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اإلهذاء
إىل طة انقهٌب ًدًائياً ،عافٍح األتداٌ ًشفائياًٌَ ،ز انعٌٌٍ ًهبائيا ،إىل زسٌل اهلل صهى اهلل عهٍو
ًسهى ًأصذاتو انغس ادلٍايني احملجهني انرٌٍ كاٌَا أئًح ادلرقني.
إىل ادلساتطني يف سثٍم اهلل تكم تقاع األزض .......إىل األسٌد خهف قعثاٌ األسس
إىل ًانديّ احلثٍثني  ................انهرٌٍ مل ٌهثثا أٌ حيثاَين عهى طهة انعهى
إىل شًجً احلثٍة ................فيٌ انداعى ًادلؤٌد يل يف كم أيس
إىل أيً انثاٍَح ً...............اندج شًجً انيت مل أنقى ينيا غري كم ذشجٍع ًذفيّى
إىل اتنائً األدثاء ........حيٍى ًدال ًٌصٌ انرٌٍ أسأل اهلل ذلى انصالح ًاننجاح يف اندٍَا ًاَخسج
إىل اخٌذً ًاخٌاذً  ......................زفقاء دزتً ًأدثيت
إىل كم ىؤالء أىدي زسانيت ىره فيى سندي تعد اهلل يف ىره احلٍاج
انثادثح :ىثح منس
أ

انشكر وانتقذير
اَطالقاً يٍ قٌل اهلل ذعاىل:ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ(ً ،)1زًاٌح أتً ىسٌسج ( )2أٌ انسسٌل
– صهى اهلل عهٍو ًسهى -قال "-:يٍ ال ٌشكس انناض ال ٌشكس اهلل"( ،)3فئَين أذقدو جبصٌم انشكس
ًااليرناٌ نكم يٍ ساعدًَ يف ذقدٌى ىره انسسانح.
فثادا ذي تدء أشكس اهلل -جم ًعال – أٌ ٌسس يل كراتح ىره انسسانح ،فئٌ أصثد فثفعم
يٍ اهلل ًينحً ،إٌ أخطأخ فًٍ َفسً ًانشٍطاٌ.

 -1سكرة الزمر.66 :

 -2أبك ىريرة :ىك عبد الرحمف بف صخر الدكسي الممقب بأبي ىريرة ،كاف أكثر الصحابة حفظاً لمحديث كركاية لو ،نشأ يتيم ًا
ضعيفاً في الجاىمية كقدـ المدينة كأسمـ سنة 7ىػ ،كلزـ صحبة النبي ،كلي أمرة المدينة فترة كلما صارت الخالفة إلى عمر
استخمفو عمى البحريف ثـ عزلو ،كتكفي في المدينة سنة 59ىػ .انظر ابف األثير ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ ،أسد الغابة،
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سنن الترمذي ،تحقيق أحمد دمحم شاكر كآخركف ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي -مصر ،ط9395 ،2ق9975-ـ ،ج،4
ص .339كقاؿ األلباني حديث صحيح ،انظر األلباني ،دمحم ناصر الديف ،صحيح وضعيف سنن الترمذي ،ج ،4ص.454
ب

كًا ًأشكس اندكرٌز انفاظم اندكرٌز حمًد اندٌك انري أعطاًَ يٍ ًقرو انكثري
يف سثٍم إخساج ىره انسسانح تأهبى صٌزج فجصاه اهلل عين كم خري.
ًأشكس ععٌي جلنح ادلناقشح اندكرٌز يٌسى طو يعطاٌ ًاندكرٌز عطٍح صدقً
األطسش عهى يا قدياه يٍ َصائخ ًإزشاداخ يل يف ىره انسسانح.
ًأٌعاً فئَين أشكس جايعح اخلهٍم ممثهح جبًٍع األساذرج انكساو انرٌٍ يا تسدٌا أٌ ٌعهًٌَنا
أيٌز دٌننا ًدٍَاَا فجصاىى اهلل عنا خري اجلصاء.
ًخراياً فئَين نٍ أَسى شكس شيٍالذً يف اندزاساخ انعهٍا فقد كٍّ خري يعني ًيشجعٍ يل
يف يسريذً انرعهًٍٍح يف يسدهح ادلاجسرري ًأخص تانركس األسراذج جٍياٌ انصٌس فقد كاٌ ذلا فعم
اقرتاح عنٌاٌ انسسانح تداٌحً ثى يساعدذً يف تعط ادلساجع الدقاً.
إىل كم ىؤالء أقٌل جصاكى اهلل عين خري اجلصاء ًأجصل نكى انعطاء.
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مهخص انرسانة
ىذه الرسالة بعنكاف "قسـ هللا في القرآف الكريـ كعالقتو باإلعجاز" كقد قسمتيا إلى مقدمة كثالثة
فصكؿ كخاتمة ،فجاء الفصل األكؿ بعنكاف :أضكاء عمى َقسـ هللا كاإلعجاز في القرآف الكريـ ،حيث بينت
فيو تعريف كل مف القسـ كاإلعجاز كذكرت بعض الجكانب الرئيسية المتعمقة بالقسـ كاإلعجاز ،أما الفصل
الثاني فكاف بعنكاف :اإلعجاز في آيات القسـ الزمانية كالمكانية ،كفي ىذا الفصل تـ عرض آيات قسـ هللا
التي تدؿ عمى الزماف ثـ المكاف كتـ بياف اإلعجاز في ىذه اآليات كلماذا أقسـ هللا فييا بيذه المكاضع،
كالفصل الثالث كاف بعنكاف :اإلعجاز في آيات القسـ األخرى حيث بحثت فيو عف اإلعجاز في آيات قسـ
هللا بذاتو جل كعال كبكتابو العزيز كبعمر نبيو – ملسو هيلع هللا ىلص -ثـ آيات قسـ هللا بالمخمكقات األخرى.
كأخي ًار الخاتمة كجاء فييا أىـ النتائج كالتكصيات ،كمف بيف النتائج أف القسـ بمعناه يقكـ عمى ربط
النفس بفعل شيء أك االمتناع عف فعمو كأف هللا يقسـ بأمكر عظيمة دالة عمى كماؿ قدرتو كعظمتو
كعممو ،أما التكصيات فكاف أىميا أف يتـ دمج اإلعجاز مع مساقات التفسير لكي يضفي عمييا نكع ًا مف
المتعة كالتشكيق لدى المعمميف كأف نكازف بيف األخذ باإلعجاز العممي كرده فال إفراط كال تفريط .
كقد بحثت في ىذا المكضكع مف القرآف الكريـ ألىميتو كلكي أبيف مناسبة المقسـ بو مع كل
مكضع كرد فيو ،كلماذا أقسـ هللا بيذا الشيء في ىذا المكضع بالذات ،كىذا ىك حقيقة اإلعجاز كجكىره
التي أردت أف أبينيا كأكضحيا في ىذه الرسالة.

ز

Abstract
The title of this thesis is “Allah’s Oath in the Holy Quran and its relationship
with Inimitability”. This letter has been divided into an introduction, three chapters
and a conclusion. The first chapter entitled: lights on the section of Allah and
Miracles in the Quran, showed the definition of both the section and the miracles
and mentioned some of the main aspects related to the section and miracles. The
second chapter was entitled: Miracles in the verses of the section temporal and
spatial And in this chapter were presented the verses of the section of God, which
shows the time and then the place was revealed miracles in these verses and why
God swore in these places, and the third chapter was entitled: Miracles in the
verses of the other section where I looked for miracles in the verses of God
Himself with all his book And the age of the Prophet - peace be upon him, and the
verses of the Department of God and other creatures.
Finally, the conclusion and the most important conclusions and
recommendations, and among the results that the section in the sense is based on
linking the self by doing something or refrain from doing and that God divides
with great things to the perfection of his ability and greatness and science, but the
most important recommendations that the integration of miracles with the courses
of interpretation to confer on them A kind of fun and suspense among the teachers
and that we balance between the introduction of scientific miracle and its response
is not excessive and not negligent.
I have examined this subject from the Holy Quran for its importance
and to explain the occasion of the division with every place mentioned therein, and
why God swear by this thing in this particular place, and this is the truth of the
miracle and its essence. I explain it in this letter.
ح

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

مقذمة
الحمد هلل رب العالميف القائل :ﭐﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ( ،)1كالصالة كالسالـ عمى
رسكلو المصطفى كاإلماـ المجتبى سيدنا دمحم بف عبد هللا ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد.
فالقسـ ىك أسمكب مف أساليب القكؿ كىك أسمكب قكي جداً ،ييز النفس كيحرؾ المشاعر؛ ليذا
كاف ال بد مف استخدامو في القكؿ عند الحاجة لو ،كأي قكؿ أعظـ مف قكؿ هللا تعالى في قرآنو الكريـ؛
لذلؾ فقد أقسـ هللا تعالى بأمكر عديدة في كتابو العزيز ،ككانت آيات قسـ هللا في القرآف محط أنظار
المسمميف منذ عيد الصحابة إلى يكمنا ىذا؛ بسبب كثرتيا كغرابتيا كخركجيا عف المعتاد.
كبما أف مكضكع اإلعجاز قد أصبح حديث العمماء كمحط بحثيـ في عصرنا الحاضر؛ نظ اًر لمتقدـ
العممي كالتكنكلكجي اليائل الذي نحيا بو اآلف ،فال ريب مف اإلفادة منو بصكرة ال تتعارض كال تتنافى مع
آيات القرآف الكريـ ،فإف دراسة القرآف الكريـ كفيـ مقاصده كمحاكلة تفسيره ىي محاكلة متجددة مع األياـ
مستمرة مع الزمف ،ال يتكقف سيل اندفاعيا إال إذا تكقف سير الككف عند بمكغ األجل الذي حدده الخالؽ
العميـ.
إف معجزة القرآف تظير لمناس عامة ناىيؾ عف أىل العمـ ،فيي ظاىرة في كل مجاؿ مف مجاالتو،
في نظمو ،في لغتو ،في بالغتو في عدده ،كفي إخباره عف األكليف ،كفى إنبائو بحكادث المستقبل ،كحكـ

 -1سكرة الكاقعة. 76 :
ط

التشريع كغيرىا ،كفي ىذه الرسالة سأقتصر عمى اآليات التي أقسـ هللا فييا صراح ًة كما فييا مف إعجاز
بياني أك غيبي أك عممي ،فإف أصبت فمف هللا العزيز الحكيـ ،كاف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف .

أهذاف انبحث-:
أكالً :تعريف المفاىيـ كالمصطمحات الخاصة بيذه الدراسة.
ثاني ًا :بياف أىـ أكجو اإلعجاز في القرآف الكريـ.
ثالث ًا :الربط بيف القسـ في القرآف كاإلعجاز.
رابعاً :بياف مظاىر اإلعجاز في اآليات التي تدؿ عمى الزماف كالمكاف بصيغة القسـ.
خامس ًا :بياف مظاىر اإلعجاز في اآليات التي أقسـ هللا فييا بنفسو كسائر المخمكقات.

مشكهة انبحث-:
كيف يمكف الربط بيف آيات قسـ هللا في القرآف الكريـ كاإلعجاز؟

ي

أهمية انبحث-:
تكمف أىمية البحث في-:
 -9تعمقو بمكضكع مف مكضكعات أشرؼ الكتب كأجميا كىذا المكضكع ىك ما أقسـ هللا بو في القرآف
الكريـ.
 -2ككف المكضكع يتعمق بقضية ليا عالقة بمجاالت مختمفة تخص أىل المغة كالتفسير كالعمـ.
كجمع ىذيف األمريف مع ًا ىك ما يميز كيبيف أىمية ىذا البحث.
 -3ككف المكضكع تتجمى فيو بعض ًا مف مظاىر اإلعجاز القرآني البياني كالغيبي كالعممي مف خالؿ
التدبر كالتأمل.

حذود انبحث-:
يقتصر ىذا البحث عمى اآليات التي أقسـ هللا بيا في القرآف الكريـ صراح ًة كعالقتيا بأبرز كجكه
اإلعجاز ،كىذه الكجكه ىي اإلعجاز الغيبي كالبياني كالعممي.

أدوات انبحث-:
النظرة المكتبية في المكتبات الكرقية كاإللكتركنية بالنسبة لي كافية إلنجاز ىذا البحث.

ك

انذراسات انسابقة-:
مف الدراسات السابقة في ىذا المكضكع كتاب " التبياف في أقساـ القرآف" لصاحبو شمس الديف دمحم
بف أبي بكر المعركؼ بابف قيـ الجكزية ،فقد كاف لو السبق في الكتابة بيذا المكضكع كىك أقساـ هللا في
القرآف الكريـ ،كلكنو كثير االستطراد ،كتقسيمو لمفصكؿ لـ يكف كاضحاً لمقارئ ،فيك لـ يقـ بترتيب اآليات
حسب مكضكعات محددة ككاضحة  ،كلـ يذكر كجكه اإلعجاز في كل آية منيا ،كىذا ما قمت بو في
بحثي ىذا فقد أفردت اآليات التي أقسـ هللا بيا في كتابو العزيز كقسمتيا إلى مكضكعات رئيسية ليسيل
عمى القارئ الحصكؿ عمى ما يريد منيا ،كذكرت كجكه اإلعجاز في كل منيا.
كقد اطمعت أيضاً عمى رسالة دكتكراه بعنكاف " القسـ في المغة كفي القرآف" لصاحبيا دمحم المختار
السالمي مفتي الجميكرية التكنسية سابقاً ،كلكنو تحدث عف القسـ كمرادفاتو كمشتقاتو بشكل مفصل
كتناكؿ جميع القسـ الكارد في القرآف الكريـ ،كلـ يخصص اآليات التي أقسـ هللا بيا كلـ يكتب تفسي اًر لذلؾ
القسـ كلماذا أقسـ هللا بو.

منهج انبحث-:
اتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي االستقرائي كاالستنباطي فقد قمت باآلتي-:
 -9الرجكع إلى المصادر كالمراجع األصيمة لجمع المادة العممية.
 -2دراسة ما جمعت مف مادة عممية كفق مناىج البحث العممي بمكضكعية كمف غير تعصب لفكرة أك
لرأي معيف.
ل

 -3جمع اآليات التي أقسـ هللا فييا كتقسيميا إلى مجمكعات مرتبة بشكل سيل كمبسط.
 -4تكثيق اآليات القرآنية في اليامش ببياف اسـ السكرة كرقـ اآلية.
 -5التعريف باألعالـ غير الخمفاء الراشديف.
 -6كضع العناكيف بخطكط عريضة تعيف القارئ عمى فيـ المكضكع.
 -7ضبط األحاديث النبكية كتخريجيا مف كتب الصحيحيف فإف لـ تكف في الصحيحيف رجعت إلى كتب
الحديث األخرى مع بياف الحكـ عمييا.
 -8تكثيق النصكص الكاردة في المباحث أسفل كل صفحة عمى حدة.

حمتىي انبحث-:
لقد قمت بتقسيـ ىذا البحث إلى مقدمة كثالثة فصكؿ رئيسية ،ك خاتمة كفي ما يمي تفصيل ذلؾ
* المقدمة ذكرت فييا عنكاف البحث كمكضكعو كأىدافو كمشكمتو كأىميتو كحدكده كأدكات البحث كدراسات
سابقة عف ىذا المكضكع كمنيجي فيو.

م

انفصم األول -:أضىاء عهً قسم اهلل واإلعجاز يف انقرآن انكريم

وفيو ثالثة مباحث

المبحث األول -:مفيوم القسم واإلعجاز

المبحث الثاني -:اشراقات عمى قسم هللا في القرآن الكريم

المبحث الثالث -:أبرز وجوه إعجاز القرآن الكريم

انفصم انثاني :اإلعجاز يف آيات انقسم انسمانية واملكانية وفيه مبحثان

المبحث األول  -:اإلعجاز في آيات القسم الزمانية

المبحث الثاني  -:اإلعجاز في اآليات المكانية

ن

انفصم انثانث -:اإلعجاز يف آيات انقسم األخري وفيه مبحثان

المبحث األول -:اإلعجاز في اآليات التي أقسم هللا فييا بنفسو  -جل جاللو  -وبكتابو العزيز وبعمر
نبيو دمحم  -صمى هللا عميو وسمم.-

المبحث الثاني  -:اإلعجاز في آيات قسم هللا بالمخموقات األخرى

الخاتمة وفييا أىم النتائج والتوصيات.

وأسأل هللا التوفيق في ىذا العمل ،وأخي اًر أقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم عمى
المرسمين والحمد هلل رب العالمين.

س

انفصم األول:أضىاء عهً قطى اهلل واإلعجاز يف انقرآٌ انكرَى
وفيه ثالثة مباحث
المبحث األول -:مفكوم القدم واإلرجاز
المبحث الثاني -:إذراقات رلى قدم الله في القرآن الكريم
المبحث الثالث -:أبرز وجوه إرجاز القرآن الكريم
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ادلثذث األول -:يفهىو انقطى واإلعجاز
تطرقت لو كتب عموم القرآن الكريم؛
إن موضوع القسم في القرآن الكريم موضوعٌ ىام ّ
فإنو حر ّؼ بي الوقوف عند مراميو ودالئمو ،وكمادة إثرائية فإنني سأبحث في اإلعجاز
ليذا ّ
القرآني فيو ،في دراسة تحميمية لمضمون ذلك القسم ولماذا أقسم هللا بيذا الشيء في ذلك
الموضع ،لذا فإن قسم هللا بصوره المختمفة يقودنا إلزاماً لدراسة ىذا الموضوع بشكل معمق
وىادف؛ ليذا فقد خصص ُت ىذا البحث لتسميط الضوء عمى ما وراء ىذا القسم من إعجاز.
سأبين في ىذا المبحث مفيوم ٍ
كل من القسم واإلعجاز بشقيو المغوؼ واالصطالحي
حتى يتسنى لمقارغ معرفة المقصود من ٍ
كل منيما.

ادلطهة األول -:يفهىو انقطى .وفُّ يطأنتاٌ
المسألة األولى -:مفيوم القسم لغة-:
"القسم مصدر قسم يقسم قسماً ،والقسمة مصدر االقتسام ،ويقال أيضا :قسم بينيم
قسمة ،والقسم الحع من الخير ويجمع عمى أقسام ،والقسم :اليمين ،ويجمع عمى أقسام،
والفعل :أقسم ،وقولو تعالى :ﱡﭐﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮﱠ

()1

بمعنى أُ ِ
قسم( ،وال)

()2
أما الَق ِ
ِ
اسم أقيم مقام المصدر،
اما ،ىذا ىو المصدر الحقيقي ،و َّ
سم فإَّنو ٌ
صمة" َ ،وقد أَقسم إ ْق َس ً
ُ

 -1سورة المعارج.40 :

 -2الفراىيدؼ ،أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم ،العين ،تحقيق :د .ميدؼ المخزومي و د.

إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليالل ،ج ،5ص.86
2

الي ِمين ،ومنو قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
اس َما :تَحاَلفا) من الَق َسم ىو َ
(وتََق َ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ(.)2()1

المسألة الثانية -:مفيوم القسم اصطالحا.
ِ
نو من ِإيجاب أَو جحد(،)3
الحالف ليؤكد بيا شيئا ُيخبر َع ُ
الَقسم ىو يمين يقسم بيا َ
أن القسم ىو :أن يريد المتكمم الحمف عمى شيء فيحمف بما يكون فيو فخر
وفي تعريف آخر ّ
ذم لغيره ،أو خارج مخرج الموعظة والزىد ،كقولو تبارك
لو ،أو تعظيم لشأنو أو تنويو لقدره أو ّ
وتعالى  :ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﱠ()4

فقد أقسم سبحانو وتعالى ىنا

()5
سمي اليمين
قسماً يدل عمى الفخر لتضمنو التمدح بأعظم قدرة وأجل منفعة  ،وقالوا إنما ّ

بالقسم؛ ألن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر الذؼ يخبر بو اإلنسان إما مثبت ًا لمشيء ،واما نافي ًا،
ولما كان الخبر يدخمو الصدق والكذب احتاج المخبر إلى طريق يتوسل بو إلى ترجيح جانب
الصدق عمى جانب الكذب ،وذلك ىو الحمف ولما كانت الحاجة إلى ذكر الحمف إنما تحصل
عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر إلى مصدق بو ومكذب بو ،سموا الحمف بالقسم وبنوا

 -1سورة النمل.49 :

َّ -2
الرزاق الحسيني ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق :مجموعة من
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
الزبيدؼّ ،
المحققين ،دار اليداية ،ج ،33ص.269
 -3ابن سيده ،أبو الحسن عمي بن إسماعيل النحوؼ ،المخصص ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،ط،1

1417ىـ 1996م ،تحقيق :خميل إبراىم جفال،ج ،4ص.71
 -4سورة الذاريات.23:

 -5السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،اإلتقان في عموم القرآن ،تحقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم،

الييئة المصرية العامة لمكتاب 1394 ،ىـ 1974 -م ،ج ،3ص .320معترك األقران في إعجاز القرآن ،دار

الكتب العممية  -بيروت – لبنان ،ط 1408 ،1ىـ  1988 -م ،ج ،1ص.310
3

تمك الصيغة عمى -أفعل -فقالوا :أقسم فالن يقسم إقساما :وأرادوا أنو أكد القسم الذؼ اختاره
وأحال الصدق إلى القسم الذؼ اختاره بواسطة الحمف واليمين(.)1

ظم
والقسم في الشرع :ىو ربط النفس باالمتناع عن شيء أو اإلقدام عميو ،بمعنى مع ّ
ويجمع عمى (أقسام) ،و(أقسم) إقسام ًا ،ومقسماً :حمف ،يقال:
عند الحالف حقيقة أو اعتقادًاُ ،
أقسم باهلل :حمف بو ،فيو مقسم ،وسمي (الحمف) يمين ًا؛ ألن العرب كان أحدىم يأخذ بيمين
صاحبو عند التحالف ،وكان أىل الكفر يقسمون بآبائيم وآليتيم ،فإذا كان األمر عظيماً
أقسموا باهلل تعالى ،قال تعالى :ﭐﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﱠ(.)3()2
إذن فالقسم ىو الحمف واليمين ُيستخدم لتوكيد المقسم عميو وتقريره وتثبيتو في
قموب العباد ليستيقنوه حق االستيقان.

 -1انظر :الرازؼ ،فخر الدين أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،دار إحياء

التراث العربي  -بيروت ،ط1420 ،2ىـ ،ج ،13ص.112-111
 -2سورة األنعام.109 :

 -3انظر :القطان ،مناع بن خميل ،مباحث في عموم القرآن ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع ،ط1421 ،3ىـ-

2000م ،ج ،1ص .301وانظر :البغا ،مصطفى ديب ،مستو ،محيي الدين ديب ،الواضح في عموم القرآن،
دار الكمم الطيب  /دار العموم االنسانية – دمشق ،ط 1418 ،2ىـ  1998 -م ،ج ،1ص.207
4

ادلطهة انثاٍَ -:يفهىو اإلعجاز
إن اإلعجاز في القرآن الكريم ىو صالح لكل زمان ومكان ،فقد جرت سنة هللا تعالى
دليال عمى صدقو
أن يظير عمى يد كل نبي من أنبيائو معجزة يظير بيا عمى قومو ،وتكون ً
في أنو مرسل من هللا تعالى ،وقد كانت معجزة كل نبي تتناسب مع ما برع فيو قومو؛ حتى
يكون تحديو ليم فيما يعرفون وفيما يتقنون؛ وليكون التحدؼ أعظم وأشد ،فقد جاءت معجزة
عيسى عميو السالم إبراء األكمو واألبرص واحياء الموتى بإذن هللا تعالى وىي تتناسب مع ما
برع فيو قومو وىو الطب وان لم تكن طبِّا ،كما جاءت معجزة موسى عميو السالم العصا واليد
سحر ،وأكثر
وغيرىما وىي أيض ًا تتناسب مع ما برع فيو قوم فرعون وىو السحر وان لم تكن
اً
ما كانت المعجزات الحسية في بني إسرائيل ،وما كان ذلك إال لفرط بالدتيم ،وغمظة
حسيم(.)1

أما معجزة دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -وقد تفوق قومو في البيان والفصاحة والبالغة؛ فجاءت
مناسب ًة لما برع فيو قومو فأنزل هللا عميو القرآن الكريم وأعجزىم ولم يستطيعوا اإلتيان بمثمو أو
بعضو ،فقد كانت معجزة اإلسالم ىي معجزة العقل البشرؼ في أرقى تطوراتو ونضجو ،وكانت
تحاج العقل البشرؼ وتتحداه إلى األبد بعمومو ومعارفو وأخباره الماضية
معجزة عقمية
ّ
والحاضرة والمستقبمة ،وجمعو لكل أنواع العموم والمعارف التي ال يستطيع اإلنسان حصرىا

 -1جبريل ،دمحم السيد ،عناية المسممين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم ،مجمع الممك فيد لطباعة

المصحف الشريف بالمدينة المنورة ،ص.2

5

والمستمرة عمى مدػ الزمان والتي تتجمى لإلنسان كمما ترقى في العموم والمعارف ،شاىدة
عمى عجزه ميما وصل في درجات العمم(.)1

وقد جاء في الحديث الشريف ما يؤكد اختالف معجزة سيدنا دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  -عن باقي
المعجزات كونيا خالدة إلى يوم الدين فمما رواه أبو ىريرة عن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – أنو قال" :ما من
األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثمو آمن عميو البشر ،وانما كان الذي أوتيتو وحيا
أوحاه هللا إلي ،فأرجو أن أكون أكثرىم تابعا يوم القيامة"( ،)2ومعنى الحديث أن المعجزات
الماضية كانت حية تشاىد باألبصار ،وأما القرآن الكريم فمعجزة عقمية تشاىد بالبصيرة،
فيكون من يتبعو ألجميا أكثر ،ألن الذؼ يشاىد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاىده ،والذؼ
يشاىد بعين العقل باق يشاىده كل من جاء بعد األول(.)3

وسيأتي بإذن هللا بيان ذلك بالتفصيل في المباحث القادمة.

 -1انظر :جبريل ،دمحم السيد ،عناية المسممين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم ،المرجع السابق ،وانظر:

الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن الكريم ،ط1424 ،12ىـ 2003 -م ،ص.256

 -2أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب فضائل القرآن ،باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ،حديث رقم،4981

البخارؼ ،دمحم بن اسماعيل ،صحيح البخاري ،ج ،12ص.416

 -3انظر :العسقالني  ،أحمد بن عمي بن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبو وأبوابو دمحم فؤاد

عبد الباقي ،ج ،9ص.7
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المسألة األولى -:مفيوم اإلعجاز لغة
العجز نقيض
معنى عجز في المغة -:عجز" :أعجزني فالن إذا عجزت عن طمبو وادراكو .و ُ
ضعيف"(.)1
عاجز
وع َج َز َي ْع ِج ُز َع ْج از فيو
ٌ
ٌ
الحزمَ .

"العين والجيم والزاء أصالن صحيحان ،يدل أحدىما عمى الضعف ،واآلخر عمى
مؤخر الشيء ،فاألول عجز عن الشيء يعجز عج اًز ،فيو عاجز ،أؼ ضعيف ،وقوليم إن
العجز نقيض الحزم؛ ألنو يضعف رأيو ،ويقولون " :المرء يعجز ال محالة" ،ويقال :أعجزني
فالن ،إذا عجزت عن طمبو وادراكو ،ولن يعجز هللا  -تعالى  -شيء ،أؼ ال يعجز هللا -
تعالى  -عنو متى شاء ،وفي القرآن :ﭧﭐﭨﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈﱠ( ،)2وﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ

(،)3

ويقولون :عجز بفتح الجيم"(.)4

العجز :نقيض الحزم ،عجز عن األمر يعجز وعجز عج ًاز فييما ،وعجز فالن رأؼ
فالن إذا نسبو إلى خالف الحزم كأنو نسبو إلى العجز ،ويقال :أعجزت فالناً إذا ألفيتو عاج اًز،
والعجز :الضعف ،والمعجزة بفتح الجيم وكسرىا ،مفعمة من العجز :عدم القدرة ,ومعنى
اإلعجاز الفوت والسبق ،يقال :أعجزني فالن أؼ فاتني ،ويقال :عجز يعجز عن األمر إذا

 -1الفراىيدؼ ،أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد ،العين ،ج ،1ص.215
 -2سورة الجن.12 :

 -3سورة العنكبوت.22 :

 -4ابن فارس ،أبو الحسين أحمد ،معجم مقاييس المغة ،تحقيق :عبد السالم دمحم ىارون ،دار الفكر العربي،

1399ىـ1979 -م ،ج ،4ص.232
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قصر عنو ،وعاجز القوم :تركوا شيئا وأخذوا في غيره .ويقال :فالن يعاجز عن الحق إلى
ِ
الباطل أؼ يمجأ إليو( .)1والتَّ ِ
العجز(.)2
عجيز :التَّثبيط ،و ّ
الن َ
سبة إلى َ

المسألة الثانية -:مفيوم اإلعجاز اصطالحا
وقبل الخوض بمفيوم اإلعجاز فإنو يجب عمي أن أوضح مفيوم المعجزة؛ ألنيا
السبب في ايجاد مصطمح اإلعجاز ،فالمعجزة في االصطالح ىي :الدليل عمى صدق األنبياء
والمرسمين ،وىي تظير عمى يدؼ النبي في زمان التكميف ،ويتحدػ القوم أن يأتوا بمثميا،
مرسل من هللا تعالى(.)3
فيعجزون عن ذلك ،فيتبين بيا صدقو ،وأنو
ٌ

أما في االصطالح فاإلعجاز ىو -:عجز المخاطبين بالقرآن الكريم وقت نزولو
ومن بعدىم إلى يوم القيامة عن اإلتيان بمثل ىذا القرآن مع تمكنيم من البيان وتممكيم
ألسباب الفصاحة والبالغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث(.)4

ومصطمح إعجاز القرآن المراد بو  :إثبات القرآن عجز الخمق عن اإلتيان بما تحداىم
بو ،وىو أن يأتوا بمثمو أو بشيء من مثمو ،فيو من إضافة المصدر إلى فاعمو ،والمفعول

 -1ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن عمي ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،ط1414 ،3ىـ ،ج ،5ص.369

 -2الفيروز آبادؼ ،مجد الدين أبو طاىر ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق :التراث في مؤسسة الرسالة،

مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط 1426 ،8ىـ  2005 -م ،ج ،1ص.516

 -3انظر :اإلسفراييني ،أبو المظفر طاىر بن دمحم ،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق

اليالكين ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب – لبنان ،ط1403 ،1ه1983 -م ،ص.170-169
 -4الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن الكريم ،ص.256
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محذوف لمداللة عمى عموم من تحداىم القرآن ،وىم اإلنس والجن ،وكذلك ما تعمق بو الفعل
محذوف لمعمم بو ،وىو القرآن أو بعضو كما ثبت في كثير من آيات التحدؼ(.)1

وخالصة القول أن أىل المغة يرون أن اإلعجاز ىو اإليقاع في العجز ،وأىل االصطالح
يرون أن اإلعجاز ىو الحجة التي يقدميا القرآن إلى خصومو من المشركين ليعجزىم بيا

()2

 -1جبريل ،دمحم السيد ،عناية المسممين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم ،ص.7

.

