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 عليه السالـاإلعجاز البالغي يف قصة صاحل 
 *كفايت ا علداين

احلمد  الذم أعجز أرباب الفصاحة كأساطٌن البالغة بالقرآف، كٓندل به أساتيذ الرباعػة كالبيػاف، أف يػاتبا بسػبرة ثػه ث لػه 
، كالصػػالة كالسػػالـ علػػم  بيػػه علػػم ثػػر الػػدألبر كا زثػػاف، ُارغمػػت طيالكتػػه أ فػػة ادلالوػػربيه، كسػػجدت حلالكتػػه  بػػا  ادل وػػريه

 ا ثٌن، كعلم آله كأصحابه الطيبٌن الطاألريه، كبعد ... 
ُػػ ف قةػػية اإلعجػػاز البالغػػي للقػػرآف الوػػر  ثػػا تػػزاؿ زلػػحم أ اػػار الدارسػػٌن، كزلػػبر األالمػػاـ البػػاح ٌن، ث ػػذ ُجػػر 

ل، ُاسالشػػعرك  بفطػػرلل اللذبيػػة، الرسػػالة حػػٌن ذػػق حػػٌذاؽ اللذػػة كأُػػذاذألا ثػػا أسػػر قلػػبال كعقػػبذلل ثػػه آيػػات الػػذكر احلوػػي
كقرائحهل ال ديٌة، كتاثلب  بب داهنل، كصفاء أذألاهنل، كأيق با حػ  اليقػٌن أ ػه كػالـ ُػبؽ كالثهػل، كثرتبػة ثػه البالغػة كالبيػاف 
تعجػػز ع هػػا طاقػػالل، ُا قػػادكا لعامالػػه، كمةػػعت  فبسػػهل كثشػػاعرألل لبطاتػػه، كاسػػلمبا لبالغالػػه طبعػػان أك كرألػػان، ثػػه آثػػه 

كثػػه ي يػػ ثه  دلػػا أكدعػػه ا تعػػا  ثػػه أسػػرار كالثػػه، كعجائػػب  اللػػه ككمالػػه، ككالػػب ُيػػه اخللػػبد  عاػػل الرسػػا ت ثػػ هل 
، كادلعجزة اللذبية اخلالدة، اليت أظهرألا علم يد صفبة أ بيائػه كرسػله،  ِنلبد ، ُواف ُن  كالاب العربية ا عال، كث اذلا ا قـب

، كبرألاهنػػا أاػػم كأاػػر، ُفػػالىل ا تعػػا  بػػه أعي ػػان عميػػان، كآذا ػػان صػػمان، ف حجالهػػا أقهػػرلالوػػب  صػػلم ا عليػػه كسػػللال ػػا ا ثػػي 
كقلببػػػان غلفػػػان، ككػػػاف  قطػػػة الالحػػػبؿ يف حيػػػاة العػػػرب كادلسػػػلمٌن، يف ثعالقػػػدألل كتفوػػػًنألل كثػػػ ه  حيػػػالل، كثصػػػدر عطػػػائهل 

 ال قايف كاحلةارم كالفورم كالركحي كا ديب.
ف أثػر  قػائل يف أقصػر سػبر ، عوػا علمػاء ا ثػة ألػي ثومػه اإلعجػاز كثاهػر ، كا ور كدلا كا ت لذة  القرآف ال

ا ُذاذ عليه بالبحث كا سالقصاء، كالالبضيىل كالالفسًن كا سالد ؿ كا سال الاج، ُبقفػبا ع ػد ألفاظػه كد  لػا، ليوشػفبا عػه 
ك اركا يف بديق  امه كأسلببه، كأثر ذلك  دقة اماليارألا كحسه تاليفها، كع د ٗنله كك ب  تركيبها، كقبة سبوها كا سجاثها، 

كله يف ال فبس، كأسر  للقلبب، ُعلمبا أٌف أثػر اإلعجػاز قػائل يف بالغػة القػرآف الػيت أعجػزت بالغػات البشػر، ك٘نلػالهل علػم 
ا ثال اؿ  حواثه، كالعمل ّنقالةم أكاثر  ك باأليه، كالبقبؼ ع ػد حػدكد ، كأف اإلعجػاز البالغػي ألػب أعاػل ك ػب  اإلعجػاز 

 ُيه كأعمها يف  صبصه، كأك رألا ثالءثة لطبيعة ادلعجزة اخلالدة.
كا طالقػػػان ثػػػه الرغبػػػة يف اإلُػػػادة ثػػػه ألػػػذا اإلرث ادلب ػػػبث يف كالػػػب اإلعجػػػاز كالالفسػػػًن كتبظيفػػػه يف ٓنليػػػل الػػػ   

الدي يػة، آثػرت القصػة  القرآين ٓنليالن بالغيان للبقبؼ علم ا سرار البالغية كبياف قيمالها البيا ية يف مدثػة ا ألػداؼ كادلقاصػد
القرآ ية ألي ثيداف البحث، كذلك دلا ٓنالله ثه ثوا ة ثلحبظة ثه القرآف الور ، ك ديرة بالع ايػة كا ألالمػاـ، ُهػي ثػه أألػل 
ا سػاليب الدعبيػػة حلمػل الرسػػالة اخلالػػدة إ  اإل سػا ية، كبهنػػا ٓنمػل مالصػػة الالجػػارب اإل سػا ية الباقعيػػة القريبػة ثػػه الػػ ف  

كتعرضػػػها بػػػالطرؽ الف يػػػة الػػػيت تسػػػالمد قػػػدرلا علػػػم الالػػػاثًن ثػػػه الف ػػػبف البالغيػػػة، ُوا ػػػت الفةػػػاء الرحػػػب كا ر  البشػػػرية، 
اخلصبة للبقبؼ علم أسرار ال ال كالف بف البالغية، دلا تشوله القصة ثػه صػبر ثالواثلػة ثػه الػ ال، توشػا بيسػر كسػهبلة 

اث كادلشػاألد كاثػالالؾ زثاثهػا كٓنريوهػا حسػب ثقالةػيات ا حػباؿ عه علبِّ البالغة القرآ ية، كاقالدارألا علػم تصػريا ا حػد
 كادلقاثات، ك قل الالجارب اإل سا ية كثا يالخللها ثه ثباقا  فسية كشعبرية ْنعل القارئ 

 
 اجلاثعة البط ية للذات احلدي ة، سيورت اي   ائه اسالـ آباد، باكسالاف،ا سالاذ ادلساعد، قسل اللذة العربية كآدااا *
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ت ثبضػػػبع ُن ػػػي  زاإلعجػػػاز لػػػا ب حساسػػػه كك دا ػػػه كيالػػػاثر اػػػا كي الفػػػق ّنػػػا ُيهػػػا ثػػػه عػػػرب كعاػػػات. ك عيعيشػػػه
 .(عليه السالـ صاحلالبالغي يف قصة 

الطباسٌن، أثا ثا كرد ث ها يف سبرة الشعراء ُقد  يف سبريت الشعراء ك ال مل ثه سبر عليه السالـكردت قصة  ا ا صاحل 
العاـ يف الرتكيز علم دعبة قبثه زٖنبد( إ  تقبل ا تعا ، كإ وار ثا ألل عليه ثه ادلعاصي اليت  اء ث اسبان جلب السبرة 

أدت ال إ  الوفر كاجلحبد، كبياف ثبقفهل ثه دعبته، كادلصًن ادلرتتب علم توذيبهل، مث اإلشارة إ  ثا ُيها ثه العربة 
ركٌن ببياف عاقبة ثه سبقهل ثه الذابريه. كإذا كاف قـب ألبد قد غلبت ، كٓنذير ادلشصلم ا عليه كسلللالسلية ال ا الور  

عليهل ادللذات ادلع بية، بالالطاكؿ يف الب ياف كأناذ ادلصا ق علم  هة الالعايل كاإلُساد، كالالفرد بالقهر، كالالجرب علم العباد ، 
ثا  علهل ؼللدكف إ  ا ر ، ك  يلالفالبف ُ ف قـب صاحل قد غلبت عليهل الشهبات احلسية، ُنب اخللبد يف  عيل الد يا، 

بىٍت ٖنىيبدي اٍلميٍرسىًلٌنى ز﴿إ  رسالة السماء لشور ال عل، كابالذاء اخللبد يف ال عيل ادلقيل، كذلك يف قبله تعا :  ( ًإٍذ 141كىذَّ
( كىثىا أىٍساىليويٍل عىلىٍيًه ًثٍه 144اتػَّقيبا اللَّهى كىأىًطيعيبًف ز( ُى 141( ًإينِّ لىويٍل رىسيبؿه أىًثٌنهز147قىاؿى ذلىيٍل أىميبأليٍل صىاًلىله أى ى تػىالػَّقيبفى ز

( كىزيريكعو كىطلىٍلو 142( يف  ى َّاتو كىعيييبفو ز141( أىتػيالٍػرىكيبفى يف ثىا ألىاألي ىا آًثً ٌنى ز141أىٍ رو ًإٍف أىٍ رًمى ًإ َّ عىلىم رىبِّ اٍلعىالىًمٌنى ز
ُىاتػَّقيبا اللَّهى كىأىًطيعيبًف ز144اليبفى ًثهى اجٍلًبىاًؿ بػيييبتنا ُىارأًًلٌنى ز( كىتػىٍ حً 143طىٍلعيهىا ألىًةيله ز ( كى ى تيًطيعيبا أىٍثرى اٍلميٍسرًًٌُنى 111( 

