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 امللدص العزبى

هنػكؾ ثيرػػر اػػف اراين ػرترف اهناػػكا لدرايػػل ارمػروف ارثػػررـ  كثكنػػت ردرػػل 
جكانب إرجكلرػل تكماػل ى ػل ارلاػث ار  اػن ارانفػؼ  كاػن ارجكنػب ا  ػر نجػد 

ننػػكمق تػػد جكنللػػك ارفػػكاب  ىنػػد ل  ػػط ء طػػكة ى ارػػل اكداػػل  ااػػك ءيػػ ر ىػػف 
كررجػػذ ذرػػؾ ر ن فػػب امىاػػل را نمػػدة  ءك ثرهػػط ر  ػػرؽ كثػػؿ اػػك راػػت رػػط  ءك 

 جل ط لكر غل ار رلرل  ءك غرر ذرؾ.
كن ػػد جلػػكد اراين ػػرترف امراػػكف اػػن ا كنػػل ام رػػرة اػػف ءلػػرز ارجلػػكد 

اػن نظرا رنرثرزهـ ان اراجكؿ ار   ؛االين راؽ ان اردرايكت ارمرونرل ارنن ءننجلك
اإلنيػػكنن  كاهناػػكـ املػػكة ار غػػل اػػنلـ ل فػػكال رغػػل ارمػػروف كجاكرركنػػط. كا ن  ػػت 
كجلل نظرنلـ اكؿ إىجكز ارمروف كلالغنط  اانلـ تكؿ ثغرػرهـ اػف اراين ػرترف 
  ءنػػػط اػػػف  ثػػػالـ ارل ػػػر ر  ػػػذ ر نمػػػد  كءف ا كنرػػػط ننيػػػـ لػػػكرغاكض كار اكارػػػل

كر نػػػد  ػػػللكت ارمػػػروف    كانلػػػرل ىػػػدد اػػػنلـ رػػػدااذ ىػػػف كاثػػػـ لغرػػػكب االنيػػػجكـ
كرؤثػػد ءف ارمػػروف ارثػػررـ ثػػالـ ا ن ػػكرل ارانػػزؿ اراؤرػػد ر نلػػن اااػػد   اريػػكلمرف

 كفػػكر رلاػػػث ىػػف جلػػػكت إىجػػكز ارمػػػروف  كتػػكـ لننل لػػػك يػػكاة ءثكنػػػت اػػػف  
  الؿ نظاط اراثنكب  ءـ ارثكف ارانظكر كاك رانكرط  ءـ غرر ذرؾ.

اػن ارم ػرل .اػف  ػالؿ  كر رض ارلاث وراة ار ررمرف يـ ارمػكؿ ار فػؿ
ىجػػػكز ارمػػروف  كاػػػكت لـ اػػف ارمػػػراةات ارمرونرػػػل    اراػػدرث ىػػػف افػػدر ارمػػػروف كاآ
كاراػػػدرث ىػػػػف ارننكيػػػب لػػػػرف ث اػػػػكت ارمػػػروف كوركنػػػػط كيػػػكر   كار كفػػػػ ل ارمرونرػػػػل 

 كىالتنلك لاك تل لك اين رنك ان ذرؾ لاك ثنلط ى اكة اراي ارف.
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 امللخص اإلجنليسى

       There are many orientalists interested in the study of 

the Holy Quran and had a positive aspects based on 

equitable scientific research, and on the other side, we find 

some scientific errors are serious, resulting in the results of 

its right side, due to blind intolerance of the Believers, or 

hatred of the East and everything that is dead, Or ignorance 

in Arabic, or otherwise. The efforts of Orientalist Germans 

in recent times of the most prominent efforts produced by 

orientalism in the Koranic studies; because of their focus in 

the field of human sciences, and the attention of German 

Orientalists of the orientalist language of the Koran and its 

aesthetics. Their view differed about the miracle of the 

Koran and his rhetoric, some said like other orientalists It is 

one of the words of mankind subject to criticism, and its 

meanings are vague and general, and the rule of the 

absence of harmony, and a number of them defended the 

Koran, and rejects the suspicions of the former, and 

confirms that the Holy Quran the word of God the house of 

the Lord of Glory, Whether through its systems or the 

universe and what it contains, or otherwise. 

       wayaerid albahth ara' alfariqayn thumm alqawl alfasl fi 

alqadia .min khilal alhadith ean masdar alquran wa'iiejaz 

alquran , wamawqifuhum min alqara'at alquraniat , 

walhadith ean alttanasub bayn kalimat alquran wayatih 

wasurih , walfasilat alquraniat waealaqatuha bima qabliha 

msteyna fi dhalik bima katabah eulama' almuslimin . 
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كنادل للك ار رب   لا جزة ارمروف ارثررـ ءرد ا ن كرل نلرط ااادا  

رمنػػكا ءنلػػـ ءاػػكـ نػػص اررػػد اػػن نيػػجط  ار فػػاكة  ا جػػزكا ىػػف اإلنرػػكف لاي ػػط  كء
رانذ ذرؾ ل ض ارا كندرف اف ا كر ل ارمروف  كثكف اف   كنظاط  كرـ كنأرر ط

 ننكجلـ ءف ي ر انلـ ءنلكىلـ.
ذا  كرػـ رمنفػر ارناػػدم ى ػل ار ػػرب كاػدهـ  لػؿ ثػػكف ر  اػكـ ارنػػكس  كاآ

 ىجز ءهؿ ارلركف ىف اجكرانط  ا جز غررهـ ء دُّ كءٍنثل.
كراح ار  اػػكة ل ػػد ار فػػكر امكرػػل رلايػػكف ىػػف جلػػكت اإلىجػػكز ارنػػن 

ز ءيػػ كب ارمػػروف اػػف غرػػر   كثكنػػت جػػؿ ءتػػكارلـ ءنػػط ا جػػز اػػف جلػػل للػػك اانػػك
  كاميػػػ كب ار  اػػػن يػػػ كب ارانطمػػػن نظاػػػط كنرثرلػػػط كلالغنػػػط  ا ػػػال ىػػػف ام

 كاانالثط ءدرل اإلتنكع كاراجكج. 
وف كارط ػف كتكـ ىدد اف اراين رترف امراكف لكرن ثرؾ ان إىجػكز ارمػر 

كءنػػط ر ظػػػط   ف ارنػػكراة كاإلنجرػػؿا ءنػػط ن  رػػؽ اػػػ  ا ػػثثكا اػػن افػػػدر   كادىػػك ارػػط
  كءف اكاف ط نيماـ ارط إتاكاك لال ا نػل رط للػك  ءك اينل ؾ  كا كنرط غكا ل

غػػػػرض رمن ػػػػرلك  ك  ػػػػك ءيػػػػ كلط اػػػػف ارننكيػػػػب ءك االنيػػػػجكـ  إرػػػػل و ػػػػر ن ػػػػؾ 
 االانراةات كامثكذرب.

كل د تراةننك ان هذا اراجكؿ كجػدنك اراين ػرترف ىكاػل كامراػكف  كفػل 
ن  ػػـ ار غػػل ار رلرػػل كدرايػػل ى كالػػك  كاظرػػت اٍثنلػػكنلـ لكر درػػد اػػف  رػػدىكف إرػػل

اردرايػػكت كارلاػػكث كارنامرمػػكت ر نػػراث ار رلػػن  كءر ػػكا ارا ػػكجـ ارا ن  ػػل  ا ػػال 
ل ىػػػف امػػػػكالنلـ اران ػػػػكرة اػػػػن اراجػػػػالت اردكررػػػل ارالناػػػػل لدرايػػػػل ار غػػػػل ار رلرػػػػ

كار ػكرـ  كالك ان افركتكـ ىدد ثلرر انلـ لندررس ار غل ار رلرل كى   كى كالك
 .ار رلن
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كرءرنػػػك ل ػػػض اراين ػػػرترف امراػػػكف ان ػػػذ ارمػػػروف ارثػػػررـ اجػػػكال ر لاػػػث 
ارنػػكتش اماػػر لن فػػب  ككجػػدنك ا  ػػررف ر ػػنط اػػن رءرػػط ادريػػط لاك ػػكىرل  

  كنظػػػػرا ل اػػػػن نفػػػػط كطررمػػػػل ننككرػػػػط لكردرايػػػػلنكارػػػػكن ىػػػػف ارمػػػػروف ءم  فكفػػػػر
كز ارمروف ارثررـ كلالغنط امد ءنكح ال نالؼ نظرة اراين رترف امراكف اكؿ إىج

اف انط ػؽ اراػدكد ار  ارػل ل رػدا ىػف  ر لاث اكدة يررل ر انكت ل كاراثـ ى رلك 
 ار فلرل ءك ارننكمق ارايلمل.

 أسباب اختًار املىضىع:

ىجػػػكز  كلالغنػػػط ثيػػػرة اراين ػػػرترف امراػػػكف ارػػػذم ننػػػككركا ارػػػنص ا -ُ رمرونػػػن كاآ
 .لكردرايل

كف  امػػػد نارػػػز كاراك ػػػكىرل ى ػػػل اراين ػػػرترف امراػػػ غ لػػػل ارػػػركح ار  ارػػػل -ِ
  كنجنرب ارغكركت ـ لاك كىرل  كارثنكلل ىف اإليالا ظالـ لجدرل ارلاث
  كنا ػػرلـ لكرفػػلر كامنػػكة كارج ػػد. كانفػػكالـ لكإلنفػػكؼاردرنرػل كاريركيػػرل  
  كلػػدا ذرػػؾ كا ػػاك اػػف الـ لدرايػػل امدب كار غػػل ار ػػرترلا ػػال ىػػف اهناػػك
اررامػػػدة ارنػػػن تػػػداكهك اػػػكؿ ارمػػػروف كاإليػػػالـ كار غػػػل ار رلرػػػل  ػػػالؿ امىاػػػكؿ 

كارنراث ار رلػن  انػل ءا ػل ل  ػلـ اركنػط ث يلػك اػن درايػل ار غػل ار رلرػل 
 كندرريلك  كارذكد ىف ارك لك. 

  كىمػػد ر ػػكنلـ كنامرمػػكنلـ ر نػػراث ار رلػػن  كداػػكىلـ ىػػف رغػػل ار ػػربثيػػرة اؤ  -ّ
 ان ار فكر ارا ن  ل. اراؤنارات اكؿ ار غل ار رلرل ك طكطلك

 نلكرف وراة اراين رترف امراكف اكؿ إىجكز ارمروف كلالغنط. -ْ
 ثيرة نرجاكت اراين رترف امراكف را كنن ارمروف ارثررـ. -ٓ

 املسح األدبٌ :

كجػػػدنك هنػػػكؾ   راؤر ػػػكت كاردرايػػػكت اػػػن اجػػػكؿ ارلاػػػثلػػػكالطالع ىػػػف ا
 راثف اإلاكدة انلك:  درايكت يكلمل
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  ويكرهك ر ػدثنكر ءااػد اااػكد هكرػدماردرايكت ارمرونرل ان ءراكنرك دكاا لك ك  -ُ
  لاػػث ان ػػكر اػػن اج ػػل ىػػكرـ ار ثػػر ارثكرػػت ارمػػكهر ث رػػل ا داب جكا ػػل

 ـ.ََِِيالر رءثنكلر د ِىدد   ُّاراج د 
كهن درايل نمذ ان ياليرف ف ال اف ارمطذ ننككؿ ارلػك ارلكاػث ىػددا 

كت ارمرونرػػػل  كويػػػكر هػػػذا راين ػػػرترف امراػػػكف لكردرايػػػاػػػف ارم ػػػكرك انلػػػك دكااػػػذ ا
ارمرونػػػػن رػػػػدل  رثػػػػف ارلكاػػػػث رػػػػـ رننػػػػككؿ ت ػػػػكرك ارلالغػػػػل كاإلىجػػػػكز .االهناػػػػكـ

 ى رط درايننك. ـ  كهك اك نمك اراين رترف امراكف
ػػػػغرر ءيػػػػنكذ اراين ػػػػرتكف كاردرايػػػػكت ارمرونرػػػػل د -ِ . اااػػػػد ايػػػػرف ى ػػػػل ارفي

 ُْٖكاردرايل اطلكىل ان ثنػكب اػن   ارثكالدرايكت ارمرونرل ان جكا ل ار
 ف ال.

رثنػط رثػز ى ػل ا ػثالت ارنرجاػل   كتد لذؿ ارلك ارثكنب جلػدا ا ػثكرا
دكف ارنظػػر اراػػك تكرػػط اراين ػػرتكف اػػن نرجاػػكنلـ كثنػػللـ كامػػكالنلـ اػػكؿ رغػػل 

 ءك ذثرهـ ارجكانب اإلرجكلرل ان ارمروف ارثررـ.  ارمروف كاآىجكز  كلالغنط 
يار جكيػـ ىلػد اراػن ـ  :ل ان االين راؽ امراكنن ر لكايلارمرونراردرايكت  -ّ

  لاػػػث امػػػدـ رنرػػػؿ درجػػػل ار كرارػػػل ارػػػدثنكرا  اػػػف جكا ػػػل ارثكاػػػل ارطرراػػػن
 ـ.َُِِلكر راؽ .
  رثنلػػك رػػـ نلػػنـ لكرم ػػكرك ارمرونرػػل تػػد لػػذرت ارػػط ارلكايػػل جلػػدا ا ػػثكراك 
 .جكز ارمروف رترف امراكف ثكرم كرك ارلالغرل  كءيرار إىردل اراين

ءاجػد ارجنػكنن  اراا ثػل  ويكر االين ػراؽ امراػكنن اػن اردرايػكت ارمرونرػل د. -ْ
 ار رلرل اري كدرل اررركض.

كتكـ ارلكاػث لايػأ ءدلػن ر درايػكت اراين ػرترف امراػكف دكف االهناػكـ 
   ارذم هك ااؿ اهناكـ لاينك.اث ان ت رل إىجكز ارمروف كلالغنطلكرل
 :ر اؤرػػؼ  )لررج نرايػػرو كويػػكر  اػػن اردرايػػكت ارمرونرػػل اراين ػػرؽ امراػػكنن -ٓ

 .نكفأ ارانرذ
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ر ت كرك ترونرل ان اراكيكىل ارلررطكنرل )نمد اطػكىف  كرد  ػللكتو ر ػدثنك  -ٔ
ىاػػكف ارطل ػػل امكرػػل   دار ارل ػػرر  ا ػػؿ ايػػف ىلػػكس ارجكا ػػل امردنرػػل

 ـ.ُٖٖٗ - قَُْٖ
اػػف   ارلررطػػكنررف نػػكب لػػكررد ى ػػل  ػػللكتكتػػد تػػكـ ارػػدثنكر اػػن هػػذا ارث

 . الؿ اك ن ر اراكيكىل ارلررطكنرل اكدة "تروف"
دكف   ط ى ػػػل ار ػػػللكت ارايػػػكرةكتػػػد رثػػػز ارثنػػػكب ثاػػػك ذثػػػر اػػػن ىنكانػػػ

دكف  ىػػػف ءنػػػط رلػػػنـ ل ػػػللكت ارلررطػػػػكنررف ارن ػػػرض ر جكنػػػب اإلرجػػػكلن  ا ػػػال
 غررهـ.

د. ءااػد اثػن امنفػػكرم   ػػ ارػداكع ىػف ارمػروف  ػد ارناػكررف كاراين ػرترف  ٕ
 ـ.ُّٕٗ -هػ ُّّٗدار ارا كرؼ  افر 

كتػػػد اتنفػػػر ارلاػػػث ى ػػػل ل ػػػض ارمػػػراةة ارمرونرػػػل رػػػل ض ا رػػػكت اػػػف 
 كا نالؼ ارناكررف ان نكجرللك  كتػد تفػر اراؤرػؼ ارجػزة امكؿ ارمروف ارثررـ 

ى ػل ننلػذ ا ػنالؼ امتػكاؿ ارناكرػل نجػك  ارمػراةات ارمرونرػل  ككىػد لػأف  اراطلكع
كرثف ى ػل اػد   اراين رترف ان ارمراةات ارمرونرل فص ارميـ اريكنن متكاؿ ر

 ارنكر.  ررى انك رـ ارميـ اريكنن ار كص لكراين رترف رـ 
 ميهج البحح

  ف امراػكف ارانرجاػل ر غػل ار رلرػػلرمػكـ ارلاػث ى ػل ثنكلػكت اراين ػرتر  
ن ػػػذا اراػػػنلق ا  ايػػػكنلـ اػػػكؿ إىجػػػكز ارمػػػروف كلالغنػػػطكارنظػػػر اػػػن امػػػكالنلـ كدر 

اػػػذ  اركفػػػ ن كارنا ر ػػػن  راة ارمػػػكم رف لرىجػػػكز ارمػػػروف ارثػػػررـ  كارانثػػػررف رػػػط 
 كاراثـ ى رلك ل ثؿ انثكاؿ.   لللاالين كنل لرافكة امتكاؿ اران ك

 خطة البحح

مكدمنة وهويند وثةثنة ل نوا و اهنة       :يتلون البحح من  

 .وقائمة امل ادر واملراجع
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كءيػلكب اهناػكـ اراين ػرترف امراػكف   ا لػكـ االين ػراؽ التنهًدر اؿ 
كءهـ اردرايكت ءترات اف تلؿ اراين رترف امراػكف اػكؿ إىجػكز  لكرمروف ارثررـ.

   كءهـ ارم كرك ارنن ننككركهك اكؿ ارمروف ارثررـ.رغنط كلالغنطارمروف ك 
 ءرل ل الكاث: الفصل األولك اؿ 

 : افدر ارمروف كجا ط.املبحح األوا
 : ارنالتن لرف ارمروف كارنكراة كاإلنجرؿ.الجانياملبحح 
 :  طكب ارمروف لرف ار اـك كار فكص.الجالحاملبحح 
 : ارمروف كارمراةات ارمرونرل.الرابعاملبحح 
  .: ارلالغل ارمرونرلالفصل الجاىٌ

 كر اؿ ءرل ل الكاث:
 : ءر كظ ارمروف كلالغنلك.املبحح األوا

 ارمروف لرف ارك كح كارغاكض.: ا كنن الجانياملبحح 
 .نيجكـ لرف ءر كظ وم ارمروف كيكر : االالجالحاملبحح 
 : اإلرمكع لكرنثرار كارفرغل كارجرس كارارثل.الرابعاملبحح 
   كوير ارمروف ى ل اران من.ار كف ل ارمرونرل :الفصل الجالح

 كر ناؿ ى ل ياليل الكاث:
 ثرـ.: ننكيب ار كف ل  م ارذثر ارااملبحح األوا

 : ننكيؽ ار كف ل الجانياملبحح 
 : ءير ارمروف ان اران مرف.الجالحاملبحح 

 اخلامتة وقائنة املصادر واملزاجع

  كءف ثػكف هػػذا ار اػؿ  كرفػػك ركجػط ارثػػررـكء رػرا نيػأؿ ا ارمػػدرر ءف ر
 .نكرج  ط ان ارزاف اينكن

 
 

 ىنـــــالباحج                                                                 
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 التنهًد

: ر نن اردرايكت ارغرلرل ارنن نن  ؽ لكر رؽ اإليالان ان االشتشراق
 وُ)كا كرنط لكجط ىكـ . رغكنط كودالط كا كرانط كنكرر ط كن رر كنط كىمكمد 

هػػػك: ثػػػؿ ىػػػكرـ غرلػػػن ان فػػػص درس رغػػػل اػػػف رغػػػكت  واملصتشنننرق
 ار رؽ  كدرس للذ  ار غل انكنلك كوداللك كا نمدات ءه لك.

: نط ػػؽ ى ػػل ثػػؿ ىػػكرـ غرلػػن ر ػػنغؿ لدرايػػل وكلمننة مصتشننرق 
 ار رؽ ث ط اف ارث ار غل كا داب كارا كرة كارا نمد.

كءاكارػط كنكرر ػط   ارػذرف رمكاػكف لدرايػل ى ػـك ار ػرؽ اكراين رتكف هـ
كا نمدانط كلرمكنػط ارطلر رػل كار ارانرػل كارل ػررل كدرايػل رغكنػط كرلجكنػط كارطلػكمذ 

 .وِ)كار  فرل ان ثؿ اجناذ  رتن
اكراين رؽى ارذم ردرسي نصي ارمروًف كىي كاىط ال ردريط ى ل ءنط كان انزؿ  لؿ 

  ػكررًر ى ػكـً ارػدركنكًت ار كاػًل ًاٍف زاكرل ار  ـً امط. كري كرق ارنصي ارمرونني ًكامكن ًراى 
كىكامكن ر  كـ ارنأررخ  اًاف هنك رياثفي ارمكؿي ءف ارمروف ىند اراين رترف ىلكرة ىف 

 .  تكل ل ر نمد ارنأرر نكيرمل نكرر رل يىارنل
 كتػػد تػػكـ اراين ػػرتكف ىاكاػػك لدرايػػل ار غػػل ار رلرػػل اػػن ءدرػػكر اررهلػػكف 

ا ارمػػروف ارثػػررـ إرػػل رغػػكت ثاػػك نرجاػػك  كنرجاػػكا ار درػػد اػػف ثنػػب ار غػػل ار رلرػػل 
  كتػد ث ػؼ ارػدثنكر اااػد ارللػن هػدؼ اراين ػرترف اػف نرجاػل ارمػػروف ا ن  ػل

لمكرػػػط: "إف االين ػػػراؽ ثاػػػنلق كثااككرػػػل اثررػػػل ر لػػػـ اإليػػػالـ ا ػػػكرة كىمرػػػدة 

                                                           

اإليػػػالـ كارايػػػ اكف لػػػرف ءامػػػكد ارنل ػػػرر ك ػػػالؿ االين ػػػراؽ  د. ىلػػػد ارػػػرااف ىارػػػرة  و(ُ
 ُٖ  كاالين ػػػػراؽ كار   رػػػػل ار ثررػػػػل ر فػػػػراع ارا ػػػػكرم د. اااػػػػكد زتػػػػزكؽ صٖٕص

 ثنكب امال.
ارمػكهرة   اثنلػل كهلػل ُّد اران كؿ ارجلرم صاالين راؽ كجط رالين اكر ار ثرم د. ىل و(ِ

 ـ ارطل ل امكرل.ُٓٗٗهػ ُُْٔ
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كنرايكن ثكف داا ط امفرؿ ار اؿ اف ءجؿ إنثكر ارامكاكت اريمكارل كارركارػل اػن 
 .وُ)ل  كارنندرد كاالين  كؼ للك"اك ن هذ  اما

ءف « ءرلػػػػػػرت درنػػػػػػررش » رلػػػػػػذا رػػػػػػرل اراين ػػػػػػرؽ امراػػػػػػكنن ارا كفػػػػػػر 
اراين رؽ: هك ذرؾ ارلكاث ارػذم راػككؿ درايػل ار ػرؽ كن لاػط  كرػف رنػأٌنل رػط 

 .وِ)اركفكؿ إرل ننكمق ي رال اك رـ رنمف رغكت ار رؽ
  االين ػػػراؽرمػػػد ىػػػكد اإليػػػالـ كار غػػػل ار رلرػػػل اػػػكدة  فػػػلل راك ػػػكع 

  كرمػد تػٌدر ر مػروف ارثػررـ ءف ران ػف اإليػالـ كطغت هذ  اراكدة ى ل اك يكاهك
  انػل ء ػال ءغنػػل اراكا ػرذ ىنػد اراين ػػرترف كتػػت كااػداػن كار غػل ار رلرػل 

جزمٌركنط كثٌ ركنط   كانفٌلت لاكيلـ امثكدرارل اكرط ان ى ل اإلطالؽ   الايكا 
 . انكافؿل ثؿ 

 ملاىٌ وغايته:دوافع االستصزاق األ

ننكىػػػػػػت دكااػػػػػػذ االين ػػػػػػراؽ امراػػػػػػكنن كغكركنػػػػػػط نل ػػػػػػك ر ننػػػػػػكع اريمػػػػػػكان 
كانلـ اف ثػكف هداػط االيػن اكر كو ػرهـ   مردركجن  اانلـ اف هداط ارنل رركا

  رثػػػف ارػػػدااذ ارػػػدرنن ر ػػػد وّ)كاركتػػػكؼ ى ػػػل اراجلػػػكؿ لكرنيػػػلل رػػػط غكرنػػػط ار  ػػػـ
ارمرونرػػػػل رغػػػػـ ا ػػػػنالؼ اركيػػػػكمؿ ارلكىػػػػث امكؿ الهناػػػػكالـ جار ػػػػكن لكردرايػػػػكت 

 وْ)كامهداؼ.
اكراين رتكف رريكا ى ل درجل  اانلـ اػف يػات غكرنػط  كىػال هداػط   

 .رؿ كفكرت دراينط اد ال رالين اكركانلـ اف دلير اثكرد  ل 

                                                           

 .ُارال ركف كاراين رتكف ان اكت لـ اف اإليالـ ص و(ُ
  ٕاردرايكت ار رلرل ان ءراكنرك  نطٌكرهك ارنػأرر ن كك ػ لك اراػكرن  :ظ: ارلرت درنررش و(ِ

 ـ.ُِٔٗجكننجف / 
 دار اراػػػؤرخ ار رلػػػن ُّاراين ػػػرتكف كاردرايػػػكت ارمرونرػػػل د. اااػػػد ى ػػػن ارفػػػغرر ص  و(ّ

 .ب.د لرركت رلنكف.
  اج ػػػل ْٕص  ا لػػػك كويكرهػػػك د. ءااػػػد ااػػػكد هكرػػػدماردرايػػػكت ارمرونرػػػل اػػػن ءراكنرػػػك دكا و(ْ

 ـ.ََِِدريالر  ِع  ُّىكرـ ار ثر ارثكرت ـ
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ااػػنلـ اػػف ثػػكف هداػػط نمػػدرـ فػػكرة ا ػػكهل ىػػف اإليػػالـ ر  ػػكرـ ارغرلػػن 
نص   كنطكرػػػذ ارػػػارمػػػروف ارثػػػررـغرػػػر ءارنػػػل را ػػػكنن  اػػػف  ػػػالؿ نمػػػدرـ نرجاػػػكت

ىػف درػف ا كنمػدرـ كو ر ر اؿ رفػد ارنػكس   ارمرونن مغراض ىمدرل كاذهلرل
ف ارػػػػػدرف   كارنن رػػػػػر اػػػػػكب ارػػػػػدركنكت ام ػػػػػرل لفػػػػػال ا نمػػػػػدهـاجػػػػػق مفػػػػػا

ار طػر امثلػر ارػذم رجػب ارنفػدم كارنأثرد ى ل ءنط   اإليالان كارمروف ارثررـ
كارمػػػروف ر ن ررػػػؼ  ثػػكف هداػػػط نمػػػدرـ اإليػػالـ  كيكرػػػث ك   كىػػػدـ االنجػػراؼ ناػػػرػػط

ررػؼ ارنػكس لامػكمؽ ارػدرف   كن ة اإليالارل  ثدررؿ ى ل ارا كر ل مردة اإليالـ
كهػػؤالة ثػػكنكا ءتػػرب اػػن درايػػنلـ ر اك ػػكىرل  كءىجلػػكا للػػذا ارػػدرف   اإليػػالان

رػد اكرس)اااػد رركلك  اأنف ك  اف  الؿ  لكدانلـ  كءي ـ ىدد انلـ اػف ءايػكؿ:
اكتنلس ىددا اف ا رػكت اػن كنأير ار كىر جكنط لكرمروف   راد هكااكفءيدو  كا
 .وُ)اردركاف ار رتن ر اؤرؼ ارغرب" :دركانط

"إننػػك اػػن درايػػننك ال نيػػ ل إرػػل نكارػػك جكنلرػػط  كرمػػكؿ اراين ػػرؽ لػػكرت:
 .وِ)غرر فكارل   لؿ ني ل إرل ارلاث ىف ارامرمل ار كرفل"

ارفػػػكان  ءك ىلػػػد  اااػػػد اكيػػػرنركف ىػػػف طلر ػػػل  كتػػػد ءلػػػكف اكيػػػرنركف
اااػػػػكد  ػػػػثرم  الاػػػػلار ػػػػررمرف اػػػػف اراين ػػػػرترف اػػػػن  كناػػػػل ارريػػػػكرل ارنػػػػن ر  

: "إف ن ػػػرا تا نػػػدال  وّ)هػػػػ لمكرػػػطُُّْ/ُِ/َُـ ُِّٗ/ٕ/ ِٓامركيػػػن اػػػن 
اػنلـ كنمفػػد جارػذ اراين ػػرترف اػف ثكاػػل ارجنيػركت ريػػناؽ االانػراـ كارنمػػدرر 

  كنيػلرؿ اركفػكؿ إرػل اؤر ػكت كءىاػكؿ ر ار  ػـ كاريمكاػلط اف اآير ان ن راك ر
رهك اػف الريل ثكا ل كن  ريلك كالرينلككدرايكت رك رـ رلكدركا إرل نامرملك كد
نلكرػػػل كنػػػكررخ كرغػػػل كوداب    كاػػػف ءاكدرػػػثا طكطػػػكت ثنػػػب كنػػػراث كا ػػػكرة

  نكهرػػػؾ  ػػػل يػػػجرنل ار ػػػزامف ل رػػػدة ىػػػف ارنػػػكرارػػػخ رثكنػػػت اػػػك نػػػزاؿ تكل  كا يػػػ ل
                                                           

 .ٕٓػ  ْٕاردرايكت ارمرونرل ان ءراكنرك دكاا لك كويكرهك ص  و(ُ
. ع ارا ػكرم د  نمال ىف ثنكب االين ػراؽ كار   رػل ار ثررػل ر فػرا َُركدم لكرت ص و(ِ

 .ُٕاااكد زتزكؽ ص 
 كاك ل دهك. ُٕٔص   ـُٕٓٗ-هػ ُّٓٗرينل  ُِىدد ِْاج د  اج ل اراكرد و(ّ
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ت اريػػنرف كاػػك نػػزاؿ نفػػدر انػػل الت ارا نفػػل ارنػػن ءن ػػمت انػػذ ى ػػرالػػكراج
  طكااػػػل لكردرايػػػكت كارنامرمػػػكت كارنفػػػكص كارايػػػنندات كامىاػػػكؿ ارنػػػن ا ف

ن ثؿ ذ ران نرايركن هكمالن  ا ال ىف اراؤنارات ارنن رنظاكنلك كر مدكنلك ر لاػث 
 .كاالطالع كنلكدؿ ا راة كاردرايكت"
"كاػف ءيػر هػذ   غكرل اف جلػكد هػؤالة تػكمال:يـ رث ؼ اك ينركف ىف ار

امىاكؿ ارج ر ل ررس امط ناثػرف ار ػرب كارايػ ارف كغرػرهـ اػف اركتػكؼ ى رلػك 
لػػػػؿ اطػػػػالع امجكنػػػػب كامكرلرػػػػرف ى رلػػػػك لارػػػػث ءفػػػػلأ اػػػػن  كااليػػػػن كدة انلػػػػك 

ر ارا كرة ار رلرل كاإليالارلاارطكنلـ ارغرلرل اف رم كردااذ ىنلك  كرينمن   دًٌ
 كرينكان ذ رهك اراك رؤرؼ كرن ر".  كاف افكدره

ءاك ارن ر ا  ػر ارػذم ظػؿ يػكدرا اػن جل ػل ءك نجكه ػط رلػك ك ػكرىك اػن 
  كتػد درس هػؤالة ارػدرف لـ اػف اررلػكد ءك ااػف رن ػكطؼ ا لػـااكرلنلك اا ظا

يػالـ كار مػط ... إرػخ اػراح اإليالان كار غل كا داب ار رلرل كار  ي ل ار رلرل كاإل
كءهارنلػػػك كدكرهػػػك كءيرهػػػك اػػػن ن ثرػػػر اراػػػؤر رف  ى رلػػػك ءفػػػكرنلك راكرللػػػك  كرنثػػػر

كرػػـ رػػركا اػػن اإليػػالـ  -امكرلرػػرف ءن يػػلـ   كاػػن ارانجػػزات ار ثررػػل ارا ػػكررل 
كاإليػػالـ ث ػػط نناػػل غرػػرت اجػػرل ارنػػكررخ كاٌكرنػػط اػػن افػػ ال  - ػػرمك ذا  ػػأف 

ف كجػػدكا  تػػكركا إنػػط د رػػؿ اػػف ءفػػؿ غرػػر إيػػالان إاػػك   اإلنيػػكنرل جا ػػكة ػ كاآ
كذثػػركا ءف  ار  يػػ ل ار رلرػػل رريػػت يػػكل ار  يػػ ل ارركنكنرػػل   رلػػكدم ءك نفػػرانن

لأارؼ ىرلرل  كءف ار مط اإليالان ررس ان اركاتذ يػكل ار مػط ارركاػكنن لكر غػل 
 ار رلرل".

كارراػن   كهذ  ار مل ناككؿ داماك ارنرؿ اف اإليالـ كارمػروف كارريػكؿ 
 .لكر للكت اراننكل ل

  كءف ا  كؽ  ءك ءنط ءيكطرر امكررفارمروف لأنط ثاك كف ت هذ  ار مل 
كان   ل د كاكة ارنلنكءنط ايرًٌؼ كلدؿ   كار رااكتدع اإليالـ اجاكىل اف ارلً 
اػػف اثكنػػل ارمػػروف كاإليػػالـ     كغكرػػل هػػذا ار ررػػؽ ارنم رػػؿ فػػدر اإليػػالـ امكؿ
 كنن رر ارنكس انط. 
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ارػذرف ىاػدكا تفػدا كن فػلك إرػل ن ػكرط ارمػروف  اكراين رتكف ارايرمكف
  كااكرلػػل اإليػػالـ ثيرػػركف كهػػؤالة انن ػػركف اػػن ارػػدرف كارا ػػكرة اإليػػالارلك 

ا ن ؼ امتطكر امجنلرل نذثر اػنلـ ى ػل يػلرؿ ارايػكؿ: نكردثػط كجكرػد نيػلرر 
 رخ.إكدار د اكرغ ركس 

كجػط رلػـ  إننك ال راثف ءف نيني ـ راك رمكرط ارغرب ىف اإليػالـ  ءك رر 
ثاك نػرل ل  ػلـ رمػكؿ اكداػك ارغػرب: "اكراين ػرتكف رػرس رػدرلـ ءاثػكـ ايػلمل 
ثاػػػػػػك ن نمػػػػػػد  كارامػػػػػػكمؽ ارنػػػػػػن رنكفػػػػػػ كف إررلػػػػػػك ننيػػػػػػـ لكرارػػػػػػكد كاراك ػػػػػػكىرل 

 .وُ)كار  ارل"
إننػػػػػك إذا تل نػػػػػك جلػػػػػكدهـ ار  ارػػػػػل ار ك ػػػػػ ل ر نجػػػػػكرب   ءم تػػػػػكؿ هػػػػػذا

 كاإليالـ؟ إف هذا ر نة ىجكب.كارا نلرات الؿ نمل لـ ناكا لـ ى ل ارمروف 
رريػػػت  نظػػرات ارغػػرب ىكاػػل كامراػػكف  كفػػػل ر مػػروف كارنلػػن اااػػد 

ار ثػػر ارغرلػػن نجػػك   كانميػػـ  ت وراؤهػػـ لػػرف اإلرجكلرػػل كاريػػ لرلكااػػدة  امػػد ننكىػػ
  كريػػػكرل ارنلػػػن ار ػػػكنـ  كهػػػذ  ارامرمػػػل ءثػػػد ى رلػػػك ارمػػػروف ارثػػػررـ تديػػػرل ارمػػػروف

  .ُُّاف" ﴾ توؿ ىار لَْيُسوْا َسَواء﴿
مػػروف ارثػػررـ كارلاػػث ا نػػنه لػػرلراز ننػػكع ار ثػػر امراػػكنن نجػػك  إىجػػكز ار

نفكؼ ار مال  كلالغنط ة ارذم نلاركا ان ار  ـ دكف كرفد اانراةات ارجلالة كاآ
ناػػػك اثاػػػكا ار  ػػػـءك انطػػػالؽ اػػػف اػػػكرك   ن فػػػب اأنفػػػ كا   ث يمػػػكان درنػػػن  كاآ

ات ار ررػػػػؽ ار ػػػػدامن نجػػػػك  اةارمػػػػروف كريػػػػكرل نلػػػػن اإليػػػػالـ  كردكا  ػػػػللكت كاانػػػػر 
 . اكة اإليالـ اركؿ هذ  ارم رلد ارنف رف لآراة ىكى د ارلاث ردك   ارمروف

إف ن ثرؾ اراين ػرترف اػن إىجػكز ارمػروف كلالغنػط كارط ػف ارػط  كثرػؿ 
ار ػللكت اكرػػط ال يػند رػػط ى ػػل اإلطػالؽ اأيػػ كلط كلالغنػػط اػف ارايػػ اكت رػػدل 

اثرػػػػؼ لكمىػػػػكجـ رن ػػػػكف ىنػػػػط   ب ار  ػػػػص ارػػػػذرف ىكفػػػػركا نػػػػزكؿ ارػػػػكانار ػػػػر 
 اإلىجكز ءك ر ثثكف ان لالغنط؟!!!

                                                           

 .ُٗٓار ثر اإليالان ارادرث د/ اااد ارللن ص و(ُ
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إف ارػػػػذم رمػػػػدر إىجػػػػكز ارمػػػػروف كلالغنػػػػط هػػػػـ ءهػػػػؿ ار فػػػػكال كارلالغػػػػل 
كارلرػػػػكف  ارػػػػذرف ء لػػػػركا طرتػػػػط  كنفػػػػررؼ ارمػػػػكؿ كءكجػػػػط ار طػػػػكب ارػػػػط  رمػػػػكؿ 

  كطػػػرؽ ارلالغػػػل كف اننكهرػػػك اػػػن ا راػػػل كجػػػك  ار طػػػكبارلػػكتالنن: "اأاػػػك اػػػف ثػػػ
  الػػػػك انػػػػل يػػػػاذ ارمػػػػروف ىػػػػرؼ نػػػػن راثػػػػف ارلػػػػك إظلػػػػكر ار فػػػػكالكف اركار نػػػػ

 .وُ)إىجكز "
رإلىجػػػػػكز ارمرونػػػػػن ل رػػػػػدا ىػػػػػف ا نػػػػػل ارا جػػػػػزة  كثػػػػػكف ن يػػػػػرر نكردثػػػػػط

ارامرمن  انرا  رمكؿ: "إذا ن افػنك ناػدم اااػد ىػف ثيػب اثن ػ نك ءنػط رػـ رناػد 
 فػػكاط ءف رػػأنكا لاػػك ر ػػكهن ارمػػروف اػػػف نكارػػل  ػػ ررل ءك  طكلرػػل  لػػؿ لاػػػك 
ر ػػكهرط اػػف ارػػث ارجػػكهر  كهػػذا اػػك رػػـ رثػػف اػػن كيػػذ ءىدامػػط لطلر ػػل اراػػكؿ  

  كثػكنكا ى ػل اتننػكع  ػدرد اا كا ىف اإلراكف ارمدرـ لك رللداثرؼ ثكف رلـ ءف ر
 لط لكرطررمل ن يلك ارنن دااذ ارلك ذاؾ ىف كادة ا كاك رن  ؽ للك اف ىمكمد".

