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 املعجزج
(7))إعادة قراءة اإلعجاز امنغِي فْ امقرآن امكرٓه(

 

 ()وازن امىتارك أ. د.

ا٣ٮظٰ اٷ٣٭ٰ، كأ٩٭ػة ٣ٞؽ ٠ةف أثؿز ٦ة دٛؼؿ ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أ٩٭ة ٬ٰ ٣كةف 

٠ة٩خ ا٧٣ْ٭ؿ ا٤٣٘ٮم ٧٤٣ٕضـة اٷ٣٭ٲح ا٣ؼة٣ؽة ا٧٣ذض٤ٲٌح ٰٚ ا٣ٞػؿنف، كأٔضػت 

٨ كٚىةظح كثٺٗح، إ٩٭ػ٥  ٦ة ٰٚ اٵ٦ؿ أف ا٣ٕؿب ٠ة٩ٮا ٝج٢ ٩ـكؿ ا٣ٞؿنف أ٢٬ ٣كى

أ٢٬ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٩ـؿ ث٭ة ا٣ٞؿنف، كأ٢٬ ا٣ذ٪ةٚف ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥ ٰٚ ا٣ٛىػةظح كظكػ٨ 

٧ٺن ٨٦ ظؿكٚ٭٥، ك١٣ػ٪٭٥  ا٣جٲةف، ث٢ ٣ٞؽ ق٧ٕٮا ٨٦ ا٣ٞؿنف ٣٘ح ٨٦ ٣٘ذ٭٥، كصي

رأكا ٰٚ نٱةد٫ ٩كضةن ٥٣ ٱأ٣ٛٮا ٦س٫٤ ٰٚ ٩سؿ أدثةا٭٥، كٹ ٚػٰ مػٕؿ مػٕؿاا٭٥، كٹ 

ٰٚ قضٓ ٠ٌ٭ػة٩٭٥، إ٩ٌ٭ػ٥ كوػٛٮق ٤ٔػٯ ٣كػةف ا٣ٮ٣ٲػؽ ثػ٨ ا٧٣٘ٲػؿة ثأ٩ػ٫ قػعؿ 

      ٿ ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀ   ڀ      ڀ ڀ پ پ     پ       پ ٻ ٻ      ٻ   ٻ    ٱ ژقػػػػةظؿ   

 .[٤٢-78ا٧٣ؽزؿ: ] ژ      ڦ  ڤ     ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ      ٹ     ٹ ٿ ٿ

إف ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٔؿٚ٭ة ا٣ٕؿب ٦ٕؿٚػحى ُٚػؿة كقػ٤ٲٞح، ث٤٘ػخ ٚػٰ ٩ٛٮقػ٭٥ 

ك٤ٔٯ أ٣ك٪ذ٭٥ ٦ج٤٘ةن ْٔٲ٧ػةن ٦ػ٨ ا٣ذ٧ػةـ كا٧١٣ػةؿ، صػةهد٭٥ ٬ػؾق ا٧٣ػٌؿة ٚػٰ 

ٱٕؽ ٱكػٓ أظػؽ٥٬ ا٣ٞؿنف ث٧ة ث٭ؿ أ٣جةث٭٥ كقٲُؿ ٤ٔٯ أذكاٝ٭٥ ك٤ٝٮث٭٥، ٥٤ٚ 

                                                 

ٔ٪ٮاف ٠ذةب ٤٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ثكةـ قةٰٔ، وؽر ٨ٔ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٧٣ٰ ١ٛ٤٣ؿ اٷقٺ٦ٰ،  (7)

 ـ.٤17٤ق٪ح 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 



 768 (2 - 9) نءااجلس (19)اجملمد  -شل جممة جممع المغة العربية بدم

ظٲ٨ ٱؽٔٮق ا٣ٞؿنف إ٣ٯ اٷٱ٧ةف إٹَّ أف ٱذؿؾ دٱ٨ نثةا٫ كأصػؽادق، كإٌٹ أف ٱذػؿؾ 

ٔيؿٚٮا ث٭ة، ك٠ة٩ػخ ٦ػ٨  ا٣ٕىجٲٌح ٣ٶ٢٬ كا٣ٞجٲ٤ح كا٣٪كت، ك٬ٰ ظ٧ٲٌح صة٤٬ٲح 

ظٲةد٭٥ ٝٮا٦٭ة، ك٨٦ ٦ٕٲنذ٭٥ ر٠٪٭ة، كإٌٹ أف ٱك٥ٌ٤ ثذأزٲؿ ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح ا٣ٞؽٱ٧ػح 

 ٱؽ ا٣ضؽٱؽة ٣٭ؾا ا٣ؽٱ٨ ا٣ضؽ

٤ػٜ ٚػٰ ا٧٣ٛةًػ٤ح ثػٲ٨  ٣ٞؽ ٠ةف ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب ٔةرٚةن ث٤٘ح ا٣ٕؿب، ٱُي

أقة٣ٲج٭ة اٵظ١ةـ، ٚٲع٥١ ٤٣٪ةث٘ح، كٱع٥١ ٣ـ٬ٲؿ... ٚإذا ٬ٮ ٱك٧ٓ نٱػةت ٦ػ٨ 

 قٮرة )٫َ( ٚٲيؾ٨ٔ كٱى٤ٲ٨ كٱيك٥٤.

