذه  تشبعلمبحث كالتنقيب عف الكسائؿ كالطرؽ التي 
كقد يخطئ اإلنساف طريقيا، كال يجد مف ، الحاجات
، لى إصابة عيف الحؽ في تحقيؽ مصالحيايرشده إ

قامتيا عمى انجح السبؿ كأقكميا لمكصكؿ إلى أحسف ، كا 
الثمرات مع تكقي السمبيات كاستثمار اإليجابيات سكل 

ـي :القرآف . [ٗ :اإلسراء] ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى ًيٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى
أما الحاجات العضكية فيي الضركرات أك الحاجات 

لتي ال قكاـ لمجسـ البشرم إال بيا، كال غنى لو عنيا، ا
كيجد الدافع مف ذات نفسو يمح إلشباعيا كالطعاـ 

كالشراب، كالتكقي مف الحر كالبرد، كمظاىرىا؛ الجكع 
كقد جمعيا القرآف في . كالعطش كاإلحساس بالحر كالبرد
ىىا كىالى ًإفَّ لىؾى أىالَّ تىجيكعى ًفي:كعد آدـ بتمبيتيا في قكلو تعالى

ى. تىٍعرىل أي ًفييىا كىالى تىٍضحى . [ُُٗ -ُُٖ :قط]كىأىنَّؾى الى تىٍظمى
كأما الغرائز فيي؛ ما جبؿ اإلنساف عمى حبيا كحب 

كىذه الغرائز ىي؛ النكع، كحب البقاء، كالتقديس . لكازميا
  .(ّٓ)أك التديف
أما مظاىر غريزة النكع فالحناف كالعطؼ كالميؿ       

كقد ذكرىا .نتماء إلى األسرة كالبيت كالقبيمةالجنسي، كاال
ـٍ :القرآف كاشفا عنيا بقكلو ٍف أىنفيًسكي عىؿى لىكيـ مِّ كىالٌموي جى

فىدىةن  ٍف أىٍزكىاًجكيـ بىًنيفى كىحى عىؿى لىكيـ مِّ ا كىجى . [ِٕ :النحؿ]أىٍزكىاجن
عىمىوي نىسىبنا كىصً :كقاؿ مىؽى ًمفى اٍلمىاء بىشىرنا فىجى ٍىرنا كىىيكى الًَّذم خى
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بُّمؾى قىًديرنا كىافى رى كذكر كسائؿ إشباعيا . [ْٓ :الفرقاف] كى
مىؽى لىكيـ مٍِّف : عمى سبيؿ االمتناف فقاؿ ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى

دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ  عىؿى بىٍينىكيـ مَّكى ا لِّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن أىنفيًسكي
يىاتو لِّقىٍكـو  كفى ًفي ذىًلؾى آلى   [.ُِ :الرـك]يىتىفىكَّري

كأما غريزة حب البقاء فمظاىرىا حب الماؿ       
كالتممؾ، كالحرص كالطمع، كحب الخمد، كطكؿ األمؿ 

بًّا  :كقد كشؼ القرآف عنيا بقكلو تيًحبُّمكفى اٍلمىاؿى حي كى
مًّا ابف  ييـر}كفي الحديث الشريؼ . [َِ :الفجر] جى

كالحرص  الماؿ عمى تاف؛ الحرصاثفآدـ كتشب معو 
كمنيا دخؿ إبميس إلى إغكاء آدـ . (ْٓ){عمى العمر
ميٍمؾو الَّ :حيف قاؿ ٍمًد كى رىًة اٍلخي مىى شىجى يىآدىـ ىىٍؿ أىديلُّمؾى عى

 .[َُِ :طو] يىٍبمىى
فمظيرىا إحساس اإلنساف بضعفو  ديفكأما غريزة الت      

 .(ٓٓ)كتقديسو لما يعتقد أنو الخالؽ المدبركحاجتو إلى إلو، 
كىك الذم دفع اإلنساف إلى عبادة اآللية المتنكعة، حتى لـ 
تخؿ أمة مف األمـ مف كجكد ديف تديف بو، سكاء أصابكا أـ 

مع إحساس ىذه األمـ أف اإللو الذم تشعر بو . أخطئكا
ة إنما يعبدكىا لتقربيـ قالفطرة ىك إلو عظيـ كأف ىذه اآلؿ

ذيكا ًمف دي  إلى اهلل زلفى ـٍ ًإالَّ كىالًَّذيفى اتَّخى ا نىٍعبيديىي كًنًو أىٍكًليىاء مى
ٍلفىى بيكنىا ًإلىى المًَّو زي كقد كشؼ القرآف عف . [ّ :الزمر]ًلييقىرِّ

بُّمؾى : كجكدىا مع بداية خمؽ اإلنساف بقكلو تعالى ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
ـٍ  مىى أىنفيًسًي ـٍ عى ـٍ كىأىٍشيىدىىي يَّتىيي ـٍ ذيرِّ ـى ًمف ظيييكًرًى ًمف بىًني آدى

ًة ًإنَّا كينَّا أى  ـٍ قىاليكٍا بىمىى شىًيٍدنىا أىف تىقيكليكٍا يىٍكـى اٍلًقيىامى بِّكي لىٍستى ًبرى
اًفًميفى  كما كشؼ عف اضطرار  [ُِٕ :األعراؼ]عىٍف ىىذىا غى

الشدائد التي يدرؾ بفطرتو  داإلنساف إلى االعتراؼ بيا عف
ذىا :عجز اآللية المزعكمة عف حمايتو أك إنقاذه فقاؿ  كىاً 
ؿَّ مىف تىٍدعيكفى ًإالَّ ًإيَّاهي  رُّم ًفي اٍلبىٍحًر ضى ـي اٍلضُّم  :اإلسراء]مىسَّكي

ذا تأممت آم [ٕٔ الكرسي كجدتيا تجمع الصفات التي  ةكا 
تديف بيا الفطرة في اإللو الحؽ الذم تطمئف إليو النفس 

.  كتخشع في إشباع غريزة التديف
 الذم لاليدؼ األسـكلما كاف اإليماف باهلل ىك       
الطريؽ يتضمف  فإنو مف أجمو الحياة كميا كجدت

ل تمبية المطالب كالغرائز األخرل الصحيح المكصمة إؿ

أما ىي فعاجزة عف تمبية مطالب الديف، ، ىاإشباع كتنظيـ
ذلؾ أف الحاجات النكعية قد تحقؽ أغراضيا في كؿ  "

زمف، كتتكافر أسبابيا في كؿ حالة، كىي حفظ النكع كبقاء 
ة، كال يزاؿ اإلنساف بعد تحقيؽ أغراضيا كتكافر الحيا

كغرائز اإلنساف النكعية . كسائميا في حاجة إلى الديف
كاحدة ال تختمؼ مف إنساف إلى آخر كلكف الديف يختمؼ 
ف أخطأ كانت  فإف أصاب أدرؾ اإلنساف معنى الحياة كا 

كلك أنو حقؽ كؿ مطالب النكع فإف ذلؾ .حياتو بال ىدؼ
الحياة األبدية ألنو يريد لحياتو معنى  ال يغنيو عف طمب

ال يزكؿ، كيريد أف يتصؿ بحياة الككف كمو في أكسع 
اهلل  إلىبالدعكة  رسالتوكليذا كاف كؿ نبي يبدأ  .(ٔٓ)"مداه
لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿِّ أيمَّةو رَّسيكالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌموى  :أكالن  كىاٍجتىًنبيكٍا  كى

كانت مقدمة عمييا كاألخرل تابعة ك [ّٔ: النحؿ] الطَّاغيكتى 
قيٍؿ ًإف كىافى :ليا ال معيا كال خارجة عنيا، قاؿ تعالى

ـٍ كىأىٍمكىاؿه  تيكي ـٍ كىعىًشيرى كي ـٍ كىأىٍزكىاجي ٍخكىانيكي ـٍ كىاً  ـٍ كىأىٍبنىآؤيكي آبىاؤيكي
ٍكنىيىا أى  مىسىاًكفي تىٍرضى ارىةه تىٍخشىٍكفى كىسىادىىىا كى ًتجى ٍفتيميكىىا كى حىبَّ اٍقتىرى

تَّى يىٍأًتيى  كٍا حى ًإلىٍيكيـ مِّفى الٌمًو كىرىسيكًلًو كىًجيىادو ًفي سىًبيًمًو فىتىرىبَّصي
كىذا  [ِْ :التكبة] الٌموي ًبأىٍمًرًه كىالٌموي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلفىاًسًقيفى 

يعني أف ما تتعمؽ بو النفس مما يشبع غرائزىا ينبغي أف 
، كبذؿ النفس كالماؿ ال يقدـ عمى حب اهلل كرسكلو

ج عف المنيج كألنو مفض إلى الخر لممحافظة عمى الديف؛
ذلؾ أف الحاجات كالغرائز ككسائؿ إشباعيا إنما . السميـ

، ىي نعـ مف اهلل، فمعرفة المنعـ أساس لشكر النعمة
كتحقيؽ الديف يحقؽ المطالب األخرل، كلكنيا عاجزة عف 

. تحقيؽ مطالب الديف
أف تتأمؿ في خطابات القرآف  كلؾ بعد ىذا      

لإلنساف، كحكارات األنبياء مع أقكاميـ كيؼ تدفع اإلنساف 
الطاعة كاإليماف مف خالؿ البحث عف انجح السبؿ  إلى

شباع ىذه الغرائز ، كالتحذير كأدكميا لتمبية ىذه المطالب كا 
مف الحرماف منيا كالكقكع في مكدراتيا، أم تحقيؽ 

جمب المنافع كدرء المفاسد، مصالح اإلنساف الحقيقية، ب
لذلؾ كانت دعكات األنبياء تحمؿ جانبي الترغيب بالنعـ، 

كالترىيب مف النقـ العاجمة كاآلجمة، فآيات تخاطب 
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اإلنساف فترغبو بنعيـ المؤمنيف كتحذره مف عقاب الكافريف 
ـٍ نىارنا: كقكلو تعالى كٍا ًبآيىاًتنىا سىٍكؼى نيٍصًميًي  ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
ا نىًضجىتٍ  ميكدنا غىٍيرىىىا ًليىذيكقيكٍا اٍلعىذىابى  كيمَّمى ـٍ جي ـٍ بىدٍَّلنىاىي ميكديىي جي

ا ًإفَّ الٌموى  ًكيمن اتً  *كىافى عىًزيزنا حى اًلحى ًمميكٍا الصَّ  كىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىعى
اًلًديفى ًفييىا أىبىدن  نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ـٍ جى  اسىنيٍدًخمييي

ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه  ـٍ ًظػالًّ ظىًميالن  لَّيي نيٍدًخمييي -ٔٓ: النساء] مُّمطىيَّرىةه كى
ٕٓ]  .

كآيات تنذر، كآيات تبشر؛ تبشر بنعيـ الدنيا       
كمتاعيا الحسف، كتنذر مف عذاب اآلخرة قاؿ اهلل 

ٍنوي نىًذيره كى :تعالى  *بىًشيره أىالَّ تىٍعبيديكٍا ًإالَّ الٌموى ًإنًَّني لىكيـ مِّ
كاٍ  سىننا ًإلىى  كىأىًف اٍستىٍغًفري ـٍ ثيَـّ تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ييمىتٍِّعكيـ مَّتىاعنا حى بَّكي رى

ييٍؤتً  ؿو مُّمسىمًّى كى لٍَّكٍا فىًإنِّيى  أىجى ف تىكى كيؿَّ ًذم فىٍضؿو فىٍضمىوي كىاً 
ـٍ عىذىابى يىٍكـو  مىٍيكي اؼي عى ـٍ كىىيكى .كىًبيرو  أىخى ٍرًجعيكي  ًإلىى الٌمًو مى

مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديره و و و و و ً  . [ْ-ِ: ىكد]عى
كآيات تبيف تعاقب الحسنات كالسيئات لتكشؼ       

سنة اهلل تعالى في األمـ في االبتالء بالرخاء كالشدة، 
كتكشؼ عف سنتو تعالى في ربط تنزؿ بركات السماء 

ٍمنىا ًفي قىٍريىةو مِّف نًَّبيٍّي ًإالَّ : كاألرض باإليماف ا أىٍرسى مى  كى
رَّعيكفى  ـٍ يىضَّ رَّاء لىعىمَّيي ٍذنىا أىٍىمىيىا ًباٍلبىٍأسىاء كىالضَّ ثيَـّ بىدٍَّلنىا * أىخى
قىاليكٍا قىٍد مىسَّ  تَّى عىفىكٍا كَّ سىنىةى حى آبىاءنىا  مىكىافى السَّيِّئىًة اٍلحى
كفى  ـٍ الى يىٍشعيري ٍذنىاىيـ بىٍغتىةن كىىي رَّاء كىالسَّرَّاء فىأىخى لىٍك أى * الضَّ فَّ كى

مىٍيًيـ بىرىكىاتو  مِّفى السَّمىاء  أىٍىؿى اٍلقيرىل آمىنيكٍا كىاتَّقىكٍا لىفىتىٍحنىا عى
ا كىانيكاٍ  ٍذنىاىيـ ًبمى لىػًكف كىذَّبيكٍا فىأىخى أىفىأىًمفى  *يىٍكًسبيكفى  كىاألىٍرًض كى

ـٍ بىٍأسينىا بىيىاتان  ـٍ نىآًئميكفى  أىٍىؿي اٍلقيرىل أىف يىٍأًتيىيي  أىكى أىًمفى  *كىىي
ـٍ بىٍأسينىا ـٍ يىٍمعىبيكفى  أىٍىؿي اٍلقيرىل أىف يىٍأًتيىيي ى كىىي أىفىأىًمنيكٍا * ضيحن