كنظاػط لػؿ اػن ار مرػدة اكرا جزة ارمرونرل ىند نكردثط رريػت اػن لالغنػط 
ة امفػػكر كاػػدرث ارا جػػز   ك ءك اػػدريك  كهػػذا رػػـ رمػػؿ لػػط ءاػػد تػػدراارنػػن ن ػػانلك

ى ػػػل اػػػك ال رمػػػدر ى ػػػل اإلنيػػػكف ءف رػػػأنن لػػػط اػػػن اراجػػػكؿ ار راػػػن ءك ار  اػػػن  
كررس ىمدرك إذ ثرؼ رأارهـ لأف رأنن لدرف ردىكا إرػل ارنكارػد كيػالال ارا نمػد 

 كهـ ى ل ار رؾ كارث ر لكركادانرل.
لريػكرنط اريػاككرل افػدتك راػك لػرف ردرػط اػف ارريػؿ   رمد جػكة اااػد 

رػل ث اػل كيػكاة لرنػط كلرػنداىرك إرػل اإلراػك   امػررا لـف لثػؿ ارريػؿ كريػكرنلـ  كاآ
ءنلك ننلذ اف ا رف كااد  كنلػدؼ إرػل غػرض كااػد  لػال ن فػرؿ لرػنلـ  كى ػل 

ال رن ػذ ار  ػػؽ  ػررثك اػػف ارجارػذ ءف رنكجػط لكر لػػكدة إرػل كاػػد  ال  ػررؾ رػػط  كء
   كءف جارذ ار لكد لرنلـ ىالتكت امديل.دكف ا

  كرؤانػػكف لػػأف ارنلػػن اااػػد لثػػؿ امنلرػػكة اريػػكلمرف كف رؤانػػكفاكرايػػ ا
  . كنـ امنلركة  كءنط ال إثرا  ان اردرف

                                                           

 .ِِو إىجكز ارمروف ص (ُ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُِٓ﴾  
  

ورػػػكت امنلرػػػكة اريػػػكلمرف انفػػػرات ءاػػػك ورػػػل ارنلػػػن كهػػػن ارمػػػروف ارثػػػررـ 
  لكترػل ءاػكالـ رن ػكا كف اػف  الرلػك اػن ترل كاا كظل اف ارناررؼ كارنلػدرؿالك

 اركنلـ. 
نػػػػػػكرً رت  كل ػػػػػػض ثنكلػػػػػػكت نرػػػػػػكدكر نكردثػػػػػػط  ءنجر رػػػػػػك :ااػػػػػػف ارانفػػػػػػ رف      

(Theodore Noldeke)  اػكؿ رغػل ارمػروف  كنن رػد ثراػكنن اػن ثنكلػط "لالغػل
ارنػػكر جاكررػػكت ارػػنص ارمرونػػن" هػػؤالة نػػػكااكا ىػػف إىجػػكز ارمػػروف كلالغنػػط اػػػن 

 ا ظـ ءتكارلـ.  
كراػػػػك ثيػػػػر اػػػػدرث اراين ػػػػرترف امراػػػػكف اػػػػكؿ إىجػػػػكز ارمػػػػروف ارثػػػػررـ 

درايػػػل ان ففػػػل اػػػن إىجػػػكز ارمػػػروف  -لايػػػب ى انػػػك - جػػػدكرػػػـ ن كلالغنػػػط 
 تفدنك ارمركـ لط. ردل اراين رترف امراكف  كلالغنط 

كارلاث رمكـ ى ػل ننلػذ ءتػكاؿ ار ػررمرف كاراكازنػل لرنلاػك لاركدرػل  ل رػدا 
 ىف ارادح ءك ارذـ. 

و  ل ييو (Ignaz Goldziher) ووم  ييلج  وق يهيي   وفييا مقابل ييد   يي      

 .W. Wellhause) ) فل لوهن

 وفل ه و ج (David Samuel Margoliouth) و ف   هلاو د ا  ل وث    

(FANSEBONG)  اػػن )ثنكلػػط درايػػكت ترونرػػلو  ارػػذم ر ػػد اػػف ءثيػػر اراؤر ػػكت
ارا كفرة اكؿ اردرايكت ارمرونرل إيكرة ر جدؿ كارانكت ل  ككاامط ان هذا ارجكنػب 

 اكؿ إىجكز ارثررـ كلالغنط.ارثيرركف  امد ءيكركا ار درد اف ار للكت 

كر ػػؿ اػػف ءيػػلكب ىػػداة هػػؤالة رإليػػالـ هػػك ىػػدـ إدراثلػػـ ر غػػل ار رلرػػل  
رمػػػػكؿ اميػػػػنكذ اااػػػػد ر ػػػػرد ر ػػػػك: "إف ءكؿ اميػػػػلكب  كجل لػػػػـ لالغػػػػل ارمػػػػروف 

ار كممػػػل ىػػػف الػػػـ امجكنػػػب ر مػػػروف جلػػػؿ لالغػػػل ار غػػػل ار رلرػػػل ارنػػػن ل غػػػت ذركة 
ف اإلىجػػكز اػػن ءيػػ كلط كنظاػػط كنػػأيرر  اػػن  ءن ػػس اراػػؤانرف كارثػػكاررف جار ػػك  كاآ

نرجاكت ارمروف ارنن ر ناد ى رلك ى اكة اإلارنق ان الـ ارمروف تكفرة ىف ءداة 
نػط راػف اريكلػت  ا كنرط ارنن نؤدرلك ىلكرانط ار  رك  كءيػ كلط ارا جػز ر ل ػر ... كاآ

الالػـ نكاػػك  كت اػػك رثػكف   ػلـ ن اػدكا ناررػػؼ ث اػط ىػف اكا ػ طىنػدنك ءف ل 
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لػػؿ رجناػػذ رثػػؿ اػػنلـ ارمفػػكراف   كرثيػػر هػػذا اػػراف رػػـ رثػػف لػػط اؤانػػك  فػػاراك
 .وُ)كتفكر رغنط " ثالهاك: تفكر الاط 

كطػػكت ار رلرػػل كىا ػػكا ى ػػل كاهػػنـ ثيرػػر اػػف اراين ػػرترف لجاػػذ ارا ط
ثاػك ءن ػمت اراجػالت ارنػن ن ػرت ارلػك   كءن مت ثراين ار غػل ار رلرػل  نامرملك

 ين رترف.ءلاكث ار غل ار رلرل اف تلؿ ارا
ظػػرة كهنػػكؾ ااػػككالت جػػكدة انظػػرت إرػػل ارا ػػكرة ار رلرػػل كاإليػػالارل ن

لػػرزت االاػػأ كيػػكدت ارنظػػرة ار م رػػل ارنػػن ء  إنفػػكؼ كنمػػدرر كاانػػراـ كن ػػكطؼ
  كظلػػػر ى ػػػل اريػػػكال اػػػن ءكا ػػػر ارمػػػرف ارنكيػػػذ ى ػػػر ظ ػػػـ اإليػػػالـ اػػػن ءكرلػػػك

رػر اػف اراجػالت اؤر كت ا ندرل ىف اإليالـ كارا كرة ار رلرل  ثاػك ظلػر ارثي
 ار  ارل ىف ار رؽ ان ارنيك كءراكنن كركيرك كغررهك. 

انلػػػرل ىػػػدد اػػػف اراين ػػػرترف امراػػػكف لدرايػػػل ارمػػػروف ارثػػػررـ كافػػػدر  
 كنكرر ط كاف لرف ن ؾ اردرايكت:

نػػػكررخ ارمػػػروف )ءفػػػؿ كنرثرػػػب يػػػكر ارمػػػروفو ر اين ػػػرؽ امراػػػكنن نرػػػكدكر  -ُ
 .ـُٖٔٓـ جكننجف َُّٗنكردثط 

 نكررخ ارمروف ر اين رؽ امراكنن لرج نراير. -ِ
 .ا نمكؽ ر ظ ارمروف ر اين رؽ امراكنن ركركارنش -ّ
  .ـُّٕٕنرجال ارمروف إرل امراكنرل  ر اين رؽ لكريف  -ْ
 ـ.ُْٓٗ -ُٕٖٓدررؿ ارمروف ر اين رؽ امراكنن اكررر  -ٓ
ار ػػرؽ  لاػػث ان ػػكر لفػػار ل درايػػكت ارمػػروف ر اين ػػرؽ امراػػكنن "ثكرػػل" -ٔ

 ـ.ُْٗٗامدنل 
ارمػػروف كار رلرػػل ر اين ػػرؽ امراػػكنن ثكرػػل" نػػر لانكيػػلل ذثػػرل جكردنيػػرلر.  -ٕ

 ـ.ُْٖٗ

                                                           

   ارطل ل اريكانل.  اراثنب اإليالانِٓ  ِْرااادم صاركان ا و(ُ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِّٓ﴾  
  

  َُٖٖاد ؿ نكرر ن نمدم إرل ارمروف ر اين رؽ امراكنن جكينكؼ اكرػؿ  -ٖ
 ـ.ُٖٖٗ

اػػػػػػػذهب رطلر ػػػػػػػل اركااػػػػػػػدة ارنفػػػػػػػرانن اػػػػػػػن ارمػػػػػػػروف" ر اين ػػػػػػػرؽ امراػػػػػػػكنن  -ٗ
 ـ.ُّٓٗرؽ ارايران لكا نكرؾ  ن ر لاج ل ار 

 .ـُُِٗا جـ تراة ارمروف كنراجالـ" ر اين رؽ امراكنن لرج نرايؿ  -َُ
رل كاررلكدرل ان ارمروف ر اين رؽ امراكنن لكا نكرؾ ن ر لاج ػل نارنفرا -ُُ

 ـ.ُِٕٗاإليالـ 
 أهم الكضايا اليت تناوهلا املصتشرقون األملان حوا إعجاز الكرآن وبةغتى.

ت ػكرك ىدرػدة  كف امراكف اػف  ػالؿ نرجاػكنلـ ر مػروف ننككرلك اراين رت
 كانلك:
 افدر ارمروف. -ُ
 ءير ارايرارل كاررلكدرل ان ارمروف -ِ
 ىالتل ارمروف لكر  ر ار رلن -ّ
 جاذ ارمروف -ْ
 نرنرب وركت ارمروف كيكر . -ٓ
  ار كافؿ ارمرونرل كىالتنلك لك ركت. -ٔ
 .ا ركت اراثرل كارادنرل  -ٕ
 ر ا جزة لا كنن ا ن  ل . ن يررهـ -ٖ

 ما يصود الرتمجات األملانية ملعاني الكرآن اللريم.

جػػؿ ارنرجاػػكت امراكنرػػل هػػدالك ارنأثرػػد ى ػػل ل ػػررل ارمػػروف يػػكاة ءثػػكف 
كهػػك كءنػػط ننػػكج ىرلػػن   ءـ اػػف فػػاكلنط كاػػف اكرػػط  اػػف ىنػػد ارنلػػن اااػػد  

  كدااػػذ ارػػكاننػػزؿ اػػف اريػػاكة  كرػػـ رننػػزؿ لػػط   ءم ءنػػط رػػـ رظػػكهرة اجناكىرػػل
  ف  كاك اف انن كر  كفػد ارنػكس ىنػطهؤالة هك ارامد ى ل اإليالـ كى ل ارمرو

اػػال   ك ػػنكف لرنلاػككارنأثرػد ى ػػل ارن ػكلط لػػرف ارمػروف كار ػػ ر ار رلػن اػػن كتنػط  
ىالتل لرف ارمروف كار  ر يكل ار غل امط ارنن نزرت لط انل رنامػؽ اإلىجػكز  
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ءاك نظاط كنأرر ط كانيجكاط اال ركجد ن كلط ارلنل  اكراك كىكت ا ن  ل كارػركح 
 ل ردة ثؿ ارل د  اكرمروف ر ن ؼ ءي كلك كاذاتك كركاك. 

كال  ػػػػؾ ءف اراين ػػػػرترف رناػػػػديكف ىػػػػف ايػػػػأرل جاػػػػذ ارمػػػػروف كثػػػػأنلـ 
رنكل كنلػػػك اررػػػكـ  كرػػػـ رػػػدرثكا  فكفػػػرل ارزاػػػكف كاراثػػػكف كاماػػػراد  ا مػػػد اانػػػكز 

نمكف ارثنكلل كاالين داد ر مركـ للذ  ارالال ارف للارفا   .كلل لكرا ظ كاآ
  الػػػػك اػػػػن رن ػػػػن ءف رثػػػػكف ارمػػػػروف اػػػػف ىنػػػػد ااا ظػػػػـ اراين ػػػػرترف 

 .ا نمدهـ اف فنذ اااد لف ىلد ا 
رػػػزكؿ كنفػػط نػػكرر ن   مػػروف رػػػدل هػػؤالة اراين ػػرترف اط مػػػلكءاثػػكـ ار

ر ػل ن يػرر كرثكمزهػك اػف ارػث   كرػـ رراىػن طللزكاؿ ارظركؼ ارنػن ءاكطػت لػط
 ارنيخ كءيلكب ارنزكؿ كغرر ذرؾ.

رمػػكؿ ركدارجػػك اكران ػػن ارػػذم نػػرجـ ارمػػروف رإلرطكررػػل: "ءاػػك ءف اااػػدا 
ف  ثكف اػن ارامرمػل اؤرػؼ ارمػروف ارا نػرع ارػرمرس رػط  اػأار ال رملػؿ ارجػدؿ   كاآ
 ارارجأ اذ ذرؾ ءف ارا ككنل ارنن افؿ ى رلك اف غرر  ان  طنط هػذ  راػنثف

 و.ُ) "ا ككنل ريررة كهذا كا أ  ان ءف اكاطنرط رـ رنرثك االىنراض ى رط لذرؾ
 شبهات املستصزقني األملان حىل إعجاس القزآن وبالغته 

 ارمروف ال رايؿ ناكذجك ىكررك ان ارلالغل كار فكال.  -ُ
 ن دد افكدر ارمروف كاينمكة ل ض تففط اف ارنكراة كاإلنجرؿ. -ِ
 كنأ رر ندكرنط.ل ررل ارمروف  -ّ
غركب االنيجكـ لرف وم ارمروف كيكر    كرلذا ءجكزكا دراينط كاؽ نرنرب  -ْ

 ارنزكؿ.
 اجنة ثيرر اف اكافؿ ارمروف اف ءجؿ االنيجكـ ار  ظن امط. -ٓ
 إلطكؿ ا جزة ارمروف   ا ثثكا ان افدر ارمروف. -ٔ

                                                           

ـ َُٕٗ -َُّٗ  ْْػاراين ػػػرتكف كاإليػػػالـ إلػػػراهرـ ار لػػػكف ارمػػػكهرة اج ػػػل امزهػػػر فػػػ و(ُ
 ا اؽ اج ل امزهر.
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ؿ اراين رترف ل ثؿ ءيكين هػك ن ػررذ ارلكرػل اإليػالارل  إف هدؼ جي
لكط ػل رغػذرلك  كارن ثرؾ ان اك ان ؽ ى رط جالكر اراي ارف اف  ػالؿ دىػكات 

كك ػذ   كنزىكت ار داة رإليالـ كارايػ ارفكناثرـ ارلكل   ارامد ى ل اإليالـ
ار ثرة ءك ارننكمق امداك اىناكدا ى ل ءدرل ال ترال رلك ان ارلاث ار  ان  ا ػال 

ىػػكدة ن ػػرهك لفػػكر    كراػػض اراػػؽ  ن  ػػلاىػػف ن ػػ رـ ام طػػكة ارفػػغرل  كاآ
كنيكا   غرر اراي ـ لاثـ اإلنيكنرلى ل  رن ن اراجرد كتركس نفراكت اراي ـلك

 هؤالة ءف ار  فرل اإليالارل رلك يانلك ان ارن كاؿ كاراركة.
رمػػكؿ اراين ػػرؽ امراػػكنن)ركدم لػػكرتو اناػػديك ىػػف ارلػػدؼ امكؿ اػػف 

 غػػل ارالنرنرػل لنكجرػػط االين ػراؽ لأنػط "اػػرف ناػت نرجاػػل ارمػروف مكؿ اػػرة إرػل ار
اف امب)لرنركس انررا لر رسو رمرس درر ث كنن ثكف ارلدؼ اف هذا ارنكع اف 
االين راؽ هك ارنل رر كإلتنكع اراي ارف ل غنلـ للطالف اإليالـ كاجنػذاللـ إرػل 

 .وُ)اردرف ارايران"
ثاػػػػك ليػػػػكا ركح ار ػػػػ ؼ كار ػػػػؾ اراػػػػك لػػػػرف ءرػػػػدم ارايػػػػ ارف اػػػػف ارمػػػػرـ 

 ار  رك كارنراث ار رلن امفرؿ.كار مردة كارايؿ 
راػػػػػكف تػػػػػػكاكا لن ػػػػػكرط امػػػػػػكمؽ اإليػػػػػالـ  كن ػػػػػػثرؾ اكراين ػػػػػرترف ارانط
  كار غػػل ار رلرػػل ك ػػف ارااػػالت ى ػػل ارمػػروف ارثػػررـ   ارايػػ ارف ءن يػػلـ لػػدرنلـ

كفػػػػد ار ػػػػ كب ىػػػػف ارػػػػد كؿ اػػػػن اإليػػػػالـ  كن ػػػػر ارػػػػدىكات ءف يػػػػلب نػػػػأ ر 
ـ كرغػنلـ ار رلرػػل ارنايػػؾ لػدرنل ارايػ ارف ىػف رثػب ارا ػػكرة اراكدرػل ر ػكد إرػل

 كهذا غرر فارأ.   كا اردرف اإليالان لأنط درف ارتككف كاررجكع ر كراة
  كهػذا هػك رغػرلررففرؼ ءنظكر اف ررغلكف ارد كؿ ان اإليػالـ اػف ا

   كط نكا ان ارمروف.كركا ارلاللؿهدؼ ا رثن اثل  اأي
 

 

                                                           

ارلرمػػػل ارافػػػررل   ِّاراين ػػػرتكف كارنػػػكررخ اإليػػػالان د. ى ػػػن ايػػػف ار رلػػػكط ن ص و(ُ
 ـ.ُٖٖٗار كال ر ثنكب ارمكهرة ارطل ل اريكنرل 
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 فئات املستصزقني

اأىاػؿ ىم ػط كاثػر    كءىاك  ارن فب ارامرت زة لكإليـ اانلـ اف ء ذنط ار  -ُ
كت اػػػط اػػػن انلػػػكـ اإليػػػالـ لػػػنلـ اػػػك ءنػػػزؿ ا للػػػك اػػػف يػػػ طكف اػػػف ءايػػػكؿ 

 رخ.إك"يرؿ"... :"لرردك" 
ءك   ر رلرػػل كامػػط ار غػػل كامدب ار رلػػنكاػػنلـ اػػف نػػكار ى ػػل درايػػل ار غػػل ا -ِ

 تكـ ل اؿ ارا كجـ ار رلرل ...ارخ.
ل ى ارػػػل يػػػالـ لاركدرػػػل كاك ػػػكىرل كنزاهػػػكاػػػف اراين ػػػرترف اػػػف درس اإل -ّ

 وُ)  ل غ ل  لـ ءف اىننؽ اإليالـ.اأنفؼ اإليالـ كاراي ارف
كاػػػنلـ اػػػف جنػػػد درايػػػنط كلايػػػط اػػػن اإليػػػالـ لمفػػػد االننمػػػكص اػػػف تػػػدر    -ْ

  كءنثركا ارمروف كارن ثرؾ ان فال ريكرل اإليالـ  اأنثركا ارنلن اااد 
رمػروف اػأ كذ   كءف اارثررـ  كاينل دكا ءف رثكف ثنكلػك انػزال اػف ىنػد ا 

 كهذ  هن ار مل ارغكرلل.  اف ارنكراة كاإلنجرؿ
اررؽ ىرؼ اإليالـ ا راػل  كفػل  اػف  ػالؿ ا كر ػنط ارايػ ارف  ءك اػف  -ٓ

ـ  الؿ درايل افكدر  كنكرر ط  كءلػرز ىكاطػؼ ارػكد ارفػكدؽ نجػك  اإليػال
لكىنلػػكر  درننػػك  كارايػػ ارف لكىنلػػكرهـ ءاػػل  كهػػن ار كاطػػؼ ارنػػن نل ػػت اػػف 
ؤكا ىػػف ار ػػداة ارايػػران ءك ارغرلػػن رإليػػالـ   ػػك تػػرى ءىاػػكؽ نلر ػػل  كيػػكركا رىاي

 ااا كا ركاة ارداكع ىف االاأ اركة اراي ارف ارنن ىراكهك لاؽ.
 ارامكرنل لرف ءتكارلـ اف ارث اإلرجكلرل كاري لرل. -ٔ
 ءدرل ثال ار ررمرف كاراثـ ى رلك. ااص -ٕ
ننلػػػذ ءيػػػلكب ارنظػػػرة اإلرجكلرػػػل رػػػدل اراين ػػػرترف امراػػػكف؛ إلىجػػػكز ارمػػػروف  -ٖ

 كلالغنط.
 ءيلكب ارنظرة اري لرل ردل اراين رترف امراكف إلىجكز ارمروف كلالغنط -ٗ

                                                           

  كاالين راؽ كاراين ػرتكف اػك رلػـ كاػك ى ػرلـ د. ُٗٔ/ ّ و اراين رتكف رنجرب ار مرمن(ُ
 .ٕٔ  كاالين راؽ كار   رل ار ثررل د. زتزكؽ صِّ-ُّافط ل اريلكىن ص
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يػػكرة  -َُ ارلاػػث ىػػف ءيػػلكب ط ػػف اراين ػػرترف امراػػكف اػػن ارػػنص ارمرونػػن  كاآ
 رط؟ار للكت اك 

ن اػػػػس جلػػػػكد اراين ػػػػرترف امراػػػػكف ارا كفػػػػررف ارػػػػذرف نلنػػػػكا ارػػػػرد ى ػػػػل  -ُُ
  للكت اراين رترف امكامؿ نجك  اإلىجكز ارمرونن.
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 الفصل األول
  املبحح األول

 ومجعه - مصدر القزآن

اهنـ اراين ػرتكف امراػكف لكراػدرث ىػف نػكررخ ارمػروف ارثػررـ  كاآىجػكز   
كرثػػزكا اػػن ذرػػؾ ى ػػل افػػدر ارمػػروف  كندكرنػػط كجا ػػط  كريػػاط كنكرر ػػط  كاػػف 
ءكؿ ارثنػػب ارنػػػن ننككرػػػت هػػػذا اراك ػػػكع لكين ك ػػػل )اراػػػد ؿ ارنػػػكرر ن ارنمػػػدم 

كثنكلػط  رجكينكؼ اكرؿ  كنكررخ ارنص ارمرونن رجكردنيػلرر  كنكردرثػط وُ)ر مروفو
)نػػكررخ ارمػػػروفو ارػػػذم كاىناػػد ارػػػط ل ػػػثؿ ءيكيػػػن ى ػػل اراػػػنلق ار غػػػكم ارامػػػكرف 

و رلاػػػػث ارظػػػػكهرة ارمرونرػػػػل  ثاػػػػك اىناػػػػد ى ػػػػل PHILOLOGY)ار ر كركجرػػػػك/ 
اراػػػػنلق ارنػػػػكرر ن ارنمػػػػدم  ر لػػػػـ اماػػػػداث كاركتػػػػكمذ ارنػػػػن ء ػػػػكر إررلػػػػك ارمػػػػروف  

ارػنص ارمرونػن ثػنص  كارنأثرد ى ل ارفػ ل لػرف اراػدث كارػنص  كتػد ن كاػؿ اػذ
ل ػػرم ر  ػػذ ر نمػػد كارنا رػػؿ  كرػػرس ثنػػكب انػػزؿ امػػدس ال ر  ػػذ رايػػؿ هػػذ  

 ارامكررس ارل ررل.
  كءنط ثنػكب اننػكتض  اىنلر ل  لـ ارمروف ارثررـ اف ك ذ اااد 

كررس لكان اف ا  كتكؿ و ركف ءنط اأ كذ لكر  ظ ءك ارا نل اف ثنػب ار لػد 
كىكنط كافػػكدر  كجدرػػط كتففػػط اػػأ كذ اػػف ارمدراػػل كارادريػػل  الػػك اػػن اك ػػ

 ارنكراة ءك اإلنجرؿ.
رمػػػػػكؿ نكردثػػػػػط: "إف اااػػػػػدا رػػػػػـ رناػػػػػرج اػػػػػف نثػػػػػرار ا رػػػػػكت  كن ػػػػػدرؿ 
اكا ػػ لك اػػن ارامػػكطذ ارمرونرػػل  ءك نيػػ لك لايػػب نلػػدؿ ارظػػركؼ  كغكرلػػكن اػػك 
راىػل اػػن ىا ػػط ارظػػركؼ ارراهنػل ا ػػـ رلػػنـ لنرنرػػب اريػكر نرنرلػػك ااثاػػك لايػػب 

 .وِ)نأرر لك ءك ا اكنلك"زاف 
كرمكؿ ان اػكطف و ػر: "رػـ رثػف ااثنػك راؤرػؼ ارمػروف ءف رمػكـ لجا ػط 

                                                           

 ـ.َُٕٖـ  كءىرد طل ط ُْْٖو فدر ارثنكب ىكـ (ُ
 .ْْ-ّْنكررخ ارمروف ص و(ِ
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ثػػكاال... كهػػك رػػـ رػػنس ل ػػض ارامػػكطذ كايػػب  لػػؿ تػػكـ ءر ػػك لن ػػدرؿ ل  ػػلك 
ىػػػف تفػػػد  رػػػدرنك ارايػػػؿ ارنػػػكرن ءنػػػط تػػػكـ ءاركنػػػك لػػػرجراة إ ػػػكاكت إرػػػل اػػػك ثػػػكف 

ءكرمػؾ ارػذرف ت ػدكا ىػف اراػػرب   اثنكلػكن  ثاػك رنكيػب ءغرا ػط اػرف كليػػخ ارمػروف
كيػػأال ل ػػكؼ ىاػػك إذا ثػػكف ار ػػكـ رفػػرللاك ءر ػػكن؛  ءنػػل ءىارػػكف إرػػل اااػػد 

ىندهك ءار اااػد زرػد لػف يكلػت لػأف ر ػرؼ ل ػض ارث اػكت ارنػن ريػنينن ارلػك 
ارافػػػكلكف ل  ػػػل جيػػػدرل اػػػف ار ػػػكـ  ... كءف اكا ػػػذ ثكا ػػػل ءيرامػػػت لاكا ػػػذ 

ملك  رثػػف ل ػػض ارمطػػذ نالهػػك اااػػد ء ػػرل ل ػػد زاػػف طكرػػؿ ءك تفػػرر اػػف ن ػػك 
ى ػػل ءنػػكس ا ن  ػػرف لفػػرغ ا ن  ػػل  إاػػك منػػط ءراد ءف رايػػنلك ءك ػ كهػػذا ءثيػػر 

 .وُ)ادكيكنػ مف ذاثرنط ىجزت ىف ا ظلك اف دكف ن درؿ"
رمد ل غ ارثذب كاالانراة ادا  ان ارنص اريػكلؽ  ارػث ءثػد ى ػل نػأررؼ 

ر مروف  كءنط رغرر كر دؿ اك  ػكة  لايػب ارظػركؼ كارامكاػكت   ارنلن اااد 
 ءم تكؿ هذا ؟!

ءاػػك جكردنيػػلرر ارؤثػػد ى ػػل ء ػػذ ارمػػروف اػػف ارنػػكراة كاإلنجرػػؿ اػػػ"نل رر 
ارنلػػػن اااػػػد رػػػرس إال ازرجػػػك انن لػػػك اػػػف ا ػػػكرؼ كوراة درنرػػػل ل  ػػػؿ انفػػػكرط 

ارنػن روهػك جػدررة لػأف لكر نكفر اررلكدرل كارايرارل ارنن نأير للك نأيرا ىارمػكن  ك 
نػػكتظ اػػن لنػػن كطنػػط ىكط ػػل درنرػػل فػػكدتل  افػػكرت ىمرػػدة انطػػكل ى رػػط ت لػػط  

 .وِ)ثاك فكر ل د هذ  ارن كررـ كجلكن إرلركن"
كرمكؿ نكردثط : "ث ال "وركت " ا نكهك غرر كا أ ان اراك ػذ اركارػد 

ء:   ارػػػػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػػػػرد ارػػػػػػػػػػػػط اػػػػػػػػػػػػن ارمػػػػػػػػػػػػروف ... رثػػػػػػػػػػػػف االىنمػػػػػػػػػػػػكد ارػػػػػػػػػػػػذم رػػػػػػػػػػػػذثر 
و رلدك فكراكن رلدك فكراك ر ملكؿ ءثير اف ن ؾ ارا كنن  A.GEIGERغكرر)

ػ كاما ػؿ ارمػكؿ لكرث اػل اررلكدرػل اكرث اػل ننفػؿ لرءرػط لكرث اػل اررلكدرػل "اٍينػك" 
ا راارػل "اينريػػك" لا نػل ارنم رػػد كراثػف ءف رثػػكف هػذا هػػك ارا نػل ارامفػػكد اػػن 

                                                           

 .ْْاريكلؽ ص  و(ُ
 .ٗٓارغكرة ارننفرررل ص و(ِ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َِٔ﴾  
  

 .وُ)يكرة اراق"
و AARAHAM GEIGERجرجر  كرمكؿ امراكنن اررلكدم )إلراهكـ       

ان ثنكلط "اكذا اتنلس اااد اف اررلكدرل؟: "إف ارمروف اأ كذ لكر  ظ ءك ارا نل 
 .وِ)اف ثنب اررلكد"

كاررد ى ل هؤالة ءف ارمروف ارثررـ نزؿ دا ػل كااػدة اػف ار ػكح ءم: لرػت 
ُْ ُ للللَو قُلللللْرآني لَِيللللدي   ِ  لَللللْوح  تػػػػكؿ ن ػػػػكرل: ﴿ ار ػػػػزة اػػػػن يػػػػاكة ارػػػػدنرك  ﴾ ََّمُْفللللو   بَلللل

   كنزؿ انجاك ان يالث كى ررف يػنل  كثينػب كاي ػظ ث ػط اػن ِِ-ُِتارلركج:
اثكف رأار ثنٌكب اركان لثنكلنط  كردرلـ ى ل اك ذ  زاف ل يل ارنلن اااد 

  كهػذ   كا هػذ  اريػكرة لجكنػب ن ػؾ اريػكرةاراثنكب اػف يػكرنط  كرمػكؿ رلػـ   ػ
إرػل اررارػؽ امى ػل إال كارمػروف  اػد ا رل لرزاة ن ؾ ا رل  كرـ رننمؿ ارنلػن اا

اػػػك ورػػػل ورػػػل   كجػػػكة اطكلمػػػك ر اػػػداث   ث ػػػط ثػػػكف اثنكلػػػكن اػػػن ىلػػػد   كنػػػزؿ انجي
اػذ  كانيجاك اػذ اركاتػذ ارل ػرم اراكيػؿ  كراػك ايػني  ؼ ءلػك لثػر ارفػدرؽ  جي

كلػأار انػط رثنيػكب  ان افاؼ كااد اػف امفػكؿ اراثنكلػل اػن ارػكة ارنلػن 
رت ل اإليالـ ل د ار نكاػكت اإليػالارل  كانن ػر اػن ارػلالد كراك اني ت   اركان

ارا ن  ػل  كاانػػزج ار ػرب لغرػػرهـ اػػف اماػـ ل ػػد ار نكاػػكت ءدل ذرػؾ إرػػل ظلػػكر 
ليػػػاب ارافػػػكاؼ   اال ػػػنالؼ اػػػن تػػػراةة ارمػػػروف  اػػػأار ىياػػػكف لػػػف ى ػػػكف 

 ارا ن  ل كجاذ ارنكس ى ل افاؼ كااد  ر ناؿ ى ل تراةة كاادة .
؛ ر ػػدـ وف ارثػػررـ اػػن افػػاؼ كااػػد اػػن ىلػػد ارنلػػن كرػػـ رجاػػذ ارمػػر 

كركارنػػط لػػكرن من  كارثنكلػػل كاػػدهك ال نث ػػن  كرثيػػرة ا ظنػػط   اراكجػػل رلػػذا اماػػر
اػػػػن ن  ػػػػـ ارمػػػػروف كن  راػػػػط؛ مف  ػػػػلط امداة ثاػػػػك جػػػػكة ىػػػػف ارنلػػػػن ن يػػػػط إال 

                                                           

 .َُّ/ ُنكررخ ارمروف  و(ُ
  دار ا اكؽ ارجدردة لرػركت َُٕفكرأ ارلنداؽ صاراين رتكف كدرايل ارمروف  اااد  و(ِ

 ـ.ُّٖٗ-قَُِْ  ِط
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ف جػكةت ارثنكلػل إرػل   ك نظػكهر ارايػ اكف ى ػل ا ػظ ارمػروفا كالل  كهػذا اػ كاآ
  .وُ)يركجك ل د يركججكنلط 

اػػػكرجاذ كار ػػػـ ارػػػذم تػػػكـ لػػػط زرػػػد لػػػف يكلػػػت كاػػػف ا ػػػط اػػػف ارجػػػذاذات 
ثػكف  كاررتكع اراا كظل ىند ىدد اػف ارفػاكلل اػن ىلػد ءلػن لثػر ارفػدرؽ 

 ًكاؽ ارنرنرب ارذم نزؿ لط اركان كاي ظ ان فدكر اررجكؿ  كىلد ر جارذ.
لػط ارػكان يكلػت رػـ   ثاػك نػزؿ رمروف ارثػررـ كنرنرػب وركنػط كيػكر اا ظي ا

 .ءار نكتر ن ال اجنلكد ارط اف ءادالك  ؛كهك ارذم لرف ءردرنك ا ف رنغرر
كتد ءكجز ار رخ ارزرتكنن ارااؿ جاذ ارمروف اذثر ءف ارمروف جاذ اػن 

كك ػػػ لك اػػػن اثكنلػػػك ثػػػكف ىلػػػكرة ىػػػف ثنكلػػػل ا رػػػكت كنرنرللػػػك  ىلػػػد ارنلػػػن 
ػػب  كىظػػكـ  كاجػػكرةثػػف ذرػػؾ ث ػػط ثػػكف ال يػػرا لػػرف   رار ػػكص اػػف يػػكرهك   ىييي

  كثػػكف ارغػػرض اػػف هػػذا ارجاػػذ ك ذرػػؾ ايػػلاك ننريػػر ءدكات ارثنكلػػلكرتػػكع كناػػ
 زركدة ارنكيؽ ر مروف  اذ ارنرثرز ى ل ارا ظ كاالينظلكر.

اثكف ىلكرة ىف نمؿ ارمػروف  كجكة جا ط ان ىلد ءلن لثر ارفدرؽ 
نط ي ت نالك كثنكلنط ان افاؼ ارنب ا ركت كاريكر  امنفرا ارط ى ل اك ني 

كلل   كثكف ارغرض انط نيجرؿ ارمروف كنمررد  لكرثناينكيمك رط لكرنكانر كاإلجاكع
اى نط كاي يكظط.اجاكىكن ارنيلكن   ؛   رل ذهكب  نة انط لاكت اى

اثػكف ىلػكرة ىػف نمػؿ اػك اػن  ءاػك ارجاػذ اػن ىلػد ىياػكف لػف ى ػكف 
ػػػاؼ اػػػن افػػػاؼ كااػػػد إاػػػكـ  كايننيػػػكخ افػػػكاؼ انػػػط نيريػػػؿ إرػػػل  ن ػػػؾ ارفُّ
ا اكؽ اإليالارل اذ ارا كظ ى ل نرنرب وركت كيكر ارمروف جار ك  ثاػك ثكنػت 

  كثػػكف ارغػػرض اػػف هػػذا ارجاػػذ إط ػػكة ار ننػػل ارنػػن ا ػػن  ت اػػن ىلػػد ارنلػػن 

                                                           

  اثنلػػل نل ػػل افػػر ارطل ػػل ِّرنظػػر: نظػػرات اػػن ارمػػروف ار ػػرخ اااػػد ارغزارػػن ص  و(ُ
  ُٓٗػ ُٕٖاريكديل  كارثنب ارامديل لرف ارفال كارناررؼ د. ران اااد رلرذ  ص

ـ  كنػكررخ ثنكلػػل ارمػروف د. اااػػد ُْٗٗ -هػػػ ُُْٓطل ػػل امكرػل دار اركاػكة افػر  ار
 .ُِٗ -ُِٖيكرـ اايف  ص
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مػػروف  كجاػػذى  ػػا لـ  كنكارػػد ث اػػنلـ  لػػرف ارايػػ ارف اػػرف ا ن  ػػكا اػػن تػػراةة ار
 وُ)كارااكاظل ى ل ثنكب ا اف ارنغررر كارنلدرؿ.

كرغػػـ هػػذ  اريكالػػت ىنػػد ارايػػ ارف إال ءف نكردثػػط ريفػػر ى ػػل ا كر نػػط 
 ػػػأت لػػػكمارل ىػػػف االىنمػػػكد ار رااػػػن لػػػأف ارنرنرػػػب ارمػػػكؿ: "...هػػػذ  ارركارػػػل ن

هػك نرنرػب ذك ءفػؿ يػاككم    إناػك ركنػط كيػكر  ى ػل اػد يػكاة  اراكرن ر مروف
ءينػزؿ  اف ارا ثكؾ لط ءف رثكف اااد تد ءار انذ ارلدة لنػدكرف ثػؿ اػك ا ال...

 .وِ)ى رط اف ارثنكب ارياككم"
  ثاػك  ػثؾ اػن ندكرنػط اػن ر مػروفرمد  ثؾ نكردثط ان ارنرنرػب اراػكرن 

اكرنرنرب ارمروف لايػب اػك ى رػط ارافػاؼ     كهذا اانراة كللنكفاركة ارنلن 
  كال اف ارفاكلل ارثراـ ان اركنط  ا ف نكتر ن  ررس ارط اجنلكد اف ارنلن 

ناػك ثػكف ارنلػن رن مػل نرنرػب ا رػكت كاريػكر لػكان ذرػؾكال اف ارنكل رف ل ػد    كاآ
 .اف ا لكايطل جلررؿ 

 روفركل ارمرطلػػػن ليػػػند  ىػػػف الػػػف ىلػػػكس تػػػكؿ: و ػػػر اػػػك نػػػزؿ اػػػف ارمػػػ
اُل  َلْفللللل   َ لللللا َ َسلللللَ ْ  َوُ لللللْ   َ ﴿ َواتَلُقلللللوْا يَلْوُ لللللا تُلْرَيُِلللللوَن ِ يلللللِه ِإَك ا ِّ ُفَ تُللللللَوىَف ُ للللل

" رػػػػك اااػػػػد  ػػػػ لك اػػػػن رءس ياػػػػكنرف  :  امػػػػكؿ جلررػػػػؿ ُِٖتارلمػػػػرة:﴾يُْظَلُمللللونَ 
 كاكمنرف اف ارلمرة".