 -2مالك بن الحجاج ،الظاىرة القرآنية ،تحقيق :ندوة مالك بن نبي ،دار الفكر-دمشق ،ط1420 ،4ىـ-

2000م ،ص.60
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ادلثذث انثاٍَ -:اشراقات عهً قطى اهلل يف انقرآٌ انكرَى
ٍ
معان دقيقة يجب أن
ال يخفى عمى أحد أن قسم هللا في القرآن الكريم عظيم جدًا ،ولو
نمفت نظر المسممين إليو ،فقد ﭧﭐﭨ ﭐﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ( ،)1ليذا فقد
خصص ُت ىذا البحث لتسميط الضوء عمى ما يتعمق بقسم هللا عز وجل في القرآن ،حيث
سأبين في ىذا المبحث أسموب القسم والغرض منو واآليات التي أقسم هللا فييا صراح ًة في
كتابو العزيز والحكمة من قسم هللا بمخموقاتو وبعض لطائف القسم في القرآن .

ادلطهة األول -:أضهىب انقطى
إن القسم طريق من طرق توكيد الكالم ،إذ يؤتى بو لدفع إنكار المنكرين ،أو إزالة
تمكن الشيء في النفس وتقويو ،ومعموم أن
شك الشاكين ،والقسم من المؤكدات المشيورة التي ّ
القرآن الكريم نزل بمغة العرب ،وعمى أسموب كالميم ،ومناحي خطابيم ،وكان من عادتيم
أنيم إذا قصدوا توكيد األخبار وتقريرىا ،جاءوا بالقسم ،وعمى ىذا جاءت في القرآن الكريم
أقسام متنوعة ،في مواضيع شتى ،لتوكيد ما يحتاج إلى التوكيد(.)2

َّ
ومقسم عميو ،وأداة قسم.
مقسم بوَ ،
يتألف أسموب القسم منَ :

 -1سورة الواقعة.76 :

 -2انظر :حسن ،سامي عطا  ،أسموب القسم الظاىر في القرآن الكريم بالغتو وأغراضو ،جامعة آل البيت-

المفرق ـ المممكة األردنية الياشمية ،ص.2

10

المقسم بو:
أوال
َ
َّ
معظم في ذاتو أو لمنفعة فيو ،أو لمتنبيو عمى
المقسم بو ال ينبغي أن يكون ّإال باسم
َ
المق ِسم ىو هللا عز وجل ،أما نحن فال يجوز لنا أن نقسم إال
كوامن العبرة فيو ىذا إذا كان ُ
عز وجل ،وسيأتي في المطمب القادم بيان األمور التي أقسم هللا عز وجل بيا(.)1
باهلل ّ

لمقسم عميو:
ثانيا -:ا َ
ِ
يقسم سبحانو في القرآن الكريم عمى أصول اإليمان التي يجب عمى الخمق معرفتيا،
يقسم عمى التوحيد ،وتارة ِ
فتارة ِ
حق ،وتارة
حق ،وتارة عمى أن الرسول ّّ
يقسم عمى أن القرآن ّّ
ً
()2
المقسم عميو
عمى الجزاء والوعد والوعيد ،وتارة عمى حال اإلنسان  .وىذا إنما يكون لتوكيد ُ

أو لبيان أىميتو وفضمو ،وسيأتي الحقاً إن شاء هللا بيان ذلك بالتفصيل.
يقول ابن القيم

()3

رحمو هللا" :وانما ي ِ
جن ٍ
لما
س بأعاله ،كما َّأنو َّ
قسم -سبحانو -من كل ْ
ُ

أقسم بأعالىا؛ وىيَّ :
ُّ
أقس َم بأشرفو وأجِّمو؛
النْفس اإلنسانيَّةَّ ،
أقس َم بكالمو َ
ولما َ
َ
أقس َم بالنفوس َ َ

 -1انظر :إسماعيل ،دمحم بكر ،دراسات في عموم القرآن ،دار المنار ،ط2،1419ىـ1999-م ،ص.317

 -2انظر :ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر ،التبيان في أقسام القرآن ،تحقيق :دمحم حامد الفقي ،دار المعرفة،

بيروت – لبنان ،ص.4

 -3ابن قيم الجوزية :حياتو (751 -691ه) ىو دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،من

أركان اإلصالح اإلسالمي ،وأحد كبار العمماء .مولده ووفاتو في دمشق .ىو فقيو أصولي ومفسر نحوؼ تفقو في
المذاىب وبرع وأفتى ،تتممذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن شيء من أقوالو ،بل ينتصر لو في
جميع ما يصدر عنو .وىو الذؼ ىذب كتبو ونشر عممو ،وسجن معو وتصدػ لألشغال واقراء العمم وأخذ عنو
العمم خمق كثير .انظر ابن رجب ،زين الدين عبد الرحمن ،ذيل طبقات الحنابمة ،تحقيق عبد الرحمن بن سميمان

العثيمين ،مكتبة العبيكان -الرياض ،ط1425 ،1ه2005 -م ،ج ،5ص.173-170
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أقس َم بأشرفيا؛ وىي :السماء ،وشمسيا ،وقمرىا ،ونجوميا،
وىو :القرآنَّ ،
أقس َم ُ
بالعْمويَّات َ
ولما َ
َّ
الع ْشر"(.)1
َّ
أقس َم بأشرفو؛ وىو :الميالي َ
أقس َم بالزمان َ
ولما َ

ثالثا -:أدوات القسم
ص بأحكام أذكر منيا:
أدوات القسم ىي :الباء ،والواو ،والتاء ،أما الباء فيو أصميا ،وليذا ُخ َّ
 -1ذكر الفعل معو ،مثل :أقسم باهلل لتفعمن.
 -2دخولو عمى الضمير مثل :بك ألفعمن.
مستحمفا.
 -3القسم االستعطافي مثل :باهلل ىل قام زيد؟ أؼ :أسألك باهلل
ً
وأما الواو فإنو يجر االسم الظاىر ،وال تتعمق ّإال بمحذوف ُيَقَّدر بنحو :أقسم ،وأحمف ،وأما
قميال قوليم :تربى ،وترب الكعبة،
ال تالرب ،وورد ً
التاء فإنو يختص باسم هللا تعالى ،فال ُيَق ُ
وتالرحمن ،وال يقاس عميو ،والقسم بالواو في القرآن الكريم أكثر من القسم بالباء والتاء(.)2

ادلطهة انثاٍَ -:انغرض يٍ انقطى
من المعموم أن المغة العربية امتازت بدقة التعبير واختالف األساليب بتنوع األغراض،
فالقسم مثالً لم يأت زائدًا في القرآن الكريم وال في كالم العرب ،فمو أغراض استدعت استخدامو
وىذه األغراض ممكن أن أجمميا فيما يأتي-:

 -1انظر :ابن قيم الجوزية ،التبيان في أقسام القرآن ،المرجع السابق ،ص.117
 -2انظر :إسماعيل ،دمحم بكر ،دراسات في عموم القرآن ،ص .323
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نت سابقاً من خالل تعريف القسم اصطالحاً أن القسم ىو طريق
أوال :توكيد الكالم -:لقد ّبي ُ
من طرق توكيد الكالم وابراز معانيو ومقاصده عمى النحو الذؼ يريده المتكِّمم ،إذ يؤتى بو
ِّ
قسم عمماء المغة األساليب الخبرية حسب
لدفع إنكار المنكرين ،أو إزالة شك
الشاكين ،وقد ّ
غرض المتكِّمم وحال المخاطب( ،)1وفيما يأتي بيان ذلك-:
طب خالي الذىن ،جاءه الخبر من المتكمم من غير توكيد بالقسم وال بغيره،
إذا كان المخا َ
واذا كان المتكمم قد رأػ أن المخاطب يشك في كالمو َّ
أك َد لو القول بنوع من أنواع التوكيد،
طب ِ
ينك ُر قولو ,كان التوكيد أولى وألزم.
وأىميا :القسم ،واذا كان قد رأػ المخا َ
فأسموب الخبر لو ثالثة أقسام وىي:
ويْمَقى لخالي الذىن من غير توكيد.
أ -ابتدائيُ ،
مؤكدا بأداة من أدوات التوكيد.
ب -طمبي :ويمقى لمن داخمو الشك ً
مؤكدا بأكثر من توكيد(.)2
ج -إنكارؼ ،ويمقى لمن أنكر القول
ً

والقسم من المؤكدات المشيورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويو ،وقد نزل القرآن
الكريم لمناس كافة ،ووقف الناس منو مواقف متباينة ،فمنيم الشاك ،ومنيم المنكر ،ومنيم
الخصم األلد .فالقسم في كالم هللا يزيل الشكوك ،ويحبط الشبيات ،ويقيم الحجة ،ويؤكد

 -1انظر :إسماعيل ،دمحم بكر ،دراسات في عموم القرآن ،ص.403
 -2انظر :المرجع السابق.
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األخبار ،ويقرر الحكم في أكمل صورة ،وبيذا يكون المقصد األصيل من القسم ىو توكيد
المق َسم عميو وتقريره وتثبيتو في قموب العباد ليستيقنوه حق االستيقان(.)1

ثانيا -:قد يرد الَق َسم في القرآن الكريم بقصد بيان عظمة المقسم بو ،كـالَق َسم باهلل ،والَق َسم
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،والقسم بالبمد األمين ،وقد ُيقصد بالقسم بيان فضل وأىمية المقسم بو كالقسم بالتين
والزيتون(.)2
ثالثا -:كثي اًر ما يأتي القسم في القرآن لإليقاظ والتنبيو واثارة النفس واعدادىا لما يأتي من
المعاني خصوصاً عند الحديث عن آيات البعث ويوم الحساب(.)3

رابعاَّ -:
أن وجود الَق َسم في القرآن الكريم من أبمغ الحجج وأوضحيا عمى صدق النبي  -صمى
كاذبا في ىذه األيمان إذًا ألصابو
هللا عميو وسمم  -وصحة رسالتو ،فتخيل لمحظة أنو كان ً
أما
خراب الديار ،وانقالب الحال ،وسوء المآل؛ عمى ما كانوا يعتقدونو في األيمان الكاذبةَ ،
األمر بعكس ذلك َّ
حق(.)4
فإن يمينو َّبرةٌ ،وكالمو
صدق ،ورسالتو ّّ
ٌ
و ُ
ىذه أىم أغ ارض قسم هللا في القرآن الكريم وىي عمى سبيل الذكر وليس الحصر ،فكما
ُذكر في بداية المبحث أنو لم يأت شيء في القرآن زائدًا وال بدون ىدف ،فكل متبحر أو قارغ
ال بد لو من إدراك غرض واحد عمى األقل من أغراض قسم هللا في القرآن الكريم.

 -1انظر :القطان ،مناع ،مباحث في عموم القرآن ،ص.302-301

 -2انظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان في عموم القرآن ،ج ،4ص.55

 -3انظر :زرزور ،عدنان دمحم ،مدخل إلى تفسير القرآن وعمومو ،دار القمم  /دار الشاميو  -دمشق  /بيروت

ط2،1419ىـ  1998 -م ،ص.286

 -4ابن قيم الجوزية ،التبيان في أيمان القرآن ،ص.13
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ً

ادلطهة انثانث -:اَِات انتٍ ورد فُها قطى اهلل صرادة.
وفيو أربعة مسائل
يقسم هللا تعالى بنفسو المقدسة الموصوفة بصفاتو ،أو بآياتو المستمزمة لذاتو وصفاتو،
واقسامو ببعض مخموقاتو دليل عمى أن القرآن الكريم من عظيم آياتو ،فيو سبحانو ُيقسم بما
يشاء ألنو الخالق جل في عاله ،وفيما يأتي بيان تمك اآليات التي احتوت عمى قسم هللا عز
جل(.)1
و ّ

المسألة األولى -:اآليات التي أقسم هللا فييا بنفسو -هلالج لج.-
أقسم هللا تعالى بنفسو في عشرة مواضع من القرآن الكريم ،وقد ذكر أصحاب كتب عموم
القرآن أنيا ستة مواضع أو سبعة إلى أن أحصاىا العمماء فذكروا أنيا عشرة مواضع ،اثنتان
منيا مدنية والثمانية الباقية مكية( ،)2وىي-:
 -1في قولو تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ (.)3
 -2وقولو تعالى :ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱵ..ﱠ(.)4

 -1انظر :القطان ،مناع خميل ،مباحث في عموم القرآن ،ج ،1ص.302
 -2انظر :ابن قيم الجوزية ،التبيان في أيمان القرآن ،ص.16
 -3سورة التغابن.7 :
 -4سورة سبأ.3 :
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 -3وقولو تعالى:ﭐﱡﭐﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ
ﳣﱠ(.)1
وفي ىذه الثالثة أمر هللا نبيو -ملسو هيلع هللا ىلص -أن يقسم بو.
 -4وقولو تعالى :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱠ(.)2
 -5وقولو تعالى:ﭐﱡﭐﱆ ﱇ ﱈﱠ(.)3
 -6وقولو تعالى :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ..ﱠ(.)4
 -7وقولو تعالى :ﱡﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮﱠ(.)5
 – 8وقولو تعالى :ﭐﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱠ(.)6
 –9وقولو تعالى :ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ(.)7

 -1سورة يونس.53 :
 -2سورة مريم.68 :

 -3سورة الحجر.92 :
 -4سورة النساء.65 :

 -5سورة المعارج.40 :
 -6سورة النحل.56 :
 -7سورة النحل.63 :
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 – 10وقولو تعالى :ﭐﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ(. )1

المسألة الثانية -:اآليات التي أقسم هللا فييا بالقران الكريم.
اآليات التي أقسم هللا فييا بالقرآن الكريم ىي ست آيات جّميا في فواتح السور وىي-:
 -1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱞ ﱟﱠ

()2

.

-2ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ(. )3
-3ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄﱠ(.)4
 -4ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ

()5

.

-5ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ(.)6

 -6ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲐ ﲑﱠ( ،)7قيل الكتاب المسطور ىو الموح المحفوظ .وقيل القرآن(.)8

 -1سورة الذاريات.23 :
 -2سورة يس.2 :

 -3سورة ص.1 :
 -4سورة ق.1 :

 -5سورة الزخرف.2-1 :
 -6سورة الدخان.2-1 :
 -7سورة الطور.2 :

 -8انظر :الزمخشرؼ ،أبو القاسم محمود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العربي

– بيروت ،ط 1407 ،3ىـ ،ج،4ص.408
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المسألة الثالثة -:اآلية التي أقسم هللا فييا بعمر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص.-
احدة في
يتّضح لمقارغ من عنوان ىذا المطمب أن هللا أقسم بعمر النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – مرًة و ً
ٍ
آية و ٍ
احدة في القرآن الكريم أال وىي-:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ(.)1

حيث أقسم هللا سبحانو وتعالى بحياة نبيو  -صمى هللا عميو وسمم -تعظيم ًا لشأنو وتنويياً
لقدره(.)2

المسألة الرابعة -:اآليات التي أقسم هللا فييا بمخموقاتو.
اآليات التي أقسم هللا فييا بمخموقاتو كثيرة وىي-:
 -1النجوم :ومثال ذلك :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱠ( ،)3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂﱠ(،)4
ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ(.)5
()6
النيار ،وتظير ِب َّ
ِ
الم ْي ِل(.)7
َ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲂ ﲃ ﲄﱠ  ،قيل :الخنس ىي النجوم تغيب في َّ َ

ومن النجوم أيض ًا الشمس ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱌ ﱍﱠ(.)8
 -1سورة الحجر.72 :

 -2انظر :السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،اإلتقان في عموم القرآن ،ج ،3ص.320
 -3سورة النجم.1 :

 -4سورة الطارق.1 :

 -5سورة الواقعة.75 :

 -6سورة التكوير.16 :

 -7انظر :السمعاني ،أبو المظفر ،منصور بن دمحم ،تفسير القرآن ،تحقيق ::ياسر بن إبراىيم وغنيم بن عباس

بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض – السعودية،ط1418 ،1ىـ1997 -م ،ج ،6ص.168
 -8سورة الشمس.1 :
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 -2يوم القيامة :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ( ،)1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱏ ﱐﱠ(.)2
 -3النفس الموامة :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ

()3

َّ
َو َم ْعَنى َّ
ام ُة :النفس التي
النْف ُس المَّو َ

تموم صاحبيا عمى تقصيره( ،)4ومناسبة القسم بيا مع يوم القيامة أَّنيا النفوس ذات الفوز في
ذلك اليوم(.)5
 -4بالنفس اإلنسانية بشكل عام،ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥﱠ(.)6
 -5بالشفق :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﱠ(.)7
 -6ببعض األزمان :الضحى ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱌ ﱍﱠ( ،)8النيار ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱓ ﱔ
ﱕﱠ(،)9

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲕ

ﭧﭐﭨﭐﱡﱁﱠ(،)12

ﲖ

ﲗﱠ(،)10

الفجر،

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱔﱠ(،)11

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏﱠ( ،)13الميل ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲷ ﲸ

 -1سورة القيامة.1 :
 -2سورة البروج.2 :

 -3سورة القيامة.2 :

 -4انظر :الشوكاني ،دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا اليمني ،فتح القدير ،دار ابن كثير ،دار الكمم الطيب -

دمشق ،بيروت ،ط 1414 - 1ىـ ،ج،5ص.403

 -5انظر :ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية لمنشر–تونس1984 ،ىـ ،ج،29

ص.339

 -6سورة الشمس.7 :

 -7سورة االنشقاق.16 :
 -8سورة الشمس.1 :
 -9سورة الشمس.3 :

 -10سورة الميل.2 :

 -11سورة الفجر.1 :

 -12سورة العصر.1 :

 -13سورة التكوير.18 :
 -14سورة المدثر.33 :
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲉ ﲊ ﲋﱠ( ،)1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ
ﱗﱠ(3

)،

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱗ

ﱘ

ﱙﱠ(،)4

ﱠ(،)2

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲑ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱖ
ﲒ

ﲓﱠ(،)5

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏﱠ( ،)6ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲻ ﲼ ﲽﱠ( ،)7ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽﱠ(.)8

 -7بالتين والزيتون :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱛ ﱜﱠ(.)9
 -8بالطور:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲎﱠ(.)10
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱞ ﱟﱠ( .)11أقسم هللا تعالى بالجبل وكل جبل ىو -طور بمغة النبط.
ويقال بمغة السريانية .ولكن عني بو الجبل الذؼ كمم هللا عميو موسى -عميو السالم -بمدين
واسمو زبير( .)12واستدلو بقولو تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ(.)13
 -9بمكة المكرمة :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ( ،)1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱡ ﱢ ﱣﱠ(.)2
وليذا البمد شرف كبير ،فيو بمد الحبيب ،وفيو البيت الحرام ،ولبمد الحبيب قدر ومنزلة(.)3
 -1سورة التكوير.17 :

 -2سورة االنشقاق.17 :
 -3سورة الفجر.2 :

 -4سورة الشمس.4 :
 -5سورة الميل.1 :

 -6سورة التكوير.18 :
 -7سورة المدثر.34 :

 -8سورة الضحى.2-1 :
 -9سورة التين.1 :

 -10سورة الطور.1 :
 -11سورة التين.2 :

 -12انظر :السمرقندؼ ،أبو الميث نصر بن دمحم بن أحمد ،بحر العموم ،تحقيق :د .محمود مطرجي ،دار الفكر

بيروت ،ج ،3ص.332
 -13سورة مريم .52:
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 -10بالوالد وما ولد :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱷ ﱸ ﱹﱠ(.)4
 -11بالقمر :ﭧﭐﭨﭐﱡﲴ ﲵﱠ( ،)5ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲫ ﲬ ﲭﭐﱠ( ،)6ﭧﭐﭨ ﭐ
ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑﱠ(.)7
 -12بالشفع والوتر :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱙ ﱚﱠ(.)8
 -13بالخيل :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ

()9

 -14بالبيت المعمور :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲗ ﲘﱠ( .)10واْلَب ْي ِت اْلم ْعم ِ
ور الصرح في السماء
َ ُ
الرابعة ،وعمرانو :كثرة غاشيتو من المالئكة ،وقيل :الكعبة لكونيا معمورة بالحجاج والعمار
والمجاورين(.)11

 -15بالبحر المسجور:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲝ ﲞﱠ

()12

.

 -1سورة البمد.1 :

 -2سورة التين.3 :

 -3انظر :القشيرؼ ،عبد الكريم بن ىوازن ،لطائف اإلشارات ،تحقيق :ابراىيم البسيوني ،الييئة المصرية العامة

لمكتاب – مصر ،ط ،3ج ،3ص.745
 -4سورة البمد.3 :

 -5سورة المدثر.32 :

 -6سورة االنشقاق.18 :
 -7سورة الشمس.2 :

 -8سورة الفجر.3 :

 -9سورة العاديات.3-1 :

 -10سورة الطور.4 :

 -11انظر :الزمخشرؼ ،أبو القاسم محمود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص.408
 -12سورة الطور.6 :
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 -16بالمالئكة :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ( ،)1وقال
تعالى :ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟﱠ( ،)2وﭧ ﭐﭨﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ(.)3
 -17بالرياح والسحاب والسفن :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐوﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽﱠ(.)4
 -18ما تبصرون وما ال تبصرون :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ(.)5
 -19باألرض والسماء :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱠ( ،)6ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱋ ﱌ ﱍﱠ(.)7
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂﱠ( ،)8ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱠ(،)9ﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ( ،)10ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲚ ﲛﱠ(.)11

ىذه ىي اآليات التي ورد فييا قسم هللا –عز وجل – والتي سيتم بإذن هللا الحديث
عنيا بصورة موسعة في فصول الحقة ،وبيان اإلعجاز فييا.
 -1سورة الصافات.3-1 :
 -2سورة النازعات.5-1 :

 -3سورة المرسالت.5-1 :
 -4سورة الذاريات.4-1 :

 -5سورة الحاقة.39-38 :
 -6سورة الذاريات.7 :
7

 -سورة البروج.1 :

 -8سورة الطارق1 :

 -9سورة الطارق12-11 :

 -10سورة الشمس.9-5 :
 -11سورة الطور.5 :
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ادلطهة انراتع -:احلكًة يٍ قطى اهلل مبخهىقاتّ
المسمم يعمم حرمة الحمف بغير هللا سبحانو ،فقد ورد عن عبد هللا بن عمر(-)1
إن هللا ينياكم أن تحمفوا بآبائكم فمن كان
رضي هللا عنيما -أن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنو قال" :أال ّ
حالفا فميحمف باهلل أو ليصمت"( ،)2وورد عن عمر بن الخطاب ،رضي هللا عنو أن رسول
هللا-ملسو هيلع هللا ىلص -قال" :من حمف بغير هللا فقد كفر  -أو أشرك"(.)3

إذًا قسم العباد بغير هللا سبحانو ىو ضرب من ضروب الشرك ،فمماذا أقسم هللا بمخموقاتو؟
أجيب عن ىذا التساؤل بعدة أوجو باختصار-:
أ -أنو عمى حذف مضاف ،أؼ ورب التين ،ورب الشمس وكذا الباقي.
ب -إن العرب كانت تعظم ىذه األشياء وتقسم بيا فنزل القرآن الكريم عمى ما يعرفون.

 -1عبد هللا بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوؼ ،أسمم مع أبيو وىو صغير لم يبمغ الحمم
وىاجر إلى المدينة وشيد فتح مكة ،مولده ووفاتو في مكة ،أفتى الناس في اإلسالم ستين سنة ،وكان شديد
االتباع لمرسول – عميو السالم ،-ولما قتل عثمان عرض عميو نفر أن يبايعوه بالخالفة فأبى ،وكف بصره في
آخر حياتو ،وىو آخر من توفى من الصحابة في مكة سنة 73ىـ،ابن األثير ،أسد الغابة ،ج ،3ص.241-236
 -2رواه البخارؼ في صحيحو ،كتاب األيمان والنذور ،باب ال تحمفوا بآبائكم ،حديث رقم  ،6646البخارؼ ،دمحم

بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،ج ،8ص ،164ومسمم في صحيحو ،كتاب األيمان ،باب النيي عن الحمف بغير
هللا تعالى ،حديث رقم  ،4346مسمم ،أبو الحسين بن الحجاج ،صحيح مسمم ،دار الجيل -بيروت ،ج،5

ص.80

 -3رواه الترمذؼ في سننو ،كتاب النذور واأليمان ،باب كراىية الحمف بغير هللا ،حديث رقم  ،1535الترمذؼ،
دمحم بن عيسى ،الجامع الصحيح سنن الترمذي ،ج ،4ص ،110قال الترمذؼ حديث حسن وقال األلباني حديث
صحيح ،األلباني ،صحيح وضعيف سنن الترمذي ،ج ،4ص.35
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ج -إن األقسام إنما تكون بما يعظم الم ِ
قسم أو يجّمو وىو فوقو ،وهللا تعالى ليس شيء فوقو،
ُ
فأقسم تارة بنفسو وتارة بمصنوعاتو ألنيا تدل عمى بارغ وصانع ،فالقسم بالمصنوعات يستمزم
(.)1

القسم بالصانع ،ألن ذكر المفعول يستمزم ذكر الفاعل ،إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل

ادلطهة اخلايص -:نطائف انقطى يف انقراٌ
عند النظر في اآليات التي أقسم هللا بيا ُيالحع عدة أمور وىذه األمور يمكن تسميتيا
لطائف أو روائع قسم هللا في القرآن الكريم ،وىذه األمور ىي-:
من روائع القسم في القرآن الكريم :أن جاء فاتحة لمسور المكية في ست عشرة سورة،
النازعات والبروج و َّ
الذاريات و ُّ
الص َّافات و َّ
الطارق
المرسالت َو َّ
الطور َو َّ
وىذه السور ىيَّ :
َ
َ
النجم و ُ
الضحى و ِ
الشمس و َّ
والفجر والبمد و َّ
الم ْيل و ُّ
التّين والعاديات والعصر ،وان وقوع القسم في ابتداء
السور لو أثره النفسي ،وفي البدء بو جذب النتباه السامع ،لوقوع القسم عمى سمعو فيو شيء
من الرىبة ،فإذا حدث ذلك صحبو تييؤ نفسي لتمقي ما يقال ،خاصة والقسم في أوائل السور
يعطييا نضرة في بيجتيا ،ورونق ًا في ديباجتيا ،فتممع األقسام في قسمات السور كالغرة
ويمجدونو ،فالقرآن أقسم بالبمد األمين ،وىي
ويحبونو
البارقة ،ال سيما وقد أتت بما يألفو العرب ّ
ّ
محبوبتيم مكة(.)2
 - 2ومن روائع القسم :القسم بالخيل :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ

ﲧ ﲨﱠ( ،)3والخيل ىي أعز شيء عند العرب ،ألنيم أمة قتال ونضال ،فحياتيم

 -1انظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،اإلتقان في عموم القرآن ،ج ،2ص.351

 -2انظر :البغا ،مصطفى ديب ،مستو ،محيي الدين ديب ،الواضح في عموم القرآن ،ص.210
 -3سورة العاديات.3-1 :
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قائمة عمييا ،وقد أكثروا في شعرىم من أوصافيا ،فأقسم هللا بيا وىي مغيرة صبحاً ،والشرر
عدوىم ،حتى تتوسط
يتطاير من حوافرىا ،ووصف الغبار الذؼ تثيره بعدوىا وىجوميا عمى ّ
بين جموعو ،وتوصل فرسانيا إلى ربوعو(.)1
 -3ومن لطائف القسم أن هللا تعالى أقسم عمى إنعامو عمى رسولو واكرامو لو ،وذلك متضمن
لتصديقو لو ،فيو قسم عمى صحة نبوتو وعمى جزائو في اآلخرة ،وأقسم بآيتين عظيمتين من
آياتو حيث ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ( ،)2ولنتأمل مطابقة ىذا القسم -وىو نور
الضحى الذؼ يوافي بعد ظالم الميل -المقسم عميو ،وىو الوحي الذؼ اتاه بعد احتباسو عنو
حتى قال أعداؤه :ودع دمحما ربو ،فأقسم بضوء النيار بعد ظممة الميل عمى ضوء الوحي ونوره
بعد ظممة احتباسو واحتجابو(.)3

المقسم عميو ،فالتناسب بين اآليات والسور ضرب من
 -4أن ىناك مناسبة بين
المقسم بو و َ
َ
محكم َّ
خمال بين كمماتو ،وال تنافر
الن ْس ِج ،ال تجد فيو ً
اإلعجاز البياني لمقرآن الكريم ،فيو كتاب َ
منج ًما في نحو ثالث وعشرين
بين حروفو ،وال تناقض في معانيو وال في مراميو ،مع أنو نزل َّ
تيبا فر ًيدا غاية في الحسن والجمال ،والجالل والكمال ،بير
سنة ،فانظر كيف رتَّبو هللا تر ً
العقول ببراعة نظمو ،وسالسة أسموبو ،ودقة تصويره ,وروعة تعبيره ،وعذوبة بيانو وىذا مما
يدل عمى أنو من رب العباد سبحانو وتعالى(.)4

 -1انظر :البغا ،الواضح في عموم القرآن ،ص.210
 -2سورة الضحى.2-1 :

 -3انظر :السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان في عموم القرآن ،ج ،4ص.59
 -4انظر :إسماعيل ،دمحم بكر ،دراسات في عموم القرآن ،ص.325
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ادلثذث انثانث -:أترز وجىِ إعجاز انقرآٌ انكرَى
من فجر المبعث ،فرض القرآن إعجازه عمى كل من سمعوه من العرب ،عمى تفاوت
مراتبيم في البالغة ،وقد تحير المشركون في وصفو ،وحرصوا عمى أن يصدوا العرب عن
فإن
سماعو ،عن يقين بأنو ما من عربي يخطئو أن يميز بين ىذا القرآن ،وقول البشر ،ليذا ّ
عجز العرب عن أن يأتوا بمثل ىذا القرآن ثابت ثبوتًا ال مجال لمريب فيو ،ال يرتاب فيو مؤمن
ْ
وال يجحده ،وال يمارؼ فيو ّإال من ييمل عقمو ،ويسقط من حساب المفكرين ،فعمى ذلك تواترت
األخبار ،واتفقت األمصار ،ال فرق بين عدو وولي ،وكان العجز ألمور ذاتية في القرآن ،ال
ألمور أخرػ ليست من القرآن(.)1

وكما نعمم فإن معجزة النبي صّمى هللا عميو وسمم الكبرػ كانت القرآن الكريم الذؼ تحدػ
بو النبي  -صّمى هللا عميو وسمم -العرب جميع ًا مع فصاحتيم وبالغتيم ونبوغيم ،فإنيم قد
عجزوا عن معارضة القرآن الكريم مع طول باعيم في الفصاحة والبالغة ،وقد ثبت أن النبي
 صّمى هللا عميو وسمم -تحدػ العرب بالقرآن حينما كذبوه وعارضوه وقالوا إنو من صنع دمحم،فطمب منيم -وىم عرب مثمو -أن يأتوا بمثل ىذا القرآن أو بشيء من مثمو فمم يقدروا ولم
يستطيعوا(.)2

وقال صاحب كتاب مناىل العرفان عن ىذا الموضوع" :وىل أتاك نبأ الخصم إذ ىموا
أن يعارضوا القرآن؟ فكان ما أتوا بو باسم المعارضة ال يخرج عن أن يكون محاوالت مضحكة
 -1انظر :بنت الشاطئ ،عائشة دمحم عمي عبد الرحمن ،اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق ،دار

المعرف ،ط ،3ص .39وانظر :أبي زىرة ،دمحم بن أحمد ،المعجزة الكبرى القرآن ،دار الفكر العربي ،ص.56

 -2انظر :معبد ،دمحم أحمد ،نفحات من عموم القرآن ،دار السالم– القاىرة ،ط1426 ،2ه2005-م ،ص.102
26

مخجمة أخجمتيم أمام الجماىير وأضحكت الجماىير منيم ،فباؤوا بغضب من هللا وسخط من
الناس وكان مصرعيم ىذا كسباً جديداً لمحق وبرىاناً مادياً عمى أن القرآن كالم هللا القادر
وحده ال يستطيع معارضتو إنسان وال جان ومن ارتاب فأمامو الميدان"(.)1

هللا سبحانو وتعالى قد أعجز الناس عن اإلتيان بمثل القرآن ليس فقط من ناحية
فصاحتو وبالغتو ،بل من جوانب كثيرة ،فقد اختمف العمماء في وجوه إعجاز القرآن الكريم
فمنيم من قال وجي ًا واحدًا ومنيم من أنيى وجوه إعجازه إلى ثمانين( ،)2ومنيم من قال أنيا ال
يمكن حصرىا وأنيا متجددة بتجدد األيام ،إلى أن تفنى األرض ومن عمييا(.)3

لذلك فال بد لي من حصر وجوه اإلعجاز ،واالقتصار عمى ثالثة وجوه منيا وىي
وجوه رئيسية في إعجاز القرآن الكريم ،وىذه الوجوه ىي-:
اإلعجاز البياني
اإلعجاز الغيبي
اإلعجاز العممي
وىذه الوجوه ىي التي ستكون مدار الدراسة والتحميل في آيات القسم.