ٍّٰ دػ٢ ٤ٔٯ ا٣٪جػٰ  ٦نػؿ٠ةن ٚكػ٧ٓ نٱػح أك از٪ذػٲ٨ ٚؼػؿج  ^٥٠ ٨٦ ٔؿث

ا ص٫٤ٕ ٱكضؽ ١٤٣ٺـ ا٣ؾم ق٫ٕ٧ ٦ؤ٦٪ةن. ث٢ إف ثٌٕ٭٥ ث٤ٖ ث٫ ا  ٹ٩ج٭ةر ظؽًّ

ك٥٣ ٱضؽ ٨٦ ٥٣ ٱؤ٨٦ ٦٪٭٥ ٗٲػؿ قػٺح ا١٧٣ػةثؿة كا٣ٕ٪ػةد كا٣ٛػؿار ٦ػ٨ 

     ﮳  ﮲ ۓ ۓ          ے ے ھ ژقػػ٧ةع ا٤٣٘ػػح ا٣ٞؿن٩ٲػػح اٳقػػؿة ا٣ٞػػة٬ؿة، 

 .[٤6ٚى٤خ: ] ژ ﮷  ﮶   ﮵ ﮴

٭٥ كا٧٣ؽ٬ل ا٧٣عٲِّؿ أف ا٣ذعٌؽم ا٣ؾم اقذ٧ؿ زٺزةن كٔنػؿٱ٨ قػ٪ح ٱ٪ػةدٱ

وةرػةن ٰٚ كصٮ٬٭٥ ٬ةدران ٰٚ ٦ضذ٧ٕةد٭٥، كا٣ػؾم ٬ػٮ ٦كػذ٧ٌؿ إ٣ػٯ ا٣ٲػٮـ، 

كا٣ؾم قٲكذ٧ٌؿ ٦ةدا٦خ ا٣ك٧ةكات كاٵرض، ٥٣ ٱ٤ُت إ٣ٲ٭٥ أف ٱأدٮا ث١ػٺـ 

ٰٚ ظض٥ ا٣ٞؿنف، كٹ ثٕؽد ٨٦ ا٣كٮر. ث٢ ثكٮرة ٨٦ ٦س٫٤، كإف ٨٦ قػٮرق ٦ػة 

 ٹ ٱذضةكز زٺث نٱةت 

أُٔٯ ا٣جنؿٱح إ٣ٯ ٱٮـ ا٣ؽٱ٨ ظ٫٧١ إ٫٩ ا٣ذعٌؽم ا٣ؾم أُٔة٥٬ كأُٔة٩ة ك

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀژا٣ضػػػػػػةزـ، 

 .[88اٷقؿاه: ] ژ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ

أ٠سؿ ٦ة ٠ة٩خ ا٣ٕػؿب مػةٔؿان كػُٲجػةن،  ^ثٕر اهلل ٦ع٧ؽان »ٝةؿ ا٣ضةظِ: 

كأظ٥١ ٦ة ٠ة٩خ ٣٘ح، كأمٌؽ ٦ة ٠ة٩خ ٌٔؽة، ٚؽٔة أٝىة٬ة كأد٩ة٬ة إ٣ػٯ دٮظٲػؽ اهلل 
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. ك٬ػٮ ٚػٰ ذ٣ػٟ ٱعػذٌش ٤ٔػٲ٭٥ ثػة٣ٞؿنف، كٱػؽٔٮ٥٬ وػجةظةن كدىؽٱٜ رقة٣ذ٫..

ك٦كةهن إ٣ٯ أف ٱٕةرًٮق كإف ٠ةف ٠ػؾثةن ثكػٮرة كاظػؽة أك ثتٱػةت ٱكػٲؿة، ٧ٌ٤١ٚػة 

ٙ ٨٦ ٩ٞى٭٥ ٦ػة ٠ػةف ٦كػذٮران،  ازداد دعٌؽٱةن ٣٭٥ ث٫ كدٞؿٱٕةن ٣ٕضـ٥٬ ٔ٪٭ة، د١نَّ

أ٩خ دٕؿؼ ٦ػ٨ كّ٭ؿ ٦٪٫ ٦ة ٠ةف ػٛٲًّة، ٚعٲ٨ ٥٣ ٱضؽكا ظٲ٤ح كٹ ظضح ٝة٣ٮا ٫٣: 

أػجةر اٵ٥٦ ٦ة ٹ ٩ٕؿؼ، ٤ٚؾ٣ٟ ٱ١٧٪ٟ ٦ة ٹ ٱ١٧٪٪ة. ٝػةؿ: ٚ٭ةدٮ٬ػة ٦ٛذؿٱػةت، 

«٥٤ٚ ٱىؿيـ ذ٣ٟ ػُٲت، كٹ ٧َٓ ٚٲ٫ مةٔؿ
(٤)

. 

دعػٌؽا٥٬ ث٧ػة ٠ػة٩ٮا ٹ ٱنػ١ٌٮف أ٩٭ػ٥ ٠ػة٩ٮا »كٝةؿ ٰٚ )ظضػش ا٣٪جػٌٮة(: 

ٱٞؽركف ٤ٔٯ أ٠سؿ ٦٪٫، ٥٤ٚ ٱـؿ ٱٞؿِّٔ٭٥ ثٕضـ٥٬، كٱ٪ٞىػ٭٥ ٤ٔػٯ ٩ٞىػ٭٥، 

ٯ دجٲ٨ٌ ٣ٌٕٛةا٭٥ كٔٮا٦ٌ٭٥، ٧٠ة دجٲ٨ٌ ٵٝٮٱةا٭٥ كػٮاٌو٭٥، ك٠ػةف ذ٣ػٟ ظذ

 «.٨٦ أٔضت ٦ة ندةق اهلل ٩جٲًّة ٍٝ...

كا٩ىؿؼ ا٧٤ٕ٣ةه ٤ٔٯ ٦ؽل ا٣ٕىػٮر ٱؼٌىػٮف ا٣ٞػؿنف كإٔضػةزق ثػة٣جعٮث 

كا٣ؽراقةت، ك٠ةف ٢٧ٔ ٢٠ ٦٪٭٥ ١٦ةٚبةن ٧٣ة ٱ١٤٧ػ٫ ٬ػٮ ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨ إظكػةس 

ٕؿٚح، إ٩٭٥ ٠ة٣ٌ٘ٮاوػٲ٨ اػذ٤ٛػخ َةٝػةد٭٥ ٤ٔػٯ وةدؽ، ك٨٦ كقةا٢ ا٣ذؾٌكؽ كا٧٣

ا٣٘ٮص، ٚؿاح ٢ٌ٠ ٦٪٭٥ ٱكذؼؿج ٨٦ ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٤ٔٯ ٝػؽر َةٝذػ٫ ككقػةا٫٤... 