 بىشىره ًث ٍػلي ىا ( ثىا أىٍ تى ًإ َّ 111( قىاليبا ًإظلَّىا أىٍ تى ًثهى اٍلميسىحَّرًيهى ز117( الًَّذيهى يػيٍفًسديكفى يف اٍ ىٍرً  كى ى ييٍصًلحيبفى ز111ز
ًذً   ىاقىةه ذلىىا ًشٍربه كىلىويٍل ًشٍربي يػىٍبـو ثىٍعليبـو ز114ُىٍاًت بًآيىةو ًإٍف كيٍ تى ًثهى الصَّاًدًقٌنىز ا ًبسيبءو 111( قىاؿى ألى ( كى ى ٕنىىسُّبألى

ُىاىٍصبىحيبا  ىاًدًثٌنى ز111ُػىيىٍاميذىكيٍل عىذىابي يػىٍبـو عىًايلو ز ا  ُػىعىقىريكألى يىةن كىثىا كىافى  (112(  ُىاىمىذىأليلي اٍلعىذىابي ًإفَّ يف ذىًلكى َلى
 . (1ز﴾(114( كىًإفَّ رىبَّكى ذلىيبى اٍلعىزًيزي الرًَّحيلي ز113أىٍك ػىريأليٍل ثيٍ ًثً ٌنى ز

ثق ٖنبد تفصيالن دلا  عليه السالـأثا ثا كرد ث ها يف سبرة ال مل ُيةيا ثشهدان  ديدان ثه ثشاألد قصة صاحل 
ري  كاُر بدعبته، أيٗنل  يف سبرة الشعراء ثه ثبقا قبثه إزاء دعبته، كا قساثهل علم ُريقٌن، ُري  ث ثه كألل القلة ، ُك

كثا قدر  ا تعا  عليهل ثه  عليه السالـثوابر عه تصدي  رسالاله ، مث يصبر ثا دبر  أل  ء ثه ثويدة لقالل صاحل 
ُىً ذىا أليٍل ُىرًيقىاًف ؼلىٍالىًصميبفى زكىلىقىٍد أىٍرسىلٍ  العذاب، كذلك يف قبله تعا : ﴿ ( قىاؿى 41 ىا ًإ ى ٖنىيبدى أىمىاأليٍل صىاحلًنا أىًف اٍعبيديكا اللَّهى 

ًبكى كىّنىٍه ثىعىكى قىاؿى طىائًريكيٍل  ( قىاليبا اطَّيػٍَّر ىا41يىا قػىٍبـً ًيى تىٍسالػىٍعًجليبفى بًالسَّيِّئىًة قػىٍبلى احلٍىسى ىًة لىٍب ى تىٍسالػىٍذًفريكفى اللَّهى لىعىلَّويٍل تػيٍر٘نىيبفىز
ًدي ىًة ًتٍسعىةي رىأٍلحمو يػيٍفًسديكفى يف اٍ ىٍرً  كى ى ييٍصًلحيبفى ز42ًعٍ دى اللًَّه بىٍل أى ٍػاليٍل قػىٍبـه تػيٍفالػى يبفى ز افى يف اٍلمى ( قىاليبا تػىقىاذىيبا 43( كىكى

( كىثىوىريكا ثىٍورنا كىثىوىٍر ىا ثىٍورنا كىأليٍل  ى يىٍشعيريكفى 44هَّ ًلبىلًيًِّه ثىا شىًهٍد ىا ثىٍهًلكى أىأٍلًلًه كىًإ َّا لىصىاًدقيبفىزبًاللًَّه لى يبػىيِّالػى َّهي كىأىأٍللىهي مثيَّ لى ػىقيبلى 
ُىاٍ ايٍر كىٍياى كىافى عىاًقبىةي ثىٍورأًًلٍل أى َّا دىثٍَّر ىاأليٍل كىقػىٍبثىهيٍل أىٍٗنىًعٌنى ز11ز ُىاًلٍلكى بػيييبتػيهيلٍ 11(  يىةن  (  اًكيىةن ّنىا ظىلىميبا ًإفَّ يف ذىًلكى َلى مى

ا يبا يػىالػَّقيبفى ز17لًقىٍبـو يػىٍعلىميبفى ز  . (2ز﴾(11( كىأىصٍلىيػٍ ىا الًَّذيهى آثى يبا كىكى
القصة يف سبرة الشعراء  علم سبيل ا سالئ اؼ لالعله ادلفا اة بالوذيب الدعبة أك ن، مث تعبد حلواية  كردت

بالذكًن قبثه  هقبثه إ  تقبل ا تعا ، كتعليل صدق عليه السالـ دار ُيها ثه حبار، بدعبة صاحل أحداث القصة كثا 
باثا اله، كا الفاء طلب ا  ر احالسابان له ع د ا تعا ، كادلشهد الذم امالصت به القصة يف ألذ  السبرة يبدأ ثه إ وار  

هل ا تعا  ثه ُةله، آث ٌن يف بيبلل، كرلاكزة احلد يف الال عل علم قبثه حبهل اخللبد يف الد يا، ثال عمٌن ّنا أسدل علي
أىتػيالػٍرىكيبفى يف ثىا ألىاألي ىا ، ككفرألل به، ابالداءن بقبله تعا  علم لساف صاحل: ﴿عليهل إ  اإلسراؼ، ثق  حبد ُةل ا تعا 

ت اص ة ادللذات احلسية، كا طمئ اف بالبيب ُلما كا ت حاذلل ثه اإلعرا  عه عبادة ا تعا ، كا  ذماس ب (3)﴾آًثً ٌنى 
، أ زذلل ث زلة ثه ياه اخللبد كدكاـ ال عمة، ُخاطبهل باسلبب زا سالفهاـ اإل وارم  عليه السالـسببان لالوذيبهل صاحل
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يوبف  الالببيخي(، كادلراد إ وار ظ هل أصالن، كإظلا سلحم اإل وار علم ُعل الرتؾ إشارة إ  أف تركهل علم تلك ال عل  
أصالن، كتذكًنان ذلل ُنالمية ادلبت كثفارقة الد يا كثلذالا، ُواف إ وار الرتؾ الذم يساللـز إ وار الاه أبلغ دلا ُيه ثه 
يه تعليل دلا تقدثه ثه اإل وار ، كحث علم  ا سالد ؿ بباقق احلاؿ علم حالمية ا  طباء كالزكاؿ، كثفارقة احلياة الد يا ، ُك

إليه ثق الال بيه يف الالعبًن بػ  اإلشارة. كيف اإلااـ با سل ادلبصبؿ ك (4)ل عل، باف يشوركا ا تعا  عليهاالعمل  ساليفاء تلك ا
زُيما أله ا( تفخيل لاللك ال عل كإلفات إ  عامالها اليت غلب علم ادلال عل اا أف ي دم شورألا. كزآث ٌن( حاؿ ثبي ة 

   هنا   يشار إليها كألي  عمة ا ثه اليت ارةمة   يدؿ عليها أسل اإلشلبعض ثا أٗنله اإلااـ، كذلك ت بيه علم  عمة عاي
 . (5)ألي ثه أعال ال عل ك  يالذكؽ طعل ال عل ا مرل إ  اا، ُةالن عما يف الالعبًن ثه اإلغلاز البديق بالقصر

لػك يف قبلػه تعػا : أيقظ  فبسهل ثه س ة الذفلة، كألفالهل إ  عايل ثا ألل عليه ثه ال عمة شرع يف بيػاف ذ كدلا
ُىػارأًًلٌنى ﴿ ، علػم سػبيل زالالفسػًن بعػد اإلاػاـ(، (6)﴾يف  ى َّاتو كىعيييبفو  كىزيريكعو كىطلىٍلو طىٍلعيهىا ألىًةيله  كىتػىٍ ًحاليبفى ًثػهى اجٍلًبىػاًؿ بػيييبتنػا 

ـ( للال بيػػه ليوػػبف ذلػػك أكقػػق يف  فبسػػهل، كأ فػػق يف تػػذكًنألل. كعطػػا زطلػػل( علػػم ز  ػػات( ثػػه زعطػػا اخلػػا  علػػم العػػا
. كأُاد اإلُراد أيةػان الال صػي  علػم (7)علم ثا ُيه ثه ُةل مصبصية يسالح  عليها اإلُراد، كألي عايل ال عمة للمال عل به

كصفه بػ زألةيل( أم: ادلالوسر ثه لي ه كرطبباله، حػ  تػ ق  ّنػ  ا يػدم، أك بركػبب بعةػه علػم بعػض، علػم أف زُعيػل( 
علم سبيل زا سالعارة الالصرػلية(، كذلك ثه قبذلل: اثرأة ألةيل الوشىل، للد لة علم  ّنعىن زثفعبؿ(، ُيوبف الالعبًن  اريان 

، حيػػث شػػبه الطلػػق للطاُالػػه كرمصػػه، كت قصػػه الػػرتاكل بعةػػه علػػم بعػػض، بوشػػىل ادلػػرأة الػػدقي  الةػػاثر، كاجلػػاثق (8) بدتػػه
بعض،  ال ز الذم قد ضمه بدمبؿ بعةه يفبي هما ألب الدقة كالةمبر ال ات  عه اللطاُة كاللٌن. كقيل: إف ألةيل ّنعىن ادلو