 -1الزرقاني ،دمحم عبد العظيم ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه ،ط،3

ج ،2ص.334

 -2انظر :المطيرؼ ،عبد المحسن بن زين ،دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر اليجري

والرد عمييا ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1،1427ىـ  2006 -م ،ص .144والسيوطي ىو
الذؼ أوصميا ليذا القدر.

 -3نصار ،حسين  ،القسم في القرآن الكريم ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1421 ،1ىـ2001 -م ،ص.3
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ادلطهة األول -:اإلعجاز انثُاٍَ (انهغىٌ)
"إن قضية اإلعجاز البياني بدأت تفرض وجودىا عمى العرب من أول المبعث ،فمنذ
تال المصطفى عميو الصالة والسالم في قومو ما تمقى من كممات ربو ،أدركت قريش ما ليذا
وطبعا ،إال أن
حس لغتو وذوقيا األصيل ،سميقة
البيان القرآني من إعجاز ال يممك أؼ عربي يجد َّ
ً
يسمم بأنو ليس من قول البشر ،من ىنا كان حرص طواغيت الوثنية من قريش ،عمى أن يحولوا
بين العرب وبين سماع ىذا القرآن"(.)1

اإلعجاز البياني ىو أبرز وجوه اإلعجاز وأظيرىا ،إذ ىو المطابق ألحوال العرب وقت
نزول القرآن ،فالتحدؼ يكون بما يتناسب مع ما برز فيو القوم وبرعوا وتفوقوا ،وىم تفوقوا في
البيان والبالغة والفصاحة ولم يتفوقوا في العموم والمعارف وأخبار الغيب أو التشريع أو نحو
ذلك ،فكان اإلعجاز بالبيان أظير وجوه التحدؼ وأبرزىا ،والناس في ذلك الوقت أدركوا أول ما
ذكرت
أدركوا إعجازه البياني فممك منيم األلباب واستولى عمى األفئدة ،وقد اختمف العمماء كما
ُ
في وجوه اإلعجاز لكنيم اتفقوا عمى ىذا الوجو فكان شبو اجماع عميو ،ويطمق عمى ىذا الوجو
عدة مصطمحات فيسمى“ :اإلعجاز المغوؼ” و”اإلعجاز البياني” و”اإلعجاز البالغي” وتدخل
أيضا أقواليم المختمفة في أن إعجاز القرآن في بالغتو وفصاحتو وما تضمنو
في ىذا المعنى ً
من البديع ونظمو وأسموبو وغير ذلك من فروع المغة العربية (.)2

واذا استعرضنا آيات القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وجدنا كل
آية فيو قد تحققت فييا الفصاحة والبالغة في أبيى صورىما ،ولوجدنا أن معاني الكممات
 -1بنت الشاطئ ،اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق ،ص.40
 -2انظر  :الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن الكريم ،ص.282
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تنساب إلى القمب قبل أن تبيرنا األلفاظ بجماليا الساحر ،سواء في ذلك السور واآليات التي
تمفت أنظارنا إلى اآلفاق لنستدل عمى الصانع من لوحة إبداعو الرائعة ،أو اآليات المتعمقة
بمبدأ البعث والنشور والموقف والحساب ،أو ما يتعمق منيا بتنظيم شئون الحاكم مع رعيتو ،أو
األسرة وحقوق أفرادىا ،وغيرىا من األمور التي تولى القرآن الكريم الحديث عنيا( ،)1وأيضاً في
آيات القسم فقد ظيرت فييا الفصاحة والبالغة في أبيى صورىا.
وقال صاحب كتاب بيان إعجاز القرآن في ىذا الموضوع ":واعمم أن القرآن إنما
صار معج ًاز ألنو جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمن ًا أصح المعاني ،من
توحيد لو عزت قدرتو ،وتنزيو لو في صفاتو ،ودعاء إلى طاعتو ،وبيان بمنياج عبادتو؛ من
تحميل وتحريم ،وحظر واباحة ،ومن وعع وتقويم وأمر بمعروف ونيي عن منكر ،وارشاد إلى
محاسن األخالق ،وزجر عن مساوئيا ،واضع ًا كل شيء منيا موضعو الذؼ ال يرػ شيء
أولى منو ،وال يرػ في صورة العقل أمر أليق فيو"(.)2
وىناك بعض الخصائص التي امتاز بيا أسموب القرآن والمزايا التي توافرت فيو حتى
جعمت لو طابعا معج از في لغتو وبالغتو ،منيا-:
أوال :إن مسحة القرآن المفظية مسحة خالبة عجيبة تتجمى في نظامو الصوتي وجمالو المغوؼ.

 -1انظر :مسمم ،مصطفى ،مباحث في إعجاز القرآن ،دار القمم  -دمشق ،ط1426 ،3ىـ 2005 -م،

ص.119

 -2الخطابي ،أبو سميمان حمد بن دمحم ،البيان في إعجاز القرآن ،تحقيق دمحم خمف هللا و دمحم زغمول سالم ،دار
المعارف – مصر ،ط1976 ،3م ،ص.27

29

ثانيا :إرضاؤه العامة والخاصة ومعنى ىذا أن القرآن الكريم إذا قرأتو عمى العامة أو قرغ
عمييم أحسوا جاللو وذاقوا حالوتو وفيموا منو عمى قدر استعدادىم ما يرضي عقوليم
وعواطفيم.
ثالثا :إرضاؤه العقل والعاطفة ومعنى ىذا أن أسموب القرآن يخاطب العقل والقمب معا ويجمع
الحق والجمال مع ًا.
رابعا :جودة سبك القرآن واحكام سرده ومعنى ىذا أن القرآن بمغ من ترابط أجزائو وتماسك
كمماتو وجممة وآياتو وسورة مبمغا ال يداينو فيو أؼ كالم آخر مع طول نفسو وتنوع مقاصده
وافتنانو وتموينو في الموضوع الواحد.
خامسا :براعتو في تصريف القول وثروتو في أفانين الكالم ومعنى ىذا أنو يورد المعنى الواحد
بألفاظ وبطرق مختمفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حمبتيا أنفاس الموىوبين من الفصحاء
والبمغاء.
سادسا :جمع القرآن بين اإلجمال والبيان مع أنيما غايتان متقابمتان ال يجتمعان في كالم.
سابعا :قصد القرآن في المفع مع وفائو بالمعنى ومعنى ىذا إنك في كل من جمل القرآن تجد
بيانا قاصدا مقد ار عمى حاجة النفوس البشرية من اليداية اإلليية دون أن يزيد المفع عمى
المعنى أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخمق من ىداية الخالق(.)1

 -1انظر  :الزرقاني ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،دار الفكر – بيروت ،ط1996 ،1م ،ج ،2ص-222

.233
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ادلطهة انثاٍَ -:اإلعجاز انغُثٍ
تحدثت عن اإلعجاز البياني كوجو من وجوه اإلعجاز فإنني أنتقل لمحديث عن
بعد أن
ُ
وجو آخر من وجوه اإلعجاز أال وىو اإلعجاز الغيبي.
إن األخبار الغيبية في القرآن الكريم ىو وجو من وجوه اإلعجاز فيو ،ونقصد بالغيب
كل ما كان غائباً عن دمحم صمى هللا عميو وسمم ،ولم يشيد حوادث الواقعة ولم يحضر وقتيا،
مما كان ال يعمم منو القصة الواحدة إال الفذ من أحبار أىل الكتاب الذؼ قطع عمره في تعمم
ذلك ،فيورده النبي  -صمى هللا عميو وسمم  -عمى وجيو ،ويأتي بو عمى نصو ،فيعترف العالم
بذلك بصحتو وصدقو وان مثمو لم ينمو بتعميم ،فيدخل في الغيب بيذا المفيوم كل ما ورد في
القرآن الكريم عن بداية نشأة الكون وما وقع منذ خمق آدم عميو السالم إلى مبعث رسول هللا –
ملسو هيلع هللا ىلص -من عظيمات األمور وميمات السير ،وكذلك يشمل ما غاب عن دمحم – صمى هللا عميو
وسمم -في وقتو من الحوادث التي كانت تحدث ويخبر بيا بطريق الوحي ،كإخبار هللا سبحانو
وتعالى لو بما يكيده الييود والمنافقون ،ويشمل أيضا ما تضمنو من اإلخبار عن الكائنات في
مستقبل الزمان

()1

.

ولشمول كممة الغيب كل ىذه المعاني سأقسم اإلعجاز الغيبي إلى ثالثة أقسام:

 -1انظر :مسمم ،مصطفى ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص .119وانظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن
بن أبي بكر ،معترك األقران في إعجاز القرآن ،ج ،1ص.181
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القسم األول :األخبار الغيبية الماضية “غيب الماضي”
وىي األخبار التي تحدثت عن األمم الماضية واألنبياء السابقين عمييم السالم وذلك
لعدم تمقي الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -ليذه األخبار عن أحد من البشر ولم يقرأىا في كتاب ،فمم يبق إال
كثير ما يشير إلى ىذا المعنى كقولو
أن يكون تمقاىا عن طريق الوحي ،وليذا كان القرآن ًا
تعالى :ﭐﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ

ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ ﭐ(. )1
وقولو تعالى :ﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ(. )2
وقولو تعالى :ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ(.)3

القسم الثاني :األخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص “غيب الحاضر”
كثير
ًا

تحدث بعض األحداث وتقع بعض القضايا وال يشيدىا الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -وال

يحضرىا ومع ىذا ينزل عميو الوحي والخبر الصادق حتى قبل أن يصل أحد ممن رآىا إلى
الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -حتى كان الكفار يقول بعضيم لبعض :اخفضوا أصواتكم حتى ال يسمعكم إلو
دمحم وليذا كان المنافقون يحذرون ذلك ،قال تعالى :ﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

 -1سورة ىود.49 :

 -2سورة آل عمران.44 :
 -3سورة ص.70-67 :
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ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ( ،)1ومن ذلك قولو
تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ( ،)2وغير
ذلك من اآليات

()3

.

القسم الثالث :األخبار الغيبية عن أمور مستقبمة “غيب المستقبل”
ويقصد بغيب المستقبل ما ذكره القرآن الكريم من حوادث ستقع ولم تكن قد وقعت عند
وكثير أخبر القرآن الكريم عن أمور ستحدث في
ًا
نزول اآليات التي تحدثت عن وقوع الحادثة،
المستقبل ووقعت كما جاءت في القرآن الكريم ،ومن خالل استقراء اآليات التي تحدثت عن
ىذا النوع من الغيب يمكن تقسيمو إلى ثالثة أنواع :
أوال :ما تحدث القرآن عنو ووقع في حياة رسول هللا  -صمى هللا عميو وسمم  -فمن ذلك:
ما تحدث عن مصير بعض المكذبين وأنيم سيموتون عمى الكفر ويخمدون في النار ،كما
جاء في قولو تعالى عن أبي ليب :ﭐﭐ ﭐﱡﭐﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ( ،)4وكذلك أبي بن خمف فقال تعالى عنو :ﭐﱡﱡﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱠ( ،)5فمات عمى الكفر ،والوليد بن المغيرة حيث قال تعالى عنو :ﭐﱡﭐﱢ ﱣﱠ(،)6
 -1سورة التوبة.64 :

 -2سورة التوبة.107 :

 -3انظر :مسمم ،مصطفى  ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص.267
 -4سورة المسد.3-1 :
 -5سورة اليمزة.4 :

 -6سورة المدثر.26 :
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ومن ذلك أيضاً إخبار القرآن بنصر المسممين وىزيمة الكافرين في آية مكية نزلت وقد كانت
عائشة آنذاك جارية تمعب مع أقرانيا وعند نزول اآلية الكريمة ما كان أحد يتوقع أن تكون
لممسممين شوكة وجيش يواجيون بو جموع المشركين

فقال تعالى :ﱡﲿ ﳀ ﳁ

ﳂﱠ( ،)1وتحققت ىذه اآلية يوم بدر فيزم المسممون المشركين(.)2

ثانيا :ما تحدث عنو القرآن الكريم ووقع بعد وفاة رسول هللا صمى هللا عميو وسمم فمن ذلك:
إخبار القرآن بالتمكين لممسممين ،ونصرىم وتأمينيم ،وذلك في قول هللا تعالى:ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ( ،)3وقد تحقق ذلك في عيد الخمفاء من بعد
رسول هللا  -صمى هللا عميو وسمم -فدحروا دولة الفرس والروم ووصمت الفتوحات اإلسالمية
إلى أطراف الصين شرق ًا والى المحيط األطمسي غرب ًا ،وخضعت الشعوب واألمم لإلسالم
ودخل كثير منيم في اإلسالم طواعية وعم ضياؤه أرجاء المعمورة وسارت الظعينة من
حضرموت إلى صنعاء ال تخشى إال هللا والذئب عمى غنميا ،وكان الناس في أمن وأمان.
وكان كل ذلك في العيود الالحقة بعد وفاتو  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-ونسأل هللا تعالى أن يعيد ىذا التمكين
وأن يعز اإلسالم والمسممين في شتى بقاع األرض(.)4

 -1سورة القمر.45 :

 -2انظر :الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن ،ص.279-276
 -3سورة النور.55 :

 -4انظر :مسمم ،مصطفى  ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص.279
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ثالثا -:ما تحدث عنو القرآن الكريم ولم يقع إلى اآلن ،وسيقع حتما من غير ريب فمن
ذلك:
ما ذكره القرآن عن أشراط الساعة واألحداث التي تقع قبيل قياميا وجاءت جممة منيا
في ثنايا اآليات الكريمة منيا ما جاء في قولو تعالى :ﭐﱡﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ ( ،)1وىناك الكثير من اآليات غيرىا
تتحدث عن أشراط الساعة ويوم القيامة(.)2

بينا الوجو الثاني من وجوه اإلعجاز أال وىو اإلعجاز الغيبي وذكرنا بعض
بيذا نكون قد ّ
اآليات التي تمثمو.

ادلطهة انثانث -:اإلعجاز انعهًٍ
القرآن الكريم حاكم الناس إلى عقوليم وفتح عيونيم إلى الكون وما في الكون من
سماء وأرض وبر وبحر وحيوان ونبات وخصائص وظواىر ونواميس وسنن وكان القرآن في
طريقة عرضو ىذه معج اًز أبير اإلعجاز ألن حديثو عن تمك الكونيات كان حديث العميم
بأسرارىا الخبير بدقائقيا المحيط بعموميا ومعارفيا عمى حين أن ىذا الذؼ جاء بالقرآن رجل
أمي نشأ في أمة أمية جاىمة ال صمة ليا بتمك العموم وتدوينيا وال إلمام ليا بكتبيا ومباحثيا
بل إن بعض تمك العموم لم ينشأ إال بعد عيد النبوة وميبط الوحي بقرون وأجيال فأنى يكون

 -1سورة النمل .82 :

 -2انظر :مسمم ،مصطفى  ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص.281
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لرجل أمي كدمحم ذلك السجل الجامع لتمك المعارف كميا إن لم يكن تمقاه من لدن حكيم
عميم(.)1
فاإلعجاز العممي ىو قضية ىذا العصر نظ ًار لمتقدم العممي الواضح في العالم ،فمقد تعيد
القرآن الكريم أن يبرز جانب من جوانب إعجازه في كل عصر؛ ليقيم بذلك الحجة عمى كل
جيل ،ويبين ليم أن القرآن الكريم منزل من عند هللا سبحانو وتعالى ،فقال

تعالى :ﭐﭐﱡﭐﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐﱠ ( ،)2وىذا الوعد منسجم تمام ًا مع الرسالة الخاتمة المستمرة إلى يوم القيامة؛ فال بد أن
تكون معجزتيا أيضاً مستمرة دائمة متجددة.
القرآن الكريم كالم هللا ،والكون كمو من خمق هللا ،وال يشك مؤمن في التطابق التام بين
كالم هللا تعالى وبين حقائق ىذا الكون ونظامو ،ففي القرآن الكريم ألف وثالثمئة آية تتحدث
عن الكون ،وعن خمق اإلنسان ،وىذه اآليات أكثر من سدس القرآن ،واذا كانت آيات األمر
تقتضي الطاعة ،وآيات النيي تقتضي الترك ،فماذا تقتضي آيات الكون؟ إنيا تقتضي التفكر،
لذلك ورد في األثر“ :تفكر ساعة خير من قيام ليمة”(.)4()3

 -1الزرقاني ،مناىل العرفان ،ج ،1ص.19
 -2سورة فصمت .53 :

 -3األصبياني ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،السعادة –مصر1394 ،ىـ -

1974م  ،ج ،1ص.208

 -4انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،دار المكتبي  -سورية – دمشق،

ط1426 ،2ىـ2005 -م ،ص5
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ولحكمة إليية بالغة لم يفسر النبي -صمى هللا عميو وسمم -ىذه اآليات؛ إما باجتياد
منو ،أو بتوجيو من هللا جمت حكمتو ،ألنو لو فسرىا عمى نحو يناسب فيم من حولو ألنكر
ىذا التفسير من سيأتي بعده ،ولو فسرىا تفسي اًر يفيمو من سيأتي بعده الستغمق ىذا التفسير
عمى من حولو ،لذلك تركت ىذه اآليات لمعصور الالحقة ،ليكشف التقدم العممي في كل
عصر جوانب اإلعجاز فييا ،وبيذا يكون القرآن الكريم ،بما فيو من آيات كونية معجزة
جديدا أثبتو العمماء
مستمرة إلى يوم القيامة ،وال ريب أن المؤمن حين يق أر اكتشاًفا عمميِّا
ً
مذكور في القرآن الكريم ،أو ما يوافقو فإنو يشعر بزيادة الطمأنينة
ًا
بالبرىان القاطع ثم يجد ذلك
القمبية كالتي طمبيا إبراىيم -عميو السالم -وحتى غير المؤمن عندما يعرف حقيقة عممية
ويجد القرآن يوافقيا من قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنة فإن ىذا يجعل قمبو يميل لإليمان
وىذا ما نسعى إليو عند قولنا باإلعجاز العممي(.)1
فاإلعجاز العممي ىو :تأكيد الكشوف العممية الحديثة الثابتة والمستقرة لمحقائق الواردة في
القرآن الكريم بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين ،وثبت عدم إمكانية إدراكيا بالوسائل
البشرية في زمن الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص .)2( -
ومن خالل ىذا التعريف نالحع أىمية أن تكون الكشوف العممية قد وصمت لدرجة أن
تكون حقائق عممية وليست مجرد نظريات لم تثبت ويمكن نقضيا بعد فترة من الزمن ،وفي ذلك
يقول صاحب كتاب معجزة القرآن  “ :إن ىذا أخطر ما نواجو ،ذلك أن بعض العمماء في
اندفاعيم في التفسير وفي محاولتيم ربط القرآن بالتقدم العممي ،يندفعون في محاولة ربط كالم هللا

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.5
 -2انظر :الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن ،ص.209
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بنظريات عممية مكتشفة يثبت بعد ذلك أنيا غير صحيحة ،وىم في اندفاعيم ىذا يتخذون
خطوات متسرعة ،ويحاولون إثبات القرآن الكريم بالعمم ،والقرآن ليس في حاجة إلى العمم ليثبت،
فالقرآن ليس كتاب عمم ولكنو كتاب عباده ومنيج ،ولكن هللا سبحانو وتعالى عمم أنو بعد عدة
قرون من نزول ىذا الكتاب الكريم سيأتي عدد من الناس ويقول انتيى عصر اإليمان وبدء
عصر العمم ،والعمم الذؼ يتحدثون عنو قد بينو القرآن الكريم كحقائق كونية منذ أربعة عشر
قرناً(.)1
وفي ختام ىذا الفصل أستنتج أن-:
 -1القسم واإلعجاز في القرآن الكريم بينيما ترابط وثيق؛ ألن القرآن جمو معجز وآيات قسم هللا
ىي جزء من القرآن الكريم.
 -2هللا تحدػ اإلنس والجن بمراحل عدة أن يأتوا بمثل ىذا القرآن الكريم أو ببعض آياتو فمم
يستطع أحد اإلتيان بمثمو.
جل في عاله وأقسم بأمور أخرػ أيضاً لمفت النظر إلييا والى أىميتيا والتفكر
 -3هللا أقسم بذاتو ّ
فييا.
 -4إعجاز القرآن لو عدة وجوه وأبرزىا وأىميا اإلعجاز البياني والغيبي والعممي .
 -5اإلعجاز العممي مرتبط بالحقائق العممية وليس بالنظريات التي يمكن إبطاليا ونقضيا.

 -1انظر :الشعراوؼ ،دمحم متولي ،معجزة القرآن ،المختار االسالمي لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط1398 ،1ىـ-

1978م ،ص.44
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انفصم انثاٍَ :اإلعجاز يف آَات انقطى انسياَُة وادلكاَُة

وفيه مبحثان
المبحث األول -:اإلرجاز في آيات القدم الزمانية
المبحث الثاني -:اإلرجاز في آيات القدم المكانية
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انفصم انثاٍَ :اإلعجاز يف آَات انقطى انسياَُة وادلكاَُة
ّبينت في الفصل السابق مقدمة تعريفية عن القسم ثم اإلعجاز وفي ىذا الفصل سأربط
بين ىذين الموضوعين بإذن هللا ،وسأتحدث عن اإلعجاز في آيات قسم هللا -عز وجل -وىو
جوىر ىذه الرسالة ،ففي ىذا الفصل سأتحدث عن اإلعجاز في آيات القسم الزمانية ثم
المكانية ،وفي الفصل التالي سأتحدث عن اإلعجاز في آيات القسم األخرػ ،وأسأل هللا
التوفيق والسداد.

ادلثذث األول -:اإلعجاز يف آَات انقطى انسياَُة
الزمن ىو الظرف الذؼ يعيش فيو اإلنسان ،وىو الوقت الذؼ يقضي فيو اإلنسان
جل تصرفاتو وعاؤىا الزمن ،فالزمن لو قيمة ميمة ،وال جرم أن يقسم هللا -
حياتو ،ليذا فإن ّ
سبحانو وتعالى -بو في محكم كتابو العزيز ،وقسم هللا بالزمن فيو تنبيو عمى ِعظم نفعو
تكمن أىمية الزمن في َّأنو
ووجوب استغالل كل لحظة فيو ،واالستفادة من كل أجزائو ،حيث ُ
ال ُيعوض؛ ألنو سريع االنقضاء ،والذؼ يمضي ال يعود؛ لذلك ال َّبد من البحث عن الطرق
المفيدة الستغالل الزمن ،وقد أقسم هللا بو في أوجو مختمفة فأقسم بالعصر وبالفجر وبالميل
والنيار  ....الخ.
وعند النظر في السور التي أقسم هللا فييا بالزمن نجد أنيا سور مكية ،والسور المكية
تركز عمى العقيدة بشكل خاص ،ومن ىنا جاء القسم بالزمن في السور المكية من أجل لفت
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األنظار إليو باعتباره دليالً واضحاً ،وبرىاناً قاطعاً ،عمى وجود الخالق ،وعمى بديع حكمتو
سبحانو في ىذا الكون(.)1
وفي ىذا المبحث سأقف عند دالئل ومظاىر اإلعجاز في آيات القسم الزمانية ،ولماذا
أقسم هللا بيا تحديداً.

َ َ
ادلطهة األول  :اإلعجاز يف انقطى تانعصر
عند البحث في القرآن الكريم يظير أن هللا سبحانو وتعالى يقسم بالعصر ،وىو وقت
زماني ،وألىميتو فقد سميت السورة باسمو ،فقال تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆﱠ(.)2

المْق َسم بو في السورة عمى أقوال عدة وىي:
واختمف أىل التأويل في معنى “ العصر” ُ
 -1الدىر أو الزمن.
 -2وقت العصر الذؼ ىو آخر النيار.
 -3فترة من الزمن.
 -4صالة العصر(.)3
ولكن يترجح ىنا ما يرجحو أكثر أىل التأويل ،وىو :أن العصر ىو الدىر لشمولو وألنو
لفع عام ولم يرد أمر يخصصو(.)4

 -1انظر :عودة عبد عودة عبدهللا ،قيمة الزمن في القرآن الكريم ،مجمة البحوث اإلسالمية ،العدد الرابع

والسبعون  -اإلصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1425ىـ 1426ىـ ،ص.15
 -2سورة العصر.2-1:

 -3انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية – جزء عم  ،-مؤسسة اإلسالم اليوم لمنشر والتوزيع،

1433ه ،ط ،2ج ،2ص.243-242

 -4انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة،

ط1420 ،1ه2000-م ،ج ،24ص.589
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وىذه السورة رغم قصرىا إال أنيا قد جمعت من الخير الكثير ،فيي شاممة لمعاني
الكمال العممي والعممي في النفس وفي الغير ،ومؤسسة لمعالقة اإليجابية الفعالة بين المؤمنين
بما تضمنتو من التواصي بالحق والصبر المبني عمى اإليمان والعمل الصالح ،ليذا فال جرم
أن يختارىا الصحابة ليقرأوىا عند مالقاتيم لبعضيم البعض(.)1
أما عن اإلعجاز في القسم بالعصر فأقول إن المالحدة والكفار عمى طول األزمان
يعتقدون بأزلية الكون وأنو ال نياية لو ،فجاء القسم بالعصر ىنا ليكون دليالً عمى أن الدىر لو
بداية ونياية أخبرنا هللا بيا في آيات كثيرة تبين بداية الخمق وكيف كان ،وآيات أخرػ تبين
وقوع يوم القيامة وماذا سيحصل فيو(.)2
ويتضح في ىذه السورة وجو من وجوه اإلعجاز البياني أال وىو االيجاز ،فقد جاء
ايجاز أربع سور من السور الطوال في ىذه السورة القصيرة المقتصرة عمى ثالث آيات ،فمع
تدبر سورة (العصر) نجد أنيا أوجزت فييا مضامين أربع سور وىي :البقرة ،آل عمران،
النساء ،المائدة ،فقد احتوت عمى أربع صفات :
 الذين آمنوا  -وعمموا الصالحات. وتواصوا بالحق  -وتواصوا بالصبر.فسورة البقرة ىي سورة اإليمان ،وسورة آل عمران ىي سورة اإلسالم ،حيث تضمنت
معظم األعمال الصالحة التي نقوم بيا كمسممين وىذا ايجازه في قولو تعالى  :ﭐﭐﱡﭐﱈ ﱉ

 -1انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية ،المرجع السابق ،ص.243-242

 -2موقع فضيمة الدكتور زغمول النجار ،يوم السبت  ،2017/12/16الساعة العاشرة صباحاً،

.www.elnaggarzr.com
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ﱊ ﱋ ﱌﱠ( ،)1أما سورة النساء فقد فصمت حقوق األرحام واألمر بالقسط وايفاء
الحقوق ،ولذا أوجزت بقولو تعالى في العصر ﱡﭐﱍ ﱎ ﭐﱠﭐ( ،)2وسورة المائدة سورة العقود
عقود الحل والحرمة واألمر بالوفاء بالعقود ،والتزام الحالل واجتناب الحرام ولذا أوجزت بقولو
تعالى :ﱡﭐﱏ ﱐﭐﱠ( ،)3فالحرص عمى الحالل واجتناب الحرام يحتاج إلى الصبر(.)4

َ َ
ادلطهة انثاٍَ :اإلعجاز يف انقطى تانفجر وانصثخ
أقسم هللا سبحانو بالفجر وقد ُسميت السورة باسمو كذلك نظ اًر ألىميتو ،فقال:
ﱡﭐﱔﱠ(.)5

واختمف أىل التأويل في المقصود بالفجر كما اختمفوا في المقصود بالعصر ،فمنيم من
قال أنو وقت الفجر المعروف وىو الصبح ،ومنيم من قال أنو فجر مخصوص ليوم النحر أو
اليوم األول من محرم ،ومنيم من قال المقصود ىنا صالة الفجر ،والراجح ىو عموم لفع
الفجر وأنو فجر كل يوم وليس يوم مخصوص بذاتو ،فالعموم يشمل الخصوص ال العكس،
إذًا فالفجر ىنا ىو الفجر المعروف ألؼ أحد وىو انبالج الصبح وانتياء الظالم (.)6

 -1سورة العصر.3 :
 -2سورة العصر.3 :
 -3سورة العصر.3 :

 -4انظر :سبحاني ،دمحم عناية هللا  ،إمعان النظر في نظام اآلي والسور ،دار عمار ،عمان – األردن،

ص.317-315

 -5سورة الفجر.1 :

 -6انظر :الرازؼ ،فخر الدين ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ج ،31ص.148
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وىناك رأؼ سديد وكالم بديع رائع لمسعدؼ

()1

بخصوص اختالف المفسرين في المقصود

بالمقسم بو أياً كان ،فيقول إن األشياء المقسم بيا عمى أؼ ٍ
وجو فيمت فيي من آيات هللا؛
ليذا فإن المقسم عميو ىو المقسم بو ،وىذا يعني أننا ال نحتاج أن نبحث عن ماذا أقسم هللا
تعالى؟ بل يكفي أن نقول إن هللا أقسم بيذه األشياء؛ لتوجيو النظر إلييا ،واإلشارة إلى بديع
صنعو فييا ،والى عظيم نعمتو عمى عباده ،وحين نستعرض أقوال المفسرين نجد أن كثي اًر
منيا صحيحة المعنى ووجيية ،فاألمر فييا واسع ألنو ال يتعمق بيا حكم عممي ،وانما ىي
ألوان من المطائف والمعاني واألسرار ،التي يتميز الناس بيا بحسب قوة فيميم ودقة
إدراكيم(.)2

وأما اإلعجاز العممي في القسم بالفجر؛ فيو ما يحصل في انقضاء الميل وتفجر النور
من أحشاء
ىذا الظالم الموحش ،وظيور الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطير
والوحوش في طمب األرزاق ،من مشاكمة نشور الموتى من قبورىم ،فالظالم يطبق عمى الوجود
ويمفو في رداء ثقيل ،أشبو باألكفان التي يمف فييا الموتى وفي ذلك عبرة لمن تأمل ،فالقسم
بالفجر ىنا فيو إشارة إلى بعث جديد لمحياة ،ودعوة مجددة لألحياء أن يكتحموا بيذا النور ،وأن
يأخذوا مواقفيم فيو عمى طريق العمل (.)3

 -1السعدؼ ىو :الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدؼ المتوفى عام 1376ىـ ،المفسر المشيور صاحب
التفسير المعروف بـ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ) في ثمان مجمدات .مينا نعيم مصطفى نجم،
الآللئ الحسان بذكر محاسن الدعاة واألعالم ،ط 1،1425ىـ ،ج ،1ص.101
 -2انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية ،جزء عم  ،1ص.398

 -3انظر :الخطيب ،عبد الكريم يونس ،التفسير القرآني لمقرآن ،دار الفكر العربي – القاىرة ،ج،16

ص.1548
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فالفجر ىو الوقت الذؼ يميز هللا بو األتقياء من غيرىم وىو الوقت الذؼ يذوق فيو
المؤمن حالوة اإليمان بصدق ،وىو الوقت الذؼ تتنزل فيو النفحات من رب األرض
والسماوات.
أما عن القسم بالصبح فقد أقسم هللا سبحانو بالصبح في موضعين من كتابو
العزيز ،األول ىو قولو تعالى :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ( ،)1ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ

ﱠ()2

.