ك١٣ػػ٨ٍ ٬ٲ٭ػػةت ٬ٲ٭ػػةت   ٚػػة٣جعؿ أ٧ٔػػٜ كأكقػػٓ كأٗ٪ػػٯ، إ٩٭ػػة ا٣ُةٝػػح ا٣جنػػؿٱح 

ا٧٣ؼ٤ٮٝح ا٧٣عؽكدة أ٦ةـ ا٣ٞؽرة اٷ٣٭ٲح ا٣ذػٰ ٹ د٪ٛػؽ َةٝذ٭ػة، كٹ د٪ذ٭ػٰ ٩ٛةاكػ٭ة 

      حئ جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ ژاؿ٬ػػة، كذػة

ػػةد٭٥ ظذػػٯ  [719ا١٣٭ػػٙ: ] ژ مئ َّٛ ك٦ػػة زاؿ ا٧٤ٕ٣ػػةه ٱذ٪ػػةك٣ٮف اٷٔضػػةز ٚػػٰ ٦ؤ٣

ةت اٷٔضةز ٚ٭ةرس دض٧ٕ٭ة كدٌٕؽد٬ة، كأظكت أف ذ٣ٟ ٨٣ ٱ٪ذ٭ػٰ  وةرت ٧٣ؤ٣َّٛ

١نٙ.. كٵف اٷٔضةز قػٲجٞٯ ٬ػٮ اٷٔضػةز ٵف كصٮق اٷٔضةز ٨٣ د٪ذ٭ٰ ك٨٣ د٪

٦٭٧ة ٱ١نٛٮا ٨٦ كصٮ٫٬ كصٮا٩ج٫، كٵف ا٣ذعٌؽم ٥٣ ٱٮٌصػ٫ إ٣ػٯ أ٬ػ٢ ٔىػؿ دكف 

                                                 

 .778-777اٷدٞةف ٤٣كٲٮَٰ:  (٤)



 771 (2 - 9) نءااجلس (19)اجملمد  -شل جممة جممع المغة العربية بدم

ٔىؿ، إ٫٩ دعؽٍّ ٣ٸ٩ف كا٣ض٨ٌ ٤ٔٯ ٦ؽل ا٣ٕىٮر كا٣ؽ٬ٮر، كٹ ٱؾ٬ج٨َّ ثأظػؽ ّ٪ٌػ٫ 

إ٣ٯ أف دراقحن ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةت ٱ١٧ػ٨ أف د١نػٙ ٔػ٨ كصػ٫ اٷٔضػةز ا٤٣٘ػٮم أك 

اهلل... ٚؾ٣ٟ ٦ة ٥٣ ٱ٫٤ٕٛ أظؽ ك٨٣ ٱ٫٤ٕٛ، ك٬ػ٥ ٣ػ٨ ٱ٤ٕٛػٮق ك٣ػٮ كصٮ٫٬ ٰٚ ٠ذةب 

٠ةف ثٌٕ٭٥ ٣جٕي ّ٭ٲؿان، ك٨١٣ ا٣ؾم ٱذىٌؽل ٫٣ ا٣ؽارقٮف ٬ٮ ٦عةك٣ػح اٷصةثػح 

٨ٔ أقب٤ح دذؿدد ٰٚ ا٣٪ٛف ٦٪٭ة: ٦ة قػٌؿ ا٧٣ٕضػـة ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ا٣ٞػؿنفَ ٣ًػ٥ى ٔضػـ 

ث٧س٤ػػ٫ أك ا٣ٕػػؿب ثٛىػػعةا٭٥ كث٤٘ػػةا٭٥، كػُجػػةا٭٥ كمػػٕؿاا٭٥، ٔػػ٨ اٷدٲػػةف 

٦ٕةرًذ٫َ ث٢ إف ٨٦ أ٥٬ ٦ة ٱذؿدٌد ٰٚ ا٣ػ٪ٛف قػؤاٹن ٔػ٨ ا٣كػٌؿ ٚػٰ اػػذٺؼ أزػؿ 

ٌٰٞ ثٲ٨ ا٣ٕؿب ا٣ٞؽ٦ةه كا٣ٕؿب ا٣ٲٮـَ   ا٣ٞؿنف أك دأزٲؿق ٰٚ ٩ٛف ا٣كة٦ٓ أك ا٧٣ذ٤

٣ٞؽ ٔؿٚ٪ة ٦ى٨ أق٥٤ ٦٪٭٥ ٣ؽل ق٧ة٫ٔ نٱح أك نٱذػٲ٨، كٔؿٚ٪ػة ٦ػ٨ قػضؽ ٳٱػح، 

ػٮ كا٣ٛػؿار ٦ػ٨ كٔؿٚ٪ة ٨٦ ػةؼ اٷقٺـ كا٣ذك٤ٲ٥ ك اٹقذكٺـ إذا ق٧ٓ ٚػتزؿ ا٤٣َّ٘

ا٣ك٧ةع... ز٥ رأٱ٪ة ٔؿب ا٣ٲٮـ ٱٞؿأ أظؽ٥٬ ا٣ٞؿنف ٫َّ٤٠ ٚٺ ٱذأزؿ   كرأٱ٪ة ٦ػ٨ ٱؼػذ٥ 

ا٣ٞؿنف ٰٚ ا٣ك٪ح أك ٰٚ م٭ؿ ر٦ٌةف ٔؽدان ٨٦ ا٧٣ٌؿات، ز٥ ٱؼؿج ٦٪٫ ٧٠ة ثؽأ ٚٲػ٫   

ا كا٣ٞػؿنف ٬ػٮ ٧٤ٚةذا ٩ضؽ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ ا١٣جٲؿ ثٲ٨ ٔؿب اٵ٦ف كٔؿب ا٣ٲػٮـَ ٧٣ػةذ

ا٣ٞؿنف، كاٷ٩كةف ٬ٮ اٷ٩كةفَ ٦ة ا٣كٌؿ ٰٚ اػػذٺؼ اٵزػؿ ٣ػؽل قػة٦ٓ ا٣ٞػؿنف أك 

ـٌة»ٝةرا٫ ثٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱرَ ٦ة ا٣كٌؿ ٚػٰ د٤ػٟ  ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ « ا٣ىػؽ٦ح»أك « ا٣٭ػ

ٔىجػؽى ٗٲػؿق ٬ػٮ كأثػٮق  دعؽز٭ة ٧٤٠ةت رثٌ٪ة ٰٚ ٩ٛف ٔجؽو ٥٣ ٱٕؿ٫ٚ، ك٥٣ ٱؤ٨٦ ثػ٫، ك

زػؿَ ك٦ػة ا٣كػٌؿ ٚػٰ ٗٲةثػ٫ ٔػ٨ ٩ٛػٮس ن٦٪ػخ ثؿثٌ٭ػة، كصٌؽق، ك٠ٲٙ ٗةب ٬ػؾا اٵ

كٔجؽد٫، كوة٦خ ٫٣ ٩٭ةر٬ة، كٝة٦خ ٫٣ ٣ٲ٤٭ة، ز٥ دك٧ٓ ٧٤٠ةد٫ أك دٞؿؤ٬ة كد٧ٌؿ ث٭ػة 

٠أف ٥٣ دك٧ٓ ك٠أف ٥٣ دٞؿأَ  كإف ٠ةف ٨٧٦ ٱٞؿأ ا٣ٲٮـ ٠ذةب رث٫ٌ أك ٱكػ٧ٓ دٺكدػ٫ 

 ٚٲؼنٓ ٤ٝج٫ كدؽ٦ٓ ٔٲ٪٫ كٱ٧ُب٨ ٤ٝج٫، ك٤ٝٲ٢ ٦ة ٥٬.