مىٍكرى الٌمًو ًإالَّ اٍلقىٍكـي  مىٍكرى الٌمًو فىالى يىٍأمىفي 
كفى  اًسري . [ٗٗ -ْٗ: األعراؼ]اٍلخى

كمنيا قكلو تعالى متحدثا عف جانب مف حكار نكح       
ـٍ ًإنَّوي كىافى  فىقيٍمتي : عميو السالـ مع قكمو بَّكي كا رى اٍستىٍغًفري

ٍدرىارنا* غىفَّارنا مىٍيكيـ مِّ ـٍ ًبأىٍمكىاؿو * ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى ييٍمًدٍدكي كى
يىٍجعىؿ بىًنيفى كى ـٍ أىٍنيىارنا كى يىٍجعىؿ لَّكي نَّاتو كى ـٍ جى  [ُِ-َُ:نكح] لَّكي

ق السالـ التي  ػيكنس عمي ؿ بأمة ػكيضرب المث      

فىمىٍكالى كىانىٍت : ع عنيا البالء كحؿ بيا الرخاءآمنت فرؼ
آ انييىا ًإالَّ قىٍكـى ييكنيسى لىمَّ آمىنيكٍا كىشىٍفنىا  قىٍريىةه آمىنىٍت فىنىفىعىيىا ًإيمى

تٍَّعنىاىيـٍ  مى يىاةى الدُّمٍنيىا كى ـٍ عىذىابى الًخٍزًم ًفي اٍلحى ٍنيي ًإلىى  عى
. [ٖٗ: يكنس]ًحيفو 

ديف بمزـك العبادة كاإلذعاف كما يحتج عمى المعاف      
لمف لو الفضؿ في تحقيؽ لكاـز العيش كاالستقرار قاؿ 

مِّف جيكعو  الًَّذم أىٍطعىمىييـ *فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىٍيتً : تعالى
ٍكؼو  .  [ْ -ّ:قريش]كىآمىنىييـ مٍِّف خى

باسـ  (ٕٓ)كما يحتج عمى لزـك التصديؽ كالتسبيح      
الفاعؿ الحقيقي ألسباب العيش ككسائؿ  اهلل العظيـ ألنو

ـٍ فىمىٍكالى : المتاع، قاؿ اهلل تعالى مىٍقنىاكي دِّقيكفى  نىٍحفي خى  *تيصى
ا تيٍمنيكفى  ـٍ نىٍحفي  *أىفىرىأىٍيتـي مَّ اًلقيكفى  أىأىنتيـٍ تىٍخميقيكنىوي أى نىٍحفي  *اٍلخى

ا نىٍحفي ًبمىٍسبيكًقيفى  مى ـي اٍلمىٍكتى كى لىى أىف نُّمبىدِّؿى عى * قىدٍَّرنىا بىٍينىكي
ـٍ ًفي مىا الى تىٍعمىميكفى  نينًشئىكي ـٍ كى لىقىدٍ  *أىٍمثىالىكي ًمٍمتيـي النٍَّشأىةى  كى عى

كفى  ا تىٍحريثيكفى * اأٍليكلىى فىمىٍكالى تىذكَّري أىأىنتيـٍ تىٍزرىعيكنىوي  *أىفىرىأىٍيتـي مَّ
ـٍ نىٍحفي الزَّاًرعيكفى  عىٍمنىاهي  *أى ا  لىٍك نىشىاء لىجى فىظىمىٍمتيـٍ حيطىامن

كميكفى  بىٍؿ نىٍحفي * ًإنَّا لىميٍغرىميكفى  *تىفىكَّييكفى  أىفىرىأىٍيتيـي اٍلمىاء  *مىٍحري
بيكفى  ٍلتيميكهي ًمفى اٍلميٍزفً * الًَّذم تىٍشرى ـٍ نىٍحفي اٍلمينًزليكفى  أىأىنتيـٍ أىنزى  *أى

كفى  ا فىمىٍكالى تىٍشكيري اجن عىٍمنىاهي أيجى النَّارى الًَّتي  أىفىرىأىٍيتيـي * لىٍك نىشىاء جى
كفى  تىيىا أىـٍ  *تيكري رى نىٍحفي  *نىٍحفي اٍلمينًشؤيكفى  أىأىنتيـٍ أىنشىٍأتيـٍ شىجى

ا لٍِّمميٍقًكيفى  مىتىاعن عىٍمنىاىىا تىٍذًكرىةن كى بِّؾى اٍلعىًظيـً * جى  فىسىبٍِّح ًباٍسـً رى
. [ْٕ -ٕٓ :الكاقعة]

كتظير صكرة اإلعجاز القرآني بالمقارنة بيف أثر       
، لدعكة القرآنية عند مف يدركيا، كتستقر في نفسوا

كيتفاعؿ معيا، مع أثر إغراءات الدنيا كالنيؿ مف 
سمطانيا كمتاعيا في مكقؼ السحرة حيف أعرضكا عف 

نتـي ًبًو قىٍبؿى : كؿ ترغيبات فرعكف كترىيباتو قىاؿى ًفٍرعىٍكفي آمى
ـٍ ًإفَّ   كٍا  ذىا لىمىٍكره مَّكىٍرتيميكهي ىأىف آذىفى لىكي ًدينىًة ًلتيٍخًرجي ًفي اٍلمى

مىكيـ مٍِّف  أليقىطِّعىفَّ  *ًمٍنيىا أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى  ـٍ كىأىٍرجي أىٍيًديىكي
ـٍ أىٍجمىًعيفى  مِّبىنَّكي بِّنىا * ًخالىؼو ثيَـّ أليصى قىاليكٍا ًإنَّا ًإلىى رى

ـي ًمنَّا ًإالَّ أىٍف آمىنَّا *مينقىًمبيكفى  ا تىنًق مى بِّف ًبآيىاتً  كى اءٍتنىا  اى رى لىمَّا جى
فَّنىا ميٍسًمًميفى  تىكى ٍبرنا كى مىٍينىا صى بَّنىا أىٍفًرٍغ عى  -ُِّ:األعراؼ] رى

ُِٔ] .
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       نتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف آذىفى ـي الًَّذم  قىاؿى آمى ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيريكي لىكي
ـٍ  يقىطِّعىفَّ أىٍيًديىكي ـي السٍِّحرى فى ى مَّمىكي مىؾي  عى ؼو كىأىٍرجي ـ مٍِّف ًخالى

لىتىٍعمىميفَّ  ذيكًع النٍَّخًؿ كى ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي يصى ذىابنا  كىألى أىيُّمنىا أىشىدُّم عى
اءنىا ًمفى  قىاليكا لىف نُّمٍؤًثرىؾى  *كىأىٍبقىى مىى مىا جى اٍلبىيِّنىاًت كىالًَّذم  عى

ا تىٍقًضي ىىًذهً  ا أىنتى قىاضو ًإنَّمى نىا فىاٍقًض مى يىاةى الدُّم  فىطىرى  *ٍنيىااٍلحى
ا أىٍكرىٍىتىنىا مى طىايىانىا كى بِّنىا ًليىٍغًفرى لىنىا خى نَّا ًبرى مىٍيًو ًمفى  ًإنَّا آمى عى

ٍيره كىأىٍبقىى . [ّٕ -ُٕ:طو]السٍِّحًر كىالمَّوي خى
كمف ىذا األثر ما نرل في تجاكب المؤمنيف مع       

نداء الجياد القرآني حيف يعمف البيعة عمى النفس كالماؿ 
تجاكبا ال تعرفو الحياة البشرية في غير ميداف القرآف 

ًإفَّ الٌموى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى :العظيـ قاؿ اهلل تعالى
ـٍ كىأىٍمكىالىييـ نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو ًبأىفَّ لىييـي الجى  أىنفيسىيي

قًّا ًفي التٍَّكرىاًة كىاإًلنًجيؿً  فىيىٍقتيميكفى  مىٍيًو حى ييٍقتىميكفى كىٍعدنا عى  كى
كاٍ  ٍف أىٍكفىى ًبعىٍيًدًه ًمفى الٌمًو فىاٍستىٍبًشري مى ـي الًَّذم  كىاٍلقيٍرآًف كى ًببىٍيًعكي

ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىظً  ـي بىايىٍعتـي ًبًو كى فيقكؿ . [ُُُ: التكبة]ي
قائميـ عندما يحيف كقت الكفاء فزت كرب الكعبة، أك 
يتمنى أحدىـ أف تككف لو مائة نفس يقتؿ بعددىا في 

. سبيؿ اهلل
كأقـك السبؿ في مخاطبة النفس بيذه المعاني       

الدخكؿ إلييا مف جية العقؿ ببث اآليات كالدالئؿ عمييا 
ممزكجة بالتأثير العاطفي سكاء في النفس أك اآلفاؽ، 

الجامع بيف الرغبة كالرىبة كالخكؼ كالرجاء كالتشكيؽ 
كالتنفير، كما يرشد إلى السنف اإلليية في اإلنساف 

نجد ىذه في . كالككف، لالنتفاع بيا كأخذ العبرة منيا
نَّاتو : آيات كثيرة منيا قكلو تعالى  ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى

ـٍ كىانيكا قىٍبؿى ذىًلؾى آًخًذيفى ـى  *كىعيييكفو  ـٍ ًإنَّيي بُّميي ـٍ رى ا آتىاىي
عيكفى  *ميٍحًسًنيفى  ا يىٍيجى اًر  *كىانيكا قىًميالن مِّفى المٍَّيًؿ مى ًباأٍلىٍسحى كى

كفى  ـٍ يىٍستىٍغًفري كـً  *ىي ؽٌّق لِّمسَّاًئًؿ كىاٍلمىٍحري ـٍ حى ًفي أىٍمكىاًلًي  *كى
ًفي اأٍلىٍرًض آيىاته  ًفي  *لٍِّمميكًقًنيفى  كى ـٍ أىفىالى كى أىنفيًسكي

كفى  ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكيـٍ  *تيٍبًصري ا تيكعىديكفى  كى مى فىكىرىبِّ * كى
ـٍ  ا أىنَّكي ؽٌّق مٍِّثؿى مى : الذاريات] تىنًطقيكفى  السَّمىاء كىاأٍلىٍرًض ًإنَّوي لىحى

منىآ: كقكلو. [ِّ-ُٓ لىقىٍد أىٍرسى ـٍ  ًإلىى كى ٍذنىاىي أيمىـو مِّف قىٍبًمؾى فىأىخى
رَّعيكفى ًباٍلبى  ـٍ يىتىضى رَّاء لىعىمَّيي ـٍ بىٍأسينىا * ٍأسىاء كىالضَّ اءىي فىمىٍكال ًإٍذ جى

لىػًكف قىسىٍت قيميكبيييـٍ  رَّعيكٍا كى ا كىانيكٍا  تىضى يَّفى لىييـي الشٍَّيطىافي مى كىزى
ميكفى  ـٍ أىٍبكىابى كيؿِّ  فىمىمَّا *يىٍعمى مىٍيًي كٍا ًبًو فىتىٍحنىا عى ا ذيكِّري نىسيكٍا مى

ٍذنىاىيـ بىٍغتىةن فىًإذىا ىيـ  ءو شىيٍ  ا أيكتيكٍا أىخى كٍا ًبمى تَّى ًإذىا فىًرحي حى
ٍبًمسيكفى  ٍمدي ًلٌمًو رىبِّ * مُّم فىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍكـً الًَّذيفى ظىمىميكٍا كىاٍلحى
تىـى * اٍلعىالىًميفى  ـٍ كىخى كي ارى ـٍ كىأىٍبصى ذى الٌموي سىٍمعىكي قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىخى
مىى  ٍف ًإلىػوه غىٍيري الٌمًو يىٍأًتيكيـ ًبًو انظيٍر كىٍيؼى  قيميكًبكيـعى مَّ

رِّؼي اآليىاتً  ىكذا . [ْٔ-ِْ: األنعاـ]يىٍصًدفيكفى  ثيَـّ ىيـٍ  نيصى
يمفت األنظار إلى تصريؼ اآليات في أنكاعيا 

. كمداخميا
في تصريف أساليب الخطاب بما يتناسب  نالتفن: ثامنا

ىك ينكع أساليب الدخكؿ إلى فإف القرآف ك .مع المقام
النفس البشرية، فإنو كذلؾ ينكع أساليب الخطاب متخيرا 

: ما يناسب المقاـ مف أفانيف المغة فمف ذلؾ
أنو يجرم الخطاب عمى طريقة األقيسة المنطقية  -ُ

بطرؽ التضميف ال بطريؽ التصرح متجنبا الجفاؼ الذم 
ئفة تذكر فيو المقدمات كالنتائج بحيث ال تصمح إال لطا

كلكنو يكرد الحجة بطريقة . (ٖٓ)ليا ثقافتيا الخاصة
. ميسكرة، تتضمف المقدمات كالنتائج لمف أراد استخراجيا

ا آًليىةه ًإالَّ المَّوي : فمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى لىٍك كىافى ًفيًيمى
لك كاف لمعالـ : ، كصكرتيا أف تقكؿ[ِِ: األنبياء]لىفىسىدىتىا

مف خالؿ )كمعمـك أنو لـ يفسد . فيذه مقدمة. إلياف لفسد
فيمـز عنيما نتيجة ضركرية . فيذه مقدمة ثانية( الكاقع

كذكركا مف ذلؾ أف أكؿ سكرة . (ٗٓ)ىي نفي تعدد اآللية
كىأىفَّ المَّوى يىٍبعىثي مىف ًفي :الحج إلى قكلو تعالى