علم أف زُعيل( ّنعىن زُاعل(، كبذلك توبف زا سالعارة ثو يةن( لالصبير تدامله ببعةه لشدة رطببالػه كإي اعػه، ُوػاف بعةػه 
 . (9)قد ألةل بعةان لفرط تواتفه، كشدة تشابوه

ُىػارأًًلٌنى  كىتػىٍ ًحاليػبفى ًثػهى العدكؿ عه ا كالفاء با سػل إ  الفعػل ادلةػارع يف ﴿ كيف ، دكف ثراعػاة (10)﴾اجٍلًبىػاًؿ بػيييبتنػا 
، دلػػا يف تلػػك احلػػاؿ ثػػه إظهػػار القػػبة (11) سػػ  العطػػا بػػاف يقػػاؿ: كبيػػبت، اسالحةػػار حلػػالالهل يف ضلػػالهل بيبتػػان ثػػه اجلبػػاؿ

بػػاؿ   ف كالعامػػة ُيمػػا يالخػػذ رثػػزان لػػذلك، كللد لػػة علػػم إرادة اخللػػبد يف احلذاقػػة بصػػ عها يف تلػػك ا  ػػراـ العايمػػة ثػػه اجل
إبداء ثااألر العامة كال شاط كالقبة يف العمراف أظهر ثه إرادته يف الزركع كاجل اف، كأف ْناكز احلػد ُيهػا عػه اإليػباء كالعػي  
غًن ثسبغ ّنصلحة ثشركعة، لذلك عدؿ إ  الفعل ادلةارع لالصبير حاذلل يف ذلك الفعل غًن ادلسبغ، ُبٌن حػاذلل كعلقهػا 

 .  (12)ارألٌن( أم: حاذقٌن، سلالربيه دلباضق ضلالها، كالفراألة ألي الوي  كال شاطبذلك الفعل ككصفها بػزُ
تفريػػق علػػم إ وػػار ثػػا ألػػل عليػػه ثػػه ال عػػيل، الػػذم تسػػبب ع ػػه توػػرار  (13)﴾ُىػػاتػَّقيبا اللَّػػهى كىأىًطيعيػػبفً كقبلػػه تعػػا : ﴿

يه أيةان لديد كٔنبيا ث ه زكاؿ تلك ال عل احلسية ك ال فسية، دلا يف ا ثر بالالقبل، كبطاعة  صحه ذلل بعبادة ا تعا ، ُك
كٗنلػة:  .(14)الب ية ا سالفهاثية اخلار ة لإل وار كالالببيخ ثػه إثػارة اسػالدعاء ال قػيض لوثػه كال عمػة كألػب اخلػبؼ ثػه زكاذلمػا

 تاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعطا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ثةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبف ا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  (15)﴾كى ى تيًطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا أىٍثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اٍلميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًٌُنى ﴿
 ي ال فػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػه ضػػػػػػػػػػػػػػػػد ، ُوػػػػػػػػػػػػػػػػرر ال فػػػػػػػػػػػػػػػػي زيػػػػػػػػػػػػػػػػادةن يف الالاكيػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػم بطاعالػػػػػػػػػػػػػػػػه   ف ا ثػػػػػػػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػػػػػػػيء يقالةػػػػػػػػػػػػػػػػ

طاعاله، كيف اإلحلاح عليهل كإبداء إمالصه ذلل بول ثا يسالدعيه الالةاد الذم حققه زطباؽ السلب( بٌن زكأطيعبف( كزك  
رلػاز يف ال سػبة اإليقاعيػة   ف  رًًٌُنى كى ى تيًطيعيػبا أىٍثػرى اٍلميٍسػتطيعبا( ثه ادلعاين كالد  ت ادلرتتبة علػم ادلالةػاديه. كيف الالعبػًن بػػ 

ٌن بسػػػبب أثػػػرألل، كذلػػػك علػػػم سػػػبيل زا ػػػاز  ٌن، كإظلػػػا علػػػيهل، كالالقػػػدير: ك  تطيعػػػبا ادلسػػػُر الطاعػػػة   تقػػػق علػػػم أثػػػر ادلسػػػُر
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سػػػػادألل  ٌن يف ضػػػػالذلل ُك العقلػػػػي( لعالقػػػػة السػػػػببية، ثبالذػػػػة يف ال هػػػػي، كاحلػػػػث علػػػػم اإلقػػػػالع عػػػػه الطاعػػػػة العميػػػػاء للمسػػػػُر
، كغلػبز اف (16)دألل، كال سبة اإليقاعية ألي إيقاع الفعل ادلالعدم علم غًن ثا حقه أف يقق عليه لعالقة بي هما ثق قري ػةكإُسا

، أك زرلػازان بػهتوبف اإلطاعة ثسالعارة لالثال اؿ، زاسالعارةن تصرػليةن تبعيةن(، دلا بي هما ثػه الشػبه يف اإلُةػاء إ  ُعػل ثػا أثػركا 
 .  (17)يةثرسالن( ع ه لعالقة اللزكث

كقبلػػػػه تعػػػػػا : ﴿الَّػػػػػًذيهى يػيٍفًسػػػػػديكفى يف اٍ ىٍرً  كى ى ييٍصػػػػػًلحيبفى﴾
اسػػػػالئ اؼ لبيػػػػػاف صػػػػػفالهل الػػػػػيت دأبػػػػػبا عليهػػػػػا،  (18)

ٌن، كالالعريػا با سػػل ادلبصػػبؿ للالفايػػق علػػيهل كالالسػجيل بصػػفة اإلُسػػاد يف  ، ثػػق د لػػة ا ر كاسػالحقبا اػػا  عػػالهل بادلسػػُر
عليهػػا تاكيػػد لبقػػبع الشػػيء ب فػػي  َلا ُيْصللُحُو  ا علػػم تلػػك الصػػفة الشػػ يعة، كعطػػا ٗنلػػة  ادلةػػارع علػػم الػػدأب كا سػػالمرار

ضد ، كإلُادة أف ُسادألل   يشببه صالح، ُالالعبًن  ارو علم سبيل زا حرتاس( ثػه تبقػق حصػبؿ صػالحن ثػ هل
، كيف (19)

ا تصػاؿ بػٌن اجلملالػٌن إ   ؿيه كمػاالعطا  والة بالغية أمرل، كألي أف ا سلبب القرآين عدؿ ُيه عه الفصل الذم يقالة
، ُةػالن عمػا حققػػه (20)البصػل ليةػيا ثعػىن آمػػر، كألػب تعديػد  ػػرائمهل كثسػاكئ أمالقهػل، دلػا تفيػػد  زالػباك( ثػه ادلذػػايرة

 الالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن باللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اجلملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديعي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالطباؽ ادلع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبم( بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن زيفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف( 
اصػػلة القرآ يػػة لالحقيػػ  ا  سػػجاـ الصػػبيت ثػػق عمػػـب الػػ   القػػرآين كز  يصػػلحبف(، ثػػق ثراعػػاة حسػػه الالػػذييل، كت اسػػ  الف

 ادلعجز. 
بعدثا أ وػر علػيهل ظػ هل اخللػبد يف  عػيل الػد يا، كبعػد  عليه السالـصاحل   باب قـب ُذكر ا سبحا ه كتعا  

ٌن، قػاؿ تعػا : ﴿الَّػًذيهى يػيٍفًسػديكفى  تورار ا ثر بالقبل ا تعا  كطاعاله يف دعبته كتاكيػد ذلػك بػال هي عػه طاعػة أثػر ادلسػُر
ٍ ػػتى ًثػػهى الصَّػػاًدًقٌنى﴾  ا أى ٍػػتى ًثػػهى اٍلميسىػػحَّرًيهى قىػػاليبا ًإظلَّىػػ  يف اٍ ىٍرً  كى ى ييٍصػػًلحيبفى  ُىػػٍاًت بًآيىػػةو ًإٍف كي ػػره ًث ٍػلي ىػػا  ثىػػا أى ٍػػتى ًإ َّ بىشى

(21) ،
ػة  ػباال بعػد اإل وػار علػيهل اخللػبد يف الػد يا،  حواية جلباب قبثه علم سبيل ا سالئ اؼ البياين،  ف الػ ف  تالشػبؼ دلعُر

كا ثػػػر بالقػػػبل ا تعػػػا  كطاعػػػة  بيػػػه، ُجػػػاء اجلػػػباب علػػػم عوػػػ  ثػػػا يالب ػػػب علػػػيهل، ثعػػػربان عػػػه ثػػػدل ٕنػػػاديهل يف غػػػيهل، 
ْا  كاسػالخفاُهل بػدعبة  بػػيهل، لوَّ ُي ِا َُْم ْا س لل ل  َانْللما َُ : أ ػت ثسػػحبر    الػػذيه سػحركا سػحران ثالمو ػػان أذألػب عقػػبذلل، أم ُإنَّما

كما تزعل أ ك رسبؿ ثه ا، كأف ثا يصدر ع ك لي  كحيان بل ألب ثه تاثًن السحر عليك ح  بلغ بك حد اجل بف ُيما 
تقػػبؿ، كأكػػدكا ذلػػك بالالةػػعيا ثبالذػػة يف زيػػادة ادلعػػىن، كباسػػلبب القصػػر بػػػزإظلا( مالُػػان دلقالةػػم الاػػاألر ب  زالػػه ث زلػػة العػػاي 