وعالقة وقت الصبح بالتنفس واضحة جمية ،فمن المعموم بالضرورة أن أنقى وقت
لميواء ولتنفس األكسجين النقي ىو وقت الصباح الباكر ،وىنا يتجمى اإلعجاز العممي حيث
يحدث التنفس في بداية ظيور الشمس في األفق ،وىو ما يسمى بالصبح أو الصباح،
فالصبح عندما يتنفس فإنو يتنفس اليواء البارد اليابط النقي (الشييق) ويدفع باليواء الدافئ
المموث نتيجة الستق ارره طوال الميل قريباً من سطح األرض (الزفير) وما يحممو من ثاني
أكسيد الكربون الناتج عن عمميات تنفس الكائنات الحية عمى وجو العموم؛ الختالف ضغط
اليواء ،فاليواء المموث ساخن فيصعد إلى أعمى واليواء النقي بارد فينزل إلى أسفل ،ويمتاز
ىذا اليواء بنقائو ويساعد عمى ذلك وجود أعمى نسبة من غاز األوزون في ىذا الوقت من
النيار ،إضافة إلى أن عممية التمثيل الضوئي لمنبات ال تتم إال نيا اًر عند شروق الشمس
فيطمق النبات األكسجين في الجو ويمتص ثاني أكسيد الكربون ،فتكون ىذه ىي عممية
(الشييق والزفير) وىي عممية تنفس حقيقية( ،)3فسبحان هللا الخالق المعجز.

 -1سورة المدثر.32 :

 -2سورة التكوير.18 :

 -3أخذ بتاريخ 2018/10/9م ،يوم الثالثاء ،الساعة التاسعة صباحاً.www.3refe.com ،
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أما المفسرون سابقاً فقد بينوا أن التنفس ىو في الحقيقة خروج النفس من الحيوان
ّ
واإلنسان ،ولكنو استعير ىنا لظيور الضياء من خالل الظالم ،وتشبيو خروج الضياء بخروج
النفس ،عمى طريق االستعارة المصرحة ،أو َّ
ألنو إذا بدأ الصباح أقبل معو نسيم فجعل
ذلك كالتنفس لو عمى طريق االستعارة المكنية؛ بتشبيو الصبح بذؼ َنَفس ،مع تشبيو النسيم
باألنفاس ،وعمى ىذا التفسير يكون اإلعجاز فيو إعجاز عممي ،وىناك لفتة رائعة أيضاً عممية
وىي أن الطفل حينما يولد فإنو يبدأ بأخذ شييق أثناء البكاء لمتنفس فالتنفس ىو بداية لحياتو
كذلك النيار حينما يولد يبدأ بالتنفس(.)1
فسبحان هللا العمي القدير أن أسبغ عمينا نعمو ظاىرة وباطنة.

َ َ
ادلطهة انثانث :اإلعجاز يف انقطى تانضذً
أقسم هللا سبحانو وتعالى بالضحى في موضعين من القرآن وىما  :في قولو تعالى :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
ﱡﭐﱌ ﱍﱠ( ،)2وقولو تعالى :ﭐﱡﭐﱹﱠ(. )3

وتبيض الشمس(،)4
المقصود بالضحى الوقت من طموع الشمس إلى أن يرتفع النيار
ّ
حيث ُجعل في مقابل
أؼ ساعة من النيار وقيل ىو ضياء الشمس وقيل ىو النيار كمو
ُ
وتبيض الشمس ،ودليل ذلك
الميل( ،)5ولكني أرػ أنو وقت طموع الشمس إلى أن يرتفع النيار
ّ
ىو وقت صالة الضحى ،فإن وقتيا ال يكون بعد الزوال ،مما يؤكد ضعف القول بأن الضحى
يمتد ليشمل النيار كمو.
 -1انظر :ابن عاشور ،دمحم الطاىر بن دمحم ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.154
 -2سورة الشمس.1:

 -3سورة الضحى.1:

 -4انظر :ابن منظور ،دمحم بن مكرم ،لسان العرب ،ج ،14ص.474

 -5انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن،ج ،24ص.482
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وىناك كالم جميل ومعبر عن ىذه اآليات لصاحب الظالل يبين مدػ اإلعجاز البياني
في ىذه اآليات يقول فييا ”:ىذه السورة بموضوعيا ،وتعبيرىا ،ومشاىدىا ،وظالليا وايقاعيا،
لمسة من حنان ،ونسمة من رحمة ،وطائف من ود ،ويد حانية تمسح عمى اآلالم والمواجع،
بالروح والرضى واألمل ،وتسكب البرد والطمأنينة واليقين ،إنيا كميا خالصة لمنبي -
وتنسم
ْ
ملسو هيلع هللا ىلص -كميا نجاء لو من ربو ،وتسرية وتسمية وترويح وتطمين ،كميا أنسام من الرحمة وأنداء من
الود ،وألطاف من القربى ،وىدىدة لمروح المتعب ،والخاطر المقمق ،والقمب الموجوع ،فقد ورد
في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وأبطأ عميو جبريل -عميو السالم -فقال
المشركون  :ودع دمحمًا ربو! فأنزل هللا تعالى ىذه السورة ،والوحي ولقاء جبريل واالتصال باهلل،
وروحو في ألواء
كانت ىي زاد الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -في مشقة الطريق ،وسقياه في ىجير الجحودْ ،
التكذيب ،وكان  -ملسو هيلع هللا ىلص -يحيا بيا في ىذه الياجرة المحرقة التي يعانييا في النفوس النافرة
الشاردة العصية العنيدة ،ويعانييا في المكر والكيد واألذػ المصبوب عمى الدعوة ،عمى
اإليمان ،وعمى اليدػ من طغاة المشركين ،فمما فتر الوحي انقطع عنو الزاد ،وانحبس عنو
الينبوع ،واستوحش قمبو من الحبيب ،وبقي لمياجرة وحده ،بال زاد ،وبال رؼ ،وبغير ما اعتاد
من رائحة الحبيب الودود ،وىو أمر أشد من االحتمال من جميع الوجوه عندئذ نزلت ىذه
السورة ،نزل ىذا الفيض من الود والحب والرحمة واإليناس والقربى واألمل والرضى والطمأنينة
واليقين”(.)1
ونظرة أخرػ لإلعجاز البياني في ىذا القسم ،فيو أن كل قسم يناسب سياقو؛ فينا في
سورة الضحى مما يتالءم مع الحنو ولمسة الحنان واإلشفاق ،الضحى الرقراق الوديع الذؼ ال

-1قطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط1423 ،32ه2003-م ،ج ،6ص.3925
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يوجد فيو وىج وال برودة ،ومما يتالءم مع المناخ أن يكون الميل ساجياً بمعنى ىادئاً؛ ألنو
أكثر التصاقاً بالطمأنينة وبالحنان ،وفي بداية سورة الضحى لم يختر النص ًآنا آخر من آنات
النيار سوػ الضحى؛ ألنو مالئم لإلطار الذؼ يقوم عمى الوداعة والشفافية وأظن أن في لفظو
األنيق وفي وضاءتو “ ُّ
الض َحى” وفي داللتو أكثر تناسقا مع إطار النص من الظييرة مثالً أو
ىدوءه
جوهُ أؼ
من الفجر ،وكذلك لم يقل النص  :والميل ،ويصمت ،بل اختار من الميل ُس َ
َ
وىذا اليدوء قريب ىو اآلخر من إطار النص ومتفق معو مندمج فيو ومتناغم( ،)1حتى أن
اختيار وقت الضحى لمقسم فيو مع الشمس ففيو جمال ألن أجمل حاالت الشمس وقت
الضحى فال تكون متوىجة وال ساطعة سطوعاً يؤذؼ البشر.
وأيضاً فإن من مناسبة القسم بالضحى في ىذا السياق أن يظير فييا رونقاً في
األسموب وجاللة في المعنىَّ ،
ألن في ذلك مطابقة بين نور الضحى ونور الوحي ،فنور
ٍ
احتباس عن رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص  ،-فأقسم
الضحى جاء بعد ظالم الميل ،ونور الوحي جاء بعد
بضوء النيار بعد ظممة الميل ،عمى ضوء الوحي ونوره بعد ظممة احتباسو واحتجابو ،ثم َّ
إن
فالق ظممة الميل بضوء النيار ،ىو الذؼ فمق ظممة الجيل والشرك بنور الوحي والنبوة(.)2
وىنا يظير جانب من جوانب روعة التعبير القرآني وجمالو.

 -1موقع ممتقى أىل التفسير ،بحث مقدم من الدكتور الراحل دمحم نعيم اليافي ،يوم الجمعة الموافق،2017/12/29
مساء.
الساعة التاسعة
ً

 -2انظر :ابن القيم ،التبيان في أقسام القرآن ،مرجع سابق،ج ،2ص.73-72
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ادلطهة انراتع :اإلعجاز يف انقطى تانشفق
أقسم هللا سبحانو في الشفق فقال تعالى  :ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﱠ( ،)1ونرػ َّ
أن الَق َسم ىنا جاء

مسبوقاً بحرف (ال) ،وقد تعددت أقوال العمماء في تفسير حرف “ال” قبل القسم( ،)2وأرجح ىذه
األقوال ىو ما قالو كثير من عمماء العربية أن لفظة «ال» قد تزاد في الكالم مقصوداً بيا
توكيد اإليجاب ،وىي من األمور العكسية؛ ألن أصميا النفي ،وىي ربما أكد بيا اإليجاب(،)3
وىناك رأؼ آخر جدير بالذكر وىو :وجود قراءات متعددة لمقرآن تفسر وضع حرف “ال” قبل
القراء( )4ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﱠ( ،)5بدون ألف أؼ (فألقسم) ،ثم ّإنو في كالم
القسم فقد ق أر بعض ّ
العرب ما يشيد إلشباع الم االبتداء ،حيث أنو من الممكن أن تكون الفتحة أُشبعت فصارت
ألفاً

()6

.

والشفق ىو :اختالط ضوء النيار بسواد الميل عند غروب الشمس( ،)7وىو الحمرة التي
تكون باألفق ،وبزوالو يخرج وقت المغرب ،ويدخل وقت العشاء ،والشفق يدل عمى رقة في

 -1سورة االنشقاق.16 :

 -2لمتوسع في ىذا الموضوع انظر :كتاب لطائف المنان فقد تكمم عنيا بإسياب.

 -3الشنقيطي ،دمحم األمين بن دمحم المختار ،العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ،ـتحقيق خالد بن

عثمان السبت ،دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع -مكة المكرمة ،ط 1426 ،2ه ،ج  ،2ص120
 -4قراءة ابن كثير وقراءة قنبل رواية عن البزؼ.
 -5سورة االنشقاق.16 :

 -6انظر :عباس ،فضل حسن ،لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ،دار النور -بيروت،

ط1410 ،1ه1989-م ،ص.244-242

 -7الراغب األصفياني ،الحسين بن دمحم أبو القاسم ،المفردات في غريب القرآن ،دار العمم الدار الشامية دمشق ـ

بيروت1412 ،ىـ ،ص.458
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(1
الحمرة شفقاً فألن الضوء يأخذ في الرقة
الشيء ،ومنيا الشفقة لرقة القمب )َّ ،
أما تسمية ُ

والضعف عند مغيب الشمس إلى أن يستولي سواد الميل عمى اآلفاق كميا(.)2

والحكمة من القسم بالشفق ىي َّ :
أن في ذكر الشفق إيماء إلى أنو يشبو حالة انتياء
الدنيا؛ ألن غروب الشمس مثل الموت( ،)3والقسم بالشفق يشير إلى أىميتو في تحديد عممية
تبادل الميل والنيار ،وىي عممية الزمة الستقامة الحياة عمى األرض ،وإلدراك اإلنسان لمرور
الزمن ،ولتمكينو من التأريخ لألحداث المتتابعة ،ولموفاء بالعيود والمواثيق وبالحقوق
والواجبات ،وألداء العبادات المفروضة ،وتحديد مواعيد الصالة(.)4

وعند النظر إلى سياق اآليات التي ذكر عندىا القسم بالشفق يظير جانباً من اإلعجاز
العممي ،أال وىو :أن اآليات تتحدث عن الكدح والعناء الذؼ ُكتب عمى اإلنسان في مسيرتو
الدنيوية ،ال يستقيم عمى حال ،وال يستمر لو وضع ،ال في خمقو وال في عممو وال في مطالبو
وال حتى في مشاعره ،إلى أن يصل إلى الغاية التي إلييا المصير المحتوم ،ويتقمب أيضاً في
أحوال اآلخرة ،من منزلة إلى منزلة آخرػ ،إما أكثر سعادة وأعظم فضالً ،واما أشد شقاء وأبمغ
ميانة ،وىذا التغير في األحوال يتالءم مع تغير أحوال الكون ،من مرتبة الضياء الخافت

 -1انظر :مخموف ،دمحم حسنين ،صفوة البيان لمعاني القرآن ،أبو ظبي – اإلمارات1401 ،ه 1981-م،

ص.794

 -2انظر :الرازؼ ،التفسير الكبير ،مرجع سابق ،ج ،31ص.101
 -3انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.226

مساء،
 -4موقع فضيمة الدكتور زغمول النجار ،يوم األحد ،2017/12/31 ،الساعة التاسعة
ً

.www.elnaggarzr.com
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(الشفق) ،إلى الميل وقد عم ظالمو ،إلى القمر عندما يخرق وحشة الظالم فيؤنس الكون
بضيائو العميم( .)1بيذا يظير أىمية الشفق ،ولماذا أقسم هللا سبحانو بو.

ادلطهة اخلايص :اإلعجاز يف انقطى تانهُم وانُهار
الميل والنيار آيتان من أيات هللا سبحانو وتعالى ،واآليتان محسوستان وشاىدتان ،كيف
ٍ
لعيش أن يستمر دون ظرف
ال وىاتان اآليتان ىما الظرف الحقيقي لحياة اإلنسان ،وال يمكن
النيار الذؼ ىو مظنة العمل وموئمو ،أما عن ىدأة الميل فيي سكن يستريح فيو اإلنسان بعد
الشاق ،متأمالً األجر والخير من هللا عز وجل(.)2
ضنك وتعب يومو ّ
مر الكون فـي
نحن نعمم من الحقائق الكونية الجديدة أن الميل ىو األساس واألصل ،فقد َّ
بداية خمقو بعصر مظمم استمر طويالً ،ثم بدأ النور بـالظيور ،وىـذا يعنـي أن الظـالم جـاء أوالً
ثـم بعـده النيـار أو الضـوء ،ولـذلك نجـد فـي آيــات القـرآن كممـة الميـل تسـبق كممـة النيـار إال فــي
سورة الشمس فقد سبق ذكر النيار ذكر الميـل ،ألن سـورة الشـمس تـأخر نزوليـا عـن بـاقي السـور
التــي ورد فييــا القســم بالميــل والنيــار ،فعنــد نــزول ســورة الميــل ومــا شــابييا كــان الكفــر مخيم ـاً عمــى
النــاس إال نف ـ اًر قمــيالً ،وكــان اإلســالم قــد أخــذ فــي التجمــي فناســب تمــك الحالــة باإلشــارة إلــى تمثيميــا
بحالة الميل حين يعقبو ظيور النيار عكس ما جاء في سورة الشمس (.)3
ومناسبة القسم بالميل والنيار أن سعي الناس منـو خيـر ومنـو شـر وىمـا يمـاثالن النـور
والظممة وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منيا النافع ومنيا الضار كمـا ينـتج الـذكر واألنثـى ذريـة
 -1انظر :السالمي ،دمحم المختار ،القسم في المغة وفي القرآن ،دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،ط،1

ص102.-101

مساء www.kaheel7.com ،وانظر  :ابن عاشور ،التحرير
 -2يوم السبت ،2018/1/6 ،الساعة الثامنة
ً
والتنوير ،ج ،30ص.378
 -3انظر  :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.378
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صالحة وغير صالحة ،وفي القسم بالميل وبالنيار التنبيو عمـى االعتبـار بيمـا فـي االسـتدالل عمـى
حكمة نظام هللا في ىذا الكون وبديع قدرتو(.)1

فأقسم هللا سبحانو وتعالى بالميل في عدة مواضع ،وكان القسم بو مقرون ًا بعدة أحوال،
وذلك عمى النحو اآلتي:
سم بالميل في حالة إدباره ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ( ،)2يعني َّ
أن الميل انقمب راجعاً
 .1الَق ُ
من حيث جاء؛ فانكشف ظالمو ،وزال الجيل والريب والشك بانكشافو

( )4

.

 .2القسم بو في حال العسعسة ،ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋﱠ( ،)3بمعنى :أقبل وأدبر؛
وذلك في مبدأ الميل ومنتياه ،فيو من األضداد .والعسعسة و ِ
العساسِ :رّقة الظالم؛
َْ
وذلك في طرفي الميل .وقال بعضيمَّ :إنو ليس من األضداد ،ولكن يوجد بينيما قدر
مشترك(.)4
ويمكننا االستدالل باقتران عسعسة الميل مع تنفس الصبح ،في قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ( )5عمى ترجيح أن يكون المراد بالعسعسة ىنا انصرام الميل؛ ألنو
فصل ،وىذا أبمغ في الداللة والعبرة ،فاآلية في انصرام ىذا
مقترن بإقبال النيار من غير ْ

 -1سورة المدثر.33 :

 -2انظر :البقاعي ،إبراىيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،دار الكتاب اإلسالمي  -القاىرة،

ج ،21ص.68

 -3سورة التكوير.17 :

 -4انظر :السمين الحمبي ،أبو العباس ،شياب الدين ،أحمد بن يوسف ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف

األلفاظ ،تحقيق :دمحم باسل عيون السود ،دار الكتب العممية ،ط 1،1417ىـ  1996 -م ،ج ،3ص.73-72
 -5سورة التكوير .18-17:
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ومجيء اآلخر ُعقيبو بغير فصل أبمغ ،فذكر سبحانو حالة ضعف ىذا وادباره ،وحالة قوة ىذا
وتنفسو(.)1

 .3القسم بالميل وما

وسق .ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩﱠ ،
()2

الوسق :ىو جمع األشياء
وَ

المتفرقة ،أؼ ما جمع الميل مما كان منتش ًار في النيار من ناس وحيوان وطير وىوام وحيتان،
فإنيا تأوؼ في الميل إلى مآوييا ،حيث جعل هللا طمب السكون والراحة في وقت الميل ِجبّمة
فييا ،وىذا من بديع التكوين ،فمذلك أقسم هللا بو(.)3

 .4القسم بالميل في حال سريانو ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞﱠ( ،)4ومعنى يسرؼ :يمضي سائ ًار
تقضي الميل في ظالمو بسير السائر في الظالم(.)5
في الظالمَّ ،
فشبو ّ
 .5القسم بو في حال الغشيان ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ( ،)6وﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﭐ

ﲕ ﲖ ﲗﱠ( ،)7فظالم الميل يغطى العالم وضوء النيار يكشفو ،ومع اختالف الميل والنيار
يقضى الناس آجاليم ويصنعون مستقبميم ،فإما إلى جنة واما إلى نار ،فالسعي الصالح يرشح

 -1انظر :ابن القيم ،التبيان في أقسام القرآن ،ص.119
 -2سورة االنشقاق.17 :

 -3انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،30ص.227
 -4سورة الفجر.4 :

 -5انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.315
 -6سورة الشمس.4 :

 -7سورة الميل.2-1 :
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صاحبو لمستقبل نضير ،والعمل السيء يميد لصاحبو النياية المزرية( ،)1فأنت أييا اإلنسان
بناء عمى ىذا االختيار.
عميك االختيار والعمل ً
والغشي :التغطية وليس الميل بمغط لمشمس عمى الحقيقة ولكنو مسبب عن غشي
نصف الكرة األرضية لقرص الشمس ابتدا ًء من وقت الغروب ،وىو زمن لذلك الغشي
والضمير في قولو :ﭐﱡﭐﱗ ﱘ ﱙﱠ( ،)2عائد عمى الشمس ،وذلك ما يوحي بو سياق
اآليات :ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱠ( ،)3فالضمائر كميا عائدة عمى الشمس ،وحقيقة األمر أن إسناد الغشي إلى الميل
ّ
مجاز عقمي ،من إسناد الفعل إلى زمنوَّ ،
ألن الميل ال يغطي الشمس عمى الحقيقة ،ولكن في
زمن الغشي تكون الشمس محجوبة َّ
عنا بنصف الكرة األرضية(.)4
ّ
أما قولو تعالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ( ،)5فيو عام ،وعدم ذكر المفعول إنما ىو لمتعميم،
َّ
فيكون المعنى :يغشى الميل األفق وجميع ما بين السماوات واألرض فيذىب ضوء النيار(.)6

 .6القسم بالميل إذا سجى ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ(“ ،)1و َّ
الم ْيل ِإذا سجى :إذا أظمم وركد
وليل ساج ،إذا ركد وسكن وأظمم”( ،)2فمعنى سجى يدور بين
في طولو ،كما تقول :بحر ٍ
ساج ٌ
السكون والركود والظالم.

 -1انظر :الغزالي ،دمحم ،نحو تفسير موضوعي ،دار النيضة -مصر ،ط ،1ج ،2ص.24
 -2سورة الشمس.4 :

 -3سورة الشمس.4-1 :

 -4انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.368
 -5سورة الميل.1:

 -6انظر :المولى أبو الفداء ،إسماعيل حقي بن مصطفى ،روح البيان ،دار الفكر – بيروت ،ج ،10ص.447
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يتبين َّ
أن القسم بأحوال الميل جاء مقروناً بالقسم بأحوال
وبعد عرض اآليات السابقة ّ
النيار ،وذلك عمى النحو اآلتي:
 -1إدبار الميل جاء مقروناً بإسفار الصبح ،ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ(.)3

 -2وعسعسة الميل مقرونة بتنفس الصبح ،ﭧﭐﭨﭐ

ﭐﱡﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﱠ(.)4
 -2وسريان الميل جاء مقرون ًا بالفجر ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞﱠ(.)5
 -4وغشيان الميل جاء مقروناً بتجمي النيار ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱠ( ،)6وقولو تعالى :ﭐﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ(. )7
 -5وسجو الميل جاء مقروناً بالضحى .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ(.)9()8

 -1سورة الضحى.2 :

 -2الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي وآخرون ،دار المصرية لمتأليف

والترجمة – مصر ،ط ،1ج ،3ص.273
 -3سورة المدثر.34-33:

 -4سورة التكوير.18-17:
 -5سورة الفجر .4-1:

 -6سورة الشمس.4-3 :
 -7سورة الميل.2-1 :

 -8سورة الضحى.2-1 :

 -9انظر :عودة عبد عودة عبد هللا ،قيمة الزمن في القرآن الكريم ،ص.28
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وُيستنتج من ذلك ،أنو سبحانو قابل في القسم بين الميل والنيار لمداللة عمى المبدأ
والمعاد ،فما أشبو انبثاق ضوء النيار بعد ظممة الميل بالبعث بعد الموت ،فبينما الميل ساكن
قد ىدأت فيو الحركات ،وسكتت األصوات ،وصار الناس إخوان األموات ،إذ أقبل النيار،
أحياء بعد أن كانوا أمواتاً(.)1
فارتفعت األصوات ،حتى كأنيم قاموا
ً

عرضت القسم بالميل وأس ارره واإلشارات البيانية فيو ،سآتي لعرض القسم
وبعد أن
ُ
بالنيار وأس ارره بإذن هللا تعالى.
بعد أن تحدثنا عن قسم هللا بالميل سأتحدث عن القسم بالنيار ،فقد أقسم هللا سبحانو
بالنيار في موضعين من كتابو الكريم ،األول في سورة الشمس ﭧ ﭐﭐﭨ ﭐﱡﭐﱓ ﱔ

ﱕﱠ()2؛ والثاني في سورة الميل؛

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ(.)3

التجمية الكشف لمعيان ،والضمير في َج َّالىا لمشمس في الظاىر؛ ألن النيار كمما كان
أصدق نو ًار كانت الشمس أجمى ظيو ًار ،فإن الكشف لمعيان يدل عمى قوة المؤثر وكمالو ال قوة
األثر وكمالو ،فكأن النيار يبرز الشمس ويظيرىا(.)4

ويتضح في كال الموضعين المذين أقسم هللا فييما بالنيارَّ ،
أن الَق َسم بالنيار جاء مقروناً
بحال التجّمي؛ وفي ذلك مزيدًا من اإلعجاز في القسم ،حيث أن هللا سبحانو أقسم بالنيار في

 -1انظر :المرجع السابق ،ص.28
 -2سورة الشمس.3 :
 -3سورة الميل.2 :

 -4انظر :النيسابورؼ ،نظام الدين الحسن بن دمحم ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيق :الشيخ زكريا

عميرات ،دار الكتب العمميو – بيروت،ط 1،1416ىـ،ج ،6ص.507
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زمن تجميتو حيث ينكشف ما كان مستو اًر بظممة الميل ،فيتحرك الناس لمعاشيم ،وتخرج
ام من مكامنيا(. )1
الطيور من أوكارىا ،واليو ّ

البد من الوقوف عندىا ،وىيَّ :
أن القسم بالنيار في سورة الميل،
وىناك لطيفة أخرػ ّ
جاء بعد القسم بالميل ،بينما في سورة الشمس ،جاء القسم بالنيار أوالً ،وتفسير ذلك أننا نممس
في ىذا التقديم والتأخير لطيفة ،ىي من بدائع ىذا القرآن العظيم ،وىيَّ :
أن سورة الميل نزلت
قبل سورة الشمس َّ
بمدة؛ حيث كان الكفر ُمخيماً عمى الناس إال القميل منيم ،وكان اإلسالم قد
أخذ في التجمي ،فناسب تمك الحالة ،تمثيميا بحالة الميل حين يعقبو ظيور النيار ،أما في
إيماء لمتنويو باإلسالم ألن ىديو كنور الشمس ال
سورة الشمس فقد ُبدء بالنيار لمناسبة المقام
ً
يترك لمضالل مسمكاً ،وفيو إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في
األفق ،وأتبع بالقمر ألنو ينير في الظالم كما أنار اإلسالم في ابتداء ظيوره في ظممة الشرك،
مثل لوضوح اإلسالم بعد ضاللة الشرك وذلك عكس ما في
ثم ذكر النيار والميل معو ألنيما ٌ
سورة الميل(.)2

وأخي اًر أقول إ ن هللا تعالى قد جعل ليل السماء حالك السواد من شدة إظالمو ،فيو دائم
اء اتصل بظممة ليل األرض أو انفصل عنيا بتمك الطبقة الرقيقة التي يعميا نور
اإلظالم ،سو ً
النيار ،فيظير ضوء شمس السماء؛ إلحساس المشاىدين ليا من سكان األرض بالنور
الحق سبحانو بالنيار ،إذ
معا في نيار األرض .ويؤكد ىذا المعنى ويوضحوَ ،ق َس َم
ّ
والدفء ً
يجمي الشمس ،أؼ :يكشفيا ويوضحيا ،أؼ أن النيار ىو الذؼ يجعل الشمس واضحة جمية
لمن يراىا من سكان األرض .وىذه لمحة أخرػ من لمحات اإلعجاز العممي في القرآن الكريم،
 -1انظر :الرازؼ ،التفسير الكبير ،ج،31ص.181

 -2انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.367
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تقرر أن ضوء الشمس ال ُيرػ إال عمى ىيئة النور في نيار األرض ،وأن الكون خارج نطاق
األرض ظالم دامس ،وأن ىذا النطاق النيارؼ ال بد أن بو من الصفات ما يعينو عمى إظيار
وتجمية ضوء الشمس ألحياء األرض

()1

.

ادلطهة انطادش :اإلعجاز يف انقطى تانهُايل انعشر
أقسم هللا بالميالي العشر في القرآن الكريم في موضع واحد فقال تعالى ،ﱡﭐﱖ

ﱗﱠ( ،)2وقد اختمف أىل التأويل في المقصود بالميالي العشر ،فقال بعضيم أنيا العشر
األوائل من ذؼ الحجة ،ودليميم أنو ورد في فضميا أحاديث نبوية صريحة منيا ما ُروؼ عن
ابن عباس

()3

العشر عشر األضحى"( ،)4وقيل أنيا العشر األواخر
رضي هللا عنو أنو قال" :إن
َ

من رمضان ألنيا أفضل ليالي السنة ،وفييا ليمة خير من ألف شير وىي ليمة القدر ،وقيل
العشر األوائل من المحرم إلى عاشرىا يوم عاشوراء( ،)5ويترجح أنيا العشر األوائل من ذؼ

مساء.islamway.net ،
 -1يوم الجمعة ،الموافق  ،2018/1/5الساعة السادسة
ً
 -2سورة الفجر.2-1 :

 -3ابن عباس ىو :عبد هللا بن عباس بن عبد المطمب القرشي الياشمي ،أبو العباس :حبر االمة ،الصحابي

الجميل ،ولد بمكة قبل اليجرة بثالث سنوات وحنكو النبي – عميو السالم -بريقو ودعا لو ،نشأ في بدء عصر

النبوة ،فالزم رسول هللا صّمى هللا عميو وسمم وروػ عنو األحاديث الصحيحة ،وشيد مع عمي الجمل وصفين،
ّ
وكف بصره في آخر عمره ،فسكن الطائف ،وتوفي بيا ،انظر :ابن األثير ،أسد الغابة ،ج ،3ص.190-186
 -4أخرجو الحاكم النيسابورؼ في المستدرك ،كتاب التفسير ،باب تفسير سورة الفجر ،حديث رقم (،)3927

ج ،2ص ،568الحاكم النيسابورؼ ،دمحم بن عبدهللا أبو عبدهللا ،المستدرك عمى الصحيحين ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيروت ،ط1،1411ه – 1990م ،قال الحاكم حديث صحيح اإلسناد

ووافقو الذىبي.

 -5انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،24ص .397-396وانظر :السعدؼ،

عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال المويحق،

مؤسسة الرسالة ،ط1،1420ىـ  2000-م ،ص.923
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الحجة إلجماع الحجة من أىل التأويل عميو ،وكان النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -ييتم بيا ويوصي الصحابة
عمى فعل الخيرات بيا ،ونظ اًر لوجود أدلة عمى قوليم تؤيد رأييم.

ال معظمة من المناسك وأمكنة
إن الميالي العشر في حقيقتيا ىي زمن تتضمن أفعا ً
معظمة وىي محميا ،وذلك من شعائر هللا المتضمنة خضوع العبد لربو فإن الحج والنسك
عبودية محضة هلل وذل وخضوع لعظمتو ،وذلك ضد ما وصف بو عادا وثمود وفرعون من
العتو والتكبر والتجبر فإن النسك يتضمن غاية الخضوع هلل وىؤالء األمم عتوا وتكبروا عن
أمر ربيم ،فالزمان المتضمن لمثل ىذه األعمال أىل أن يقسم الرب عز وجل بو ،وانما نكرت
الميالي العشر ولم تع ّرف؛ لفضيمتيا عمى غيرىا ألنيا أفضل ليالي السنة ،ولو عرفت لم تستقل
بمعنى الفضيمة الذؼ في التنكير ،فنكرت من بين ما أقسم بو لمفضيمة التي ليست لغيرىا
ولتعظيميا( ،)1وفي ىذا لفتة بالغية عظيمة في القرآن الكريم .