فييا خمس نتائج تستنتج مف عشر  [ٕ: الحج]اٍلقيبيكرً 
ق القضية بتفصيؿ أكفى في كسنعكد إلى ىذ. (َٔ)مقدمات

الحديث عف تنظيـ القرآف لمبرىاف الجدلي ضمف ميزاف 
. منضبط

رد كالـ : كمعناه. استخداـ أسمكب القكؿ بالمكجب -ِ
: كيجعمكنو قسميف. (ُٔ)الخصـ مف فحكل كالمو

أف تقع صفة في كالـ الغير كناية عف شيء : أحدهما
: الىأثبت لو حكـ فيثبتيا لغير ذلؾ الشيء كقكلو تع
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 ٍعنىا لىًئف يىقيكليكفى ًدينىةً  ًإلىى رَّجى فَّ  اٍلمى  اأٍلىذىؿَّ  ًمٍنيىا اأٍلىعىزُّم  لىييٍخًرجى

ًلمَّوً  ًلرىسيكًلوً  اٍلًعزَّةي  كى ًلٍمميٍؤًمًنيفى  كى لىًكفَّ  كى  الى  اٍلمينىاًفًقيفى  كى

فاألعز كقعت في كالـ المنافقيف  [ٖ :المنافقكف]يىٍعمىميكفى 
ألذؿ كناية عف فريؽ المؤمنيف، كناية عف فريقيـ، كا

كأثبت المنافقكف لفريقيـ إخراج المؤمنيف مف المدينة، 
فأثبت اهلل في الرد عمييـ صفة العزة لغير فريقيـ، كىك 

صحيح ذلؾ ليخرجف : اهلل كرسكلو كالمؤمنكف، ككأنو قيؿ
األعز منيا األذؿ، لكف ىـ األذؿ المخرىج كاهلل كرسكلو 

 .(ِٔ)األعز المخرج

حمؿ لفظ كقع في كالـ الغير عمى غير مراده : يالثان
 سىيىٍحًمفيكفى : مما يحتممو، بذكر متعمقو كمنو قكلو تعالى

ـٍ  ًبالٌموً  كاٍ  ًإلىٍيًيـٍ  انقىمىٍبتيـٍ  ًإذىا لىكي ٍنييـٍ  ًلتيٍعًرضي كاٍ  عى ٍنييـٍ  فىأىٍعًرضي  عى

أرادكا إعراض عفك كصفح كأراد  [ٓٗ: التكبة]ًرٍجسه  ًإنَّييـٍ 
. (ّٔ)جتناب كمقت كمفارقةإعراض ا

كىك أف ينتقؿ المستدؿ إلى : أسمكب االنتقاؿ -ّ
استدالؿ غير الذم كاف آخذا فيو، لككف الخصـ لـ يفيـ 
كجو الداللة مف األكؿ، أك أراد أف يراكغ فتنقمو إلى ما ال 

مجاؿ فيو لممراكغة أك الخفاء، كما جاء في مناظرة 
 قىاؿى : ت قاؿ لوالخميؿ لمجبار لما ادعى أنو يحيي كيمي

ـي   ًمفى  ًبيىا فىٍأتً  اٍلمىٍشًرؽً  ًمفى  ًبالشٍَّمسً  يىٍأًتي الٌموى  فىًإفَّ  ًإٍبرىاًىي

. (ْٔ)[ِٖٓ: البقرة] اٍلمىٍغًربً 
كذلؾ بتسميـ بعض مقدماتو، . مجاراة الخصـ -ْ

لإلشارة إلى أف ىذه المقدمات ال تنتج ما يريد أف 
ٍثمينىا قىاليكٍا :يستنتجو، كذلؾ كقكلو تعالى ًإٍف أىنتيـٍ ًإالَّ بىشىره مِّ

دُّمكنىا عىمَّا كىافى يىٍعبيدي آبىآؤينىا فىٍأتيكنىا ًبسيٍمطىافو  تيًريديكفى أىف تىصي
ًبيفو  لىًكفَّ الٌموى * مُّم ـٍ كى ٍثميكي ـٍ ًإف نٍَّحفي ًإالَّ بىشىره مِّ ـٍ ريسيمييي  قىالىٍت لىيي

مىى مىف يىشىاء ًمٍف ًعبىاًدهً  فميس  .[ُُ-َُ:ىيـإبرا]يىميفُّم عى
: المراد أنيـ سممكا انتفاء الرسالة عنيـ، بؿ كأنيـ قالكا

حؽ ال سبيؿ إلى إنكاره،  ان إف ما ادعيتـ مف ككننا بشر
كمف .  (ٓٔ)كلكف ىذا ال ينافي أف يمف اهلل عمينا بالرسالة

ىذا النكع قكؿ إبراىيـ عميو السالـ  
. (ٔٔ){ىذا ربي}: في محاٌجة قكمو

ك أف يسمـ بكقكع المحاؿ تسميما جدليا، كه: التسميـ -ٓ
ليبيف ما يترتب عمى ذلؾ مف أمكر محالة، كقد يبدأ 

الكالـ حينئذ بحرؼ امتناع ليدؿ عمى أنو ممتنع الكقكع 
 كىافى  لىكٍ : المتناع كقكع شرطو، كما في قكلو سبحانو

ا كحينا ينفي  [ِِ: األنبياء]لىفىسىدىتىا المَّوي  ًإالَّ  آًليىةه  ًفيًيمى
صراحة، ثـ يسمـ كقكعو تسميما جدليا، ال يمبث أف يحكـ 

ا: الكاقع بانتفائو كما في قكلو تعالى ذى  مى لىدو  ًمف المَّوي  اتَّخى  كى
مىا ا ًإلىوو  كيؿُّم  لَّذىىىبى  ًإذنا ًإلىوو  ًمفٍ  مىعىوي  كىافى  كى مىؽى  ًبمى لىعىالى  خى  كى

ييـٍ   فالمعنى ليس مع اهلل مف إلو،. [ُٗ: المؤمنكف]بىٍعضي
كلك سمـ أف معو إليا لـز مف ذلؾ ذىاب كؿ إلو مف 

بعضيـ عمى بعض، فال يتـ في  اإلثنيف بما خمؽ، كعمكٌ 
العالـ أمر، كال ينفذ حكـ، كال تنتظـ أحكالو، كالكاقع 

، ففرض كجكد إلييف محاؿ، لما يترتب عميو ؾخالؼ ذؿ
. (ٕٔ)مف المحاؿ

كذلؾ بأف يثبت عمى لساف الخصـ حقيقة : اإلسجاؿ -ٔ
نىادىل:كاف ينكرىا، كما في قكلو تعالى ابي  كى نَّةً  أىٍصحى  اٍلجى

ابى  ٍدنىا قىدٍ  أىف النَّارً  أىٍصحى ا كىجى دىنىا مى بُّمنىا كىعى قًّا رى دتُّمـ فىيىؿٍ  حى  كىجى

ا ـٍ  كىعىدى  مَّ بُّمكي قًّا رى ـٍ  قىاليكاٍ  حى ذِّفه  فىأىذَّفى  نىعى  الٌموً  لٍَّعنىةي  أىف بىٍينىييٍـ  ميؤى

مىى كفي مثؿ ىذا المكف مف  [ْْ: األعراؼ]ًميفى الظَّاؿً  عى
التسجيؿ إثارة لكجداف المتشككيف كالمنكريف كإلثارة 

الخكؼ في أنفسيـ، حيف يسمعكف اعتراؼ مف عمى 
 شاكمتيـ، كيدفعيـ الخكؼ إلى التامؿ، عساىـ ييتدكف

(ٖٔ)  .
القدرة عمى استخراج خفايا النفوس وما تكنه : تاسعا

ظير، بما يفحـ الخصـ كيبيتو، خالؼ ما ت ،في بواطنها
كذلؾ أف القرآف حيف يخاطب النفكس يحاكرىا حكار مف 
يعمـ دخائميا كخفاياىا، كىذا المعنى يعبر عنو الصحابي 

الذم حقؽ اإليماف كناؿ بو  الجميؿ كعب بف مالؾ 
تكبة سجميا القرآف ال تزاؿ تتمى ما بقيت الدنيا، كذلؾ 

المنافقكف، كلكنو حيف تخمؼ عف غزكة تبكؾ، كاعتذر 
يا رسكؿ اهلل؛ إني كاهلل لك جمست عند غيرؾ مف : "قاؿ

أىؿ الدنيا لرأيت أني سأخرج مف سخطو بعذر، لقد 
أعطيت جدال، كلكنني كاهلل لقد عممت لئف حدثتؾ اليـك 
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حديث كذب ترضى بو عني ليكشكف اهلل أف يسخطؾ 
ف حدثتؾ حديث صدؽ تجد عمي فيو إني  (ٗٔ)عمي، كا 

عقبى اهلل عز كجؿ، كاهلل ما كاف لي مف  ألرجك فيو
.  (َٕ)"عذر

فانظر إلى ىذا الصحابي بما يتمتع بو مف مكفكر       
العقؿ كقدرة عمى الجدؿ إال أنو يدرؾ أف الجدؿ مع 

كالكحي ينزؿ يكشؼ عف خفايا النفكس بما ال  النبي 
ف ممؾ القدرة عمى قمب الحقائؽ . تنفع بالغة المجادؿ كا 

ؼ يحاكر األعراب كقد تخمفكا عف رسكؿ انظر إليو كي
: اهلل عندما عـز عمى المسير إلى مكة ألداء العمرة

 مَّفيكفى ًمفى اأٍلىٍعرىاًب شىغىمىٍتنىا أىٍمكىالينىا كىأىٍىميكنىا  سىيىقيكؿي لىؾى اٍلميخى
ـٍ قيٍؿ فىمىف فىاٍستىٍغًفٍر لىنىا يىقيكليكفى  ا لىٍيسى ًفي قيميكًبًي  ًبأىٍلًسنىًتًيـ مَّ
ـٍ نىٍفعنا  يىٍمًمؾي لىكيـ مِّفى المَّوً  رًّا أىٍك أىرىادى ًبكي ـٍ ضى شىٍيئنا ًإٍف أىرىادى ًبكي

ميكفى  ا تىٍعمى ًبيرنا بىٍؿ كىافى المَّوي ًبمى بىٍؿ ظىنىنتيـٍ أىف لَّف يىنقىًمبى  *خى
ـٍ أىبىدنا كىزييِّفى ذىًلؾى ًفي قيميكبً  الرَّسيكؿي كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًإلىى ـٍ أىٍىًميًي كي

ظىنىنتيـٍ ظىفَّ السٍَّكء ا بيكرنا كى كينتيـٍ قىٍكمن . [ُِ-َُ: الفتح] كى
كفي حديث القرآف عف قـك فرعكف يكشؼ خفايا       

ـٍ ظيٍممنا : النفكس حيث يقكؿ ديكا ًبيىا كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا أىنفيسييي حى كىجى
ميكًّا كالمعنى جحدكا بيا في ظاىر أمرىـ . [ُْ: النمؿ]كىعي
في أنفسيـ أنيا حؽ مف عند اهلل كلكنيـ أظيركا  كعممكا

. (ُٕ)العناد كالمكابرة ظمما مف عند أنفسيـ
كانظر كيؼ بيت إبراىيـ عميو السالـ النمركد عندما       

كشؼ لو حقيقة قدره الذم يعممو مف نفسو، ككشؼ زيؼ 
 فىبيًيتى الًَّذم دعكاه، بما أعجزه حتى عف المكابرة

، فمما عمـ عجزه كانقطاعو:" قاؿ ابف كثير، [ِٖٓ: البقرة]كىفىرى 
كأنو ال يقدر عمى المكابرة في ىذا المقاـ بيت، أم؛ أخرس 

.  (ِٕ)"فال يتكمـ، كقامت عميو الحجة
كمف أجمى الشكاىد عمى استخراج ما في النفكس       

مع فريؽ مف النصارل كما  ما نجده في حكار النبي 
اىمة كىي قكلو ذكرتو سكرة آؿ عمراف في آية المب

اءؾى ًمفى اٍلًعٍمـً :تعالى ؾى ًفيًو ًمف بىٍعًد مىا جى آجَّ فىمىٍف حى
ـٍ  فىقيٍؿ تىعىالىٍكٍا نىٍدعي  ًنسىاءكي ًنسىاءنىا كى ـٍ كى أىٍبنىاءنىا كىأىٍبنىاءكي

ـٍ  مىى  كىأىنفيسىنىا كأىنفيسىكي ثيَـّ نىٍبتىًيٍؿ فىنىٍجعىؿ لٍَّعنىةي الٌمًو عى
. [ُٔ: آؿ عمراف]اٍلكىاًذًبيف
قاؿ جاء العاقب  أخرج البخارم عف حذيفة       

يريداف أف  كالسيد صاحبا نجراف إلى رسكؿ اهلل 
ال تفعؿ فكاهلل لئف : فقاؿ أحدىما لصاحبو: قاؿ. يالعناه

قاال . كاف نبيا فالعناه ال نفمح نحف كال عقبنا مف بعدنا
كابعث معنا  (ّٕ)إنا نعطيؾ ما سألتنا( يعني لمنبي )

ألبعثف معكـ : "فقاؿ.  أمينا كال تبعث معنا إال أمينارجال
فاستشرؼ ليا أصحاب رسكؿ هلل " رجال أمينا حؽ أميف

 .فمما قاـ قاؿ " قـ يا أبا عبيدة بف الجراح : "فقاؿ
.  (ْٕ)"ىذا أميف ىذه األمة: "رسكؿ اهلل 

كذكر ابف إسحاؽ ىذه القصة بتفاصيؿ أكفى نأخذ       
كذلؾ أنيا جرت محاكرة بينيـ كبيف منيا مكضع الشاىد، 