 هػػذا اراػػدرث كغرػػر  ااػػك كرد اػػن ثنػػب اريػػنل ءف نرنرػػب ارمػػروف نػػكتر ن
 اف تلؿ ا ن كرل.

ثػػكف ءارػػك ال رمػػرء كال رثنػػب  كرػػـ رجػػكرس ءاػػدان ررن ميػػل  ثاػػك ءف ارنلػػن 
انػػط  ػػرمك اػػف ارمػػروف ثاػػك رػػدىن هػػؤالة  كتػػد ءلطػػؿ ارمػػروف ثػػؿ هػػذا ارزرػػؼ  تػػكؿ 

الللللُه بَِيِميتِللللَ  ِإُ ا َ ْ تَللللاَب ﴿ ن ػػػػكرل: لُللللو ِ للللن قَلْ ِلللللِه ِ للللن ِ تَللللاب  َو َ َرُ َوَ للللا ُ تللللَ  تَلتلْ

                                                           

  دار ِِٔ/ُرنظر: انكهؿ ار راكف ان ى ـك ارمروف ر  رخ اااد ىلد ار ظرـ ارزرتػكنن  و(ُ
 ق.ُِْْـ ػ ََِّارثنب ار  ارل لرركت رلنكف  ارطل ل اررال ل 

 .ِْنكررخ ارمروف ص و(ِ
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ِِْلَ  َوَ ا ََيَْحلُد بِييَاتِتَلا ِإ َ ا ُْ ُ َو آيَاتي بَليَِّتاتي ِ  ُصُدوِ  اَلِذيَن ُأوتُوا اْل َُِلوَن   َب ْلُمْ 
َوقَاَل اَلِذيَن َ َفُروا ِإْن َ َذا ِإ َ ﴿   كتكؿ يلاكنط: ْٗػ ْٖتار نثلكت: ﴾الظَاِلُمونَ 

َُ َوَأَعا َللُه َعَلْيللِه قَلللْو ي  آَخللُروَن  َلَقللْد َيللاُؤوا اُْلُمللا َوُزو ُا ُ َوقَللاُلوا َأَسللاِ ُ   ِإ ْلل ي ا ْلتَلللَرا
للَر ِ   ِْلَللُ  السِّ ُْ َأ َزلَللُه الَللِذِف يَل اأَلَولِللنَي اْ َتَت َلَاللا َ ِاللَل ُ ْلَلله َعَلْيللِه بُْكللَرُة َوَأِصلليالُ   قُلل

  .ٔػْتار رتكف: ﴾الَسَماَواِت َواأَلْ ِض ِإ َُه َ اَن َغُفو ُا  َِحيُما
لللَل الَلللِذِف َيَُِدو َلللُه َ ْكُتوبُلللا ﴿ :كتػػػكؿ  الَلللِذيَن يَلَتِ ُِلللوَن الَرُسلللوَل التَلللِ َ األُ ِّ

اُل َ ُلللُ   َالللاُ ْ  َعلللِن اْلُمتَكلللِر َو ُِللل ُِ َويَلتلْ ُِْرو ُِ يَلللْاُ ُرُ   بِلللاْلَم ِعتلللَدُ ْ  ِ  التَللللْو َاِة َواِلْ ِيللل
ُاْ  ِإْصللللَرُ ْ  َواأَلْغللللاَلَل الَللللِ  َ ا َللللْ  الََيِّ َللللاِت َوُ َللللّرُِ  َعلَللللْيِاُ   اْْلََ ائِللللَث َوَيَ للللُه َعللللتلْ

  ُٕٓتامىراؼ:﴾َعَلْيِا ْ 
ككف ط لكمارػل دررػؿ ى ػل فػدؽ إنػزاؿ ارمػروف اػف رب ار ػكرارف كهػك: 
"كفػػؼ  ػػص ا لػػط اػػف ريػػ ط اااػػدان  إناكاػػكن رإلىجػػكز ار  اػػن ار م ػػن ارػػذم 

ذانرػكن رػط  ررػنـ للػك كفػ ط ارػذانن كهػك ارريػكرل  ءرد  ا لط  اج ؿ امارل كف كن 
ررظلر ءف ثاكرط ارن يكنن ثاػكؿه رػديٌنن إرلػن  ال كايػطل ارػط ر يػلكب اران كراػل 
ر ثاػػكالت  كلػػذرؾ ثكنػػت امارػػل كفػػؼ ثاػػكؿ ارػػط  اػػذ ءنلػػك اػػن غرػػر  كفػػؼ 
نمفكف  منط رٌاػك افػؿ رػط اػف ارا راػل كيػداد ار مػؿ اػك ال راناػؿ ار طػأ اػن 

ن ا رال ارثاكالت اراؽ  كثكف ى ل رمرف اػف ى اػط  كلرنػل اػف ءاػر   ثؿ نكاا
اك هك ءىظـ ااك افؿ ر ان  ارف  فػكرت ءارنػط ورػل ى ػل ثػكف اػك افػؿ رػط 

 .وُ) إٌناك هك اف ارك كت إرلرل"
   رػػكت رنلػػت لننزرػػؿ اػػف ا ن ػػكرلكءجاػػذ ى اػػكة ارايػػ ارف ى ػػل ءف ا

  نل رغك ىػف رب ار ػزة ارريكؿ كيج لك ثينكب اركان ان اك  لك ثاك ءارهـ 
 اػػف جػػكة ل ػػدهـ إرػػل رػػـك ارمركاػػل   كال  ثينيػػكب ءم اجنلػػكد اػػن هػػذا اماػػرا ػرس ر

   .ٗتاراجر: ﴾ِإ َا ََنُْن  َلَزْلَتا الذِّْ َر َوِإ َا َلُه ََلَاِ ظُونَ ﴿ :تكؿ ن كرل

                                                           

 .ُّْ/ٖارناررر كارننكرر  و(ُ
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كهػػػذ  اريكالػػػت رػػػـ نكااػػػؽ هػػػكل ن ػػػر اػػػف اراين ػػػرترف  كال ءغرا ػػػلـ ءك 
ارااكا رن ركف ازاىالـ ك للكنلـ ارلكط ل اكرلك اف ءجؿ زىزىنػط رػدل  ءهداالـ

 ارراغلرف ان اإليالـ اف ارغرب.
ثػػػط اػػػن افػػػػدر : نكردك ػػػثؾ ثيرػػػر اػػػف اراين ػػػرترف امراػػػكف  كاػػػنلـ

كءنػػط ديكف كجاػػذ ل ػػد نزكرػػط ل نػػرة طكر ػػل؛ اغيٌرًػػر ىػػف   ارمػػروف الػػك ىنػػد  ل ػػرم
ر  كاػدث ارػط نمػدرـ كنػأ رر  ك ػرج كارنغررػءف ط ارذم نػزؿ لػط  كد  ػط ارنلػدرؿ 

  كءتااػت ار كافػؿ لػال دااػذ كثيػر ارػط ارنثررػر لػال اكمػدة  ىػف ارمكىػدة ارناكرػل
ناػػػك جػػػكةت اػػػف ءجػػػؿ ارنايػػػرف ار  ظػػػن  كن ػػػددت ارمػػػراةات ارمرونرػػػل  ا نػػػكم كاآ

 مهكاة كءغراض   فرل.
نظاط  كنمكؿ رنكردثط كاف نأير لط رمد ءتر ار رب للالغل ارمروف كلدرذ 

ف ثػػكف اػػف جػػنس اػػك رنث اػػكف لػػط  الػػذا إتػػرار  كءثػػدكا ءنػػط الػػكرف رػػنظـ ارل ػػر كاآ
كءتػركا ل جػزهـ ىػف   كاننػكلنلـ ارارػرة  ل اك جػكة لػط؛ رلػذا ء ػذنلـ ارده ػللفا

 ءف رأنكا لاي ط  ءك ليكرة اف اي ط  كهـ ءهؿ ار فكال كارلالغل كارلركف.
ركف رينطر كف ارناررز كار رب لاك ءكنكا اف افكال ار يكف كىجرب ارل

كرك ثكف ردرلـ اف ارمدرة ارنن ناثنلـ  لرف ارثالـ اراكال لط كلرف ثالـ ارل ر 
ذرػؾ كارمػروف رجلػر ثرػؼ   هذا ارمروف اك نػأ ركا راظػل كااػدةاف ءف رأنكا لايؿ 

كرثػػنلـ   كهػػـ ءهػؿ ءن ػػل كاىنػزاز  لكرناػدم ارفػررأ  كنػػرؾ رلػـ اررػػل ارا كر ػل
ِْتَللا لَللْو َ َشللاء َلُقْلتَللا ﴿ ءتػػركا لػػكر جز فػػراال: ََِ لَلله َعلَللْيِاْ  آيَاتُلتَللا قَللاُلوْا قَللْد  َوِإَ ا تُلتلْ

َُ َ َذا ِإْن َ َذا ِإ َ َأَساِ ُ  األَوِلنيَ   . ُّتامن كؿ: ﴾ِ ْث
إف  فػػكمص ارمػػروف كيػػاكت ءيػػ كلط  كطلر ػػل لنكمػػط ارجاػػكرن ارػػذم ال 
ر كهل رؤثد ى ل ار كر لكر جز ىف اإلنركف لاي ط  كهذا دررؿ ى ل فدؽ نلكة 

كىءيكًانى ًإرىني هىػذىا ﴿ تكؿ ن كرل:، كى ل ءنط ريكؿ ركال إررط هذا ارمروف اااد 
  .ُٗتامن كـ: ﴾اٍرميٍروفي مينًذرىثيـ ًلطً 
ثػكف ل ػالؼ ذرػؾ كاػك  ارنادم ثكف ل  ظ ارمػروف كنظاػط كلركنػط ااجكؿ 

ل رػـ رثػف اجػكال ر يػجكؿ   ءك اإل لكر ىف اماػكر ارايػنمل راف اإل لكر لكرغرب
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كاػػن هػػذا دررػػؿ ى ػػل ءف ارمػػروف ننزرػػؿ اػػف رب ار ػػكرارف جػػكة رنأررػػد   ءك ارناػدم
اإلنجرؿ كارزلكر   كءنط انزؿ اف ىند ا  ل  ظط كا نك   ثكرنكراة ك نلكة اااد 

كغررهك اف ارثنب ارياككرل رثف هؿ رنيككل اإلنجرؿ كارنكراة كارزلكر اذ ارمػروف 
ف    اثػؿارلرػكنن؟. ءظػف ءف ارجػكاب لػكرن ن ان اإلىجكز ثنػكب رػط  فكفػرل كاآ
ا ال ىف ءف ارمروف دىكف كجاػذ كا ػظ اػن زاػف نػزكؿ ارػكان    اناد ارافدر

 ا ف.كلمل ى ل اكرنط ارنن لرف ءردرنك 
  ءك ءنػط ء ػذ اػف ارايػرارل ن ػثرؾ اػن ارمػروف كارػزىـ ءنػط ل ػرمكري د ار

  ءك ن ػػكلط ا لاػػك هػػك ت ػػرل ارم ػػكرك كارنمطػػل ارارثزرػػل ارنػػن لنػػل رلكدرػػلءك ار
كدكرؼ كاف كر   كهرر  ر د  كجكرجر  راين رتكف امراكف ءايكؿ: نكردثطى رلك ا

 .ى ل  كث لـ ثؿ دراينلـ
اػػكرمروف ثػػالـ ا ن ػػكرل   جػػط اػػف ارفػػكابهػػذا ارزرػػؼ رػػرس رػػط ك  كثػػؿ

   ظػك كا نػل لكر يػكف ار رلػن ارالػرفارانزؿ ى ل يػردنك اااػد فػ ل ا ى رػط ر
 اران لد لنالكنط ارانادل لأتفر يكرة انط.

َِلللاَلِمنَي  َللللَزَل بِلللِه اللللرالوُح اأَلِ لللنُي ﴿ تػػػكؿ ن ػػػكرل: ُُ َ بِّ اْل َعلَللله   َوِإ َلللُه لََتتزِيللل
   كتػكؿ ُٓٗػػ ُِٗتار ػ راة : ﴾بِِلَسلان  َعلَرِيّ   ال ِلني    َن ِ َن اْلُمتِذ ِيَن قَلْلِ َ  لَِتُكو 
ـٍ رىنيميػػكفى ﴿ يػػلاكنط: ٍرػػرى ًذم ًىػػكىجو ري ى يليػػ ًلر ػػك غى  :   كتػػكؿ ِٖتارزاػػر: ﴾تيروننػػك ىىرى

ًلر ك رًٌمىٍكـو رىٍ  ىايكفى ﴿   ِف ت:ات ﴾ًثنىكبه ايفًٌ ىٍت ورىكنيطي تيٍروننك ىىرى
كارمػػروف ر فػػأ ىػػف ن يػػط ل غػػل إنيػػكنرل  كل غػػل اػػف اال نرػػكر اإلرلػػن ا ػػك اػػن  

 ذات اركتت.
ذا ثنػػك تػػد ىر ػػك رثػػالـ امػػل اجا ػػل اػػف اراين ػػرتر ف ارننػػك نجػػد اػػن كاآ
  رمػػػكؿ اراين ػػػرؽ ارجكنػػػب امػػػل انفػػػ ل  ن ػػػذ اماػػػكر اػػػن نفػػػكللك ارفػػػارأ

 ثنكلط:ان  watt) 2006-1909)(Montgomery)  اكننجارم كاط :امراكنن
كارايػػرارل اػػن ار ػػكرـ ارا كفػػر": "إفي ارمػػروف رػػرس لػػأمًٌ اػػكؿ  "اإليػػالـ 

ايد  كال هك ننكج ن ثرر   إنياك هك ثالـ ا كاد   تفػد لػط  اف اماكاؿ ثالـى  ااى
ػػدا رػػرس ءثيػػرى اػػف  اي ػػد كا كفػػررط كاػػف ل ػػدهـ. كاػػف هنػػك اػػرفي ااى اي ا كطلػػل ااى
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ـي رثػؿًٌ ار ػرب  كاػف رااؿ هذ  ارري ا نكر  ا« ريكؿ» كرل إرل ءهؿ اثيل ءكيالن  ي
ػػطه ر جػػنس  هنػػك الػػك تػػروف ىرلػػن الػػرف. كهنػػكؾ إ ػػكرات اػػن ارمػػروف إرػػل ءنيػػط اكجي
تكطللن. كتد نأثيد ذرؾ ىا ر ك لكنن ػكر اإليػالـ اػن ار ػكرـ ث ًٌػط  كواػف لػط   ارل رم
ل ره اف ثؿًٌ امجنكس نمررلنك" كتلػً ط

 .وُ)
لػكرمروف  درػرال ى ػل فػدؽ ريػكرنط   "ءنل اااػد  ثينرم:كرمكؿ دم 

كهػػك ال رػػزاؿ إرػػل ركانػػك هػػذا يػػر اػػف اميػػرار ارنػػن ن ػػذر اػػؾ طاليػػالك  كرػػف 
 .وِ)ريلر غكر هذا ارير اراثنكف إال اف رفدؽ لأنط انزؿ اف ا"

 
كب   اػػػػػن امػػػػػدانلك رثنػػػػػين ػػػػػرتل امراكنرػػػػػل ءنػػػػػك اكررػػػػػك  ػػػػػارؿكنمػػػػػكؿ ارا

"ارمػػػروف هػػػك ث اػػػل ا  اكاػػػكة ل يػػػكف ىرلػػػن  :)اإليػػػالـ ثلػػػدرؿو راػػػراد هكااػػػكف
   ااػػف ذا ارػذم ريػنطرذ نفػػكرركز ارايػنكل اريػطان  كنرجانػط رػف ننجػػكالػرف

 وّ).جاكؿ ث ال ا لأم رغل ء رل؟!"
كرمػػػكؿ اراين ػػػػرؽ ار رنيػػػن ىػػػػف ءيػػػػ كب ارمػػػروف كلالغنػػػػط: "اركاتػػػػذ ءف 

ك ر ػػػكرؼ اػػػك ثكنػػػت ننلجػػػط ار ػػػرب اػػػف نظػػػـ كنيػػػر  ر مػػػروف ارثػػػررـ ءيػػػ كلك ىجرلػػػ
دة امكط ػػػط  كايػػػف ندرر ػػػط   كجػػػك   ككجػػػك  إرجػػػكز اايػػػف نأرر ػػػط كارنمػػػكـ ث اكنػػػط

  كلدرذ ءايكرط ثؿ هذا كغرر  ج  ط ان ءى ػل درجػكت ارلالغػل  كانيجكـ تففط
 كج ػػؿ ميػػ كلط اػػف ارمػػكة اػػك راػػ  ارمػػب ركىػػل  ال راػػؿ تكرمػػط كال ر  ػػؽ لنردرػػد 

                                                           

ىلد ا  و اإليالـ كارايرارل ان ار كرـ ارا كفر  اكننجارم كات:   نرجال ىلد اررااف(ُ
  نمػػال ىػػف ثنػػكب ََُِار ػػرخ  ارمػػكهرة: اثنلػػل اميػػرة ارلرمػػل ارافػػررل ار كاػػل ر ثنػػكب

نفػػكؼ ار  اػػكة د. اااػػد ىاػػكرة  ص  اإليػػالـ اػػن ىرػػكف غرلرػػل لػػرف اانػػراة ارجلػػالة كاآ
 ـ.ََِٓهػ ُِْٓدار ار ركؽ ارمكهرة   ُِٔ

  ارنػػدكة ار كرارػػل ِٔو نمػػال اػػف ثنػػكب : تػػكركا ىػػف اإليػػالـ   د. ىاػػكد ارػػدرف   رػػؿ ص (ِ
 ـ.ُِٗٗ-هػ  ُُِْر  لكب اإليالان اررركض  ارطل ل امكرل 

. دار ّّو امداػػل ثنػػكب )اإليػػالـ ثلػػدرؿو د. اػػراد هكااػػكف  ن ررػػب ىػػكدؿ ارا  ػػـ   ص(ّ
 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٖارطل ل امكرل ار ركؽ  
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  كهػػن اػػذ يػػلكرنلك ررلػػكانػػكز ليػػلكرل ءر كظػػط انػػل تػػؿ ءف نجػػد ارلػػك غ... تػػد ا
جزرػػل ىذلػػل  ءر كظػػط ل  ػػلك اػػذ ل ػػض ان ػػكث ل انيػػجال ال نياػػس ارلػػك ر ظػػكن 

 .وُ)"ياك ا كنرط ءدرثت لالغنط كاآىجكز نكلركن ىف ء رط  ارذا ء  ت إرل ذرؾ 
ءم نػػد ؿ  امػػك إنػػط ثػػالـ ا ن ػػكرل ارػػذم رػػـ رثػػف ارػػط ر نلػػن اااػػد 

ناك ن مك  ىف ءارف اركان جلررؿ   ؛ ررثكف ا جزنط اراؤردة رريكرنط.كاآ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .ّٖ -ِٖو اريكلؽ ص (ُ
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 املبحح الجاىٌ

 التةقي بني الكرآن والتوراة واإلجنيل

ءنلػكع ارػدركنكت  ا ظـ ارذرف دريػكا ارمػروف ارثػررـ اػف اراين ػرترف ثػكنكا
كثػكف   نػأيركا لا نمػدانلـ كءاثػكرهـ رلذا  ثكرايرارل كاررلكدرل كغررهاك؛ ام رل

انط ؽ اثالـ ى ل ارنص ارمرونن نكل ك اف تنكىكنلـ اريمكارل  ك كع ىند ثيرر 
اػػنلـ ءف ارمػػروف فػػركغل جدرػػدة راػػك كرد اػػن ارنػػكراة كاإلنجرػػؿ  ءك اتنػػلس ل ػػض 

 ارا كنن كارمفص اف ارنكراة كاإلنجرؿ. 
اػػك كرد اػػن ارنػػكراة رمػػد  ػػكع ىنػػد ثيرػػر اػػنلـ ءف ارمػػروف فػػركغل جدرػػدة ر

كاإلنجرؿ  كهذا ر نن ىندهـ ءف ارمروف ررس افػدرا يػاككرك ايػنمال  كءف ارنلػن 
اينمل اثرنط اف ءهؿ ارثنب اريػكلمل  ثػكررلكد كارنفػكرل  كءنػط ر نمػن  اااد 

ثيرػػػرا اػػػذ ار ػػػ ر ار رلػػػن  كثػػػؿ هػػػذا ااػػػض اانػػػراة كثػػػذب  كال ءيػػػكس رػػػط اػػػف 
 ارفال.

كءف ارنلػػن   يػػاككرك ايػػنمال رػػرس افػػدر كهػػذا ر نػػن ىنػػدهـ ءف ارمػػروف 
اينمل اثرنط اف ءهؿ ارثنب اريػكلمل ثػكررلكد كارنفػكرل  كزكير  كر مػط  اااد 

  وركت اف ارمروف ايػركهك ايػب هػكاهـاف افكدر رلكدرل  كاينند هؤالة ى ل 
َوقَللاَل الَللِذيَن َ َفللُروا ِإْن َ للَذا ِإ َ ﴿ كرددكا ءتػػكاؿ ث ػػكر اثػػل ثػػدررؿ ى ػػل ادىػػكملـ :

َُ َوَأَعا َللُه َعَلْيللِه قَلللْو ي آَخللُروَن  َلَقللْد َيللاُؤوا اُْلُمللا َوُزو ُا ُ َوقَللاُلوا َأَسللاِ ُ   ِإ ْلل ي ا ْلتَلللَرا
ِْلَلل  اأَلَولِللنَي اْ َتَت َلَاللا َ ِاللَل ُ ْلَلله َعَلْيللِه بُْكللَرُة َوَأِصلليالُ  ُْ َأ َزلَللُه الَللِذِف يَل للَر ِ  قُلل ُ  السِّ

رمد ءيلنػت ا رػكت ءف  ، ٔػْتار رتكف : ﴾الَسَماَواِت َواأَلْ ِض ِإ َُه َ اَن َغُفو ُا  َِحيُما
ارمروف انزؿ اف رب ار كرارف  كءف ارمروف ءلطؿ اانراةات ث كر اثل   كررس ءف 

 ااادا تد اانرا  اف تلؿ ن يط  ءك اين كف لآ ررف ان ثنكلنط.
" نل ػػرر ارنلػػن ار رلػػن رػػرس إال ازرجػػك انن لػػكن اػػف  رمػػكؿ جكردنيػػرلر:ك 

ا كرؼ كوراة درنرل ل  ؿ انفكرط لكر نكفر اررلكدرل كارايرارل ارنن نػأير للػك 
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نأيران ىارمك  كارنن روهك جدررة لػأف نػكتظ اػن لنػن كطنػط ىكط ػل درنرػل فػكدتل   
 وُ) ركن"افكرت ىمردة انطكل ى رلك ت لط   ثاك فكر ل د هذ  ارن كررـ كاركن إرل

نػػػك رر ػػػكرمنك كرمػػػزز ن كيػػػنك ذرػػػؾ ار رػػػكؿ Noldkahرمػػكؿ نكردثػػػط ) و "كاآ
اريمرـ كار كز ان ارانطؽ كار مر ارادتذ ان اماثكر كاال طراب كىدـ االنيكؽ 

 .وِ)ارذم نرا  ان ارمروف"
و اػن Wilhelm Rudolpn) كذثر اراين رؽ امراكنن ا ل ػـ ركدرػؼ

 des Qorans von  judentum und christentum die Abhan):ثنكلط

gigkeit نات ىنكاف ثرؼ اتنػلس اااػد و  اػف اررلكدرػل كارنفػرانرل ؟ كارػط
نص ى ل ينل كى ررف اك  كن اف ارمروف ارثررـ اأ كذة اف ارنكراة كااػك تكرػط 

إذا ثػػكف اااػػدا تػػد تػػرء ن ػػؾ ارثنػػب اػػال لػػد ءف رثػػكف تػػد اتنػػلس " اػػن هػػذا ار ػػأف:
هػػذا اػػك نيػػنطرذ ءف    الػػؿ ا ػػؿ ذرػػؾ؟ءدرجلػػك اػػن ارمػػروف ػػض ار لػػكرات انلػػك ل

ىنػػداك ن اػػص ن ػػؾ ار لػػكرات ارنػػن رجػػكز رنػػك اػػذ ارنيػػكاأ ءف  نمطػػذ ارػػط لػػرءم
 .وّ)ن ٌدهك امنليل"

كيرد ا ل ـ ىددا اف اماي ل ى ل اانرامط اريكلؽ كاػف ذرػؾ اػك كرد اػن 
للْن ﴿ ارمػػروف اػػف تكرػػط يػػلاكنط: للري  ِّ لَللُ  اْلَقللْدِ  َخيلْ    كهػػذا ّتارمػػدر: ﴾َألْللِ  َهللْار  لَيلْ

 )مف ركاك كاادا ان دركرؾ  رر اف ءرؼو. ىند  اينمل اف ثنكب ار لد ارمدرـ
كءنط ررس كارك  لػؿ هػك نجارػذ   ا ارمكؿ ركان لن دد افكدر ارمروفهذ

 كن  رؽ اف هنك كهنكؾ.
  هػذا للنػكف ىظػرـ  كرػن كاف ى ػل  ػكث نلـ كنمكؿ رلؤالة اراين رترف

يلػكت ء ػركة ل رػدة ىػف ارفػكابص  ر نؽ ارن كناػف نيػأرلـ هػؿ نؤانػكا لػأف   كاآ

                                                           

 .ٗٓارغكرة ارننفرررل ص  و(ُ
 .ِّ/ُانكهق اراين رترف ان اردرايكت ار رلرل  و(ِ
ف ل ارمروف لكررلكدرل كارايرارل د. ا ل ـ ركدرؼ  نرجال ىفػكـ ارػدرف ا نػن نكفػؼ   و(ّ

 ـ.ُْٕٗ  دار ارط ر ل ر طلكىل كارن ر لرركت َُٓص
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  ﴿َِٕ﴾  
  

؛ إذ كا أ اف ارطرح ءنط ال رؤاف لػذرؾ ارثنب ارامديل كان اف ا؟ كارجكاب
 رك ثكف رؤاف لذرؾ رلط ت ثؿ ءتكارط كاانراةانط.

ادىل هؤالة ءف ارمروف اأ كذ اف اررلكد كارنفكرل  ثرؼ ذرؾ كرغنلاك   
رلػػػػن افػػػػرأ لػػػػؿ اػػػػن تاػػػػل ار فػػػػكال كارلالغػػػػل  تػػػػكؿ غرػػػػر ىرلرػػػػل  كارمػػػػروف ى

َِلُِّملللُه َبَشلللري ِلَسلللاُن الَلللِذِف يُلْلِحلللُدوَن ِإلَْيلللِه ﴿ ن ػػػكرل: ِْلَلللُ  َأ َلُالللْ  يَلُقولُلللوَن ِإََِّلللا يُل َوَلَقلللْد  َل
 .[301]مق حد: ﴾ َأْعَجِملٌّ َوَ َذا ِلَساني َعَرِيٌّ ُ ِ نيي 

َوَ لا َ لاَن َ لَذا ﴿ :قلد هي حل  ، ب مقهل بةومقب آن مقك  م  لء اياال قلكي  
َُ اْلِكتَللاِب  اْلُقللْرآُن َأْن يُلْفتَلللَرن ِ للْن ُاوِن ا َِ َوَلِكللْن َتْاللِديَب الَللِذِف بَلللنْيَ يََديْللِه َوتَلْفِاللي

َِاَلِمنيَ   [13] و س: ﴾ َ   َْيَب ِ يِه ِ ْن َ بِّ اْل
  كنػػػص لطررػػػؽ ثػػػط رػػػل ض ورامػػػط اػػػكؿ ارمفػػػص ارمرونػػػنكىػػػرض نكرد

إف ثػؿ اراكا ػذ " ر ى ل اينمكة ارمفص ارمرونػن اػف ارنػكراة ارمػكؿ:غرر الك 
  لػػراهرـ رنناػػن إرػػل ار نػػرة ارادنرػػلارمرونرػػل ارنػػن ركفػػؼ ارلػػك اإليػػالـ لأنػػط درػػف إ

ا نداك  كب ءاػؿ اااػد ونػذاؾ اػف ءف ءهػؿ ارثنػكب ارػذرف تػد ازجػك درنػط لػدرنلـ 
ن كرراػػط كرض الػدمرك انػذ ارلدارػػل رػـ رررػػدكا االىنػراؼ لػػط  لارػث اػػف جلػل ال ن ػػ

  كاػػػف نكارػػػل ء ػػػرل اػػػف جلػػػل ال ريػػػلؿ ى ػػػل ءهػػػؿ اراثرػػػل ارالثػػػرة اػػػف نكارػػػل
  كهثػػذا ن ػػلث اااػػد لػػدرف إلػػراهرـ كب ارط ػػف ارلػػك ثػػأتكاؿ اكيػػل كىريػػلارثنػػ

 .وُ)ارذم يات اثكننط ىند اررلكد كارايراررف ليلب ىدارنط كطكىنط ا"
اػػف  -اػػف كجلػػل نظػػر نكردثػػط  ارػػنص اريػػكلؽ رؤثػػد اتنلػػكس اااػػد 

كءف ارمفص ارمرونػن غرػر   هلكف ارنفكرل ان راالنط ارنجكررلءالكر اررلكد كر 
جػػكد ن ػػكلط لػػرف نظػػرا رك   مل اػػف ارثنػػب اررلكدرػػل كارنفػػرانرلكءنػػط ايػػن  ىرلػػن

ناػك ر فكاب ال رينند إرػل ءدرػل ى ارػل   كهذا ثالـ اجكؼارمروف كهذ  ارثنب   كاآ
 ت ار ثررل كاريمكارل كررس ى ل ارانلق ار  ان امفرؿ.ثالـ رمكـ ى ل ارمنكىك
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كاػػك تكرػػط نكردثػػط ل رػػد ىػػف ارفػػكاب إذ ال اجػػكؿ ر اكازنػػل لػػرف ءيػػ كب 
ا ال ىػف ارغكرػل رػدل ثػؿ انلاػك إف ارمفػد   رمفل ارمرونرل كارمفل ان ارنكراةا

اػػػنلـ    كناثػػػفرر كارنلكرػػػؿ ااػػػك  ػػػكر كا  ػػػرع ااػػػف ارمفػػػل ارمرونرػػػل هػػػك ارنػػػذث
  كتػػد نػػرد اػػن ارمػػروف لايػػب اػػك رمن ػػرط ارامػػكـ  كرػػذرؾ نثػػرر ارمفػػل ار ػػرطكف

 .وُ)ى ل يلرؿ اإل كرة كارن ارأ؟
 إف نظرة نكردثط كاف ى ل  كث نط اف اراين رترف امراػكف اػف ءايػكؿ:

  انظػركا إرػل نكل ل اف ىمكمدهـ اردرنرل كركرركس ا لككزف  و H.Eealdإر كرد )
نػػص امػػػدس ال ر  ػػذ ر ن ثرػػػر    كنيػػػكا ءف ارمػػروفارل ػػرم كجارمػػروف نظػػرة ارننػػػ

 .ار م ن
رمػكؿ ارػػدثنكر دراز: "الاػػك لػػذؿ اراغر ػكف اػػف ااػػككالت رنجارػػذ نمػػط 

  ينمكؿ: جلػد  ػكمذ نرل كارامكمؽ اررلكدرل كارايرارلارن كلط لرف ارامكمؽ ارمرو
لػػؿ إف ذرػػؾ يػػرثكف ا نػػك  لػػكرارؼ اركااػػد افػػطنكع ءيػػ ال ن رػػد انلػػك ارالػػكدئ 

َوِإ َلُه َلِفلل زُبُلِر ﴿اريػكلمل  ارمرونرل  إذ إف هذ  ارن كررـ اكجػكدة اػن ارثنػب ارانزرػل 
 ِإَن َ للللَذا َلِفللللل الاالللللُحِ  اأُلوَك  ُصللللُحِ  ِإبْلللللَراِ ي َ ﴿   ُٔٗتار ػػػػ راة:﴾اأَلَولِللللنيَ 
ءف  ػػلكدة ى اػػػكة لنػػن إيػػػرامرؿ دررػػؿ ثػػػكؼ     ثاػػػكُٗػػػ ُٖتامى ػػػل: ﴾َوُ وَسلله

َُ ﴿ ى ػػػػػػػػل فػػػػػػػػدتلك: َِْلَمللللللللُه ُعَلَمللللللللاء بَللللللللِ  ِإْسللللللللَرائِي  ﴾َأَوََلْ َيُكللللللللن َ ُللللللللْ  آيَللللللللُ  َأن يَل
  .ُٕٗتار  راة:

كرثف االن كؽ  نة  كاالتنلكس  نة و ر  كلرنلاك اراغ  كيذ رـ راظ 
 .وِ) لأف رجد اف را   -امتؿ ر ى ل انل كتننك اراك-

ءك  رمد اككؿ اراين رتكف إيلػكت ءف ارمػروف ارثػررـ اػف نػأررؼ اااػد   
ءنط اف ك ذ ارل ر  ءك ءنط نمؿ اف غرر  اف ارنكراة كاإلنجرؿ كارثنب اريػكلمل  
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 .ِّ -ُّ  كاراين رتكف كاردرايكت ارمرونرل صٓلرركت ط 
 .ُْٔاد ؿ إرل ارمروف ارثررـ ص  و(ِ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِِٕ﴾  
  

 كتػد ان ػذكا إليلػكت هػذ  ارػدىكل كيػكمؿى ثيرػرة  كث لػك لكط ػل لكمدرػل كارلػراهرف.
الللُه بَِيِميتِللَ  ِإُ ا َ ْ تَللاَب ﴿ تػػكؿ ن ػػكرل: لُللو ِ للن قَلْ ِلللِه ِ للن ِ تَللاب  َو َ َرُ َوَ للا ُ تللَ  تَلتلْ
َُِلونَ   .[84]مقع ك وت: ﴾اْلُمْ 

كارريكرل ار كنال ءثدت ى ل اك هك فارأ ان ارثنب اريكلمل كءلط ػت   
ذا ان ؽ ارمروف اذ ارثنب اريكلمل ان ارن كررـ ار كال إال  إنط رػـ غرر ارفارأ  كاآ

ر  ؽ انلاك ثاك ردىن اراين ػرتكف كاػف يػكر ى ػل درللػـ  لػؿ اثػؿ ر ريػكالت 
َُ  َِإ َُه  َلَزلَلُه َعلَله قَلْل ِلَ   ﴿ ارياككرل كاريكلمل  تكؿ ن كرل: ُْ َ ن َ اَن َعُدوًّا ّلِِّْْبِي ُق

قاُ لَِّمللا بَلللنْيَ يََديْللِه َوُ للُدن َوُبْشللَرن لِْلُمللْ ِ تِ  [، وقييلد 53]مق بيي  : ﴾نيَ بِللِإْ ِن ا ِّ ُ َاللدِّ

ُِ ﴿ يعلقى: لن قَلْ ل َُِكل   ِّ قُا لَِّملا َ  يَا َأيلالَالا الَلِذيَن ُأوتُلوْا اْلِكتَلاَب آِ تُلوْا ِنَلا  َلَزْلتَلا ُ َالدِّ
َِتَللا َأْصللَحاَب الَسلللْ ِ   َِللتَلُاْ  َ َملللا َل َِْمللَ  ُوُيوُ للا  َلتَلُرَاَ للا َعلَللله َأْابَا َِ للا َأْو  َلْل َأن َ 

ُِو ُ وََ اَن أَ   [.83]مق هلء: ﴾ْ ُر ا ِّ َ ْف

كءك أ اردثنكر طط ايرف: "ءف ارمروف ثالـ رـ نياذ ار رب اي ط تلػؿ   
ءف رنزؿ اف ارياكة  الك ررس   ران  منط رـ رجر ان امكزاف كارمكاان كار ركؿ 
ى ل اك جرل ى رط ار ػ ر  كرػـ ر ػكرؾ ار ػ ر ارػذم ءر ػك  اػن كفػؼ امطػالؿ 

كفػػؼ ارانػػرف إرػػل امالػػل  كال اػػن كفػػؼ اإللػػؿ اػػن ءيػػ كرهك  كاررلػػكع  كال اػػن
ا ػػر كال اػػدح كال هجػػكة  كال اػػرب ارلػػك ارطػػكاؿ كارمفػػكر  كرػػرس ارػػط غػػزؿ كال 

 .وُ)ارثر كار ر"
ثاػػػك كفػػػ ط ارمػػػروف ءارػػػك رػػػـ رمػػػرء كرػػػـ رثنػػػب كرػػػـ  ثػػػكف ارنلػػػن اااػػػد   

رجكرس ءالكر اررلكد  كال رهلكف ارنفكرل ثاك ردىن اراين رتكف لدىكة إلطػكؿ 
 إىجكز ارمروف كتداينط  كررثزكف ءف ارمروف فنكىل ل ررل.

