
  



 

 حكم ومن ، صدق به قال من ، رحمة وكتاب ، وهداٌة ، نور كتاب الكرٌم القرآن

 علٌه هللا صلى) نبٌنا ٌقول حٌث ، مستقٌم صراط إلى هدي به تمسك ومن ، عدل به

مْ  "َتَرْكت   ( :وسلم َنةَ  هللاَِ  ِكَتابَ  أََبًدا َتِضلُّوا َفلَنْ  بِهِ  اْعَتَصْمت مْ  إِنِ  َما ِفٌك  ٌِّهِ  َوس  " َنِب

 (.للحاكم المستدرك)

 جمٌع من اإلعجاز ٌتدفق ، والبٌان والفصاحة البالغة درجات أعلى فٌه

 تدري فال ، واحدةً  دفعة منه الحسن علٌك ٌهجم الذي فهو له، شاطئ ال تدفًقا جوانبه

 اآلذان إلى تصل األلفاظ تكاد ال إذ ، معناه جهة من أم لفظه جهة من الحسن أجاءك

 عز) هللا ورفع ، القصص أحسن ألنه القلوب إلى وصلت قد المعانً تكون حتى

 هذا عنوان جاء لذلك وخاصته؛ هللا أهل فجعلهم ، المراتب أعلى إلى أهله( وجل

 القرآن مائدة على"محمد مختار جمعة وزٌر األوقاف  /د.أ  معالً بقلم الكتاب

 ".الكرٌم

ْظِهًرا الكتاب هذا جاء وقد  ،(وجل عز) هللا كتاب وعظمة بالغة وجوه م 

 والذكر العلم أهل أقوال وبعض األحادٌث بعض وذكر سوره، بعض أسماء ودالالت

 عن الكرٌم القرآن حدٌث من جانب مع ، وحفظته أهله وفضائل فضائله فً والبالغة

 (.وسلم علٌه هللا صلى) محمد سٌدنا

 معان من تحمله وما السور بعض أسماء دالالت على الضوء ٌلقً فالكتاب

 ما منها أن وٌبٌن،  معانٌه فً، أسالٌبه فً،  تراكٌبه فً،  ألفاظه فً وإشارات

 سمٌت التً سورثم طَوف الكتاب بال لقٌمته، وبٌاًنا أهمٌته على تأكًٌدا، بالزمن ٌرتبط

 وهً بحٌاتهم، متصل الناس دنٌا فً معروف هو مما مكانٌة دالالت ذات بأسماء

 ولكل،  والبلد،  والطور،  والحجرات، واألحقاف،  والكهف،  الحجر:  الترتٌب على

 .فً هذه السور المكانً الزمانً التكافؤ هذا هو النظر ٌلفت ما أول أن غٌر،  داللتها

 علمٌــة دراسـة تستحق الكرٌم القرآن دالالت أن على معالٌه  مؤكًدا

 فٌض من فٌها بما السور هذه ودالالت أسرار تجلً ،وافٌة متخصصة أكادٌمـٌــة

 إذ ، والنظر والدرس البحث من حقه الموضوع وتعطً ، وبالغً علمً وإعجاز

 تنقضً ال ، ومكان زمان كل فً متجدد الكرٌم القرآن عطاء أن ٌؤكد ما هذا كل فً

 حفظه أسرار أحد وهذا ، الرد كثرة لىع ٌخلق وال،  العلماء منه ٌشبع وال،  عجائبه

 .علٌها ومن األرض هللا ٌرث أن إلى وبقائه

 رمضان محمد هيثم/ الشيخ