ؾم قٲجٞٯ ا٣ؽارقػٮف قػةٔٲ٨ كراهق، ك١٣ػ٨ أظػؽان ٦ػ٪٭٥ ٣ػ٥ إ٫٩ ا٣كٌؿ ا٣

ٱى٢ ك٨٣ ٱى٢ إ٣ٲ٫، ك٨١٣ ظكج٭٥ أف ٱؽ٣ٌٮا ٤ٔٯ ٦ٮآً ٦٪٫، أك أف ٱنػٲؿكا 
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إ٣ٲ٫، كأف ٱضذ٭ؽكا ٰٚ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ أقجةث٫ أك ثٌٕ٭ة، ظكػج٭٥ أف ٱضذ٭ػؽكا، 

ٚجةب اٹصذ٭ةد ٦ٛذٮح، كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٠ذػةب اهلل داا٧ػح، ك١٣ػ٪٭٥ ٝػؽ 

 بٮف كٝؽ ٱىٲجٮف ك٢١٣ٍّ أصؿق ٤ٔٯ ظكت ٩ٲٌذ٫.ٱؼُ

ك٫٤ٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ ك٩ع٨ ثىؽد ا٣عؽٱر ٨ٔ اٷٔضةز ا٤٣٘ٮم ٤٣ٞػؿنف أف 

٩ؽٚٓ ا٣ؿأم ا٣ٞةا٢ ثأ٫٩ ٹ ٱضػٮز دضػةكز نراه ا٣كػةثٞٲ٨ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةه، كأ٩ػ٫ ٹ 

ٱضٮز ا٣ؼٮض ٰٚ ٣٘ح ا٣ٞؿنف ثعضح ا١٣نػٙ ٔػ٨ قػٌؿ اٷٔضػةز، ٤ٚٞػؽ ٝػةؿ 

كأف ٩ؽٚٓ ٠ؾ٣ٟ ا٣ؿأم ا٣ٞةا٢ إف دارس ا٣نؿٱٕح ٱ١ٛٲ٫  ا٣ٞؽ٦ةه ٚٲ٭ة ٦ة ٱ١ٰٛ 

ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٤٣٘ح ك٤ٔٮ٦٭ة، كأف ا٧٣ؼذه ثة٣نػؿٱٕح ٹ ظةصػح ثػ٫ إ٣ػٯ دراقػح 

 ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣٪عٮ كا٣جٺٗح.

إف ا٣ٞةا٤ٲ٨ ثة٣ؿأم اٵكؿ ٱ٤٘ٞٮف ثةب اٹصذ٭ػةد، ك٬ػٮ ثػةب ٚذعػ٫ رثٌ٪ػة 

ؽ كوػٙ قػجعة٫٩ دجةرؾ كدٕة٣ٯ، كظٌر ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٤ٔػٯ اٷٝجػةؿ ٤ٔٲػ٫ل ٤ٚٞػ

، كأٔةد ٬ؾق ا٣ىٛح ٰٚ ا٣ٞػؿنف إظػؽل «ٔؿثٰ»كدٕة٣ٯ ٣كةف كظٲ٫ كٝؿن٫٩ ثأ٫٩ 

ٔنؿة ٦ؿة، ك٬ٰ وٛح ٥٣ د٤ُٜ ٰٚ ا٣ٞؿنف ٤ٔٯ مٕت كٹ ٤ٔٯ كَػ٨، كإ٧٩ػة 

٤ٞخ ٤ٔٯ ا٣ٞؿنف ك٤ٔٯ ا٤٣كةف، أم ٤ٔٯ ا٤٣٘ح. َي  أ

 ڳ گ  گ  گ گ ک ژكأ٦ؿ قػجعة٫٩ كدٕػة٣ٯ ثذػؽثٌؿ ا٣ٞػؿنف 

ٲٙ ٱ١ٮف ٤٣ٞؿنف دؽثٌؿ، إٌٹ ثذؽثٌؿ ٣٘ذػ٫، كاٹصذ٭ػةًد ، ١ٚ[٦٤٢ع٧ػؽ: ] ژ ڳ

 ٰٚ ٚ٭٧٭ة ٣٘حن كثً٪ٲح كإٔؿاثةن كدٹ٣ح كاقذ٧ٕةٹَن

كأ٦ة أوعةب ا٣ؿأم ا٣سة٩ٰ ٚ٭٥ ٱػؽٕٚٮف َػٺب ا٣نػؿٱٕح إ٣ػٯ ا٣٘ػٮص 

ٚٲ٭ة ثٕؽ دضؿٱؽ٥٬ ٦ػ٨ نٹد٭ػة   إ٩٭ػ٥ ٧٠ػ٨ ٱضػٌؿدكف ا٣٘ػٌٮاص ٦ػ٨ أدكات 

ةؽ ا٧٣ػ٪ض٥ ٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ أدكات ا٣٘ٮص، كٱ٧٪ٓ ٨٦ ٱؿٱؽ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ أ٧ٔػ

، كاػذٲػةران »ا٣عٛؿ، كرظ٥ اهلل ا٣ضؿصة٩ٰ ا٣ؾم ٝةؿ:  ـى ك٬ػ٢ رأٱػخ رأٱػةن أٔضػ

ٔيؿٚخ ٦٪٭ة ٠ة٩خ  ؿؼ ظٌضح اهلل دٕة٣ٯ ٨٦ ا٣ض٭ح ا٣ذٰ إذا  أٝجط ٨٧ٌ٦ ٠ؿق أف دٕي
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«أ٩ٮر كأث٭ؿ، كأٝٮل كأٝ٭ؿ
(3)

. ث٢ ٬ٮ ٱؿل ٰٚ إثٕةد ا٣ؽارقٲ٨ ٨ٔ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح 