ادلطهة انطاتع :اإلعجاز يف انقطى تُىو انقُاية
أقسم هللا سبحانو بيوم القيامة صراح ًة في موضعين ،فقال ﭐﭨﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ
()2
كممت سابق ًا عن صيغة ال أقسم( ،)3وفي قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱏ ﱐ ﱠ(،)4
ﱽﱠ  ،وقد ت ُ

وقد أقسم سبحانو بيوم القيامة ضمناً في قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱒ ﱓ ﱠ( ،)4فعند أكثر
المفسرين أن المشيود ىو ما يبرز يوم القيامة من ظواىر كونية غريبة ،وما يجرؼ من أحوال
وأىوال في عرصاتيا ،والشاىد ىو الخمق ،الذؼ يجمعو هللا بعد شتات وافتراق في صعيد
 -1انظر :ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر ،التبيان في أقسام القرآن ،ج ،2ص. 32-29

 -2سورة القيامة .1 :

 -3انظر :المطمب الرابع من ىذا المبحث.
 -4سورة البروج.2 :
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واحد ،ليشاىد فناء العالم ،والنشر والحشر ،والثواب والعقاب ،ودليل ذلك أنو ال حضور أعظم
من ذلك الحضور ،فإن هللا تعالى يجمع فيو خمق األولين واآلخرين من المالئكة واألنبياء
والجن واإلنس ،ودليميم أيضاً أن هللا وصف يوم القيامة بكونو مشيوداً فقال تعالى :ﭐﱡﭐ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ( ،)1والقسم بيوم القيامة في اآلية
السابقة ليا يظير المناسبة في الموضوع ،فأقسم بداية بيوم القيامة ثم أقسم بما يحدث فييا من
أىوال(.)2
()3
وسمي اليوم اآلخر بيوم القيامة؛ ألن الخمق يقومون
،
القيام في المغة نقيض الجموس
ُ

فيو لرب السماوات واألرض قوم ًة واحدة حتى يفصل في أمرىم( ،)4كما أقسم سبحانو بيذا اليوم
وسمي ىذا اليوم باليوم الموعود؛ ألن هللا وعدىم بوقوعو في الحياة الدنيا لمجازاة كل فريق
ُ
عمى عممو(.)5

جاء القسم بيوم القيامة لمتنبيو عمى القدرة ،إذ كان ىو يوم الفصل والجزاء ويوم تفرد هللا
وي ْخ َسف فيو
تعالى فيو بالممك والحكم ،وىو ذلك اليوم الميول ،الذؼ يتحيَّر فيو البصرُ ،

 -1سورة مريم.37 :

 -2انظر :الرازؼ ،مفاتح الغيب ،ج ،31ص .105-104وانظر :الناصرؼ ،دمحم المكي ،التيسير في أحاديث

التفسير ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان،ط 1405 ،1ىـ  1985 -م ،ج ،6ص.404
 -3انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،12ص.496

 -4انظر :القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني وابراىيم أطفيش،

دار الكتب المصرية – القاىرة ،ط1384 ،2ىـ 1964 -م ،ج ،5ص ،305وانظر :الشافعي ،دمحم األمين بن عبد
هللا ،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن ،مراجعة الدكتور ىاشم دمحم عمي بن حسين ميدؼ،

دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان ،ط 1421 ،1ىـ  2001 -م،ج ،2ص .211وانظر :الشنقيطي ،دمحم األمين
بن دمحم ،العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير ،ج ،4ص.290
 -5انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.238
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جمع الخالئق والبشر لمحساب والجزاء ،وباعتبار ما يجرؼ فيو من عدل هللا ،وافاضة
القمرُ ،
وي َ
فضمو ،وما يحضره من المالئكة والنفوس المباركة(.)1
والحديث عن يوم القيامة وأىوالو ىو من اإلعجاز الغيبي في القرآن الكريم ،فال أحد
يستطيع أو يجرؤ أن يتنبأ فضالً أن ُيقسم بما سيحصل فيو ،فسبحان هللا الخالق العالم بكل شيء،
فيو من أنزل القرآن وىو من أخبرنا بما سيحصل في آخر الزمان.
أنييت الحديث في آيات القسم الزمانية ،وسأنتقل لمحديث عن آيات القسم
وبيذا أكون قد
ُ
المكانية في المبحث القادم بإذن هللا.

 -1انظر :الرازؼ ،فخر الدين ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر ،مفاتيح الغيب،ج ،31ص ،107وانظر :ابن عاشور:
التحرير والتنوير ،ج ،29ص.338
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ادلثذث انثاٍَ -:اإلعجاز يف آَات انقطى ادلكاَُة
بعد الحديث عن آيات القسم الزمانية في المبحث السابق أنتقل اآلن لمحديث عن آيات
القسم المكانية؛ ألبين بعض وجوه اإلعجاز في ىذه اآليات ،حيث أقسم هللا تعالى بستة أماكن
في القرآن الكريم وىي -:البمد األمين ،والطور ،ومواقع النجوم ،وبالسماء ،واألرض ،والبحر.

ادلطهة األول -:اإلعجاز يف انقطى تانثهذ األيني
ال يمكن أن يقسم هللا بأمور خمقيا وال يقسم بأعظم بقعة عمى وجو األرض مكة
المكرمة ،البمد الحبيب لقمب النبي دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -فيي مسقط رأسو ومكان نشأتو؛ ليذا فقد أقسم
هللا فييا مرتين في القرآن الكريم ،مرة في سورة البمد وسميت السورة باسميا فقال تعالى :ﭐﱡﭐﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱠﭐ( ،)1ومرة في سورة التين فقال تعالى :ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣﱠ(.)2

واألمين ىو :اآلمن من أعدائو أن يحاربوا أىمو أو يغزوىم ،وعني بو مكة المكرمة(.)3
أما البمد األمين فيو مكة المكرمة وفييا الكعبة المشرفة أول بيت وضع لمناس ،وقد
روؼ عن كعب األحبار( )4أنو قال « :كانت الكعبة غثاء عمى الماء قبل أن يخمق هللا عز

 -1سورة البمد.1 :

 -2سورة التين.3 :

 -3انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،24ص.506-505

 -4كعب األحبار ىو :كعب بن ماتع الحميرؼ ،يكنى أبا إسحاق :تابعي كان في الجاىمية من كبار عمماء

الييود في اليمن ،وأسمم في خالفة عمر بن الخطاب ،فأخذ عنو الصحابة وغيرىم كثي اًر من أخبار األمم الغابرة،
وأخذ ىو من الكتاب والسنة عن الصحابة ،وخرج إلى الشام ،فسكن حمص ،وتوفي فييا ،عن مئة وأربع سنين.

ابن األثير  ،أسد الغابة ،ج ،4ص ،187الزركمي ،خير الدين بن محمود ،األعالم ،ج ،5ص.228
62

وجل السموات واألرض بأربعين سنة ،ومنيا دحيت األرض»( ،)1مما يفيد بأن األرض تحت
الكعبة المشرفة ىي أول يابسة ظيرت عمى وجو ماء المحيط الغامر الذؼ بدأت بو األرض،
ثم نمت اليابسة من حول ىذه البقعة المباركة لتكون قارة واحدة ىي القارة األم المعروفة باسم
بانجيا ،والتي تفتتت إلى القارات السبع الحالية ،وكانت تمك القارات السبع أقرب إلى بعضيا
البعض ،ثم أخذت في االنزياح متباعدة عن بعضيا البعض حتى وصمت إلى أوضاعيا
عممياً توسط مكة لميابسة في كل مراحل نمو تمك اليابسة بمعنى أننا إذا
الحالية ،وقد ثبت
ّ
رسمنا دائرة مركزىا مكة المكرمة فإنيا تحيط باليابسة تماماً ،واآليات القرآنية الكريمة التي
تقابل األرض (عمى ضآلة حجميا) بالسماء (عمى ضخامة أبعادىا) تشير إلى مركزية األرض
من الكون ،وكذلك اآليات التي تتحدث عن البينية الفاصمة لمسماوات عن األرض ،وتمك التي
توحد أقطار السماوات واألرض ،واذا كانت األرض في مركز الكون ،والكعبة المشرفة في
ّ
مركز األرض األولى (اليابسة) ،ومن دونيا ست أرضين ،ومن حوليا سبع سماوات فإن
الكعبة المشرفة تصبح في مركز الكون ،ويؤكد ىذا ما روؼ عن الحسن أنو قال« :البيت
بحذاء البيت المعمور ،وما بينيما بحذائو إلى السماء السابعة ،وما أسفل منو بحذائو إلى
األرض السابعة حرام كمو»( )3()2وىذا إعجاز عممي ظير عند تقدم األدوات والعموم.

 -1انظر :األزرقي ،أبو الوليد دمحم بن عبد هللا الغساني المكي ،أخبار مكة وما جاء فييا من اآلثار ،تحقيق:

رشدؼ الصالح ممحس ،دار األندلس لمنشر – بيروت ،ج ،1ص.31

 -2انظر :األزرقي ،أبو الوليد دمحم بن عبد هللا الغساني المكي ،أخبار مكة وما جاء فييا من اآلثار ،ج،2

ص.125
 -3انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص .207-206ممتقى أىل

الحديث ،الثالثاء  ،2018/7/2الساعة  11صباحاً. www.ahlalhdeeth.com.
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اختار هللا سبحانو وتعالى مكة المكرمة مولداً ومبعثاً لخاتم األنبياء والمرسمين  -صمى هللا
ٍ
سماىا باسميا ،وأطمق عمييا
عميو وسمم ،-وأقسم بيا في ّ
كل من سورة التين ،وسورة البمد التي ّ
وصف (أم القرػ) أؼ أصل اليابسة ،وأم األرض كميا ،وفي ىذا التعبير إعجاز بياني واضح،
وبسبب ىذا كمو كانت جدارتيا لمقسم بيا.

ادلطهة انثاٍَ -:اإلعجاز يف انقطى تانطىر
مخموقات هللا عظيمة ،ومن أعظميا الجبال؛ ألنيا المخموق الوحيد الذؼ تمكن من
رؤية هللا هلالج لج ،وىذا ثابت في القرآن الكريم فقد قال هللا تعالى-:ﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ( ،)1ليذا فمن الطبيعي أن يكون الجبل من ضمن المخموقات التي
أقسم هللا بيا ،فقد أقسم هللا بجبل محدد ذكر اسمو في القرآن الكريم أال وىو جبل الطور ،فقد
أقسم هللا بالطور في موضعين من القرآن الكريم ،أقسم بو في سورة الطور وقد سميت السورة
()2

باسمو حيث قال تعالى-:ﱡﭐﲎﱠ  ،وأقسم بو في سورة التين فقال تعالى -:ﱡ ﱞ

ﱟﱠ(.)3

والطور ىو جبل موسى أو جبل المناجاة الذؼ أنزلت فيو التوراة عمى موسى -
عميو السالم ،-وىو بالقطع مكان مبارك؛ ألنو موضع كالم هللا والتقائو بموسى عميو السالم،
 -1سورة األعراف.143 :
2

 -سورة الطور.1 :

 -3سورة التين.2 :
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فال ريب أن ُيقسم هللا عز وجل بو ،والسينين ذا الشجر ،وعرفت بأكرم مكان فييا؛ فيي أرض
َّللا الحرام؛ ليكون قسماً بالبقاع
مقدسة أقسم بيا وقرنيا بالقسم في البمد األمين وىو بيت َّ
شرفيا هللا تعالى بالوحي والرساالت السماوية؛ وليكون ذكرىا لتوجيو األنظار
المقدسة التي َّ
إلييا وعدم تركيا لقتمة األنبياء وفسقة األرض ،وليس لمييود أن يطمبوا تراث موسى أو ما
خمفو؛ ألن أحق الناس بموسى عميو السالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن اتبعو ،فمو كان موسى حياً ما وسعو
إال أن يتبعو ،فإن ييود ىذا الزمان ومن قبميم مقطوعون عن موسى  -عميو السالم  -قد قتموا
األنبياء؛ وألن شريعة دمحم-ملسو هيلع هللا ىلص-قد نسخت شريعة التوراة ،إال ما أبقاه القرآن الكريم كشريعة
القصاص ،فالقسم بالطور فيو إشارة إلى نبوة موسى  -عميو السالم -والقسم بالبمد األمين فيو
إشارة إلى نبوة دمحمملسو هيلع هللا ىلص( )1وفي ىذا إعجاز غيبي يخبر عن نبوة سيدنا موسى -عميو السالم.-

ادلطهة انثانث -:اإلعجاز يف انقطى مبىاقع انُجىو
يقسم هللا بما يشاء من األمكنة ،ومن ضمن األمكنة التي أقسم بيا هللا سبحانو
وتعالى مواقع النجوم فقال تعالى :ﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ( ،)2ومعنى مواقع النجوم ىو
منازليا ،ومنيم من قال بأن مواقعيا تعني مساقطيا وىي مغاربيا ،وقيل انكدارىا وانتثارىا يوم
القيامة ،وقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماً من الموح المحفوظ ،وقيل إن مواقع

 -1انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،24ص .503وانظر :أبو زىرة ،دمحم ،

زىرة التفاسير ،ج ،10ص.5060
 -2سورة الواقعة.75 :
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النجوم ىو محكم القرآن( ،)1لكن ما أرجحو ىو أن معناىا ىو منازليا وبيذا تكون دالة عمى
المكان؛ ليذا تم وضعيا في ىذا الموضع من ىذا البحث.
السر في القسم بمواقع النجوم ىو اإلشارة إلى عظيم قدرة هللا ،وكمال حكمتو ،وبديع
و ّ
فإن عظمة الصنعة تدل عمى عظمة الصانع فالسماء
صنعو ،بما ال يحيط بو نطاق البيانّ ،
بما حوتو من شموس وأقمار ،أثر من آثار قدرة هللا ،التي تدل عمى وجود الخالق ،المبدع،
الحكيم ،وىي آية تدل عمى الوحدانية(.)2

لقد تتبع العمماء حركة النجوم ومواقعيا في السماء منذ القديم حتى يومنا ىذا ،وما تم
إثباتو إلى اآلن أنو ال يوجد شيء ثابت ،فكل النجوم متحركة والسبب في أننا ال نرػ حركة
ىذه النجوم ىو أن عمرنا وتاريخنا قصي ارن مقارنة بأعمار األجرام السماوية بشكل عام
باإلضافة الى ضخامة المسافات بين النجوم ،وبالتالي فإننا ال نمحع حركتيا ،ويجب لرصد
حركتيا عبر الزمن عشرات السنين وتقدم تكنولوجي كبير في الحواسيب؛ ليذا فما زال العمم
في بداية الطريق في ىذا المجال وحجم المعمومات التي تم جمعيا ال يكفي – حسب رأؼ
العمماء – لموصول الى نتائج ذات داللة ،وصدق هللا العظيم إذ قال :ﱡﭐﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔﱠ( )4()3وىذا من اإلعجاز العممي.

 -1انظر :الشوكاني ،دمحم بن عمي ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير،ج،5

ص.226

 -2انظر :الصابوني ،دمحم بن عمي ،روائع البيان في تفسير آيات األحكام ،مكتبة الغزالي -دمشق ،مؤسسة

مناىل العرفان -بيروت ،ط1400 ،3ىـ1980 -م ،ص.548
 -3سورة الواقعة.76 :

مساء.www.fussilat.org ،
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عبر بكممة (مواقع) وىذا دليل أن النجوم تتحرك فال يكون لمنجم موقع
إن هللا سبحانو ّ
بل مواقع ،ثم إن كممة (مواقع) في ىذه اآلية ىي سر إعجازىا ،فالموقع ال يعني أن صاحب
الموقع موجود فيو ،فاهلل هلالج لج لم يقسم بالمسافات التي بين النجوم ،ولكنو أقسم بالمسافات التي
لخر
بين مواقع النجوم ،ذلك ألن النجوم متحركة ،وليست ثابتة ،ولو ق أر عالم الفمك ىذه اآلية ّ
ساجداً هلل عز وجل ،فمو أن مواقع النجوم تغيرت الختل توازن الكون ،والرتطمت النجوم
بعضيا البعض ،وأصبح الكون كتمة واحدة ،ىذه المواقع مدروسة بعناية فائقة ،حيث يكون
محصميا دوراناً واستق ار اًر(.)1

ادلطهة انراتع -:اإلعجاز يف انقطى تانطًاء
أقسم هللا بالسماء؛ لعظمتيا ولداللتيا عمى قدرتو وحكمتو ،فيي ذات الخمق الحسن كما
قال هللا تعالى فييا :ﭐﱡﱁ ﱂ

ﱃﱠ ﭐ

()2

 .ولم يكتف رب العزة بالقسم بالسماء في ىذا

الموطن فقط ،بل أقسم بيا في أربعة مواطن أخرػ في كتابو العزيز فقال تعالى:ﭐﱡﭐﱋ ﱌ

ﱍﱠ( ،)3وقال عز وجل :ﱡﭐﱁ ﱂﱠ( ،)4ومرة أخرػ في سورة الطارق حيث قال:
ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵﱠ( ،)5وأخي اًر في سورة الشمس فقال تعالى :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝﱠ(.)6

لو تناولنا مفردة واحدة من مفردات القسم بالسماء وتحدثنا عنيا لوجدنا اإلعجاز واضح ًا
فييا ،وىذه المفردة ىي (الحبك) فقد قال العمماء عن معنى الحبك :ىو الخط في الرمل أو في
 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.167
 -2سورة الذاريات .7:
 -3سورة البروج.1:

 -4سورة الطارق.1:

 -5سورة الطارق.11 :
 -6سورة الشمس.5 :
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الثوب أو في الشعر ،ومثمو الحبيكة ،وجمعيا حبائك .وقالوا ىي طرائق الضوء ترػ في
السماء في غياب القمر ،وىي ما تسمى المجرة ،أو ىي األفالك تدور فييا الكواكب ،وقيل
ذات الحبك أؼ ذات الحسن واالستواء( ،)1وأصل الحبك :إحكام الشيء واتقانو ،ومنو يقال
لمدرع :محبوكة .وقيل :الحبك الشد والتوثق ،وقيل ىي الطرائق نحو :ط ارئق الرمل والماء إذا
صفقتو الريح( ،)2ىذه بعض المعاني التي حممتيا ىذه الكممة.
والعجيب أنو يوجد في السماء كل ىذه المعاني التي تحدث عنيا الصحابة والعمماء ولم
يكن عندىم أؼ جياز أو وسيمة لرؤية ىذا ،فيي تارًة مثل حبك الرمل وتارًة مثل حبك الماء
إذا ضربتو الريح ،وىذه الصورة الحديثة المأخوذة باستخدام أحدث األجيزة توضح شكل
السماء(.)3

فسبحان من عمم الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – والصحابة ونحن من بعدىم ما لم نعمم.

ووجو آخر من وجوه اإلعجاز أن هللا تعالى وصف السماء بوصف من األوصاف
البارزة واليامة ،أال وىو (ذات الرجع) ،ولم يفيم المفسرون من ىذا الوصف إال أحد معاني
 -1انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج،21ص.395

 -2انظر :السمين الحمبي ،أبو العباس شياب الدين أحمد بن يوسف ،الدر المصون في عموم الكتاب المكنون،

تحقيق :الدكتور أحمد دمحم الخراط ،دار القمم ،دمشق ،ج ،10ص.41

مساءwww fussilat.org. .
 -3أُخذ بتاريخ  ،2018/7/17يوم الثالثاء الساعة الثامنة
ً
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الرجع ،وىو إرجاع المياه التي تم تبخيرىا من عمى سطح األرض في صورة أمطار تيطل
عمى مناطق متفرقة( ،)1ولكن المفع القرآني لم يقل :ذات المطر ،بل قال( :ذات الرجع) ،ويفيم
منو أن السماء تقوم بإرجاع أمور أخرػ غير المطر ،وفي العقود المتأخرة من القرن العشرين
كشف العمم عن صور أخرػ لرجع السماء ،وعمى ذلك فإن وصف السماء بأنيا (ذات الرجع)
في القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة من السنين يجمع كل ىذه الصور التي نعرفيا اليوم،
وربما العديد من الصور التي لم نعرفيا بعد ،وكل ىذا في كممة واحدة وىي (الرجع) ،وىذه
الكممة الجامعة ىي شيادة صدق بأن القرآن الكريم ىو كالم هللا الخالق(.)2

من صور الرجع التي تم اكتشافيا حديثا ما يأتي-:
 -1الرجع الخارجي لألشعة فوق البنفسجية بواسطة طبقة األوزون :فتقوم طبقة األوزون في
قاعدة نطاق التطبق بامتصاص وتحويل األشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس
بواسطة جزيئات األوزون  ،O3وترد نسباً كبيرة منيا إلى خارج ذلك النطاق ،وبذلك تحمي
الحياة عمى األرض من أخطار تمك األشعة الميمكة التي تحرق كالِّ من النبات والحيوان
واإلنسان ،وتتسبب في العديد من األمراض من مثل سرطانات الجمد واصابات العيون وغيرىا،
ويمكن أن تؤدؼ إلى تبخير ماء األرض بالكامل(.)3

 -2رجع األشعة الكونية بواسطة كل من أحزمة اإلشعاع والنطاق المغناطيسي لألرض :حيث
يمطر الغالف الغازؼ لألرض بوابل من األشعة الكونية األولية التي تمأل فسحة الكون،

 -1انظر :الزمخشرؼ ،أبو القاسم محمود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص.736

 -2أخذ بتاريخ  2018/7/18األربعاء الساعة التاسعة صباحاً ،www.jameataleman.org،النابمسي ،دمحم

راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.159

 -3أخذ بتاريخ  ،2018/7/18األربعاء ،الساعة العاشرة صباحاً.www.nooran.org ،
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فتردىا إلى الخارج كل من أحزمة اإلشعاع والنطاق المغناطيسي لألرض ،فال يصل إلى
سطح األرض منيا شيء ،ولكنيا تؤدؼ إلى تكون أشعة ثانوية قد يصل بعضيا إلى سطح
األرض فتؤدؼ إلى عدد من ظواىر التوىج واإلضاءة في ظممة الميل من مثل ظاىرة الفجر
القطبي(.)1

ومنيا أيضاً الرجع االىتزازؼ لميواء (األصوات وصداىا) وأيضاً الرجع الحرارؼ إلى
األرض وعنيا إلى الفضاء بواسطة السحب ،ومنيا رجع المطر وىو المعنى المعروف ،فمن
يريد االستزادة فعميو مراجعة المواقع السابقة.

ادلطهة اخلايص -:اإلعجاز يف انقطى تاألرض
أقسم هللا باألرض في موضعين في كتابو العزيز ،فقد قال تعالى :ﱡﭐﱟ ﱠ
ﱡﱠ

()2

وفي الموضع اآلخر أقسم سبحانو فقال :ﱡﭐﱷ ﱸ ﱹﱠ (.)3

خمق هللا األرض فجعميا ميادًا وبساط ًا ،وسيميا لمناس ،وىذا ىو المقصود
ب(طحاىا) أؼ بسطيا ،فمع أن األرض بشكل بيضاوؼ ،إال أنيا مبسوطة لمناس؛ يمشون
عمييا ،ويستفيدون منيا ،واذا أراد اإلنسان أن يبني عمييا ،أو يزرع فييا ،يجد فييا إمكانيات
ىائمة لكل ما يحتاج ،فمن معاني طحاىا أيض ًا أنو جعل في باطنيا من الخيرات والمعادن
والبركات الشيء الكثير ،فجعل فييا أقواتيا وخيراتيا(.)4

 -1أخذ بتاريخ  ،2018/7/18األربعاء ،الساعة العاشرة صباحاً.www.jameataleman.org ،
 -2سورة الشمس.6 :

 -3سورة الطارق.12 :

 -4انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية – جزء عم ،-ج ،2ص.14
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أما كممة (الصدع) فتعني بأن األرض تتصدع عن النبات ،والشجر ،والثمار،
الصدعُ :بمعنى الشق؛ ألنو يصدع األرض ،فتصدع بوَّ ،
وكأنو قال :واألرض ذات
واألنيار ،و َّ
النبات الصادع لألرض ،وقيل األرض ذات الطريق التي تصدعيا المشاة ،وقيل :ذات الحرث
ألنو يصدعيا ،وقيل :ذات األموات النصداعيا لمنشور ،وقيل :ىما الجبالن بينيما شق
وطريق نافذ( ،)1وكل ىذه المعاني منطبقة عمى األرض.
ىذه المعاني كميا مفيومة من الكممة ذاتيا ومعناىا في المغة ،ولكن الذؼ لم تكن تعممو
العرب في ذلك الوقت ىو وجود صدع في قعر المحيط األطمسي ،في منتصف المسافة بين
القارات األمريكية من جية اخرػ ،طولو ستة عشر ألف كيمو متر
افريقيا واوروبا من جية و ّ
يمتد من آيسالندا في شمال الكرة األرضية وحتي جنوب األطمسي عمى عمق سبعة آالف
وسبعمائة متر مع اختالف غريب في قياس األعماق حيث تبين أن المنطقة عبارة عن سمسمة
جبمية نشطة زلزالي ًا وأن ىذا الصدع ىو جزء من صدع واحد يمتد الى المحيط اليادؼ يبمغ
مجمل طولو أربعون ألف كيمومتر يمتد في قعر المحيطات .ويعتبر العمماء وجود باطن
منصير وحركة بباطن أؼ كوكب من المقومات الضرورية لمحياة(.)2

فقبل ما يقارب 1440سنة ،نزل قسم هللا تعالى بشيء لم يعرفو انسان في ذلك الوقت من
حيث موقعو أو ضخامة حجمو ،ولكنو قسم يتماشى مع عظمة القرآن ومحتواه ،فسبحان هللا
العالم بكل شيء .
 -1انظر :النعماني ،أبو حفص سراج الدين عمر ،المباب في عموم الكتاب ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد

الموجود والشيخ عمي دمحم معوض ،دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان ،ط 1،1419ىـ 1998-م،
ج،20ص.268

 -2أُخذ بتاريخ  ،2018/7/18األربعاء الساعة الحادية عشرة والنصف.www.fussilat.org .
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ادلطهة انطادش -:اإلعجاز يف انقطى تانثذر
أقسم هللا بالبحر في موطن واحد من القرآن الكريم فقال تعالى :ﱡﭐﲝ ﲞ ﱠ(،)1

فيذه اآلية من أكثر اآليات الباىرة المتعمقة بالبحار؛ ألنيا تجمع بين متضادين أال وىما الماء
والنار ،فحق هلل سبحانو أن يقسم بيا ألنيا آية دالة عمى عظيم قدرة هللا وعظيم خمقو.
في أغمب التفاسير ُكتب أن المسجور ىو الموقد فيكون بمنزلة التنور المسجور ،أو
الممموء( ،)2والعرب قد فيموا أن يكون
ممموء بالماء ألن ىذا ىو الوضع الطبيعي لكنيم
البحر
ً
ن
ماء في وسطو النار مشتعمة ألن الماء والنار ضدان
لم يفيموا ولم يتصوروا أن يكو البحر ً
ال يجتمعان.
لكن بعد الحرب العالمية الثانية ،نزل العمماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحث ًا عن
بعض الثروات المعدنية ،التي بدأت احتياطاتيا بالتناقص عمى سطح اليابسة ،فتفاجأ العمماء
بأن قيعان كل محيطات األرض وأعداد من بحارىا قائمة عمى خسوف أرضية عميقة ،وىذه
الخسوف تندفع منيا الصيارة بماليين األطنان في كل لحظة ،فتؤدؼ إلى ظاىرة تسجير
قيعان كل محيطات األرض وأعداد من بحارىا ،ومن أعجب ما أذىل العمماء أن يمتقي الماء
والنيران عمى قيعان ىذه المحيطات وأعداد من البحار ،وال يستطيع الماء عمى كثرتو أن يطفئ
ىذه النيران بالكامل ،وال ىذه النيران عمى شدتيا  1000درجة مئوية أو أكثر تستطيع ان

 -1سورة الطور.6 :

 -2انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،22ص .459وانظر :النيسابورؼ ،نظام

الدين الحسن بن دمحم ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج ،6ص.193
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تبخر ىذا الماء بالكامل ،وىذا التوازن بين األضداد يشيد هلل الخالق بطالقة القدرة وبديع
الصنعة وبإحكام الخمق(.)1

نستنتج من ىذا الفصل أمور ىامة جدا منيا-:
 .1إن الزمن ىو أثمن ما يممك اإلنسان ،فيجب عمينا استغاللو بما يعود عميو وعمى
اء في الدنيا أو في اآلخرة.
مجتمعو بالنفع والخير ،سو ً
 .2حياة اإلنسان ىي زمن فكل حياتو عبارة عن ساعات وأيام وأسابيع ميما طال عمره.
 .3إن الزمن غاية في األىمية وال يجوز سبو فمن سب الزمن فقد سب الذات اإلليية.
 .4إن الكون في وقت الصباح يقوم بعممية التنفس الحقيقية من شييق وزفير.
 .5إن األصل في بناء الكون ىو الميل والظالم ثم أتى بعد ذلك النيار.
 .6إن كل مصطمح يدل عمى الزمن أقسم هللا بو ىو مناسب لسياق اآليات التي ورد فييا
وىذا من إعجاز القرآن.
 .7إ ن األماكن التي أقسم هللا فييا ىي عظيمة وذات منفعة وأىمية لمناس ،وليا من األسرار
ما يدل عمى عظمة خالقيا.
قسم لو
 .8إن النجوم تتحرك وال تستقر في موقع واحد ليذا جاء القسم بمواقع النجوم وانو ٌ
تعممون عظيم.
ىذا عرض مختصر وبسيط آليات القسم المكانية واإلعجاز فييا ومن قبميا آيات القسم
الزمانية واالعجاز فييا ،وما زال العمم يتقدم ونكتشف بعض األسرار الموجودة في القرآن
الكريم المعجزة الخالدة ،وما زال البحث مفتوحاً لمن أراد التعمم واالستزادة.
أما الفصل التالي فسأتحدث فيو بإذن هللا عن اإلعجاز في آيات القسم األخرػ التي ال
زمان أو ٍ
تدل عمى ٍ
مكان.

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.179
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انفصم انثانث -:اإلعجاز يف آَات انقطى األخري
وفيه مبحثان
المبحث األول -:اإلرجاز في اآليات التي أقدم الله فيكا بنفده  -جل
جالله  -وبكتابه العزيز وبعمر نبيه محمد – صلى الله رليه ودلم –.
المبحث الثاني -:اإلرجاز في آيات قدم الله بالمخلوقات األخرى
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انفصم انثانث -:اإلعجاز يف آَات انقطى األخري
لقد تم الحديث في الفصل السابق عن آيات القسم التي تدل عمى الزمان والمكان
ولمحات اإلعجاز فييا ،وتم عرض معمومات عممية قيمة حرٌؼ بكل مسمم معرفتيا والتفكر
فييا ،أما في ىذا الفصل فسيتم الحديث  -بإذن هللا– عن اآليات األخرػ لمقسم التي ال تدل
ال عمى زمان وال عمى مكان ،وينقسم ىذا الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول وىو اإلعجاز
في اآليات التي أقسم هللا فييا بنفسو هلالج لج وبكتابو العزيز وبعمر نبيو دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص ،-أما المبحث
الثاني فيو اإلعجاز في اآليات التي أقسم هللا فييا بالمخموقات.