رمػػػد جػػػكدؿ ارنلػػػن ارنفػػػكرل اػػػن إنجػػػر لـ  كاررلػػػكد اػػػن نػػػكرانلـ دكف ءف   
ـ هػػػك رػػػدىكهـ إرػػػل ارػػػدرف اراػػػؽ  كرك ػػػأ رلػػػـ رمرءهاػػػك  ءك ر ػػػن اػػػك ارلاػػػك  يػػػ
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ار رامذ ارنن نن لـ ان اركنلـ  كيلؿ إن كة ىالتكت اجناكىرل نلر ػل نمػـك ى ػل 
 . وُ) اركد كاركمكـ  كرث ؼ رلـ ىف اثنكف  اكمرهـ

كتػػػػد تػػػػػرض ا ل ػػػػػض ارغػػػػرلررف رر ػػػػػلد لن ػػػػػرد ءيػػػػ كب ارمػػػػػروف  رمػػػػػكؿ 
ؿ ءير ر غل ارنن ءينزؿ للك  كرـ ءر ايركلكرن ان يننثرر: "إف ارمروف تد ءلمل ءجا

اك ري لط ذرؾ ان جارذ ءدكار ارنكررخ اردرنن ر  كرـ اإلنيكنن  كهػذا اماػر ر يػر 
ارنأيرر ار ظرـ ارذم ءاديط هذا ارثنكب ى ل ار رب ارذم اىنمػدكا ءف اااػدا اػن 
ا كراػػط اريكذجل)ارليػػرطلو ال ريػػنطرذ ءف رؤرػػؼ لن يػػط هػػذا ارثنػػكب  كءف ال لػػد 

 .وِ)كف تد ءاال  ى رط جلررؿ اف ىند ا"ءف رث
كر جػػػب اراػػػرة اػػػف اراين ػػػرترف امراػػػكف ارػػػذرف رفػػػركف ى ػػػل انناػػػكؿ 
ارمػػروف اػػف ارنػػكراة كاإلنجرػػؿ  كهػػذا ثػػالـ ا ػػكرؼ ر امرمػػل  كارامكرنػػل لػػرف ارمػػروف 

 كارثنب ارامديل غرر املكرل  كال ءيكس رلك اف ارفال.
جػػػػزة اػػػػف اػػػػررـ ار ػػػػذراة ريػػػػكال كرػػػد لا  اكرايػػػ اكف رػػػػركف ىريػػػػل 

 ارلنكؿ  كررس الف ا  كال انادا ا ط ان ارجكهر  لؿ هك ىلد   تكؿ ن كرل:
َِْمللِ  َعَلْيللَ  َوَعلَلله َوالِللَدِتَ  ِإْ  َأيَلللدتالَ  ﴿ ِإْ  قَللاَل اّ ُ يَللا ِعيسلله ابْللَن َ للْرمَيَ ا ُْ للْر ِ 

وََ ْاالُ َوِإْ  َعَلْمتُلَ  اْلِكتَلاَب َواَلِْْكَملَ  َوالتَللْو َاَة ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّ  الَتاَس ِ  اْلَمْاِد 
للُرا بِللِإْ ِف  ُُ ِ يَاللا  َلَتُكللوُن  َيلْ للنِي َ َاْيََّللِ  الََللْ ِ بِللِإْ ِف  َلتَللتُف َِّ َُ َوِإْ  َرْلُللُب ِ للَن ال َواِلِ يلل

َُ َوتُلللْْبُِئ اأَلْ َمللَه َواألَبْلللَرَص بِللِإْ ِف َوِإْ  ُرْللِرُج اْلَمللوتَ  ه بِللِإْ ِف َوِإْ  َ َفْفللُ  بَللِ  ِإْسللَرائِي
ُاْ  ِإْن َ لللَذا ِإ َ ِسلللْحري  ال ِلللنيي   ﴾َعتلللَ  ِإْ  ِيَّْلللتَلُاْ  بِاْل َليِّتَلللاِت  َلَقلللاَل الَلللِذيَن َ َفلللُروْا ِ لللتلْ

  ا َلَقْد ِيَّْلُتْ  َهلْيَُّا ِإاًّ   َوقَاُلوا اَرََذ الَرْْحَُن َوَلُدا ﴿   كتكؿ يلاكنط: َُُاراكمدة:ت
ََْرَن ِ ْتُه َوتَتَشبال اأَلْ ُض َورَِلرال اّْلِ َلاُل َ لدًّا  َأن َاَعلْوا لِللَرْْحَِن   َتَكاُا الَسَماَواُت يَلتَلَف

                                                           

 رنظر: اريكلؽ. و(ُ
  دار ارن ػر َُٖرنظر ارمػروف ارثػررـ اػف ارانظػكر االين ػراتن د. اااػد ءلػك رر ػل ص  و(ِ

 ـ.ََِِهػ ُِّْر جكا كت افر ط امكرل 
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اُل َ لن ِ  الَسلَماَواِت َواأَلْ ِض ِإ َ   َوَ ا يَتَ ِغلل لِللَرْْحَِن َأن يَلَتِذلَذ َولَلُدا   َوَلُدا  ِإن ُ ل
  ّٗػٖٗتاررـ: ﴾ُداآِت الَرْْحَِن َع ْ 

َوقَلللللْو ِِْ  ِإ َللللا قَلتَلْلتَللللا ﴿   تػػػػكؿ ن ػػػػكرل:راػػػػذ كرػػػػـ رفػػػػ ب كءف ىريػػػػل 
اْلَمِسلليَ  ِعيَسلله ابْللَن َ للْرمَيَ َ ُسللوَل ا ِّ َوَ للا قَلتَللُللوَُ َوَ للا َصللَلُ وَُ َوَلِكللن ُهلل َِّه َ ُللْ  َوِإَن 

ْتللُه َ للا َ ُلل  بِلل ِه ِ للْن ِعْللل   ِإ َ اتِّ َللاََّ الظَللنِّ َوَ للا قَلتَللُللوَُ الَللِذيَن اْختَلَلُفللوْا ِ يللِه َلِفللل َهلل ّ   ِّ
َُِه اّ ُ ِإلَْيِه وََ اَن اّ ُ َعزِيُزا َحِكيُما  . ُٖٓ-ُٕٓتارنيكة:  ﴾يَِقيُتا   بَُ  َ َل

َُ اْلِكَتاِب َ  تَلْغُلوْا ِ  ِايِتُكْ  َوَ  تَلُقولُلوْا َعلَله ا ِّ ِإ َ اَْلَلبِّ ﴿ :كتكؿ  ِإََِّلا  يَا َأْ 
ْتلُه  َليِ ُتوْا بِلا ِّ وَ  ُ ُسلِلِه َوَ  اْلَمِسيُ  ِعيَسه اْبُن َ ْرمَيَ َ ُسلوُل ا ِّ وََ ِلَمتُلُه أَْلَقاَ لا ِإَك َ لْرمَيَ َوُ وحي  ِّ

ُرا َلُكْ  ِإََِّا اّ ُ ِإَلهي َواِحدي ُسْ َحا َُه َأن َيُكوَن َلهُ  َوَلدي َلُه َ ا ِ  الَسَماَوات  تَلُقوُلوْا َثالَثَ ي ا تَلُاوْا َخيلْ
  .ُُٕتارنيكة: ﴾َوَ ا ِ  اأَلْ ِض وََ َفه بِا ِّ وَِ يالُ 

لريػػكرل ناػػ  ءتطػػػكر ارػػن س اإلنيػػكنرل ى اػػػك   رمػػد جػػكة ارنلػػن اااػػػد 
 .هك ارركان  كنجرب نيكؤرلك ار ثرمكنركم ظاأ

ا كنرػػػػط ال رجػػػػكز نرجاػػػػل ءر ػػػػكظ ارمػػػػروف  كءف ارجػػػػكمز ارػػػػط نرجاػػػػل ثاػػػػك 
كهػذا اػف   وُ)اليناكرل نمؿ ار  ظ اف ارػنص ارمرونػن ار رلػن إرػل ءرػل رغػل ء ػرل

 إىجكز ارمروف كلالغنط.
نمػػكؿ ءنػػك اكررػػك  ػػاؿ: "رطػػؼ ارث اػػكت ار رلرػػل كدتنلػػك كرتنلػػك كءنغكالػػك 
نج ػػؿ اػػف ارفػػ كلل لاثػػكف نرجانلػػك  ال نيػػنطرذ نرجاػػل ءف نياػػكاظ ى ػػل ركح 

رفػػ كلكت اػػن ن يػػرر ارا نػػل  كال كال ريػػلؿ ك ػػثؿ ارػػنص ار رلػػن  كهػػك رمػػكد 
ى ػل ارمػكرئ غرػر ار رلػن طررمػط للػذا ر لػـ ارمػروف  لػؿ هنػكؾ ار طػر ارػكارد اػػن 
ىدـ اإلراكـ لكريركؽ ارثكاػؿ ر ػنص  كافػؿ ءجزامػط  يػـ ن يػر ار لػـ  ءك اميػكء 

                                                           

رنظػر: لاػػث اػػن نرجاػػل ارمػروف كءاثكالػػك ر  ػػرخ اااػػد افػط ل اراراغػػن  ػػرخ ارجػػكاذ  و(ُ
هػػػ  كثنكلػػل ُِّْ  هدرػػل اج ػػل امزهػػر  ػػكاؿ ٖٕ  ٕٔ  ّٔ  ِّامزهػػر اميػػلؽ ص 

ارمروف لكرريـ اإلاالمن كاراػركؼ ارالنرنرػل اتنرااػكف اراك ػكف  د. ىلػد اراػن ار راػككم 
 ارل.دار ارنكزرذ كارن ر اإليال  ٖٓ -ُّص 
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اػػف ذرػػؾ ار لػػـ ار ػػكطا  كنػػكدران اػػك ر ػػن غرػػر ارايػػ ـ ثرػػؼ طلػػذ ارمػػروف وداب 
 .وُ)كانكنلـ  اريمكارل اف لالغل ك ط كز رال كنرنرؿ"اراي ارف  

مراكف  كفل هك ارن ارـ إف ار طأ ارذم كتذ ارط اراين رتكف ىكال كا
رثػػػف ارمػػػروف   درػػػل كارنفػػػرانرل ى ػػػل اإليػػػالـءم إيػػػمكط اػػػك اػػػن اررلك   كاإليػػػمكط

كاإليػػػػالـ ال   اػػػػك جكهررػػػػك  اػػػػكرمروف ال نػػػػكررخ رػػػػطكاإليػػػػالـ ر ن ػػػػؼ ىنلاػػػػك ا نال
اػػذ ارمػػروف اػػرة كااػػدة اػػن  ر  ػػذ ر نغررػػر اػػن ن كرراػػط كءفػػكرط كيكالنػػط  امػػد جي

  كنث ػػؿ زاػف ارػػكان  كءغ ػػؽ اريػنكر ىػػف هػػذا اماػر اػػكر اػػكت ارنلػن اااػػد 
ِإ َلللا ََنْلللُن ﴿ :رػػػر ءك نلػػػدرؿ ءك ناررػػػؼ  تػػػكؿ ن ػػػكرلا ن ػػكرل لا ظػػػط اػػػف ءم نغر

   ءاػػػك غرػػػر  اػػػف ارثنػػػب اريػػػكلمل امػػػد ٗتاراجػػػر" ﴾اِ ظُونَ  َلَزْلتَلللا اللللذِّْ َر َوِإ َلللا لَلللُه ََلَللل
ؿ ارلك اإلنيكف اغرر كلدؿ تكؿ ن كرل: ُِوَن َأن يُلْ ِ ُتوْا َلُكْ  َوَقْد َ اَن ﴿ ند ي ََْم َأ َلَت

َِْلُملللونَ  لللِد َ لللا َعَقلُلللوَُ َوُ لللْ  يَل ِْ ُِوَن َ لللاَلَ  ا ِّ ُفَ ُ َّرُِ و َلللُه ِ لللن بَل ُاْ  َيْسلللَم لللتلْ  ﴾َ رِيلللبي  ِّ
ِِِهُُ﴿ كتػػكؿ يػػلاكنط:   ٕٓتارلمػػرة: للَن الَللِذيَن َ للاُاوْا ُ َّرِ ُللوَن اْلَكِلللَ  َعللن َ َواِ لل ِّ ﴾ 
   كرغػػػـ فػػػراال ارػػػنص ارمرونػػػن اػػػرف اراين ػػػرترف اػػػك زارػػػكا رلػػػزكف ْٔتارنيػػػكة:

كرؤانػػػكف لػػػأف   ارامػػػكمؽ  كر ااػػػكف اماثػػػكـ لكيػػػـ ارلاػػػثكرغػػػكرطكف كرم لػػػكف 
  كهػػػذا للنػػػكف ىظػػػرـ  كزرػػػؼ ايػػػؿ لػػػكتن ارنفػػػكصمػػػروف ر  ػػػذ ر نمػػػد ارػػنص ار
 كلرؿ.

ثكرني رػػث كارفػػ ب   ءفػػكؿ ىمرػػدة ارنفػػكرل رمػػد ءنثػػر ارنلػػن اااػػد 
كهػػك رنثػػر ى ػػرلـ اثرػػؼ رنمػػؿ ىػػنلـ؟ كثرػػؼ رنمػػؿ ىػػف اررلػػكد  كار ػػداة كارث ػػكرة 

 كرنثػػػر لاػػػك ننػػػزؿ ى رػػػط اػػػف ارػػػكان ناػػػرر لـ رثنػػػكللـ؟ تػػػكؿ ن ػػػكرل:  ا نمػػػدهـ
ُي لِّلَللذِ ﴿ يَن َيْكتُ ُللوَن اْلِكتَللاَب بِاَيْللِديِاْ  ُفَ يَلُقولُللوَن َ للَذا ِ للْن ِعتللِد ا ِّ لَِيْشللتَلُروْا بِللِه  َلَويْلل

َلا َيْكِسلُ ونَ  ُي َ ُلْ  مِّ َلا َ َت َلْ  َأيْلِديِاْ  َوَويْل ُي َ ُل  مِّ    الػؿ ٕٔتارلمػرة: ﴾ََثَتاُ قَِلياُل  َلَويْل
رلػػكد اراػػكا كلػػدركا  يػػـ رنمػػؿ ىػػنلـ ل ػػد ارمػػكؿ ارفػػررأ اػػف ارػػكان لػػأف ءالػػكر ار

 ثاك ردىن هؤالة إف هذا ر نة ىجكب؟! ارنلن اااد 
                                                           

 .ُِاإليالـ ثلدرؿ ص و(ُ
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كنػػػكرد اػػػك رلطػػػؿ دىػػػكل ءف ارمػػػروف افػػػدر  اإلنجرػػػؿ كارنػػػكراة ارػػػث إف 
لرف  ا ال ءفاكللاك رجل كف اك ءكرد ارمروف اف ءفكؿ ىدردة رـ نرد ان ارثنك

رػػـ ر  الػػك ءاػػد اػػف   امػػد ء لػػر ارمػػروف ىػػف ء ػػركة ىػػف ن فػػرالت اػػن اماػػداث
  امػد ء لػر ارمػروف ىػف اذ ءنلػك نن  ػؽ لفػارـ ايػكمؿ درنرػلءهؿ ارثنكب ءن يلـ 

  ثاػػك ء لػػر ىػػف ء ػػركة ناػػدث اػػن راػػررـ ار ػػذراة ل ػػد كالدنلػػك ث كرػػل زثررػػك 
  لؿ ء لر ارمروف ىف ء ركة اك زارت غكملػل راينملؿ ثكننفكر ارركـ ل د غ للـا

ثكن  ػػػػكض ار ػػػػغط ارجػػػػكم اػػػػن ءىػػػػكرن  ىػػػػف ار  ػػػػـ اراػػػػدرث انػػػػل ركانػػػػك هػػػػذا 
َ َمن يُرِِا اّ ُ َأن يَلْاِديَُه َيْشَرْح َصْدَ َُ ِلإِلْسلاَلِ  َوَ لن يُلرِْا ﴿ ارارن  كت  تكؿ ن كرل:

ُُ اّ ُ اللّرِْيَ   َِ َُِد ِ  الَسَماء َ َذِلَ  ََيْ ُْ َصْدَ َُ َ يُِّقا َحَرُيا َ َاََِّا َيَا َِ َأن ُيِ َلُه ََيْ
   .ُِٓتامن كـ: ﴾ه اَلِذيَن َ  يُلْ ِ ُتونَ َعلَ 

اػف   رتكف درػرال كااػدا نم رػك ىػف ن مػن ارنلػن اااػد نكرـ رذثر اراي
رلػػكدم ءك نفػػرانن  فػػارأ ءف هنػػكؾ نمػػكط ان ػػكؽ لػػرف ارمػػروف كارثنػػب اريػػكلمل 
ارنػػن رػػـ رن   لػػك ارنفػػارؼ كارناررػػؼ  كهػػذا ال  ػػالؼ اكإليػػالـ جػػكة افػػدتك 

َوَأ َزْلتَلا ﴿   كءكجػب ى ػل ارايػ ارف ءف ر نراػكا للاػك  تػكؿ ن ػكرل:ر نكراة كاإلنجرؿ
قُا لَِّملا بَللنْيَ يََديْلِه ِ لَن اْلِكتَلاِب َوُ َاْيِمتُلا    ْٖتاراكمػدة: ﴾ِإلَْيلَ  اْلِكتَلاَب بِلاَْلَبِّ ُ َالدِّ

 .وُ)كااك ريلؽ ريلت لطالف ء ذ ارمروف اف ارثنب اريكلمل
رغرر ارلك ل د نزكؿ اركان للػك تػكؿ ا ال ىف ءف رلدؿ ارنلن ث ال ءك 

َله َعَلْيِاْ  آيَاتُلَتا بَليَِّتات  قَاَل اَلِذيَن َ  يَلْرُيلوَن ِلَقاء َلا ائْلِ  ِبُقلْرآن  غَلْ ِ َ لَذا ﴿ ن كرل: َوِإَ ا تُلتلْ
لَللُه ِ للن تِْلَقللاء  َلْفِسللل ِإْن أَتَ ِللُه ِإ َ َ لل ُْ َ للا َيُكللوُن ِأ َأْن أَُبدِّ لْللُه قُلل ُُ ِإْن َأْو َبدِّ ا يُللوَحه ِإَأَ ِإّفِ َأَخللا

ِْللَ  ﴿:    كتػػكؿ ُٓترػػكنس: ﴾َعَاللْيُ  َ يِّ َعللَذاَب يَلللْو   َعِظللي    تَللا بَل َولَللْو تَلَقللَوَل َعَليلْ
ُِ   أل َِْتا ِ ْتلُه الْلَوِتنيَ َخْذ َا ِ ْتُه بِاْلَيِمنِي اأَلقَاِوي ََ اػكرمروف    ْٔ-ْْتاراكتػل: ﴾ُفَ َلَق

 نكر  ارالرف كراال ا ر  كرارف.كان ا ارانرف 

                                                           

 .ّٓ -ِٓافدر ارمروف ارثررـ  د. ىلد اركدكد لف املكؿ انرؼ ص و(ُ
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كاإلنجرػػػؿ كارمػػػروف اػػػن  رمػػػد نػػػص نكردثػػػط ى ػػػل كجػػػكد ان ػػػكؽ لػػػرف ارنػػػكراة
  كءف "امػػرا ثؿ "تػػرء" ار رلػػنتػػكؿ إف ر ػػظ "تػػروف" ان ػػذ اػػف ار ػػ لػػؿ  ءاػػكر ثيرػػرة

  ثاػػك اػػأ كذة اػػف ارنػػكراة كاإلنجرػػؿ وُ)رػػل ثكنػػت  ػػثال اػػف ء ػػثكؿ ارنػػأير لػػطار لر 
ك رمكرػػط  ػػلرنغر  ػػد ذرػػؾ إرػػل درجػػل االىنمػػكد لػػأف ا رػػل تػػكؿ :"راثننػػك تلػػكؿ اػػ

لػكرا ـ ارالاػؽ ىػف اإليػراة . ىف طررػؽ جاػذ هػذ  ارػرؤل ء ر ت الامكن  وُٓ)
 .وِ)  كثذرؾ نات نأيرر ناكذج رلكدرل ءك ايرارل يكلمل"ارامدس

رمػروف كارثنػب ارامديػل غرػر كارامكرنػل لػرف ا  كهذا ثالـ ا كرؼ ر امرمل
ف ارلاػك ءر ػك ءكال لػأكؿنػزؿ اػن ياليػل كى ػررف ىاكرمروف   املكرل ءاػك   كاػك كدكًٌ

كال ركجػػػد   دكف إال ل ػػػد ياكناكمػػػل ىػػػكـ نمررلػػػك  كاي لػػػك لػػػكتن ارثنػػػبارنػػػكراة ا ػػػـ نػػػ
مروف ارثررـ اػن ثاك ان ارثنب ام رل  امد دكف ارص ارمرونن كندكرنط نكررخ ر ن

اراين ػرترف امراػػكف     الاػػك راػك تكرػػط نكردثػط كاػػف نل ػط اػػفزاػف نزكرػػط الك ػر 
رغػـ ءف هػػذ  ارثنػػب  ارمػروف اػػف ارايػرارل ءك اررلكدرػػل  كغرػر امراػػكف  اػف ء ػػذ

ثاػك تكرػط   ذا اػك ءثػد ى رػط ارمػروفكد  لك ارناررؼ كارنلػدرؿ  كهػ ن ددت ني لك 
ِْتَلل﴿: ن ػػكرل ََِ ِِِه َويَلُقولُللوَن  للَن الَللِذيَن َ للاُاوْا ُ َّرِ ُللوَن اْلَكِلللَ  َعللن َ َواِ لل َتا ِّ  ﴾ا َوَعَالليلْ

 . ّْتارنيكة:
َأ َللالَ يَلتَللَدبَلُروَن ءاػػك ارمػػروف ا ػػرس رػػط يػػكل نيػػ ل كااػػدة  تػػكؿ ن ػػكرل: ﴿

  .ِٖتارنيكة: ﴾اْلُقْرآَن َوَلْو َ اَن ِ ْن ِعتِد َغْ ِ ا ِّ َلَوَيُدوْا ِ يِه اْخِتاَل ُا َ ِث ُا
ا ػػػال ىػػػف كر ن ػػػؼ ارمػػػروف ىػػػف ارثنػػػب ام ػػػرل اػػػن نظاػػػط كنرثرلػػػط  

هػن اررثرػزة امكرػل كاريكلنػل    ا مردة اإلراػكف كارنكارػد اػن ارمػروفءفكؿ اإلراكف

                                                           

  كرنظػػػر: إ ػػػثكررل الػػػـ ارػػػنص ارمرونػػػن اػػػن ارثنكلػػػكت االين ػػػراترل ْٔ/ ُنػػػكررخ ارمػػػروف  و(ُ
اج ػل  ّٓص  اإليرامر رل درايل نمدرل نا ر رل رناكذج ا نػكرة د. ءااػد فػالح ارللنيػن

 ـ.َُِْارينل ار ك رة نكاالر  ُٓارلاكث كاردرايكت ارمرونرل ع
 ٖٗ/ ُنكررخ ارمروف  و(ِ
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  اكإلنجرػػؿ اػػيال ال نكجػػد ارػػط ار كفػػرل ى ػػل اإلطػػالؽ  اػػك ىنػػدهـ ياليػػل  ارػػط
 ثاك نيلكا  ارفكالل كاركرد  كهذا ان ن ىف اإليالـ ناكاكن.

نرجاػػػل ا كنرػػػط كءف ارجػػػكمز ارػػػط   ال رجػػػكز نرجاػػػل ءر ػػػكظ ارمػػػروفثاػػػك  
كهػذا اػف   وُ)اليناكرل نمؿ ار  ظ اف ارػنص ارمرونػن ار رلػن إرػل ءرػل رغػل ء ػرل

 إىجكز ارمروف كلالغنط.
رمد فػرح ا ظػـ اراين ػرترف امراػكف ءف اإليػالـ كارايػارل ر نمرػكف اػن        

اػػػدريلاك ىػػػف ارجنػػػل لكرفػػػكر ارايػػػرل ارانثػػػررة  كهػػػذا ناػػػد ر ا ػػػكىر ارجػػػدررة 
مروف لرئه اف اميكطرر كار رااكت  كاك جكة ارط ىػف اررػكـ ا  ػر لكالانراـ  اكر

كان ػػكذ ارمػػػروف ءيػػػ كب   رك امػػػكمؽ ال  ػػػؾ ارلػػك ى ػػػل اإلطػػػالؽكىػػف ارارػػػكة ارػػدن
ظلكرهػك اػن فػكرة لركنرػل  ػكممل  اراجكز هػك لايكلػل ارنأثرػد ى ػل هػذ  ارامػكمؽ كاآ

 نادث ان ارن س نأيررا ااكطك لكإلتنكع ار م ن كار ثرم.
ىػػف ارمػػروف كاإليػػالـ  هػػك اػػك تكرػػط ارا ػػرثكف  ردد  اراين ػػرتكفكاػػك رػػ

َُ اْلِكتَللاِب  َ تَلْغلُللوْا ِ  كارث ػػكر كارانػػكامكف كارجكاػػدكف  تػػكؿ ا ن ػػكرل: ﴿ يَللا َأْ لل
ِايلللِتُكْ  َو َ تَلُقولُلللوْا َعلَللله ا ِّ ِإ َ اَْلَلللبِّ ِإََِّلللا اْلَمِسللليُ  ِعيَسللله ابْلللُن َ لللْرمَيَ َ ُسلللوُل ا ِّ 
ْتلُه  َليِ ُتوْا بِلا ِّ َوُ ُسلِلِه َو َ تَلُقولُلوْا َثالَثَل ي ا تَلُالوْا خَ  لُرا وََ ِلَمُتُه َأْلَقاَ لا ِإَك َ لْرمَيَ َوُ وحي  ِّ يلْ

َلُكلللْ  ِإََِّلللا اّ ُ ِإلَلللهي َواِحلللدي ُسلللْ َحا َُه َأن َيُكلللوَن لَلللُه َولَلللدي لَلللُه َ لللا ِ  الَسلللَماَوات َوَ لللا ِ  
  اك رػػل ناػػكجق ر نفػػكرل ل ػػد ااكجػػل ُُٕ﴾ تارنيػػكة:َفلله بِللا ِّ وَ ِلليالُ اأَلْ ِض وَ َ 

هػػػػؤالة  داػػػػض ا  ػػػػللل هاػػػػك لػػػػكرغ اػػػػن اإلاػػػػراط ءك ارن ػػػػررط  كتػػػػداررلػػػػكد اثال
 .كهؤالة

                                                           

رنظػر: لاػػث اػػن نرجاػػل ارمػروف كءاثكالػػك ر  ػػرخ اااػػد افػط ل اراراغػػن  ػػرخ ارجػػكاذ  و(ُ
هػػ   كثنكلػػل ُِّْ  هدرػل اج ػل امزهػر  ػكاؿ ٖٕ  ٕٔ  ّٔ  ِّامزهػر اميػلؽ ص 

ارمػػروف لكرريػػـ اإلاالمػػن كاراػػركؼ ارالنرنرػػل اتنرااػػكف اراك ػػكف د. ىلػػد اراػػن ار راػػككم 
 ارل.دار ارنكزرذ كارن ر اإليال  ٖٓػ ُّص 
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كادىػكا     كجاػدك اأهؿ ارثنكب وياكف  كاررلكد ءنثركا نلكة ىريل 
يثَللاقَلُاْ  وَُ ْفللرِِ   بَييَللاِت  َِ َمللا ﴿ " كتػػد نكت ػػلـ ا اػػن ذرػػؾ لمكرػػط:  تن ػػط  َلْقِ للِا   ِّ

َالا ِبُكْفلرِِ ْ   َلالَ  ُْ  ََ َه اّ ُ َعَليلْ  ا ِّ َوقَلْتِلِاُ  األَ ِْ َياء بَِغْ ِ َحبًّ َوقَلْو ِِْ  قُلُلوبُلَتا ُغْل ي َب
ِظيُملللا َوقَللللْو ِِْ  ِإ َلللا قَلتَلْلتَلللا َوِبُكْفلللرِِ ْ  َوقَللللْو ِِْ  َعلَللله َ لللْرمَيَ بُلْاَتا ُلللا عَ يُلْ ِ تُلللوَن ِإ َ قَِلللليالُ 

اْلَمِسلليَ  ِعيَسلله ابْللَن َ للْرمَيَ َ ُسللوَل ا ِّ َوَ للا قَلتَللُللوَُ َوَ للا َصللَلُ وَُ َوَلِكللن ُهلل َِّه َ ُللْ  َوِإَن 
ْتللُه َ للا َ ُلل  بِللِه ِ للْن ِعْللل   ِإ َ اتِّ َللاََّ الظَللنِّ َوَ للا  قَلتَللُللوَُ الَللِذيَن اْختَلَلُفللوْا ِ يللِه َلِفللل َهلل ّ   ِّ

  ارمروف لث ػرهـ فػراالالؤالة هـ اررلكد كتد اثـ    ُٕٓ-ُٓٓتارنيكة ﴾يَِقيُتا
لََقلْد  كاثـ ا لث ر ارنفكرل امد تكركا لأركهرل ارايرأ كلكرني رث تػكؿ ن ػكرل: ﴿ 

ل:    كتػػػكؿ ن ػػػكرُٕ﴾ تاراكمػػػدة:َ َفلللَر الَلللِذيَن قَللليُلوْا ِإَن اّ َ ُ لللَو اْلَمِسللليُ  ابْلللُن َ لللْرميََ 
  ّٕ﴾ تاراكمػدة:لََقْد َ َفَر اَلِذيَن قَاُلوْا ِإَن اّ َ ثَاِلُث َثالَثَ   َوَ ا ِ ْن ِإَله  ِإ َ ِإَلهي َواِحدي ﴿

الؿ ل د هذا رمكؿ إف ءفاكب اردرف اراؽ هـ ارايػ اكف كارايػراركف كاررلػكد  
دكف  كاإلظلػكر ى ػػل ارػػدرف ث ػػط  ػػكص لكرا ػػرثرف كارث ػػكر كارنػػكامرف كارجكاػػدرف

  .ءهؿ ارثنكب
رمد ن كاؿ اراين رتكف ان دراينلـ ر نص ارمرونن ثن كا لـ اػذ "ارثنػكب        

  د ثكرا طكطػكت ارمدراػل ءك ارادريػلارامدس" لكىنلكر  نفك نكرر رك ر  ذ ر نمػ
كثػؿ اػك رمػكـ لػط ارغػرب  كنػكررخ نطػكر ار  ػـك ارطلر رػل  ءك ثكرنكررخ اإلغررمػن 

ررس كاإليػػالـ كار فػػكر اركيػػطل ر  ػػذ رلػػذ  ارامػػكاػػف درايػػكت ار ػػرؽ ارمػػدرـ 
 .وُ): ارمدرـ كارجدردارنن    ت رلك درايل ار لدرف

كراثف ءف نثكف هنكؾ امكرلل لرف ارنص ارمرونػن كارنػكراة كاإلنجرػؿ تلػؿ 
َوَ للا َ للاَن َ للَذا اْلُقللْرآُن َأن ﴿ ارمػػروف افػػدتك رلاػػك  تػػكؿ ن ػػكرل:كجػػكة  نارر لاػػك 

َُ اْلِكتَلاِب  َ  َيْلَب ِ يلِه يُلْفتَلَرن ِ ن ُاوِن  ا ِّ َوَلِكن َتْالِديَب الَلِذِف بَللنْيَ يََديْلِه َوتَلْفِالي
َِاَلِمنيَ  ثاػك رػزىـ هػؤالة لػؿ     كهن رريت ىالتل اتنلكسّٕتركنس: ﴾ِ ن َ بِّ اْل

                                                           

 .ٖٕد . ىلػد ارػرااف ىارػرة ص ٖٕ  ٕٕ/ُرنظػر: اػك ل ػد االين ػراؽ د. كامػؿ غػكرن  و(ُ
 ـََِٕ  ْٖٔدار ارلالؿ ار دد 
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قُا لَِّملا ﴿   تكؿ ن كرل:هرانل كنفدرؽ بَللنْيَ يََديْلِه َوَأ َزْلَتا ِإلَْيَ  اْلِكَتاَب بِلاَْلَبِّ ُ َالدِّ
لللتَلُا  ِنَلللا َأ للَزَل اّ ُ َو َ تَلَت ِلللْه َأْ لللَواءُ ْ  َعَملللا  ِ للَن اْلِكتَلللاِب َوُ َاْيِمتُلللا َعَلْيللِه  َلللاْحُك  بَليلْ
َااُيلللا َولَلللْو َهلللاء اّ ُ ّلََََِلُكلللْ  أَُ لللُ   َِْلتَلللا ِ لللتُكْ  ِهلللْرَعُ  َوِ تلْ ُّ  َي َيلللاءَم ِ لللَن اَْلَلللبِّ ِلُكللل

ُِلللا َواِحلللَدُة َوَلِكللل ي ُُِكْ   َِ لللَراِت ِإَك َج َ لللْرِي لُلللوَُ ْ  ِ  َ لللي آتَلللاُ    َاْسلللَتِ ُقوا اْلَيلْ ن لَِّي لْ
الػػػرًٌف راػػػك ءجا نػػػط ارثنػػػب  .كهػػػك ارْٖتاراكمػػػدة: ﴾ َليُلَت ِّلللَُُّك  ِنَلللا ُ تلللُتْ  ِ يلللِه َرَْتِلُفلللونَ 

وِن ا ِّ َوَلِكللللن َوَ للللا َ لللاَن َ للللَذا اْلُقللللْرآُن َأن يُلْفتَلللللَرن ِ للللن اُ ﴿   تػػػػكؿ ن ػػػػكرل:اريػػػكلمل
َِللللاَلِمنيَ  َُ اْلِكتَللللاِب  َ  َيْللللَب ِ يللللِه ِ للللن َ بِّ اْل  ﴾َتْاللللِديَب الَللللِذِف بَلللللنْيَ يََديْللللِه َوتَلْفِاللللي

ءف رأ ػػػذ اػػػف ارثنػػػب   . اػػػكرمروف ارانفػػػؼ للػػػذ  ارفػػػ كت ال راثػػػفّٕترػػػكنس:
 .اريكلمل ءرلنل؛ راك لرناك اف نلكىد

رػك اااػد! ءنػك ال ءفػدؽ " رمكؿ ارال ر اردكانرثكنن دم اكنػت ثػركس:
ءنػػؾ تػػد نيػػ ات هػػذ  ا راة اػػف ا؛ منػػؾ ىجرػػب غررػػب اػػن ريػػكرنؾ؛ منػػؾ ال 

رجب ءف ننلذ اك ادىل اااد ءنط ني اط اػف  نن ؽ اذ ءم ثنكب امدس و ر...
 .وُ)ا؛ منط اننكتض ناكاكن ر اثكـ ارنن ثنللك اكيل كامنلركة كارريؿ ل د "

كارذم رؤثد هذا ءف ارني ل ار رلرل ر  لدرف ارمدرـ كارجدرد رـ نظلرا إال 
لمركف ل ردة  اثرؼ رثكف اتنلس انلك كهن رـ نظلر   ل د كاكة ارنلن اااد 

  كاػك ءتػكاؿ اراين ػرترف ل د  ثاك رـ ركجد نص ىرلن اف ارنػكراة اػن اركنػط 
ل ػػػػكد ارنػػػػكس ىػػػػف  ارػػػػد كؿ اػػػػن درػػػػف إال نزررػػػػؼ ر امػػػػكمؽ  كن ػػػػر ار ػػػػللكت  كاآ

 اإليالـ.
كاف انلكاكت اراين ػرترف كجػكد ىالتػل ن ػكلط لػرف ارمػروف كار ػ ر  كال 

ػػل ن ػػكلط ل كهػػذا ثػػالـ  الػػذا ثػػالـ رب ار ػػكرارف   رنػػط كلػػرف ار ػػ ر ءرلنػػلركجػػد ياي
كاراػػؽ ءف هػػذا   ءداف ار ػػ ر اػػن و ػػر يػػكرة ار ػػ راة ارل ػػر  يػػـ تػػكؿ: إف ارمػػروف

                                                           

دار ارراػػػػػػكىن  ِٔاالين ػػػػػػراؽ لػػػػػػرف اراك ػػػػػػكىرل كاالان ػػػػػػكؿ  د: تكيػػػػػػـ اريػػػػػػارامن ص و(ُ
 ـ.ُّٖٗ-قَُّْاررركض  
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  هػك ار ػ ر ارلجػكمن اػن اػؽ ارايػ ارفال ر نن ثؿ ءنكاع ار  ر لػؿ ارامفػكد 
 ارذم كظ ط ان اكاجلل اردىكة اإليالارل.

ناػك اػكرب اراػنلق  كارنكظرػؼ  ثاك ءف ارمروف رـ راكرب ار  ر رذانط  كاآ
 .وُ)ارلجكمن ارذم ال رننكيب اذ هدم ارمروف كودالط

اػػف جػػؿ ثكنػػت  طايػػل ا كنرػػإف درايػػل رغػػل ارمػػروف كلالغنػػط كاآىجػػكز  كدر 
اكهناكا لمفص ارمروف كىمدكا امكرنكت لرف ارمػروف   اهناكـ اراين رترف امراكف

كغ ػب ى ػل ل  ػلـ ارػداكع   ر ػدـ ا نمػدانلـ كارثنب اريكلمل ادريكا ارمروف لاػك
كنػػأير ل  ػػلـ لكرانػػكهق   مل كاالننمػػكص اػػف ارمػػروف كاإليػػالـىػػف ارثنػػب اريػػكل
هػػػػػذا ادريػػػػػكا ارمػػػػػروف اػػػػػف   لػػػػػكر  ـك اإلنيػػػػػكنرل كاالجناكىرػػػػػلل ار  ارػػػػػل ارارنلطػػػػػ

 .  كء   ك  ر نمد ثأم نص و رارانط ؽ
  كىا ػػكا اػػن ادريػػلرمػػد ن ػػكنؽ اراػػنلق ارنػػكرر ن كارامػػكرف رػػدل هػػذ  ار

  ثاػك ءنػط رن ػكرض ارمرونرل  كهػذا ث ػط نزررػؼ كناررػؼذرؾ ى ل نمد ارنفكص 
 اذ اريكالت ردل اراي ارف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .َُُ  نأررؼ اريرد ارا زنجن صان ظالؿ يررة ارريكؿ  و(ُ
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 املبحح الجالح

 خطاب القزآن بني العنىو واخلصىص

ارمػػػػػروف ارثػػػػػررـ ا ػػػػػناؿ ى ػػػػػل نػػػػػكىرف اػػػػػف ار طػػػػػكب " طػػػػػكب ار كاػػػػػل" 
 ك" طكب ار كفل".

كاػػػػن هػػػػذا ارنميػػػػرـ اراىػػػػكة ر مػػػػكؿ ءفػػػػاكللاك  ا طػػػػكب ار كاػػػػل رثػػػػكف 
ىاػكؿ ار ثػر  كا اك اث كاك  ك طكب ار كفػل ر ناػد ى ػل اإل ػكرة كارن اػرأ  كاآ

 إلدراؾ ارامكفد كارغكركت.
  رػػرا  ارل غػػكة اػػف رطػػكمؼ ارن لرػػر  كرػػرا  ار كاػػل ءايػػف كهػػك تػػروف كااػػد

  ال ر نكم ى ل ءالكالـ  كال رانكجكف ارط إرػل نرجاػكف ىمكرلـثالـ كءترلط إرل 
ُْ ِ لللن  اللللدَِ ر  َوَلَقللْد يَ تػػكؿ ن ػػػكرل: ﴿  كراة ك ػػذ ار غػػػل ﴾ َسلللْر َا اْلُقللْرآَن لِللللذِّْ ِر  َلَالل

كاريػػػر رثػػػؿ اػػػف ءراد   ان ػػػل ار كاػػػل كار كفػػػل ى ػػػل اريػػػكاة    الػػػكُٕتارماػػػر:
 .وُ)"إانكع ار كط ل" "إتنكع ار مؿ" ك

كار غػػػل ءرتػػػل اركيػػػكمؿ ر كتػػػكؼ ى ػػػل ارا ػػػكارف كارامكفػػػد  كارا ػػػكنن 
ار لـ "إناك رفأ اي ؾ اإلالكـ ك  امكرل كا ال ر جارذ  رمكؿ اإلاكـ ار كطلن:

دركف ى رػػط لايػػب   اػػال رنث ػػؼ ارػػط اػػكؽ اػػك رمػػاػػك رثػػكف ىكاػػكن رجارػػذ ار ػػرب
  اػػرف ارنػػكس رريػػكا يػػكاة ى ػػل كزف كااػػد كال انمػػكرب إال ءنلػػـ امر ػػكظ كارا ػػكنن

 .وِ)رنمكرلكف ان اماكر ارجالكررل"
رػػػػػل ر غك كارمػػػػػروف اػػػػػن اننػػػػػككؿ ارجارػػػػػذ ثػػػػػؿ ر لػػػػػـ انػػػػػط لايػػػػػب يمكانػػػػػط ا

ن كا ػػال ال غاػػكض ارلػػك كال ارنػػكاة  ءاػػك ا كنرػػط الػ  كايػن داد  كارنمػػكة إراكنػػط
  كاينك اكا اك غاػض ى ػرلـ الاػط لاػك جػكة جكة ى ل ينف ار رب  كال   كة

 .ار فاكة كارل غكةل يكف ار رب 

                                                           

  ُِٖ  كنظػػػرات اػػػن ارمػػػروف ار ػػػرخ اااػػػد ارغزارػػػن ص ُُّرنظػػػر: ارنلػػػأ ار ظػػػرـ ص و(ُ
 نل ل افر.

