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اإلهداء
إىل هللا يف عاله

شكر وتقدير
عز وج ّلَ ﴿:وقَا َل َر ِّ ّب َأ ۡو ِّز ۡع ِّ ِٓن َأ ۡن َأ ۡش ُك َر ِّن ۡع َم َت َك أل َّ ِّ ِٓت َأنۡ َع ۡم َت عَ َ ََّل َوعَ َ َٰل َ َٰو ِّ َل َّي َو َأ ۡن
يقول إملوىل ّ
َأ ۡ َۡع َل َص َٰ ِّل ٗحا تَ ۡرضَ ٰى ُه َو َأ ۡد ِّخلۡ ِِّن ِّب َر ۡ َۡحتِّ َك ِّيف ِّع َبا ِّدكَ أ َّلص َٰ ِّل ِّحني﴾ -إلمنل إلٓية -19
أشكر هللا العلي القدير على عظيم عونه وواسع نعمته
مث إن اإلنسان ضعيف بنفسه قوي إبخوانه  ،لذلك أتقدم مبا يليق يف هذا املقام من عبارات الشكر
واالمتنان إىل كل من كان يل عوان يف رحليت العلمية حيتٍ رأى هذا العمل النور ،و أرفع أمسى آايت
شجعين ،اىل الذي حتمل تقصريي واصطرب على يسري مؤونيت وقلة
االمتنان إىل كل من ساندين و ّ
زادي العلمي،وأاتح يل هذا الشرف هو شيخي وأخي األستاذ الدكتور اجلياليل سلطاين فما
حرمين مجيل عونه وال سداد رأيه ونصائحه مشرفا على إجناز هذا العمل املتواضع  ،وإىل السادة
أعضاء جلنة املناقشة ،على تكبّدهم عناء قراءة هذا العمل راجية من هللا أن يغفروا يل فيه كثرة عثرايت
وزالّيت.
كما ال يفوتين يف هذا املقام أن أتوجه ابلشكر إىل أسرة كلية احلضارة اإلسالمية جلامعة وهران،أساتذة
وعماال ،وأخص ابلذكر -مثاال ال حصرا :-والدان مجيعا  :أ.د بن نعمية  ،وإىل أ.د بن معمر
و زمالء ّ
 ،واىل أخي بن نعوم عبد القادر على تشجيعهم ودعمهم .
األمة الذين انشغلوأ بكتاب هللا  ،فألّفوا وصنّفوا وأورثوان -حنن طلبة العلم-
هذا وأشكر علماء هذه ّ
وألمة رسول هللا .
مثرة جهودهم  ،خدمة لكتاب هللا ّ

مقدمة

مق ّدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وفضله على سائر خملوقاته
احلمد هلل العزيز املنّان  ،خالق اإلنسان  ،علّمه البيان ّ
ابلعقل وابللسان  ،وصلى هللا وسلّم تسليما كثريا على خري من تعلّم القرآن ،سيدان حممد صلى
هللا عليه وسلم العريب األمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان .
ّأما بعد :
صما  ،وقلواب
فإ ّن القرآن كتاب هللا  ،فتح هللا –تعاىل – به أعينًا عميا  ،وآذاان ّ
وبصر به من جهل  ،جعله نورا وضياء للمتّقني ،وحجة على
ضل ّ ،
غلفاً ،وهدى به من ّ
،وفضلهم على من
الكافرين  ،واختار له ّأمة من خري األمم لكمال أفهامهم  ،وفصاحة لساهنم ّ

تق ّدمهم ،فتح ّداهم مبا اعتقدوا يف أنفسهم القدرة عليه  ،والتم ّكن منه  ،ومل يزل يقرعهم
بعجزهم  ،ويكشف نقصهم إىل اليوم الذي الريب فيه.
فهو كالم هللا  ،املعجز يف بالغته ونظمه ،ويف أتثريه على النفوس  ،معجز يف
علومه،معجز يف كشف احلجب عن ما خفي من الغيوب ،فقد شغل السلف حىت أحيوا به
ليلهم،وشغل اخللف فأعياهم الطلب وما أضجرهم السبب فأعيتهم احليلة لبلوغ غاية أسراره وال

فأسكت الشعراء وأجلم
كرها .
َ
يزال آية هللا اخلالدة  ،ومعجزته األبدية على تغري األزمان و ّ
در من قال(أمحد شوقي) :
اخلطباء ّ
وحري العلماء وهلل ّ
قدم
آايته كلّما طال املدى جدد
يزينهن مجال العتق والِ َ
لقد ش ّكل اخلطاب القرآين قيمة مجالية منذ بداية التنزيل  ،لذلك فإ ّن دراسات اإلعجاز
أحق عناصر ال ّدرس األديب ابلبحث والعناية  ،خاصة وأ ّن
ابعتبارها امللكة الذوقية اليت ترمجت مجاله؛ ّ

أ

مقدمة
القرآن معني اللغة الذي الينضب  ،وبظهور املناهج احلديثة الدراسات اليت أصبحت أكثر تنوعا
متشعب األطراف ،لذا
وختصصا  ،فال يزال هذا القرآن دفّاق الفيض مستمرّ العطاء  ،ألن البحث فيه ّ
ّ
فاحتج به النّحوي  ،وهنل منه البالغي
تعاقبت عليه أفهام العلماء على اختالف مشارهبم ومذاهبهم ،
ّ