ادلثذث األول -:اإلعجاز يف اَِات انتٍ أقطى اهلل فُها
تُفطّ  -جم جالنّ -وتكتاتّ انعسَس وتعًر َثُّ حمًذ –
صهً اهلل عهُّ وضهى –.
ادلطهة األول -:اإلعجاز يف اَِات انتٍ أقطى اهلل فُها تُفطّ-جم جالنّ-
ُذكر سابق ًا

()1

أن هللا أقسم بنفسو هلالج لج في عشر مواطن في القرآن الكريم ،اثنان منيا مدنية

وثمانية مكية ،ولعل آيات القسم في القسم المكي أكثر منيا في القسم المدني لسبب واحد أال
وىو أن الناس كانوا مشركين أو حديثي ٍ
عيد بشرك فكان ال بد من بيان أمور التوحيد والعقيدة
والقسم عمييا لتوكيد المعنى وتعظيمو في نفوس الناس آنذاك ،ولكي يتيقن الناس أن ىذا ىو
كالم رب السماوات السبع واألرضين.
 -1انظر :الفصل األول ،المبحث الثاني ،المطمب الثالث ،ص.16-15
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األمور التي أقسم هللا عمييا بنفسو هلالج لج ىي أمور عقدية تخص الغيب ويجب عمى كل
إنسان اإليمان بيا وتصديقيا ،ومن ىذه األمور البعث والنشور وقيام الساعة ،فقد أمر هللا نبيو
دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -أن يقسم بو عمى أن البعث والساعة حق في ثالثة مواطن ىي -:
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱﱠ(. )1
 -2قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ
ﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇ

ﲈ ﲉﱠ(.)2

 -3قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ(.)3

وبما أن البعث واإليمان بو ىو ركن من أركان اإليمان فكان ال بد من وسائل تأكيد
إلقناع الناس بو ،فقد أمر البارؼ عز وجل نبيو – عميو السالم – أن ُيقسم بو عمى حقيقة
البعث والنشور في ىذه اآليات الثالث؛ ألىميتو وحتمية وقوعو ،وحتى يالمس فطرة الناس
التي خمق هللا الناس عمييا ،واستشعار عظمة ىذا القسم ،وفي ىذا التوكيد بالقسم إعجاز
بالغي واضح لمناس.

1
2

 سورة التغابن.7 : -سورة سبأ.3 :

 -3سورة يونس.53 :
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وفي مثل ىذه اآليات يقول صاحب الظالل أن فييا لمسات وجدانية متتابعة ،تنتيي
كميا إلى ىدف واحد ىو :مواجية الفطرة البشرية بدالئل توحيد هللا وصدق الرسول -صمى هللا
عميو وسمم ،-واليقين باليوم اآلخر والعدل فيو ،ىذه الممسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارىا،
وتأخذ بيا إلى أقطار الكون ثم معرض الحشر ،إنيا جممة من الممسات العميقة الصادقة ،ال
تممك فطرة سميمة التمقي ،صحيحة االستجابة ،أال تستجيب ليا ،وأال تذوب الحواجز والموانع
فييا دون ىذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة ومن قسم هللا– هلالج لج -بنفسو؛
ليذا فمقد كان الكفار صادقين في إحساسيم بخطر القرآن عمى صفوفيم وىم يتناىون عن
االستماع إليو خيفة أن يجرفيم تأثيره ويزلزل قموبيم! وىم يريدون أن يظموا عمى الشرك
صامدين!(.)1

ثم إن قيام الساعة – وما يتبعيا من أحداث كالبعث والنشور – من أخطر األخبار
الغيبية التي أخبر عنيا الخالق هلالج لج عمى اإلطالق ،فمن أجل خطورة ىذا الحدث العظيم من
القرن يخبر اإلنسان عنو وينذره إياه في تأكيد متو ٍ
ال ال ينقطع ،فال
ىذه النواحي كميا ،يظل آ
نكاد نمر عمى صحيفة من ىذا الكتاب العظيم إال ونجد فييا حديث ًا عن يوم المعاد وتنبييا
ٍ
ٍ
شديد لو بشتى األساليب
تأكيد
لإلنسان إليو ،ولن نجد خب ًار حفل بو كتاب هللا تعالى في
العربية المختمفة كخبر يوم القيامة ولن نجد فيو تنبيي ًا إلى عظيم وتحذير إلى خطير وبتفنن
عجيب في النظم واألسموب كتنبيو الناس الى يوم القيامة وتحذيرىم فيما يالقونيم ،فال جرم أن
ىذه األخبار المنذرة والمنبية والمحذرة في كتاب هللا تعالى ىو أعظم دليل وبرىان عمى قيام

 -1انظر :قطب ،سيد  ،في ظالل القرآن ،ج ،3ص.1778
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الساعة ويوم القيامة وكل ما يتبع ذلك من أحداث كإحياء الموتى والحساب( ،)1ليذا كان ال
بد من القسم بذات هللا عز وجل عمى حدوث يوم القيامة وما يجرؼ فيو من أحداث.
أما آيات القسم السبعة األخرػ فقد أقسم هللا فييا عمى عدة أمور منيا :سؤال الناس
يوم القيامة عن أعماليم حيث قال تعالى :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈﱠ( ،)2وقال أيضاً:ﭐ
()3
ﭐﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ  .وأقسم أيضاً

عمى حشرىم مع شياطينيم يوم القيامة فقال تعالى  :ﭐﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ( ،)4وىاتان اآليتان نمحقيما بالحديث السابق عن يوم القيامة
واإلعجاز الغيبي فيو واإلعجاز البياني المتمثل في قضية تأكيد أخبار يوم القيامة بقسمو
بنفسو هلالج لج ،وقسم هللا بنفسو مضافاً إلى الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص– في قولو فوربك فيو تشريف وتكريم
لمرسول – ملسو هيلع هللا ىلص -وفيو تفخيم لشأنو ورفعة لمكانتو -ملسو هيلع هللا ىلص –(.)5
وقد أقسم عمى موضوع الرزق وضمانو لمناس فقد قال تعالى  :ﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ( ،)6وفي ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء واألرض عمى أن ما
يوعدون حق ،واظيار اسم السماء واألرض دون ذكر ضميرىما إلدخال الميابة في نفوس
السامعين بعظمة الرب سبحانو ،وضمير إنو لحق عائد إلى ما توعدون ،وىذا من رد العجز
 -1انظر :البوطي ،دمحم سعيد رمضان ،كبرى اليقينيات الكونية ،دار الفكر المعاصر ،بيروت -لبنان ،ودار

الفكر ،دمشق  /سوريا 1423،ىـ  2002 -م ،ص .344 – 340
 -2سورة الحجر.92 :
 -3سورة النحل .56:
 -4سورة مريم .68 :

 -5انظر :نصار ،حسين  ،القسم في القرآن ،ص.12
 -6سورة الذاريات.23 :
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عمى الصدر ألنو رد عمى قولو أول السورة إنما توعدون لصادق ،وقولو مثل ما أنكم تنطقون
شبو بشيء معموم بالضرورة ال امتراء في وقوعو وىو كون
زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن ّ
المخاطبين ينطقون ،وىذا نظير قوليم :كما أن قبل اليوم أمس ،أو كما أن بعد اليوم غدا.
وىو من التمثيل باألمور المحسوسة( ،)1وفي ىذا إعجاز لغوؼ بياني واضح.
وىكذا في جميع آيات قسم هللا – عز وجل – بنفسو األخرػ ،فاإلعجاز الموجود فييا
متمثل في قضية التوكيد عمى أمور جوىرية عقدية ىامة في ديننا الحنيف ،وىذا إعجاز لغوؼ
بياني غيبي ّبين.

ادلطهة انثاٍَ -:اإلعجاز يف اَِات انتٍ أقطى اهلل فُها تكتاتّ انعسَس.
ُذكر سابقاً

()2

أن اآليات التي أقسم هللا فييا بالقرآن ىي ست آيات ،وجميا تقريباً في

فواتح السور ،وان وقوع القسم في ابتداء السور لو أثره النفسي ،وفي البدء بو جذب النتباه
السامع ،لوقوع القسم عمى سمعو في شيء من الرىبة ،فإذا حدث ذلك صحبو تييؤ نفسي
لتمقي ما يقال( ،)3وقد أقسم هللا بالقرآن عمى أن الرسول دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -حق وأنو من المرسمين،
وأنو صادق في أقوالو ال كما يدعي الكفار أنو كاذب(.)4

 -1انظر :ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،التحرير والتنوير ،ج ،26ص.355
 -2انظر :الفصل األول ،المبحث الثاني ،المطمب الثالث ،ص.18-17

 -3انظر :مصطفى ديب البغا ومحيي الدين مستو ،الواضح في عموم القرآن ،دار الكمم الطيب ،دار العموم

االنسانية – دمشق ،ط 2،1418ىـ  1998 -م،ص.210

 -4انظر :البغوؼ ،محيي السنة ،أبو دمحم الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل في تفسير القرآنـ،ج ،4ص 5و

ص.52
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وقد جاء القسم بالقرآن الكريم؛ ألن القرآن ىو كتاب دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -الذؼ كان يتخمق بو،
وييتدؼ بما فيو ،وينذر بو ،ويدعو إليو ويبينو لمناس بقولو وفعمو ،وىو برىانو وحجتو ،وآيتو
ومعجزتو ،كما أنو كتاب اإلسالم الذؼ ىو الصراط المستقيم ،فيو دالئمو وأحكامو وحكمو ،فيو
آدابو وشمائمو ،وفيو اإلسالم كمو ،فمن طمبو فيو وجده ونجا بو؛ ومن طمبو في غيره ضل
وكان من اليالكين( ،)1ىذا ىو القرآن وليذا أقسم هللا بو سبحانو وتعالى ،فيو كتاب كثير
المنافع والفوائد ،لما فيو من اليدػ والعمم والحكمة واإلرشاد إلى سعادة الدنيا واآلخرة ،وفيو من
المعاني والخير والبركة الكثير ،وىو الموضح لمناس ما ُيصمح دنياىم وآخرتيم(.)2
وفي قولو تعالى  :ﭐﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏ

ﱐﱠ()3

عز وجل بالقرآن عمى أنو المعجز لكونو من لدنو ،إذ لو
يقسم ّ

صنع بشر لما عجزوا عن معارضتو ،لكونيم أرباب المغة التي نزل بيا ،وفي موضع
كان من ُ
آخر يقسم هللا بالقرآن فيقول عز شأنو :ﭐﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ ( ،)4وىذا القسم ىو َق َس َم تنويو
وتشريف .ووصفو بـ( ذؼ)؛ ألنيا تضاف إلى األشياء الرفيعة الشأن( ،)5وفي ىذا إعجاز بياني
واضح لكل متأمل في ىذه اآليات.

 -1انظر :ابن باديس ،عبد الحميد دمحم الصنياجي ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،تحقيق :أحمد

شمس الدين ،دار الكتب العممية بيروت -لبنان ،ط1416 ،1ىـ 1995 -م ،ص.292

 -2انظر :الزحيمي ،الدكتور وىبة بن مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،دار الفكر

المعاصر – دمشق،ط1418 ،2ه،ج ،27ص.279
 -3سورة ق.2-1 :
 -4سورة ص.1 :

 -5أُخذ بتاريخ 2018/8/30م ،يوم الخميس ،الساعة العاشرة صباحاً.www.alukah.net ،
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ادلطهة انثانث -:اإلعجاز يف اَِة انتٍ أقطى اهلل فُها تعًر َثُّ حمًذ -
صهً اهلل عهُّ وضهى. -
القسم بحياة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -جاء في آية واحدة في القرآن الكريم وىي في قولو تعالى :ﭐ

ﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ( ،)1وتفسير ىذه اآلية أن هللا تعالى يقول لنبيو دمحم -
صمى هللا عميو وسمم :-وحياتك يا دمحم ،إن قومك من قريش (لفي سكرتيم يعميون) أؼ :لفي
ضاللتيم وجيميم يترددون ،ويقول ابن عباس عن ىذه اآلية :ما خمق هللا وما ذ أر وما ب أر نفس ًا
أكرم عمى هللا من دمحم -صمى هللا عميو وسمم ،-وما سمعت هللا أقسم بحياة أحد غيره( ،)2وفي
ىذ القسم نياية التعظيم وغاية البر والتشريف لرسولنا الكريم دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص  ،-وما أقسم هللا بحياة
أحد غير دمحم -صمى هللا عميو وسمم ،-ألنو أكرم البرية عنده(.)3
وفي ىذا القسم فن إيغال ،وىذا الفن ىو :اإلتيان بكالم يعتبر بمثابة التتمة لكالم سبقو
احتياطاً ،فقد أقسم هللا بحياة الرسول –ملسو هيلع هللا ىلص -عمى أن الذين أعرضوا عنو وخالفوه قد تجاوزوا كل
حد بإعراضيم ،ودلموا عمى أنيم مفرطون في الغباوة ،موغمون في الضالل( ،)4وىنا يتّضح
ّ
اإلعجاز البياني في التعبير القرآني الفريد.

 -1سورة الحجر.72 :

 -2انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،17ص.118

 -3انظر :القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،ج،10ص.39

 -4انظر :صافي ،محمود بن عبد الرحيم ،الجدول في إعراب القرآن الكريم ،دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة

اإليمان ،بيروت ،ط 4،1418ه،ج ،22ص.254
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ادلثذث انثاٍَ -:اإلعجاز يف آَات قطى اهلل تادلخهىقات األخري
في ىذا المبحث سيتم –بإذن هللا – عرض اإلعجاز في آيات القسم بالمخموقات وىو
المبحث النيائي ليذه الدراسة ،وفي ىذا المبحث اثنا عشر مطمباً سيتم عرضيا تباعاً.
وقد جاء القسم بالمخموقات عمى نحو يفيمو المتخصص والعامي ،حتى األعرابي في
الصحراء ،دون الحاجة لمرجوع إلى كتب التفسير؛ ألنو خطاب ليم وىم مطالبون باإليمان بو،
لكننا نجد في الوقت نفسو من دقيق المعاني ولطيفيا ما ال يدركو إال الخواص؛ ألنو من العمم
الذؼ يخاطب بو الخاصة دون غيرىمّ ،أي ًا كان اختصاصيم( ،)1فسبحان هللا الذؼ يسر الذكر
لمناس كافة وجعل فيو من األسرار ما ال يدركو إال الخاصة ،ونحن ىنا في معرض الفيم
الخاص آليات القسم بالمخموقات.

ادلطهة األول -:اإلعجاز يف انقطى تادلالئكة
أقسم هللا بالمالئكة في أكثر من موطن في القرآن الكريم ،ففي سورة الصافات قال
تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ( ،)2فقد أقسم هللا بالمالئكة؛ ألنيا
َّللا ،ويكون
ّ
تصف أنفسيا في السماء كصفوف الخمق في الدنيا لمصالة انتظا اًر لتنفيذ أمر ّ
التقدم والفضيمة ،قال ابن عباس :يريد المالئكة
ترتيبيم في الصفوف بحسب مراتبيم في ّ
صفوفاً صفوفاً ،ال يعرف كل ممك منيم من إلى جانبو ،لم يمتفت منذ خمقو هللا عز وجل ،ثم
وصفيا بالزاجرات زج ار يعني المالئكة الذين وكموا بالسحاب ،يزجرونو في سوقو وتأليفو،

 -1انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية –جزء عم ،-ج ،2ص.8
 -2سورة الصافات.3-1 :
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وأصل الزجر الدفع بقوة الصوت ،وقيل :يعني زواجر القرآن ،وىي كل ما ينيى ويزجر عن
القبيح ،ثم ذكر التاليات ذك اًر وىم المالئكة ،يتمون ذكر هللا ،وقيل :ىم قراء الكتاب(.)1

وقد جاءت فاتحة السورة مناسبة ألغراضيا؛ ألن القسم بالمالئكة مناسب إلثبات
الوحدانية ألن األصنام لم يدعوا ليا مالئكة ،والذؼ تخدمو المالئكة ىو اإللو الحق وألن
المالئكة من جممة المخموقات الدال خمقيا عمى عظم الخالق ،ويؤذن القسم بأنيا أشرف
المخموقات العموية ،ثم إن الصفات التي في القسم مناسبة لألغراض المذكورة بعدىا،
فالصافات يناسب عظمة ربيا ،والزاجرات يناسب قذف الشياطين عن السماوات ،ويناسب
تسيير الكواكب وحفظيا من أن يدرك بعضيا بعضا ،ويناسب زجرىا الناس في المحشر،
والتاليات يناسب أحوال الرسول والرسل -عمييم الصالة والسالم -وما أرسموا بو إلى أقواميم،
وفي االفتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عميو ليقبل عميو السامع بجل حواسو ،والقسم
ىنا لتأكيد الخبر مزيد تأكيد ألنو مقتضى إنكارىم الوحدانية ،وىو قسم واحد والمقسم بو نوع
واحد مختمف األصناف ،وىو طوائف من المالئكة ،فنحن نرػ ىنا أن فاتحة السورة استكممت
أحسن وجوه البيان وأكمميا(.)2

وأقسم هللا بالمالئكة أيض ًا في سورة الذاريات فقال تعالى :ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﱠ( )3عمى
رأؼ من فسرىا بالمالئكة فتكون المقسمات ىي المالئكة الذين يقسمون األرزاق( ،)4وفي سورة
 -1انظر :الواحدؼ ،أبو الحسن عمي بن أحمد ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،تحقيق :عادل أحمد

وآخرون ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان،ط1415 ،1ه1994-م،ج،3ص.521
 -2انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير،ج ،23ص.83-82
 -3سورة الذاريات.4 :

 -4انظر :الرازؼ ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر الممقب بفخر الدين ،مفاتيح الغيب  -التفسير الكبير ،ج،28

ص.161
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المرسالت قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎﱠ( ،)1يقال ىم المالئكة الذين أرسموا بالمعروف يعني جبريل وميكائيل واسرافيل،
أما الناشرات فيقال ىم المالئكة الذين ينشرون الكتاب ،أما الفارقات فقد أقسم بالمالئكة الذين
يفرقون بين الحق والباطل ويقال ىي آيات القرآن التي تفرق بين الحق والباطل والحالل
والحرام ويقال ىؤالء الثالث ىن الرياح ،أما الممقيات ذك اًر فقد أقسم هللا بالمنزالت وحياً(.)2

فقد جاء القسم بالمالئكة ثم بالرياح العاصفة في ىذا الموضع؛ ألن بين ذكر المالئكة
المرسمة والرياح العاصفة مناسبة واضحة ،فالمالئكة تأتي بالخير من وحي وبشارة ونصر
وسكينة ،والرياح تأتي بالخصب والمطر ،ففيما بين القسم بالمالئكة والقسم بالرياح مناسبة
واضحة ،والقسم بالرياح معطوف بالفاء عمى القسم بالمالئكة ،مما يشير إلى أن الخير الذؼ
تأتي بو المالئكة مقدم عمى الخير الذؼ تأتي بو الرياح ،فشتان بين الخير الذؼ ىو غذاء
األرواح والعقول والقموب ،والخير الذؼ ىو غذاء األجسام(.)3

ويقول أحد المفسرين عن ىذه اآليات :إن من لطيف صنعة البيان في ىذه اآليات
الست ّأنيا مع ما تتضمن ِ
االقسام لتأكيد الخبر الذؼ في الجواب تتضمن الحجة عمى
فان التدبير الربوبي الذؼ يشير إليو القسم ،أعني:
مضمون الجواب وىو وقوع الجزاء الموعودّ ،
إرسال المرسالت العاصفات ونشرىا الصحف وفرقيا والقاءىا الذكر لمنبي دمحم  -صمى هللا
عميو وسمم -تدبير ال يتم إالّ مع وجود التكميف ِ
االليي ،والتكميف ال يتم إالّ مع تحتم وجود

 -1سورة المرسالت.5-1:

 -2انظر :الفيروز آبادؼ ،مجد الدين أبو طاىر ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ،دار الكتب العممية –

لبنان ،ص.497

3
حوػ ،سعيد ،األساس في التفسير ،دار السالم -القاىرة ،ط1424 ،6ه ،ج ،11ص.6315
 -انظرّ :
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يوم معو لمجزاء يجازؼ فيو العاصي والمطيع من المكمفين ،فالذؼ أقسم تعالى بو من التدبير
ان
كأنو قيل :أقسم بيذه
حجة عمى وقوعو ّ
الحجة ّ
ّ
لتأكيد وقوع الجزاء الموعود ىو بعينو ّ
مدلوليا واقع( ،)1وىذا مما ُيظير اإلعجاز البياني في ىذه اآليات.
ر فقد أقسم هللا بالمالئكة في سورة النازعات فقال تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ
وأخي ًا

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ( ،)2فيي التي تنزع أرواح
الكفار نزعا بشدة وألم،

أما الناشطات فيي المالئكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق

وسيولة ،والسابحات سبحاً ىي المالئكة التي تسبح من السماء ،أؼ تنزل مسرعة بأمره تعالى،
فالسابقات سبقا المالئكة تسبق باألرواح إلى مستقرىا ،فالمدبرات أم ار تنزل بتدبير ما أمرت
بو ،وىذه كميا صفات المالئكة التي أقسم هللا بيا( ،)3وبعد بالمالئكة تأتي قصة فرعون مع
موسى ،فما العالقة ما بين سورة النازعات التي موضوعيا القيامة وقصة موسى مع فرعون
التي جاءت معجزة مدىشة مركزة ،فميس ىناك شيء ميم في قصة موسى مع فرعون إال
وشممتو ىذه األسطر المحدودة؟ ىذه الصفات واألقسام ليا عالقة أن فرعون مات غرقاً في
سورة فاتحتيا ﭐﭐﱡﲒ ﲓﱠ( ،)4فال تأتي قصة في سورة زيادة أو ناشزة عن موضوع السورة
وانما تأتي ممتحمة في موقعيا منسجمة مع سياقيا تماماً ،فرعون نموذج لمن يجحد اآلخرة
وينكر عقيدة البعث كيف يطغى ،غابت من عقمو وقمبو عقيدة اآلخرة فطغى عمى العباد
وتجاوز كل الحدود والضوابط ،إذن قصتو نموذج عمى من أنكر اآلخرة ،فرعون مات ميتة

 -1أُخذ بتاريخ 2018/9/2م ،يوم األحد ،الساعة الثانية ظي اًر.www.hodaalquran.com ،
 -2سورة النازعات .5-1:

 -3انظر :الزحيمي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،ج ،30ص.29-28
 -4سورة النازعات.1 :
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شديدة ،موت عمى البطيء واستمبت روحو بشدة وغمظة تمام ًا مثل ﭐﱡﭐﲒ ﲓﱠ( ،)1وفي
ىذا إعجاز بياني قرآني جميل لمن تدبر آيات القرآن وفيم مرادىا ،وىذه السور مفتتحة
بمجموعة من األقسام فييا قدر من الغموض ،وىذا الغموض مطموب لتجمب االنتباه ولتجمب
األنظار واألفئدة واأللباب ،حيث يكون الجواب فييا محذوفاً .وميمة العقل ىنا أن يستشف
الجواب من سياق الكالم ومما تركو القرآن دليالً ومؤش اًر عمى الجواب( ،)2وفي إخفاء الجواب
لفتو بيانية عظيمة.

ادلطهة انثاٍَ -:اإلعجاز يف آَات انقطى تانُجى
(

استفتح هللا سورة النجم بالقسم بو فقد قال تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱠ  ،)3وفي موطن
()4
آخر ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱠ  ،والطارق كما فسره هللا تعالى في اآلية التي تمييا ىو

النجم الثاقب فقال تعالى:ﭐﱡ ﱉ ﱊﱠ(،)5

ر أقسم هللا بالنجم في قولو تعالى:ﱡﭐﲂ ﲃ
وأخي اً

()6
النيار ،وتظير َّ
ِ
بالم ْيل(.)7
ﲄﱠ  ،والخنس ىي النجوم تغيب في َّ َ

وقيل عن القسم بالخنس إنو قسم بعظمة الكون عمى عظمة الوحي ،فكالىما
دليل عمى هللا ،فيذه آية صامتة ،وتمك آية ناطقة ،والقرآن ىو الكتاب الوحيد الذػ

 -1سورة النازعات.1 :

 -2د .أحمد نوفل ،أُخذ بتاريخ 2018/9/2م ،يوم األحد ،الساعة الرابعة عص اًر.www.islamiyyat.com ،
 -3سورة النجم.1 :
4

سورة الطارق.1 :

 -5سورة الطارق.3 :

 -6سورة التكوير.16 :

 -7انظر :السمعاني ،أبو المظفر ،منصور بن دمحم ،تفسير القرآن ،ج ،6ص.168
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تتموه فتشعر بعمق الصمة بين األرض وسائر الفمك ،وبينيا جميعاً وبين الخالق
الكبير(.)6
والحكمة من القسم بالنجوم أنو عالم رىيب ،سواء في السرعة أو في الحجم ،أو في
النوع ،فسرعة نور الكواكب  300ألف كيمومتر في الثانية( ،)7والنجوم ىي من المخموقات
العظيمة الدالة عمى قدرة هللا تعالى عمى الخمق ،ومما اكتشفو العمم حديثاً أن نجماً قد تياوػ
عمى نفسو وانفجر بشكل مروع ،وىو نجم عمالق يبمغ وزنو  150ضعف وزن الشمس ،وقد
بث كمية ىائمة من الضوء لم يشيدىا التاريخ من قبل ،ويعتبر العمماء ىذا النجم من أكبر
النجوم العمالقة في الكون ،ويعبرون عن ىذا االنفجار بموت النجم ،ولكن ىذا التعبير غير
دقيق ،ألن النجم عندما ينفجر ال يموت ،بل يتحول من شكل آلخر ،وتتمخص قصة ىذا
النجم أنو بعد عدة باليين من السنين يستنفد ىذا النجم وقوده ولم يعد قاد اًر عمى إنتاج الضوء
والح اررة ،وبالتالي يبدأ بالسقوط عمى نفسو باتجاه مركزه ،ويؤكد العمماء إن أفضل وصف
لحالة ىذا النجم ىي أن نقول إنو يتياوػ عمى نفسو باتجاه المركز ،حيث إن مركز النجم ىو
مركز الجاذبية فيو ،وبالتالي تتسارع مادة النجم باتجاه مركزه ،وان ىذا االنفجار ىو أعظم
انفجار كوني عمى اإلطالق! وىو من األمور الكونية العظيمة التي ال يشك العمماء أبداً في
وجودىا ،أؼ أنيم متأكدون من حقيقة انفجار النجوم وسقوطيا وأن كل نجم في الكون البد أن
يأتي عميو يوم يستيمك فيو وقوده ومن ثم ييوؼ عمى نفسو وينفجر ،ىذه الحقيقة الكونية ذكرت
في القرآن الكريم وجل التفاسير تتحدث عن سقوط لمنجوم ،مع أن المفسرين لم يروا ىذا
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السقوط ،إال أنيم آمنوا بو ألن هللا تبارك وتعالى ىو من حدثيم عنو( )1وىذا إعجاز عممي ّبين
في ىذه اآلية.

تطرقت لو سورة الطارق لو ميزتان ،األولى أنو قادر عمى الطرق
أما النجم الثاقب الذؼ ّ
وفي ىذا إعجاز بياني واضح في التعبير القرآني ،والثانية عمى ّأنو قادر عمى احداث تُقب بما
ُعطف عميو ،وحيث أن الطارق ُع ِطف عمى السماء ،فإن ىذا النجم يجب أن يكون قاد اًر
عمى إحداث ثقب في السماء ،وىذا ما تم إثباتو بالحقائق العممية والدراسات ،فحينما تكبر
النجوم تنكمش ،وتزول الفراغات البينية من ذراتيا ،إلى أن تصبح بحجم صغير جداً ،فاألرض
إذا ضغطت وأزيمت الفراغات البينية بين ذراتيا أصبحت بحجم البيضة ،وبالوزن نفسو ،ىذا
من قوانين الفمك ،النجم إذا تقدم في العمر ،وبمغ مراحل متقدمة جداً من عمره المديد تخف
الفراغات البينية بين أجزائو فيصغر ،ويكون بالحجم نفسو ،فيمكن أن يكون كالكرة أو
كالبيضة ،ىذه النجوم النيترونية المنكمشة يعدل وزنيا خمسين ألف بميون من األطنان ،فإذا
وضعت ىذه الكرة عمى األرض ثقبتيا ،ووصمت إلى طرفيا اآلخر ،فيذا ىو النجم الثاقب
لثقمو وكبر حجمو النيتروني الذؼ ضغط حتى أصبح بحجم الكرة ،ولو وزن يعدل وزن
األرض ،فمو أن األرض شاخت ،أؼ بمغت الشيخوخة ،فإنيا تصبح بحجم البيضة وبالوزن
نفسو ،ووزن األرض ىو ىو لكنو يصبح بحجم البيضة ،أما النجم الطارق فسماه القرآن نجماً
طارقاً من الطرق ،طرق الباب ،يطرق أبواب الفضاء حيث يتزايد تواتر نبضات النوبية في
وتقل ىذه النبضات في شيخوختو ،ونعرف من خالل تواتر ىذه الومضات التي تأتي
شبابوّ ،

 -1انظر :الكحيل ،عبد الدائم ،موسوعة الكحيل لإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ج ،17ص.114
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عن طريق التمسكوبات الالسمكية ،نعرف عمر ىذا النجم ،فنجم يطرق ،ونجم يثقب(،)1
فسبحان هللا المعجز الذؼ عمم اإلنسان ما لم يعمم.