، فمما نزلت ىذه اآلية دعاىـ إلى ذلؾ، فقالكا يا النبي 
أبا القاسـ دعنا ننظر في أمرنا ثـ نأتيؾ بما نريد أف 

نفعؿ فيما دعكتنا إليو، ثـ انصرفكا عنو، ثـ خمكا بالعاقب 
فقالكا يا ( ككاف أميرىـ كذك رأييـ كصاحب مشكرتيـ)

كاهلل يا معشر النصارل : ترل ؟ فقاؿعبد المسيح ماذا 
لقد عرفتـ أف محمدا لنبي مرسؿ كلقد جاءكـ بالفصؿ 

مف خبر صاحبكـ، كلقد عممتـ أنو ما العف قـك نبيا قط 
فبقي كبيرىـ كال نبت صغيرىـ، كأنو لالستئصاؿ منكـ إف 

فعمتـ، فإف كنتـ أبيتـ إال إلؼ دينكـ كاإلقامة عمى ما 
صاحبكـ فكادعكا الرجؿ أنتـ عميو مف القكؿ في 

.  (ٕٓ)كانصرفكا إلى بالدكـ

عرض اآلراء المختمفة التي تمثل أطراف الحوار : عاشرا
. (76)بأجمى صورة وأوضح بيان دون زيادة أو نقصان

مف حيث قد يككف الحكار بيف أطراؼ متكافقة       
ف اختمفت كجيات النظر، كحكار مكسى عميو  المقصد كا 

، أك حكار المشاكرة كحكار ممكة السالـ مع العبد الصالح
كقد يككف بيف أطراؼ مختمفة، كىك سبأ مع ممئيا، 

كفي حجة، اؿإظيار المغالبة كالغالب الذم يمـز فيو 
جميع ىذه األحكاؿ نجد القرآف الكريـ يكشؼ كجية نظر 
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بأمانة كدقة أكضح مما لك أراد أف يتكمـ عف  كؿ فريؽ
لمعارضة في نفسو، ذلؾ أف تقديـ الحجج المؤيدة كا

 في المكضكع الكاحد يككف أكثر فعالية كأقكل أثرا، كأمكف
كما أف القرآف ال يضيؽ ، ترسيخ المعاني المراد إيصاليا

ذرعا بذكر آراء المخالفيف ميما بمغت عارضتيـ، أك 
ظيار  خفي الباطؿ كلبس، ألنو ال يفكتو كشؼ باطميا كا 

ؾ قكلو كمف أمثمة ذؿ. (ٕٕ)زيفيا، كلنشدانو الحؽ الصريح
مىى : تعالى ـٍ عى يي ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى مَّـى آدى كىعى

اًدًقيفى ىفىقىاؿى أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاء   اٍلمىالىًئكىةً   *ؤيالء ًإف كينتيـٍ صى
ـي  قىاليكاٍ  مٍَّمتىنىا ًإنَّؾى أىنتى اٍلعىًمي ـى لىنىا ًإالَّ مىا عى انىؾى الى ًعٍم سيٍبحى

ًكيـي  ـٍ  قىاؿى  *اٍلحى آًئًي ـٍ ًبأىٍسمى ا أىنبىأىىي ـٍ فىمىمَّ آًئًي ـي أىنًبٍئييـ ًبأىٍسمى يىا آدى
ـٍ ًإنِّي أىٍعمىـي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىأىٍعمىـي  قىاؿى  ـٍ أىقيؿ لَّكي أىلى
ا ا كينتيـٍ تىٍكتيميكفى  مى مى  .(ٖٕ)[ّّ -َّ: البقرة]تيٍبديكفى كى

ذا أردت المزيد مف األمثمة        فتأمؿ النماذج كا 
المذككرة في المظير الثالث مف مظاىر اإلعجاز في 
ىذا البحث، فترل كيؼ يعرض أقكاؿ كؿ فريؽ بعرض 

.  كاضح ثـ يكر عميو بالرد كاإلبطاؿ
كفي خطاب المكافقيف المصدقيف يساير دخائؿ       

النفكس فيكتفي أحيانا بالحكـ دكف تعميؿ كما في قكلو 
ـٍ يىا أىيُّميىا ا: تعالى ٍقنىاكي زى  لًَّذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيِّبىاًت مىا رى

كٍا ًلٌمًو ًإف كينتيـٍ ًإيَّاهي تىٍعبيديكفى  ـى  *كىاٍشكيري رَّ ٍيتىةى  ًإنَّمىا حى ـي اٍلمى مىٍيكي عى
ا أيًىؿَّ ًبوً  مى ـى اٍلًخنًزيًر كى لىٍح ـى كى ًف اٍضطيرَّ  كىالدَّ ًلغىٍيًر الٌمًو فىمى

مىٍيًو ًإفَّ الٌموى غىٍيرى بىاغو كىالى عى  ـى عى : البقرة]غىفيكره رًَّحيـه  ادو فىال ًإٍث
ُِٕ-ُّٕ] .

كقد يستطرد في التعميؿ كاإلقناع؛ النتزاع ما في       
النفكس مف غمبة اإللؼ كالعادة، كىنا ترل تمازج الحكار 
اليادؼ إلى غرس القناعة في النفس مع التشريع دكف 

يىا : كما في قكلو تعالىاالكتفاء باألمر كالنيي المجرد، 
ـي  ابي كىاألىٍزالى ٍيًسري كىاألىنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى أىيُّميىا الًَّذيفى آمىنيكٍا ًإنَّمى

ـٍ تيٍفًمحيكفى  ًرٍجسه  ًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي ًإنَّمىا  *مٍِّف عىمى
ـي اٍلعىدىاكىةى كىاؿٍ  ييًريدي  ٍمًر الشٍَّيطىافي أىف ييكًقعى بىٍينىكي اء ًفي اٍلخى بىٍغضى

ٍيًسرً  الىًة فىيىٍؿ أىنتـي  كىاٍلمى ًف الصَّ ـٍ عىف ًذٍكًر الٌمًو كىعى دَّكي يىصي كى
.  [ُٗ -َٗ:المائدة]مُّمنتىييكفى 

تتبع الشبهات من أقاصي النفس  :حادي عشر
ينضاؼ  .واإلحاطة بموضوع الحوار من كافة جوانبه
ضية إلى الكجو السابؽ أف القرآف حيف يتناكؿ الؽ

المطركحة يمـ بيا مف كافة جكانبيا، كيتتبع أطرافيا 
كأبعادىا في النفس البشرية، كيطارد في ثناياىا الكساكس 
كاليكاجس، بحيث ال يدع شاردة كال كاردة منيا كال يذر، 

قاؿ . متابعة العميـ بخائنة األعيف كما تخفي الصدكر
نىٍعمىـي : تعالى نسىافى كى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى ٍسًكسي ًبًو نىٍفسيوي  كى ا تيكى مى

نىٍحفي أىٍقرىبي ًإلىٍيوً  ًريدً  كى ٍبًؿ اٍلكى تأمؿ في ىذه . [ُٔ: ؽ]ًمٍف حى
اآليات التي يطارد بيا كساكس المشركيف حكؿ نبكة 

كفى :محمد  ا تيٍبًصري ـي ًبمى كفى * فىالى أيٍقًس مىا الى تيٍبًصري ًإنَّوي * كى
مىا ىيكى  *لىقىٍكؿي رىسيكؿو كىًريـو  ًبقىٍكًؿ شىاًعرو قىًميالن مىا  كى

كفى * تيٍؤًمنيكفى  ا تىذىكَّري تىنًزيؿه مِّف  *كىالى ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميالن مى
: كفي قكلو تعالى. (ٕٗ)[ّْ-ّٖ: الحاقة]رَّبِّ اٍلعىالىًميفى 

 ٍبًح ًإذىا تىنىفَّسى  *كىالمٍَّيًؿ ًإذىا عىٍسعىسى ًإنَّوي لىقىٍكؿي رىسيكؿو * كىالصُّم
 *ثىَـّ أىًميفو  ميطىاعو  *ًذم قيكَّةو ًعندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكيفو  *كىًريـو 

اًحبيكيـ ًبمىٍجنيكفو  مىا صى لىقىٍد رىآهي ًباأٍليفيًؽ اٍلميًبيفً  *كى مىا ىيكى  *كى كى
ًنيفو  مىى اٍلغىٍيًب ًبضى مىا ىيكى ًبقىٍكًؿ شىٍيطىافو رىًجيـو  *عى فىأىٍيفى * كى

. [ِٕ-ُٕ: التككير]لٍِّمعىالىًميفى  ًإٍف ىيكى ًإالَّ ًذٍكره  *تىٍذىىبيكفى 
انظر كيؼ يغمؽ دكنيـ كؿ أبكاب اليرب أك سبؿ الفرار 
مف اإلقرار، كال يدع ليـ ذريعة أك بابا لمفرار إال أغمقو 

دكنيـ، فأيف تذىبكف؟ إذ ال مناص مف التسميـ 
أيف تذىبكف في حكمكـ : "قاؿ سيد قطب. كاإلذعاف

ف الحؽ كىك كقكلكـ؟ أك أيف تذىبكف منصرفيف ع
 .(َٖ)!"يكاجيكـ أينما ذىبتـ

أىفىنىٍجعىؿي اٍلميٍسًمًميفى : كاقرأ قكؿ اهلل تعالى      
ـٍ كىٍيؼى تىٍحكيميكفى  *كىاٍلميٍجًرًميفى  ا لىكي ـٍ ًكتىابه ًفيًو  أىـٍ  *مى لىكي
كفى  *تىٍدريسيكفى  يَّري ا يىتىخى ـٍ ًفيًو لىمى ـٍ أىٍيمىافه  *ًإفَّ لىكي ـٍ لىكي مىٍينىا  أى عى

ا تىٍحكيميكفى بى  ـٍ لىمى ًة ًإفَّ لىكي ٍمييـ أىيُّمييـ *اًلغىةه ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى  سى
ـٍ ًإف كىانيكا  *ًبذىًلؾى زىًعيـه  كىاًئًي ـٍ لىييـٍ شيرىكىاء فىٍميىٍأتيكا ًبشيرى أى
اًدًقيفى  فانظر في ىذه اآليات كيؼ ترد . [ُْ-ّٓ: القمـ]صى

مثؿ ما عمى المشركيف دعكاىـ أف ليـ في اآلخرة 
لممؤمنيف بؿ أفضؿ، كقد كبخكا كقرعا باستفيامات 
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، أىفىنىٍجعىؿي اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍجًرًميفى : سبعة؛ األكؿ
ـٍ :كالثاني ا لىكي  أىـٍ : ، كالرابعكىٍيؼى تىٍحكيميكفى  :، كالثالثمى

ـٍ ًكتىابه  ـٍ أىٍيمىافه : ، كالخامسلىكي ـٍ لىكي  أىيُّمييـ: ، كالسادسأى
ـٍ لىييـٍ شيرىكىاء: ، كلمسابعؾى زىًعيـه ًبذىؿً  أى

فانظر ىذه . (ُٖ)
األسئمة المتكالية كيؼ تحكـ عميـ الطكؽ كتغمؽ دكنيـ 

كقد نبو سبحانو كتعالى : "قاؿ البيضاكم. أبكاب المجاجة
في ىذه اآليات عمى نفي جميع ما يمكف أف يتشبثكا بو 

 أك كعد أك (ِٖ)مف عقؿ أك نقؿ يدؿ عميو االستحقاؽ
محض تقميد عمى الترتيب تنبييا عمى مراتب النظر 

. (ّٖ)"كتزييفا لما ال سند لو

اشتمال األدلة القرآنية عمى البراهين  :ثاني عشر
ذات المقدمات كالنتائج القائمة عمى ميزاف  واألقيسة
يحكم محاسف ما كصؿ إليو العقؿ البشرم في  منضبط

 ميداف الحكار كالبحث كالمنطؽ، سميما مف عيكبو
كمزالقو، ييدم إلى سبيؿ الحؽ كالرشاد يعصـ مف الكقكع 

قاؿ ، سكاء في العقيدة أك الشريعة أك السمكؾ، في الخطأ
في الشفاء في ذكر إعجاز  (ْٖ)عياض القاضي
فجمع فيو مف بياف عمـ الشرائع كالحجج كالتنبيو ":القرآف

عمى طرؽ الحجج العقميات كالرد عمى فرؽ األمـ 
بينة سيمة األلفاظ مكجزة  ببراىيف قكية كأدلة

نو يشتمؿ عمى الدليؿ اليادم إلى أأم  .(ٖٓ)"المقاصد
 الحؽ بما يمتاز بو مف قكة ككضكح، كبتنبييو عمى

أم أف لممحاجة العقمية طرقا ( طرؽ الحجج العقميات)
الكشؼ غرضو ، خاصة منضبطة، سماىا القرآف ميزانا

ا كبيذا المفظ عبر عنوعف صحة االستدالؿ كسالمتو، 
كاستدال عميو  (ٖٔ)كؿ مف اإلماميف الغزالي كابف تيمية

ٍمنىا لىقىدٍ :اهلل تعالىبقكؿ  ٍلنىا ًباٍلبىيِّنىاتً  ريسيمىنىا أىٍرسى  مىعىييـي  كىأىنزى

 .[ِٓ:الحديد]ًباٍلًقٍسطً  النَّاسي  اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى 
فىعىيىا كىالسَّمىاء:قؿككؽ عى اٍلًميزىافى  رى  ًفي تىٍطغىٍكا أىالَّ * كىكىضى

ٍزفى  كىأىًقيميكا *اٍلًميزىافً  كا ًباٍلًقٍسًط كىالى  اٍلكى  اٍلًميزىافى  تيٍخًسري
، كليس ىذا الميزاف خاصا باألعياف، بؿ [ٗ-ٕ :الرحمف]