وأتمل فيه الفقيه وتوقّف عنده املتكلّم وأفاد منه املناظر واألديب  ،فكلّ واحد
املفسر ّ ،
 ،ونظر فيه ّ
ُ
وجد فيه بغيته  ،فنعم الورد املورود
وقد أوىل الدارسون يف كتبهم النقدية واألدبية اهتمامهم ببيان وجوه اإلعجاز وأظهروا يف ثناايها
علوم البالغة من معان وبيان وبديع خلدمة اإلعجاز القرآين ومعرفة أحواله.
ومن مجلة تلك الدراسات البحث القيّم الذي ق ّدمه األديب اإلمام  :مصطفى صادق الرافعي

الذي حاولت أن أقف على أهم أسس اإلعجاز القرآين اليت وردت يف مصنّفه  ،لذلك جاء هذا
البحث موسوما ب ـ ـ ـ ـ  :أسس اإلعجاز القرآين عند مصطفى صادق الرافعي .
كما حاولت من خالل هذا العمل أن أجيب على مجلة من التساؤالت شغلت كثريين مثلي
املهتمني منهم ابلدراسات القرآنية أو املنشغلني بدراسة تراث الرافعي األديب والنقدي  ،فما
السيما ّ

هي إذن حقيقة اإلعجاز القرآين  ،وما هي األسس اليت اعتمد عليها الرافعي لبيان مجالياته ؟ وما

وجه عنايته مبسألة اإليقاع والرتكيب الفين ؟ وما معىن روح الرتكيب واإليقاع الصويت للحرف؟ وهل
السابقني  ،وهل
لوقعهما أثر يف تنويع الصورة اإلعجازية ؟ وما مدى أتثر الرافعي بدراسات العلماء ّ
كان يف ذلك من اجملددين أو املقلّدين ؟
كل هذه التّساؤالت شغلت فكري وش ّدت انتباهي وجعلتين أخوض غمار هذه ال ّدراسة
وأحاول – جم ّددا -حبث هذه القضية على صعوبتها بتشجيع من أستاذي املشرف  ،الذي جعلين
ورد وأان أتوجس منه خيفة  ،تعرتيين وحشة
أستجمع قواي للبحث فيه ؛بعد إقبال وإحجام  ،وص ّد ّ
موجه  ،أشكو قلّة الزاد وبعد
الضعف وخطر البحث  ،وخشيت أن أضرب يف ميّ واسع
ٌ
مضطرب ُ

الغاية وطول الطريق .

ب

مقدمة
حيتل الرافعي ابعتباره أديبا رائدا  ،صفحة مهمة يف تراث األمة العربية  ،وقد كان نصيبه من
ّ

عناية الدارسني لبعض جوانب حياته األدبية والفكرية بقدر يستح ّقه إال أنه مل يكن لدراسة جانب من
تراثه إمكانية اإليفاء جبوانب الدراسات األخرى والكشف عنها؛ كفكرة اإلعجاز القرآين إال ضمنا أو
إشارة .وأستثين الدراسات اليت مل تصلين أو وصلتين منها شذرات  ،كالبحث الذي ق ّدمه الدكتور
فتحي عيد القادر فريد املوسوم بـ ــ :بالغة القرآن يف تراث الرافعي  ،وكذا الدكتور مصطفى الشكعة
ببحثه أو مقالته إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي .
ومن أبرز األسباب اليت دفعتين إىل البحث يف هذا املوضوع حماولة الربط بني فكرة اإلعجاز
وأسسه عند املتقدمني وعند املتأخرين وكان كتاب الرافعي أمنوذجا هلذه الدراسة ابعتبار أن كتابه أوىل
الدراسات املستقلة يف عصره بعد اجلرجاين.
والرافعي ؛ علَم ف ّذ أخفت مواقفه املتش ّددة والقاسية بعضا من أتلّقه فكان ال ب ّد من يد متسح الغبار
مقررا يتدارسه طالّب
األمة واألجيال الطالعة ّ
عن ما أفاد به ّ
خاصة ملا اعتُمد كتابه إعجاز القرآن ّ
اجلامعات.
كما كان يل مع الكاتب رحلة مع أدبه مذ وعيت يف صباي فنون القراءة واإلطالع  ،فأخذتين
دهشة الصورة  ،وسحر املشهد  ،وبراعة أسلوبه .ومع ذلك ألفيت النّقاد يكيلون له الذع النقد ،
خاصة يف كتابه :إعجاز القرآن الكرمي والبالغة
يعيبون أسلوبه ومنهجه النقدي ،وأسلوبه البالغي ّ
شجعين على دراسته .
النبوية ومنهجه الذي اعتمده  .كلّ ذلك كان حافزا رئيسا ّ
وأقبلت على هذا البحث وأان أشكو صعوابت مجّة ّ ،أما أو:هلا؛ فلم أجد أبلغ من وصف
الرافعي نفسه يف كتابه وكثريون مثله إذ يقول" :إ ّن مكاره هذا البحث مما ال يسعه طوق إنسان ؛ وإن
أسرف على نفسه من القهر  ،وال يصلب عليه قلم كاتب وإن كان هذا القلم يف يد ال ّدهر  ،وال ب ّد
الضجر وإن اعت ّد ويف أثنائه من سقطات العزم وإن اشت ّد  ،ويف آخره من
للباحث يف ّأوله من فلتات ّ
العجز واالنقطاع دون احلد "

ج

مقدمة
صدق الرافعي  ،األديب الذي شحذ يراعه  ،فكان سيفا قاطعا بالغة وبياان  ،وجنّد
األولني واآلخرين  ،هو الرافعي إذن يقف إزاء هذا البحث
للسانه ُوسع ثقافته  ،وإحاطته بكتب ّ

املتوجس خيفة من جلل الدراسة وخطر البحث  ،فكيف يب وأان الفقرية هلل  ،ال أملك من
موقف ّ

زاد العلم ّإال يسريه  ،ومن اللّغة ّإال أضعفه ،إّمنا حسيب يف ذلك حسن النّية وبراءة املقصد والغاية.