. أك أهنػػل (22)، علػػم سػػبيل زالقصػػر اإلضػػايف( بقصػػر ادلبصػػبؼ علػػم الصػػفة، كألػػب ثػػه قصػػر القلػػببالشػػيء غػػًن ادل وػػر لػػه 
أرادكا بػػػ زثػػه ادلسػػحريه( الػػذيه يعللػػبف بالطعػػاـ كالشػػراب، ُهػػب ثػػامبذ ثػػه زالسَّػػٍحر( كألػػي الرئػػة، أم: إ ػػك بشػػر ث ل ػػا ُػػال 

 . (23)يصىل أف توبف رسب ن إلي ا
ْا إُ كدلا تةمه قبله تعا  علم لساهنل:  ِاوَّ ُي َُْم ْا س َال  َانْلما ُإَلَّ  توذيبهل إيا  لبشرياله  ػاءت ٗنلػة: نَّما  َاْنما َُ

ْْلُحاالل  لل م َُ علػم سػػبيل الفصػػل لالاكيػػد ثةػػمبف اجلملػة السػػابقة، لػػزعمهل أف الرسػػبؿ   يوػبف إ  سللبقػػان مارقػػان للعػػادة كػػاف  باشا
الاكيد   الالعديد، كألذا ألب سر الفصل بٌن اجلملالػٌن، ثػق ثػا يف يوبف ثلوان، ُبقعت اجلملة ثبقق البدؿ ثه ا ك  إلرادة ال

ْْلُحاا . كالالعبًن باسلبب القصر يف اجلملة ادل كدة (24)  َلية ثه الو اية الالعريةية بصاحلا بال في با سال  اء  َا  َاْنما ُإَلَّ باشا م َُ
دلخاطػػب، كػلالػػاج إ  تاكيػػد، ُػػا زلبا صػػاحلان مػػركج علػػم ثقالةػػم الاػػاألر   ف القصػػر اػػذا ا سػػلبب يسػػالعمله ُيمػػا ي وػػر  ا

ث زلػػة اجلاألػػل أك ادل وػػر لبشػػرياله. كيف ألػػذا الاللػػبف يف الالعبػػًن باسػػاليب القصػػر، كاسػػالعماؿ كػػلو ث همػػا علػػم مػػالؼ ثقالةػػم 
، كمػبرألل كإُالسػهل عػه اا جػة بالػدليل  الااألر تالجلم بالغة الػ ال القػرآين ادلعجػز يف الوشػا عػه زيػغ إدعػاءات القػـب
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، ُالالعبًن بػ زإظلا( ُيما ػلالمل الشك كػلالاج إ  تاكيد، كبػ زثا( كزإ ( ُيمػا ألػب صلم ا عليه كسللدلق ق لالوذيبهل  بيهل ا
ثقطػػبع بػػه، ؽل ػػل ا عواسػػان دلػػبقفهل ادل هػػـز أثػػاـ صػػدؽ الػػدعبة كإعماذلػػا يف  فبسػػهل، كألػػل ػلػػاكلبف الالاػػاألر ّنبقػػا ادلالػػيقه 

ل. كشلا ي كد ألذا ادلبقا ادلالااألر اسالبعادألل ٓنق  طلبهل الذم ساقب  علم سبيل الالفريق علػم مالُان دلا ألب يف قرارة  فبسه
ْا إثا تقػدـ ثػه إ وػار كػبف صػاحل رسػب ن ثػه ا تعػا ، كمػا يف قبلػه تعػا :  لوَّ ُي ِا َُْم ْا س ل ل  َانْلما َُ نَّما ، ُعػربكا عػه اشػرتاط ُِ

الشػرط بعػدألا كاسػالبعاد كركد ، كزادكا ذلػك ا سػالبعاد بػاف يوػبف ثػه  صدقه با داة زإٍف( الذالب يف اسالعماذلا ضػعا ٓنقػ 
 . (25)الراسخٌن يف الصدؽ، العريقٌن ُيه

ًذً   ىاقىةه ذلىىا ًشٍربه كىلىويٍل ًشٍربي يػىٍبـو ثىٍعليػبـو كقبله تعا : ﴿  عليػه السػالـاسػالئ اؼ لبيػاف  ػباب صػاحل  (26)﴾قىاؿى ألى
 يػػ ذف بسػػرعة ادلبػػادرة كادلباغالػػة يف اجلػػباب، دلػػا يطبيػػه ثػػه الوػػالـ اػػذكؼ ث اسػػبة دلػػا علػػم طريقػػة اػػاكرات، كالالعبػػًن القػػرآين

، كاإلشػارة  إليهػا  (27)يقالةيه ثبقا اإلسراع ب ظهار ادلعجزة علم تقدير: زقاؿ آيت اا، قالبا: ثػا ألػيق قػاؿ: ألػذ   اقػة ا(
سالحةارألا يف الذأله، كتقريران ذلا كٔنصيصان، لالحقي  ادلعجزة باداة القرب زألذ ( لإليذاف بسرعة إمرا ها كسهبلاله، كٕنييزان  

 .  (28)اا
ُذُه نا قاةم َاها  ُشْ بم كدلا تةمه الالعبًن بػ   ثػا تقػدير : ُخػذكا شػربول كاتركػبا ذلػا شػراا، عطػا عليػه قبلػه: ﴿كى ى  ها

ػػػذىكيٍل عىػػػذىابي يػىػػػٍبـو عىًاػػػيلو﴾ ا ًبسيػػػبءو ُػىيىٍامي ػػػبألى ٕنىىسُّ
ذيرألل ثػػػه ثذبػػػة قاللهػػػا، ُيحػػػل علػػػيهل عػػػذاب يػػػـب عاػػػيل ، لإلسػػػراع بالحػػػ(29)

، إذ ادلػػػراد كصػػػا  (31). ككصػػػا اليػػػـب بػػػالعايل زرلػػػاز ثرسػػػل( لعالقػػػة زثا يػػػة(30)ثباغػػػت كمػػػا تػػػ ذف بػػػذلك ُػػػاء الالعقيػػػب
العذاب، ُػػزعال اليػـب حللػبؿ العػذاب ُيػه، ككصػا اليػـب أبلػغ ثػه كصػا العػذاب   ف البقػت إذا عاػل بسػببه كػاف ثبقعػه 

ػػػافى أىٍك ػىػػػريأليٍل ثيػػػػٍ ًثً ٌنى . أمػػػرب بػػػه تعػػػا  يف قبلػػػه: ﴿(32)اػػػل أشػػػد(ثػػػه الع يىػػػةن كىثىػػػا كى ػػػػذىأليلي اٍلعىػػػذىابي ًإفَّ يف ذىلًػػػكى َلى ، (33)﴾ُىاىمى
 (34)كالالعقيب كاإلٗناؿ بذكر العذاب دكف ا كالفاء بالبصا إشارة إ  عال العذاب، كإيػذاف بالسػرعة كالالعجيػل يف ا مػذ

 . 
عه حلبؿ العذاب ال زاسالعارة ثو ية( تشخيصية، حيث شبه العذاب باإل ساف الذم  ْأخذاُكمْ فلايا كيف الالعبًن بػ 

ؽلاللك اإلرادة كالقصد يف الالصرؼ، ُحذُه كأبقم إحدل لبازثه كألي اإلرادة، لالصبير شدة أمذ العذاب ذلل كٕنو ه ث هل 
يىةن كىثىا كىافى أىٍك ػىريأليٍل ثيٍ ًثً ٌنى   ُىاىمىذىأليلي كإيالثهل، ككا ه  ات  عه ح   كغيظ عليهل. كقبله تعا : ﴿ اٍلعىذىابي ًإفَّ يف ذىًلكى َلى

يه دليل علم  اسالئ اؼ، (35)﴾كىًإفَّ رىبَّكى ذلىيبى اٍلعىزًيزي الرًَّحيلي  بياين لرتديد اإلشارة إ  ثباطه العرب يف قص  سبرة الشعراء، ُك
 ه تعا  زعزيز(   ؼلرج عه قبةاله كإرادته شيء، كزرحيل( ي يهلك صدؽ ا  بياء كادلرسلٌن يف دعبلل إ  عبادة ا ُ 

كأعال عربة للمشركٌن لالرتداع  صلم ا عليه كسللقبثان ح  يبعث إليهل رسب ن، كيف تورير ألذا اخلالاـ أعال تسلية لل ا 
آثه أك رألل دلا أمذكا بالعذاب، كأف   في اإلؽلاف عه أك رألل يف ألذا ادلقاـ إؽلاء إ  ا ه لب يفعه توذيب ال ا ا ثٌن. ك 

 .  (36)قريشان إظلا عصمبا ثه ث له بربكة ثه آثه ث هل
ُىً ذىا أليٍل ُىرًيقىاًف ؼلىٍالىًصميبفى تعا : ﴿ قاؿ ، ُاسالهالؾ (37)﴾كىلىقىٍد أىٍرسىٍل ىا ًإ ى ٖنىيبدى أىمىاأليٍل صىاحلًنا أىًف اٍعبيديكا اللَّهى 

للقسل، كزقد( الالحقيقية لالألالماـ ّنا يالةم ه اخلرب ثه زلل العربة، كقد يوبف ألذا الالاكيد  ادلشهد بالالاكيد بالالـ ادلبطئة
ثقالةم الااألر ب  زاؿ ادلخاطبٌن ث زلة ثه ياه أك يرتدد يف تصدي  ثا تةم ه اخلرب ثه توذيب ٖنبد  مالؼثب يان علم 