 ا٣نؿٱٕح ٨٧٠ ٱىٌؽ ٨ٔ ٠ذةب اهلل ك٦ٕؿٚح ٦ٕة٩ٲ٫.كا٣٪عٮ ٨٦ دارقٰ 

ك٣كخ أمٟ ٰٚ أف ا٣عؽٱر ٨ٔ اٷٔضةز ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣ٞؿنف ٨٣ ٱذٮٝػٙ 

، «ٹ ٱنجٓ ٦٪٫ ا٧٤ٕ٣ةه كٹ د٪ذ٭ػٰ ٔضةاجػ٫»ك٨٣ ٱ٪ذ٭ٰ، ٵ٫٩ ظؽٱر ٨ٔ ٠ذةب 

كٹ مٟ أ٫٩ ٧ٌ٤٠ة ا٠ذنٙ ثةظر صؽٱؽان ٰٚ ٣٘ح ا٣ٞؿنف ٚكػٲأدٰ ثٕػؽق ثةظػر 

ٷٔضةز وٛح ٦ٺز٦ح ١٣ذػةب اهلل، ككوػٙ دااػ٥ ١٤٣ذػةب، ٱضؽ اٵصٌؽ، ٵف ا

داا٥ ػة٣ؽ ٦عٛٮظ ثعِٛ اهلل، ك٨٣ ٱجٞػٯ ٠ذػةب اهلل ٦ػ٨ « ذ٠ؿ»كٵف ا١٣ذةب 

دكف إٔضةزق، كقٲجٞٯ وٮت ا٣ذعٌؽم ٦ؿدٕٛةن ٦ك٧ٮٔةن، ك٦٭٧ػة ٱي١ذنػٙ ٚٲػ٫ 

  إٔضةز ٚكذجٞٯ ثٕؽي أكص٫ ث٢ كصٮق ٨٣ د١ذنٙ.
  كتاب جديد

« ا٧٣ٕضػـة»ا٣ٲٮـ ٰٚ ا٣ضـه اٵكؿ ٨٦ ٠ذةثػ٫ كٱٞٙ ا٣ؽ٠ذٮر ثكةـ قةٰٔ 

ك٬ٮ )ّٮا٬ؿ ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣ٞؿنف ا١٣ؿٱ٥( أ٦ةـ ّػة٬ؿة اػػذٺؼ دػأزٲؿ 

ٌٰٞ، ٦عةكٹن ٦ٕؿٚػح مػٰه ٦ػ٨ أقػؿار ا٣ْػة٬ؿة ا٣ٞؿن٩ٲػح  ا٣ٞؿنف ٰٚ ٩ٛف ا٧٣ذ٤

ا٧٣ٕضـة، إ٫٩ ٱعةكؿ أف ٱ٪ذـع ٩ٛك٫ ٨٦ صٌٮ٬ة ا٧٣ٕةوؿ ا٧٣ٮثٮه، ا٣ؾم مػةثذ٫ 

ٔي  ض٧حو كاقذ٘ؿاب، ك٩ْؿات كأ١ٚةر ك٤ٚكٛةت، ٣ٲٕٮد ٧٦سٌٺن ظةؿ مٮاات ٨٦ 

ٌٰ اث٨ ا٤٣٘ح، كاثػ٨ ا٣ىػعؿاه، كاثػ٨ ٔىػؿ ا٣٪جػٌٮة، ٣ٲٞػؿأ ا٣ٞػؿنف ك٠أ٩ػ٫  ا٣ٕؿث

ٱكذ٧ٓ إ٣ٲ٫ أكؿ ٦ٌؿة ث٤ٞت ٦نٮؽ إ٣ٯ ا٣عٞٲٞح، ك٩ٛػف وػةدٝح، ٱٮٌصػ٫ ١ٚػؿق 

صة٩جػةن  ثؽأب كصٌؽ، ٣ٲٕٲل ٤ٝجةن ك١ٚؿان ك٩ٛكةن ٰٚ صٌٮ ا٧٣ٕضػـة، ٤ٕ٣ٌػ٫ ٱ١نػٙ

٨٦ صٮا٩ت اٷٔضةز. إ٫٩ ٱٌػٓ ٩ٛكػ٫ ٦ٮًػٓ ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؾم ٱكػ٧ٓ ٧٤٠ػةت 

 ِّٰ ـٌؿ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٤ٝت ا٣٪ج ٚٲج٤ٌ٘٭ة ٝٮ٫٦ ٧٠ة ٩ـ٣ػخ ٚػإذا  ^ا٣ٮظٰ ٵٌكؿ ٦ٌؿة دذ٪
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ا،  -٤ٔػػٯ ٚىػػةظذ٭٥ كثٺٗػػذ٭٥  -٬ػػ٥  ًـّ ـ٥٬ٌ ٬ػػ ٱيىػػؽ٦ٮف ث٭ػػة وػػؽ٦ح د٭ػػ

ٚذٕٞػػ٢  كٱكػػ٧ٕٮف ٣٘ػػح ثة٣٘ػػةن أزؿ٬ػػة ٚػػٰ ٩ٛٮقػػ٭٥ كٔٞػػٮ٣٭٥ ظػػٌؽ اٷٔضػػةز،

أ٣ك٪ذ٭٥، كدضجؿ٥٬ ٤ٔٯ اٷٝؿار ثٌٕٛ٭٥ كٔضـ٥٬ إزاه صؽٱؽو ٨٦ ٣٘ػذ٭٥ ٣ػ٥ 

ػة، كٹ ٱكػذُٲٕٮف ٣ذػأزٲؿق ٚػٰ  ًّٔ ٱأ٣ٛٮق، إ٫٩ ٱىؽٔ٭٥ وؽٔةن، كٱؽٔٮ٥٬ إ٣ٲ٫ د

 ﮲ ۓ ۓ          ے ے ھ ژ٩ٛٮق٭٥ دٕٚةن ٚٲذٮاوػٮف ثػة٣ٛؿار ٦ػ٨ قػ٧ة٫ٔ، 

 .[٤6ٚى٤خ: ] ژ﮷   ﮶   ﮵ ﮴      ﮳

 : ِّٙ ٌٰ اٵكؿ، ك٠ػأ٩٪ٰ  ٢٬»ٱٞٮؿ ا٧٣ؤ٣ أقذُٲٓ ق٧ةع ا٣ٞؿنف ثػأذف ا٣ٕؿثػ

أق٫ٕ٧ ٧٠ة ق٫ٕ٧ ٬ٮ أٌكؿ ٦ػٌؿةَ ٬ػ٢ أقػذُٲٓ ا٣ذضػٌؿد ٦ػ٨ ذا٠ؿدػٰ ا٣ٞؿن٩ٲػح 

ٌٰ ا٣ػؾم ٔػةش ٔىػؿ ا٣ػٮظٰ كقػ٧ٓ  كاٷقٺ٦ٲح كأدىٌٮر أ٩٪ٰ ذ٣ٟ ا٣ضة٤٬

ٌٰ ك٧٬ػة ٦ػة  َـّؿ نٱح ثٕؽ نٱح، ٚذ٤ذٍٞ أذ٩ػةق ٔؾرٱٌػح ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٞؿن٩ػ ا٣ٞؿنف ك٬ٮ ٱذ٪