ادلطهة انثانث -:اإلعجاز يف انقطى تانشًص
الشمس نوع من أنواع النجوم ولكن أفردتُيا بالحديث في مطمب مستقل لما فييا من
آيات معجزة تدل عمى عظمة الخالق سبحانو وتعالى ،فالشمس آية ساطعة تدل عمى هللا
الخالق كسطوعيا؛ ليذا فقد أقسم هللا بالشمس في سورة سماىا باسميا فقال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱌ

ﱍﱠ (.)2

إن في القرآن الكريم أنواعاً عظيم ًة من اإلعجاز المبير ،ومن ىذه األنواع أنو لم يحشد
من المعاني التي لم يكن الناس يعرفونيا بما يكون
ابتالء ليم ،وقد يكون سبباً في كفرىم ،فمو
ً
وبعدىا عن األرض كذا ،مما لم يكن العمم قد وصل إليو
قال هللا ليم أن الشمس حجميا كذاُ ،
ألم بو ،لكان في ذلك محنة ليم؛ وليذا جعل هللا تعالى اإلشارة إلى مثل ىذه المعاني في
وال ّ
القرآن إشارات عامة ،يؤمن بيا كل من يسمعيا دون الدخول في التفاصيل(.)3

الشمس آية من آيات هللا العظيمة في الكون ،وال ريب أن يقسم هللا عز وجل بيا؛ لما
تفكر اإلنسان العاقل بيا وبعظمتيا ألدػ ذلك إلى
ليا من أسرار وعجائب تذىل العقول ،ولو ّ
إيمانو بأنيا لم توجد صدفو أو بغير خالق ليا ،ولتوصل بعقمو وتفكيره إلى اإليمان باهلل عز

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ، ،ص.68
 -2سورة الشمس.1 :

 -3انظر :الدكتور العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية – جزء عم ،-ج ،2ص.8
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وجل ،ولقد أقسم هللا بيا ألنيا؛ "الجامعة بين النفع والضر بالنور والحر ،كما أن العقول كذلك
ال أنور منيا إذا نارت ،وال أظمم منيا إذا بارت"(.)1
قال العمماء :إن عمر الشمس خمسمئة مميون سنة ،وأن الشمس أكبر من األرض
بمميون وثالثمئة مرة ،وبعدىا عن األرض مئة وستة وخمسون مميون كيمومتر ،أما الحرارة
عمى سطحيا فتزيد عن ستمئة درجة وأما في أعماقيا فتزيد عن عشرين مميون درجة بحيث لو
ألقيت األرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة ،وأن ىنالك حسابات دقيقة بحيث لو أنيا
ال لبردت األرض ،ولو أنيا اقتربت الحترقت ،ولو أنيا اقتربت لذابـت الكتل الثمجية
ابتعدت قمي ً
في القطبين ،والرتفع مستوػ البحر تسعين مت ًار فغمر معظم المدن الساحمية وما حوليا من
عد دقيق وفيو حكمة بالغة ،وفي الشمس يجرؼ تفاعل
تالل ،إذًا بعد الشمس عن األرض ُب ٌ
كتفاعل القنبمة الييدروجينية تمام ًا تفاعل مستمر يعطي ىذه الطاقة ألسنة من الميب تزيد عن
نصف مميون كيمومتر ،أؼ نصف مميون كيمومتر طول بعض ألسنة الميب التي تصدر من
الشمس ،وىناك صور حقيقية ليذه األلسنة في حالة الكسوف الكامل(.)2

أما بالنسبة ُلبعد الشمس عن األرض فإنو لو أطمقت قذيفة باتجاه الشمس وسارت
القذيفة كيمومت اًر في الثانية ،فإن ىذه القذيفة ستصل بعد سبع سنين ،وعمى الرغم من ىذه
المسافة الطويمة ،فإن أشعة الشمس تبعث الدفء في الجسم بل إنيا إذا زادت تصيب اإلنسان
بمرض قاتل اسمو ضربة الشمس ،إن األرض ال يصيبيا من الشمس إال واحد عمى مميارؼ
شعب أصولو وفروعو وكتابو بأجزائو
وم ّ
جزء من طاقتيا ،أما الزمن فيي سبب حصولو ُ
 -1البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،ج ،22ص.70

 -2انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.182-180
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وفصولو ،فموال الشمس لما عرفنا الزمان ،ولما انتظمت شيوره وأعوامو وال اختمف نوره
وظالمو ،فيذه اآلية الكبرػ الدالة عمى عظمة هللا من دورة األرض حول الشمس ومن دورتيا
يف .يأتي
صيف،
حول نفسيا ومن ميل محورىا كان ىذا الذؼ نرػ أنو
بيع ،وخر ٌ
ٌ
وشتاء ،ور ٌ
ٌ
الشتاء فيأتي الربيع ثم يأتي الصيف ،ويأتي الصيف فيأتي الخريف وبعده الشتاء ،وأن ىناك
أيام يكون الميل طويالً وأيام يكون الميل قصي اًر وىي من آيات هللا عز وجل ،ومعنى (ضحاىا)
ىو ظيورىا فمو أن األرض واقفة فالذين في الطرف اآلخر ال يرون ضحاىا فيي ليست آية
ليم ،ليذا فقد جعل هللا لألرض دورتان ،دورة حول نفسيا وحول محور مائل ودورتيا حول
الشمس ،وىي التي تسبب الميل والنيار المختمفيـن والفصول األربعة الجوالة ،وبيذا فإن
األرض تدور وبدورانيا تظير الشمس بشكل يومي( ،)1فممو الحمد والمنو عمى ىذه النعمة
العظيمة أال وىي وجود الشمس في حياتنا بمقاييس دقيقة جداً.
ولما افتتح سورة الشمس بذكر آية النيار حين أقسم بالشمس ،أتبعو ذكر آية الميل
فأقسم بالقمر أؼ المكتسب من نورىا كما أن أنوار النفوس من أنوار العقول ،فالقمر يتبع
الشمس في االستدارة والنور بما دل عمى أن نوره من نورىا من القرب الماحق لنوره والبعد
المكتسب لو في مقدار ما يقابميا من جرمو ،وال يزال يكثر إلى أن تتم المقابمة فيتم النور ليمة
اإلبدار وفي ىذا إعجاز عممي ظاىر في ىذه اآليات(.)2

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.183
 -2انظر البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،ج،22ص.70
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ادلطهة انراتع -:اإلعجاز يف انقطى تانقًر
كما أقسم هللا بالشمس فقد أقسم بالقمر أيضاً ،فيما متالزمان ،فقال تعالى :ﭐﱡﲴ
()3

ﲵﱠ( ،)1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭﱠ(،)2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱠ  ،فالقمر عنصر من
عناصر الكون الرئيسية ،وىو آية من آيات هللا في الكون الدالة عمى عظمة الخالق؛ ليذا كان
القسم فيو في ثالث مواطن في القرآن الكريم.
إن حجم القمر بالنسبة لحجم األرض كمولود صغير؛ فيو أقل من جزء من خمسين
جزءاً من حجم األرض ،وىو كذرة صغيرة بالنسبة لمشمس ،وىو عبارة عن تابع لألرض وىو
ٍ
تال لمشمس ،وقد أقسم هللا بالقمر لنفعو في األرض التي خمق هللا البشر عمييا لينتفعوا بيا(.)4
اإلعجاز في القسم بالقمر يتجمى عند معرفة أىمية القمر وأس ارره ،فموال القمر لصار
النيار ساعتين ،ولوال القمر لدارت األرض حول نفسيا في أربع ساعات ،فالقمر لو عالقة
بالمد والجزر ،ولممد والجزر في البحار وظيف ٌة خطيرة ،ولو اقترب القمر أكثر من ىذا
لتضاعف المد والجزر ستين ضعف ًا أؼ إلى مسافة ألف ومئتي متر ،كل ىذه األماكن يغمرىا
في ساعات معينة وينحسر عنيا في ساعات ثانية ،ولكن الشمس والقمر بحسبان ،فُبعد القمر
عن األرض يجعل المد والجزر ال يزيد عن عشرين مت ًار ،والمد والجزر لو فوائد كبيرة في
المالحة وال يزال اإلنسان عاج ًاز عن فيم الفائدة الكبرػ لمقمر ،وكمما تقدم العمم يكشف بعض
 -1سورة المدثر.32 :

 -2سورة االنشقاق.18 :
 -3سورة الشمس.2 :

 -4انظر :العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية – جزء عم ،-ج ،2ص.11

92

الفوائد ،فالقمر آية كبرػ من آيات هللا ،وحينما صعد عمى سطحو رواد الفضاء وجدوا تربة
القمر تشبو الزجاج إنيا تربة رمادية عاكسة لمضوء ،فيذا القمر البدر الجميل بفضل ىذه
التربة التي صنعت خصيصاً ليكون مصباحاً عاكساً لألرض ،وىذا من حكمة هللا سبحانو
شير قمرٍؼ مرة ويدور حول نفسو في ٍ
ٍ
وتعالى ،والقمر يدور حول األرض في كل ٍ
مساو
وقت
تماماً لدورتو حول األرض ،لذلك ال نرػ من القمر إال وجياً واحدًا طوال الحياة ألنو يدور
ٍ
حول األرض وحول نفسو في ٍ
وقت واحد ،يستكمل دورتو حول نفسو في
تسعة وعشرين يوماً
ٍ
تسعة وعشرين يوماً وثماني ساعات،
وثماني ساعات ،ويستكمل دورتو حول األرض في
والشيء الذؼ يمفت النظر ىو أن القمر يقطع في كل يو ٍم من دائرة سيره حول األرض ثالث
َّ
ويتأخر عن شروقو في اليوم السابق تسع وأربعين دقيقة ،كل يوم ،لوال ىذا
عشرة درجة،
التأخر لبدا القمر بد اًر طوال الحياة ،ولكن تأخر القمر تسع وأربعين دقيقة عن شروقو السابق
ٍ
بع ،إلى ٍ
بدر ،إلى عرجو ٍن ،إلى
كل يوم ،ىو الذؼ يرينا القمر في مراتب ،من
ىالل ،إلى ر ٍ
ٍ
غياب كامل(.)1

ادلطهة اخلايص -:اإلعجاز يف انقطى تانُفص
أقسم هللا بالنفس اإلنسانية بشكل عام فقال تعالى :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥﱠ( ،)2وأقسم بالنفس
الموامة فقال تعالى :ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ( ،)3والنفس الموامة ىي النفس الخيرة التي تموم

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.174-173
 -2سورة الشمس.7 :
 -3سورة القيامة.2 :
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صاحبيا عمى الشر لم فعمو؟ وعمى الخير َلم لم يستكثر منو فيي لم تزل الئمة وان اجتيد في
الطاعات .فالمبالغة جاءت لدوام الموم(.)1

هللا ىو الذؼ سوػ النفس وخمقيا فال ريب أن ُيقسم بيا ،وقد ختم الَق َسم بالنفس في
وبين أنو
سورة الشمس؛ ألنيا آخر المخموقات ،فإن هللا خمق آدم يوم الجمعة آخر المخموقاتّ ،
خالق جميع أفعال ما سواىا وىو سبحانو مع ما ذكر من عموم خمقو لجميع الموجودات عمى
مراتبيا حتى أفعال العبد المنقسمة إلى التقوػ والفجور وبين انقسام األفعال إلى الخير والشر،
وانقسام الفاعمين إلى مفمح وخائب ،سعيد وشقي ،وىذا يتضمن األمر والنيي ،والوعد
والوعيد(.)2

ىذا اإلنسان المخموق
المكرم ينطوؼ عمى ثالثة عناصر ،أوليا النفس وثانييا الجسد
َّ
َّ
وثالثيا الروح ،فأما ال ٍ
المكمفة ،والمحاسبة ،وىي التي تؤمن أو تكفر ،ىي
نفس فيي ذاتُو ،ىي
وتنحط ،وتخمد في ٍ
ُّ
جنة يدوم نعيميا ،أو في ٍ
نار ال ينفد عذابيا،
التي تشكر وتصبر ،وتسمو
اإلنسانية ال تموت ،ولكنيا تذوق الموت،
ليذا فال ريب أن يقسم هللا عز وجل بيا ،فيذه النفس
ّ
ونفس ،والموت انفصال ىذه
أن تذوق الموت ،فاإلنسان فيو ٌ
كبير بين أن تموت ،و ْ
جسد ٌ
وفر ٌق ٌ
ِّ
الروح
إن
النفس الخالدة عن الوعاء
القوةُ
المحرك ُة ،بل ّ
َ
ِّ
المادؼ الذؼ ىو الجسد ،أما الروح فيي ّ
ِ
جسم ىو
نفس ىي ذاتُو ،وفيو
ىامدة،
أصبح جثّ ًة
اإلنسان
إذا انقطعت عن
ً
ُ
فاإلنسان فيو ٌ
َ
ٌ
المحرك ُة ،والعالم ُّ
ِّ
ييتم بالجسم ال بالنفس ،يسعى لرفاىية
قوتُو
كمو اليوم ُّ
ُ
وعاؤه ،وفيو روٌح ىي ّ
 -1انظر :التفسير الوسيط لمقرآن الكريم ،تأليف مجموعة من العمماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية

باألزىر ،الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ،ط1993 ،1ه ـ= 1973م1414 -ىـ = 1993م ،ج،10
ص.1681

 -2انظر :ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد ،مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن دمحم ابن قاسم،

مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعودية1416 ،ىـ1995/م ،ج،4
ص.260
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نفس ال يممؤىا إال معرفة هللا عز
الجسم ،وقد غفل عن النفس ،وىو ال يعمم أن في اإلنسان ٌ
وجل ،وال تممؤىا إال طاعتو ،وال يممؤىا إال أن تكون قريرة العين بربيا ،ىذه الحاجة إلى
اإليمان باهلل وطاعتو حاج ٌة أصيم ٌة( ،)1ليذا كانت ىذه النفس جديرة بالقسم اإلليي فيي تحاكي
الروحانيات في اإلنسان وليست كالجسد.

ادلطهة انطادش -:اإلعجاز يف انقطى تانتني وانسَتىٌ
أقسم هللا بالتين والزيتون في قولو تعالى :ﱡﭐﱛ ﱜﱠ( ،)2وعني بالتين ىنا :التين
الذؼ يؤكل ،والزيتون ىو :الزيتون الذؼ يعصر( ،)3وسورة التين ىي السورة القرآنية الوحيدة
التي ُس ّميت باسم ثمرة نباتية عمى اإلطالق ،وقد ُذكر فييا التين مرة واحدة ،وىي المرة الوحيدة
التي ُذكر فييا التين في القرآن الكريم ،وىذا مما يدلل أن فييا ما يميزىا عن غيرىا من الثمار
ٍ
كل من الزيتون وزيتو
النباتية ،وُذكر الزيتون أيض ًا في ىذه السورة وفي غيرىا فقد جاء ذكر ّ
ٍ
بكل من التين والزيتون؛ إشارة إلى
في ست آيات قرآنية أخرػ غير ىذا الموطن ،وقد أقسم هللا ّ
ما فييما من قيمة غذائية كبيرة وتكامل في المحتوػ كغذاء لإلنسان ،واشارة كذلك إلى بركة
منابتيما األصمية وىي من األماكن المقدسة في اإلسالم ،منذ خمق هللا السماوات واألرض.
فقد قال العمماء أن التين والزيتون يكثر زراعتيا في بيت المقدس ،وأن الطور ىو
محال
الجبل الذؼ كّمم هللا عميو موسى -عميو السالم ،-وأن البمد األمين يعني مكة ،فيذه
ّّ
نبي ًا مرسالً من أولي العزم ،أصحاب الشرائع الكبار ،فاألول
ثالثة ،بعث هللا في كل واحد منيا ّ
محمو التين والزيتون وىي بيت المقدس التي بعث هللا فييا عيسى بن مريم -عميو السالم،-
 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز في القرآن والسنة ،ص.48-47
 -2سورة التين.1 :

 -3انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،24ص.501
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والثاني طور سيناء وىو الذؼ كّمم هللا عميو موسى بن عمران -عميو السالم ،-والثالث مكة
المكرمة وىي البمد األمين الذؼ من دخمو كان آمناً ،وىو الذؼ أُرسل فيو دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص،)1(-
فسبحان من جمع ثالثة أماكن مقدسة في ىذه السورة العظيمة.
جاء القسم بالتين لمتنبيو إلى ما في ىذه الثمرة المباركة من إعجاز في خمقيا ،ومن
منافع جمة في تناوليا كغذاء ،فيي تفيد لعالج اإلمساك وكمبخة لعالج الجروح ومادة مطيرة
ولعالج الثآليل والبواسير وحاالت الصرع وتقرحات الفم والتياب الفم والموزتين وعالج البياق
والنقرس وخل التين أحسن مطير ومعالج لمكدمات والجروح ،وكذلك الزيتون فيي ثمرة مباركة،
معمرة قد تعيش ألكثر من ألف سنة ،وتعتبر من أىم نباتات الزيوت ،ويعتبر زيتيا
وىي شجرة ّ
من أصح الزيوت الحتوائو عمى نسبة ضئيمة من األحماض الدىنية ،وأن ما بو من دىون ىي
دىون غير مشبعة؛ ولذلك ال تتسبب فيما تتسبب فيو بقيو الزيوت من ارتفاع نسبة الدىون
الضارة بالدم مما يؤدؼ إلى تصمب الشرايين وضيقيا وانسدادىا ،وارتفاع ضغط الدم ،وغيرىا
من األمراض ،وىو يقاوم الشيخوخة ولو دور في تخفيض السكر في الجسم ،وتستعمل أوراق
شجرة الزيتون في معالجة أمراض األسنان والمثة عند مضغيا خضراء(.)2
غنيان بالدىون والبروتينات وفقيران في الكربوىيدرات (السكريات
الزيتون وزيتو ّ
والنشويات) ،بينما التين غني بالسكريات والمركبات النشوية وفقير في المواد الدىنية
يكمالن حاجة اإلنسان من المواد الغذائية ،ومن
والبروتينية ،ومن ىنا كان التين والزيتون معا ّ
ىنا أيضاً كان الَق َسم بيما معاً في مطمع سورة التين ،وىي لفتة عممية معجزة في كتاب أُنزل
 -1انظر :الصابوني ،دمحم عمي ،صفوة التفاسير ،دار الصابوني لمطباعة والنشر والتوزيع – القاىرة ،ط،1

1417ىـ 1997 -م ،ج ،3ص.551

 -2أخذ بتاريخ 2018/9/6م ،يوم الخميس الساعة العشرة صباحاً.www.ahlalhdeeth.com ،
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من قبل ألف وأربعمئة من السنين تدل عمى أن القرآن من عند هللا ،فقد اكتشف عمماء
يابانيون حديثاً مادة الميثالويندز وىي مادة بروتينية يفرزىا مخ اإلنسان والحيوان بكميات قميمة
تحتوؼ عمى مادة الكبريت لذا يمكنيا االتحاد بسيولة مع الزنك والحديد والفوسفور ،وتعتبر
ىذه المادة ميمة جداً لجسم اإلنسان حيث تعمل عمى خفض الكوليسترول والتمثيل الغذائي
وتقوية القمب وضبط النفس ،ويزداد إفراز ىذه المادة من مخ اإلنسان تدريجيا بداية من سن
 35-15سنة ثم يقل إفرازىا بعد ذلك حتى سن الستين عاماً لذلك لم يكن من السيل
الحصول عمييا من اإلنسان ،وبالنسبة لمحيوان فقد وجدت بنسبة قميمة جداً لذا اتجيت األنظار
عنيا في النباتات ،حيث قام ىؤالء العمماء بالبحث عن ىذه المادة السحرية التي ليا أكبر
األثر في إزالة أعراض الشيخوخة فمم يعثروا عمييا إال في نوعين من النباتات (التين والزيتون)
فصدق هللا العظيم إذ أقسم بيما معاً في مطمع سورة التين ثم ذكر خمق اإلنسان في أحسن
صورة ثم رده إلى سن الشيخوخة بعد ذلك فيذه إشارة عممية معجزة في كتاب هللا تعالى ،ثم تم
استخالص المادة من التين والزيتون فوجدوا أن استخداميا من التين وحده أو من الزيتون
وحده لم يعط الفائدة المنتظرة لصحة اإلنسان ،إال بعد خمط المادة المستخمصة من التين
والزيتون معاً ،ثم وقفوا عند أفضل نسبة من النباتين إلعطاء أفضل تأثير فكانت نسبة  1تين
إلى  7زيتون ىي األفضل ،حينيا تم البحث في القرآن الكريم ِ
فوجد أنو ورد ذكر التين مرة

واحدة ،أما الزيتون فقد ذكر ست مرات صراحة ومرة واحدة باإلشارة ضمنيًا حيث قال تعالى:ﭐ
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ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ( ،)1وىذه المعمومة من القرآن
الكريم أُرسمت إلى ىؤالء العمماء اليابانيون والذين اعمنوا إسالميم بعد ىذا البحث(.)2

ادلطهة انطاتع -:اإلعجاز يف انقطى تاخلُم
أقسم هللا تعالى بالعاديات فقال تعالى :ﭐﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨﱠ( ،)3والعاديات ىي الخيل التي تعدو في سبيل هللا تعالى( ،)4وىي التي
تجرؼ بسرعة نحو العدو ،ىذه المناظر كان يعرفيا العرب ويألفونيا ،مناظر تستقر في
األذىان؛ ألن عمى إثرىا يتم قتل أو أسر أو نصر أو ىزيمة ،فخيول تجرؼ ؤبؤبمربل ربل 5
بل بالخيل العادية القوية التي تجرؼ نحو العدو ،فيناك تفاضل بين الدواب(.)5

الخيل مخموق معجز من مخموقات هللا تعالى ،فحق هلل أن يقسم بو لما فيو من
صفات تميزه عن غيره من المخموقات ،فيو سريع الشفاء من جروحو ،بسرعة غير معقولة،
ٍ
ٍ
عمف
أسرع من شفاء جرح اإلنسان ،وتمتئم كسور عظامو بسرعة عجيبة جداً ،ويكفي الحصان ٌ
ائية و ٍ
قصبة ىو ٍ
ٍ
اسعة جداً،
قميل ليقوم بجرٍؼ كثير ،وجياز الحصان التنفسي قوؼ ،وىو ذو
ٍ
اسع جدًا يعينو عمى استنشاق أكبر كمية من األوكسجين ،لتعينو ىذه الكمية
وقفص صدرٍؼ و ٍ
عمى الجرؼ الطويل ،والحصان لو قدرةٌ عمى تحمل المصاعب والمشاق ،ويستطيع أن يحمل
مسافات طويمة ،و ٍ
ٍ
ألمد
ربع وزنو ،وزنو أربعمئة كيمو غرام ،يحمل مئة كيمو ويعدو بيا إلى
 -1سورة المؤمنون.20 :

 -2أخذ بتاريخ 2018/9/6م ،يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.www.albayan.ae ،
 -3سورة العاديات.3-1 :

 -4انظر :البخارؼ ،دمحم بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،ج ،6ص.176

 -5انظر :العدوؼ ،أبو عبد هللا مصطفى ،سمسمة التفسير لمصطفى العدوي ،رقم الدرس  ،101ص.3
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طويل دون طعا ٍم وال ماء ،والشيء الذؼ يمفت النظر كما ُكتب في بعض البحوث العممية أن
ركوب الخيل يقي أمراض القمب ،وأمراض الكبد ،والكميتين ،وأمراض جياز اليضم ،بينما
ركوب السيارة دائماً ،يجمب أمراض القمب ،وأمراض الكميتين ،وأمراض الكبد ،ويتميز الحصان
ٍ
حادة جداً ،وىذه الذاكرة تنصب عمى األماكن التي يعيش بيا ،فبإمكانو إذا أصاب
بذاك ٍرة
صاحبو مكروه ،أن يعيده إلى البيت بذاكرتو ،ويستطيع الحصان أن يحفع أدق األماكن ،وأدق
التفاصيل ،بل إنو يعرف صوت صاحبو ،ولو لم يره ،بل إنو يعرف صاحبو من طر ِ
يقة ركوبو
الفرس ،ألن لصاحبو طريقة في الركوب ,وىو يتعرف عمى صاحبو إما من صوتو ،أو من
وفاء ،ليذا أقسم هللا بالخيل ألن
رائحتو ،أو من طريقة ركوبو الفرس ،فيو من أشد الحيوانات ً
وينكر فضل هللا عميو فقال
الخيل ال تُنكر وال تجحد فضل صاحبيا أما اإلنسان فيو يجحد ُ
تعالى في نفس السورة :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ( ،)2()1فيذه المناسبة بين القسم بالخيل وىو
المخموق شديد الوفاء ،وبين خمق اإلنسان وأنو جاحد لنعمة هللا عميو ىو مناسبة معجزة،
فسبحان من خمقو وصوره.

ادلطهة انثايٍ -:اإلعجاز يف انقطى تانقهى
أقسم هللا بالقمم في سورة سميت باسمو فقال تعالى :ﭐﱡﭐﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ( ،)3القمم
الذؼ يكتب بو المالئكة والناس وبما يكتبونو من الخير والنفع وغير ذلك ،وانما استحق قمم
المالئكة أن يقسم بو ألنيم يكتبون بو ما في الموح المحفوظ ،ويسجمون بو في صحائفيم
أعمال الناس ،وأما استحقاق القمم الذؼ يكتب بو الناس ذلك الشرف فمكثرة منافعو وعظيم
 -1سورة العاديات.6 :

 -2انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.286-285
 -3سورة القمم.1 :
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فوائده ،ولو لم يكن لو مزية سوػ تسجيل كتب هللا  -عز وجل -لكفى بو فضالً موجباً
لتعظيمو ،كيف ال وىو الذؼ ُينشر بو العمم ،وتذاع بو المعارف واألخالق والفضائل(.)1

والجدير بالمعرفة أن من أوائل ما نزل من القرآن ىي مطمع سورة العمق ثم سورة القمم،
ف األولى تدعو إلى القراءة والثانية تحض عمى الكتابة ،بل وتقسم بأداة الكتابة القمم وما يسطره
اإلنسان بو ،وكال السورتين ينبو إلى وسيمة من وسائل تحصيل العمم والمحافظة عميو وتنميتو

وتسجيمو .وىكذا جاءت أول رسالة من السماء تنوه بالقمم وشأنو والقراءة وخطرىا فقال تعالى:ﭐ
ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﱠ( ،)2فالقراءة والكتابة درجتان ضروريتان في سمم أولويات تحصيل العمم وبناء الحضارة
اإلنسانية ومن ىنا كان اىتمام اإلسالم بيما وعرضيما فيما نزل من دستور المسممين ومعجزة
رسولو -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فبدء الوحي بكممة اق أر مع أن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -أمي ال يقرأ ،فيذا دليل أن ىذه
ّ
الكممة تحمل منيج حياة أمة اإلسالم ،فاآلية الكريمة تبين اإلعجاز القرآني؛ حيث ّإنيا نزلت
ييتم بالقراءة والكتابة ،وال
مع أول اآليات عمى الرسول في بداية الدعوة وفي مجتمع أمي ،ال ّ
أىمية ،فكان لمقمم فيما بعد أىمية ال تُغفل ،فالقمم ىو من أوسع وأعمق أدوات
ُيعطي لمقمم ّ
الفكر أث اًر في حياة اإلنسان ولذلك جاءت اإلشارة إليو في أول لحظة من لحظات الرسالة
األخيرة في حياة البشر ،فآلة القمم التي عظمت قيمتيا بقسم هللا بيا ىي مطية الفكر وأداة العمم
وناقمة المعرفة بيا تستطيع األمة نشر دعوتيا ،وبث عقيدتيا واإلعالن عن منيجيا في
الحياة ،ونظرتيا لمخمق والخالق ،وتصورىا لمبداية والمصير ،ففي القسم بالقمم ما يشير إلى
 -1انظر :مجموعة من العمماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية في األزىر ،التفسير الوسيط ،ج،10

ص.1525

 -2سورة العمق.4-1 :
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الدور الحضارؼ الفكرؼ الذؼ ينتظر ىذه األمة فبأسنة األقالم بمغت دعوة اإلسالم بالد الروم
والفرس ومماليك اليمن واألحباش ،بمغتيا أقالم اإلسالم قبل أن تبمغيا سيوفيا والرماح ،وبأسنة
األقالم حفع تراث األمة ،وخطت المصاحف ،ودواوين السنة ومدونات الفقو والمغة(.)1

ادلطهة انتاضع -:اإلعجاز يف انقطى تانرَاح
أقسم هللا بالرياح في قولو تعالى :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽﱠ( ،)2ففي ىذه اآليات عند بعض المفسرين صفات أربع لمرياح  ،فالذاريات
ىي الرياح تذرو التراب وغيره :أؼ تفرقو ،والحامالت وق ًار :ىي الرياح الحامالت لمسحاب
ميابيا
المشبع ببخار الماء ،واليسر :السيولة ،والجاريات يس ًار :ىي الرياح الجارية في
ّ
بسيولة ،والمقسمات أم ًار :ىي الرياح التي تفرق األمطار عمى األقطار أو تقسم األمطار
بتصريف السحاب(.)3

ط بين مظاىر الكون وبين حقائق الدين ،فالقسم بالرياح ودورىا العظيم
ىذه اآليات فييا رب ٌ
في الكون ،ثم يتبعو جواب القسم ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ( ،)4ففي ىذا ربط بين
خمق السماوات واألرض ،وبين اليوم اآلخر ،فاهلل سبحانو يمفت نظرنا في بداية السورة
بمعجزات في خمق السماوات واألرض ،منيا خمق الرياح ،فالرياح عممية معقدة جدًا ،إن اليواء
يتمدد بالح اررة ،وينكمش بالبرودة ،فإذا كان ىناك ح اررة نقول ضغط منخفض ،ىواء مخمخل،
 -1أخذ بتاريخ 2018/9/8م ،يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.www.albayan.ae ،
 -2سورة الذاريات.4-1 :

 -3انظر :الرازؼ ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر ،مفاتيح الغيب ،ج ،28ص .161المراغي ،أحمد بن مصطفى،

تفسير المراغي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده –مصر ،ط 1365 ،1ىـ  1946 -م،ج،26
ص.173

 -4سورة الذاريات.6-5 :
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واذا كان ىناك برودة نقول ضغط مرتفع ىواء كثيف ،فاليواء يتحرك من الضغط المرتفع ،إلى
الضغط المنخفض ،فالقطب بارد ،وخط اإلستواء حار ،يجب أن تتجو الرياح من الشمال إلى
الجنوب ،ىذه رياح فرق الضغطين ،وان الرياح أيضاً تحمل بخار الماء ،وبخار الماء يتشعب
استيعاب لبخار الماء ،فإذا انتقل اليواء
في الرياح بحسب ح اررة الرياح فكل درجة ح اررة لميواء
ٌ
ٍ
منطقة باردة ،تخمى عن بعض ذرات الماء فعقدت حبات المطر،
المحمل ببخار الماء إلى
ٍ
عندئذ األمطار،
يعني أن اليواء المحمل ببخار حينما يواجو جبية باردة كأنو ُيعصر ،وتنزل
وقد تبين لمعمماء أن نسبة المطر في كل عام ىي نفسيا ولكن توزيعيا عمى األقطار مختمفة،
فاهلل الذؼ خمق ىذا الكون بدقتو يستحق العبادة سبحانو ،وانو من العدل أن يكون ىناك يوم
آخر ليحاسب فيو كل إنسان عن عممو ،ليذا جاء القسم بقدرة هللا في خمق الرياح عمى أن
اآلخرة حق وواقعة ال محالة(.)1

ادلطهة انعاشر -:اإلعجاز يف انقطى تانشفع وانىتر
أقسم هللا بالشفع والوتر في سورة الفجر فقال تعالى:ﭐﱡﱙ ﱚﱠ ﭐ( ،)2والشفع والوتر
عند بعض المفسرين ىي الصالة( ،)3فيناك نوعان من الصالة ،الصالة ذات الركعات األربع

 -1انظر :النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،ص.142-141
 -2سورة الفجر.3 :

 -3انظر :الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ج ،24ص.400
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ىي الشفع ،والصالة ذات الركعات المفردة ىي الوتر ،عن عمران بن حصين( ،)1عن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص في الشفع والوتر ،قال" :ىي الصالة منيا شفع ومنيا وتر"(.)2

أما إذا نظرنا إلى مناسبة اآليات مع بعضيا فنجد أن هللا أقسم بالفجر ثم بالميالي
العشر ثم بالشفع والوتر ،إذاً فالحديث يدور حول الميل والنيار والشمس والقمر واألرض
شفع ،والشمس وحدىا
ودورانيا ،وعمى ىذا يكون تفسير الشفع والوتر ىو :األرض والقمر ٌ
دقيق جداً بين الشفع والوتر والميالي العشر والفجر( ،)3وعمى ىذا
وتر ،ألن ىناك ارتباط ٌ
قسم باألرض والشمس والقمر وقد سبق الحديث
التفسير يكون القسم بالشفع والوتر ىو ٌ
عنيا وعن قدرة هللا فييا واإلعجاز فييا.