 .ُّٔ/ ِاراكاامكت رإلاكـ ار كطلن  و(ِ
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اطررػػؽ ار  ػػـ لكرا ػػكنن ارا ػػنرثل كا ػػأ كظػػكهر ر جارػػذ ثفػػرغ اماػػر 
ذا   ػػػػكنن اػػػػراثف ن يػػػػرر  لكر ػػػػ ر غا ػػػػت ل ػػػض اراكارنلػػػن كءر ػػػػكظ ار اػػػػكـ  كاآ

 .ار رلن
  كتػػد تفػػر امكفػػد ااػػرنلط ل  ػػـ ار يػػكف ار رلػػنءاػػك إدراؾ اميػػرار كار

ناػػك ر ػػرؼ  :ل ار ػػرب رمػػكؿالػػف تنرلػػل ا راػػل إىجػػكز ارمػػروف ى ػػل اػػف امػػط رغػػ "كاآ
  ءك ااننكنلػك اػن ارمروف اف ثير نظر   كانيذ ى اػط  كالػـ اػذاهب ار ػرب ا ؿ

 وُ)اميكررب".
رنأت إال راف ىرؼ ار غػل  كاركتكؼ ى ل  فكمص ار طكب ارمرونن ال

 .ار رلرل  كاثر ان نراثرللك  كءدرؾ ار ركؽ اردترمل لرنلك  كاكاتذ دالالنلك
ار  ػػػص ارػػػذرف اان ثػػػكا كا  ػػػـك ءنػػػط ال رمػػػدر إىجػػػكز ارمػػػروف إال ار ػػػرب 

 .نكفرل ار غل  كىراكا ءيرارهك ك فكمفلك
 ننأنل إال راف ءدرؾ ى ـ ارا كنن كارلرػكف ل ػد ثاك ءف ءل كد اردالالت ال

كال رنفػدل ءاػد ريػ كؾ ن ػؾ ارطرامػؽ  كال " إنمكنط رغل ار يػكف رمػكؿ ارزا  ػرم:
رجؿ لرع ان ى ارف ا نفرف لكرمروف  رغكص ى ل  نة اف ن ؾ ارامكمؽ إال 

 وِ): ى ان ارا كنن كارلركف".كهاك
كاإللػػػػداع كااللنثػػػػكر دراؾ كا  ػػػػـك ءف ايػػػػنكركت ارنػػػػكس اػػػػن ارػػػػكىن كاإل

ركت اػػدرث ا ن ػػؼ لايػػب نمػػكة ار طػػرة  كىاػػؽ ارا راػػل   ثاػػك ءف ايػػنك ا ن  ػل
كهر كل  ػػػلـ رػػػدرؾ   كتػػػد رثن ػػػل ل ػػػض ارنػػػكس لػػػكرا نل ارا نػػػل ارظػػػكنغػػػذرنلك

  ارا نػل كا نػل ارا نػػل  ءك ثاػك رمػكؿ ىلػد ارمػكهر ارجرجػكنن  ار ااػل كاإل ػكرة
اػػك رػػأنن ل ػػد نم رػػب ار لػػكرة كاركتػػكؼ   كاريػػكنن رةاػػكمكؿ هػػك ارظػػكهر اػػف ار لػػك

 ى ل اريركؽ كارامكـ كغرر ذرؾ اف اثكنكت ارلركف. 

                                                           
 .ُِنأكرؿ ا ثؿ ارمروف ص  و(ُ
 .ُُ/ ُارث كؼ  و(ِ
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 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود
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  رػرس درجػل يػكاةككىن ارنكس لاينكركنلـ ارا رارل  ركت ا ارلرنكت 
لـ رأ ػػػذ اظػػػط لايػػػب تدرانػػػط كيمكانػػػط  كارجارػػػذ امننػػػذ لاػػػك ءدرؾ رثػػػف ثػػػؿ اػػػن

َوَلَقللْد َيَسللْر َا اْلُقللْرآَن ﴿ ل:تػػكؿ ن ػػكر  كارمػػروف اػػن جا نػػط كا ػػال ا كنرػػط  ككىػػل
ُْ ِ ن  الدَِ ر     .ُٕتارمار:﴾ لِلذِّْ ِر  َلَا

الػػػك ان ػػػل ر  كاػػػل كار كفػػػل ى ػػػل اريػػػكاة اريػػػر رثػػػؿ اػػػف ءراد "إتنػػػكع 
انكع ار كط ل"  .وُ)ار مؿ" كاآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   نل ل افر.ُِٖنظرات ان ارمروف ار رخ اااد ارغزارن ص و(ُ
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  ﴿ِٖٓ﴾  
  

 املبحح الزابع

 القزآن والقزاءات القزآىًة

ن ػػػأ افػػػط أ ارمػػػراةات لكجػػػكد جاكىػػػل اػػػف ارفػػػاكلل ثػػػكنكا رن لػػػدكف 
لـ نل ػػػػك ال ػػػػنالؼ   كا ن  ػػػػت تػػػػراةاننػػػػالكة كاداريػػػػل  كزاد ىػػػػدد ارمػػػػراةارمػػػػروف 

 ااػػػك دىػػػك ار  ر ػػػل اريكرػػػث ر ايػػػ ارف ىياػػػكف لػػػف ى ػػػكف   ار لجػػػكت كامريػػػف
  نكع ريـ ارث اكت رػرالمـ ثػؿ تػراةةإلريكؿ تكرئ رثؿ افر اف امافكر اذ ن

 .يـ ءىمللك نكارد ارريـ
كجػػػػػكة اػػػػػن ثنػػػػػكب اراكاهػػػػػب ار نارػػػػػل: "تػػػػػكؿ ارمك ػػػػػن ءلػػػػػك لثػػػػػر اػػػػػن  

االننفكر: رـ رمفد ىياكف امفد ءلن لثر ان جاػذ ن ػس ارمػروف لػرف رػكارف  
ناػك تفػد جا لػػـ ى ػل ارمػػراةة اريكلنػل ارا ركاػل ىػػف ارنلػن  رغػػكة اػك رػػرس  كاآ كاآ

  راػػك   ػػل ار ننػػل كامنفػػكركااػػد لكن ػػكؽ ارالػػكجررف  ثػػذرؾ  كء ػػذهـ لافػػاؼ
 .وُ)هؿ ار راؽ كار كـ ان ل ض اراركؼ"لك نالؼ ء 

ا نالؼ ءر كظ اركان ان اراركؼ كثر رنلك " كر نن افط أ ارمراةات:
 وِ)اف ن  رؼ كن درد كغررهك".

  يػـ نم لػك كنم لػك ارفػاكلل ىنػط كافدر ارمراةات ارمرونرل هك ارنلػن 
  كا ػنالؼ ارمػراةات ثػكف لك نالاػكت تػراةة نكل كف يـ ارنػكل كف جػرال ل ػد جرػؿار

ك دد ى اكة ارمراةات اػن تلػكؿ   ارفاكلل ر كاف ا ى رلـ ان ىلد ارنلن 
  رمػػػكؿ ءلػػػك ىاػػػرك ارػػػدانن: ارمػػػراةة  كهػػػن ءف نثػػػكف انػػػكانرة ىػػػف ريػػػكؿ ا 

"كءماػػػل ارمػػػراة ال ن ناػػػد اػػػن  ػػػنة اػػػف اػػػركؼ ارمػػػروف ى ػػػل اما ػػػل اػػػن ار غػػػل 
ذا   رلار رلكامترس ان  لؿ ى ل اميلت ان امير  كامفأ ان ارنمؿ كارركارل كاآ

                                                           
  اراطل ػل امارررػل ارمػكهرة ٖٔ/ِان ى ـك ار رلرل ار رخ اازة انأ ا  اراكاهب ار نارل و(ُ

 ق.ُُّّارطل ل امكرل 
 .ُّٖ/ُاارلرهكف  و(ِ
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  ﴿ِٖٔ﴾  
  

  مف ارمػػراةة يػػنل انل ػػل ر ػػـز رػػكس ىرلرػػل كال ا ػػك رغػػليلنػػت ىنػػدهـ ال رردهػػك ت
 وُ)تلكرلك كارافرر إررلك".

كننػػػػػكع ارمػػػػػراةات ررجػػػػػذ إرػػػػػل ن ػػػػػدد ار لجػػػػػكت ار رلرػػػػػل  كتلػػػػػكؿ ارمػػػػػراةة 
را ظػػـ تلكمػػؿ ار ػػرب كلطكنلػػك اػػن لكجكهلػػك ارا ن  ػػل ارػػط نريػػرر رمػػراةة ارمػػروف 

 ارجزررة ار رلرل كتنمذ. 
 كرؤثػػد هػػذا اراػػدرث ارػػذم ركا  اإلاػػكـ ايػػ ـ اػػن فػػاراط: "ءف ارنلػػن 

لنن غ ػكر )كهػك ايػننمذ اػن ارادرنػل ثػكف رنيػب إرػل هػذ  ارملر ػلو  ثكف ىند ء كة
اأنػػػك  جلررػػػؿ امػػػكؿ: إف ار ػػػػط رػػػأارؾ ءف نيمػػػرئ ارمػػػروف ى ػػػل اػػػرؼ امػػػكؿ: يػػػؿ ار ػػػػط 
ا كاكنط كا كننط  ارف ءاينن ال نطرؽ ذرؾ  يـ ءنك  اريكنرل  امكؿ: اترء ى ل ارارف  

رػط ايػؿ ذرػؾ  يػـ ءنػك  اررال ػل امػكؿ: امكؿ رط ايؿ ذرؾ  يـ ءنك  اريكريل لػيالث  امػكؿ 
إف ا رػػػأارؾ ءف نيمػػػرئ ءانػػػؾ ى ػػػل يػػػل ل ءاػػػرؼ  اأٌراػػػك اػػػرؼ تػػػرةكا ى رػػػط امػػػد 

  وِ)ءفكلكا"
كتػػػد  ػػػف اراين ػػػرتكف امراػػػكف ىػػػددا اػػػف االنلكاػػػكت كاراطػػػكىف اػػػكؿ 

   ػػػػرتكف ءف ارغػػػػرض اػػػػف ن ػػػػدد ارمػػػػراةاتارمػػػػراةات ارمرونرػػػػل  كرػػػػـ رػػػػدرؾ اراين
ل يػػل ل " ءنػػزؿ ارمػػروف ى ػػ   كاىنلػػركا اػػدرث:ررػػؼ ارمػػروفكىػػدكهك ءدرػػل ى ػػل نا

  ى ػػػل اماػػػل  رغػػػـ ءف ذرػػػؾ ثػػػكف لمفػػػد ارنريػػػرر ءاػػػرؼ" درػػػرال ى ػػػل اانػػػراملـ
رناثنكا اف ا ظط كتراةنط  كنيلرؿ تراةنط ردل ءفاكب ار لجكت ارا ن  ل انل

ُْ ِ ن ﴿ تكؿ ن كرل:  كالاط   .ِِتارمار:﴾  الدَِ ر  َوَلَقْد َيَسْر َا اْلُقْرآَن لِلذِّْ ِر  َلَا
ثاػػػك ءف ارمػػػراةات ارمرونرػػػل ايػػػؿ ارمػػػروف يػػػكاة ليػػػكاة  رمػػػكؿ ارزرث ػػػن اػػػن 
ارلرهكف: "كاى ـ ءف ارمػروف كارمػراةات امرمنػكف انغكررنػكف اػكرمروف هػك ارػكان ارانػزؿ 

ر لركف كاإلىجكز كارمراةات هػن ا ػنالؼ ءر ػكظ ارػكان اراػذثكر اػن  ى ل اااد 
 .وّ)نلك اف ن  رؼ كنيمرؿ كغررهاك"ثنكلل اراركؼ ءك ثر ر

                                                           

 .ُْٓ/ُانكهؿ ار راكف  و(ُ
 . َُّ/ٔفارأ اي ـ ل رح اإلاكـ ارنككم  و(ِ
 .ُّٖ/  ُو ارلرهكف ج (ّ
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كراػػػػك ثػػػػكف ار ػػػػرب رنث اػػػػكف ل لجػػػػكت ا ن  ػػػػل  كرغػػػػكت انمكرلػػػػل رثنلػػػػك 
  ا ن  ػػػػل اػػػػن ارنطػػػػؽ كامداة  كاػػػػف اظػػػػكهر هػػػػذا اال ػػػػنالؼ: ارنلػػػػر  كاإلاكرػػػػل

كءفػػػلات هػػػذ  اراظػػػكهر جػػػزةا اػػػف لنػػػكة ار  فػػػرل رػػػدرلـ  كنيػػػلرال   كارننغػػػرـ
ثاػػك ءف   ارمػػروف لايػػب اػػك ديرجػػكا ى رػػطراةة ى ػػرلـ اػػن ارنطػػؽ ريػػر ا رلػػـ تػػ

  ثػػكف اػػرلـ ارثلرػػر كارفػػغرر كاراػػرءةك  ار ػػرب يػػا كا ارمػػروف اػػف ارنلػػن اااػػد 
ايلؿ ى ػرلـ تػراةة ارمػروف دكف اجلػكد  ثػؿ لايػب رلجنػط كاػك ن ػكد ى رػط اػف 

 ا كرج اراركؼ  كطررمل امداة.
  اػػكرمراةات ارمرونرػػل غكرنلػػك نيػػلرؿ ارمػػراةة ارمرونرػػل لػػرترار اػػف ارنلػػن 

 الاك راك ردىرط ل ض اراين رترف امراكف اف نكردثط كاف كاامط ثجكردنيرلر 
 اف ءف ا نالؼ ارمراةات  ثكف لكجنلكد   فن كررس كارك.

اكت لـ اف كاكتؼ اراين رترف امراكف اف ارمراةات ال رمؿ يكةا ىف 
"اف  كرذا نرا  رمكؿ: "ثرس ارر نرخ" اف ا نركر ارنكس  ارمرونن الن ىندارنص 

نكارػػل نطػػؽ ارلاػػزة امػػد ءاػػس ارنػػكس اػػن فػػدر اإليػػالـ ءنػػط اػػف اما ػػػؿ ءف 
نيػػن دـ ارلاػػزة اػػن نػػالكة ارمػػروف ارثػػررـ   كذرػػؾ لػػكررغـ اػػف ارا كر ػػل ار ػػدردة 

 .وُ)ارنن ءلداهك ل ض ارمراة امكامؿ"
 يف الكراءات حم ور يف اآلتي:وال شم أن اال تةف 

ػ اال نالؼ ان ارثكت ارث ال لال نغرر ان ا نل ارث ال كفكرنلك   ثاك اػن ُ
 "كر رؽ فدرم" ارث ترمة لراذ )ر رؽو كنفللك. تكرط ن كرل:

 "ث  لػك زثررػك" ػ اال نالؼ ان ارارثكت اذ نغررر ارا نل كلمػكة ارفػكرة ناػك:ِ
 ل درد ار  ؿ كنفب )زثرركو. لن  رؼ ار  ؿ كراذ )زثررك و  كترمة

:   كلمػػكة فػكرنلك ناػػكاػركؼ ارث اػػل اػذ نغرػر ا نػػل ارث اػلػػ اال ػنالؼ اػػن ّ
  كتػػػرمة ن ػػػزهك"  ارػػػث تػػػرمة لػػػكرزام ارا جاػػػل"انظػػػر إرػػػل ار ظػػػكـ ثرػػػؼ ن

 )نن رهكو لكرراة.

                                                           

 .ّٔص  و ار غل ار رلرل نكرر لك كاينكركنلك كنأيررهك  ثرس ارر نرخ(ُ
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ثـ اػػن ناػػك)كزاد  ركؼ اػػذ نغرػػر ارفػػكرة كلمػػكة ارا نػػلػػػ اال ػػنالؼ اػػن اراػػْ
 ك)لفطلو لكرفكد ارالا ل.  الا لار  ؽ ليطلولكريرف ار

)ط ػػػػذ :   ناػػػػكركؼ اػػػػذ نغرػػػػر ارا نػػػػل كنغرػػػػر ارفػػػػكرةػػػػػ اال ػػػػنالؼ اػػػػن اراػػػػٓ
 ان كدو  ترئ )كط أو لكراكة ارالا ل  كترئ )كط ذو لكر رف ارالا ل.

)كجػػكةت يػػثرة اراػػكت لػػكراؽو ارػػث  :ػػػ اال ػػنالؼ اػػن ارنمػػدرـ كارنػػأ رر ناػػكٔ
 .ترمت )كجكةت يثرة اراؽ لكراكتو

)كاك ىا ت ءردرلـو ترمت )كاك ىا نػط  :ال نالؼ ان ارزركدة كارنمفكف ناكػ إ
 ءردرلـو.

ىػػدة فػػكر نػػدكر كهػػذا ر نػػن ءف اال ػػنالؼ اػػن ارمػػراةات اافػػكر اػػن 
كتػد "   ءاك نكردثط ارلكرغ اػن اماػر ارمػكؿ:اراركؼ   ءك انث لك ان ا ؾ امداة

 وُ)"ك إ كانلكم إرل اذؼ وركت ثكا ل ءرثكف اال نالؼ ثيررا جدا  كرؤد
"اللد ءف ل ػض ارث اػكت تػد يػمطت اػف يػكرة  كرمكؿ ان اك ذ و ر:

 .وِ)ننلذ )هكو ال راثف ءف ن ص ي راكف كفالط"اكرا ردات ارنن  ِٕارناؿ 
م إرل اذؼ وركت   ا ـ نجد تراةة ترونرل نؤدكهذا ااض اانراة كللنكف
 .ثكا ل ءك إ كانلك  ثاك ذثر نكردثط
اػػن ارمػػراةة هػػك نغرػػر اػػرؼ اػػن ارث اػػل ءك  إف ءتفػػل اػػك راثػػف نغررػػر 

 ث ال ا ردة ن نمن اذ امكرل ان ارا نل ال ءف نن كرض ا لك.
"ثػػؿ هػػذ  اراػػركؼ ثػػالـ ا ن ػػكرل نػػزؿ لػػط  :كارامرمػػل ارنػػن ال ننثػػر ءف

؛ كذرؾ ءنػط ثػكف ر كر ػط اػن ثػؿ  ػلر را ػكف ارركح امارف ى ل ريكرط 
ة اػػدث ا إررػػط اػػف ذرػػؾ اػػك ر ػػكاػػف ثػػؿ ىػػكـ لاػػك اجناػػذ ىنػػد  اػػف ارمػػروف ار

  اثػكف اػػف نريػػرر  ءف ءاػػر  لػػأف رمػػرمة ثػػؿ كرنيػخ كرريػػر ى ػػل ىلػػكد  اػػك ر ػػكة
 .وّ)تكـ ل غنلـ كاك جرت ى رط ىكدنلـ"
                                                           

 .ْٔ/ُو نكررخ ارمروف (ُ
 .ُِٕ/ ُنكررخ ارمروف  و(ِ
 .َّص  و نأكرؿ ا ثؿ ارمروف اللف تنرلل(ّ
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) اػػس  :رمػػد ل غػػت ارث اػػكت ارا ن ػػؼ ارلػػك اػػن ارمػػراةات ارا ناػػدة ناػػك
)ياكنرل  و ان ارف ءف ث اكت ارمروف ارثررـ نل غ اكارنكيل رف كيالث امل ث ال

ءم ءف ارا ن ػػؼ اػػن تراةنػػط اػػف ث اػػكت ارمػػروف ال رن ػػدل  وكيػػل رف ءرػػؼ ث اػػل
 .ملنفؼ ان اراك

كءرجػػػػذ ثػػػػؿ اػػػػف نكردثػػػػط كجكردنيػػػػرلر ن ػػػػأة ارمػػػػراةات إرػػػػل االجنلػػػػكد 
ار  فن ارار ان إىجكـ ارريـ ارمرونن ك ث ط  رغـ ءف ارمػراةات اػأ كذة ىػف 

 .لرف ردم ارنلن لكرجا ل لجا لككادكنل لأار اف ارنلن كاا كظ   ارنلن 
 اكرمراةات ن أت ن مرك ال ء ذا اف ارريـ ثاك ردىن اراين رتكف.

  كجاػػذ ارمػػروف اػػن زاػػف  ريػػكؿ ا اػػكرمروف ارثػػررـ دكف  طرػػك اػػكر نزكرػػط ى ػػل
ػجؿ لػرف رػدم ارنلػن  كث اػكت ارمػروف ريػات لفػكرة كااػدة إال ءلن لثر ارفػدرؽ    ثاػك يي

 ف ن كرض ان ارا نل.ان نيلل ت ر ل جدا دك 
إف اال ػػنالؼ اػػن اماػػرؼ اريػػل ل رػػـ رثػػف ا ػػنالؼ ن ػػكد لا نػػل ءنػػط رػػرس هنػػكؾ 
اػػرؼ رنػػكتض اراػػرؼ ا  ػػر  ا ريػػت هنػػكؾ تػػراةة نيلػػت كتػػراةة نن ػػن  كرريػػت هنػػكؾ تػػراةة 
نيلت اثاكن ءك ىمردة كء رل ننلػن ىنلاػك   كرػرس هنػكؾ اػرؼ رمػرر الػدء ء الترػكن ءك ت ػرل 

ناػػك ثػػكف اال ػػنالؼ لػػرف اماػػرؼ دررػػؿ إىجػػكز نكرر رػػل كاػػرؼ و ػػ ر رػػنمص  ػػرمكن اػػف ذرػػؾ كاآ
 .وُ)هذا ارمروف كانكنل هذ  ار غل"

كللػػذا لػػكف رنػػك ءف ت ػػرل ارمػػراةات ارمرونرػػل رػػـ رنػػد ؿ ارلػػك ءاػػد  كرػػرس ارلػػك اجػػكؿ 
رالجنلكد ار  فن  ثاك ريػدىل  لػؿ افػدرهك امفػرؿ ارن مػن كاريػاكع كارنػكانر  كااليػنجكلل 

كرػػػرس اػػػك تكرػػػط اراين ػػػرتكف اػػػف ءف  ارنػػػن ار ػػػت ن يػػػلك ثكرنيػػػلرؿ اػػػن ارمػػػراةة  ر اطكرػػػب
مف ءار ارنطؽ رط ا كررر كتد ءنمنلك ار رلػن  اال نالؼ ثكف ليلب ار ط كاإلىجكـ كار لط؛

ا ـ رثػف اػن اكجػل إرػل ننمػرط ءك  ػلط  لػؿ اراػناثـ امكؿ اػن هػذا اراك ػكع هػك ارفػكت 
 كامداة.

ثاػك ارمػػروف ال رفػػأ تراةنػط لػػكرا نل ثاػػك ادىػل جكردنيػػرلر ا ناػػدا اػن ذرػػؾ ى ػػل 
 ركاركت كاهنل. 

 
 

                                                           

 .ٔٔو رنظر: إىجكز ارمروف ر راا ن.ص(ُ
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 الفصل الثاني
 البالغة القزآىًة

 املبحح األول

 ألفاظ القزآن وبالغتها

اػػرذا اػػك فػػأ ا نركرهػػك فػػأ   هػػن ءتػػؿ رلنػػل اػػن ارلنػػكة ارنرثرلػػن ار  ظػػل
 ارلنكة.

كثػػكنكا ريػػن داكف جػػؿ هػػذ  امر ػػكظ   ىرلرػػلكارمػػروف ارثػػررـ جػػكة لأر ػػكظ 
  كفػكرت نييػن دـ اػن ءغػراض كا ػكنل ركنلـ  يـ اني ت دالالت امر ػكظان ا

ءر كظػػػك ذات دالالت ااػػػددة ارا ػػػكنن  ارناػػػك رررػػػد جدرػػػدة  كتػػػد ريػػػن دـ ارمػػػروف 
ِإ َ ُ لللَو ِإَ ُُكلللْ  ِإلَلللهي َواِحلللدي  َ ِإلَلللَه وَ ﴿   ثاػػػك اػػػن تكرػػػط ن ػػػكرل:ىػػػف ار مرػػػدة ارن لرػػػر

َوَ ا َُّمََمدي ِإ َ َ ُسولي َقْد َخَلْ  ِ لن ﴿    كتكؿ ن ػكرل:ُّٔتارلمرة: ﴾الَرْْحَُن الَرِحي ُ 
 ُُ   .ُْْتوؿ ىاراف: ﴾ُُُقَلْ ِلِه الرالُس

  كرانػكج اركتػػكؼ ظ ارمػروف ااػك راناػؿ ءثيػر اػف ا نػلكهنػكؾ اػف ءر ػك
ركؽ كارامكـ كهذا ثيرر اػن اريى ل ارا نل ارامفكد إرل ارن ثر  كاالانثكـ إرل 

َأ َللالَ يَلتَللَدبَلُروَن ﴿   ثاػػك تكرػػط ن ػػكرل:هػػك اػػك ر رػػد  ط ػػب ارنػػدلر كارن ثػػر  ك ارمػػروف
   كتػكؿ ِٖتارنيػكة: ﴾اْلُقْرآَن َوَلْو َ اَن ِ ْن ِعتِد َغْ ِ ا ِّ َلَوَيُدوْا ِ يِه اْخِتاَل ُا َ ثِل ُا

  ثاك دىػك   ِْتاااد: ﴾َن َأْ  َعَله قُلُلوب  َأقْلَفاُ َاَأَ اَل يَلَتَدبَلُروَن اْلُقْرآ﴿ يلاكنط:
 ارمروف ارثررـ إرل ارنظر ان ارمروف ارايطكر كارانظكر.

َ َملِن ﴿ كاف امر كظ ارنن ناناؿ ءثيػر اػف ا نػل اػك جػكة اػن تكرػط ن ػكرل:
َ  َو َ َعللاا   َللال ِإْفَ َعَلْيللِه ِإَن اّ َ َغُفللو ي  َِحللي للَر بَللا ا  ػػظ    ُّٕتارلمػػرة: ﴾ ي اْ للََُر َغيلْ

 "ارلكغن" رط ؽ ى ل ارجكهؿ كى ل ارظكرـ  كهك ان ام رر ءظلر كءغ ب.
 ا ػػػنرؾ لػػػرف ارن ظػػػرـ كاإلهكنػػػل  كانػػػط تكرػػػط ن ػػػكرل: -ارن زرػػػر –كر ػػػظ 

  غرػػر ءنلػػك نيػػن اؿ اػػن ُٕٓتامىػػراؼ: ﴾ َالَللِذيَن آَ تُللوْا بِللِه َوَعللَزُ وَُ َوَ َاللُروَُ ﴿
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كار ػػػكـ  نلثاػػػكن كايػػػنلزاة لكراػػػذنب  كدؿ ذثػػػر ارنفػػػر ا نػػػل ارنأدرػػػب كارن  رػػػؼ 
 تررنل ى ل إرادة ارن ظرـ.

ثاػػػك ءف ا نرػػػكر ار  ػػػظ ارمرونػػػن ر ا نػػػل ارالمػػػؽ لػػػط هػػػك يػػػر اػػػف ءيػػػرار 
إىجكز   كانكط لالغنط  كث اك ءا نت ارنظر ارلك ءرمنػت ءنلػك اػن غكرػل ارركىػل  

 يرهك ارلالغن.ارذا اك غررت فرغنلك  ءك ىدؿ اثكنلك  كع للكؤهك  كغكب 
َأَوََلْ يَلللَرْوا ِإَك الََللْ ِ  َلللْوقَلُاْ  َصللا َات  َويَلْقِ ْ للَن َ للا ُ ِْسللُكُاَن ﴿ تػػكؿ ن ػػكرل:

ُِّ َهْلء  َبِا ي     رمكؿ ارزا  رم ىف ير ا نرػكر ُٗتارا ؾ: ﴾ِإ َ الَرْْحَُن ِإ َُه ِبُك
كتكل ػػكت؟ ت ػػت: ارث اػػل لفػػرغنلك: " اػػرف ت ػػت: رػػـ ترػػؿ: كرمل ػػف  كرػػـ رمػػؿ: 

مف امفؿ ان ارطرراف هك فؼ امجنال؛ مٌف ارطرػراف اػن ارلػكاة ثكريػلكال 
اػػن اراػػكة  كامفػػؿ اػػن اريػػلكال اػػٌد امطػػراؼ كليػػطلك. كءاػػك ارمػػلض اطػػكرئ 
ى ل ارليط رالينظلكر لط ى ل ارنارؾ  اجنة لاػك هػك طػكر غرػر ءفػؿ ل  ػظ 

نػػػكرة ثاػػك رثػػكف اػػػف ار  ػػؿ  ى ػػل ا نػػػل ءنلػػف فػػكاكت  كرثػػػكف اػػنلف ارمػػلض 
 .وُ)اريكلأ"

 كن اظ لالغل امر كظ ارا نكرة ان اثكنلك ارالمؽ  ثاك ان تكرػط ن ػكرل:
لللْن ﴿ ُا   ِّ َوالَلللِذيَن َ َفلللُروا َ ُلللْ   َلللاُ  َيَالللَتَ   َ يُلْقَ للله َعلَلللْيِاْ   َلَيُموتُلللوا َو َ ُ ََفلللُ  َعلللتلْ

َُ َ ُفلو    ُْ َصللاَِلُا   َعلَذاِهَا َ للَذِلَ  َ ْللِزِف ُ لل َِْملل ََرُِخوَن ِ يَاللا  َبَلتَلا َأْخرِْيتَللا  َل َوُ للْ  َيْالل
لرُْ   َ لا يَلتَلذََ ُر ِ يلِه َ لن تَلذََ َر َوَيلاءُ ُ  التَلِذيُر  َلُذوُقوا  َِمِّ ُُ َأَوََلْ  ُل َِْم َر اَلِذِف ُ َتا  َل َغيلْ

ك ّٕ-ّٔتاكطر: ﴾َ َما لِلظَاِلِمنَي ِ ن َ ِا    " لنرثرػب كنرنرػب    ر ظ " رىٍفػطىًر ي فى
اركالػػك ن لػػر ىػػف اراكرػػل ارن يػػرل ارنػػن اننػػكلنلـ اػػكر د ػػكرلـ جلػػنـ   اػػرذا لػػؾ 

  لكمفكات ار  نل نياذ فراغك فك لك اندا  ل انل يل اف ارانكجر اراثنظل
 .افاكلل كار ذاب كارنثكؿ كار ذالفار

                                                           
 .ُٖٓ/ْارث كؼ  و(ُ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
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  ﴿ِِٗ﴾  
  

اُل  َلْفل   َ آئَِقلُ  اْلَملوْ ﴿ اػن تكرػط ن ػكرل: زازح:  كنجد ث ال : ِت َوِإََِّلا ُ ل
َُ اّْلََتَ   َلَقْد  َاَز َو لا اَْلَيَلاُة  تُلَو َلْوَن ُأُيو َُ ْ  يَلْوَ  اْلِقَياَ ِ  َ َمن زُْحِزَح َعِن الَتاِ  َوُأْاِخ

 . ُٖٓتوؿ ىاراف: ﴾الدال ْلَيا ِإ َ َ َتاَُّ اْلُغُرو ِ 
راكةانلػػك كجريػػلك ا ػػلد اإلل ػػكد كارننارػػل لثػػؿ اػػك رمػػذ  ن ػػذ لظالرلػػك كاآ

لايػرس ارنػكر  ان هذا ارا لد اف امفكات  كاك رفالط اف ذىػر ارػذم راػر
 .وُ)كريا ط كرثكد رفال 

ايػػن اكؿ   نمػػكة امر ػػكظ اػػن ارن لرػػر ارمرونػػنكن اػػظ اردتػػل ارلكرغػػل اػػن ان
 "ارجكنب ارغرلن" دكف ارجكنب امراف ان يكرة ارمفص.

"راك ن ل ا يلاكنط كن كرل ىف ريكرط كالرلط  رمكؿ الف ءلن اإلفلذ:
ثكنػػط لكراثػػكف ارػػذم ت ػػل ارػػط لث اػػل اماػػر  ىػػرؼ اراثػػكف لكرجكنػػب  اااػػد 

   اػن اك ػذ و ػر:ارغرلن  كرػـ رفػ ط لػكمراف  ثاػك تػكؿ اػن ءاػر اكيػل 
الللوِ  اأَلْ َللنِ ﴿ َُ ِ للن َيا ِللِب ال ن ػػن   امػػد ويػػر ارن لرػػر ارمرونػػن ارِٓتاػػررـ:﴾ َو َاَايْلتَللا

ثكنػػط لكرجكنػػب امراػػف  اكراثػػكف ارػػذم نػػكدم انػػط اكيػػل  ىػػف ارنلػػن اااػػد 
  راثػػػف ءف رػػػدؿ ى رػػػط لكفػػػ رف: ثكنػػػط لكرجكنػػػب امراػػػف  كثكنػػػط لكرجكنػػػب

ارغرلػن  ارػػث ثػػكف اكيػل ى رػػط تػػكرا ى رػط  كارػػط ت ػػل إررػط رلػػط ءاػػر ارريػػكرل  
 ا ن ذرؾ ن ررؼ رط.

منػػط رػػـ  ؛لكرجكنػػب ارغرلػػنارن ررػػؼ  كثػػكف اػػن  طػػكب ارنلػػن اااػػد 
 رثف تكران ى رط كارثالـ ايكؽ رن ن ارثرنكنل.

ر  ػػػك  اػػػف ن ػػػن ثكنػػػط  كهػػػذا االيػػػن اكؿ ءررػػػؽ لامػػػكـ ارريػػػكؿ ارثػػػررـ 
 .وِ)لكمراف ا ن ار لكرة ءىجب اانراس

                                                           

  د. اااػػػكد اريػػػرد  ػػػر كف  اثنلػػػل ارث رػػػكت ٕٗو رنظػػػر: اإلىجػػػكز اػػػن نظػػػـ ارمػػػروف ص (ُ
 ـ.ُٖٕٗهػ ُّٖٗامزهررل 

  نل ػػػػػل افػػػػػر .كننػػػػػكمق ار ثػػػػػر ر يػػػػػلر ن ُِّمػػػػػروف اللػػػػػف ءلػػػػػن اإلفػػػػػلذ صو لػػػػػدرذ ار(ِ
   دار ار ثر افر.ُّٗص



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِّٗ﴾  
  

"اػػك  كرغػػـ اػػك ءك ػػانك  إال ءف نكرثػػط رفػػؼ ءر ػػكظ ارمػػروف لػػكركهف ارمػػكؿ:      
اػػن نػػدررجك اػػف ءيػػ كب كرغػػل كا كرجػػل ر اكا ػػرذ رلػػرز نثػػكف اػػن ار نػػرة اريكنرػػل 

نيررػػل ارنثػػرار ارػػذم ال   ار نػرة اريكريػػل ل ػػث ط ارنلػػكمن. ار غػػل نفػػلأ اطنلػػل كاهرػػل
ارلػراهرف ارنػن ن نمػر   ن ىف نػرداد ارث اػكت ن يػلك نمررلػك  كال رنكرع ارنلنلكرل رط

اػػػػػف كاريػػػػػكر اا ػػػػػل اػػػػػن ثيرػػػػػر ثػػػػػؿ هػػػػػذا رج ػػػػػؿ ا رػػػػػكت  ر ك ػػػػػكح كاراػػػػػدة ...
 .وُ)اماركف"

ءرءرػػت هػػذا ارزرػػؼ اػػف االنلكاػػكت كاملكطرػػؿ ؟!! يػػـ رياػػدح نكردثػػط اػػن 
 .ى ل ءراذ امكيال كءى ل ارجكامز ىا ط هذا كرافؿ اف  الرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .ُِٖ/ ُنكررخ ارمروف  و(ُ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِْٗ﴾  
  

 املبحح الجاىٌ

 معاىٌ القزآن بني الىضىح والػنىض

  رثػػػػف مػػػػروف رجػػػػدهك كا ػػػػال ج رػػػػل اػػػػن ىاكالػػػػكارنػػػػكظر اػػػػن ا ػػػػكنن ار
رطكؼ ارركرػلل  لك رانكج إدراؾ  ا ػكف ارنظػر ا كنرلك إرل ار ثر كاآ النػكؾ    كاآ

ػػػػػميط ىنػػػػط  كثػػػػػكر زرز  :ا ػػػػكنن ػػػػدىؼ ال رلػػػػػرز رػػػػؾى إاٌل ءف ن ي "ثػػػػكرجكهر اػػػػػن ارفى
ارايٍانجػب ال ريررػؾ كجلػط انػػل نيػنأًذف ى رػط  يػػـ اػك ثػؿي اثػػر رلنػدم إرػل كجػػًط 

ػػك ا ػػناؿ ى رػػط  كال ثيػػٌؿ  ػػكطر رػؤذىف رػػط اػػن اركفػػكؿ  إررػػط  ااػػك ثػػؿ ارثىٍ ػًؼ ىاي
دىال  كرثكف ان ذرؾ اف ءهؿ ارا رال  ثاك ررس ثػؿُّ اػف  ءاد ر  أ ان  ٌؽ ارفى

 دنك اف ءلكاب ارا كؾ  اينات رط كثكف:
ُِوا َِْق  ِ َن التَلَفِر الِ يِ  اَلِذيَن إَ ا اعتَلَزْوا ُُُُ و اَب  يالي َحْلَقَ  الَ اِب قَل

ػػٍف إذا نىظػػر اػػن تكرػػط ن ػػكرل يىػػؿي اى ِ  َ لِللَ  لَللذِْ َرن ِلَمللن َ للاَن لَللُه ِإَن ﴿: اى
  اػػرءل ارا نػػل ى ػػل ار لػػـ كار مػػؿ " ّٕتؽ: ﴾قَلْلللبي َأْو َأْلَقلله الَسللْمَه َوُ للَو َهللِايدي 

ػذ  اػف    كتكؿ ارم ب  هكهنك لا نل ار مػؿ ء ذ  يكذجكن كتىًل ط غيٍ الن  كنػرؾ ءف رأ ي
يىؿ ارمكؿى إٌنط اػر ؿى إرل ارا نل اف طررؽ اراى ف رػـ رنن ػذ لم لػط  كرػـ جلًنط  كرد ي

ً ؿى ثأنط تد ىًدـ ارم ػبى جا ػلن ك ي ػذ اػف فػدر   ر لـ ل د ءف ثكف ارم ب ر  لـ  جي
ٍرنط كنيػاى يط  ٍ  كن  ثاك جي ؿ ارذم ال رىً ن اراثال كال ري اؿ ارً ٍثر اراك نيدرثط ىى  ى
ػػل كارفػػاـ كرػػذهبي ىػػف ءٌف  ءيذينػػط  ثأنػػط ىػػكدـه ر يػػاذ كارلفػػر  كدا ػػؿه اػػن ار ىاى

ػػرنن ت لػػن ارنػػط رررػػد ءف ري ٌرًػػؿ ا ررجػػؿ إذا تػػكؿ تػػد غػػكب ىنػػن ت لػػن  كرػػرس را ي
إرل اريكاذ ءنط تد امد ت لط  دكف ءف رمكؿ غكبى ىنن ى ان كىىزىب ىم ن"
 .وُ)

  كج إرػػػل ن ثػػػر كنػػػدلر إلدراؾ امفػػػكد اػػػكرثالـ ىنػػػد ارمػػػداكة ث اػػػك اانػػػ
يلكنػط اػن امن ػس   كرثػكف ؿ كه ػط رثػكف رػط ءيػرا جاكررػك ءكتػذكررس ار لـ اػف ءك 

 ء د كءتكل.