  ل ذلك   ف حاذلل يف عدـ العاة ّنا  رل أماألل صاحلان، كاسالخفاُهل ببعيد رال علم لسا ه، كحلبؿ العذاب ال 
، كذلك دلا يف تلك القصة ثه (38)للمماثلٌن حلاذلل ثه ا ثبر العجيبة اليت ْنعل ادلخاطبٌن كمه ي ور كقبع ث له ال
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أألل ذكران يف   ف ثا حل بالقـب َاخا ُهمْ  ُإَاى ثاُم دا يف  بؿا ثبر الداعية للالعجيب ثه حاذلل، كقدـ اجلار كا ركر علم ادلفع
إذ ٗنق إ   َاخا ُهْم صا ًَُو ، كثه دكاعي الالعجيب ثه حاذلل الالعبًن هػلققها ذكر ادلفعبؿ ب ليتألذا ادلقاـ ثه زلل الالسلية ا

 زاد يف الالعجيب ّنا أشارت إليه ُاء الالعقيب كزإذا( الفجائية، ُقاؿ تعا  : مثحسه الفعل، حسه ا سل كقرب ال سب، 
ّنبادرلل إ  ا ُرتاؽ ّنا ألب ثدعاة لال الماع، ُاإلتياف ُنرؼ ادلفا اة زك اية( عه كبف  حاذللجبان ثه ثع فاُإذاس ُهمْ 

ا قساثهل غًن ثرضي لعدـ تبقعه كارتقابه ث هل، كلذلك ي يالعر  الالعبًن القرآين يف ألذا السياؽ إل وار كبف أك رألل  
رلرد بقاء الوفر ُيهل سباء قل أك ك ر كاؼو يف قبىل ص يعهل، لإلشارة إ  أف  -كما تقدـ يف سبرة الشعراء   –كاُريه 

 .  (39)علم ثلة الوفر لكالالعجيب ثه حاذلل يف بقاء ُري  ث ه
كدعبته  ػاء  بابػه علػم سػبيل ا سػالئ اؼ البيػاين ردان علػم  عليه السالـكدلا كاف ٔناصل الفريقٌن يف شاف صاحل 
كؿ العػذاب، كلػذلك  ػاء  بابػه ثفصػب ن علػم طريقػة اػاكرات، كذلػك ثا تةم ه ٔناصمهل ثه زلػاكلالهل إُحاثػه بطلػب  ػز 

حوايػة جلبابػه عمػا  (40)﴾قىاؿى يىاقػىٍبـً ًيى تىٍسالػىٍعًجليبفى بًالسَّيِّئىًة قػىٍبلى احلٍىسىػ ىًة لىػٍب ى تىٍسػالػىٍذًفريكفى اللَّػهى لىعىلَّويػٍل تػيٍر٘نىيػبفى يف قبله تعا : ﴿
. كألذا ا سالئ اؼ ي بئ عه ُجبة يف أحداث القصة  درؾ ثه مالذلا أف ُري  ادلوػذبٌن قػد اسػالعجلبا (41)تةم ه ٔناصمهل

شاهنل يف ذلك شاف ثشركي قري  ثػق  –عذاب ا الذم أ ذرألل به صاحل، بد ن ثه أف يطلببا ألدل ا تعا  كر٘ناله ال 
كالفػاءن ّنةػمبف ٗنلػة اإل وػار علػيهل باسػالعجاذلل العػذاب، ُاسالذىن السياؽ القرآين عه ذكر تلك الفجػبة ا  -الرسبؿ الور  

  لػذلك أقالصػر السػياؽ علػم ذكػر ثرا عػة (42)ذكر ثا ؼلدـ غر  القصة كألػدُها لمُةالن عما ػلققه ثه اإلغلاز كالرتكيز ع
 قبثػػه يف شػػاف غػػركرألل باػػ هل أف تػػامر العػػذاب أثػػارة علػػم كػػذب ثػػا تبعػػدألل بػػه كمػػا حوػػي عػػ هل يف عليػػه السػػالـصػػاحل 

   ف (43)﴾ًلٌنى ُػىعىقىريكا ال َّاقىةى كىعىالػىٍبا عىٍه أىٍثًر رىاًٍِّل كىقىاليبا يىاصىاًلىلي اٍئاًل ىا ّنىا تىعًػدي ىا ًإٍف كيٍ ػتى ًثػهى اٍلميٍرسىػ﴿ ثبضق آمر بقبله تعا :
ا أليػػبى كىًإٍذ قىػػاليبا االذػػر  يف ألػػذا السػػياؽ ألػػب ثبعاػػة قػػري  يف اسػػالعجاذلل العػػذاب كمػػا حوػػا  تعػػا  يف: ﴿ ػػذى ػػافى ألى للَّهيػػلَّ ًإٍف كى

اًء أىًك اٍئاًل ىػا ًبعىػذىابو أىلًػيلو  ػارىةن ًثػهى السَّػمى ُىػاىٍثًطٍر عىلىيػٍ ىػا ًحجى ، كضػرب العػربة ذلػل ُنػاؿ ٖنػبد ادلسػاكم حلػاذلل، (44)﴾احلٍى َّ ًثٍه ًعٍ ًدؾى 
قػػػرآين ألدُػػػه الػػػرئي  ُيمػػػا يعرضػػػه ثػػػه كبػػػذلك ػلقػػػ  القصػػػ  ال ،ٖنػػػبد لالماثػػػل احلػػػالٌن قبػػػةليعلمػػػبا أف عاقبػػػة ذلػػػك شلاثلػػػة لعا

 .  (45)احللقات كادلشاألد
ٌ ه بالذكًنألل با ه حري  علم  صحهل  ( لالسالعطاؼ كالالحى كاسالهالؿ اجلباب باسلبب ال داء يف زيا قـب

  (46)كألدايالهل، كلالموٌن إ وار  عليهل اسالعجاذلل بالسيئة قبل احلس ة، أم: يا أب اء قرابيت كثه ُيهل كفاية للقياـ بادلصاحل
القرابة، كإشعارألل بصدؽ اللهفة إ  أتباعه كا مذ ب صيحاله، ُةالن عه  في الالهمة ليومل  إلثارة ثا يربطهل به ثه أكاصر

س ُه ا سَْواقَّ  كاسالعطاؼ القلبب يايت يف قبله:  فبس، كبعد ليئة ال(47)تلقي الوالـ بالقببؿ علم سبيل   سَحَُّهمَّ ُإْ  كا  ا هاذا
عه علة ا سالعجاؿ،  هازم لإل وار كالالببيخ( علم أمذألل َنا ب العذاب دكف الر٘نة، كظاألر ا سالفهاـ أ زا سالفهاـ ا 

كألب يف احلقيقة عه ادلعلبؿ ك اية عه ا الفاء ثا حقه أف يوبف سببان  سالعجاذلل العذاب، ُاإل وار ثالب ه إ  ا سالعجاؿ 
سيئة، كادلراد اا العذاب قبل الر٘نة، كألب ثا يسالب ب اإل وار، كادلراد   لعلاله، كزالباء( يف زبالسيئة( لالاكيد لصبقهل بال

إ وار  علهل تامًن العذاب أثارة علم كذب البعيد به، كأف ا ك  ال أف غلعلبا اثالداد السالثة أثارة علم إثهاؿ ا 
كاف ا  در بول أف تبادركا إ  تعا  ذلل ُيالقبا حلبؿ العذاب، أم: ي تبقبف علم الالوذيب ث الاريه حلبؿ العذاب، ك 

 .  (48)الالصدي  ث الاريه عدـ حلبؿ العذاب بادلرة
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يراد بػ زالسيئة( احلالة السيئة يف ادلعاثلة كألي الالوذيب، كبػ زاحلس ة( ضد ذلك، ُيوبف اإل وار ثالب هان  كقد
رتدديه يف أثرم ُ ف اُرتا  إ  ثبادرلل بامذ طرؼ الالوذيب إذ أعرضبا عه الالدبر يف د ئل صدقه، أم: إف ك الل ث

يعة يف احلبار القصصي  الصدؽ كا الاار العاقبة ادلرتتبة عليه أك  ثه اُرتاضول الوذب، كألذا ثه أساليب احلجاج الُر
القرآين، إل زاؿ اخلصل إ  زلل ال ار بد ن عه اإلعرا ، كلذلك ٗنق بٌن ادلالةاديه باسه البديعي يف زالطباؽ( بٌن 

س ة(، للالبصر ُنقيقة ا ثريه. كيف كال ا حالمالٌن يوبف اجلباب  اريان علم طريقة زا سلبب احلويل( َنعل زالسيئة( كزاحل
. كيف الوالـ أيةان تعريض بذبائهل كتعاثيهل عه ٓنرم الصباب، (49)بٌن صدقه ككذبه ترددألليقي هل بوذبه زلمب ن علم 

إ  ال زكؿ ثعهل إ  ثا ألب ثه بديهيات ا ثبر، كإشعاران  حلان كالالماس ادلصاحل ثق اتةاح ا ثر ك الئه، ثا أضطر صا
ذلل باهنل ي يعملبا عقبذلل يف ألذا ا سالعجاؿ، كأف احلومة تقالةي اإلقالع عه ادلعصية ب عالف الالببة ال صبح،   الرتدد 