وقد ش ّكلت ندرة املصادر واملراجع وقلّة ال ّدراسات اليت تناولت تراث الرافعي أهم العقبات
علي ذلك ِلقدم الطبعات أحياان،
اليت واجهتين  ،إذ حاولت جاهدة الوصول إليها ولكن صعب ّ
ونفاذها من دور النشر والطبع  ،وذلك مرده إىل أن أغلبها عبارة عن رسائل علمية نوقشت يف
صعب على الباحث احلصول عليها .
مصر والسعودية ولبنان بتواريخ تُ ّ
لسهل ،انهيك عن أسلوب
مثّ إنّ التعامل مع نصوص القرآن املعجزة ليس ابألمر ا ّ
وقوته إزاء ما استيسر يل من لغة وعلم جعل من فهم مقاصده -غالبا -
الرافعي على رصانته ّ
غاية عزيزة الطلب  .ومع هذا حاولت وسع اجلهد جتاوز هذه العقبات اليت رأيت فيها حافزا

لل ّدراسة والبحث ،وزادتين شغفا ابملوضوع .إذ ساعدتين بعض املصادر واملراجع على جالء
مراد الرافعي إذ كانت نعم العون يف جالء بعض ما غمض من كتابه .وأذكر هنا على سبيل
املثال :إعجاز القرآن للدكتور فضل عباس ،والعزف على أنوار الذكر الدكتور حممود توفيق سعد
وخصائص التعبري القرآين ومساته البالغية للدكتور عبد العظيم املطعين واإلعجاز يف دراسات
السابقني للدكتور عبد الكرمي اخلطيب وأخرى كثرية ال يسع املقام لذكرها كلّها .
إ ّن هذا البحث يضع كتاب الرافعي بني يدي القارئ حتليال ومقارنة ونقدا إذ حاولت
استعراض أهم آراء القدماء وما اعتمدوه من أسس لنظرايهتم ومقارنة كل ذلك مبا ق ّدمه الرافعي
.وكشف جوانب التقليد والتجديد يف حبثه .ومل أتوسع يف عرض مجيع اآلراء لتشعبها وتداخلها
بسبب تعدد االختصاصات وتباين آراء العلماء فاقتصرت على بعضهم وكذلك اقتصرت على
الرافعي يف كتابه .
أشهر من أشار إليهم ّ

د

مقدمة
وبناء على هذا اقتضت ضرورة البحث أن أييت يف ثالثة فصول  :أما الفصل األول اختص
ببيان إعجاز القرآن الكرمي يف دراسات السابقني  ،إذ مل أجد ب ّدا من ضبط ملفهوم اإلعجاز
واملعجزة وأتريخ الفكرة
وأما الفصل الثاين  :عرضت فيه حلقيقة اإلعجاز القرآين عند الرافعي  ،وفيه ضبط للمفاهيم
عنده وعرض ملنهج الرافعي يف كتابه .
ورمت يف الفصل الثالث إىل بيان التأسيس الذي بىن عليه الرافعي وجوه اإلعجاز  ،ألسلط
الضوء على رؤيته للنظم القرآين وأهم التطبيقات اليت أوردها يف كتابه والرتكيز على مسألة
احلس ،وما يولّده من تنويع تصويري ملعاين القرآن  ،بدراسة حتليلية
اإليقاع وأثره على النّفس و ّ
فنّية أجلو فيها مالمح التقليد والتجديد من منطلق جهود العلماء املتقدمني يف التأسيس الذوقي
ملختلف أوجه اإلعجاز وهذا الفصل مبثابة دراسة تطبيقية جلملة املباحث املذكورة يف الفصلني
السابقني .
ويبقى الرافعي كاتبا له من اإلسهامات األدبية والبالغية ما جيعلنا نثق متاما أنه كان رائدا
يف حربه تلك  ،وسهما لغواي أيده هللا يف معاركه اليت خاضها إذ كانت تصب غاايهتا يف مصب
واحد هو خدمة القرآن الكرمي وخدمة لغته .
ومما يوجب الشكر اجلزيل أستاذي اجلليل أستاذي املشرف على عظيم صربه ورحابة
صدره ،إذ كان لدقة مالحظاته وبعد النظر التني رعى هبما هذا البحث األثر الواضح يف متامه
على الوجه الذي ارأتيته له  ،كما أتقدم ابلشكر اجلزيل للسادة الفضالء أعضاء جلنة املناقشة .
وال ّأدعي يف حبثي هذا أنين بلغت الغاية ،أو أملمت بعناصر املوضوع أو أحطت جبميع

أقر بعجزي عن الوصول إىل كثري مما
تفاصيله  ،ولكين اجتهدت ومل ُ
آل ،وليس يل موئل ّاال أن ّ
حيتاجه حبث كهذا علما وصربا وحضور بديهة  ،وكأي عمل إنساين ال خيلو من الزّالت

ه

مقدمة
والسقطات  ،فالكمال هلل وحده وحسيب أنين عزمت وتوّكلت وأخلصت فإن أسأت حيث
فإين أدعو الذي أعجزان ابلقرآن  ،و رفع القلم عن اخلطأ والنسيان أن يغفر
أردت اإلحسان ّ ،
ُ
رب العرش العظيم ..
زاليت  ،ويرحم عجزي وضعفي ،وما توفيقي إالّ ابهلل عليه توّكلت وهو ّ

و

إعجاز القرآن الكريم يف دراسات السابقني.