                                                           

ار ػػرخ اااػػكد اااػػد  ػػكثر ص   :ن  رػػؽ  الغػػل ر  ػػرخ ىلػػد ارمػػكهر ارجرجػػكننءيػػرار ارل و(ُ
 . اطل ل ارادنن .ُُٔ
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  ﴿ِٗٓ﴾  
  

وف لػدت تراةنػط رريػت لكر ػنة كث اك تفد ارارة ءف رن اؽ ان رغل ارمر 
ار ػػكدم    اثيرػػر اػػف اكا ػػذ ارمػػروف رفػػ ب الػػـ ارادهػػك ى ػػل ار ػػ صارلػػرف

لػؿ رمنفػر   نظرا رلنكملك ى ل اراجػكز  ءك ارنمػدرر  كرلػذا رفػ ب نرجاػل ر ظػط
 .ى ل نرجال ارا كنن امط
و لطررمػل امن ػل اػف  ػالؿ يػكرنرف اػف تفػكر اريػكر رمد ك أ )ير ز
اػداث االن  ػكالت اردا  رػل  ايأرل ءف ارنص ارمرونن راكاظ ى ل إىاكؿ ار مػؿ كاآ

    كهػذ   كفػرل جا رػلارنن نط ب ن يررا اك نكت ػت ىنػد  اػف إر ػكح ارا ػكنن
ان ارمكىدة ارناكرل   ثاػك كاف ذرؾ  ركج ارثالـ ى ل  الؼ امن ل ارظكهر 

اْلَقا َِعلللُ  َ لللا اْلَقا َِعلللُ    َوَ لللا َأْا َاَم َ لللا ﴿ ؿ يػػػكرة ارمكرىػػػل  تػػػكؿ ن ػػػكرل:اػػػن ايػػػنل
    ث ال ارمكرىل نااػؿ ا ػكنن ثيرػرة لدارػل اػف "ار ػرب" ّػُت ارمكرىل:﴾اْلَقا َِع ُ 

اػػػل ان ػػػردة دكف   ارػػػث لػػػدت ارث   ثاػػػك ىػػػف اكت لػػػككارنميػػػرـ" انػػػل "ارنركرػػػذ" 
لكرنثرار ارداؿ ى ل ارنأثرد  يػـ رػأنن جػكاب يـ ءىمب ذرؾ   ىالمؽ ناكرل يكلمل

ِِْاِن اْلَمتُفلوشِ ﴿: ارميـ  ﴾يَلْوَ  َيُكوُن الَتاُس َ اْلَفَراِش اْلَمْ ثُوِث   َوَتُكوُن اّْلَِ اُل َ لاْل
  .ٓػّتارمكرىل:

ا رػػكت اػػن جا نلػػك ناػػدث نػػأيررا ايػػرك رفػػالط نػػداىركت ن يػػرل هكمجػػل 
 .وُ)رفالط اف ن كرؼ اف هكؿ ارمركال امجش كاك ننرجل اإلرمكع ارفكنن

ؿ رنلػػػؿ انػػػط كال  ػػػؾ ءف ننػػػكع ا ػػػكنن ارمػػػروف دررػػػؿ ى ػػػل إىجػػػكز  اكرثػػػ
كارنيػػػ أ لكرا راػػػل   رػػػنص  كاررغلػػػل اػػػن يػػػلر ءغػػػكار الايػػػب ايػػػن داد  ار طػػػرم

؛ كرػػذا اػػكرمروف نمطػػل انطػػالؽ دامػػـ رازرػػد اػػف ار لػػرات ارنػػن ننكرػػد ل ػػثؿ ايػػنار
دراؾ   ارا كنن كاميرار.اف ىا رل ارن من كاآ

كتػػد ءاػػكض ى اػػكة ارن يػػرر اػػن لرػػكف ارامفػػكد لػػكرااثـ كاران ػػكلط اػػن 
ُ َو اَلِذَِف َأ َزَل َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِ ْتُه آيَلاتي َّمالَْكَملاتي ُ لَن ُأ ال اْلِكتَلاِب ﴿ تكرط ن كرل:

تَللِ  َوُأَخللُر ُ َتَشللاِهَاتي  ََاَ للا الَللِذيَن   قُللُللوِهِْ  زَيْلل ي  َلَيَت ِ  ُِللوَن َ للا َتَشللابََه ِ ْتللُه ابِْتغَللاء اْلِفتلْ
                                                           

 . ان كرات ارجاؿ. ُْٕػ ُُٕرنظر: لالغل ارنكر رن رد ثراكنن ص و(ُ
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 ٌّ ِِْلِ  يَلُقوُلوَن آَ َتا بِِه ُ  َِْلُ  تَْاِويَلُه ِإ َ اّ ُ َوالَراِسُذوَن ِ  اْل لْن َوابِْتَغاء تَْاِويِلِه َوَ ا يَل ِّ 
  . ٕتوؿ ىاراف: ﴾ِعتِد  َبَِّتا َوَ ا يَذََ ُر ِإ َ ُأْوُلوْا األْلَ ابِ 

 ا نػػػػكر اإلاػػػػكـ ارطلػػػػرم ارمػػػػكؿ ل ػػػػدـ ارن ررػػػػؽ لػػػػرف ارااثػػػػـ كاران ػػػػكلط 
ناك ار رؽ لرف ا ركت ارنن راثف ن يررهك اػف  لكرنيلل ر كا أ كغرر اركا أ  كاآ

  كا ركت ارنن ال ر رؼ ثنللك إال ا  ءاك ارزا  رم اثػكف رػط رءم اكةتلؿ ار  
رك ثػكف ث ػط ااثاػكن رن  ػؽ  :الال ثكف ارمروف ث ط ااثاكن؟ ت ت: "ارف ت ت و ر:

اص كارنأٌاؿ اف ارنكس لط ريلكرل اأ ذ   كمىر كا ىاك رانكجكف ارط إرل ار 
  كرػػك ا  ػكا ذرػػؾ ر ط ػكا ارطررػػؽ ارػذم ال رنكفػػؿ إرػل ا راػػل ارنظػر كااليػندالؿ

ف اريكلػػت ى ػػل ا كنكارػػد  إال لػػط  كراػػك اػػن اران ػػكلط اػػف االلػػنالة كارناررػػز لػػر
ن ػػػكللـ ارمػػػرامأ اػػػن ايػػػن راج طاراػػػؽ كارانزرػػػزؿ ارػػػ   كراػػػك اػػػن نمػػػكدح ار  اػػػكة كاآ

 ػػـك ارجاػػل كنرػػؿ ارػػدرجكت ىنػػد ا كنرػػط كرٌد  إرػػل ارااثػػـ اػػف ار كامػػد ارج ر ػػل كار 
إذا رءل ارػط   انكت ل ان ثػالـ ا كال ا ػنالؼ   كمٌف اراؤاف ارا نمد ءف الا

  ى ػػل يػػنف كااػػدك ركاػػؽ لرنػػط كرجررػػط   كءهاػػط ط ػػب اػػاػػك رننػػكتض اػػن ظػػكهر 
  ازداد رػػط كنلػػرف اطكلمػػل اران ػػكلط ارااثػػـا ثػػر كراجػػذ ن يػػط كغرػػر  ا ػػنأ ا ى 
 وُ)طاأنرنل إرل ا نمد  كتٌكة ان إرمكنط".

ارن ثر كارندلر ءاد كجػك  كهذا ر نن ءف اكجل ل ض ا كنن ارمروف إرل 
  اػػػػكرمروف ااػػػػكؿ ءكجػػػػط ءم ان ػػػػدد ارا ػػػػكنن كارػػػػرؤل لػػػػال ا ػػػػنالؼ ءك اإلىجػػػػكز

دراؾ هػػػػذ  ارػػػػرؤل رانػػػػكج إرػػػػل لػػػػذؿ اراجلػػػػكد اػػػػن ث ػػػػؼ ارا ػػػػكارف ن  ػػػػكد  كاآ
 كارا كنن اريكانن. 

ءرـ نغب ل ض ارا كنن ىف ل ػض ارفػاكلل كثػكنكا اػن لدارػل اإليػالـ 
.!!  اثرؼ لنك اررـك

وَُ لُللوا َواْهللَربُوا َحللَت يَلَت َلللنَيَ رمػكؿ ىػػدٌم لػػف اػػكنـ راػػك نػػزؿ تكرػػط ن ػػكرل: ﴿
ُِ َلُكلللُ  اْْلَلللْيُ  اأْلَ  لللَياَ  ِإَك الَلْيللل ﴾ بْللللَيُ  ِ لللَن اْْلَلللْيِ  اأْلَْسلللَوِا ِ لللَن اْلَفْجلللِر ُفَ َأِ اللللوا الاِّ

                                                           

 . ّّٖ/ُارث كؼ  و(ُ
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ىادت إرل ىمكررف ءلرض كءيكد اج  نلاك ناػت كيػكدنن اثنػت ءتػـك اػف ار رػؿ 
اػػأنظر إررلاػػك اػػال رنلػػرف رػػن املػػرض اػػف اميػػكد  ا اػػك ءفػػلات غػػدكت إرػػػل 

إف ثػػكف كيػػكدؾ ر رر ػػك" كركم: )إنػػؾ "اأ لرنػػط  ا ػػاؾ كتػػكؿ:  ريػػكؿ ا 
 .وُ)ر ررض ارم ك  إناك ذاؾ لركض ارنلكر كيكاد ار رؿو

كهػػػػذا رؤثػػػػد إىجػػػػكز ارمػػػػروف  كءنػػػػط نػػػػص يػػػػاككم  كءف ءيػػػػرار ال نػػػػدرؾ 
  اثرػػػػػػؼ لغرػػػػػػر ارغػػػػػػرب اػػػػػػف ليػػػػػػلكرل هػػػػػػذا ارثػػػػػػالـ لكرنيػػػػػػلل ر  ػػػػػػرب ار  ػػػػػػص

 ؟ ءرف هـ اف درايل اريركؽ ارلالغن  كارامكـ .اراين رترف
ارااثػػػف كرثػػػف اػػػف   ثكليػػػف" ءف ارمػػػروف ال راثػػػف نرجانػػػطتػػػرر "جك رمػػػد

  كر ػػػرذ رنمػػػؿ لكر غػػػل ار كدرػػػل ر ػػػر للنرنلػػػككءف ا  ارمرػػػكـ لنمػػػؿ  ػػػالؽ ر ا ػػػكنن
 .وِ)ك كجكذلرنلك  ا ال ىف  ركع ار ثرة  كغركب ارا اكفجاكرل

مروف إرل رغل ء رل اف اراينارالت  ثاك رمكؿ كنمؿ ارلنرل ار نرل ان ار
ػك ر  ػرب اػف االيػن كرة كارنايرػؿ  :اكرسالف  تىٍد تكؿ ل ضي ى اكمنك اػرف ذثػر اى كى

كارم ػػب كارنمػػدرر كارنػػأ رر كغررهػػك اػػف يػػنف ار ػػرب ًاػػن ارمػػروف امػػكؿ: كرػػذرؾ ال 
رمػػدر ءاػػد اػػف ارنػػراجـ ىى ىػػل ءف رنم ػػط ًإرىػػل  ػػنة اػػف امريػػنل ثاػػك نيمػػؿ اإلنجرػػؿ 

كارػػل كنر  ل ػػرل كاررُّ لػػكر كيػػكمري ثنػػب ا ىػػف اريػػرركنرل ًإرىػػل اراى جاػػت ارنػػكراة كارزي
  ـٍ ننييػػذ ًاػػن اراجػػكز انيػػكع ار ػػرب  ءال نػػرل ءنػػؾ رػػك لكر رلرػػل؛ مف ار جػػـ رىػػ

وإ للا رللاَ َن ِ للن قللو  ِخيا للُ   ا ْ للْذ إللليا  َعلَلله ءردت ءف ننميػػؿ تكرػػط جػػٌؿ ينػػكؤ : ﴿
رل ىف ٖٓ﴾ تامن كؿ:سواء ـٍ نينطذ ءف نأنن للذ  امر كظ اراؤدًٌ ارا نل اريًذم   رى

ػػط اجاكىلػػك كنًفػػؿ  نيػػل نليي نٍػػط اى ًإف امطكىلػػك كنيظلػػر ايػػنكرهك انمػػكؿ: "ءىٍكًدىى
ثىػػكفى لىٍرنىػػؾ كلػػرف تػػكـ هدنػػل كىلػػد ا  ػػت اػػنلـ  ركنػػل كنم ػػكن اػػأى الـ ءٌنػػؾ تىػػٍد 

ـ ًاػن ار  ػـ لػكرنمض ىى ىػل نم ت اىك  رطنط رلـ كوًذٍنلـ لكرارب رنثػكف ءنػت كهػ
 . ُُتارثلؼ:"ا رلنك ىى ىل وذانلـ ًان ارثلؼ" ينكؤ :  " كثذرؾ تكرط جؿٌ اينكاة

                                                           

 .ُِّ/ُارث كؼ  و(ُ
 .ََِرنظر: لالغل ارنكر رن رد ثراكنن ص و(ِ
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ػػػك رجػػػرم هىػػػذىا  اػػػرف تػػػكؿ تكمػػػؿ: الػػػؿ ركجػػػد ًاػػػن يػػػنف ار ػػػرب كنظكالػػػك اى
اراجرل؟ ترؿ رىػطي: ًإف ثػالـ ا جػٌؿ ينػكؤ  ءى ػل كءراػذ اػف ءف ري ػكهل ءىٍك ريمكلػؿ 
ءىٍك ر كرض ًلًط ثالـ  كثرؼ ال رثػكف ثػذرؾ كهػك ثػالـ ار  ػٌن امى ػل  ػكرؽ ثػٌؿ 
رغػػل كريػػكف  رثػػٌف ار ػػ راة تىػػٍد رؤانػػكف إراػػكةى كرػػأنكف لػػكرثالـ اريػػًذم رػػك ءراد ايررػػد 

اىك ءاثف ًإالي لاليكطو اف ارمكؿ كثيرر اف ار  ظ".نٍم يط الىٍ   وُ)نكص كى
 فكمص غرر اكجكدة اػن ءم   كرغل ارمروف لاك ر نن ن رد رغل ار رب

 .رغل ء رل
  كرلػػذا ثػػكف ل غػػل ارمػػـك ارػػذرف ءكاػػن إرػػرلـإف الػػـ ارػػكان ريػػن ـز ءف ر

 .وِ)امكاكت ى ل ثكنط ل يكف ىرلن الرفرثز ارمروف ان 
ل تػكـ هػـ ءهػؿ افػكال كلالغػل ف ارمػروف ارثػررـ نػزؿ ى ػكاف ارا  ػكـ ء

  كهػػػػػذ  ار غػػػػػل ارلػػػػػك ارامرمػػػػػل كاراجػػػػػكز كارنثيرػػػػػؼ ارمػػػػػكمـ ى ػػػػػل اإلرجػػػػػكز  كلرػػػػػكف
كاإلطنػكب ارػذم رمػـك ى ػل ارن فػرؿ كارليػػط اػن ءاػكر ار ػرر ل كاماثػكـ  كثػػؿ 

 اف كجك  ار طكب انكيلل رامكاكنلك كال ردرؾ غرر ار رب ار فاكة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  اثنلػل كاطل ػل دار إارػكة ُٕارفكالن اللف اكرس  نامرؽ: اريرد ءااد فػمر  ص  و(ُ
 ارثنب ار رلرل.

 .َُِراكنن صرنظر: لالغل ارنكر رن رد ث و(ِ
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 املبحح الجالح

 االىسجاو بني ألفاظ القزآن وآياته وسىره

ل  كهذا ار  ـ هك  االنيجكـ  ءك ارننكيب: هك ًيرُّ ارلالغل؛ كغكرل ارني ىكيى
ارن ػػكنؽ لػػرف ث اكنػػط   كرث ػػؼ رػػؾ ىػػف اػػدل ارػػذم ركت ػػؾ ى ػػل امكفػػد ارمػػروف

 .كوركنط كيكر 
ؾ لدرايػل ارنرثرػػب كرنج ػل ذرػػ  رنػط نيلرػت اإلراػػكف اػن ت ػػب اراػؤافكغك
   كدراينط ان ارناكاط ليكلمط كالامط.ارمرونن لا رد 

رػػػػػب ا رػػػػػكت نػػػػػكتر ن اػػػػػف رب كتػػػػػد ءجاػػػػػذ ى اػػػػػكة اماػػػػػل ى ػػػػػل ءف نرن
ت ذرػػػؾ لػػػأتكل   كيلػػػ  ثاػػػك ءف نرنرػػػب اريػػػكر ثػػػكف اػػػن ىلػػػد ارنلػػػن ار ػػػكرارف

 .اراجق كءفأ ارلراهرف
تػكؿ ارمك ػن ءلػك لثػر اػن االننفػكر: نرنرػب ا رػكت ءاػر كاجػب كاثػـ 
الـز  امد ثكف جلررؿ رمكؿ:   كا ورل ثذا اػن اك ػذ ثػذا. كتػكؿ ءر ػكن: ارػذم 
نػػذهب إررػػط ءف جارػػذ ارمػػروف ارػػذم ءنزرػػط ا كءاػػر لريلػػكت ريػػاط كرػػـ رنيػػ ط كال 

فػػاؼ ىياػػكف راػػذ نالكنػػط ل ػػد نزكرػػط هػػك هػػذا ارػػذم لػػرف ارػػدانرف ارػػذم اػػكا  ا
 كءنط رـ رنمص انػط  ػنة كال زرػد ارػط  كءف نرنرلػط كنظاػط يكلػت لنكترػؼ اػف ا

ف اماػػػػل  ػػػػلطت ىػػػػف ارنلػػػػن ن ػػػػكرل نرنرػػػػب وم ثػػػػؿ يػػػػكرة كاكا ػػػػ لك    كاآ
 .وُ) كىرات اكات لك  ثاك  لطت ىنط ن س ارمراةات كذات ارنالكة"

رف كتػػكؿ ارلغػػكم اػػن  ػػرح اريػػنل: ارفػػاكلل ر ػػن ا ىػػنلـ جا ػػكا لػػ 
ارػػدانرف ارمػػروف ارػػذم ءنزرػػط ا ى ػػل ريػػكرط اػػف غرػػر ءف رزرػػدكا ءك رنمفػػكا انػػط 
  رمكن  كؼ ذهكب ل  ػط لػذهكب ا ظنػط  اثنلػك  ثاػك يػا كا اػف ريػكؿ ا 

ر مػػف ءفػػاكلط كر  الػػـ اػػك نػػزؿ ى رػػط اػػف ارمػػروف ى ػػل  ... كثػػكف ريػػكؿ ا 
ى ل ذرؾ كاآىالاط ىند  ارنرنرب ارذم هك ا ف ان افكا نك لنكترؼ جلررؿ إرك 

نزكؿ ثؿ ورل ءف هذ  ا رل نثنب ىمػب ورػل ثػذا اػن يػكرة ثػذا  ايلػت ءف يػ ل 

                                                           
 .َِٔ/ ُ. كارلرهكف ر زرث ن ُُٕ/  ُاإلنمكف  و(ُ
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  ﴿ََّ﴾  
  

ارفاكلل ثكف ان جا ط ان اك ذ كااد ال ان نرنرلط  ارف ارمروف اثنكب اػن 
ار ػػكح اراا ػػكظ ى ػػل هػػذا ارنرنرػػب  ءنزرػػط ا جا ػػل إرػػل اريػػاكة ارػػدنرك  يػػـ ثػػكف 

 وُ) نرب ارنزكؿ غرر نرنرب ارنالكة.رنزرط ا رتكن ىند اراكجل. كنر 
انرنرب اريكر كك ذ ا ركت اكا ػ لك إناػك ثػكف لػكركان  ثػكف ريػكؿ 

رمػػػكؿ:  ػػػ كا ورػػػل ثػػػذا اػػػن اك ػػػذ ثػػػذا  كتػػػد افػػػؿ اررمػػػرف اػػػف ارنمػػػؿ  ا 
  كااػػػك ءجاػػػذ ارفػػػاكلل ى ػػػل ارانػػػكانر للػػػذا ارنرنرػػػب اػػػف نػػػالكة ريػػػكؿ ا 

 ك  ط ان ارافاؼ.
رمكؿ اريػركطن: "كاػك رػدؿ ى ػل ءنػط نػكارمن ثػكف اراػكاارـ رنلػت كالة  
كثػػذا ارطكايػػرف  كرػػـ نرنػػب ارايػػلاكت كالة لػػؿ افػػؿ لػػرف يػػكرهك  كافػػؿ لػػرف 

"طػػػس" اػػػذ ءنلػػػك ءتفػػػر انلاػػػك  كرػػػك ثػػػكف ػ طيػػػـ ار ػػػ راة كطيػػػـ ارمفػػػص لػػػ
ارنرنرػػب اجنلكدرػػكن رػػذثرت ارايػػلاكت كالة كء ػػرت طػػس ىػػف ارمفػػص  كارػػذم 
رن رح رط ارفدر اك ذهب إررط ارلرلمن كهك ءف جارذ اريكر نرنرللك نكارمن إال 

يػػػػكران كالة ى ػػػػل ءف نرنرللػػػػك  لػػػػراةة كامن ػػػػكؿ  كال رنلغػػػػن ءف ريػػػػندؿ لمراةنػػػػط 
 .وِ)ثذرؾ

رنرػػػب ارنػػػكتر ن نػػػكاار ارػػػط ارننكيػػػب كاالنيػػػجكـ   كاػػػك تػػػكـ لػػػط كهػػػذا ارن
  نرػػب ارنػػزكؿ ري ػػرج ارػػنص ىػػف تدايػػنطنكردثػػط اػػف درايػػل نػػكررخ ارمػػروف كاػػؽ نر 

 كر مد  ارننكيب ارذم رنب ارمروف ان  كمط.
كتػػد غػػكرل ثيرػػر اػػف اراين ػػرترف اػػكؿ امػػداف ارمػػروف ر كاػػدة كارننكيػػؽ 

رة ىػػف ء ػػنكت اػػف اماثػػكر رػػركا ارمػػروف ىلػػك كارنػػرالط لػػرف ار نكفػػر اريػػكرة  الػػـ
  ىكرجػػػت لطررمػػػل غرػػػر انظاػػػل  كدكف ءم رلػػػط انطمػػػن لرنلػػػك  كءف اراننكىػػػل

امداف ارنػرالط ايػؤكررل ارفػاكلل ارػذرف جا ػكا ارمػروف كتػكاكا للػذا ار  ػط ىنػداك 
 .وّ)جا كا ءجزاة  كرنلكهك ى ل  ثؿ يكر

                                                           

 اريكلؽ. و(ُ
 .ُّٕ/ ُاإلنمكف  و(ِ
 .ُُٗػ ُُٖرنظر: اد ؿ إرل ارمروف ص  و(ّ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
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  ﴿َُّ﴾  
  

نكردثػط اػن   اذ "اااد كارمروف": رمد كااؽ ركدم لكركت فكاب ثنكب
ءف ارػػػنص  "نػػػكررخ ارمػػػروف"كنػػػل لـ ) ػػػر كرنو اػػػن ثنكلػػػط  ثنكلػػػط ) نػػػكررخ ارمػػػروف 

وف ارمرونػػن رػػدرس اػػن  ػػكة ى ػػـ ار غػػل ار ػػكـ كارنمػػد ارنػػكرر ن  كتػػد ء  ػػ كا ارمػػر 
ارمػروف    ا ػال ىػف درايػل ارلرمػل كنأيررهػك ى ػلر نرنرب ارنكرر ن لايب ارنزكؿ

 كفػػػػػل اػػػػػن درايػػػػػل اراثػػػػػن كاراػػػػػدنن  كرلطػػػػػكا الػػػػػـ ارمػػػػػروف لكرنا رػػػػػؿ ارن يػػػػػن 
  كرػػرس غرلرػػك اػػكال إراكنػػك اػػنلـ ءنػػط اػػف نأرر ػػط كاالجناػػكىن  ر نلػػن اااػػد 

 .وُ)إررط
ال راثػػػف   كار ر كجرػػػك اثػػػؿ اػػػف اراػػػنلق ارنمػػػدم ارنػػػكرر ن  كى ػػػـ ارػػػن س

ال    كهػػؤالة اراين ػػرتكفنػػص غرلػػن امػػدسارػػنص ارمرونػػن  منػػط  نطلرملػػك ى ػػل
 .ريلنكف اركان كال ر نراكف لط

كءف اػػك تػػكاكا اػػف نرنرػػب ا رػػكت كاػػؽ نرنرػػب ارنػػزكؿ  ر مػػدهك ارننكيػػب 
كارننكيؽ لرف وم ارمروف كيكر   اثػؿ جػزة اػف ورػكت ارمػروف  ػرج اننكيػمك ناكاػك 

ى رلـ  ثكنت كظر نلـ ارثنكلل امط  اذ يكلمط كالامط  كءف ارفاكلل ر كاف ا
كرػػـ رنػػد  كا اػػن  ػػنة ايػػؿ ارنرنرػػب ءك إىػػكدة ارننيػػرؽ ثاػػك رػػدىن نكردثػػط كاػػف 

 كاامط.
رمػػػػػد اان ػػػػػؿ اراين ػػػػػرتكف لنغررػػػػػر نرنرػػػػػب ارمػػػػػروف ا ػػػػػث ل غررلػػػػػل ى ػػػػػل 
اراي ارف  كءتل ػكا ى ػل ىاػؿ ا ػكرؼ راػك اننلػل ارػنص ارمرونػن لػأار اػف ارنلػن 

 يػػـ رنلػػت يػػكر ارمػػروف ثكنلػػك اػػف اريػػكرةل اػػن اارػػث ءاػػرهـ لك ػػذ ثػػؿ ورػػ  
 .ل  ـ اف ارنلن 

  ارنظـ  كامػد ارنػرالط لػرف ىنكفػر  كان نغررر ارنرنرب نجكهؿ ر كفرل
كان ثكؾ مي كب ارنأررؼ اران رد ان فركغل امر كظ كارجاؿ كارنرثرب  كطرامؽ 

 امداة  كتكة ارنالاـ لرف امر كظ كارا كنن.

                                                           

 اررالط: و رنظر(ُ
  http://www.alukah.net/translations/0/28424/#ixzz4Yscs55qb 

http://www.alukah.net/translations/0/28424/#ixzz4Yscs55qb
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  ﴿َِّ﴾  
  

كاػك كاامػط ءف نرنرػب ارمػروف كننيػرمط فػن ط اااػد  كارذم رثػرر  نكردثػط
  رلاػك تػكـ اف يػكرة ارلػركج إ ػكال انػأ رة ُُ-ٖارمكؿ: "كر ؿ ا ركت اف  

 .وُ)للك اااد ن يط "
نايؿ لالغل ارمروف اػن نرنرلػط  كايػف نأرر ػط  كلراىػل نظاػط  كفػال كن

 . ظت ى رلك  كانيجكـ ءر كظط كنكاررلك لكرفكرة ارنن اي ا كنرط
  كاػػػف دترػػػؽ  ػػػاك لػػػرف ءم ارمػػػروف كءر كظػػػط كيػػػكر كرنج ػػػل ارننكيػػػب كا

لن ػكلط "ارننكيب ءف نرل ارنلكط اكفػ ل ا رػل لا ػاكنلك ار ػكـ  كهػك اػك ريػال 
ذرػػؾ ارنػػرالط لػػرف ار كفػػ ل كورنلػػك اػػن تكرػػط   كاػػف "اراىػػكة ارنظرػػر"ءك  امطػػراؼ"
 ﴾ِإَن اَ َ َ ُللللللَو اْلغَللللللِ ال اَْلَِميللللللدُ لَللللللُه َ للللللا ِ  الَسللللللَمَواِت َوَ للللللا ِ  اأَلْ ِض وَ ﴿ ن ػػػػػػكرل:
ًاردي" "   اننلكة ا رل لمكرطْٔتاراق: رػل ى ػل ءف ا غنػن ىػف ارط دال اٍرغىًننُّ اٍراى
 ارذا ااد  اران ـ ى رط جكزم ى رط اف اران ـ.  ىلكد 

َِ ال ﴿   كاف ذرؾ تكرط ن كرل:كهنكؾ ارننكيب لرف ا ردات ا رل َويَلْوَ  يَل
الظَاَلُ َعَله يََدْيِه يَلُقوُل يَا لَْيَتِ  اَرَْذُت َ لَه الَرُسلوِل َسلِ يالُ   يَلا َويْللَلَت لَْيتَلِ  ََلْ َأرَِلْذ 

 . ِٖػ ِٕتار رتكف: ﴾ُ الَ ُا َخِليالُ 
ارن لرػػػػػر اػػػػػن ءكؿ ا رػػػػػل "ر ػػػػػض" اػػػػػف ارامػػػػػد ارمػػػػػروف اراجيػػػػػدة ر دالرػػػػػل 

  كتػػد نكيػػب ر ػػظ ار ػػض اػػذ تكرػػط يػػرارناارامفػػكدة كهػػك ارثنكرػػل ىػػف ارنػػدـ ك 
  نانػن ارا ػػكب لػكر كات كارنػػدـ ى رػػطإذ ارايػػرة نل ػث ى ػػل ار "رػػك ررننػن" ن ػكرل:
 .رمروف هذا ارا نل لك رل اريكنرلكتد ا

اػن ارػن س نأكهػػكت    كارنػدـ راػػدثكر ض ارثػل ان  كررػل راػػديلك ارنػدـاػ
  ارا نػػل ارامفػػكدة ىػػف ؛ كرػػذا ن اػػظ ننػػكغـ ارا ػػردات ارا لػػر كنايػػرات ككرػػالت

اكرن س اإلنيكنرل ناكيب ن يلك لن يلك  ان ض ى ػل اررػد  كننانػل ءف رػك ىػدرت ىػف 
 .وِ)ارنثكب اك ناكيلط ى رط

                                                           

 .ٕٖنكررخ ارمروف ص و(ُ
  ان ػػػػكرات ىلػػػػد ارثػػػػررـ لنػػػػكنس ُٗٔو رنظػػػػر: اإلىجػػػػكز ار نػػػػن اػػػػن ارمػػػػروف ىاػػػػر اريػػػػالان ص(ِ

 ـ. لنفرؼ.َُٖٗ
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  ﴿َّّ﴾  
  

رثػل ارايػرل كارارثػل رثف ارا لد ان ىاكاط كاك راا ط اف فػكرة ارا
  كثػػأف ارمػػػروف رمػػػدـ ارنػػدـ اػػػن رػػكـ ال رن ػػػذ ارػػط ارنػػػدـ ىػػف ا نػػػل ارن يػػرل ر لػػػر
انػػل ال رثػػكف   كف اػػن امرض ايػػكدا كهػػـ اػػن ارػػدنركراػػف ر ريػػ نفػػرال غكررػػل

ط   اك رػػػل إر ػػػكد كنكجرػػػ ػػػرة ى ػػػل هػػػذ  ارفػػػكرة كن ػػػؾ اراكرػػػلافػػػررهـ اػػػن ا 
 .كنفأ

  ن كنؽ لرف ءكامؿ اريكر ك كانرالػكثاك نرل ننكيلك اف نكع و ر كهك ار
 كف:كنجد امكافر تكرل لرف  كنال اريكر كاك كىكنلك ارا ن  ل  رمكؿ ءلك ارػ

اراطكرػل اكجػػدنلك رنكيػػللك ءكا رهػك  لارػػث ال رثػػكد رن ػػـر " ننل ػت ءكامػػؿ اريػػكر 
ثػػػؿ يػػػكرة  كذرػػػؾ اػػػف ءلػػػدع    كيػػػألرف ذرػػػؾ إف  ػػػكة ا اػػػن و ػػػرانلػػػك  ػػػنة
كهن ىكدة ر  رب    ر ارثالـ ارا رط ان ارطكؿ لأكرط  ارث رنالتل وار فكال

ريػنطرد انػط إرػل  ػنة ذان اػن  ػنة  يػـ   رثكف ءادهـ و ػان ثيرر اف نظالـ
 .وُ)  يـ ر كد إرل اك ثكف و ذان ارط ءكالن"و ر  يـ إرل و ر  هثذا طكرالن 

لرف ءكامؿ اريػكر كتد ىنل ى اكة ارن يرر كلالغل ارمروف للركف ار المؽ 
  كالػػػف ىك ػػػكر كاريػػػركطن  كءلػػػك ارػػػكف  كارلمػػػكىن  ارػػػرازم :ك كانرالػػػك كاػػػنلـ

 كغررهـ.
" للػػػذا اراكا ػػذ اػػػف ثنكلػػػط "نػػكررخ ارمػػػروف كتػػد  ػػػلد نكردثػػط اػػػن ل ػػػض

"إذا ترءنػػك ارمػػروف لنجػػرد اثن ػػ نك ءف ار درػػد اػػف ا رػػكت ارنػػن نزرػػت دا ػػل  امػػكؿ:
 .وِ)"جدا لال  ؾ كاادة كاارة

إف  طػػكب ارمػػروف رم ػػز ى ػػل ار اػػـك " :كتػػكؿ ءر ػػك اػػن ن ػػس اراك ػػذ
ال   ػػ لك لػػل ضثيرػػرا اػػف اك ػػكع إرػػل و ػػر إرػػل درجػػل ءف نػػرالط ارا ػػكنن ل 

  اػػػكؿ رج ػػػؿ اراػػػرة ىر ػػػل ر طػػػر ار فػػػؿ لػػػرف اػػػك هػػػك رنج ػػػل داماػػػك ر  رػػػكف
 .وّ)انفؿ"

                                                           

 .ُِِ/  ّو ن يرر ارلار اراارط (ُ
 .ِٖ/ُو نكررخ ارمروف(ِ
 .ِٖ/ُو نكررخ ارمروف(ّ
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  ﴿َّْ﴾  
  

كن "... ل ض اريكر انيؽ ننيػرم رثننك ن اأ ار از انط ءر ك انرا  رمكؿ:
 ."اينك كرريت رط امط لدارل جردة  لؿ ءر ك  كنال انكيلل

وف   نكنق ىف إراكف اراؤرؼ لل ررل ارمروف رغـ ءف ارمػر كهذا ثالـ لكطؿ
َواللَتْجِ  ِإَ ا َ لَون ﴿ اكطف ى ل ءنط كان اف ا  تكؿ ن كرل:ءثد ان ءثير اف 

َِلُب َعلِن اْ َلَون   ِإْن ُ لَو ِإ َ َوْحللي يُلوَحه    َُ َصاِحُ ُكْ  َوَ ا َغَون   َوَ لا يَت   َ ا َ 
  .ٓػ ُتارنجـ: ﴾َعَلَمُه َهِديُد اْلُقَون

ارمػػروف كيػػكر   كرػػرس اػػن يػػكر دكف نكيػػؽ لػػرف ثػػؿ ورػػكت اكرننكيػػب كارن
  ءك ورػػكت دكف ورػػكت  ثاػػك رػػدىن هػػذا اراين ػػرؽ. اث ػػط ثػػالـ ا ن ػػكرل يػػكر

 ارانزؿ ل  ظط كا نك  ى ل  كنـ امنلركة كيرد اراري رف.
  ا ػػػال ىػػػف اـ كارن ػػػككف لػػػرف ار مػػػؿ كار كط ػػػلكاػػػن ارمػػػروف نػػػرل ارػػػنال
اػن    ثاػك نػرل ارن ػككف داماػكهػذا اميػ كب اراننػكع اراكيرمل ار كردة ارنن ن  ك

مػػكة كنجاػػذ لمػػكة اػػن ن ػػس ل  كنيػػ ل ا رػػكت جارػػذ اراك ػػكىكت ارنػػن رننككرػػط
 .وُ)  كنانأ ارم ب كار مؿ نفرلط اران كدت لرف ارن  رـ كاإلتنكع كارنأيرراركت

كرغـ ك كح ارننكيػب لػرف وم ارمػروف كث اكنػط  ر ػثؾ نكردثػط اػن ذرػؾ 
 .وِ)"ان ا ركت ارمفررة ريكرة ارمكرىل"رلرز اال طراب ارنكاؽ اكران  ارمكؿ:

  ررنػط ث ػؼ ىػف اكطنػط ؟!! ءاػك ءم ا طراب الاظػط هػذا اراين ػرؽ
  كال ىجػب اػن انلػكـ هػؤالة ك اريػال دكف دررػؿ الػذا غرػر املػكؿءف رذثر ثالاػ

رف   كال رينطر كف اركتكؼ ى ل ارننكيػب لػ مروف الـ ال ردرثكف اراس ار رلنر
 وم ارمروف كيكر .