يشتمؿ عمى ما تعرؼ بو المقادير مف األكزاف كاألطكاؿ 
كاألحجاـ، كما يعرؼ بو تماثؿ المتماثالت كاختالؼ 

ككذلؾ تعرؼ بو الفركع المقيسة عمى المختمفات، 
أصكليا مف الشرعيات كالعقميات التي تعرؼ بالمكازيف 
المشتركة بينيا كىي الكصؼ الجامع المشترؾ الذم 

التي يمكف البحث  (ٖٖ)، أك العمة(ٕٖ)يسمى الحد األكسط
عف كجكدىا أك عدمو إلدراؾ التماثؿ أك التبايف بيف 

يستخدـ ىذا األسمكب األشياء، كحيف نجد القرآف العظيـ 
، ندرؾ مف خاللو ميزاف الفكر الذم (ٖٗ)كيرشد إليو

. يكشؼ الحؽ مف الباطؿ
ىـ ما تميزت بو طريؽ أكيمكف أف نشير إلى       

القرآف إلى اليداية كالمعرفة عف طريؽ الفمسفة كذلؾ مف 
: جكانب متعددة منيا

اعتماد الحكاس طريقا سميما إلى معرفة الماىية دكف  -ُ
ال لما كثؽ بمعرفة أبداتشؾ كقد . يؾ في صحة نتائجيا، كا 

كىالى  :ارشد القرآف إلى ذلؾ في آيات عدة منيا قكلو تعالى
رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّم  ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى تىٍقؼي مى

ٍنوي مىٍسؤيكالن  ، كىذا بالطبع يييئ [ّٔ: اإلسراء]أيكلػًئؾى كىافى عى
سباب لمناس جميعا ألدراؾ المعمكمات األكلية المبثكثة األ

قدرا  دي في صفحات الككف الالزمة إلعماؿ الفكر، كما يكجً 
مشتركا مف البدىيات كالمسممات التي تعد الركائز 

. كالمنطمقات لمترقي في التفكير
االعتماد في تحديد الماىية عمى الكجكد الخارجي ال  -ِ

يعتمد المنطؽ عمى الحد،  عمى التصكر الذىني، في حيف
كدليؿ ذلؾ . (َٗ)كىذه الطريؽ تعرضت النتقادات كثيرة 

مىى  :قكلو تعالى ـٍ عى يي ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى مَّـى آدى كىعى
اًدًقيفى اٍلمىالىًئكىًة فىقىاؿى أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاء   ىىػؤيالء ًإف كينتيـٍ صى

ات، ثـ أشار إلييا، المسمي فانظر كيؼ عرض [ُّ:البقرة]
مما يدؿ عمى كجكدىا في الخارج، ألنو الطريؽ إلى 

. التصكر الذىني
 تنكع األدلة كاختالؼ طرقيا كعدـ اقتصارىا عمى  -ّ

األقيسة المنطقية كالتجربة كالسبر كالتقسيـ، كالقياس 
كذلؾ أنو غمب عمى  .(ُٗ)المبني عمى العمة، كاالستقراء 
العقمية ال تككف إال بيذا مف أكلع بالمنطؽ أف األدلة 

المكف مف األقييسة المنطقية كاألشكاؿ البرىانية، كىي ال 
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تعدك أف تككف طريقة مف الطرؽ البرىانية إذا صحت 
. مقدماتيا، كثبت التالـز بينيا

سيكلة األدلة كيسرىا بقربيا مف الفطرة كعدـ تقيدىا  -ْ
كقد بينا . بمصطمحات خاصة ال يتقنيا إال أىؿ الصنعة

. تحت عنكاف خطاب القرآف لكافة مستكيات الناس
سمكىا في األىداؼ كالغايات؛ حيث تيدؼ المعرفة  -ٓ

القرآنية إلى تعريؼ اإلنساف بخالقو، كتعريفو بنفسو، كما 
هلل عميو مف حؽ، كما لمعبد عند اهلل مف حؽ، ليبصر 

 كىأىٍىًديىؾى  .تىزىكَّى أىف ًإلىى لَّؾى  ىىؿ :طريؽ السعادة العظمى
بِّؾى  ًإلىى  آىمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّميىا يىا [ُٗ-ُٖ :النازعات]فىتىٍخشىى رى

مىى ىىؿٍ  ـٍ عى ارىةو  أىديلُّمكي : الصؼ] أىًليـو  عىذىابو  مِّفٍ  تينًجيكيـ ًتجى
َُ]. 
. صحة االحتجاج عمى الغير بالمجربات كالمتكاترات -ٔ

ف إذا كاف المناطقة ال يحتجكف إال بما أثبتو العقؿ كيقكلك
. (ِٗ)بأف المتكاترات ال يقـك بيا البرىاف عمى المنازع

كغرضيـ مف ذلؾ إنكار ما تكاتر عف األنبياء صمكات 
كالكاقع أف . اهلل عمييـ مف البراىيف كاآليات كالمعجزات

شيرة األنبياء كأحكاليـ أكثر ظيكرا مف أخبار المناطقة 
كليذا كاف التأريخ عند األمـ يرتبط بيـ ال بأخبار 

. (ّٗ)ناطقةالـ
تتميز األدلة القرآنية أنيا تفيد اليقيف بنفسيا كتحمؿ  -ٕ

الحجة كالبرىاف بذاتيا، ألنيا تبني احتجاجيا عمى 
كتكصؿ إلى التعريؼ بما لـ يكف . البدىيات كالمسممات

 . معمكما
ذلؾ أف القرآف حيف تحدل العرب أف يأتكا بمثمو،       

باء، كفطاحؿ أك بسكرة مثمو، إنما تحدل مصاقع الخط
الشعراء كالفصحاء، كأكابر البمغاء، الذيف ذاع صيتيـ، 

ككذلؾ حيف تحدل . كاشتيرت منازالتيـ كمساجالتيـ
إنما تحدل شكامخ  ،(ْٗ)البشر أف يأتكا بسكرة مف مثمو

كما مف . القمـ كشكاىؽ اإلبداع في اإلنجاز البشرم
إبداع بشرم بمغ الناس فيو غايتو، كبذلكا أقصى ما 

، فكضع أماـ جنسو مما جاء في القرآف العظيـ إال لدييـ

بدا عكاره كعجزه كقصكره، كقـك اجتيدكا في اختراع 
المصباح لتبديد الظالـ، كبالغكا في تحسينو كتقكية 
إضاءتو حتى بمغكا فيو غاية ما عندىـ، فمما طمعت 

.  الشمس بيت نكره كاضمحؿ أثره
سف إبداع ككذلؾ المنطؽ فقد حكل الكثير مف محا      

العقؿ البشرم، كبمغ أعالي ما يمكف أف تصؿ إليو طاقة 
اإلنساف، كلكنو ظؿ عاجزا عف الكفاء بأغراض البحث 
كالمعرفة في كافة جكانبيا، قاصرا عف الكصكؿ إلى 
اليقيف الذم يتفاعؿ مع النفس كيترؾ أثره فييا بحيث 

فمما نزؿ القرآف العظيـ فعؿ فعمو بالنفكس . تطمئف إليو
. بذلت الميج كاألركاح في سبيمو راضية مطمئنة حتى

ككاف الفرؽ بيف األثريف كما بيف نكر السراج كنكر 
 . الشمس

في المفظ مع الوفاء بحق  (5 )اإليجاز :ثالث عشر
فإذا انضاؼ إلى الكجكه السابقة أنو يجمعيا : المعنى

بأكجز عبارة كأجمعيا دكف أف يؤثر ذلؾ عمى ظيكر 
ر نقصاف، أدركت أف ىذا القرآف المعنى بكمالو مف غي

ذا كاف اإليجاز مف . ال يمكف أف يككف مف كالـ البشر كا 
، فيك في القرآف (ٔٗ)أىـ خصائص البميغ مف الكالـ

ذا كاف اإليجاز في . (ٕٗ)سماىا درجة كأعالىا منزلةأ كا 
سائر المكضكعات كالمجاالت جميال محببا فيك في 

ألف مف  ميداف الحكار أشد جماال بؿ أكثر ضركرة،
أف تنقؿ المعنى إلى الطرؼ اآلخر  نجاح الحكار عكامؿ

كافيا غير منقكص، دكف إسياب كال إمالؿ، كال أف تشغؿ 
فكره بما ال يدخؿ في مكضكع الحكار، أك تشتت فكره 
عف أىـ عناصره إلى فركعيا كجزئياتيا، دكف أصكليا 

 .كأمياتيا
 كالجمع بيف ىذيف الكصفيف في كالـ البشر ال      

كاإلبداع فيو نسبي، ال يبمغ درجة . يخمك مف كىف
فالذم يعمد إلى ادخار المفظ كعدـ اإلنفاؽ منو "الكماؿ، 

إال عمى حد الضركرة ال ينفؾ مف أف يحيؼ عمى 
المعنى قميال أك كثيرا، كذلؾ أنو إما أف يؤدم لؾ مراده 
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ما أف يذىب فيو إلى شيء مف ...جممة ال تفصيال ، كا 
إذ يأخذه الحذر مف اإلكثار كاإلسراؼ التفصيؿ، لكنو 

يبذؿ جيده في ضـ أطرافو كحذؼ ما استطاع مف 
أدكات التمييد كالتشكيؽ، ككسائؿ التقرير كالتثبيت، كما 
إلى ذلؾ مما تمس إليو حاجة النفس في البياف، حتى 
يخرجو ثكبا متقمصا يقصر عف غايتو، أك ىيكال مف 

كاحد مف  كرب حرؼ. العظـ ال يكسكه لحـ كال عصب
الكالـ يذىب بمائو كركنقو، كيكسؼ شمس فصاحتو، 
كرب اختصار يطكم الكالـ طيا يزىؽ ركحو كيعمي 

لغازا .  (ٖٗ)"طريقو كيرد إيجازه عيا كا 
كعامة مف أف يفي بحؽ المعنى يجد نفسو مسكقا       

إلى أف يمد في الكالـ مدا، ألنو ال يجد في القميؿ ما 
فإذا . رسالتيا كاممةيشفي صدره، كيؤدم عف نفسو 

أعطى نفسو حظيا مف ذلؾ ال يمبث أف يباعد ما بيف 
أطراؼ كالمو، فيبطيء بالكصكؿ إلى غايتو، مما يذىب 
بنشاط السامع، كيفتر عزمو، كتجعؿ مف كالمؾ حاجزا 

كذلؾ إذا كاف يعمد إلى . (ٗٗ)لكالمؾ أف يبمغ غايتو
ؿ معنى كاحد، فكيؼ إذا أراد أف يجمع في الكالـ القمي

. أكبر قسط مف المعاني
كلكنؾ حيف تنظر في القرآف حيثما شئت، ترل       

كيؼ تجتمع ىاتاف الغايتاف مف غير فتكر كال انقطاع، 
تجد بيانا قد قدر عمى حاجة النفس أحسف تقدير، ككفى 
بحاجة المقاـ خير كفاء، ال تحس فيو بتخمة اإلسراؼ 

تي أراد كال بمخمصة التقتير، يؤدم لؾ كؿ المعاني اؿ
نقية ال يشكبيا شيء مما ىك غريب عنيا، كافية ال يشذ 

كؿ . عنيا شيء مف عناصرىا األصمية كلكاحقيا الكمالية
فكؿ عضك مف أعضاء الكالـ . ذلؾ في أكجز لفظ كأنقاه

يؤدم دكره، فالحركؼ في كمماتيا كالكممات في جمميا 
كالجمؿ في نظميا، كؿ ذلؾ يؤدم رسالة يفي بغرضيا، 

 .(ََُ)غني عنو في مكانو سكاهكال م
العظيـ كلك أننا كقفنا عند نمكذج مف حكارات القرآف       

لنرل براعة اإليجاز مع غزارة ما تحكيو مف المعاني، 
كعمى األخص ما يتميز بو الحكار القرآني مف عناصر 

ىا كليكف ذلؾ في قكلو دالسمك كالتميز التي نحف بصد
آجَّ  مالَّذً  ًإلىى تىرى  أىلىـٍ : تعالى ـى  حى  الٌموي  آتىاهي  أىفٍ  ًربِّوً  ًفي ًإٍبرىاًىي

ـي  قىاؿى  ًإذٍ  اٍلميٍمؾى  بِّيى  ًإٍبرىاًىي ييًميتي  ييٍحيًػي الًَّذم رى  أيٍحيًػي أىنىا قىاؿى  كى

ـي  قىاؿى  كىأيًميتي   فىٍأتً  اٍلمىٍشًرؽً  ًمفى  ًبالشٍَّمسً  يىٍأًتي الٌموى  فىًإفَّ  ًإٍبرىاًىي

 اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  كىالٌموي  كىفىرى  الًَّذم بيًيتى ؼى  اٍلمىٍغًربً  ًمفى  ًبيىا

كـ حكت ىذه اآلية الكريمة ذات . [ِٖٓ: البقرة]الظَّاًلًميفى 
الكممات المحدكدة الكثير مف المعاني كالمقاصد التي تعد 

:  مف أىـ لكاـز الحكار منيا
الكشؼ عف طرفي الحكار كمكضكعو كأسبابو؛  -ُ

عميو السالـ، كالذم حاٌجو في إبراىيـ : الحكار ىما افطرؼ
 اٍلميٍمؾى  الٌموي  آتىاهي  أىفٍ ربو، كقد كشؼ عف صفتو حيف قاؿ 

رب : كأما مكضكع الحكار فيك. فيك إذف ممؾ زمانو
آجَّ : إبراىيـ كما يظير مف قكلو ـى  حى كأما . ًربِّوً  ًفي ًإٍبرىاًىي