ف ثؿٱبذٲ٨ ٨٦ ا٣ذٌٕٮد كا٣ذ١ؿار كاٵي٣ٛح ا٣ذٰ دعضػت ٔ٪٭٧ػة ٔجٞؿٱٌػحى ٬ػؾا دـاٹ

«ا٣ذٕجٲؿ كًصٌؽد٫ كدٌٛؿدقَ
(٢)

. 

٣ٞؽ ظةكؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ أف ٱك٧ٓ ا٣ٞؿنف ثػأذف ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؾم قػ٫ٕ٧ 

 ٵٌكؿ ٦ٌؿة ٝةوؽان ٨٦ ذ٣ٟ أ٦ؿٱ٨:

ة ا٣٪ٛكٲح ك٧ٜٔ أزؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٞؿن٩ٲػح ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف ا٣ٕؿثٲػ ـٌ ح أك٣٭٧ة قجت ا٣٭

ثٕٲؽان ٧ٌٔة أ٫ٛ٣ أك ٧ٌٔة دذؿ٫٠ دٺكة ا٣ٞؿنف كوعجذ٫ ٨٦ أ٣ٛحو ٰٚ ٩ٛف ا٧٣كػ٥٤، 

 ك٬ٰ أ٣ٛح دعضت ٔ٪٫ ا١٣سٲؿ ٨٦ ركٔح ا٣ذٕجٲؿ كصٌؽد٫ كٚؿادد٫.

كأ٦ة اٵ٦ؿ ا٣سة٩ٰ ٚ٭ٮ أ٫٩ ٱؿٱػؽ إزجػةت إٔضػةز ا٤٣٘ػح ا٣ٞؿن٩ٲػح ثٕٲػؽان ٔػ٨ 

ضػةز ٦٪٤ُٞػح ٦ػ٨ ا٣ؼٌٮع ٤٣٪ـٔح اٷٱ٧ة٩ٲح ث٫، ٣ذ١ٮف ا٣عٌضح ٰٚ إزجػةت اٷٔ

٥٤ٔ ظٲةدٌم ك٦٪ُٜ ٤ٰٞٔ، ٹ ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ أذٞةد٬ػة إٱ٧ػةف وػةظج٭ة ثػة٣ٮظٰ 

 كا٣٪جٌٮة كاٷقٺـ.

                                                 

 .٢9ا٧٣ٕضـة:  (٢)
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ؿٚػةن  ٔي إ٫٩ ٱؿٱؽ أف ٱٞٮؿ إف ا٣ٞؿنف ا٩ذ٢ٞ ثة٤٣٘ح ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ٣ػؽل ا٣ٕػؿب 

دٕةرٚٮا ٤ٔٲ٫، إ٣ٯ ص٤ٕ٭ة ٝةٔؽة زةثذح د٪ةك٣خ ٢٠َّ ٦ة ٔؿٚٮق أك ٦ة ٠ة٩خ دنػ٫٤٧ 

٧٤٠ةتو كأث٪ٲػح كدٕجٲػؿ ك٩عػٮ كوػؿؼ كوػٮر ثٲػةف أٔؿاٚ٭٥ ا٤٣٘ٮٱح ٨٦
(5)

 .

رو ٦ػ٨  ِّٙ ٝةرئ ٠ذةث٫ إ٣ٯ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ػؽ ّػٮا٬ؿ ثػؽت ٣ػ٫ ٚػٰ قػٮى كدٔة ا٧٣ؤ٣

ا٣ٞؿنف، دعػٌؽث ٔ٪٭ػة ٚػٰ ا٣ٞكػ٥ اٵكؿ ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫، ك٠ػةف ٔػ٨ ٣٘ػح ا٣ػٮظٰ 

ا٣ضؽٱؽة، ز٥ راح ٱذعؽث ٨ٔ ا٣جٺٗح ا٣ٞؿن٩ٲح ا٣ضؽٱؽة ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ ٦٪ػ٫، 

 ٣عؽٱر ا٣٪ْؿم كا٣ذُجٲٜ ا٤٧ٕ٣ٰ.صة٦ٕةن ثٲ٨ ا

كٝٙ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ دارقةن ٧٣ة صٌؽ ٰٚ ا٣ٞػؿنف ٦ذٮزِّٔػةن ٤ٔػٯ ٦ؼذ٤ػٙ 

صٮا٩ت اٵق٤ٮب ا٤٣ْٛٲح كا٣ذٕجٲؿٱٌح كا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح كا٣جٲة٩ٲٌح، ٌٚٺن ٔػ٨ 

ا٣ضة٩ت ا١ٛ٣ؿمٌ 
(6)

. 

ك٠ةف ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ ٱكذٕٲ٨ ٰٚ دراقػذ٫ كدع٤ٲ٤ػ٫ ٤٣٘ػح ا٣ٞؿن٩ٲػح ث١ػ٢ِّ ٦ػة 

ل ٚ٭ٮ ٝػؽ د٤ٌٕػ٥ ٚػٰ صة٦ٕػح د٦نػٜ، زػ٥ ٚػٰ ٱ٧ ٌٰ ٌٰ ٗؿث ٌٰ ٔؿث ٤ٟ ٨٦ روٲؽو زٞةٚ

صة٦ٕةت ٦ىؿ... كٔةش ٰٚ ا٣٘ؿب، ٰٚ ٣٪ؽف، ٦عةًؿان ك٦ؽٌرقةن ك٦نػةر٠ةن ٚػٰ 

ـى٩ػح، كزٞةٚػح ٗؿثٲػح  ٌٰ كاقٓ، ك٠ة٩خ ٔ٪ؽق زٞةٚػح ٔؿثٲػح إقػٺ٦ٲح ٦ؼذ ٩نةط ٧٤ٔ

ؼجػؿة، كٷٗ٪ػةه ٚ٭٧ػ٫ ٦كذعؽىزح، كرأل أف ذ٣ٟ أدةح ٫٣ ٚؿوةن صؽٱؽة ٤٣ؽراٱح كا٣

٤٣ٞؿنف، كإدراؾ ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٫ كٔضةاج٫. ك٬ٮ ٱٞٮؿ ثٕؽ مػؿح ٦٪٭ضػ٫ مػؿظةن 