                                                           

اػػػػد ؿ ارمػػػػروف ارثػػػػررـ ىػػػػرض نػػػػكرر ن كنا رػػػػؿ امػػػػكرف د. اااػػػػد ىلػػػػد ا دراز  و رنظػػػػر:(ُ
 .ُُٕص

 ٖٗو نكررخ ارمروف ص(ِ
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نغرػػػػر   كارهػػػػكؿ رػػػػـك ارمركاػػػػل  كاػػػػكؿ ارنػػػػكس ارػػػػطاريػػػػكرة نناػػػػدث ىػػػػف 
كاػػػك راػػػدث اػػػن ارجلػػػكؿ ارركايػػػن اػػػرذا للػػػك   ارا ػػػكجا ارػػػذم راػػػدث اػػػن ارثػػػكف

 نناكؿ إرل ال  نة رغـ فاللنلك كريك لك اثرؼ لكرل ر؟!
كراك ثكف ارايكب ر مػب رػـك ارمركاػل فػكرت اريػكرة اكتػؼ ارنػكس اػن 

كاف  ػؿ ارطررػؽ  كي رد ل دؿ ا كراانط ر ااف واف ىر نط را رط  اراا 
ثػػكف افػػرر  ارنػػكر كلػػمس ارافػػرر  كث ػػ ت ارفػػكرة ىػػف  كفكانلػػذ يػػلرؿ ار ػػرط

 افرر ثؿ انلاك لايب اك تداك  ان اردنرك  كال رظ ـ رلؾ ءادا.
إنػػػػػؾ نمػػػػػرء اريػػػػػكرة انػػػػػدرؾ االنيػػػػػجكـ كارننكيػػػػػب اػػػػػن ءر كظلػػػػػك كجا لػػػػػك 

 .كك كامفدهكاك كىل
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 الزابعاملبحح 

 واجلزس واحلزكة -والصًػة -اإليقاع بالتلزار

لدىكل   امر كظ كارجاؿ ان ارمفص ارمرونناننمد نكردثط نثرار ل ض 
روف   ا ػال ىػف اننمػكؿ ارمػءنلك ال ن رؼ ا كنل جدردة  كال ايكغ رلػك اػن رءرػط

 .وُ)كاف اكؿ إرل اكؿ  ان  طكلكنط اف فرغل إرل ء رل
رػػػدرؾ ءيػػػرارهك    ا غػػػل ارمػػػروف ال لايػػػنغرب ى ػػػل )نكردثػػػطو كرػػػرس هػػػذا

 ػكف   ارػذرف ر كرر امػكـ يػكل ءهػؿ ار رلرػل ار فػاكة   كانكيػلنلككنرالط ءر كظلػك
  ءاػػك ثيرػػر اػػف اراين ػػرترف ا ريػػكا ل ػػرب اػػأنيل رلػػـ ءف ار غػػل ار رلرػػل ررػػؿ نلػػكر

 ردرثكف لالغل ءر كظ كءيررهك ...؟!
  ر ػػػنة كلمػػػكة ءيػػػر  اػػػن ن يػػػن اران مػػػناإلرمػػػكع ار نػػػن يلػػػكت اءاػػػك ىػػػف 

َ لالَ ِإَ ا اَُ لِ  اأَلْ ُض اَ ًّلا اَ ًّلا   ﴿ ثاك ان تكرػط ن ػكرل:كاإلرمكع رثكف لكرنثرار 
 َّ  َوَياء  َبالَ  َواْلَملَلُ  َصلفًّا َصلفًّا   َوِيللَء يَلْوَ َِّلذ  ِنََالَتَ  يَلْوَ َِّلذ  يَلتَلذََ ُر اْل َسلاُن َوَأ
َِلللذُِّب َعَذابَلللُه َأَحلللدي   ﴾لَلللُه اللللذِّْ َرن   يَلُقلللوُل يَلللا لَْيتَلللِ  قَلللَدْ ُ  َِلَيَلللاِت    َليَلْوَ َِّلللذ   َ يُل

 . ِٓػ ُِتار جر: 
"ءم ثػػرر ى رلػػك ارػػدؾ انػػل ىػػكدت  :دثػػك ل ػػد دؾ ا نػػل "دثػػك دثػػك "ءم:

هلػػػكةن انيػػػكرا"
  كدؿ ارنثػػػرار لفػػػرغنط كجريػػػط ى ػػػل ارناػػػكؿ اػػػف ار اػػػكر إرػػػل وِ)

 ار راب. 
  فكنن ارانثرر  كاراكتؼ ءك ارامػكـن اظ ارنكااؽ ارنكـ لرف اإلرمكع ارك 

دىث ػػك "  اإلرمػػكع ارمػػكم اراننػػكلذ اػػن تكرػػط ن ػػكرل:   انجػػدا ػػال ىػػف ننػػكع اإلرمػػكع
ػػ  ك" ػػ  ك فى لىػػني دىث ػػك"  "فى مًػػذو ًلجى "  يػػـ رنل ػػط هػػدكة اإلرمػػكع    "كىًجػػنةى رىٍكاى كارلزراػػل ـى

 :ؼ ال رجػػػدم ارػػػط ار نػػػكع كال ارايػػػرة  كاراػػػزف ى ػػػل اػػػك اػػػكت اػػػن اكتػػػارنثػػػراة

                                                           

 .ّْ/ ُو نكررخ ارمروف (ُ
 .ُْٕ/ ْارث كؼ  و(ِ
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رىكًنن"رىميكؿي رىك " . رمد نالةـ اإلرمكع اراجيد رإلايكس اػذ ارامػكـ  رىٍرنىًنن تىديٍاتي ًراى
 كهذا ال ركجد إال لدرذ نظـ ارمروف.
  ثاػك اػن كجريلك نيلـ ان نمررب ارا نػلنلك كار  ظل ان ارمروف لفرغ

ِْللَدَ ا قَلْوُ للا آَخللرِينَ ﴿ تكرػط ن ػػكرل:  ﴾وََ للْ  َقَاللْمَتا ِ للن قَلْريَلل   َ ا َللْ  اَاِلَمللُ  َوَأ َشللْا َا بَل
  رك أ ارزا  رم دالرل "تفٍانك" اػن اريػركؽ: "كثػـ تفػانك اػف  ُُتامنلركة:

يػ ط  كدرػل ى ػل  انكدرػل ى ػل غ ػب  ػدرد  كانتررل" كاردة ىف غ ب  درد
  كهك ارثير ارذم رلػرف نػالؤـ امجػزاة ل ػالؼ ىظرـ  مف ارمفـ ءاظذ ارثير

 .وُ)ار فـ"
  نكان لكرداكر كار نكة لمكة كيرىلاث ال "افانك" لجريلك كيمؿ نطملك 

ىػػف اػػنلق  كاالناػراؼ  ءف ارلػػالؾ ثػػكف ننرجػل انارػػل ر ظ ػػـكرػدؿ اريػػركؽ ى ػل 
 .ا ن كرل

  ثاػػك اػػن رجػػرس كارارثػػل اػػن ار  ظػػل ارمرونرػػلا كتػػد نن ػػكنؽ ارفػػرغل اػػذ
"   ر ظػػػل "رػػػدىكفُّتارطػػػكر: ﴾يَللللْوَ  يُلللَدعالوَن ِإَك  َلللاِ  َيَالللَتَ  َاعًّلللا﴿ تكرػػػط ن ػػػكرل:

 لجريػػلك ك ػػدنلك نجيػػد ارثػػل ارػػداذ ار ػػدرد اػػذ اال ػػطراب  رمػػكؿ ارزا  ػػرم:
ءىنػػػػػكتلـ كذرػػػػػؾ ءف  زنػػػػػل ارنػػػػػكر ر  ػػػػػكف ءرػػػػػدرلـ إرػػػػػل   ارػػػػػداذ ار نرػػػػػؼ: ""كارػػػػػدع

  كز ػك ل كجكهلـكرجا كف نكافرلـ إرل ءتداالـ  كردا كنلك إرل ارنكر دا ك ى 
 .وِ)ان ءت رنلـ"

ارافػػػاكب لػػػكر زم كار ػػػكر كارالكنػػػل  كلنػػػكة ار  ػػػؿ  إنػػػط ارلػػػكؿ ار ػػػدرد
رزجكف إنلـ زلكنرل جلنـ   رل اف رمـك لكرداذ إرل جلنـ ل نؼ  ر رر إر اجلكؿ

"دىػػػك" رؤثػػػد ى ػػػل دالرػػػل  دؿ ارا  ػػػكؿ اراط ػػػؽ  كرػػػللػػػؤالة اراثػػػذلرف ارا كنػػػدرف
 ار  ظل ى ل ارمكة ان ارداذ إرل ارجلنـ.

                                                           
 .َْٗ/ ْارث كؼ  و(ُ
 .ُْٕ/ ْارث كؼ  و(ِ
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  ارا لػرة ىػػف اإلزارػل كارم ػذ لمػػكة كن ثػس ر ظػل "نزىنػك" ارفػػكرة ارارثرػل
 .ااك رنرنب ى رط اإلزارل ارثكا ل

غػػؿ" نػػكان اػػن ارنلكطلػػك لػػن س اإلنيػػكف اػػن ارػػدنرك  ءاػػك " :ثاػػك ءف ر ػػظ
ارػػث  ؛ـ لػػد كؿ ارجنػػل اػػال نجػػد غػػال اط مػػك ػػـ ا ى ػػرلاػػن ا  ػػرة رػػدل اػػف ءن

 كاناال ءير  ناكاكن.    اتن ذ اف جذكر 
كن اػػظ ن ػػكنؽ ارفػػرغل اػػذ ارا نػػل لػػكرزة اػػن ءر ػػكظ ارمػػروف كورػػط  كاػػف 

ِْلُدوَاة  وََ لا ُوْا ِ يلِه ِ لَن الَزاِ لِدينَ ﴿ ذرؾ تكرط ن كرل: ْل   َا َاِ لَ  َ  َْ  ﴾َوَهلَرْوَُ بِلَثَمن  
 . َِتركيؼ:

و امر ػكظ اننمػك  ل نكرػل اكممػل  االماػل ر اػكؿ  ـى ػ ارزياًهػًدرفى ٍك ي  ػ دىرىاًهػ رى )كى ى
ٍك ي" ار ػػػارر إاػػػك ر ػػػكد رإل ػػػكة ػػػرى اػػػك  كارامػػػكـ  تكرػػػط "كى ى ارثػػػكف لا نػػػل لػػػكىك   كاآ

 .اررامل اف إ كنط  ارثكف لا نل ا نرك 
ٍ ػػديكدىةن " ر دالرػػػل"دراهػػػـ" اكفػػكال لأنلػػػك " :تكرػػط ى ػػل ت نلػػػك  كهػػن اػػػك  اي

اهػد هػك مف ارز  ؛كىلػر لػػ "ارزاهػدرف" راثف ىدهك ءاك ارثيررة اراننذ ىدهك رثيرنلػك
  اػػػف ررغػػػب ىاػػػك اػػػن رػػػد  رم نػػػط  ارلر ػػػط لاػػػك طػػػؼ اػػػف ارػػػياف؛ منلػػػـ ارنمطػػػك 

  كمنػػػط ر ػػػكؼ ءف ر ػػػرض رػػػط  ػػػنة انلػػػككف لػػػط ال رلػػػكرن لثػػػـ لكىػػػطكارا ػػػنمط ر 
  .وُ)ءٌكؿ ايككـ لأكثس اريافلر ط اف ايناؽ رننزىط اف رد  ار

كهؤالة اككركا ارن  ص انط ليرىل انػل ال رنلاػكا لكيػنرتكتط دكف يػند 
 رذثر.

كفػكغ اإل لػكر ىػف زهػكدنلـ ارػط لفػػرغل "اػف ارزاهػدرف" ء ػد الكرغػل ااػك رػػك 
ػػركا اػػن زهػػدهـ  ء لػػر رثػػكنكا ارػػط زاهػػدرف  مف ج  لػػـ اػػف اررػػؽ زاهػػدرف رنلػػلة لػػأنلـ جى

 .وِ)ان ءايكرط ى ل ينىف ءايكرلـ ارليطكة ارذرف ال رمدركف تدر ن كمس اماكر"

                                                           

 .ّْٓ/ ِارث كؼ  و(ُ
  اؤييػل ارنػكررخ  لرػركت رلنػكف  ُْ/ُِارناررػر كارننػكرر راااػد ارطػكهر الػف ىك ػكر  و(ِ

 ـ.َََِ -هػ َُِْارطل ل امكرل  
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كن اػػػػظ لالغػػػػل ا نرػػػػكر ارفػػػػرغل ارا ػػػػكرىرل كاالةانلػػػػك ر ن لرػػػػر ىػػػػف 
لُللوَن ارامفػػد اػػن تػػكؿ ن ػػكرل: ﴿ َأتَللْاُ ُروَن التَللاَس بِللاْلِْبِّ َوتَتَسللْوَن َأ ُفَسللُكْ  َوَأ للُتْ  تَلتلْ

ِِْقُلونَ اْلكِ    .ْْتارلمرة:﴾ َتاَب َأَ اَل تَل
" ارانػكارن رػدؿ ى ػل  ٍكفى ػ  نىٍن يكفى ػ نىٍ ًم يكفى كفى ػ نىنيى ار  ؿ ارا كرع "نىٍأايري

اإلنثػػػػكرم   كاننلػػػػكة لكاليػػػػن لكـ ارنمررػػػػرنفػػػػ رد ارا نػػػػل لدارػػػػل اػػػػف االيػػػػن لكـ 
ثػػكرلـ    كار  ػػؿ رػػدؿ لفػػرغنط ى ػػل االيػػنارار اػػن هػػذا ارفػػنرذ كرلػػذاارنػػكلر ن

 .ارمروف لكرنمررذ كارنلثرت
  كع ارا نػل  كرػك ىػدؿ ءغرػر ارلػك ر ػاكرفرغل ثاك نرل نكيلت ارامكـ

 كغكب ارامفكد.
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 الفصل الثالث
 الفاصلة القزآىًة وأثز القزآن على املتلقٌ

 املبحح األول

 تياسب الفاصلة آلٍ الذكز احللًه

"اػػػركؼ ان ػػػكللل اػػػن  ل  ػػػلـ:ن ػػػددت ن رر ػػػكت ار كفػػػ ل الػػػن ىنػػػد 
 ا رل ثمكارل و ر "ث ال   كىند ا  ررف:وُ)ارامكطذ نيكجب ايف إالكـ ارا نل"

كاريػجذ  نلكرنلػك  كرنثػٌرر انٌػل رنػكارل ارمفػردة اػركم وِ) اريػجذ كتررنػل ار ػ ر
 اريػجذ ا رػل  رثػفٌ  ان نلكرل ثكر كف ل  ارنيررل ارجاؿ رنكارل كرنثرر ان و ر

 هػذ  نػكع اػف ا ثػؿٌ  رنثػٌرر ال كتػد ارا نػـز اراػرؼ رنثػٌرر ارلاػك تػد كار كفػ ل
 .وّ)لط ا نٌص  افط أ امنكاع

يػػػػكاة ان مػػػػت اػػػػن اراػػػػرؼ  ارث اػػػػل ام رػػػػرة اػػػػن ارنيػػػر  كار كفػػػ ل هػػػػن:
ام رر اذ ارجا ػل ارنػن يػلمنلك ءك رامنلػك ءـ رػـ نن ػؽ؛ كيػارت لػذرؾ الن فػكؿ 

  كنمػػذ ار كفػػ ل امطػػذ و ػػرمطػػذ رريػػنأنؼ ل ػػد ذرػػؾ اػػن ارثػػالـ ىنػػدهك  ءم: ان
ىنػػد االيػػنراال اػػن ار طػػكب رنايػػرف ارثػػالـ  كللػػذا رن فػػؿ ارمػػروف ىػػف يػػكمر 
ارثالـ كنيال اكافؿ ال ءيجكىك ارث رمفد ان ن يػط يػـ راػكؿ ارا نػل ى رػط 

 .وْ)را كنن كال نثكف امفكدة ان ن يلكل الؼ ار كافؿ ارنن ننلذ ا

                                                           

 كى ٌػؽ اٌمملػك ارجرجػكنن ارمػكهر كىلػد ر رُّايكنن كار ٌطكلن ارمروف إىجكز ان ريكمؿ و يالث(ُ
 ارا ػكرؼ  دارّ ط ٕٗءااػد  ص ا   ػؼ كاااػد يػالـ  زغ ػكؿ اااػد .د : ى رلػك

 . ـ ُٕٔٗ لافر 
ءلػك  اااػد : نامرػؽ ارزرث ػن  ا ىلػد لػف اااػد ا ىلد ءلك ارمروف  ى ـك ان و ارلرهكف(ِ

 ق. ُُّٗلرركت – ارا رال دار ّٓ/ ُإلراهرـ   ار  ؿ
 جكا ػل  زاهػد غػكزم زاهػد .د.ء كءنكاىلػك ككظر نلػك  اإلرمكىرػل طلر نلػك ارمرونرػل و ار كفػ ل(ّ

 . ـََُِ  ق هػ ُّْْ  ُّٕ  ص ُع ارافلكح  اج ل لغداد 
  كدرايػػل لالغرػػل اػػن اريػػجذ كار كفػػ ل ارمرونرػػل د. ىلػػد ارجػػكاد ْٓ/ ُو رنظػػر: ارلرهػػكف (ْ

 ـ.ُّٗٗ -هػُُّْ  دار امرتـ لكرزتكزرؽ افر ارطل ل امكرل  ٕٔاااد طلؽ ص
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  كهػػذا كايػػندىكملك ارننكيػػب  كفػػ ل ارمرونرػػل التن ػػكملك ارامػػكـ كنااػػد ار
ر اػػػك جػػػكة اػػػن ارػػػنص ارمرونػػػن ث ػػػط  اػػػال نجػػػد ارػػػط اكفػػػ ل ت مػػػل  ءك جػػػكةت رغرػػػ

 .ا نل
ى ػػػػل ناػػػػكـ  ءم ءنػػػػؾ نالاػػػػظ اػػػػن جا ػػػػل ارػػػػنص ارمػػػػروف دالرػػػػل ار كفػػػػ ل

ػػػف ءداةارا نػػػل اػػػذ اػػػالكة ارػػػنغـ هػػػك ءيػػػرت اػػػن   كجاكررػػػل ارجػػػرس  اػػػرذا اػػػك ايي
كارامػػػكـ نيػػػػندىركف ار كفػػػ ل ارانكيػػػػلل   ثاػػػك ءف اردالرػػػػل اران مػػػن انػػػكلذ اريػػػػاكع

 كارا نكرة ل نكرل.
 وذكر بعض الباحجني وظائف الفاصلة منوا:

  كهػػن اك ػػذ اركتػػؼ الػػن لايكلػػل ارم ػػؿ اإلرمػػكىن ر رػػلػػػ اركظر ػػل اإلرمكىرػػل  ُ
 .ارذم رينررأ لط ارمكرئ ارارنؿ ر مروف ارثررـ

ناكالػػك رػػذرؾ ارا نػػل اثػػأف ِ ال لكارامػػكـ ايػػندىكمػػػ انكيػػلنلك را نػػل ا رػػل كاآ   كاآ
  ءك نأ رهػػػك ىػػػف نػػػؿ ارا نػػػل ءك ا ػػػطرب الػػػـ اران مػػػن؛ ر ػػػدـ كجكدهػػػكا 

 لك. اك 
 .وُ) نل ار كـ كركالهك رـ رنـ ارا نلػ ءنلك اجرملك ء كؼ ر اّ

ءم ارننكيػػػػػب لػػػػػرف  ءف ار كفػػػػػ ل ريػػػػػندىرلك ارا نػػػػػل ءكالكجا ػػػػػل اماػػػػػر 
  ـ ر رلػػػك ايػػػف ارجػػػرسل اػػػف ارػػػث ارا نػػػل كارامػػػكـ كاريػػػركؽ  يػػػار كفػػػ ل كا رػػػ

 كجاكررل ارفكت كارنغـ.
كاػػن ارامكلػػؿ نجػػد )نكردثػػطو رػػذثر ءف ر  كافػػؿ ارنػػن نظلػػر اػػن  ػػكانـ 

  ا رلاػك ءرجأنػط ان نمررد ارثل ارنلػن اػن ارن لرػر نأيرراا ركت اف ل ض اريكر 
ارمكارػػػل إرػػػل ءر ػػػكظ غرػػػر اػػػرادة رػػػط ى ػػػل امرمنلػػػك  كرػػػكال ارمكارػػػل اػػػك ثكنػػػت هنػػػكؾ 

نػأيرر ار كفػ ل ى ػل  طػكب ارمػروف رػرس " رمكؿ)نكردثػطو اين اكرلك: ركرة إرل 
  ثؿ ارث اكت ارا نػكدة كانػل ا نكهػكلال ءهارل اف ءجؿ ار كف ل رنلدؿ ءاركنك  

                                                           

 جكا ػل زاهػد  غػكزم زاهػد د/.ء كءنكاىلػك ككظر نلػك  اإلرمكىرػل طلر نلػك ارمرونرػل و ار كفػ ل(ُ
 ـ.ََُِ- قُُّْ  ُّٕص   ُلغداد  ع
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 و اػػػػػذ ىرنػػػػػرفْٔ)ا رػػػػػل: ااػػػػػرف نػػػػػنث ـ يػػػػػكرة ارػػػػػرااف ىػػػػػف جننػػػػػرف يػػػػػاككرنرف
و ِٔ:  كجننػػرف ااػػكي نرف )ا رػػلوِٓ)ا رػػل: و  كزكجػػرف اػػف ار كثلػػلَٓ)ا رػػل:

 .وُ)"هنك إناك هك اف ءجؿ ار كف ل امط نرل لك كح ءف اين اكؿ اراينل
 ػثؿ ارث اػكت ال  كءاك تكرط لأنػط ال ركجػد ءم نػأيرر ر  كفػ ل  كءف نلػدؿ

رااف اػػف ن ػػكلط   اين ػػلدا ى ػػل ذرػػؾ لاػػك كرد اػػن يػػكرة ارػػرااػػؿ ثلرػػر اكمػػدة
ض اانػراة   كهػذا ااػاػذ غرػكب ارا نػل  اػف ءجػؿ ار كفػ ل ار كف ل اػن اراينػل
  اادرث ارمروف ىف ارجننرف نل اراكؿ ارنن لنرت ى رلك اريكرةكغركب إدراؾ رمرر
و جكة لفرغل اراينل كاراراد لط ارجاذ لمفد ارالكرغل ْٔ)ا رل: ارياككرنرف ان

ؿ ى ػػل ءف رثػػؿ  ػػكم رف كاإلالػػكـ؛ منلػػك جنػػكف انثػػررة كثيرػػرة  ءك ءف ارنينرػػل نػػد
ن  كجنػػل ر  ػػكمؼ ارجنػػن  كرجػػكز ءف رمػػكؿ: انثاػػك جننػػكف: جنػػل ر  ػػكمؼ اإلنيػػ

ف ارنث رػػػؼ دامػػػر ى رلاػػػك كءف   كجنػػػل رنػػػرؾ ارا كفػػػن؛ مجنػػػل ر  ػػػؿ ارطكىػػػكت
  .وِ)كء رل ن ـ إررلك ى ل كجط ارن  ؿ  رمكؿ: جنل ريكب للك

و  اجكةت نكل ل َٓ)ا رل:كذثر ار كف ل لكرنينرل اذ ار رنرف ان ا رل 
ف اراػراد م  ِٓ. كاجػا زكجػرف اينػك  اػن ا رػل:ر  رنػرف  كاراػراد لكرنينرػل ارثيػرة

  كامنػػكاع ثيرػػرة  ءك ءف ار كاثػػط ل  ػػلك رؤثػػؿ رطلػػك  كل  ػػلك لػػكرزكج هنػػك ارنػػكع
  ااػػف  ػػكؼ رلػػط جننػػكف  و لرػػكف ال ػػنالؼ ارجنػػكفِٔن)ا رػػل:رؤثػػؿ ركليػػكن  كا

كاػف دكنلػػـ اػػف ءفػػاكب ارراػػرف جننػػكف ء ررػكف غررهاػػك. كاػػن هػػذا نرغرػػب اػػن 
لأنكاىلػػػك رنرػػػؿ ارجػػػزاة امكاػػػل  ا ريػػػت ارنينرػػػل اػػػن ا رػػػكت اػػػف ءجػػػؿ ارطكىػػػكت 

ناػػك جػػكة ار كفػػ ل مجػػؿ ارا نػػلار كفػػ ل ثاػػك ادىػػل )نكردثػػطو     كجػػكة ار  ػػظ كاآ
 نل ك رلك.

إف فػػلغل ارنينرػػل اراطػػردة اػػن اكافػػؿ يػػكرة ارػػرااف  ك ػػ ل ر ينكمرػػل 
    كاإلتلكؿ كاإلاجكـالك لرف ار رح كارنرحار م رل كاركجدانرل ردل اإلنيكف ذانط  

                                                           

  دار ن ػػر جػػكرج ّٕ/ُو نػػكررخ ارمػػروف  نػػأررؼ: نرػػكدكر نكردثػػط ن ػػدرؿ اررػػدرررش  ػػ كرن (ُ
 .َََِءراز هر د يلكرـ لنركركرؾ 

 .ُِّ/ ْو رنظر ارث كؼ (ِ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّّ﴾  
  

اػػػذ ءيػػػلمرل ارػػػدالالت   ونرػػػل اػػػن اريػػػكرة كاػػػؽ هػػػذا ارينكمرػػػلكجػػػكةت ارنراثرػػػب ارمر 
 كارا كنن ر يجكع.  ر ر كظ

 كرين لد )نركردثطو ل كهد و ر اف ارمروف ررؤثد ثالاط اريكلؽ ارمػكؿ:
 ر االمثػل ياكنرػل"ا نرػكر ار ػدد ارايػنغرب " ُٕكرـ رنـ اػن يػكرة اراكتػل ا رػل :"

 .وُ)رـ نثف "ياكنرل" نالمـ ار كف ل  رك ارذرف راا كف ىرش ا
؛ منػط رزرػد ى ػل د "ياكنرل" ءكاؽ ر كجط ارذم تل طكاراؽ ءف ا نركر ار د

رة إرػػل ءنػػط ءل ػػغ اػػف ىػػدة لكااػػدة إ ػػك -كهػػك اريػػلذ  -ار ػػدد اراك ػػكع ر الكرغػػل 
غنػؾ لاػك هػك ءكؿ اػر ى ػل الكر؛ منط إ كرة إرػل ءنػؾ ث اػك لكرغػت زاد امارالكرغل
رػل ذرػؾ ر ػرر ءر ػكن إرل ىػدـ االننلػكة كاركتػكؼ ىنػد اػد  كذرؾ إ كرة ار دد   كاآ

  كاريػػػل ل ىػػػدد ل اػػػف ارثيػػػكر ارنفػػػؼ كاررلػػػذ كارػػػياف  كذرػػػؾ يػػػل لءف ر ياكنرػػػ
  كثػؿ ذرػؾ إ ػكرة رد كارػزكج كزكج ارػزكج كزكج ار ػردجكاذ رجارذ ءنكاع ار دد ار ػ

 .وِ)"رثلرركة كار زةن إظلكر ار ظال كاإرل ارالكرغل ا
كرػػػذثر )نكردثػػػطو ءف ارنػػػأير اراكفػػػؿ اػػػف ار كفػػػ ل رنيػػػككل اػػػذ ارلاػػػر 
كارمكارػػػل اػػػن ار ػػػثؿ ار ػػػ رم كاػػػؽ نرنرػػػب ارلنرػػػل كاماثػػػكر  كال رمػػػؿ ذرػػػؾ ءهارػػػل 

 .وّ)اكرينط ار كف ل ى ل نأررؼ ارمروفامير ارذم 
اإلرمكع اف ارا  ـك ءف ار كف ل لررمكىلك ان ارنص ارمرونن ن ن ؼ ىف 

اػػن ارػػنص ار ػػ رم ا ػػن ارنيػػر رثػػكف اإلرمػػكع انكازرػػكن غرػػر اطػػرد اػػن ارامػػكطذ 
ار غكرػػل  ءاػػك ارػػنص ار ػػ رم ارثػػكف اإلرمػػكع ارػػط اننػػكلذ ارامػػكطذ اطػػرد اإلرمػػكع 
انل رنأرؼ اركزف ار  رم كر ػنـ ارلرػت لث اػل ارمكارػل ارنػن هػن  كناػل رإلرمػكع 

كرنثػرر  ر اػن تكارػل ارمفػردة رنػكارلاراكزكف ان ارلرت  كارارؼ ارا نـز ارانثػر 

                                                           

 .ّٖ/ُو نكررخ ارمروف (ُ
 .ِِْ/ٕو رنظر: نظـ اردرر ان ننكيب ا ركت كاريكر (ِ
 .ّٖ/ُو نكررخ ارمروف (ّ
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ارلك اراػرؼ ارا نػـز كتػد ءاك ان ار كف ل امد رنثرر   انل نلكرل ءلركت ارمفردة
 .وُ)ال رنثرر

ا ػػال ىػػف دالرػػل ار كفػػ ل اػػن ارمػػروف ارثػػررـ كارمكارػػل اػػن ار ػػ ر  كءف 
 امكؿ اف ثالـ رب ار كرارف  كاريكنن اف ثالـ ارل ر اثرؼ ريككم لرنلاك؟!!

"...ى ل ارارة ءف  و ثالاط ىف هذ  ارجزمرل لمكرط:ا رنلن )نكردثطكء رر 
  اك اإلاثكنرل ءف نثكف تطذ ان رتل  رلك ار كف ل ن يلكرنرؾ اراجكؿ ا نكاك دام

  كرلاػك  ػـ ارنلػن اراػك ل رػد اااػد ءك اػف تػكـ لناررػر ارػنصجا ت الامك ى ػ
 .وِ)اكف ل امطذ  نزؿ اف تلؿ اك رثا طل د ىف تفد إرل 

  كءف ار كفػ ل رر  رفػركف ى ػل ءف ارمػروف ل ػرمذا اراين رؽ كغإف ه
اػكرمروف     كهذا ااض اانػراة كثػذبارن لرر ىند ارنلن اااد  كلرلرانين كؽ 

كاػف ى ػل  ػكث نط اػف ءايػكؿ  ثالـ ا ن ػكرن كرػرس ل ػررك ثاػك رػدىن )نكردثػطو
   كن يكف.غكينكؼ  كركلكف

ِإ َلا ََنْلُن ﴿ ا تكرػط يػلاكنط: كاف امدرل ارنن نؤثد ءف ارمػروف كاػن اػف
ِإ َلُه َلَقلْوُل َ ُسلول  َ لِرمي  ﴿ كتػكؿ ن ػكرل:   ٗت اراجػر:﴾ َلَزْلَتا الذِّْ َر َوِإ َا َلُه ََلَلاِ ظُونَ 

َو َ بَِقللْوِل َ للاِ ن  قَِللليالُ َ للا تَللذََ ُروَن ُ     َوَ للا ُ للَو بَِقللْوِل َهللاِعر  قَِللليالُ َ للا تُلْ ِ تُللوَن 
ُي  َِاَلِمنيَ  تَتزِي   َْتاراكتل: ﴾ ِّن َ بِّ اْل

كرػػػدرؾ ى ػػػل هػػػذا ث ػػػط ءف ارمػػػروف اػػػف لػػػرف ارثنػػػب " رمػػػكؿ الػػػف   ػػػدكف:
فػػ كات ا ى رػػط ان ػػك ثاػػك هػػك لث اكنػػط كنراثرلػػط  اإلرلرػػل إناػػك ن مػػك  نلرنػػك اااػػد

  اػرف امنلرػكة رن مكنلػك اػػن نجرػؿ كغررهاػك اػف ارثنػب اريػاككرل الاػك ر نػكراة كاإل

                                                           

و رنظػػػر: ار كفػػػ ل ارمرونرػػػل طل نلػػػك اإلرمكىرػػػل كءنكاىلػػػك ككظر نلػػػك  د. زاهػػػد غػػػكزم زاهػػػػد  (ُ
 ـ.ََُِ -هػ ُُّْ  َُْ/ ُجكا ل لغداد اج ل ارافلكح ىدد 

 .ّٖ/ُو نكررخ ارمروف (ِ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٓ﴾  
  

اكرػػل ارل ػػررل لثالالػػـ ارػػكان ا ػػكنن  كر لػػركف ىنلػػك ل ػػد رجػػكىلـ إرػػل اراكرػػل 
 .وُ)  كرذرؾ رـ رثف ارلك إىجكز"ارا كد رلـ

ر كاػػف فػػكر اانػػداد اراػػزاىـ رػػذثر هػػذا اراين ػػرؽ ءف ارنلػػن ثػػكف ر نػػك
ر ار كفػػ ل ثكنػػت رامطػػذ و ػػر اػػف   كءف رثػػر ار كافػػؿ لاػػك رػػنالةـ اػػذ ارامػػكطذ

 .تلؿ
كهػن اػن ءى ػل   ر كفػ ل اػن ارمػروف اػذ ارامػكطذكؽ اااك يلؽ رؤثد ان ػ

لك  كنل نلػك امر ػكظ كءف ارا ػكنن هػن ارامفػد امكؿ اليػندىكم  درجكت ارلالغػل
  كانيػجكـ اكيػرمرنلك  كهػذا اػك راػث ارنػأيرر ىنػد لجاكؿ جريلك  كايػف نغالػك

"ءف جػػػػرس ارامػػػػكطذ كاراػػػػركؼ كارث اػػػػكت  كرلمػػػػل ارنأثرػػػػد ى ػػػػل يػػػػاكع ارمػػػػروف 
 .وِ)  ثؿ هذا ارط إىجكز ر  رب ىف ءف رأنكا لاي لك"كافؿ كءل كدهكرجاؿ  كار كا

ثاػػك ءف ارمػػروف ا جػػز ر  ػػرب كرغرػػر ار ػػرب لنغاػػط كجريػػط اراكيػػرمن  
ا ػػػال ىػػػف  ػػػرام ط كار  ػػػـ اراليػػػكث  كلنكمػػػط ار غػػػكم  كءنػػػط اػػػف ءاػػػن ال رمػػػرء كال 

 .وّ)رثنب  كن أ ان ل د ءان ثؿ هذا رؤثد ءنط اف ىند ا ن كرل
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ.َُّٗ  طل ل ّٕٔو امدال الف   دكف ص(ُ
  دار ار ثػػػر ار رلػػػن ِِِاػػػكـ اااػػػد ءلػػػك زهػػػرة ص و ارا جػػػزة ارثلػػػرل ارمػػػروف ارثػػػررـ اإل(ِ

 ـ.َُٗٗهػ ُُْٖارمكهرة 
 . لنفرؼ.ِِّو رنظر: اريكلؽ ص (ّ
 



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٔ﴾  
  

 املبحح الجاىٌ

 تياسق الفاصلة

رالاػػظ اػػػن ارمػػػروف ننكيػػؽ ار كافػػػؿ اػػػف ارػػث ارلنرػػػل ارنرثرلرػػػل  ارػػػث 
راػػرؼ ام رػػر اػػن نن ػػؽ ارث انػػكف ام ررنػػكف اػػن ىػػدد اراػػركؼ اػػذ ا ػػنالؼ ا

لَن ﴿   ثاك ان تكرط:ا ركت اراننكررل لَن اْل لِ  يَلُِلوُ وَن ِبرَِيلال   ِّ َوَأ َُه َ اَن  َِيلالي  ِّ
َِللَث اَ ُ َأَحللُدا  َوَأ َللا َلَمْسللَتا  اّْلِللنِّ  َلللَزاُاوُ ْ  َ َ ُقللا َوَأ َلُاللْ  اَتالللوا َ َمللا اََتتللُتْ  َأن لَللن يَل لْ
َالا َ َقاِعلَد لِلَسلْمِه  الَسَماء  َلَوَيْد َاَ ا ُ ِلََّْ  َحَرُسا َهلِديُدا َوُهلُاُ ا َوَأ َلا ُ تَلا  َلْقُِلُد ِ تلْ

َيَِْد لَلُه ِهلَاابُا َ َصلُدا  َوَأ َلا  َ  َلْدِ ِف َأَهلرٌّ ُأ ِيلَد ِنَلن ِ  اأَلْ ِض َأْ   َ َمن َيْسَتِمِه اآلنَ 
  رالاظ ننكيػؽ ار كفػ ل اػن ارػكزف )رىهىمنػك  ػ َُػ ٔتارجف: ﴾َأ َاَا ِهِْ   َبلالُاْ  َ َهُدا

ػدناو اجػكةت ار كفػ ل اػن ا رػل امكرػل كاريكن دناػػ رى ى ليلنكػػ رىفى ػدنا ػ كى ي رػل كاررال ػل ءىاى
  كجكةت اكفػ ل ا رػل اريكريػل رلكار كايل ى ل كزف )اى ىؿو كءىملنلك ارادة ارطكر
و كءىملنلك ارادة ارطكر ل ءر كن.  ى ل كزف )اي يؿى

ثاك نكار ارننكيؽ ارا نكم ءر ك اكرا رثكف ىلدكا ارجػف انمػكة  ػرهك   
ياػػػك.اجػػكةت ارننرجػػل  ػػػالؼ اػػك اىنمػػدك   امػػػد زادنلػػـ ىلػػكدنلـ إرػػػكهـ  ػػال  الن كاآ

 كجكة ارن لرر لنألرد ارن ن ر دالرل جزالـ ل دـ ارل ث.
 ػػل ايػػنراؽ اريػػاذ  كار  ػػـ كهػػكهـ ارا ػػرثكف ر نمػػدكف اػػن تػػكة ارجػػف ى

ذا لكراالمثل نفده  لكرغرب   يػـ ر نػرؼ ـ ىف هذا االيػنراؽ كرجالػـ لكر ػلبكاآ
رجػػكاب رض  كا  كرنيػػكةركف ء ػػر ءررػػد لاػػف اػػن امارالػػرف لكالننثكيػػل كار ػػذالف
   ءـ ءراد للـ رللـ ر دا.جكة ان فرغل اريؤاؿ

ل ػػثؿ انػػػكاز اػػػن تفػػػكر يػػػكر   كرثيػػر ارننكيػػػؽ لػػػرف ار كافػػػؿ كوركنلػػػك
َوالَشللْمِ  َوُ للَحاَ اُ َواْلَقَملِر ِإَ ا َتاَلَ للا   َوالتَلَاللاِ  ﴿   ثاػػك اػن تكرػػط ن ػكرل:ارمػروف

ُِ ِإَ ا يَلْغَشللاَ ا   َوالَسلل َماء َوَ للا بَلَتاَ للا   َواأَلْ ِض َوَ للا َ َحاَ للا   ِإَ ا َياَلَ للا   َوالَلْيلل
َو َلْف   َوَ ا َسَواَ ا    ََاْ ََمَالا ُ ُجوَ َ لا َوتَلْقَواَ لا   قَلْد َأ ْللَلَ  َ لن زََ اَ لا   َوقَلْد َخلاَب 

ََِث َأْهَقاَ ا    َلَقاَل َ ُْ  َ ُسل َْغَواَ ا   ِإِ  ا  َل وُل ا َِ  َاقَلَ  َ ن َاَساَ ا   َ َذَبْ  ََثُوُا بَِ



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٕ﴾  
  

 ُُ ََِقُروَ ا َ َدْ َدَ  َعَلْيِاْ   َبلالُال  بِلَذ ِ ِاْ  َ َسلَواَ ا   َو َ َ َلا ا َِ َوُسْقَياَ ا   َ َكَذبُوَُ  َل
جػػكةت اػػن اريػػكرة ث لػػك اط مػػل  رالاػػظ ءف ار كفػػ ل  ُٓ-ُتار ػػاس:﴾ ُعْقَ اَ للا

اجػكة ل  ػلك اك ػرك    ػؿتكمال ى ػل ارناكيػؿ اػن ارانكاررػكت رغػـ ننكىلػك اػن ار
كهػذا ارننػكع ثيػر رالننظػكـ اراط ػؽ  ااػك ثػكف رػط نػأيرر  ى ػل   كا  ر ا كرىك

 اران من  رثف ار كف ل ان ثؿ اكالنلك اننلت لأرؼ ل د ارلكة.
كتد ن كنمت ارفكرة ارفكنرل ان ار كف ل اذ ارمرال ارا نكرل اف ارث 

   كجػػػزاة تػػػكـ فػػػكرأ اػػػلف كءاكارػػػط رػػػـك ارمركنكثرػػػد ارا ػػػكنن ارافػػػكرة ر ثػػػك 
 ارذرف ىفك  كثذلك . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٖ﴾  
  

 املبحح الجالح

 تأثري القزآن يف املتلقني

اػػف  فكفػػرل ارمػػػروف ارثػػررـ نػػأيرر  اػػػن ن ػػكس اريػػكا رف ءك اران مػػػرف 
  كثيرػػر ااػػف ثنػػب ا رلػػـ ارلدارػػل ثػػكف اػػؤانرفيػػكاة ءثػػكنكا اػػؤانرف ءـ غرػػر 

  نار إرل رـك ارمركال رإلنس كارجفكهذا ارنأيرر اي  ع ارمروفليلب نأيرهـ لياك
اَ ُ  َلللَزَل َأْحَسللَن ﴿:   تػػكؿ ن ػػكرلاػػك يػػلؽ اػػك جػػكة اػػن ارمػػروف ارثػػررـ كااػػك رؤثػػد

ِِرال ِ ْتللللُه ُيلُللللوُا الَللللِذيَن َ َْشللللْوَن  َبَلُاللللْ  ُفَ تَِلللللنُي  اَْلَللللِديِث ِ َتابُللللا  الَتَشللللاِهُا َ ثَللللاِفَ تَلْقَشلللل
ُْ  ُيلُللوُاُ  ْ  َوقُللُللوبُلُاْ  ِإَك ِ ْ للِر ا َِ َ لِللَ  ُ للَدن ا َِ يَلْاللِدِف بِللِه َ للْن َيَشللاء َوَ للن ُيْ للِل