الفصل األول:إعجاز القرآن الكرمي يف دراسات السابقني.
املبحث األول:مفهوم اإلعجاز
.1تعريف اإلعجاز لغة واصطالحا
.2اإلعجاز واملعجزة وشروطهما ..
-3معجزة النّيب ومعجزة األنبياء السابقني.
املبحث الثاين :التحدي واملعارضة

-1البيئة العربية ونزول القرآن.
 -2التحدي
.-3املعارضة.
املبحث الثالث:اإلعجاز بشيء خارج عن حمتوى القرآن
-1تعريف الصرفة
-2تقسيم القائلني ابلصرفة
-3أثر القول ابلصرفة يف البيئة العلمية
-4القائلني ابلصرفة وجهودهم البالغية

املبحث الرابع :اإلعجاز يف حمتوى القرآن

-1نظرية الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظم
-2جهود العلماء ونظرية النظم...
-3اإلعجاز الغييب يف القرآن الكرمي..
-4اإلعجاز النفسي
-5اإلعجاز العلمي بني مؤيديه ومعارضيه

املبحث اخلامس  :مسري ة إعجاز القرآن التارخيية
-1نشأة فكرة إعجاز القرآن
 -2مسرية إعجاز القرآن التارخيية
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المبحث األول
مفهوم اإلعجاز
)1

تعريف اإلعجاز لغة و اصطالحا :

أ-لغ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :إعجاز القرآن مركب إضايف مكون من كلمتني«:إعجاز» و«القرآن»
و هذا املركب اإلضايف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره «:هذا إعجاز القرآن»
القرآن الكلمة الثانية يف هذا املركب-الراجح أنه مشتق من القراءة و اجلذر
للكلمة« قرأ » نقول قرأ و يقرأ و قراءة و قرآان، 1و يؤخذ مبعىن اجلمع و مبعىن القراءة إذ
تقول العرب:قرئ املاء يف احلوض مبعىن مجع و جاء يف قوله تعاىل:
َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
وقرءانهۥ ١٧فإِذا قرأنه فٱتبِع قرءانهۥ 

2

َّ َ َ
َۡ
 إِن عل ۡي َنا َج َع ُهۥ

على مصدر فعالن ابلضم كالشكران و الغفران

3

.أما اصطالحا فيعرف على أنه:كالم هللا املنزل على سيدان حممد،بواسطة سيدان
جربيل عليه السالم،املتعبد بتالوته.
 إعجاز :مصدر للفعل الرابعي ،تقول:أ َْع َجَز يَـ ْع ِج ُز ،إِ ْع َج ًازا ،و اجلذرالثالثي للكلمة هو« َعجز» ،تقولَ :عجز يـ ْعجزَ ،ع ْجزا فهو َع ِ
اجز،و من اللطيف
ََ َ َُ
َ

 - 1إعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرابين د-صالح عبد الفتاح اخلالدي-دار عمار ط1-1421هـ2000/م.ص.11
- 2سورة القيامة اآلية 17-18
 - 3مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين  ،ط ،3مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه  ،ج،2ص331
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اإلشارة هنا إىل أن عني الكلمة جيم يف الفعل املاضي تقرأ:مثلثه ابلفتح و الكسر،يف كل
حركة هلا معىن.1
يضرب ،ضرب و املعىن :ضعف
ب،
ُ
ضر َ
أ:عجز ُ
ابلفتح تقر َ
يعجز،عجزاً :من ابب َ
عن الشيء و مل يقدر عليه.و تقول عجزت عن كذا أعجز و املعجزة بفتح اجليم و
كسرها « مفعلة» من العجز أي عدم القدرة ،و أعجز عن الشيء عنه.و معىن اإلعجاز
الفوت و السبق يقال أعجزين فالن أي فات ِين 2و التقدير يف إعجاز القرآن الكافرين عن
ُ

أن أيتوا مبثله حبيث عجزوا عن ذلك .
َّ

ف َء َايَٰت ِ َنا ُم َعَٰجز َ
و يف قوله تعاىلَ :وٱَّل َ
ِين َس َع ۡوا ِ ي
ين
ِ ِ

3

قال الزجاج :4معناه

ظانني أهنم يعجزوننا،و قرأت أهنم يعجزون من اتبع النيب ،و يثبطوهنم عنه و عن
السبق و قال أعجزين فالن إذا فاتين و منه
اإلميان ابآلايت ،و معىن اإلعجاز:ال َف ُ
وت و ّ