يف زلاكلة أمًنة   الشاذلل ثه كتقد  اُرتا  عدـ إ زاؿ العذاب علم اُرتا  اسالحصاؿ الر٘نة، مث أبدل ذلل ث الهم احلر  
تلاْغُفُ و ا سَحَّها  العذاب يف قبله تعا  علم لسا ه: ِْ ، كأ اط ذلك سالذفارحةان ذلل علم درء السيئة بالالببة كا  ، َاْ َلا تا

 بيه علم باسلبب الرت ي كعدـ اجلـز ٔنبيفان ذلل كح ان علم اإلسراع بادلبادرة، ثق ثا يف الالحةيض بػ زلب ( ثه اسالمرار الال
 . (50)مطئهل كالالا يب علم اسالعجاؿ العقببة، كالالجهيل ذلل علم ألذا ا عالقاد

تايت عقب ألذا ا سالعطاؼ كادلالي ة، كزلاكلة بث ا ثل بقببؿ  عليه السالـكادلفا اة الوربل ثه قـب صاحل 
اإلصرار علم الوفر كالع اد، ُةالن  ، ُما كاف ث هل إ عليه السالـ ا اسالعجلبا به ثه العذاب ثه صاحلالالببة قبل حلبؿ ث

قىاليبا اطَّيػٍَّر ىا ًبكى كىّنىٍه ثىعىكى قىاؿى طىائًريكيٍل ًعٍ دى اللًَّه بىٍل أى ٍػاليٍل قػىٍبـه عه الالشاـؤ به كبادل ث ٌن ثه قبثه، كذلك يف حواية قبذلل: ﴿
. كإدغاـ (52)سيصيب ا بك كال ادلوارة كادلصائب ، أم: تشاءث ا بك كّنه ثعك ثه أتباع ا، كز ر ا الطًن با ا(51)﴾تػيٍفالػى يبفى 

تاء ا ُالعاؿ يف زاطًن ا( يعرب عه شدة تشاؤثهل، أثا يف سياؽ سبرة زي ( ُقد كرد الفعل علم ا صل يف قبله تعا : 
ذىابه أىلًيله﴾﴿قىاليبا ًإ َّا تىطىيػٍَّر ىا ًبويٍل لىًئٍه يٍى تػىٍ الػىهيبا لى ػىٍرٗنيى َّويٍل كىلىيىمىسَّ َّويٍل ًث َّا عى 

، كذلك  ف تطًن ٖنبد أشد ثه تطًن (53)
 عليه السالـبالر ل كالعذاب ا ليل   ف ٖنبد قد أقسمبا كتعاألدكا علم قالل صاحل  لٌنالذيه ألددكا ادلرس القريةأصحاب 

. ُالالعبًن (54)لذةكأألله، كثعىن ذلك أف الالطًن ع دألل قد بلغ در ة أكرب شلا يف سبرة ي ، ُجاء السياؽ ّنا ُيه زيادة ثبا
القرآين يعىن ببالغة ادلفردة يف دقة اماليارألا، كإيفاء د لالها، ع اياله ببالغة اجلملة، ح  تايت اللفاة ثلقيةن باالذلا علم ال   
ّنا يزيد  ركعة ك ال ن، كّنا غلعلها شاألدان علم اإلعجاز البالغي،  هنا تال اكؿ سائر صبر ادلعىن كمصائصه، ك  تقا ع د 

 ، ك  يقـب غًنألا ثقاثها، ك  يذين غ اءألا . دلرادبالطاب  أمت ثه ادلعىن ا اعمبثيات، كٕنالاز عه سائر ثرادُالال
، علم سبيل زا سالعارة  قلاْ مم تُلْفتلاُا  ا ثا ذق رد عليهل َن   لفاهل:  عليه السالـذق ث هل صاحل  كدلا
صالح اعالقادألل   هنل  سببا اخلًن كالشر إ  الطائر ُاسالعًن دلا كاف لقبذلل، كسلاطبة ذلل ّنا يفهمبف إل اكلةالالصرػلية( ثش

سببهما ثه قدر ا كقسماله، أك ثه عمل العبد الذم ألب سبب الر٘نة كال قمة أك أ ه يريد: إف عملول ثوالبب ع د ا 
ال ة،  . كتقد  ادلس د (55)إليول الطًنة أم: ٔنالربكف، أك يفال ول الشيطاف ببسبساله تُلْفتلاُا  ا ُم ه ثا  زؿ بول عقببة لول ُك

إليه ا ذي زأ الل( علم اخلرب الفعلي إلُادة احلصر كتقبية احلول با الفاء الشـ  بسببه كبسبب ثه آثه ثعه، كالالعبًن عه 
ػ اُالالاهنل بادلةارع يفيد الالجدد كا سالمرار يف ا ُالالاف كا مالبار. كاللطيفة البالغية ا مرل يف ال ال ادلعجز تالجلم ب
زا لالفات الةمائرم( ثه الذائب إ  ادلخاطب، إذ عدؿ عه: يفال بف إ  تفال بف، تر يحان جلا ب اخلطاب علم الذيبة  

 .  (56)علم ادلعىن ادلراد، كأشد كقعان يف ال فبس أدؿٌ   ه 
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حيبفى﴾كقبله تعا : ﴿كىكىافى يف اٍلمىًدي ىًة ًتٍسعىةي رىأٍلحمو يػيٍفًسديكفى يف اٍ ىٍرً  كى ى ييٍصلً 
ا القاؿ ثه ثقاـ اجلداؿ  (57)

باحلبار إ  ثقاـ اإلمبار عه حاؿ الواُريه كثبقفهل إزاء  بيهل، كلذلك  اء الوالـ علم سبيل الفصل. كالرألحم: اجلماعة 
، (58)لفاه ثفرد -كإف كاف ٗناعة –ثه ال اس ضلب العشرة، ير عبف إ  أب كاحد، كإظلا  از إضاُة زتسعة( إليه    ه 

. كقيل: إف ثع ا  تسعة ر اؿ، ثقابلة لآليات الالسق اليت أظهرألا ا (59) به يفهل ثعىن العامة كالشدة كا  الماعكالالعبًن
تسعة أ ف  يفسدكف يف ا ر   عليه السالـ، ُامرب تعا  با ه كاف يف زاحلجر( ثدي ة صاحل  (60)تعا  علم يد ثبسم 

ظلا مصهل ثه دكف الواُريه يف عمـب ا ر    هنل سعبا ٗنيعان يف عقر ك  يصلحبف، ككاف إُسادألل بالوفر كادلعصية، كإ
 .  (61) عليه السالـال اقة، كالالآثر علم قالل صاحل 

، ثق إثواف واَلا ُيْصُحُو  ا كال والة البالغية يف ألذ  اَلية تومه يف بالغة العطا بػ زالباك( يف قبله تعا : 
بلها دلا بٌن ادلع يٌن ثه كماؿ ا تصاؿ، ُاُاد البصل ثعىن إضاُيان كألب ٕنخةهل الفصل علم أٌف اجلملة بعدألا تاكيد دلا ق

 لإلُساد البحت الذم   يشببه صالح، ُهل ليسبا كباقي ادلفسديه الذيه قد ي در ث هل بعض الصالح، كأهنل كا با
ُدو ا ُفي سْْلاْرضُ  ُِ . كبذلك قطق العطا كل ر اء يف  (62)لُلل يقالصر إُسادألل علم ادلدي ة، زيادةن يف الالش يق عليه يُلْف

  ڌچ إصالح أثرألل كٓنسٌن حاذلل، ثق د لة ادلةارع علم اسالمرارألل كإصرارألل علم الفساد كاإلُساد، ُجاءت ٗنلة 
 .  (63)علم سبيل زا حرتاس(، أك ثا يسمم بػ زالالماـ أك الالميل(چ ڎ

، (64)﴾ َّهي كىأىأٍللىهي مثيَّ لى ػىقيبلىهَّ ًلبىلًيًِّه ثىا شىًهٍد ىا ثىٍهًلكى أىأٍلًلًه كىًإ َّا لىصىاًدقيبفى قىاليبا تػىقىاذىيبا بًاللًَّه لى يبػىيِّالػى كقبله تعا  : ﴿
، كتعاألدكا علم قالل صاحل   عليه السالـاسالئ اؼ لبياف ثبقا أل  ء الرألحم ثه صاحل كدعبته، أم: ٓنالفبا با أيها القـب

ان، مث  قبؿ دله يطالب بدثه، ثا شهد ا ألالؾ أألله، اك ثواف ألالكهل دُعان كأألله، باإلغارة عليهل ليالن كقاللهل غدر 
أك ر ثه الفجيعة  عليه السالـدلشاألدة ثهلك صاحل أك ثباشرة قالله بطري  ا ك ، كدلا كا ت الفجيعة ثه كليه االكه 

.  (65): ك  ثهلوه علم سبيل ا كالفاءاالؾ أألله كأعال، كاف يف السياؽ باإلس اد إ  زالبيل( أمت إرشادان إ  أف الالقدير
كالعطا بػ زمث( اليت تفيد الرتامي، يوشا عه الالمهل يف اإل ابة عه الس اؿ عه قالله إف سئلبا، دكف الالسرع بالقبؿ دُعان 