ما رأل فيو : السبب الحامؿ عمى ىذه المحاجة فيي
ف أبية الممؾ كزىكتو كغركره، مما جعمو الممؾ نفسو ـ

(َُُ)جاحدا لمف أنعـ عميو بيذا الممؾ
 ٍاٍلميٍمؾى  الٌموي  آتىاهي  أىف 

فيذه الجممة دلت عمى صفة المجادؿ، كسبب جدالو، 
كما كشفت عف مدل الجحكد، ككضعو لو مكضع 

غترار ىذا النكع مف البشر كتعالييـ االشكر، كدلت عمى 
خاصة الدعاة إلى اهلل كحممة  عمى أىؿ العمـ كالفكر،

الفكر الصائب، حيث يمثؿ ىذا الحكار صراعا بيف 
.  سمطاف الممؾ كسمطاف العمـ حيف يفترقاف

 (َُِ)كفي صيغة االستفياـ التعجبي      
 ًٍإلىى تىرى  أىلىـ 

آجَّ  الًَّذم ـى  حى تممس إثارة التعجب ممف ! ًربِّوً  ًفي ًإٍبرىاًىي
م أمر ىك بو خبير كبمعرفتو يحاج إبراىيـ عميو السالـ ؼ

جدير فيك مختص بيذا، مرجع لكؿ مف أراد إصابة عيف 
الحؽ كالسداد فيو، فيك الذم آتاه اهلل رشده، كآتاه الحجة 
عمى قكمو كىك عمـ التكحيد، ثـ تجد مف يجادلو فيو؟ 

كما فيو تعجيب مف .ميما كانت مؤىالتو، كلك كاف الممؾ
 تعالى، كفي نسبة جرأة الكافر عمى المحاجة في اهلل

الرب إلى إبراىيـ مع أنو رب الممؾ أيضا، كرب كؿ 
خصاص إبراىيـ إشيء، فيو مف المقاصد ما يدؿ عمى 

بمزيد الصمة بيذا الرب الذم تفرد إبراىيـ في ذلؾ 
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العصر بالدعكة إليو كالمجاىدة في سبيمو، فحاز منو 
منزلة الخمة، كحظي منو بالنصرة كالعناية حتى أبطؿ 

كؿ ذلؾ مما . ة اإلحراؽ مف النار مف أجموخاصي
يكشؼ عف ضركرة كجكد المؤىالت، كالتكافؤ في أطراؼ 

. الحكار
مجريات الحكار؛ كيؼ بدأ، ككيؼ يعزز الدعكل  -ِ

بِّيى ببرىانيا، حيث قاؿ إبراىيـ عميو السالـ   ييٍحًيي الًَّذم رى
ييًميتي  فالدليؿ عمى أنو الرب ال رب سكاه أنو يتفرد  كى
فقاؿ . ياء كاإلماتة التي يعجز عنيا كؿ مف سكاهباإلح
مدعيا أف األسباب التي يقـك  كىأيًميتي  أيٍحًيي أىنىا: الممؾ

بيا البشر مما يؤدم إلى كجكد الحياة أك المكت كالكقاع 
أك القتؿ كنحكه ىك عيف اإلحياء كاإلماتة، خاصة مما 
يقع تحت سمطاف الممؾ، كالحكـ باإلعداـ، أك العفك 

ككاف ذلؾ منو عمى سبيؿ المراكغة في مفيـك . عنو
اإلحياء كاإلماتة، فعدؿ إبراىيـ عميو السالـ عف ىذه 

الحجة ال لضعفيا كعجزىا عف اإلثبات، بؿ لكجكد شبية 
مدخؿ يتذرع بو الخصـ كيناكر مما يفتح بابا لممماحكة 

 فىٍأتً  اٍلمىٍشًرؽً  ًمفى  ًبالشٍَّمسً  يىٍأًتي الٌموى  فىًإفَّ : خاصة، فقاؿ

فيككف إبراىيـ عميو السالـ قد حقؽ . اٍلمىٍغًربً  ًمفى  ًبيىا
: أغراضا عدة منيا

البراعة في تحقيؽ أسمكب االنتقاؿ مف حجة إلى حجة  -ُ
. أقكل كأسرع في اإلجياز عمى حجة الخصـ

.  الكشؼ عف سرعة البديية كأىميتيا في الحكار -ِ
راكغ قطع دابر المراكغة بإزالة أسبابيا، حيث  -ّ

الخصـ في مفيـك اإلحياء كاإلماتة، كأراد أف 
يصرؼ المعنى عف حقيقتة، كال شؾ أف تحديد 

 .المفاىيـ كالمصطمحات أمر ضركرم لضبط الحكار
عدؿ عما يكىـ كقكعو تحت سمطاف الممؾ، مما يجعمو  -ْ

مدعيا ل لكىية إلى ما ليس لمممؾ عميو شبية سمطاف 
فيؿ . العالـ العمكمكال تأثير، كىك مما يقع في حيز 
الشمس كالقمر مف سمطاف ألحد مف البشر عمى 

. كلك كاف الممؾ كالنجـك كالسماكات؟
لـ، ليككف  ػالعدكؿ عف االسـ النسبي إلى االسـ الع -ٓ

أبمغ في إظيار المقصكد، كأدعى إلى إيقاع الميابة 
في نفس العنيد، فمـ يقؿ إبراىيـ فإف ربي يأتي 

قاؿ فإف اهلل يأتي بالشمس مف المشرؽ، بؿ 
بالشمس مف المشرؽ، حيث أراد المعيف أف ينسب 
إلى نفسو الربكبية، كأنو رب كؿ مف في مممكتو، 
كأراد إبراىيـ عميو السالـ أف يذكر ربو بيذا االسـ 
العمـ الكبير التي ترتعد الفرائص عند ذكره، كتذؿ 

. الجبابرة لعظمتو، كيبيت المتكبركف لييبتو
إبراىيـ عميو السالـ الميزاف العقمي  تضمنت محاجتو -ٔ

في االستدالؿ؛ ذلؾ أف الحجة اشتممت ضمنا عمى 
أصميف تكلدت عنيما نتيجة كصكرة كذلؾ أف 

كؿ مف يقدر عمى إطالع الشمس فيك :" تقكؿ
ليي ىك القادر عمى اإلطالع، . اإللو، فيذا أصؿ كا 
فمـز مف مجمكعيما أف إليي ىك . كىذا أصؿ ثاف

. (َُّ)"اإللو دكنؾ
كما تظير ىذه المحاجة صكرة إفحاـ الخصـ  -ٕ

المعاند بمجابيتو بما يعمـ مف نفسو مف العجز 
كالقصكر عما يدعي مما يريد إخضاع الناس لو 

بالظمـ كالتجبر، فجاءه مف يرده إلى صكابو كيكبح 
. جماح غركره

كما ال يخفى أنيا عالجت مكضكعا مف أخطر القضايا  -ٖ
عاء فريؽ مف البشر األلكىية اإلنسانية، متمثمة باد

رككنا إلى سمطاف الممؾ، فيدع فريقا مف الناس يستبد 
بيـ الغركر كالتجبر، كفي المقابؿ تجد فريقا يستبد بيـ 

الخنكع كالذؿ فيرضكف بالخضكع كالدكف، حيف 
تنطمس بصيرتيـ أماـ مطالب الدنيا التي يتكىمكف 
 كجكدىا بأيدم الممكؾ، فجاء مكقؼ إبراىيـ عميو

السالـ ليرد الجنس البشرم إلى االعتداؿ، حيف ال 
. تتخذ إليا سكل اهلل

 

الخاتمة 

. النتائج: أوال

كه اإلعجاز القرآني، فمع كؿ تطكرال تنحصر كج -ُ
كاكتشاؼ جديد، كمع كؿ فتح لباب مف أبكاب العمـ 
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ذلكـ الكتاب الذم ال . كالفكر، يجكد القرآف بالمزيد
.  تو كال تنقضي عجائبودٌ تنفد جً 

لـ يغفؿ العمماء عف فكرة إعجاز القرآف في ميداف  -ِ
نما كانت تستكقفيـ كتستمفت  الجدؿ كالحكار، كا 

نظرىـ، فيذكركا ذلؾ بإشارات كعبارات، تشير إلى 
جكانب متفرقة، أك تعالج مباحث جزئية، فكانت ىذه 
الجيكد بحاجة إلى تمحيص كدراسة كتجميع كتنظيـ 

ضافة ألداء ىذا الدكر،  فكاف ىذا البحث محاكلة. كا 
إلخراجو بطريقة تبرز صكرة لكجو جديد مف كجكه 

 .اإلعجاز القرآني

ظير مف خالؿ ىذه الدراسة أف مظاىر اإلعجاز  -ّ
في الحكار القرآني تتجمى في جكانب متعددة، منيا 
ما يتعمؽ بطريؽ إثبات اإلعجاز نفسو، كمنيا ما 

يتعمؽ بمكضكعات الحكار مف حيث الكفاء 
الكشؼ عف غكامضيا التي يعجز بأغراضيا، ك

البشر بكسائؿ بحثيـ عف بمكغيا، كمنيا ما يتعمؽ 
بأساليب البياف، كطرؽ الخطاب مف حيث اليسر 
كالكضكح كالتنكع المتالئـ مع المكاقؼ، أك تقريب 
البعيد مف النفس بصكرة محسة متخيمة، كمنيا ما 

يتعمؽ بالمداخؿ إلى النفس كطرؽ التأثير بيا 
تيا، كمنيا ما يتعمؽ بضبط التفكير كمناغمة فطر

كتكجييو كتنظيمو بطريقة محكمة تعصـ الذىف مف 
 .الخطأ في االستدالؿ

: التوصيات: ثانيا
يكصي بتالكة القرآف بتدبر كتأمؿ، لفيـ معانيو  -ُ

كمقاصده، كاستخراج الكثير مف أسرار إعجازه، ففي 
الكثير ... ساليبوأكمعانيو، كتراكيبو، ك قنظمو كألفاظ

كالذم يعنينا منيا . مظاىر إعجازه التي ال تنفد مف
ىنا التكقؼ عند مكاطف الحكار لمتأمؿ في كيفية 

عرض األقكاؿ كالرد عمييا، كتتبع العكامؿ المؤثرة في 
بطاؿ الباطؿ كمقارعة  إيجاد اإلقناع كتثبيت الحؽ كا 

.  الخصـك بالحجة القكية الكاضحة

 الحياة كه اإلعجاز كمظاىره في ػادة مف كجػاإلؼ -ِ

 :العممية مف حيث     

االستدالؿ عمى أف ىذا القرآف تنزيؿ مف حكيـ خبير،  -أ
قامة الحجة عمى  كال يمكف أف يككف مف البشر، كا 

. المكذبيف
.  زيادة اإليماف كتمكينو في قمكب المؤمنيف -ب
اإلفادة مف أساليب القرآف في يسرىا ككضكحيا،  -ج

حكاميا، كمداخميا في ا لدعكة إلى اهلل كقكتيا، كا 
عمكما، كفي الحكار خصكصا، ذلؾ أف أإللماـ بيا 

يقٌكم ممكة الحكار، كيطمعو عمى كيفية معالجة 
.  مسائمو، كاختيار المناسب منيا في المكاقؼ المناسبة

قد يفتح ىذا البحث أبكابا إلى الدراسات النفسية، مف  -ّ
لى  خالؿ مداخؿ القرآف إلى النفس البشرية، كا 

.  م ميزاف االستدالؿ العقمي القرآنيدراسات ؼ
كفي الختاـ؛ ىذا ما تيسر لي الكقكؼ عميو مف مظاىر  

اإلعجاز القرآني في ميداف الحكار كالجدؿ فإف 
أصبت فبتكفيؽ مف اهلل، كما تكفيقي إال باهلل، فمو 
ف أخطأت فحسبي أف يككف  الحمد كالفضؿ، كا 

أف لممخطيء أجر أسأؿ اهلل أف ال يفكتني، كيسرني 
سداءاتيـ مع كافر  أقؼ عمى نصائح العمماء كا 

.  الشكر كالعرفاف
 ،،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 :الهوامش
                                              

الباقالني، أبك بكر محمد بف الطيب، إعجاز  :انظر (ُ)
ر المعارؼ، ، داّط، السيد أحمد صقر :تحقيؽالقرآف، 

. ّٓص
، السيكطي .ّّ، صإعجاز القرآف ،لباقالنيا: انظر (ِ)

معترؾ األقراف في إعجاز جالؿ الديف عبد الرحمف، 
عمي محمد البجاكم، دار الفكر العربي، : ، تحقيؽالقرآف

. ِّٗ، صُج
 .ّْ، صلباقالني، إعجاز القرآفا :انظر (ّ)
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فقد  .ْٔٓ، صُ، جمعترؾ األقراف، السيكطي: انظر (ْ)
أفرد السيكطي كجيا لإلعجاز ىك الكجو الثالثكف، كىك 

: كذكره في .اشتمالو عمى جميع أنكاع البراىيف كاألدلة
محمد أبك الفضؿ : ، تحقيؽعمـك القرآف اإلتقاف في

عمى . ـُْٕٗإبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
كذكر أف  .َٔ، صْ، جأنو كجو مف كجكه عمـك القرآف

د جدؿ القرآف بالتصنيؼ نجـ الديف الطكفي، أكؿ مف أفر
كىك سميماف بف عبد القادر بف عبدالكريـ المتكفى سنة 

 .ىُٕٔ
حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب مف نسؿ زيد بف  (ٓ)

الزركمي، خير الديف، . الخطاب اخك عمر بف الخطاب
األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب 

ابف خمكاف، . ِّٕ، صِالمستشرقيف، جكالمستعربيف ك
أبك العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، 