قول األعشى : 5

-1العني ،أبعبد الرمحن الفراهيدي  ،حتقيق  ،د.مهدي املخزومي  ، ،ود .مهدي السامرائي ( ،د س ط) دار مكتبة اهلالل
،ج،1ص  ، 215وانظر حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح  ،شهاب الدين املقري ( ،ت  :د.عبد املالك بن عيضة الثبيت
 ،رسالة دكتوراه لفرع اللغة العربية جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة ) ،حمرم ، ،1417ص ،71وانظر أساس البالغة  ،الزخمشري
(،ت :حممد ابسل عيون السود  ،ط1419( ،1ه1998-م) ،دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان  ،ج،1ص635
- 2لسان العرب-ابن منظور مادة عجز،ط،)2000(1دار صادر-بريوت-لبنان .ج.10ص42
- 3سورة احلج اآلية 51
- 4الزجاج هو:أبو اسحاق الزجاج أو أبو اسحاق ابراهيم بن حممد بن السري بن سهل الزجاج البغدادي (241ه311/ه-
 923/855م)،ولد و تويف ببغداد ،كان يعمل يف صناعة الزجاج فرتكه و اشتغل ابألدب،تعلم على يد املربد و ثعلب و غريمها
،من أشهر كتبه:معاين القرآن يف التفسري،و كتاب ما ينصرف و ما ال ينصرف و كتاب تفسري أمساء هللا احلسىن ،.انظر انباه الرواة
على أنباء النحاة  ،القفطي ( ،تح  :حممد أبو الفضل إبراهيم  ، ،ط1406(1ه1982-م)،ج،1ص194
 - 5األعشى:ميمون بن قيس بن جندل شراحيل بن عوف بن ثعلبة من بكر من وائل،لقب ابألعشى ألنه كان ضعيف
البصر،شاعر جاهلي،أدرك اإلسالم و مل يسلم يعترب من جهابذة الشعر اجلاهلي .انظر املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وألقاهبم
وأنساهبم  ،اآلمدي ( ،تح:د.ف.كرنكو) ،ط1411-1991(1م)  ،دار اجليل ،بريوت،ص13وانظر معجم الشعراء  ،املرزابين ،
(تح كرنكو )  ،ص401
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فذاك و مل يعجز من املوت ربه

و لكن أاته املوت ال يتأنّق

1

وقال الفريوزأابدي:العجز مثلثه و َكْن ُد ٍس و كتف مؤخر الشيء،و العجز و املعجزة و
تفتح جيمهما،و العجزان حمركة،و العجوز ابلضم ،الضعف و الفعل كضرب و مسع فهو
عاجز من عواجز.2
وقال اإلمام الراغب األصفهاين 3يف كتابه الفذ:رد مفردات ألفاظ القرآن عن
العجز« :عجز االنسان:مؤخره،و به ُشبِّهَ مؤخر غريه،قال
َ ۡ َ ُ َۡ
َ
از َن ٖل ُّمنقعِ ٖر 4٢٠
أع ج

َ ُ َّ َ َ َ َّ
اس كأن ُه ۡم
زنع ٱنل
تعاىل:ت ِ

و العجز أصله التأخر عن الشيء و حصوله عند عجز األمر،أي:مؤخره و صار يف
التعارف امسا للقصور عن فعل الشيء و هو ضد القدرة.و يضيف الزخمشري:أعجزين
فالن إذ أعجزت عن طلبه و إدراكه.
وعن األعشري :املعجزة فعل خارق للعادة مقرتن ابلتحدي سليم عن املعارضة،ينزل
منزلة التصديق ابلقول من حيث القرنية،و هو منقسم إىل حرف املعتاد و إىل إثبات غري
املعتاد و إثبات غري املعتاد و قال صاحب اتج العروس :و العجز أصله التأخر عن
األمر أي مؤخره،و ملعجزة النيب  ما أعجز به اخلصم
الشيء و حصوله عند عجز ْ
عند التحدي و اهلاء للمبالغة و اجلمع معجزات.5
العجز و اإلعجاز :هذا عن املعىن اللغوي للجذر الثالثي للمادة« العجز»1
املفصل يف شواهد العربية  ،د.غيميل بديع يعقوب  ، ،ط1417-1996(1م)  ،دارالكتب العلمية  ،ج،5
 املعجم ّص138
 - 2القاموس احمليط  ،الفريوز اابدي (،تح  :مكتب حتقيق الرتاث العريب  ،مؤسسة الرسالة  ،إشراف نعيم العرقسوسي ط( 8
1142ه )2005-مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ،بريوت-لبنان ،ج-1ص.515
 - 3املفردات يف غريب القرآن  ،الراغب االصفهاين ( ،تح :صفوان عدانن الداودي ) ط1412(1ه)  ،دار القلم الشامية ،
دمشق  ،ص547
 - 4سورة القمر اآلية 20
 -5انظر الباقالين و كتابه إعجاز القرآن دراسة حتليلية نقدية.د-عبد الرءوف خملوف ص .18
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 أما اإلعجاز :فهو مصدر الفعل الرابعي « أعجز » عندان:فعالن:فعل ثالثيتقول:عجز ،يعجز عجزا فهو عاجز مبعىن:ضعف عن فعل الشيء ،و قصر عن التنفيذ،
و أتخر عن العمل املطلوب و مل يقدر عليه.
معجز ،مبعىن سبق و
 الثانـ ـ ــي:فعل رابعي:تقول:أعجز يعجز ،إعجازا ،فهوٌ
فازه ،تقول:أعجز الرجل خصمه ،مبعىن :فاته و سبقه و فاز عليه و غلبه حبيث مل يستطع
اخلصم العاجز عن إدراكه و اللحاق به.
ب-اصطالحا :معىن « اإلعجاز» هو الفوت و كما سبق و أن رأينا أن «
إعجاز القرآن» مركب إضايف أضيف فيه املصدر إىل القرآن و هو من بب اإلضافة
املصدر لفاعله 1و التقدير يف « إعجاز القرآن » هو أعجز القرآن الكافرين عن أن
أيتوا مبثله حبيث عجزوا عن ذلك.
و القرآن معجز هلم،إذ أوقع هبم الضعف و القصور و التأخر بتفوقه بالغيا و
موضوعيا و بيانيا.
معىن«إعجاز القرآن» هو:عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن و قصورهم
على اإلتيان مبثله رغم توفر ملكتهم البيانية ،و قيام الداعي على ذلك و هو
استمرار حتديهم،و تقرير عجزهم عن ذلك.2
قال

َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ي َ ۡ َ
ب َو ََل ۡٱۡل َ
ك ُر ٗ
وحا م ِۡن أَ ۡمرنَا ۚ َما ُك َ
نت تَ ۡدري َما ۡٱلك َِتَٰ ُ
يم َٰ ُن
تعاىل:وََكذل ِك أوحينا إَِل
ِ
ِ
ِ

َ َّ َ ي
ِي إ َ ََٰل َ ُّ ۡ َ
َ َّ َ َ ۡ
َو َلَٰكن َج َع ۡل َنَٰ ُه نُ ٗ َّ ۡ
ص َر َٰ ِط
يم ِ ٥٢
ورا نهدِي بِهِۦ من نشا ُء م ِۡن ع َِبادِنا ۚ ِإَونك َلَهد ي ِ ِ
ِ
صر َٰ ٖط مستقِ ٖ
َۡ
َ َ ي َ َّ َ
َّ
ٱلس َم َٰ َو َٰ َ َ
ٱَّللِ َّٱَّلِي َ َُلۥ َما ف َّ
ص ُ
ري ۡٱۡلُ ُم ُ
3
ور  ٥٣
ِ
ۡرض أَل إَِل ٱَّلل ِ ت ِ
ت وما ِف ٱۡل ِ ِۗ
ِ
 - 1اعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرابين،د.صالح عبد الفتاح اخلالدي ،ص16وما بعدها .
 - 2دالئل اإلعجاز القرآين ،اجلرجاين  ،حتقيق حممد رشيد رضا ،ص ،32وانظر اعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرابين عبد
الفتاح اخلالدي  ،ص17
-3سورة الشورى اآلية 52-53
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 )2اإلعجاز و املعجزة و شروطها
أ -تعريف املعجزة:
هي مشتقة من الفعل املاضي أعجز،تقول،أعجز يعجز عجزا و إعجازا،فهو معجز،و
النيب قدم معجزة.و الراجح أن التاء اليت فيها للمبالغة،حيث أريد املبالغة يف اثبات عجز
الكافرين أمام معجزة النيب ،و عدم قدرهتم على معارضتها و نقضها،و هبذا تكزن
املعجزة قد أعجزهتم و تطلق املعجزة على اآلية اليت أجراها هللا على يد رسوله،و اليت
قدمها النيب لقومه لتكون دليال على نبوته،
والراجح يف تعريف املعجزة هي «األمر اخلارق للعادة،السامل من املعارضة جيريه هللا
على يد النيب،تصديق له يف دعوى النبوة».

ب -شروط املعجزة:
األول :أن تكون املعجزة فعال هلل تبارك و تعاىل،فال بد أن تكون آية من هللا ال من
خملوق

حىت و ان كان النيب على الشرف منزلته و علو مكانته بني اخلالئق.

الثاين :أن يكون هذا األمر خارقا:غري خاضع للسنن الكونية أو أبسباب احلوادث
املادية،و خارجة عن ما ألفه الناس و اعتادوه و هلذا فاملعجزة خارقة للعادة ال
للعقل،بشرط أن يكون هذا العقل واعيا متفتحا كثريا.
الثالث :أن تكون معارضتها غري ممكنه،مبعىن أن الناس ال يقدرون أن أيتوا مبثلها إذ لو
أمكن اإلتيان مبثلها مل تصلح أن تكون معجزة.
الرابع :أن تكون هذه املعجزة ظهرت على يد من ادعى النبوة،فلو أتى غري من ادعى
النبوة مبا هو خارق للعادة،فان ما أتى به ال يسمى معجزة.فمن الشائع عند الناس أنه إذا
فعل أحدهم شيئا غري مألوف أو غري اعتيادية عن أفعال البشر أطلقوا عليه اسم معجزة
8
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كالفتوحات العلمية مثال،أو النبوغ الفكري،و هذا ال يصح فاملعجزات خيتص هبا األنبياء
دون غريهم و ال ميكن أن نصف هبا غريهم.1
اخلامس :أن يكون موافقا ملا ادعاه النيب،فلو قال معجزين إحياء املوتى،و لكن خالف
احلاصل القول كنطق الطري مثال ،مل تكن هذه معجزة،فكل نيب خيتص ابملعجزة اليت
حباها هللا له.
السادس :أن ال يكون هذا األمر مكذاب لصاحبه ،فلو قال مثال معجزيت نطق اجلبل
فنطق اجلبل،و قال:أنت كاذب ال تكون هذه معجزة.
السابع :أن تكون املعجزة بعد ادعاء النبوة و اخلروج للناس ابلتبليغ بعد أمر هللا تعاىل،
أما إن حصلت قبل النبوة ككالم سيدان موسى يف املهد فال نسميها معجزة و إمنا
إرهاصات للنبوة.
لذلك كان األمر اخلارق للعادة حجة الصدق ملن أدعن أنه يتكلم عن اخلالق
احلكيم،ألنه ال يغري العادات إال هو،و إن الصادق يعلن دعواه و يتحدى الناس و خيرج
إليهم هبذا التحدي.2
ج -الفرق بني املعجزة و الكرامة:
 الكرامة :فعل هللا سبحانه و تعاىل يكرم به من يشاء من عباده الصاحلني ؛ و ذلك
مثل كرامة السيدة مرمي ،قال
َ َّ َ