كْنرئهل علم ارتواب ث ل ألذا الفعل الش يق  عليه السالـللشبهة، كي ل عه عدـ ثبا لل كثدل اسالخفاُهل بصاحل 
بػ زإف( كزالالـ( كاذية اجلملة،  ُإنَّ  َاصا ُدُق  ا احلرب علم ا تعا  بقالل  بيه، كزادكا يف دُق الشبهة بالالاكيد يف ى كإعالف 

 ثبالذة يف اإليهاـ كالاللبي . 
قاؿ تعا : ﴿كىثىوىريكا ثىٍورنا كىثىوىٍر ىا ثىٍورنا كىأليٍل  ى يىٍشعيريكفى﴾
ُالوهل يف  ، سلربان عه عايل احالياذلل كتدبًن(66)

اخلفاء ُسما  ثوران، كأكد ذلك بادلفعبؿ ادلطل  للد لة علم قبته يف     ادلور، ثق ثا يفيد  الال وًن ثه تعايل ثا بٌيالب  
عه ثبادرته ب ألالكهل  –سبحا ه  –ثه ادلور كلبيله. كيف الالعبًن بػ زكثور ا ثوران( رلاز زثرسل عالقاله السببية(، إذ عرب 

تبييت صاحل كأألله، كتامًن اسالئصاذلل إ  البقت الذم تآثركا ُيه علم القالل، بفعل ادلاكر يف تا يل  قبل أف يالمو با ثه
ت احلا ة، ثق عدـ إشعار ثه ييفعل به، كالالقدير: ثوركا ثوران مفيان زلول الالدبًن، كثور ا ثوران زلول قُعله إ  ك 

أف يد ا تعا  تعمل يف  واُهْم َلا ياْشُعُ و ا اله كثفا اته ذلل، تعايمان له كاتقا ان يف تبقي  ل كعالالالبقيت، ك ٌور ثور  
 .  (67)اخلفاء، كيف ألذ  اجلملة احلالية تاكيد  سالعارة ادلور لالقدير ا سالئصاؿ كْنريد ذلا

إ  كدلا ألٌبؿ ثا أعد  ا تعا  ذلل ثه ادلور، زاد يف الالهبيل با ثر زُا ار( كعامه باإلشارة باداة ا سالفهاـ  
ََّْ نا ُهمْ  أ ه أألل  ف يساؿ ع ه ُقاؿ: َاْك ُُهْم َانَّ  دا ، ُ ف ذلك س ال ا يف أث اذلل، مث يايت اجلباب عه ألذا  فا نُظْ  كاْيفا كا  ا 

ََّْ نا ُهمْ  ا سالفهاـ علم سبيل ا سالئ اؼ: د لالفسًن ثا تقدـ ثه اإلااـ، زيادة يف الالهبيل كالالعايل، ُةالن عه تاكي  َانَّ  دا
اخلرب للال صي  علم ٓنقي  ثةمب ه علم  هة الالموه كاإلحاطة، ُا ه تدثًن إذلي مارج عه الالصبر، كعطا زقبثهل( 
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( ثه حرتاسزأٗنعٌن( للالاكيد كزا  هلعليهل دلباُقة اجلزاء للمجزم عليه،  هنل ثوركا بصاحل كأألله ُدثرألل ا تعا  كقبث
ثقبل كثدبر، كأثا ثورألل ُواف علم ا الهادألل يف إتقا ه، كإحواـ شا ه قد أف يفلت ث هل سلرب، ك  ُرؽ يف ذلك بٌن 

 .  (68) ٌبزكا ُيه سالثة كيل له يفرتكف عليه ا الفاء ثشاألدلل ثهلوه، ُشالاف بٌن ادلوريه، كأليهات دلا بٌن ا ثريه
ع صر ادلفا اة غًن  كيف ألذا اإلألالؾ السريق، كا مذ ادلريق، كاللمحة اخلاطفة كألل يدبركف كؽلوركف، ثا يشول

ادلالبقعة بادلباغالة احلاذة القاضية، كألي ثفا اة ثقصبدة يف ألذا السياؽ الذم بيين علم ادلفا آت يف ثطلق ادلشهد حٌن 
اقا سْعُبُدوس سَحَّها  دعاألل صاحل  إ  عبادة ا تعا :  .(69)، كثفا اته ّنا ي يالبقق، ُجاء العقاب ثه     العمل  زاءن ُك

يىةن لًقىٍبـو يػىٍعلىميبفى﴾ ﴿ُىاًلٍلكى  اًكيىةن ّنىا ظىلىميبا ًإفَّ يف ذىًلكى َلى بػيييبتػيهيٍل مى
، ُفي اإلشارة باداة البعد زتلك( إبعاد ذلل بالذةب (70)

علم أأللها ، كاسالحةاران دلعلـب غًن ثشاألد    ف ٓنققه يقـب ثقاـ حةبر ، لالعالبار ّنا حلقهل ثه اذلبؿ كالرعب، كالباء 
ظلمبا( سببية، أم: إف ذلك كاف بسبب ظلمهل، كألب الشرؾ كالالوذيب،   ه ظلل ثه  ا ب ا كاعالداء علم يف زّنا 

حقه بالبحدا ية، ككذلك ظلل رسبله بالوذيبه كألب الصادؽ ا ثٌن، ُلما م  عملهل ببصا الالل ثه بٌن أحباؿ عدة 
لل أثران يف مراب بيبلل كبالدألل، كإمالئها ثه أأللها، ث الن، كاف يف ذلك إشارة إ  أف للا يشالمل عليها كفرألل كالفساد

، كدلا كاف (71)كألذا ثه أسلبب زأمذ كل ثا ػلالمل ثه ثعاين الوالـ( يف القرآف الور ، كت صي  علم ذـ الالل كتقبيحه
سبيل ا سالئ اؼ علم   ُإ َّ ُفي ذاَُكا  للعقالء ثه البشر، أتبعه تعا  بقبله: ؼأعال العرب، كإٓنا القصةُيما تقدـ ثه 

لإلشارة كاإللفات إ  ثا ُيه ثه اَلية العايمة، ُالالاكيد بػ زإف( كتقد  اجلار كا ركر، كت وًن زآية( للالعايل كا ألالماـ كيف  
كبف ذلك آية زلقـب يعلمبف( ثا ُيها ُيالعابف اا، تعريض بادلشركٌن لبالدة عقبذلل كقصبرألا عه ا تعاظ ثق بقاء آثارألا 

، كما أف ُيه إي ار صفة العلل يف ألذا ادلقاـ ث اسبة جلب سبرة ال مل (72)بعاة لول ثه له عقل كشيء ثه اإلدارؾتلبح بادل
 .  (73)يف الرتكيز علم تلك الصفة يف قصصها كتعقيبها علم ا حداث كادلشاألد

كقبله تعا : ﴿كىأىصٍلىيػٍ ىا الًَّذيهى آثى يبا كىكىا يبا يػىالػَّقيبفى﴾
كادل ث ٌن بعد  بياف ثصًن صاحل  ، عطا  سالدراؾ(74)

ذلك اإلألالؾ العايل كادلفا ئ، كأف اصلاءألل كاف َني ة اإلؽلاف با رب العادلٌن. كإي ار الالعبًن عه اإلصلاء بصيذة زأصلي ا( 
ا يبا يػىالػَّقي  ،  ف ثقاـ سبرة (75)بفى﴾دكف زصٌلي ا( كما كرد يف سياؽ سبرة زُصلت( يف قبله تعا : ﴿كىصلىَّيػٍ ىا الًَّذيهى آثى يبا كىكى

كقبثه ثه احلبار كا ادلة كالع اد،  عليه السالـ ال مل ثه تفصيل ثا دار بٌن صاحل ُصلت ثقاـ إغلاز دلا عرضاله سبرة
كتبييت ادلوائد كثا يف ذلك كله ثه الشدة، كما برز ُيها ع صر ادلفا اة يف ا حداث، كاحالداـ ادلباقا ، ُاسالدعم ذلك 

 اسبةئهل كتدثًن أألل الباطل   ف البقت ي يعد ػلالمل اإلر اء كاإلبطاء، ُآثر الالعبًن اسالعماؿ زأصلم( ث اإلسراع يف إصلا
لإلسراع يف الالخل  ثه شدة الورب، أثا صيذة زصٌلم( ُ هنا تدؿ علم الاللبث كالالمهل يف الال جية، كذلك أ سب دلقاـ 

 .  (76)اإلغلاز يف سبرة ُصلت
ثقاصد بيا ية ٔندـ ا ألداؼ كا غرا  ثه  -كما لولفاظ   –يف القرآف الور  كيف تقد  اجلمل كتامًنألا 

َاُا س كادل ث ٌن عه ٗنلة:  عليه السالـعر  القص  القرآين، ُفي تامًن اإلمبار عه إصلاء صاحل  ْا آ اا  سَُّذي يلْ ، طما ة واَاْنجا
ا بلغ ذلك البعيد، كما صلم صاحلان كالذيه آث با ثعه ثه لقلبب ادل ث ٌن باف ا تعا  ث ٌجيهل شلا تبعد به ادلشركٌن، ثهم

يف قلبال، ُفي إضاُة ُعل الوبف يف الالعبًن  ؽلافالعذاب العايل الذم حل ب مبد، كثا كاف ذلك اإلصلاء إ  لرتسيخ اإل
ل الذم أٌيدك  ، ُةالن عما ُيه ثه الالور  كادلدح لصدؽ إؽلاهن(77)د لة علم أهنل ثالمو بف ثه الالقبل برسبخ إؽلاهنل