يكسؼ عمي : كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ
طكيؿ، كمريـ قاسـ طكيؿ، الطبعة األكلى، 

ـ، محمد عمي بيضكف، دار الكتب ُٖٗٗ/ىُُْٗ
ترجمة رقـ . ُْٖ، صِلبناف، ج-العممية، بيركت

َِٕ. 
الخطابي، حمد بف محمد بف إبراىيـ، رسالة في اإلعجاز  (ٔ)

ثالث رسائؿ في  ، مطبكع ضمف(بياف إعجاز القرآف)
محمد خمؼ اهلل كمحمد زغمكؿ سالـ، : ، تحقيؽاإلعجاز

 .َٕت، ص.دار المعارؼ، د
، ُ، دار صادر، جسنداإلماـ أحمد ابف حنبؿ، الـ (ٕ)

، ْتو، جمنتخب كنز العماؿ بحاشي مع .ُٕص
البنا، أحمد عبد الرحمف، الفتح الرباني  .ُّٕص

لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني مع شرحو 
بمكغ األماني في أسرار الفتح الرباني، دار الشياب، 

 .َِّ، صَِالقاىرة، ج
البخارم، محمد بف إسماعيؿ، الجامع الصحيح المسند  (ٖ)

رم مف أمكر رسكؿ اهلل كسننو كأيامو، متف فتح البا
بشرح صحيح البخارم، بيت األفكار الدكلية، تكزيع 

 ،لمجمد الثاني، اُْٖٗ حديث رقـالمؤتمف لمتكزيع، 
. ُِِٗص

 

-ّٕٕ) أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقالني (ٗ)
، ُاألعالـ، ج. حافظ اإلسالـ في عصره (ىِٖٓ
 .ُٖٕص

فتح البارم شرح صحيح العسقالني، أحمد بف حجر،  (َُ)
 .ُِّٗ، صِ، جبيت األفكار الدكلية عةبط ،البخارم

ىك عبد الرحمف بف أبي بكر بف : الجالؿ السيكطي (ُُ)
األعالـ، . إماـ حافظ مؤرخ أديب( ىُُٗ-ْٖٗ) محمد

 .َُّ، صّج
. كذلؾ لغمبة النزعة المادية عمييـ (ُِ)
األصح أف نقكؿ لحسف استعدادىـ كسالمة فطرتيـ  (ُّ)

مقدرة عقمية كذكاء كذلؾ ألنو قد يكجد بيف الكفار ذكم 
مفرط ال ينكر، كلكنيا مطمكسة بالنزعة المادية لتمكث 

، ككصؼ السيكطي الفطرة كسكء المنبت كالتعصب
رحمو اهلل معجزات ىذه األمة العقمية بالكثرة مع أنيا 
معجزة كاحدة ىي القرآف الكريـ باعتبار كثرة مفرداتيا 
م كتعدد كجكىيا فقد ذكر في كتابو معترؾ األقراف ؼ

 .إعجاز القرآف خمسة كثالثيف كجيا
. ّ، صْ، جاإلتقاف في عمـك القرآف، لسيكطيا (ُْ)
أصؿ الحكار مف حكر كىك الرجكع عف الشيء كالى  (ُٓ)

حكاران  إليككممتو فما رجع . المرجع: الشيء كالمحار
كحكاران كمحاكرة كحكيران كمىحيكره، بضـ الحاء، بكزف 

الفضؿ جماؿ الديف  أبك، ابف منظكر .مشكرة أم جكابان 
، لساف العرب، دار صادر ، بيركت، محمد بف مكـر

رده : كأحار عميو جاكبو أم .ُِٖ-ُِٕ، صْج
التجاكب، كىـ يتحاكركف : كالمحاكرة كالمجاكبة كالتحاكر

ة في الكالـ، كمنو دٌ المرا: كالحكار. أم يتراجعكف الكالـ
اكيرىؾي  يىٍسمىعي  كىالمَّوي  :التحاكر قاؿ تعالى  :المجادلة]مىاتىحى

: ألفاظ القرآف، تحقيؽ مفردات :، الراغباألصفياني [ُ
ـ، دار ُٕٗٗ/ىُُْٖ، ِد، طكصفكاف عدناف الداك
 .ِِٔالقمـ، دمشؽ، ص

مجد ، الفيركزآبادم .كجدلو احكـ فتمو، شدة الفتؿ: الجدؿ (ُٔ)
 ،دار الجيؿ، القامكس المحيط: الديف محمد بف يعقكب

ت الحبؿ إذا شددت صمو مف جدؿأك. ُِٔص ،بيركت
ىذا . َُّ، صُُج ،لساف العرب. مافتمو فتالن محؾ

: المعنى الحسي كمنو استعير المعنى المعنكم كىك
المفاكضة عمى سبيؿ المنازعة كالمغالبة فكأف كال مف 
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 .ُٖٗص ،المتجادليف يفتؿ اآلخر عف رأيو المفردات
 .ُُٔ، صُج ،المعجـ الكسيط

فضؿ عباس،  ، سناءفضؿ حسف ،عباس: انظر (ُٕ)
. ُّصإعجاز القرآف الكريـ، 

، دار عمـ أصكؿ الفقو، عبد الكىابخالؼ،  :انظر (ُٖ)
إعجاز ، لباقالنيا .ِٕ-ِٓ، دكف تاريخ، صٖالقمـ، ط
. َِ، صالقرآف

ىذه القضايا يعجز اإلنساف عف معرفتيا بنفسو، كتعجز  (ُٗ)
كسائؿ بحثو الذاتية عف الكصكؿ إلى عمـ شاؼ عنيا، 

ىا كحي السماء، فيي ألغاز محيرة لمعقؿ كطريؽ معرفت
البشرم، لـ يعرفيا إال مف األنبياء عمييـ السالـ، كقد 

استكفى القرآف العظيـ الحديث عنيا بأساليب متنكعة منيا 
الحكار، فأصبحت بعد البياف القرآني بفضؿ اهلل كبرحمتو 

 .كاضحة بينة ال غمكض فييا
غراؽ، كالـ التمميؾ أفادت االست( الحمد)أؿ التعريؼ في  (َِ)

إضافة إلى تعريؼ ركني الجممة االسمية ( هلل)في 
عبد الحميـ  إبراىيـ ،الكيالني: انظر. أفادت التخصيص

تصكر األلكىية كما تعرضو سكرة  ،زيد مصطفى
كانظر أبك  .َّـ، صُُٖٗ/ىَُُْ، ُ، طاألنعاـ
إرشاد العقؿ السميـ  ، محمد بف محمد العمادم،السعكد

 المشتير بتفسير أبك السعكد -قرآف الكريـ إلى مزايا اؿ
، ّلبناف، ج –دار إحياء التراث العربي، بيركت  –

. َُْص
تصكر األلكىية كما تعرضو  ،إبراىيـ زيد ،الكيالني (ُِ)

، مانع بف حماد ،الجيني: كانظر .ُّ، صسكرة األنعاـ
، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب المعاصرة

، الصابئة ،مية لمشباب اإلسالميإصدار الندكة العاؿ
. ُُْٗ، صِ، جالمجكسية. ِْٕ، صِج

. نفس المصدر (ِِ)
الشربيني، الخطيب، السراج المنير، دار المعرفة : انظر (ِّ)

لبناف، الطبعة الثانية الخطيب،  –لمطباعة كالنشر، بيركت
الجمؿ، سميماف بف عمر العجيمي، . َْٗ، صُج

لجالليف لمدقائؽ الخفية، الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير ا
كبيامشو ثالث كتب، عيسى البابي الحمبي كشركاه 

 .ِ، صِبمصر، دكف تاريخ، ج

 

النبأ العظيـ نظرات جديدة  ،محمد عبد اهلل ،دراز :انظر (ِْ)
. َٔ-ٗٓ، دكف تاريخ، صدار القمـ ،في القرآف

البكطي، محمد سعيد رمضاف، منيج الحضارة : انظر (ِٓ)
ـ، دار ُِٖٗ/ىَُِْ، ِف، طاإلنسانية في القرآ

 .ّٔ-ْٓالفكر، دمشؽ، ص
، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر، ابف كثير (ِٔ)

تفسير القرآف العظيـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 
، أبك عبد اهلل القرطبي .ُُٖ، صِالبابي الحمبي، ج

، ّ، طالجامع ألحكاـ القرآفمحمد بف أحمد األنصارم، 
، ٕمصرية، دار الكاتب العربي، بيركت، جدار الكتب اؿ

. َٗص
األلمعي، زاىر عكاض، مناىج الجدؿ في القرآف : انظر (ِٕ)

 .كما بعدىاِٖٗالكريـ مطابع الفرزدؽ، ص
 كما بعدىآُِنفس المصدر، ص: انظر (ِٖ)
الميداني، عبد الرحمف حسف حبنكة، ضكابط المعرفة  (ِٗ)

/ ىُُْْ، ْكأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، دار القمـ، ط
 .ُّٓـ، صُّٗٗ

محمد عبداهلل دراز فقيو متأدب معاصر، مصرم  (َّ)
. أزىرم، كاف مف ىيئة كبار العمماء في األزىر

 .ِْٔ، صٔاألعالـ، ج
. ُُّ، صالنبأ العظيـ ،محمد عبد اهلل ،دراز (ُّ)
أم بعيدا عف المقاييس كالمصطمحات كالرمكز التي ال  (ِّ)

. طؽيعرفيا إال المختصكف بعمـ المف
. ْٔٓ، صُ، جمعترؾ األقراف: السيكطي (ّّ)
. قنفسالسابؽ  المصدر (ّْ)
 إبراىيـ بف عمي بف ىك أبك عبد اهلل محمد بف (ّٓ)

( ىَْٖ-ٕٕٓ)ليماني المشيكر بابف الكزير االمرتضى 
، ٓاألعالـ، ج. زيدم مجتيد باحث مف أعالـ اليمف

 ََِص
ة إال قلككاف فييما آؿ :الظاىر انو يعني قكلو تعالى (ّٔ)

 .[ِِ: األنبياء] اهلل لفسدتا
 أبك عبد اهلل محمد بف المرتضى اليماني، :ابف الكزير (ّٕ)

، كتب ترجيح أساليب القرآف عمى أساليب اليكناف
ىكامشو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، 

- ىَُْْ، ُركت، لبناف، طػدار الكتب العممية، بي
. ِِـ، صُْٖٗ   
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د، محمد بف أحمد بف محمد الفمسكؼ ابف رشد الحفي (ّٖ)
 .ُّٖ، صٓاألعالـ، ج( ىٓٗٓ-َِٓ)المعركؼ 

فصؿ المقاؿ فيما بيف الحقيقة كالشريعة مف ، ابف رشد (ّٗ)
. ُّ، صاالتصاؿ

. نفس المصدر (َْ)
في تفسير  ركح المعاني ، محمكد شكرم،األلكسي (ُْ)

القرآف العظيـ كالسبع المثاني، دار إحياء التراث 
 .ِْٓ، صُْلبناف، ج –ركت العربي، بي

. َٗ-ٖٗص ،المفردات ،األصفياني (ِْ)
، دار الفكر، المعجزة الكبرل ، محمد،بك زىرةأ (ّْ)

 .ِّٗص
 .ُُّدراز، النبأ العظيـ، ص (ْْ)
 ّٕ، ّٔ، صعجاز القرآفإ ،الباقالني: انظر (ْٓ)

. بتصرؼ
. ُُْص ،دراز: انظر (ْٔ)
 .نفس المصدر (ْٕ)
. ُُٔص ،النبأ العظيـ ،دراز (ْٖ)
. سيد قطب إبراىيـ كاتب كمفسر كأديب معاصر (ْٗ)

 . ُْٕ، صّاألعالـ، ج
  .ِٖ، صالتصكير الفني في القرآف ،سيد ،قطب (َٓ)
قطب، سيد، في ظالؿ القرآف، الطبعة السابعة،  (ُٓ)

 -ـ، دار إحياء التراث العربي، بيركتُُٕٗ/ىُُّٗ
 .ُْٕ، صّلبناف، ج

القرف الثالث  الحارث بف أسد المحاسبي، أحد عمماء (ِٓ)
اليجرم مف أكابر الصكفية كاف عالما باألصكؿ 

كالمعامالت، كاعظا مبكيا، كلو تصانيؼ في الزىد كالرد 
الزركمي، األعالـ، (. ىِّْت . )عمى المعتزلة كغيرىـ

، ِ، ابف خمكاف، كفيات األعياف، جُّٓ، صِج
 .ْٓص

الزيف، سميح عاطؼ، اإلسالـ كثقافة اإلنساف، الطبعة  (ّٓ)
ـ، دار الكتاب المبناني، دار ُٖٕٗ/ىُّٖٗخامسة، اؿ

 .ٗالكتاب المصرم، ص
القشيرم، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ بشرح  (ْٓ)

النككم، المطبعة المصرية كمكتبتيا، كتاب الزكاة، باب 
ابف ماجو، . ُّٖ، صٕكراىة الحرص عمى الدنيا، ج

 رقـ الحديث ِٕكتاب الزىد، باب األمؿ كاألجؿ، ص

 

الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى بف (. ِّّْ)
سكرة، جامع الترمذم، الجامع المختصر مف السنف عف 

، بيت األفكار الدكلية، كتاب الزىد، باب رسكؿ اهلل 
كتاب . ّٖٓ، ص(ِّّٗ)ما جاء في قمب الشيخ، رقـ 

، كعند البخارم ِْٓٓ، رقـ ِِصفة القيامة، باب 
، كتاب الرقائؽ، ...يكبر ابف آدـ كيكبر معو اثناف: بمفظ