٦ك٭جةن: إف ٫٤٧ٔ ٣ٲف أ٠سؿ ٨٦ ٦عةك٣ح ٦ؼ٤ىح ٣ٺٝذؿاب ٨٦ ا٣عٞٲٞح ا٣ذػٰ ٱضػؽ 

. ٌٰ  ٩ٛك٫ ٔةصـان ٨ٔ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٭ة ٔضـ ا٣جنؿ ٨ٔ إدراؾ ٦ة ٬ٮ إ٣٭

ا٣٪ضةح ٰٚ ٦عةك٣ذ٫ ا٣ج١ػؿ،  ٤ٔٯ أ٫٩ ٦٭٧ة ٱ٨١ ظِ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ ٨٦

كقٮاه أكاٚٞ٪ةق أـ ػة٣ٛ٪ةق ٰٚ ثٕي ٦ة ٝةؿ ٚإ٩٪ة ٩ؿاق ٦ضذ٭ػؽان ٦ػأصٮران، زػ٥ ٹ 

 ٤٧٩ٟ إٹ أف ٩ٕضت ثأ٦ؿٱ٨ از٪ٲ٨ قٕٯ إ٣ٯ دعٞٲٞ٭٧ة ٰٚ ٦عةك٣ذ٫:

                                                 

 .56ا٧٣ٕضـة:  (5)

 .33ا٧٣ٕضـة:  (6)



 775 د. مازن املبارك -املعجسة إعادة قراءة اإلعجاز المغوي يف الكرآن الكريم 

اٵ٦ؿ اٵكؿ ٬ٮ ٦عةك٣ح اٷصةثح ٨ٔ ا٣كؤاؿ ا٧٣عٲٌػؿ ا٣ػؾم ٱ٤٧ػٟ ٤ٔػٯ 

٤٘ػح ا٣ٞؿن٩ٲػح ٚػٰ ٩ٛػٮس ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣٪ةس ٩ٛٮق٭٥ ظٲ٨ ٱٮاز٩ٮف ثٲ٨ أزػؿ ا٣

ـٌؿ ا٣ٮظٰ، كثٲ٨ أزؿ٬ة ٰٚ ٩ٛٮس ٔؿب ا٣ٲٮـ.  ٔىؿ ا٣٪جٌٮة كأٱةـ د٪

كاٵ٦ؿ ا٣سػة٩ٰ ٬ػٮ ٦عةك٣ػح إزجػةت اٷٔضػةز ثة٣ٕٞػ٢ كا٧٣٪ُػٜ، ٹ ثةٷٱ٧ػةف 

كا٣ٮصؽاف، ك٬ؾا أ٦ؿ ٥٣ ٱ٥ٞ ث٫ إٹ أا٧ح ٬ػؾا ا٣نػأف ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةه ثةٷٔضػةز ا٣ػؾٱ٨ 

ٛةذ ا١ٛ٣ؿ كقٕح ا٥٤ٕ٣ ثة٤٣٘ح ك٤ٔٮ٦٭ة، كظكجٰ أف أذ٠ِّؿ ك٬ج٭٥ اهلل ظك٨ ا٣ؾااٞح ك٩

ث٧ة ٠٪خ ٤ٝذ٫ ٨ٔ اٷ٦ةـ ا٣ضؿصة٩ٰ، وةظت ٩ْؿٱح ا٣٪٥ْ ٰٚ إٔضةز ا٣ٞؿنف، ٨٦ أ٫٩ 

٥٣ ٱٕذ٧ؽ ٰٚ إزجةت اٷٔضةز ٤ٔٯ ٩ـٔح إٱ٧ة٩ٲح كٹ ٤ٔٯ ظ٥١ قةثٜ، ث٢ اقذُةع أف 

ؽاد ٚػٰ ا٣ػؿأم، كر٬ةٚػح ٱسجخ ٦ة أزجذ٫ ث٧ة ص٧ٓ ٨٦ قًٕح ا٥٤ٕ٣، كثٕؽو ٰٚ ا٣٪ْؿ، كق

ٰٚ ا٣ؾكؽ، إ٫٩ ٠ةف ٱأدٰ ثةٳٱح ٨٦ ا٣ٞؿنف، أك ا٣جٲخ ٨٦ ا٣نٕؿ، ٚٲٌٓ ٱؽؾ ٤ٔٯ ٦ػة 

ٚٲ٫ ٨٦ ص٧ةؿو دذؾٌك٫ٝ ٫ٕ٦، ز٥ ٱأػؾ ثٲؽؾ ٣ٲٞ٪ٕٟ ٔٞٺن ث٧ة أظككذ٫ ذكٝػةن، كثػؾ٣ٟ 

 ٱض٧ٓ ٰٚ دع٤ٲ٫٤ ثٲ٨ ا٣ٌؾكؽ كا٢ٕٞ٣، كثٲ٨ ا٣عٌف كا٥٤ٕ٣.

ٔيػؿؼ( كٱؿل ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ أف ا٣ٞؿنف  ٩ٞػ٢ ا٤٣٘ػح ٤ٞ٩ػحن ثٕٲػؽة اٵزػؿ ٦ػ٨ )

دٕةرٚٮا ٤ٔٲ٫ إ٣ٯ )ٝةٔؽة( ٦كذع٧١ح
(7)

، كٝؽ ٔؿٚ٪ة أف ٦ة ٱذعػؽث ٔ٪ػ٫ ا٣٪ػةس ٦ػ٨ 

إدراؾ ا٣ض٧ةؿ ا٤٣٘ٮٌم كأزؿق ث٢ إٔضةزق أ٦ؿ ٦ٕؿكؼ ٔ٪ؽ ٨٦ ٱعك٨ ذكؽ ا١٣ػٺـ، 

٨٦ ظٲر ٥٣ د٪جسٜ ٚٲ٫ أكًةع دضؿم ٦ضؿل ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٣ذػٰ ٱيؿصػٓ »ك١٣٪٫ ٦ض٭ٮؿ 

٧٠ػة ٱٞػٮؿ « ٚذكذؼؿج ٦٪٭ة ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ظك٨ ٦ة اقذعك٨ كٝجط ٦ػة اقػذ٭ض٨ إ٣ٲ٭ة،

 ا٣ضؿصة٩ٰ ا٣ؾم ٱؿٱؽ أف ٱى٢ إ٣ٯ أف ٤٣ؾكؽ أقةقةن ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٱؽ٫٧ٔ.