  بالعمل الصاحل كألب ثا حاؿ بي هل كبٌن ثا حل  بقبثهل ثه العذاب العايل.
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 . 150ة/سبرة الشعراء، رقل اَلي( 13ز
 اثعػػة  –البػػىن كالػػد  ت يف لذػػة القصػػ  القػػرآين، دراسػػة ُ يػػة، عمػػاد عبػػد ػلػػٍن، أطركحػػة دكالػػبرا ، ثقدثػػة ا  كليػػة اَلداب  (14ز

 . 300 ـ،  1992-ألػ1412ادلبصل، ب شراؼ د. عبد البألاب زلمد علي العدكاين، 
 . 151سبرة الشعراء، رقل اَلية/( 15ز
 . 153 ـ،  1978(، 3ثصر، ط ز –، د. عبد الفالاح  شٌن، دار ادلعارؼ رآفادلعاين يف ضبء أساليب الق (16ز
يف تفسًن القرآف العايل كالسبق ادل اين، أبب الفةل شهاب الديه زلمبد اَللبسي البذدادم ، ادلطبعة الوربل ا ثًنية ركح ادلعاين  (17ز

 . 6/221 ألػ،1301(، 1ببب ؽ ثصر امية، ط ز
 . 152اَلية/ سبرة الشعراء، رقل( 18ز
 .  3/123:  ،  ار ا الزسلشرم( الوشاؼ19ز
القػاألرة،  –مصائصه الرتكيبية كصبر  البيا ية، د. عبد الصمد عبد ا زلمد، ثوالبة الزألػراء  –يف القرآف الور  ( مطاب ا  بياء 20ز

 .  248 ـ،  1998-ألػ1418(، 1ط ز
 . 154 – 152سبرة الشعراء، رقل اَليات/( 21ز
 .  3/123:  ار ا الزسلشرم ،اؼ( الوش22ز
، بػػًنكت  (23ز (، 1لب ػػػاف، ط ز –اػػرر الػػب يز يف تفسػػًن الوالػػػاب العزيػػز، أبػػب زلمػػد عبػػػد احلػػ  بػػه عطيػػة ا  دلسػػػي، دار ابػػه حػػـز

 .  1406 ـ،1423
 .  19/177:  ، زلمد الطاألر به عاشبر( الالحرير كالال بير24ز
 ـ،1979(، 1القػاألرة، ط ز –احلسػه إبػراأليل بػه عمػر البقػاعي، ثوالبػة أبػه تيميػة  الدرر يف ت اسب اَليات كالسػبر، أبػب(  ال 25ز

14/77  . 
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 . 155سبرة الشعراء، رقل اَلية/( 26ز
ايحم، زلمد به يبسا الشهًن بايب حياف ا  دلسي ، ث شبرات زلمد علي بيةبف، دار الوالب العلمية، بػًنكت لب ػاف، ( البحر 27ز

 . 7/34 ـ،2001(، 1ط ز
 ـ،  2002زدراسػػػة ٗناليػػػة بالغيػػػة  قديػػػة( أ.د. حسػػػٌن ٗنعػػػة، ث شػػػبرات آنػػػاد الوالػػػاب العػػػرب دثشػػػ ،  ٗناليػػػة الولمػػػة ( يف28ز

112-113 . 
 . 156سبرة الشعراء، رقل اَلية/( 29ز
 .  14/78:  ، إبراأليل به عمر البقاعي(  ال الدرر30ز
ركحػػة دكالػػبرا ، ثقدثػػة ا  كليػػة اَلداب  اثعػػة بذػػداد، ب شػػراؼ ، أ٘نػػد ٘نػػد زلسػػه اجلبػػبرم، أط( أسػػاليب ا ػػاز يف القػػرآف الوػػر 31ز

 .  369 ـ،  1989 -ق 1410أ.د. أ٘ند ثطلبب، 
 .  3/123:  ار ا الزسلشرم ،( الوشاؼ 32ز
 . 158سبرة الشعراء، رقل اَلية/( 33ز
 .  5/2612 ـ،1402( ، 1، سيد قطب ، دار الشركؽ ، ط ز( يف ظالؿ القرآف34ز
 .  159 – 158، رقل اَليات/سبرة الشعراء( 35ز
، ادلعركؼ بالفسًن البيةاكم،  اصر الديه عبد ا به زلمد الشًنازم البيةاكم ، دار الفور للطباعة ( أ بار الال زيل كأسرار الالاكيل36ز

 .  4/250 ـ،1996كال شر كالالبزيق، بًنكت لب اف 
 . 45سبرة ال مل، رقل اَلية/( 37ز
 .  19/278: طاألر به عاشبرزلمد ال الالحرير كالال بير، (38ز
 . 7/78:  ، أبب حياف ا  دلسي( البحر ايحم39ز
 . 46سبرة ال مل، رقل اَلية/( 40ز
 .  19/279:  ، زلمد الطاألر به عاشبر( الالحرير كالال بير41ز
 .  5/2644:  ، سيد قطب ( يف ظالؿ القرآف42ز
 . 77سبرة ا عراؼ، رقل اَلية/( 43ز
 . 32ة/سبرة ا  فاؿ، رقل اَلي( 44ز
 .  19/279: ، زلمد الطاألر به عاشبرالالحرير كالال بير (45ز
 .  14/174: ، إبراأليل به عمر البقاعي(  ال الدرر 46ز
-ألػػ1400(، 1زادلعاين كالبياف كالبديق(، د. أ٘ند ثطلػبب، كزارة الالعلػيل العػايل كالبحػث العلمػي، بذػداد، ط ز ( البالغة العربية،47ز

 . 156 ـ،  1980
 . 3/151:  ار ا الزسلشرم ، ( الوشاؼ48ز
 .  19/280:  زلمد الطاألر به عاشبر ( الالحرير كالال بير،49ز
 .  7/79: ، أبب حياف ا  دلسي( البحر ايحم 50ز
  .47سبرة ال مل، رقل اَلية/( 51ز
 .  19/195: ، زلمد به  رير الطربم(  اثق البياف 52ز
 . 18سبرة ي ، رقل اَلية/( 53ز
 .  44:  د. ُاضل صاحل الساثرائي،  يف الالعبًن القرآين( بالغة الولمة 54ز
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 .  3/151:  ار ا الزسلشرم ،( الوشاؼ 55ز
 .  19/281: زلمد الطاألر به عاشبر ( الالحرير كالال بير ،56ز
 . 48سبرة ال مل، رقل اَلية/( 57ز
ب العلميػػػػة، بػػػػًنكت لب ػػػػاف، د.ت، ، أبػػػػب ألػػػػالؿ العسػػػػورم ، ضػػػػبحم كٓنقيػػػػ  حسػػػػاـ الػػػػديه القدسػػػػي، دار الوالػػػػ( الفػػػػركؽ اللذبيػػػػة58ز

 232. 
 ، ثادة زالٌرألحم( .  2/362 ق،1403، رلد الديه زلمد به يعقبب الفًنكز آبادم ، دار الفور بًنكت، ( القاثبس ايحم59ز
 .  14/176: ، إبراأليل به عمر البقاعي(  ال الدرر 60ز
 .  19/196: زلمد به  رير الطربم(  اثق البياف 61ز
 .  3/152: ر ا الزسلشرم ا ،( الوشاؼ 62ز
ه ( كألب زأف تايت يف الوالـ كلمػة إذا طرحػت ث ػه  قػ  ثع ػا  يف ذاتػه أك يف صػفاته كلفاػة تػاـ(، 63ز اجلػدكؿ يف إعػراب القػرآف كصػُر

 .  19/180 ـ،1991-ألػ1411(، 1قل، ط ز -كبيا ه ثق ُبائد ضلبية ألاثة، زلمبد صايف، ا الشارات ثديه، ثطبعة ال هةة 
 . 49ال مل، رقل اَلية/سبرة ( 64ز
اجلاثق بٌن ُين الركاية كالدرايػة ثػه علػل الالفسػًن، زلمػد بػه علػي بػه زلمػد الشػبكاين ، دار ابػه حػـز للطباعػة كال شػر ( ُالىل القدير 65ز

 . 1306 ـ،  2000(، 1لب اف، ط ز –كالالبزيق، بًنكت 
 . 50سبرة ال مل، رقل اَلية/( 66ز
 . 3/153:  ار ا الزسلشرم ،( الوشاؼ 67ز
 . 14/179: ، إبراأليل به عمر البقاعي (  ال الدرر68ز
 .  5/2646: ، سيد قطب( يف ظالؿ القرآف 69ز
 . 52سبرة ال مل، رقل اَلية/( 70ز
 .  7/82: ، أبب حياف ا  دلسي ( البحر ايحم71ز
 .  14/180: ، إبراأليل به عمر البقاعي (  ال الدرر72ز
 .  5/2646: ، سيد قطب ( يف ظالؿ القرآف73ز
 . 53سبرة ال مل، رقل اَلية/( 74ز
 .18سبرة ُصلت، رقل اَلية/( 75ز
-57: ـ7111ز،  1بذداد ، ط  –د. ُاضل صاحل الساثرائي، دار الش كف ال قاُية العاثة ، ( بالغة الولمة يف الالعبًن القرآين76ز

60 . 
 .  19/287: زلمد الطاألر به عاشبر ، ( الالحرير كالال بير77ز