ادلطهة احلادٌ عشر -:اإلعجاز يف انقطى تانىانذ ويا ونذ
أقسم هللا سبحانو بالوالد وما ولد فقال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ( ،)4فما المقصود بالوالد
وما ولد؟.
ال عدة لممفسرين في بيان من ىو الوالد والولد في سورة البمد ،ومن ىذه األقوال
ىناك أقو ٌ
أن الوالد ىو آدم ،وما ولد ذريتو ،وىو المناسب مع ىذا البمد; ألنيا أم القرػ ،وىو أبو البشر،
 -1عمران بن حصين بن عبيد بن خمف ،يكنى أبا نجيد الخزاعي من عمماء الصحابة أسمم عام خيبر سنة7ىـ،
بعثو عمر إلى أىل بصرة ليفقييم ،وكان من فضالء الصحابة ،و واله زياد قضاءىا ،وتوفي بيا ولو من كتب
الحديث  ،130ابن األثير ،أسد الغابة ،ج ،3ص.779-778

 -2أخرجو أحمد في مسنده ،مسند البصريين ،حديث عمران بن حصين ،حديث رقم ( ،)19936ج،33
ص ،161أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة،ط،1
1421ىـ  2001 -م .وىو حديث صحيح ،الحاكم النيسابورؼ ،أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا ،المستدرك

عمى الصحيحين ،ج ،2ص.568

 -3أخذ بتاريخ  2018/9/ 11يوم األربعاء الساعة الثامنة صباحاً.nabulsi.com ،
 -4سورة البمد.3 :
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فكأنو أقسم بأصول الموجودات وفروعيا( ،)1ومنيم من قال بأن الوالد ىو إبراىيم وأن دمحماً –
ملسو هيلع هللا ىلص -من ذرية إسماعيل ىو ولده الذػ يختم الرساالت ويقيم دولة التوحيد في األرض( ،)2ومنيم

من يقول أن الوالد ىو النبي –ملسو هيلع هللا ىلص -وما ولد أمتو المرحومة( ،)3ومنيم من حمميا عمى عموم
لفظيا فقال إن المراد بالوالد وما ولد ىو ىذا التوالد الذؼ يقع بين الناس ،فكل والد ،ىو مولود،
وكل مولود ،سيكون والداً ،وبيذا ،يتصل النسل ،وتكثر المخموقات ،وتعمر األرض ،وفى
عممية التوالد ،تتجمى قدرة الخالق جل وعال ،وعمى مسرح ىذه العممية مراد فسيح لمدراسة
والتأمل والبحث ،وفى نفس القسم بالوالد وما ولد (وىو اإلنسان) إشارة إلى أنو اإلنسان الذؼ
كرمو هللا سبحانو وتعالى ،ورفع قدره عمى كثير من المخموقات ،كما رفع قدر ىذا البمد األمين
عمى سائر البمدان( ،)4والذؼ أراه أن نحمل اآلية عمى عموميا؛ ألن مجرد نظام األُُبَّوة ىو
نظام ُي ِّ
عرف باهلل عز وجل؛ ألنو يحمل من المعاني واألسرار ما ال يعممو إال هللا .
ٌ
األميات ؛ تعرف هللا ،فمقد
ُبوة ومن َّ
ومن نظام األ َّ
الرحمة التي أودعت في قموب اآلباء و َّ
جميعا ُدفع ًة واحدة من دون آباء ولكن حينيا تنعدم
كان من الممكن أن يخمق هللا البشر
ً
الرحمة بين البشر ،أما أن يكون ىذا ابن فالن وىذا ابن فالن ،عندىا تعم الرحمة بين الناس،
َّ

 -1انظر :الشنقيطي ،دمحم األمين بن دمحم ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر لمطباعة و النشر

و التوزيع بيروت – لبنان 1415،ىـ  1995 -م،ج ،8ص.531

 -2انظر :الغزالي ،دمحم ،نحو تفسير موضوعي ،دار نيضة مصر ،ط ،1ج ،2ص.21
 -3انظر :الماوردؼ ،أبو الحسن عمي بن دمحم ،النكت والعيون ،تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،

دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان،ج ،6ص.275

 -4انظر :الخطيب ،عبد الكريم يونس ،التفسير القرآني لمقرآن ،دار الفكر العربي – القاىرة ،ج،16ص.1568
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وكل رحمة األب يصبُّيا في ابنو فإذا كبر األب رأػ ابنو أمامو يعينو( ،)1فسبحان هللا الخالق
البارغ المصور ،خمق كل شيء لغرض وحكمة.

ادلطهة انثاٍَ عشر -:اإلعجاز يف انقطى مبا َثصرِ ويا ال َثصرِ
وأخي اًر فقد أقسم هللا بما نبصره وما ال نبصره وىذا القسم ىو أعم قسم في القرآن الكريم،
فقد شمل جميع الموجودات فقال عز من قائل :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ(،)2

أؼ فأقسم وأحمف بما تبصرونو وتشاىدونو مما خمقتو وأبدعتو وجعمتو دليالً عمى كمال قدرتي
وعظيم إتقاني وابداعي ،وأقسم بما ال تبصرونو مما خفي واستتر عنكم مثل :ذاتي وأسرار
قدرتي وبعض مخموقاتي التي لم آذن لكم في االطالع عمييا ،وما خفي ودق من نعمي
الباطنة ،عمى أن ىذا الكالم وىو القرآن ىو كالمي وأمرت دمحماً -ملسو هيلع هللا ىلص  -بتبميغو( ،)3فقد أقسم
الحق سبحانو وتعالى بكل ما خمقو في كونو ،من محسوس وغير محسوس ،من منظور وغير
منظور ،في عالم الغيب وعالم الشيادة عمى أن القرآن ىو قول صادر من هللا يقوم بتبميغو
إليكم رسول كريم(.)4
حواس اإلنسان محدودة ،فحاسة السمع محدودة وحاسة البصر محدودة ،وعدم الرؤية ال
ٍ
حماقة ارتكبيا اإلنسان في مطمع عصر النيضة أنو أصبح
يدل عمى عدم الوجود ،وأكبر
ِ
حسي ًا ال يؤمن إال بما يرػ ،ومع تقدم العمم فقد ساىمت االكتشافات والتقنيات الحديثة
ّ
المعتمدة عمى الموجات الكيرومغناطيسية في توسيع دائرة اإلبصار ،فأبصرنا ما لم نكن
 -1أخذ بتاريخ  2018/9/11يوم األربعاء الساعة العاشرة صباحاً.nabulsi.com ،
 -2سورة الحاقة39-38:

 -3انظر :مجموعة من العمماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية في األزىر ،التفسير الوسيط في القرآن،

ج ،10ص.1565

 -4انظر :الناصرؼ ،دمحم المكي ،التيسير في أحاديث التفسير ،ج ،6ص.300
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نبصره ،فكم من الكائنات الدقيقة كانت مغيبة عنا حتى وقت قريب حينما تم اكتشاف المجير
الضوئي في القرن السابع عشر من الميالد وأبصر اإلنسان ما لم يكن يبصره من عجائب
خمق هللا من خاليا البكتريا والطحالب والفطريات وأصبح يرػ كيف تتغذػ وتتكاثر ،وكيف
تغزو الميكروبات أجسامنا ،وكيف تتصدػ ليا كريات الدم البيضاء ،والتي تمثل عنص اًر
رئيسياً في جياز المناعة وأثبت اإلنسان بالميكروسكوب أن النطفة والبويضة ضروريان
كالىما لمحمل وىذا بعد قرون عديدة مما ذكر في القرآن الكريم ،ورأػ اإلنسان في جسده
كيف تتكون األعضاء من أنسجة وكيف تتكون األنسجة من خاليا وجاء المجير اإللكتروني
فإذا بو يأخذ البصر إلى أفاق جديدة تماماً ويرػ العمماء مكونات الخمية والحمض

النووؼ

والجينات الوراثية ،والذؼ أعطى عمقاً في فيم عمم الوراثة وتطبيقاتو في عمم اليندسة
الوراثية(.)1
ومن العجب أن المجير اإللكتروني يستخدم أدق ما ال نبصر وىو اإللكترون ليرينا
أدق ماال نبصر من مكونات الخاليا ووظائفيا .و ال ننسى في ىذا المقام التطور اليائل في
التمسكوبات الفضائية والتي مكنت اإلنسان من أن يبصر األجرام السماوية البعيدة و يرػ
تفاصيل النجوم والكواكب ،بل ووطئت قدم اإلنسان سطح القمر فرآه رأؼ العين وتفحص
أرضو وأمسك بتربتو وسيرت المركبات الفضائية تستكشف غرائب الكون وعجائبو وتنقل لنا
صو اًر تراىا أعيننا لم تبصرىا أعين السابقين ،وكذلك أذن هللا لإلنسان أن يبصر عظيم آياتو
التي كانت من قبل غيباً ال تدركو أبصارنا أو كانت من ما ال يبصرون ،أما عن المناظير

 -1رابطة العالم اإلسالمي ،الييئة العالمية لمكتاب والسنة ،أخذ بتاريخ 2018/9/12م ،يوم الخميس ،الساعة
مساء.www.eajaz.org ،
السادسة
ً
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الضوئية الطبية ،فقد تمكن اإلنسان من أن يطوع الضوء ليسير في مسارات متعرجة
باستخدام األلياف الضوئية بداخل ىذه المناظير ،وأمكن لو بذلك رؤية أدق تفاصيل أجيزة
الجسم المتعددة وأحدث ثورة في التشخيص المبكر لألمراض واألورام واجراء أدق الجراحات
الالزمة بدون مضاعفات(.)1
وأمكن أيض ًا من إدخال مناظير دقيقة داخل الرحم لتصوير مراحل التطور لمجنين منذ
نشأتو وساعد عمى فيم أشياء وحقائق في عمم األجنة ما كنا نراىا من قبل و وصفيا القرآن
الكريم بدقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ،فمنذ خمس عشرة سنة صور العالم لينارد نمسون
مختمف مراحل تخمق اإلنسان منذ بدء الحمل حتى الوالدة ،ونال عن عممو المتقن جائزة نوبل
لمتصوير الطبي فقد استطاع المصور العالم أن يمتقط صو ًار رائعة لمجنين في طور النطفة
والعمقة والمضغة وطور تكوين العظام الذؼ يسبق بأسبوع فقط طور اكتساء العظام بالمحم،
وأحدث الميكروسكوب اإللكتروني ثورة في الجراحات الميكروسكوبية في جراحات نقل
األعضاء وجراحات األوعية الدموية واألعصاب واستئصال األورام من النخاع الشوكي
واستئصال الغضروف ،وغير ذلك الكثير من األمور التي ساىم العمم في معرفتيا ورؤيتيا،
ولكن مع كل ىذا التقدم العممي اليائل وأدوات الرؤية إال أننا ال نستطيع أن نرػ أمو ًار لم يأذن
هللا لنا برؤيتيا بعد(.)2

 -1رابطة العالم اإلسالمي ،الييئة العالمية لمكتاب والسنة ،أخذ بتاريخ 2018/9/12م ،يوم الخميس ،الساعة
مساء.www.eajaz.org ،
السادسة
ً
 -2رابطة العالم اإلسالمي ،الييئة العالمية لمكتاب والسنة ،أخذ بتاريخ 2018/9/12م ،يوم الخميس ،الساعة
مساء.www.eajaz.org ،
السادسة
ً
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وفي ختام ىذا الفصل أستنتج اآلتي-:
 -1إن أغمب اإلعجاز في آيات قسم هللا بنفسو ىو من نوع اإلعجاز المغوؼ البياني الذؼ
عجز العرب عن اإلتيان بمثمو وىم أىل الفصاحة والبالغة.
 -2إن البعث والساعة وما سيجرؼ فييا ىو من األمور الخطيرة التي يجب التأكيد عمييا
ركن من أركان اإليمان.
واثباتيا كل ما سنحت الفرصة لذلك ،فيي ٌ
 -3إ ن البعث والساعة وأخبارىا ىي من اإلعجاز الغيبي الذؼ أخبرنا هللا عز وجل بو في
كتابو العزيز ،فكيف لسيدنا دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -أن يعمم بكل ىذه األمور لوال أن القرآن من عند هللا -
عز وجل.-
 -4إن الرسول دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – نال من الشرف والرفعة المكانة العظيمة وذلك ألن هللا أقسم
بعمره الشريف في القرآن الكريم.
 -5إ ن أكثر آيات قسم هللا جاءت في المخموقات ألن الناس يمكنيم رؤيتيا أو معرفتيا ولو
بعد حين.
 -6إن هللا سبحانو وتعالى عظيم ،فيو ال يقسم إال بشيء عظيم ،مما يدعو المسمم إلى التفكر
والتدبر وامعان النظر فيما أقسم بو هللا ومحاولة استجالءه والتعرف عمى مواطن العظمة فيو
والتي جعمتو ينال ىذا الشرف العظيم وىو قسم هللا سبحانو .
وفي نياية ىذه الدراسة فإني أحمد هللا عمى ىذا العمل وأتمنى أن يكون ذا فائدة
لإلسالم والمسممين ،وأصمي وأسمم عمى أشرف الخمق والمرسمين دمحم بن عبد هللا .
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اخلامتة
الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتم الصالحات ،والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -الرسول
المصطفى واإلمام المجتبى وعمى آلة وصحبو وسمم تسميماً كثي اًر ،أما بعد....
عز وجل قد أقسم في كتابو العزيز بالعديد من األشياء العظيمة واألمور
فإن هللا ّ
ٍ
بشيء عظيم ،مما يدعو المسمم إلى
الجميمة ،وألن هللا سبحانو وتعالى عظيم فيو ال يقسم إال
التفكر والتدبر وامعان النظر فيما أقسم هللا بو ،والتعرف عمى مواطن العظمة فيو والتي جعمتو
ينال ىذا الشرف العظيم ،والحكمة من ىذا القسم في ىذا الموطن؛ ليذا فقد سمطت الضوء في
ىذه الرسالة عمى آيات قسم هللا وعالقتيا باإلعجاز ،وفي ما يأتي أىم النتائج من ىذه الدراسة
ثم يمييا أىم التوصيات.
أما أىم النتائج فيي-:
أوالً -:القسم في معناه يقوم عمى ربط النفس بفعل شيء أو االمتناع عن فعمو.
ثاني ًا  :إن القسم كأسموب يستخدم في القرآن الكريم ال ينفك عن أسموب التوكيد كغرض
أساس.
ثالثاً  :إن هللا يقسم بأمور عظيمة دالة عمى كمال قدرتو وعظمتو وعممو ،فيو يقيم في ىذا
المقسم بو البراىين عمى صحة ما أقسم عميو بواسطة عظم ما أقسم بو.
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رابعاً  :إن هللا ّنوع في المقسم بو فقد أقسم بنفسو -جل وعال -وبكتابو وببعض مخموقاتو
وبأمور دالة عمى الزمان والمكان ،وفي ىذا إشارة إلى أىمية ما أقسم هللا بو والى مناسبتو
لسياق اآليات التي جاء فييا القسم.
خامس ًا  :من خالل تدبر اآليات يتضح أن القسم يعتبر وجي ًا من وجوه االعجاز في القرآن
الكريم.
سادساً :أن اإلعجاز البياني ال ينفك عن كل آية من آيات قسم هللا في القرآن الكريم فيو
أصل اإلعجاز في القرآن الكريم.
أما أىم التوصيات فيي-:
نتفكر في معاني آياتو ،وأن ال نكتفي بالتفاسير
 -1أن نوثّق صمتنا بكتاب هللا عز وجل ،وأن ّ
القديمة عمى أىميتيا ،ولكن مع التطور العممي والتكنولوجي قد تظير لنا بعض األمور الغائبة
عن العمماء قديماً.
 -2أن يتم دمج اإلعجاز مع مواد التفسير كي يضفي عمييا نوع من المتعة والتشويق لدػ
المتعممين ،وال تكون مادة لغوية فقط بل لغوية وعممية كي يفيميا طالب العمم في ىذا العصر
العممي.
 -3أن نوازن بين أخذ اإلعجاز العممي ورده فال إفراط وال تفريط ،وأن يكون ىناك منيج
واضح متفق عميو في قبولو ورده.
وانني ألرجو أن تؤخذ ىذه التوصيات بعين االعتبار
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انفهارش انعهًُة
فكرس األحاديث واآلثار
فكرس األرالم المترجم لكم
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فهرش األدادَث واِثار

طرف الحديث أو األثر

الصفحة

 " .1من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "

ب

" .2ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثمو آمن عميو

6

البشر ،وانما كان الذؼ أوتيتو وحيا أوحاه هللا إلي ،فأرجو أن أكون
أكثرىم تابعاً يوم القيامة ".
" .3من حمف بغير هللا فقد كفر  -أو أشرك"

23

إن هللا ينياكم أن تحمفوا بآبائكم فمن كان حالف ًا فميحمف باهلل أو
" .4أال ّ

23

ليصمت"
عشر األضحى"
" .5إن
العشر ُ
َ

58

" .6ىي الصالة منيا شفع ومنيا وتر"

103
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فهرش األعالو ادلرتجى ذلى

الصفحة

االسم أو الكنية
 .1أبو ىريرة – رضي هللا عنو-

ب

 .2ابن قيم الجوزية

11

 .3عبد هللا بن عمر– رضي هللا عنو-

23

 .4السعدؼ

44

 .5ابن عباس– رضي هللا عنو-

58

 .6كعب األحبار– رضي هللا عنو-

62

 .7عمران بن حصين– رضي هللا عنو-
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ادلصادر وادلراجع
القرآن الكريم
 .1ابن األثير ،أبو الحسن عمي بن أبي الكرم ،أسد الغابة ،دار الفكر – بيروت،
1409ه1989-م.
 .2أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىـ 2001 -م.
 .3األزرقي ،أبو الوليد دمحم بن عبد هللا الغساني المكي ،أخبار مكة وما جاء فييا من
اآلثار ،تحقيق رشدؼ الصالح ممحس ،دار األندلس لمنشر – بيروت.
 .4اإلسفراييني ،أبو المظفر طاىر بن دمحم ،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية
عن الفرق اليالكين ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب – لبنان ،ط،1
1403ه1983 -م.
 .5إسماعيل ،دمحم بكر ،دراسات في عموم القرآن ،دار المنار ،ط1419 ،2ىـ1999 -م.
 .6األلباني ،دمحم ناصر الدين ،صحيح وضعيف سنن الترمذي.
 .7ابن باديس  ،عبد الحميد دمحم الصنياجي  ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم
الخبير ،تحقيق أحمد شمس الدين ،دار الكتب العممية بيروت -لبنان ،ط،1
1416ىـ1995 -م.
 .8البخارؼ ،دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخارؼ الجعفي( ،ت241 :ه) ،الجامع
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو المسمى بـ(صحيح
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البخاري) ،تحقيق :دمحم زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السمطانية بإضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،ىـ.
 .9البغا ،مصطفى ديب ،مستو ،محيي الدين ديب ،الواضح في عموم القرآن ،دار الكمم
الطيب ،دار العموم االنسانية – دمشق ،ط1418 ،2ىـ 1998 -م.
.10

البغوؼ ،محيي السنة ،أبو دمحم الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل في تفسير

القرآن ،تحقيق عبد الرزاق الميدؼ،

دار إحياء التراث العربي -بيروت ،ط،1

1420ه.
.11

البقاعي ،إبراىيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،دار الكتاب

اإلسالمي – القاىرة.
.12

البوطي ،دمحم سعيد رمضان ،كبرى اليقينيات الكونية ،دار الفكر المعاصر،

بيروت -لبنان ،ودار الفكر ،دمشق  /سوريا 1423،ىـ  2002 -م.
.13

الترمذؼ ،دمحم ابن عيسى أبو عيسى السممي ،الجامع الصحيح( ،سنن

الترمذي) ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
.14

ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم الحراني ،مجموع

الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن دمحم ابن قاسم ،مجمع الممك فيد لطباعة المصحف
الشريف ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعودية1416 ،ىـ1995-م.
.15

جبريل ،دمحم السيد ،عناية المسممين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم،

مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
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.16

الحاكم النيسابورؼ ،دمحم بن عبدهللا أبو عبدهللا ،المستدرك عمى الصحيحين،

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيروت ،ط1،1411ه –
1990م.
.17

حسن ،سامي عطا  ،أسموب القسم الظاىر في القرآن الكريم بالغتو ...

وأغراضو ،جامعة آل البيت  -المفرق ـ المممكة األردنية .
.18

حوػ ،سعيد ،األساس في التفسير ،دار السالم -القاىرة ،ط1424 ،6ه.
ّ

.19

الخطابي ،أبو سميمان حمد بن دمحم ،البيان في إعجاز القرآن ،تحقيق دمحم

خمف هللا و دمحم زغمول سالم ،دار المعارف – مصر ،ط1976 ،3م .
.20

الخطيب ،عبد الكريم يونس ،التفسير القرآني لمقرآن ،دار الفكر العربي –

القاىرة.
.21

الرازؼ ،فخر الدين أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب =

التفسير الكبير ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،ط1420 ،2ىـ .
.22

الراغب األصفياني ،الحسين بن دمحم أبو القاسم ،المفردات في غريب القرآن،

دار العمم الدار الشامية دمشق ـ بيروت 1412 ،ه.
.23

الرومي ،فيد بن عبد الرحمن ،دراسات في عموم القرآن الكريم ،ط،12

1424ىـ 2003 -م.
.42

َّ
الرزاق الحسيني ،تاج العروس من جواىر
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
الزبيدؼّ ،

القاموس ،تحقيق مجموعة من المحققين ،دار اليداية.
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.25

الزحيمي ،الدكتور وىبة بن مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة

والمنيج ،دار الفكر المعاصر – دمشق،ط1418 ،2ه.
.42

الزرقاني ،دمحم عبد العظيم ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،مطبعة عيسى

البابي الحمبي وشركاؤه ،ط .3و دار الفكر – بيروت ،ط1996 ،1م.
.27

الزركمي ،خير الدين بن محمود ،األعالم ،دار العمم لمماليين ،ط،15

2002م.
.28

زرزور ،عدنان دمحم ،مدخل إلى تفسير القرآن وعمومو ،دار القمم  /دار

الشاميو  -دمشق  /بيروت ط1419 ،2ىـ1998 -م.
.29

الزمخشرؼ ،أبو القاسم محمود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض

التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط،3
 1407ه.
.30

أبو زىرة ،دمحم بن أحمد ،زىرة التفاسير ،دار الفكر العربي.

.31

أبو زىرة ،دمحم بن أحمد ،المعجزة الكبرى القرآن ،دار الفكر العربي.

.32

سبحاني ،دمحم عناية هللا  ،إمعان النظر في نظام اآلي والسور ،دار عمار،

عمان – األردن.
.33

السعدؼ ،عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم

المنان ،تحقيق عبد الرحمن بن معال المويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط1،1420ىـ -
 2000م ،ص.923
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.34

السالمي ،دمحم المختار ،القسم في المغة وفي القرآن ،دار الغرب اإلسالمي-

بيروت ،ط.1
.35

السمرقندؼ ،أبو الميث نصر بن دمحم بن أحمد ،بحر العموم ،تحقيق د .محمود

مطرجي ،دار الفكر – بيروت.
.36

السمعاني ،أبو المظفر ،منصور بن دمحم ،تفسير القرآن ،تحقيق :ياسر بن

إبراىيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض – السعودية،ط1418 ،1ىـ-
1997م.
.37

السمين الحمبي ،أبو العباس شياب الدين أحمد بن يوسف ،الدر المصون في

عموم الكتاب المكنون ،تحقيق الدكتور أحمد دمحم الخراط ،دار القمم ،دمشق.
.38

السمين الحمبي ،أبو العباس ،شياب الدين ،أحمد بن يوسف ،عمدة الحفاظ

في تفسير أشرف األلفاظ ،تحقيق دمحم باسل عيون السود ،دار الكتب العممية،
ط 1،1417ىـ  1996 -م.
.99

ابن سيده ،أبو الحسن عمي بن إسماعيل النحوؼ ،المخصص ،دار إحياء

التراث العربي  -بيروت ،ط1417 ،1ىـ 1996م ،تحقيق خميل إبراىم جفال.
.40

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،اإلتقان في عموم القرآن،

تحقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1394 ،ىـ1974 -م.
.41

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،معترك األقران في إعجاز

القرآن ،دار الكتب العممية  -بيروت – لبنان ،ط 1408 ،1ىـ  1988 -م.

118

.42

بنت الشاطئ ،عائشة دمحم عمي عبد الرحمن ،اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل

ابن األزرق ،دار المعرف ،ط.3
.43

الشافعي ،دمحم األمين بن عبد هللا ،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي

عموم القرآن ،مراجعة الدكتور ىاشم دمحم عمي بن حسين ميدؼ ،دار طوق النجاة،
بيروت – لبنان ،ط 1421 ،1ىـ  2001 -م.
.44

الشعراوؼ ،دمحم متولي ،معجزة القرآن ،المختار االسالمي لمطباعة والنشر

والتوزيع ،ط 1398 ،1ىـ  1978 -م.
.45

الشنقيطي ،دمحم األمين بن دمحم ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار

الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان 1415،ىـ  1995 -م.
.46

الشنقيطي ،دمحم األمين بن دمحم ،العذب المنير من مجالس الشنقيطي في

التفسير ،تحقيق خالد بن عثمان السبت ،دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع ،مكة
المكرمة ،ط 1426 ،2ىـ.
.47

الشوكاني ،دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا اليمني ،فتح القدير ،دار ابن

كثير ،دار الكمم الطيب  -دمشق ،بيروت ،ط 1414 - 1ىـ.
.48

الصابوني ،دمحم بن عمي ،روائع البيان في تفسير آيات األحكام ،مكتبة

الغزالي -دمشق ،مؤسسة مناىل العرفان -بيروت ،ط1400 ،3ىـ1980 -م.
.49

الصابوني ،دمحم عمي ،صفوة التفاسير ،دار الصابوني لمطباعة والنشر

والتوزيع – القاىرة ،ط1417 ،1ىـ 1997 -م ،ج.3
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.50

صافي ،محمود بن عبد الرحيم ،الجدول في إعراب القرآن الكريم ،دار

الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط 1418 ،4ه.
.51

الطبرؼ ،دمحم بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد دمحم

شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه2000-م.
.52

ابن عاشور ،دمحم الطاىر ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية لمنشر – تونس،

 1984ىـ.
.53

العدوؼ ،أبو عبد هللا مصطفى ،سمسمة التفسير لمصطفى العدوي ،رقم

الدرس .101
.54

العسقالني  ،أحمد بن عمي ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،

رقم كتبو وأبوابو دمحم فؤاد عبد الباقي.
.55

العسقالني  ،أحمد بن عمي ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،دار

الجيل بيروت ،ط1412 ،1ىـ.
.56

عودة عبد عودة عبدهللا ،قيمة الزمن في القرآن الكريم ،مجمة البحوث

اإلسالمية ،العدد الرابع والسبعون  -اإلصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة
1425ىـ1426 /ىـ.
.57

العودة ،سممان بن فيد ،اشراقات قرآنية – جزء عم  ،-مؤسسة اإلسالم اليوم

لمنشر والتوزيع1433 ،ه ،ط.2
.58

الغزالي ،دمحم ،نحو تفسير موضوعي ،دار النيضة -مصر ،ط.1
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.59

ابن فارس ،أبو الحسين أحمد ،معجم مقاييس المغة ،تحقيق عبد السالم دمحم

ىارون ،دار الفكر1399 ،ىـ 1979 -م.
.60

الف ارء ،أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق أحمد يوسف النجاتي

وآخرون ،دار المصرية لمتأليف والترجمة – مصر ،ط.1
.26

الفراىيدؼ ،أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم ،العين،

تحقيق د ميدؼ المخزومي ود إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليالل.
.62

فضل حسن عباس ،لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في

القرآن ،دار النور – بيروت ،ط1410 ،1ىـ 1989-م.
.63

الفيروز آبادؼ ،مجد الدين أبو طاىر ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
– لبنان ،ط 1426 ،8ىـ  2005 -م.
.64

الفيروزآبادؼ ،مجد الدين أبو طاىر ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس،

دار الكتب العممية – لبنان.
.65

القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق أحمد

البردوني وابراىيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،ط1384 ،2ىـ 1964 -م.
.66

القشيرؼ ،عبد الكريم بن ىوازن ،لطائف اإلشارات ،تحقيق ابراىيم البسيوني،

الييئة المصرية العامة لمكتاب – مصر ،ط.3
.67

القطان ،مناع بن خميل ،مباحث في عموم القرآن ،مكتبة المعارف لمنشر

والتوزيع ،ط1421 ،3ىـ2000 -م.
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.68

قطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط1423 ،32ه2003-م.

.69

ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر ،التبيان في أيمان القرآن ،تحقيق عبد هللا

بن سالم البطاطي ،دار عالم الفوائد -مكة المكرمة،ط 1429 ،1ىـ.
.70

ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر ،التبيان في أقسام القرآن ،تحقيق دمحم حامد

الفقي ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان.
.71

الكحيل ،عبد الدائم ،موسوعة الكحيل لإلعجاز العممي في القرآن والسنة.

.72

مالك بن الحجاج ،الظاىرة القرآنية ،تحقيق ندوة مالك بن نبي ،دار الفكر –

دمشق ،ط1420 ،4ىـ 2000 -م.
.73

الماوردؼ ،أبو الحسن عمي بن دمحم ،النكت والعيون ،تحقيق السيد ابن عبد

المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان.
.74

مجموعة من العمماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزىر ،التفسير

الوسيط لمقرآن الكريم ،الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ،ط1393 ،1ه ـ=
1973م 1414 -ىـ =  1993م.
.75

مخموف ،دمحم حسنين ،صفوة البيان لمعاني القرآن ،أبو ظبي – اإلمارات،

1401ه 1981-م.
.76

المراغي ،أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي ،مكتبة ومطبعة مصطفى

البابى الحمبي وأوالده –مصر ،ط 1365 ،1ىـ 1946 -م.
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.77

مسمم ،بن الحجاج أبو الحسن القشيرؼ النيسابورؼ( ،ت261 :ىـ) ،المسند

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسمى بـ (صحيح
مسمم) ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
.78

مسمم ،مصطفى ،مباحث في إعجاز القرآن ،دار القمم  -دمشق ،ط،3

1426ىـ  2005 -م.
.79

مصطفى ديب البغا ومحيي الدين مستو ،الواضح في عموم القرآن ،دار الكمم

الطيب ،دار العموم االنسانية – دمشق ،ط 1418،2ىـ  1998 -م.
.80

المطيرؼ ،عبد المحسن بن زين ،دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في

القرن الرابع عشر اليجري والرد عمييا ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت  -لبنان،
ط 1،1427ىـ  2006 -م.
.81

معبد ،دمحم أحمد ،نفحات من عموم القرآن ،دار السالم -القاىرة ،ط،2

1426ىـ  2005 -م.
.82

ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن عمي ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت،

ط1414 ،3ه.
.83

مينا نعيم مصطفى نجم ،الآللئ الحسان بذكر محاسن الدعاة واألعالم،

ط 1،1425ىـ.
.84

المولى أبو الفداء ،إسماعيل حقي بن مصطفى ،روح البيان ،دار الفكر –

بيروت.
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.85

النابمسي ،دمحم راتب ،موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة ،دار

المكتبي  -سورية – دمشق ،ط 1426،2ىـ  2005 -م.
.86

الناصرؼ ،دمحم المكي ،التيسير في أحاديث التفسير ،دار الغرب اإلسالمي،

بيروت – لبنان،ط 1405 ،1ىـ  1985 -م.
.87

النعماني ،أبو حفص سراج الدين عمر ،المباب في عموم الكتاب ،تحقيق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي دمحم معوض ،دار الكتب العممية -
بيروت  /لبنان ،ط 1،1419ىـ 1998-م.
.88

نصار،حسين ،القسم في القرآن ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1،1421ىـ -

2001م.
.89

النيسابورؼ ،نظام الدين الحسن بن دمحم ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،

تحقيق الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية  -بيروت ،ط 1،1416ه.
.90

الواحدؼ ،أبو الحسن عمي بن أحمد ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد،

تحقيق عادل أحمد وآخرون ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان،ط1415 ،1ه-
1994م.
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مواقع االنترنت
 .1موقع إعجاز العممي في القرآن والسنة.www.eajaz.org ،
 .2موقع إسالميات.www.islamiyyat.com ،
 .3موقع فصمت لإلعجاز العممي في القرآن.www.fussilat.org ،
 .4موقع ألوكة.www.alukah.net ،
 .5موقع طريق اإلسالم.https://ar.islamway.net ،
 .6موقع العريفي.www.3refe.com ،
 .7موقع فضيلة الدكتور زغلول النجار.www.elnaggarzr.com ،
 .8موقع ممتقى أىل التفسير.https://vb.tafsir.net ،
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