كٱ٧ذةز ٦٪٭ش ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ ثٕ٪ةٱذ٫ ثؽراقح ا٤٣ْٛػح ا٧٣ٛػؿدة كث١ػ٢ِّ ٦ػة 

ؽة ٔػ٨ ٱذى٢ ث٭ة أك دذىٙ ث٫ ٰٚ ذاد٭ة وٮدةن كأوٺن أك صؾران كامػذٞةٝةن، ثٕٲػ

قٲةٝ٭ة ٰٚ )ا٣٪٥ْ(. إف ٦٪٭ش ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كةٰٔ ٰٚ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ )ا٧٣ٕضػـة( 
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٦٪٭ش ٱكذٕٲ٨ ٤ٔٯ دجٲٲ٨ ٦ٮا٨َ ا٣ض٧ةؿ كأقؿار ا٣ؿكٔػح ث١ػ٢ِّ ٦ػة دكػ٧ط ثػ٫ 

كدذىٙ ث٫ ا٧٤١٣ةت كا٣ض٢٧ كاٳٱػةت ٚػٰ صٌٮ٬ػة ٦ٛػؿدة ك٦ض٧ٮٔػح، ثٲة٩ػةن 

 ٝةا٧ةن ٤ٔٯ ا٢ٕٞ٣ كا٥٤ٕ٣ كا٧٣٪ُٜ.

كأقؿارق ٹ د٪ٌٞػٰل ٵف اٷٔضػةز وػٛح ٤٣ٞػؿنف،  كإذا ٠ة٩خ ٌٝٲٌح اٷٔضةز

كقػػذجٞٯ ٦ٺز٦ػػح ٧٣ٮوػػٮٚ٭ة ٦ػػة داـ، ك٬ػػٮ )ا٣ػػؾ٠ِّؿ( ا٣ؼة٣ػػؽ، ٚػػإف ا٣جعػػر ٚٲ٭ػػة 

قٲكذ٧ٌؿل ٵف ٠ذةب اهلل ٦٪ض٥ ٧ٌ٤٠ة ث٤٘خ ٧ٔٞةن ٨٦ أ٧ٔة٫ٝ، ك٧٤٠ة ١٤٦خ ن٣ػح ٦ػ٨ 

اٳٹت ا٧٣ٮو٤ح إ٣ٲ٫، كصؽت ٦ة ٬ٮ أمٌؽ كأقػٌؽ، كد٤ٌُٕػخ إ٣ػٯ ٦ػة ٬ػٮ أظػؽث 

. ٤ٔٯ أف ا٣ؽ٠ذٮر قةٰٔ كِّٚػٜ ٚػٰ ا١٣سٲػؿ ٧٦ػة صػةه ثػ٫، كاقػذُةع أف ٱجػٲ٨ِّ كأصؽٌ 

ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ًٲٜ ا٧٤١٣ح أك ا٣ض٤٧ح ث٧ٕ٪ة٬ة كثأزؿ٬ػة ٚػٰ ػُػةب ا٣جنػؿ، كادكػةٔ٭ة 

ك٧ٜٔ أزؿ٬ة ٰٚ ٠ٺـ ا٣ؼة٣ٜ قجعة٫٩. كٝؽ رأٱخ ا٣ؾٱ٨ دعٌؽزٮا ٔػ٨ اٷٔضػةز ٦ػ٨ 

َّٕجخ ث٭ػ٥ ا٣ٞؽ٦ةه كا٧٣عؽىزٲ٨ ٱذ٪ةك٣ٮف ا٣عؽٱر ٔ٪٫ ٨٦ كص٭ ةت ٦ؼذ٤ٛح، كٝؽ دنػ

٧ػ٫ د. ثكػةـ قػةٰٔ ثضػؿأة  ٥ ا٣ُؿٱٜ ا٣ىٕت ا٣ػؾم دٞعَّ ا٣ُؿؽ، ك٥٣ أرى أظؽان دٞعَّ

كٚؿادة، كدٛىٲ٢ ٰٚ ا٣ذُجٲٜ ا٤٧ٕ٣ػٰ ك٠ػأف ٧٤ٝػ٫ ٦جٌػٓ صػٌؿاح ٦ػة٬ؿ ٱينػؿِّح أك 

 ٱىنؿح كٱع٢ٌ٤ ا٤٣٘ح ث١سٲؿ ٨٦ ا٣جؿأح كا٣ؾكؽ كا٣عٌف ا٤٣٘ٮٌم.

 -أف ٩ٌػٓ أٱػؽٱ٪ة  -٧٠ػة ٝػةؿ  -ٱؿٱػؽ ٦٪٭ػة إ٫٩ ٌٝؽـ دراقح صؽٱؽة صةدٌة 

٤ٔػٯ د٤ػٟ ا٣جىػ٧ةت ا٣ضؽٱػؽة ا٣ذػٰ  -ثٞؽر اقذُةٔذ٪ة ا٣جنػؿٱٌح ا٧٣عػؽكدة 

ا٣ضؽٱػؽ ٚػٰ ٣٘ػح  ٨دؿ٠٭ة ا٣ٮظٰ ٤ٔٯ ٣٘ذ٪ة. إ٩٪ة ٩ؿٱؽ أف ٩ضٲت ٨ٔ قؤاؿ: أٱ

ا٣ٮظَٰ كأٱ٨ ٬ٮ ٨٦ اٵوة٣ح ٰٚ ٣٘ذ٪ةَ
(8)

. 

عػٲٍ ث٧١ة٣٭ػة كٹ كإف ٠ة٩خ ا٧٣ٕضـة قذجٞٯ ٦ٕضـة، كقذجٞٯ ػة٣ػؽة ٹ ٱ

 .[81ا٣ٮإٝح: ] ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ژثذ٧ة٦٭ة ثنؿل ٵ٩٭ة وٛح )ا٣ؾ٠ِّؿ( ك٬ٮ 

*   *   * 
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