، رقـ ّباب مف بمغ سيف سنة فقد اعذر اهلل إليو، ج
العجمكني، كشؼ : فتح البارم، كانظر( ُِْٔ)الحديث 

 (. ِّْٓ)حديث رقـ ّٔٗ، صِالخفاء، ج
 .ُّالزيف، سميح عاطؼ، اإلسالـ، ص (ٓٓ)
العقاد، عباس محمكد، الفمسفة القرآنية، منشكرات  (ٔٓ)

 .بتصرؼ ُُركت، صبي –المكتبة العصرية، صيدا 
أصمو مف السبح كىك المر السريع في الماء، : التسبيح (ٕٓ)

تنزيو اهلل : كالتسبيح. كاستعمؿ لسرعة الذىاب في العمؿ
تعالى، كأصمو المر السريع في عبادة اهلل تعالى، كجعؿ 

. عاما في العبادات قكال كاف أك فعال أك نية
 .ِّٗاألصفياني، المفردات، ص

. ْٔٓ، صُطي، معترؾ األقراف، جالسيك: انظر (ٖٓ)
بدكم، أحمد أحمد، مف بالغة القرآف، دار نيضة مصر 

 .ّْٕالقاىرة، ص –لمطبع كالنشر، الفجالة 
الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد بف محمد، : انظر (ٗٓ)

القسطاس المستقيـ، مف مجمكعة رسائؿ اإلماـ الغزالي، 
 بإشراؼ مكتب البحكث كالدراسات في دار الفكر

ـ، ُٔٗٗ /ىُُْٔلمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، 
 . ُُٗص

. ُٔ-َٔ، صْالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ج (َٔ)
 . ْٕٓ، صُمعترؾ األقراف، ج

اإلتقاف، . ُْٔ، صُالسيكطي، معترؾ األقراف، ج (ُٔ)
 .ْٔ، صْج

 .نفس المصدر (ِٔ)
 .ْٗ، صْأبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج (ّٔ)
 .صدرنفس الـ (ْٔ)
كانظر . ّٕٓبدكم، أحمد، مف بالغة القرآف، ص (ٓٔ)

اف،  ػاإلتؽ. ّٕٓ، صُالسيكطي، معترؾ األقراف، ج
 .ٔٔ، صْج   
 .ُّٓ، صّتفسير أبك السعكد، ج (ٔٔ)
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، ْاإلتقاف، ج. ّٕٔبدكم، مف بالغة القرآف، ص (ٕٔ)
 .ٓٔص

 .ّٕٔبدكم، ص (ٖٔ)
 .تغضب (ٗٔ)
بف اكعب  صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب حديث (َٕ)

، ِفتح البارم، ج(. ُْْٖ)مالؾ، رقـ الحديث 
صحيح مسمـ، كتاب التكبة، باب تكبة . ُُْٗص

 .ٕٖ، صُٕكعب بف مالؾ كصاحبيو، ج
 .ّٕٓ، صّابف كثير، التفسير، ج: انظر (ُٕ)
 .ُّّ، صُابف كثير التفسير، ج (ِٕ)
 .أم ندفع الجزية (ّٕ)
ىؿ البخارم، الصحيح، كتاب المغازم، باب قصة أ (ْٕ)

مسمـ، صحيح مسمـ، (. َّْٖ)نجراف، حديث رقـ
، ُٓكتاب الفضائؿ، باب، فضائؿ أبي عبيدة، ج

، ُُابف ماجو، السنف، المقدمة، باب . ُِٗص
فضؿ أبي عبيدة، حديث ،  فضائؿ أصحاب رسكؿ اهلل

 .ْٗ-ْٖص( ُّٔ، ُّٓ)رقـ 
: ابف ىشاـ، محمد عبد الممؾ، السيرة النبكية، تحقيؽ (ٕٓ)

ـ، دار ُٔٗٗ/ىُُْٕ، ُكجماعة، ط مصطفى السقا
ابف : كانظر. َُٕ، صِالخير، بيركت كدمشؽ، ج

 .ّٗٔ-ّٖٔ، صُكثير، التفسير، ج
مف أساليب اإلقناع معتصـ بابكر، ، مصطفى: انظر (ٕٔ)

( ٓٗ)في القرآف الكريـ، سمسمة كتاب األمة، العدد 
، ىُِْْالسنة الثالثة كالعشركف، جمادل األكلى 

  .ٕٔص
عفر، محمد كماؿ إبراىيـ، في الفمسفة ج: انظر (ٕٕ)

اإلسالمية دراسة نصكص، الطبعة األكلى، 
 .ّْـ، مكتبة الفالح، الككيت، صُٖٔٗ/ىَُْٕ

 .ٕٔمصطفى، مف أساليب اإلقناع، ص: انظر (ٖٕ)
 . في مقدمة ىذا البحث انظر قصة عمر  (ٕٗ)
 .ْْٖ، صٖفي ظالؿ القرآف، ج (َٖ)
 .ّٖٖص، ْالجمؿ، الفتكحات اإلليية، ج (ُٖ)
المعنى أف يتشبث الكفار بأف حاليـ في اآلخرة كحاؿ  (ِٖ)

المؤمنيف ألنيـ مستحقكف لمنعيـ، كما أنيـ ينعمكف في 
الدنيا، كألف اهلل كعدىـ بو، أك ألنيـ مقمدكف لمعقالء 

الكازركني، أبك الفضؿ القرشي الصديقي . فيما قالكا

 

الخطيب، حاشيتو عمى تفسير البيضاكم، مؤسسة 
 .ُْٔ، صٓبيركت، جشعباف، 

البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف  (ّٖ)
محمد الشيرازم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، المعركؼ 
بتفسير البيضاكم، كبيامشو حاشية الكازركني، مؤسسة 

الجمؿ، الفتكحات . ُْٔ، صٓشعباف، بيركت، ج
 .ّٖٗ، صْاإلليية، ج

عياض بف عمرك،  القاضي عياض بف مكسى بف (ْٖ)
العالـ المعركؼ إماـ أىؿ ( ىْْٓ-ْٕٔ)اليحصبي 

الحديث في كقتو مف أعمـ الناس بكالـ العرب كأنسابيـ 
كفيات . ٗٗ، صٓاألعالـ، ج. كأياميـ، كلي قضاء سبتة

 .ُُٓ، ترجمة رقـِْْ، صّاألعياف، ج
، القاضي عياض، متف شرح الشفا في اليحصبي (ٖٓ)

ر الديف القارم اليركم، ، نكشمائؿ صاحب االصطفا 
حسنيف محمد مخمكؼ، مطبعة المدني، : تحقيؽ

ابف  :كانظر .ْٖٕ، صِالمؤسسة السعكدية بمصر، ج
، ترجيح أساليب القرآف عمى أساليب اليكناف ،الكزير
 .َِص

ابف . ُِٖ، صالقسطاس المستقيـ ،الغزالي: انظر (ٖٔ)
رفيؽ : تيمية، أحمد، الرد عمى المنطقييف، تقديـ كضبط

كالغزالي ىك  .ُُّ، صِج، العجـ، دار الفكر المبناني
محمد بف محمد بف محمد الغزالي الطكسي أبك حامد 

فيمسكؼ متصكؼ لو نحك ( َٓٓ-َْٓ)حجة اإلسالـ 
كفيات . ِِ، صٕاألعالـ، ج. مائتي مصنؼ
كابف تيمية . ٖٖٓ، ترجمة رقـ ُُْ، صّاألعياف، ج

ـ كشيرتو ىك أحمد بف عبد الحميـ الممقب بشيخ اإلسال
البداية كالنياية، . ُْْ، صُاألعالـ، ج. كاسعة

ـ، مكتبة دار المعارؼ، بيركت، ُٕٕٗالطبعة الثانية، 
 . ُّٓ، صُْج

الحد األكسط ىك المعنى المشترؾ بيف قضيتي القياس  (ٕٖ)
: كسمي كذلؾ ألنو الكسيط الجامع بينيما، كأف تقكؿ

تكرر فالحد الـ. ككؿ نار محرقة. الشمس كتمة مف نار
كعميو تبنى النتيجة . بيف ىاتيف القضيتيف ىك النار

 . س محرقةػالشـ: يف، فتقكؿػالمستخمصة مف القضيت
.  ِِٗ-ِِٖ، صضكابط المعرفة ،الميداني: انظر   
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كالعمة . ُُّ، صِ، جالرد عمى المنطقييف ،ابف تيمية (ٖٖ)
ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء كيككف خارجا مؤثرا  :ىي
 .ٔٔ، صالتعريفات، رجانيلجا. فيو

دؿ القرآف عمى كجكد ىذا الميزاف مف خالؿ اآليات  (ٖٗ)
السابقة كفسر الميزاف بالعدؿ ماديا كمعنكيا أم شرع 

الطبرم، جامع : انظر. العدؿ إلعطاء كؿ مستحؽ حقو
الرازم، التفسير . ٖٖٔ، ٕٔٓ، صُُالبياف، ج
رشد إلى كيفية استعمالو أكما . ُٗ، صِٗالكبير، ج
قكالت بآيات دلت عمى ضكابط تمييز الحؽ مف في المع

ا كىافى  لىكٍ  : الباطؿ، كقكلو تعالى  المَّوي  ًإالَّ  آًليىةه  ًفيًيمى

حيث جعؿ المقابمة بيف أمريف [ ِِ: األنبياء]لىفىسىدىتىا
تتكلد عنيما نتيجة، فقرف بيف التعدد في اآللية كالفساد، 

عمى  كبما أف الفساد ممتنع بداللة الكاقع، دؿ ذلؾ
ككما كشؼ عف الصدؽ مف . كحدانية اهلل ال محالو
ا: الكذب في قكلو تعالى كاٍ  مى ؽَّ  الٌموى  قىدىري ا قىاليكاٍ  ًإذٍ  قىٍدًرهً  حى  مى

ؿى  مىى الٌموي  أىنزى ؿى  مىفٍ  قيؿٍ  شىٍيءو  مِّف بىشىرو  عى  الًَّذم اٍلًكتىابى  أىنزى

اء كذلؾ [ ُٗ: األنعاـ] لِّمنَّاسً  كىىيدنل نيكرنا ميكسىى ًبوً  جى
قائميف ما أنزؿ اهلل عمى  حيف أنكر ييكد نبكة محمد 

بشر مف شيء أقاـ الحجة عمييـ مف خالؿ ميزاف 
مكسى عميو السالـ : منضبط بالمقابمة بيف أمريف األكؿ

. مكسى أنزؿ عميو الكتاب باعترافكـ: الثاني. بشر
النتيجة بطالف دعكاىـ أنو ما أنزؿ اهلل عمى بشر مف 

-َُٗالقسطاس المستقيـ، ص: الغزالي :انظر. شيء
ُُٗ. 

، مناىج البحث عند مفكرم اإلسالـ ،النشار: انظر( َٗ)
. ُِٓ-ُْٗص

 ٕٔ، صمناىج الجدؿ في القرآف الكريـ، انظر األلمعي( ُٗ)
.  كما بعدىا

 .ُِٗ، صُ، جالرد عمى المنطقييف، ابف تيمية( ِٗ)
. انظر نفس المصدر (ّٗ)
: راجع( بسكرة مثمو)كبيف ( قبسكرة مف مثؿ)لمتفريؽ بيف  (ْٗ)

 .ُّعباس، إعجاز القرآف، ص
عٌرفو العمماء بتعريفات عدة متقاربات األلفاظ  (ٓٗ)

ىك قمة عدد المفظ مع كثرة : فقاؿ الجاحظ: كالمقاصد
الجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر بف . المعاني

حسف : محبكب، البياف كالتبييف، تحقيؽ كشرح

 

ـ، مطبعة ُٔٓٗ/ىُّٕٓالسندكبي، الطبعة الرابعة، 
: كعرفو الرازم بأنو. ُٕ، صِاالستقامة، القاىرة، ج

العبارة عف الغرض بأقؿ ما يمكف مف الحركؼ مف غير 
الرازم، فخر الديف محمد بف عمر، نياية . إخالؿ

أحمد حجازم، : اإليجاز في دراية اإلعجاز، تحقيؽ
ـ، دار الجيؿ، بيركت، ُِٗٗ/ىُُِْالطبعة األكلى، 

 .ِْٔالثقافي، القاىرة، صالمكتب 
مطمكب، أحمد، معجـ المصطمحات البالغية : انظر (ٔٗ)

كتطكرىا، مطبكعات المجمع العممي العراقي، 
الجاحظ، البياف، . ّْْ، صُـ، جُّٖٗ/َُّْ

 .َُِ، صُج
لمكشؼ عف تميز القرآف في اإليجاز عقد الرازم مقارنة  (ٕٗ)

ـٍ : بيف قكلو تعالى لىكي اصً  ًفي كى  أيكًليٍ  يىاٍ  يىاةه حى  اٍلًقصى

كبيف المثؿ الذم كاف يضربو [ ُٕٗ: البقرة] األىٍلبىابً 
كذكر سبعة مف كجكه ( القتؿ أنفى لمقتؿ: )الناس بقكليـ

نياية اإليجاز في : انظر. التميز عمى قمة ىذه الكممات
 .ِْٕ-ِْٔدراية اإلعجاز، ص

 .َُٗدراز، النبأ العظيـ، ص (ٖٗ)
 . َُٗدراز، ص: انظر (ٗٗ)
 .بتصرؼ ُُِ-ُُُدراز، ص: انظر (ََُ)
الزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر، : انظر (َُُ)

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، دار 
 .ّٖٖ-ّٕٖ، صُلبناف، ج -المعرفة، بيركت

 .ّٕٖ، صُالزمخشرم، ج: انظر (َُِ)
 .بتصرؼ ُٖٓالغزالي، القسطاس المستقيـ، ص (َُّ)