لَللْو َأ َزْلتَللا َ للَذا اْلُقللْرآَن َعلَلله ﴿ :   كتػكؿ يػػلاكنطِّتارزاػػر: ﴾اَ ُ َ َمللا لَللُه ِ للْن َ للاا  
للْن َخْشللَيِ  ا َِ  ُعا  ِّ ُِا  الَتَاللدِّ ُ  َلَرَأيْلتَللُه َخاِهلل ََِلُاللْ  َي َل  َوتِْلللَ  اأَلْ ثَللاُل َ ْ للرِبُلَاا لِلتَللاِس َل

  كنػػأيرر ارمػػروف اػػن ارن ػػكس اريػػكا رف ر ػػد ءاػػد كجػػك   ُِتارا ػػر: ﴾يَلتَلَفَكللُرونَ 
ا لػك ىػف  إىجكز ارمروف  كارمروف ال رنرؾ ن يكن إنيكنرل ػ ءرك ثكنت ػ إال كرناػدث

 ل  ءـ كجدانرػل ىكط رػل ...ا ثل اف ا ثكنلػك اران ػددة  يػكاة ءثكنػت اثررػل ىم رػ
رػػخ كرأ ػػذ هػػذا ارنػػأيرر ء ػػثكال انلكرنػػل ءاركنػػك  ءك انيػػمل ءاركنػػك ء ػػرل  انػػأير إ

ارا ػػرثرف كارثػػكاررف رثػػكف غكرلػػك ن ػػكرا كاآىرا ػػك  ءك نغرػػرا اػػن تيػػاكت اركجػػط  
نكنجػػػك ىػػػف ىجػػػز دا  ػػػن ا ػػػكجا  ءك إرمػػػكة ر اػػػق اركاهرػػػل ارنػػػن رمفػػػدكف للػػػك 

اػػػف ارػػػنص ارمرونػػػن ن يػػػط  كهػػػذا اكجػػػكد ىنػػػد اررلػػػكد  ارن جرػػػز رمكرمػػػط  ءك ارنرػػػؿ
كارانكامرف كثيرر اف اراين رترف كاف ى ل  كث نلـ  كىند ارانكامرف رثكف اػن 

  كءاػك ىنػد اراػؤانرف انثػكف اظػكهر  رتػل ارم ػب  كان ػراح كاراػذرفكرة ار كؼ 
ذراؼ ارداذ  كىاؽ اإلراكف  .وُ)ارفدر  كاآ

                                                           

  اج ػل ْٔػ ْٓد. اااد ىطك ءااد ركيؼ ص  و رنظر: اإلىجكز ارنأيررم ر مروف ارثررـ(ُ
ق  ار ػدد ُُْٗث رل ار رر ل كاردرايكت اإليػالارل ارثكرػت اريػنل اريكريػل ى ػرة  ػ لكف 

  .ـُٖٗٗدس كارياليكف دريالر اريك



 حديث املستشرقني األملان عن إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ىف امليزان
 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٗ﴾  
  

  اػػػػػكرمروف افػػػػػدر يػػػػػ كدة تكننأثػػػػػد هػػػػػذ  ارا ػػػػػكنن اػػػػػف  ػػػػػالؿ ا رػػػػػك
  نلػػرف ا رػػل ِتطػػط: ﴾َ للا َأ َزْلتَللا َعَلْيللَ  اْلُقللْرآَن لَِتْشللَقه﴿ ر اػػؤانرف  تػػكؿ ن ػػكرل:

اريكنرػػػػل اػػػػف ااننػػػػكح يػػػػكرة طػػػػط ءف ارمػػػػروف لاػػػػك ارػػػػط اػػػػف ءكااػػػػر كنػػػػكا   كءاثػػػػكـ 
زااػل ارلاػكـ ارنػن ن نػرض طػررملـ  كاػن   جػكة إليػ كد اراػؤانرفكن رر كت   كاآ

ؤؿ كااليػػنارار ى ػػل ارطكىػػل  كاإلنكلػػل إرػػل ا داماػػك  كال نامػػؽ هػػذا دىػػكة ر ن ػػك
َوَ للا يُلَلَقاَ للا ِإ َ الَللِذيَن ﴿ اريػػ كدة إال لاراك ػػل ارػػن س ى ػػل ارطكىػػل  تػػكؿ ن ػػكرل:

إلراػكف ىنػد    كاػف اظػكهر نػأيرر ارمػروف اػن ن ػكس ءهػؿ آّتاف ت: ﴾َص َلُروا
اْلُمْ ِ تُللوَن الَللِذيَن ِإَ ا  ُ ِللَر اّ ُ َوِيلَللْ  ِإََِّللا ﴿ تػػكؿ ن ػػكرل:  يػػاكع وركنػػط ارم ػػ رررة

ِلْ  يَلتَلوََ لُلونَ    ِتامن ػكؿ: ﴾قُلُلوبُلُاْ  َوِإَ ا تُِلَيْ  َعلَلْيِاْ  آيَاتُلُه زَاَاتْلُالْ  ِإ َا ُلا َوَعلَله َ هِّ
  اكنل ػػث انلػػك ن افػػ ت اػػن ارم ػػب اػػف اػػالكة ارمػػروفإنلػػك اػػالكة اإلراػػكف ارنػػ

رطكىػػل كارػػدىكة  كارنكجػػط إررػػط لك   ػػالص اػػن طكىػػل ارػػراافة اإلراػػكف  كاإلزرػػكد
إنلػك االرن ك ػل اركجدانرػل ارنػن نننػكب ت ػب اراػؤاف اػرف  :رمكؿ فكاب ارظالؿ
  نلػن ػ اػن ارمػروف ػ ارغ ػك  جالرػط  كننػن ض ارػط ا كانػط رػذثر ا اػن ءاػر ءك

رل ار اؿ لط   ارنل ث إكرنايؿ ىظال ا كالكلنط إرل جكنب نمفرر  ػ هك ػ كذن
 .وُ)كارطكىل "

ذا يػػاذ ءهػػؿ اإل   كنرثػػكا رػػذة ارنػػـك راػػكف ارمػػروف رلجػػت ءريػػننلـ لػػذثر كاآ
ِإََِّلا يلُلْ ِ ُن بِييَاتِتَلا الَلِذيَن ِإَ ا ﴿   تكؿ ن كرل:رل رذة ارطكىل ارنن هن ءجؿ كءىظـإ

ِللْ  َوُ للْ   َ يَ  تَلَتَجللاىَف ُيتُللوبُلُاْ    ْسللَتْكِْبُونَ  ُّ ِللُروا ِهَللا َخللرالوا ُسللَجُدا َوَسللَ ُحوا ّبَْمللِد َ هِّ
ُِللا َوِمَللا َ زَقْلتَللاُ ْ  يُتِفُقللونَ  ػػػ ُٓتاريػػجدة:  ﴾َعللِن اْلَمَ للاِيِه يَللْدُعوَن  َبَلُاللْ  َخْو ُللا َوَ َم

اػذ ءثػؼ ار ػراىل   كر كارنزاـ ارطكىكت  ل ا ؿ ار ررات   اكرمروف رايلـ ى ُٔ
 .اراؤانرف لياكع ارمروف ظكهر نأيرإرل غرر ذرؾ اف ا .إرل  كرؽ ارياكات

                                                           

 .ُْٕٓ/ ّو ان ظالؿ ارمروف امينكذ يرد تطب (ُ
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كرمكؿ ار رخ اااد ءلك زهرة: "رمد داذ ارمػروف ار ػرب دا ػك إرػل اإلراػكف 
 .وُ)ليلب ركىنط كتكة لركنط...كتد ن طت ركىنط ثؿ تدرات ارل ر"
لـ ر ػدـ اإلتػرار كرمكؿ ان اكطف و ر: ثكنكا اذ  رثلـ كاينثرا  ن كيػ

  راػػك ارػػط ر ػػظ ذم نغػػـ رجػػذبايػػنطكلل   كرررػػدكف ءف ريػػا ك  لػػط رنجػػذلكف إررػػط
 وِ)  كنظـ ان رد ءجاؿ اف ياط ارالرا "ات ا رتلكىلكر 

رن ػػذ إرػػػل كاإلنيػػكف ل طرنػػط كاطننػػط إذا تػػرء ارمػػروف  ػػ ر لأنػػط وت اػػف اريػػاكة  
  كرمػػػد ءدرؾ ارث ػػػكر هػػػذا ارنػػػأيرر اػػػن ىلػػػد ارريػػػكؿ. ارم ػػػكب  كرللػػػر املفػػػكر
كل  ػػػلـ كفػػػ ط لأنػػػط   كفػػػ ط  ال  ػػػط كفػػػ ط لكريػػػاركا ن  ػػػت ءتػػػكارلـ اػػػن 

ذرػؾ   إرػل غرػر ل ياكىط؛  كاك اف ءف رنػأيركا لػط  كنكافكا ل دـ انكل وّ)كان
 . اف ارف كت ارنن اف لك ارمروف

كرغػػػػػـ ىنػػػػػكد ن ػػػػػر اػػػػػف ارا ػػػػػرثرف ر مػػػػػروف إال ءف ءثيػػػػػرهـ ءدرؾ ا نػػػػػل 
 اإلىجكز ارمرونن لركنرك كنغاك كر ظك كنيمك اكنجذلكا إررط انجذالك.

رمكؿ   تر لنأيرر ارمروف ان ن كس يكا رطرر انلـ ءءاك اراين رتكف اثي
"إف ثكف يار ءي كب ارمروف كجاكؿ ا كنن  رادث ايؿ هذا ارنػأيرر اػن  درنرط:

  ااػػػكذا نػػػرل ءف إرػػػل ار ػػػرب كال إرػػػل ارايػػػ ارف لفػػػ لن ػػػكس ى اػػػكة ال رانػػػكف 
رثػػكف اػػف تػػكة ارااكيػػل ارنػػن نيػػنلكم ىػػرب اراجػػكز كهػػـ ارػػذرف نزرػػت ا رػػكت 

جا رػػػل؟ رمػػػد ال ريػػػا كف ارمػػػروف إال كنان ػػػؾ ن كيػػػلـ ان  ػػػكالت هكم ػػػل ل غػػػنلـ ار
 .وْ)ان اثكنلـ كثأنلـ تد ياًٌركا ارطالكغنل  ارظ كف 

 كرمكؿ اراين رؽ ار رنين "رري ر" :"راك ثكنت ركىل ارمروف اػن ءيػ كلط 
. كال نينطرذ ءرل نرجال ءف ن لػر ىػف اركتػط امد ءنزؿ ررمرء  كرن ل لفكت ىكؿ
                                                           

 .ْٔو ارا جزة ارثلرل ص(ُ
 .ٔٓو ارا جزة ارثلرل ص(ِ
 .ُُٖو اد ؿ إرل ارمروف ص(ّ
  ارنػػػدكة ار كرارػػػل ر  ػػػلكب اإليػػػالان ْٔو تػػػكركا ىػػػف اإليػػػالـ د. ىاػػػكد ارػػػدرف   رػػػؿ ص (ْ

 ـ.ُِٗٗ -هػُُِْاررركض  ارطل ل امكرل 
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 )العدد التاشع والعشرون( حولية كلية اللػة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُِّ﴾  
  

. كرجػػب ءف نمػػػرء اػػن رغنػػط ارنػػن ثنػػب للػػػك را ػػل ل لكرايكيػػرل ار ػػرترلدترمػػل اار
رنناثف اف نذكؽ جا ط كتكنط كياك فركغنط كر  ػؽ نيػر  اراكيػرمن كارايػجكع 

. اػػال ماثػػكر تػػكة  كننػػكهق ارفػػكر ن ػػكرةيػػارا اػػؤيرا اػػن ارػػن س ارػػث نز ػػر ا
رنك   كياك  ارركان ريلاكف اػن إ ػ كاريارم رينطذ ءاد ءف رنثر ءف ي طكنط

 .وُ)ثكف ا لاك لجالؿ ا كىظانط" لأف اااد 
نػل رػػك ثػػكنكا غرػػر رمػد  ػػلد هػػؤالة لنػػأيرر ارمػروف اػػن ن ػػكس اريػػكا رف ا
 ىرب كغرر اي ارف  ااكذا ىف نأيرر  ان ن س ار رلن ؟!!

رمػػػكؿ اراين ػػػرؽ وريػػػر ورلػػػرم: "ىنػػػداك ءيػػػناذ إرػػػل ارمػػػروف رن ػػػل لكر رلرػػػل   
 .وِ)اثأناك ءيناذ إرل نل كت ت لن"

  كاػػػن …كرمػػكؿ غكنػػػط: "إف ءيػػ كب ارمػػػروف ااثػػـ يػػػكـ ايرػػر ر ده ػػػل   
نػػن ءىنمػػد هػػذا ثاػػك  اكاتػػذ ىدرػػدة رل ػػغ تاػػل اريػػاك امػػك. اػػكرمروف ثنػػكب ارثنػػب  كاآ

كءنػػػػك ث اػػػػك تػػػرءت ارمػػػػروف  ػػػػ رت ءف ركاػػػػن نلنػػػػز دا ػػػػؿ … ر نمػػػد  ثػػػػؿ ايػػػػ ـ 
 .وّ)جيان"
ر مػروف: "ارمػروف رػرس كرمكؿ اراين رؽ )اكف هػكارو اػن امداػل نرجانػط   

ناك هك ذركة ارلرػكف ار رلػن  كءيػ كب ارمػروف اراػدهش  دينكر اإليالـ اايب  كاآ
ر ػػلد ى ػػل ءف ارمػػروف هػػك كاػػن اػػف ا  كءف اااػػدان تػػد ن ػػر يػػ طكنط لرىجػػكز 
ار طػػكب  اكرث اػػل رػػـ رثػػف اػػف ارااثػػف ءف نثػػكف ياػػرة ترراػػل ل ػػررل". "ارمػػروف 

 .وْ)اف ر امرمل ارارثزة"كان اف ا  ال راد  زاكف  كان 
 

 
 

                                                           

 .ٔٔو اريكلؽ ص (ُ
  و .َِٔنمالن ىف )انل اراالمثل نيأؿو د.جر رم النغ ) و(ِ
  .ٖٖجكنط كار  ـ ار رلن ص  و(ّ
اػراد  دررؿ ارايراررفو د. لكؿ   كرنيػنك نمػالن ىػف )ركارػكت ايػ ـ ءراػكننو د. -و )ارمروف (ْ

 .ِِهكااكف ص
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 اخلاهة

ل ػػد اننلػػكة هػػذ  اررا ػػل اػػذ اراين ػػرترف امراػػكف كاػػكت لـ اػػف إىجػػكز 
 ارمروف ارثررـ كلالغنط راثف نيجرؿ ءهـ ارننكمق:

  كانػط كف اػكؿ ارمػروف ثػكف اجكارػك ر فػكابجؿ اك تكرػط اراين ػرتكف امراػ -ُ
 .ارنكراة كاإلنجرؿط ءك ن كللط اذ ل ررل ارمروف ءك اتنلكي

ننكيػب كاالنيػجكـ لػرف   ر مػد  كفػرل ارنرنرب ارمروف لايػب نرنرػب ارنػزكؿ -ِ
اػرظف ارمػكرئ    كارط ا كر ل   رنرنرب ا ركت كاريػكر ارنػكتر ن وركنط كيكر 

 ءف هذا تروف جدرد.
ل دكف ار ػػػطط اػػػن ارنكجرػػػط ارمرونػػػن ليػػػلب اركتػػػكؼ ىنػػػد ارا ػػػكنن ارن ارنرػػػ -ّ

ل ار رلرل  كانط ن رج ارنرجال ا كهل  ءك ا كنن رف ب نا رؿ ءك الـ ر غ
 ة.هك ااك ر رذ للكة ارا نل كامفكد  ءك ا نفكر نرجال ا كنرلك

  ككفػػػ كا ن يػػػؼ كغرػػػكب اراك ػػػكىرلانيػػػـ ا ظػػػـ اػػػنلق اراين ػػػرترف لكر -ْ
 ارمروف لأكفكؼ ال نننكيب ا ط.

كءف ا ػنالؼ   كارد اف ا ن كرل ل  ظط كا نػك ارنأثرد ى ل ءف ارافدر ار -ٓ
كءف الاػػػػل ارفػػػػاكلل   رونرػػػػل نػػػػكتر ن ال نػػػػد ؿ ارػػػػط اػػػػف ءاػػػػدارمػػػػراةات ارم

 .اتنفرت ى ل ارن من كارنمؿ كارثنكلل لأار اف ارنلن اااد 
ىجػػػكز  إلطػػػكؿ ار ػػػللكت ارنػػػن ويكرهػػػك اراين ػػػرتكف ام -ٔ راػػػكف اػػػكؿ ارمػػػروف كاآ

كاػػػػل   كانلػػػػك ك ػػػػكح ا ػػػػكنن ارمػػػػروف ر  كلالغنػػػػط لػػػػكراجق كامدرػػػػل ار  ارػػػػل
  ا ػػـ نػػأت اػػف ءجػػؿ ناػػرـ ارجػػرس كناثػػف ار كفػػ ل اػػف اك ػػ لك كار كفػػل 

 .ثاك ادىل نكردثط لؿ ط للك ارا نل
كتػػػكع نكردثػػػط كاػػػف كاامػػػط اػػػن ء طػػػكة ى ارػػػل كانلجرػػػل اػػػن درايػػػنط ر مػػػروف  -ٕ

رػػؿ ل ػػأف اإليػػالـ   ك ػػ ؿ ار مػػؿ ار رلػػن رػػزاف طك ارثػػررـ كنلػػكة اااػػد 
  كل ػػػض ء طكمػػػط نك ػػػا ىػػػف جل ػػػط دكارمػػػروف كارنلػػػكة  لمفػػػد ءك لغرػػػر تفػػػ

 . رلرل كل  لك ر كااؿ ء رل ال ن  للكر غل ار 
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تػػػدـ ىػػػدد اػػػف اراين ػػػرترف امراػػػكف درايػػػكت رام ػػػل اػػػكؿ ارمػػػروف كاإليػػػالـ  -ٖ
كانيػػػػاكا لكردتػػػػل كاماكنػػػػل   نجػػػػرد كاك ػػػػكىرل  اػػػػأيلنكا ارامػػػػكمؽكننككركهػػػػك ل

كانيػػػـ  يػػػاككم   الػػػك ىنػػػدهـ كاػػػن ك ػػػلدكا ر مػػػروف لاػػػك هػػػك ءه ػػػط  ار  ارػػػل
ار جػػـ ىػػف اإلنرػػكف لأتفػػر   انػػل ءىجػػز ار ػػرب ك ءيػػ كلط لكرلالغػػل كارن ػػرد

  كاػػكاظكا ءنكاػػت إارػػكة ار رلرػػل  كتػػداكا ر  رلرػػل درايػػكت رامػػدة  يػػكرة انػػط
كنامرمكنلػػك اػػف ءايػػكؿ د.  ى ػػل نراينػػك اراكجػػد اػػف  ػػالؿ ا ػػظ ارا طكطػػكت

 .غررهـ ارثيررنط  ك اؿ  كجكهكف جكثكب راريثط  ك   كد. كجك ركن اكف
  يػػػاكا لكر ػػػطط اػػػن اراثػػػـ ى ػػػل اماػػػكرلرناػػػك كجػػػد اػػػن ارجكنػػػب ا  ػػػر ان

  كلكرزرػػكدة كارناررػػؼ  ك ػػكهكا ارنػػراث كثػػكركا ى رػػط اػػكنلاكا ارمػػروف لكرل ػػررل
 ارنلـ كاملكطرؿ.

  كتػد ا ال ىػف ارا ػكظ ثنب ارمروف ارثررـ لأردم ارثنلل ان ىلد ارنلن  -ٗ
  كهػذا دررػؿ اررػؼ كارنلػدرؿ ءك ارزرػكدة كارنمفػكفىفـ ارمروف ارثررـ اف ارن

  كرـ رأ ذ ارمروف اف ارنكراة ءك اإلنجرػؿ ثاػك رػدىن اراين ػرتكف لػؿ إىجكز 
 .ثنكب ا ن كرل اراكان إرل نلرط لطررؽ جلررؿ 

ك اػػن ارمػػروف ارثػػررـ رػػـ ر ػػرج ى ػػل يػػنف ار ػػرب اػػن ثالالػػـ إاػػرادا كنرثرلػػ -َُ
  در ى ػل اإلتػرار إال ار ػرب ار ي ػصكال رمػ  جا نط كهذا هك انكط اإلىجػكز

  .  كانكط ارن رداإلىجكزكهذا دررؿ 
 التىصًات

 ركفن ارلاث لاك ر ن:

ترػػكـ اراثػػػز كهرمػػكت ننلنػػػل نرجاػػكت اراين ػػػرترف كاافػػلك  كرد ار ػػػللكت  -ُ
نفكؼ اف رمكؿ اراؽ.  اركاردة ارلك لأي كب ى ان جكذب  كاآ

افػػػػر نرجاػػػػل ا ػػػػكنن ارمػػػػروف ارثػػػػررـ ى ػػػػل هرمػػػػكت ان ففػػػػل اػػػػن هػػػػذا  -ِ
 ارجكنب  كنثكف نات إ راالك.

اراج ل ارنرجاكت اريكلمل ارنن تكـ لط اراين رتكف ىكال كامراػكف  كفػل؛  -ّ
 رإلاكدة انلك ى ل اركجط ارفارأ.
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ننارػػػل كىػػػن اراين ػػػرترف لأهارػػػل نرجاػػػػل ا ػػػكنن ارمػػػروف ىػػػف طررػػػؽ ىمػػػػد  -ْ
 ؿ دكرم ان ءثير اف تطر إيالان كىرلن.اؤنارات ل ث

ن ػكة  ارازرد اف إن كة اراثز نلنـ لن  رـ ار غل ار رلرل ان اردكؿ ارغرلرل  -ٓ كاآ
 ثنكنرب رنا رظ ارمروف ارثررـ  كنك رأ ا كنرط.
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 املصادر واملزاجع

 الكرآن اللريم

  دار ار  ػػػـ ُٔصاميػػكررب ار رلرػػػل اػػػن امدب ار رلػػن ءنػػػرس ارامديػػػن  
 .ٓر االررف لرركت ط 

   االين راؽ ارا لكـ امهداؼ االرنلكط  د.ى ن لػف إلػراهرـ ارنا ػل  لريػكف
 ـ.َُُِ-هػ ُِّْارطل ل اريكريل 

  دار ِٔاالين ػػػػػػراؽ لػػػػػػرف اراك ػػػػػػكىرل كاالان ػػػػػػكؿ د/ تكيػػػػػػـ اريػػػػػػارامن  
 ـ.ُّٖٗ -هػَُّْارراكىن اررركض 

  ارا ػػكرم د. اااػػكد زتػػزكؽ ثنػػكب االين ػػراؽ كار   رػػل ار ثررػػل ر فػػراع
 امال.

   االين راؽ كجط رالين اكر ار ثػرم د. ىلػد اران ػكؿ ارجلػرم اثنلػل كهلػل
 ـ ارطل ل امكرل.ُٓٗٗ -هػ ُُْٔ ارمكهرة

   ـ.َُٗٗهػ َُُْءيرار ارمروف اإلاكـ اااد ار  ر ايرف 
  نفػكؼ ار  اػكة د. اااػد اإليالـ ان ىركف غرلرػل لػرف اانػراة ارجلػالة كاآ

 ـ.ََِٓهػ ُِْٓرة   دار ار ركؽ ارمكهرة ىاك
  اإليػػػػالـ كارايػػػػ اكف لػػػػرف ءامػػػػكد ارنل ػػػػرر ك ػػػػالؿ االين ػػػػراؽ د . ىلػػػػد

 اررااف ىاررة. 
  اإليػػػالـ كارايػػػرارل اػػػن ار ػػػكرـ ارا كفػػػر  اػػػكننجارم كات  نرجاػػػل ىلػػػد

ىلػػػد ا ار ػػػرخ  ارمػػػكهرة: اثنلػػػل اميػػػرة ارلرمػػػل ارافػػػررل ار كاػػػل  ارػػػرااف
 .ََُِر ثنكب

 كررل الػػـ ارػػنص ارمرونػػن اػػن ارثنكلػػكت االين ػػراترل اإليػػرامر رل درايػػل إ ػػث
نمدرػػػل نا ر رػػػل رناػػػكذج ا نػػػكرة د. ءااػػػد فػػػالح ارللنيػػػن اج ػػػل ارلاػػػكث 

 ـ.َُِْارينل ار ك رة نكاالر  ُٓكاردرايكت ارمرونرل ع
  اإلىجكز ارنأيررم ر مروف ارثػررـ د. اااػد ىطػك ءااػد ركيػؼ  اج ػل ث رػل

ت اإليػػػػػالارل ارثكرػػػػػػت اريػػػػػنل اريكريػػػػػل ى ػػػػػرة  ػػػػػػ لكف ار ػػػػػرر ل كاردرايػػػػػك
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 ـ. ُٖٗٗق  ار دد اريكدس كارياليكف دريالر ُُْٗ
  اإلىجكز ار نن ان ارمروف ىار اريالان ن ر كنكزرذ اؤييل ىلد ارثررـ

 ـ.َُٖٗنكنس 
   هػػػػ ػ ُّٖٗإىجػػػكز ارمػػػروف اريػػػرد اااػػػد اراثػػػرـ  اطل ػػػل دار ارنػػػأررؼ

 ـ.ُٖٕٗ
  اإليػػػػػالـ "ىػػػػػرض كنمػػػػػد"  د. ىلػػػػػد ار ظػػػػػرـ اانػػػػػراةات اراين ػػػػػرترف ى ػػػػػل

 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُّْاراط نن  اثنلل كهلل 
  لاػػث اػػن نرجاػػل ارمػػروف كءاثكالػػك ر  ػػرخ اااػػد افػػط ل اراراغػػن  ػػرخ

 هػ. ُِّْارجكاذ امزهر اميلؽ  هدرل اج ل امزهر  كاؿ 
  .ثنكلػػل ارمػػروف لكرريػػـ اإلاالمػػن كاراػػركؼ ارالنرنرػػل اتنرااػػكف اراك ػػكف د

 ار راككم  دار ارنكزرذ كارن ر اإليالارل. ىلد اران
  لاػػػػػكث جدرػػػػػدة اػػػػػن نظػػػػػـ ارمػػػػػروف كن يػػػػػرر  لم ػػػػػـ اراين ػػػػػرؽ اإلنج رػػػػػزم

 ـ.َُِٗهكري ر د  رندف  
  ارلرت درنررش: اردرايكت ار رلرػل اػن ءراكنرػك  نطٌكرهػك ارنػأرر ن كك ػ لك

 ـ.ُِٔٗ  جكننجف / ٕاراكرن
 ارزرث ػن  ا ىلػد لػف اااػد ا ىلػد ءلػك ارمػروف  ى ػكـ اػن ارلرهػكف 

  لرػركت - ارا راػل دار  ّٓ/ ُإلػراهرـ   ءلػك ار  ػؿ نامرػؽ: اااػد
 ق.ُُّٗ

 .لالغل ارمروف اإلاكـ اااد ار  ر ايرف  ب. د 
  لالغػػل ارنػػكر جاكررػػكت ارػػنص ارمرونػػن ن رػػد ثراػػكنن  نرجاػػل اااػػد ءااػػد

 ـ.ََِٖانفكر كو ررف ان كرات ارجاؿ  ارطل ل امكرل 
 ارمروف  ءلػك ارمكيػـ اراكيػكم ار ػكمن  اؤييػل امى اػن  ارلركف ان ن يرر

 .ُْٕٗر اطلكىكت لرركت  
  نػكررخ ارمػروف  نػػأررؼ: نرػكدكر نكردثػػط ن ػدرؿ اررػػدرررش  ػ كرن  دار ن ػػر

 .َََِجكرج ءراز هر د يلكرـ لنركركرؾ 
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  نكررخ ارمروف )ءفؿ كنرثرب يكرة ارمروفو لم ـ اراين رؽ امراػكنن نرػكدر
 ـو.َُّٗ - ُّٖٔنكردثط )

  نأكرػػػػؿ ا ػػػػثؿ ارمػػػػروف اللػػػػف تنرلػػػػل  نامرػػػػؽ: اريػػػػرد فػػػػمر دار ارا ػػػػكرؼ
 ارمكهرة.

  ارناررػػر كارننػػكرر راااػػد ارطػػكهر الػػف ىك ػػكر  اؤييػػل ارنػػكررخ  لرػػركت
 ـ.َََِ-هػ َُِْرلنكف  ارطل ل امكرل

  ارنطػػػكر ارناػػػكم ر غػػػل ار رلرػػػل ااك ػػػرات ءرمكهػػػك اػػػن ارجكا ػػػل ارافػػػررل
ـ  ر اين رؽ امراكنن لرج نراير  ء رجط كفااط كى ؽ ى رػط  ُِٗٗ

 د. را كف ىلد ارنكاب اثنلل ار كنجن لكرمكهرة.
   ن فرؿ وركت ارمروف ارثررـ  نأررؼ جكؿ اللـك اذ ايػندراؾ ادكر اكننرػط

 ـ.ُٗٔٗار رلن  لرركت   ارطل ل ار رلرل  دار ارثنكب
 ارجرجكنن. ارمكهردكىل ر رُّايكنن كار ٌطكلن ارمروف إىجكز ان ريكمؿ يالث 
    اردرايػػػػكت ار رلرػػػػل كاإليػػػػالارل اػػػػن ارجكا ػػػػكت امراكنرػػػػل ركدم لػػػػكرت

 ـ.ُٕٔٗنرجال: د. افط ل اكهر  دار ارثكنب ار رلن  ارمكهرة  
 د. ءااػػػد ااػػػكد هكرػػػدم   اردرايػػػكت ارمرونرػػػل اػػػن ءراكنرػػػك دكاا لػػػك كويكرهػػػك

 ـ.ََِِدريالر  ِع  ُّاج ل ىكرـ ار ثر ارثكرت ـ
   درايػػل لالغرػػل اػػن اريػػجذ كار كفػػ ل ارمرونرػػل د. ىلػػد ارجػػكاد اااػػد طلػػؽ

 ـ.ُّٗٗ -هػُُّْدار امرتـ لكرزتكزرؽ افر ارطل ل امكرل  
  داػػػػػكع اإليػػػػػالـ  ػػػػػد اطػػػػػكىف ارنل ػػػػػرر  د. اااػػػػػد ار ػػػػػكنأ اػػػػػرزكؽ دار

 و.ِْار دد ) لكب اااد االىنفكـ ي يل  
   ـ.ُِٓٗدررؿ ارمروف اراين رؽ امراكنن اكررر  ارطل ل اريكنن  لكررس 
  رد ارللنػػكف ىػػف إىػػراب ورػػكت اػػف ارمػػروف ارثػػررـ  د. ركيػػؼ لػػف   ػػؼ لػػف

 ااؿ ار ريككم.
  ارطل ل امكرل  ِٗدار الف ارجكزم دار ارلاكث ار  ارل ارااثال ي ي ل

 ق.ُُّْ
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 مرػػؽ اريػػرد ءااػػد فػػمر   اثنلػػل كاطل ػػل دار ارفػػكالن اللػػف اػػكرس نا
 إاركة ارثنب ار رلرل.

  ف ل ارمػروف لكررلكدرػل كارايػرارل د. ا ل ػـ ركدرػؼ  نرجاػل ىفػكـ ارػدرف
 ـ.ُْٕٗ  دار ارط ر ل ر طلكىل كارن ر لرركت َُٓا نن نكفؼ  ص

  ارظػػػكهرة ارمرونرػػػل  اكرػػػؾ لػػػف لنػػػن نرجاػػػل د. ىلػػػد ارفػػػلكر  ػػػكهرف  دار
 ـ.ُٖٔٗار ثر لرركت 

  ار كفػػػ ل ارمرونرػػػل طل نلػػػك اإلرمكىرػػػل كءنكاىلػػػك ككظر نلػػػك  د. زاهػػػد غػػػكزم
 ـ.ََُِ -هػ ُُّْزاهد  جكا ل لغداد اج ل ارافلكح ىدد  

  تػػػػػكركا ىػػػػػف اإليػػػػػالـ   د. ىاػػػػػكد ارػػػػػدرف   رػػػػػؿ  ارنػػػػػدكة ار كرارػػػػػل ر  ػػػػػلكب
 ـ.ُِٗٗ -هػ  ُُِْاإليالان اررركض  ارطل ل امكرل 

 د ارػػػػػدرف   رػػػػػؿ  ارنػػػػػدكة ار كرارػػػػػل ر  ػػػػػلكب تػػػػػكركا ىػػػػػف اإليػػػػػالـ  د. ىاػػػػػك
 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُِْاإليالان اررركض  ارطل ل امكرل 

  ارمػػروف نزكرػػط  ندكرنػػط نرجانػػط كنػػأيرر  لػػال  ػػرر نم ػػط ر  رلرػػل ر ػػك يػػ كدة
 ـ. ُْٕٗدار ارثنكب ار لنكنن 

  ارمػػػروف ارثػػػررـ اػػػف ارانظػػػكر االين ػػػراتن د. اااػػػد ءلػػػك رر ػػػل  دار ارن ػػػر
 ـ.ََِِ -هػُِّْط امكرل ر جكا كت افر 

  .ثنكلػػل ارمػػروف لكرريػػـ اإلاالمػػن كاراػػركؼ ارالنرنرػػل اتنرااػػكف اراك ػػكف د
 ىلد اران ار راككم  دار ارنكزرذ كارن ر اإليالارل.

  ارثنػػب ارامديػػل لػػرف ارفػػال كارناررػػؼ د. راػػن اااػػد رلرػػذ  دار اركاػػكة
د. ـ  كنػػػػكررخ ثنكلػػػػل ارمػػػػروف  ُْٗٗ -قُُْٓافػػػػر  ارطل ػػػػل امكرػػػػل 
 .ُِٗػ ُِٖاااد يكرـ اايف  ص

  ارث ػػكؼ ىػػف امػػكمؽ غػػكااض ارننزرػػؿ كىرػػكف امتككرػػؿ اػػن كجػػك  ارننزرػػؿ
رإلاػػػكـ اااػػػكد لػػػف ىاػػػر ارزا  ػػػرم دار ارررػػػكف ر نػػػراث  ارطل ػػػل اريكريػػػل 

 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕ
  ػػػػػكاؿ  ّٖٔاػػػػػك ل ػػػػػد االين ػػػػػراؽ د. كامػػػػػؿ غػػػػػكرن ثنػػػػػكب ارلػػػػػالؿ ار ػػػػػدد 
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ءااػد   ا   ػؼ كاااػد يػالـ  زغ ػكؿ ـ  اااػدََِٕ -ق ُِْٖ
 ـ. ُٕٔٗ لافر  ارا كرؼ   دارّ ط ٕٗص

   اػػد ؿ إرػػل اردرايػػكت ارمرونرػػل د. اااػػد ل نػػكجن  اثنلػػل ار ػػلكب ارمػػكهرة
 ـ.ُٓٗٗ -هػُُْٔارطل ل اريكريل  

  اػػد ؿ إرػػل ارمػػروف ارثػػررـ ىػػرض نػػكرر ن كنا رػػؿ امػػكرف ارػػدثنكر اااػػد
  رل.ـ. دار ارا رال ارجكاُٖٗٗىلد ا دراز 

 .اراين رتكف رنجرب ار مرمن  دار ارا كرؼ  ارطل ل ار كايل 
   ـ ا اػؽ َُٕٗاراين رتكف كاإليالـ إلراهرـ ار لكف ارمكهرة اج ل امزهر

 اج ل امزهر.
  اراين ػػػػػرتكف كارنػػػػػكررخ اإليػػػػػالان  د. ى ػػػػػن ايػػػػػف ار رلػػػػػكط ن ارلرمػػػػػل

 ـ.ُٖٖٗارافررل ار كال ر ثنكب ارمكهرة ارطل ل اريكنرل 
  اراين ػػػػرتكف كاردرايػػػػكت ارمرونرػػػػل د. اااػػػػد ى ػػػػن ارفػػػػغرر  دار اراػػػػؤرخ

 ار رلن لرركت رلنكف. ب. د.
  اراين ػػػػرتكف كارمػػػػروف ارثػػػػررـ اػػػػن اراراجػػػػذ ار رلرػػػػل د. ى ػػػػن لػػػػف إلػػػػراهرـ

 ـ.ََُِ-هػ ُُّْارنا ل  لريكف  ارطل ل اريكريل 
   رالطػل اراين رتكف كارمروف  د. إياكىرؿ يػكرـ ىلػد ار ػكؿ  ارجػزة اريػكنن

هػػ ُُِْ  ار ػكـ َُِار كرـ اإليالان اثل اراثرال ارينل ار ك رة ار ػدد:
 ـ.ُُٗٗ -

  اراين ػػرتكف كدرايػػل ارمػػروف  اااػػد فػػكرأ اارلنػػداؽ  دار ا اػػكؽ ارجدرػػدة
 ـ.ُّٖٗهػ َُِْ  ِلرركت  ط 

  ارا جزة ارثلرل ارمػروف ارثػررـ اإلاػكـ اااػد ءلػك زهػرة   دار ار ثػر ار رلػن
 ـ.َُٗٗهػ ُُْٖارمكهرة 

  انكهػػػػؿ ار راػػػػكف اػػػػن ى ػػػػـك ارمػػػػروف ر  ػػػػرخ اااػػػػد ىلػػػػد ار ظػػػػرـ ارزرتػػػػكنن
 -ـ ََِّ  دار ارثنػػػب ار  ارػػػل لرػػػركت رلنػػػكف  ارطل ػػػل اررال ػػػل ِِٔ/ُ

 ق.ُِْْ
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  اراطل ػل ٖٔ/ِاراكاهب ار نارل اػن ى ػـك ار رلرػل ار ػرخ ااػزة اػنأ ا  
 ق.ُُّّامارررل ارمكهرة ارطل ل امكرل 

 ىلد اررااف لدكم ارطل ل اررال ل لرركت اراؤييل اكيكىل اراين رترف  
 ـ.ََِّار رلرل ر درايكت كارن ر 

  ارنلػػأ ار ظػػرـ نظػػرات جدرػػدة اػػن ارمػػروف د. اااػػد ىلػػد ا دراز دار ارم ػػـ
 ـ.ُّٗٗهػ ُُّْارثكرت  ارطل ل اريكل ل 

  ارنفػػػرانرل كاررلكدرػػػل اػػػن ارمػػػروف  ر اين ػػػرؽ امراػػػكنن لكا ػػػنكرؾ  ن ػػػر
 .ـُِٕٗـ لاج ل اإليال

  نظػػػرات اػػػن ارمػػػروف ار ػػػرخ اااػػػد ارغزارػػػن  اثنلػػػل نل ػػػل افػػػر ارطل ػػػل
 اريكديل.

  نمػػػد ار ثػػػر االين ػػػراتن اػػػكؿ اإليػػػالـ كارمػػػروف كارريػػػكرل ارطل ػػػل امكرػػػل
 ـ.ََُِهػ ُُّْ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