َ

ٗ َ َ
َ َ
تعاىلُُ :كَّ َما َد َخ َل َعلَ ۡي َها َز َكر َّيا ٱل ۡ ِم ۡح َر َ
ِندها رِ ۡزقا قال
اب َو َج َد ع
ِ
ي

َ
ّن لك َهَٰ َذا قَال ۡ
ت ُه َو م ِۡن عِن ِد ٱ ََّّلل ِ إ َّن ٱ َّ َ
َّلل يَ ۡر ُز ُق َمن ي َ َشا ُء ب ِ َغ ۡ ِري ِح َساب  3 ٣٧و أيضا
ي َٰ َم ۡر َي ُم أ َٰ ِ
ِ

1
الرّابين  ،ص 17وما
 انظر:فضل عباس –إعجاز القرآن الكرمي ص  23بتصرف ،و :إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره ّبعدها وانظر  :نفحات من علوم القرآن  ،حممدأمحد حممد معبد ،ط )1426-2005(2ص ،12ودراسات يف علوم القرآن ،
أ.د .فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي ،ط1424(، 12ه2003-م) ،ص 275
 - 2املعجزة الكربى د-حممد أبو زهرة ،ص  7بتصرف.
 - 3آل عمران اآلية .37
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الفصل األول

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفتية الذين آمنوا برهبم و هم ابلكهف،و عادة ما يكون أهلها أهل ورع و صالح و
تقوى ال رايء و فتنة،حمبني للشهرة و الظهور بني الناس.
د -الفرق بني املعجزة و السحر:و سأذكرها ابختصار شديد:
 .1املعجزة تظهر على النيب أما السحر فهو من قبل الساحر.
 .2املعجزة فعل هللا ،ال يقدر عليه أحد من الناس كعصا سيدان موسى عليه
السالم و أما السحر فهو من فعل الساحر و هو أمر ميكن تلقينه و تعلمه.
 .3املعجزة مناط املصلحة و ردء املفسدة عن الناس أما السحر فيه أذى و
َ
َ
ُ َ
ح ُر َحيث أت» و قال أيضاَ «:ن ُن ف ِت َنة
مفسدة ،يقول تعاىلَ « :و َل يُفل ِ ُح السا ِ
َ َ ُ
فال تكفر»
ه -لفظ املعجزة يف النص القرآين و داللتها:
و هي مخسة :اآلية  ،البينة ،البصرية  ،الربهان ،السلطان.إذمل ترد كلمة «معجزة» كلفظ
وال كلمة إعجاز يف اخلطاب القرآين و ال حىت يف أحاديث الرسول  و ال يف كالم
الصحابة و ال التابعني.ورغم أن كلمة معجزة مل ترد يف القرآن الكرمي ،إال أنه ذكرت
كلمات و ألفاظ و معاين دالة عليها.و كلمات متقاربة و قريبة من معناها ،و ال قول
كلمات مرادفة هلا ،ألنه ال ترادف يف القرآن الكرمي.و إليكم مناذج عن ذلك:د-صالح
عبد الفتاح اخلالدي يف كتابه إعجاز القرآن البياين:
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الفصل األول

 -1اآلية :العالمة الظاهرة اليت تدل داللة واضحة على الدعوى و كثريا ما دلت على ما
يقدمه خوارق و براهني لقومه «آايت» ألهنا ظاهرة الداللة على نبوته كقوله
َ

تعاىلَ :ول َق ۡد َءاتَ ۡي َنا ُم َ َٰ
وس ت ِۡس َع َء َايَٰت َبيِ َنَٰ ٖت 

 -2البينة :كقوله

1

َ
َ ُ
َ َٰ َ ُ َ َ َ ُ
اه ۡم َصَٰل ِٗحا ۚ قَ َال َي َٰ َق ۡو ِم ٱ ۡع ُب ُدوا ٱ َّ َ
َّلل َما لكم م ِۡن إِلَٰه
تعاىلِ:إَوَل ثمود أخ

ٗ
َ ُۡ َ
ُ َ
َ َ ُ َّ َ ُ
ي ۡ ُ
ريهُۥ ق ۡد َجا َءتكم بَي ِ َنة مِن َّربِك ۡم ه َٰ ِذه ِۦ ناقة ٱَّلل ِ لك ۡم َءايَة
غ

 2و هي الداللة الواضحة

على صدق النيب يف دعوى النبوة.
 -3البصرية :قال تعاىل:

َ َ َ َ َ َ ي َ ُّ ۡ َ
َۡ ُ َ
َ
َ
ت إ ََّلي أَن َك َّذ َ
ون َو َءات ۡي َنا
ب ب ِ َها ٱۡل َّول ۚ
وما منعنا أن نرسِل بِٱٓأۡلي َٰ ِ ِ
َّ َ

َ

َ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ
َ
ٱٓأۡلي َٰ ِت إَِل َۡتوِ ٗيفا ٥٩
ثمود ٱنلاقة مب ِ
ِصة فظلموا بِها ۚ وما نرسِل ب ِ

3

لقد ورد يف هذه اآلايت كلمات «مبصرة» و « اآلايت» و املبصرة هنا ليس البصر
احلقيقي املتعلق ابلناقة تبصر بعينها بصرا حسيا و لكن املراد أن الناقة بصرية واضحة و
هذا دليل على نبوة صاحل و قال يف مقام
َ

يَ

َ

َ
َّ ُ
ك ۡم َف َم ۡن أبۡ َ َ
َۡ َيَ ُ َ َ ي ُ
ِص
آخر:قد جاءكم بصائِر مِن رب ِ

فَل َِن ۡفسهِۦ َو َم ۡن َع َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ
يظ ١٠٤
ِ
م فعليها ۚ وما أنا عليكم ِِبفِ ٖ
ِ

4

- 1سورة االسراء-اآلية .101
- 2اسورة ألعراف اآلية .73
 - 3سورة االسراء-اآلية 59
- 4سورة األنعام104:
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 -4الربهان :هو البيان الواضح و الدليل الظاهر الذي يقنع العقل و يؤثر يف
القلب،مسى هللا آايت سيدان موسى-العصا –و
ۡ َۡ َ َ ََ
َ ُ َ ٗ َ
َّ
سق َ
ي
َليهِۚۦي إِن ُه ۡم َكنوا ق ۡوما ف َٰ ِ ِ
ف ِرعون وم ِ

تعاىل:

َ َ ُّ َ

َّ ُ

َۡ َي

1٣٢و مسى هللا القرآن برهاان و ذلك يف قوله

ُۡ َ

ُ

َ َ
َ َ ُۡ َ َ
ان مِن َّربِك إ ِ ََٰل
اليد-برهاننيََذَٰن ِك برهَٰن ِ

َّ

ُ ۡ ََ َۡ ي َ

ُ ۡ ُ ٗ ُّ ٗ

يأيها ٱنلاس قد جا َءكم برهَٰن مِن ربكم وأنزنلَا إ ِ ۡ
َٰٓ 
َلكم نورا مبِينا ١٧٤
ِ

2

 -5السلطان :هو األمر القوي ،و الربهان الساطع،الذي يتمكن من العقول و يتسلط
على القلوب فيقهرها و يتحكم فيها ،و يهجم عليها حبجته،و جيعلها خاضعة ملنطقه،قال
ۡ
يُ َ َُۡ َ
َ َ َ َ
َ ُ ي ۡ َ ُ َّ َ
َُۡ ُ ُ َ َ َ
يدون أن ت ُص ُّدونا ع َّما َكن َي ۡع ُب ُد َءابَاؤنا فأتونا ب ِ ُسل َطَٰ ٖن
نت ۡم إَِل بَش مِثلنا ت ِر
تعاىل:قالوا إِن أ
َ ۡ َ
َ ي
َّ ۡ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُ
ُّ
ك َّن ٱ َّ َ
َّلل َي ُم ُّن َ َ َٰ
َع َمن يَشا ُء م ِۡن ع َِبادِه ِۦ َو َما
ي ََ١٠الت ل ُه ۡم ُر ُسل ُه ۡم إِن َن ُن إَِل بش مِثلك ۡم َول َٰ ِ
مب ِ ٖ
َ

َ يَ

ۡ

ۡ

َّ

ۡ

َ

ۡ

َّ

ۡ

ُۡ ُ َ
َّ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
ون ١١
ّك ٱلمؤمِن
َكن نلا أن نأتِيكم بِسلطَٰن إَِل بِإِذ ِن ٱَّللِۚ وَع ٱَّلل ِ فليتو ِ

3

هذه هي الكلمات اليت جاءت قريبة من معىن لفظ «معجزة» و«إعجاز » يف القرآن
الكرمي.
العجز :هل ورد مادة «العجز» يف القرآن الكرمي؟ماهي صفتها و ما هي داللتها؟ذكرت مادة «العجز» يف القرآن الكرمي مبختلف الدالالت و االشتقاقات ستا و عشرين
مرة و قد وردت على الشكل التايل:

- 1سورة القصص اآلية 32
- 2سورة النساء اآلية .174
 - 3سورة ابراهيم اآلية .11-10
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الفعل الثالثي (املاضي)« :العجز» و قد ورد مرة واحدة مسبوقا هبمزة االستفهام
َ َٰ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ
لن َٰ ِدم َ
ِي
اب فأورِي سوءة أ ِخ فأصبح مِن ٱ
يويلت أعجزت أن أكون مِثل هذا ٱلغر ِ



َ َ
قال

1

الفعل املضارع من املاضي املضارع«يعجز» :ورد الفعل املضارع يعجز و هو من
الفعل املاضي الرابعي «أعجز» أربع مرات يف القرآن الكرمي

َ َ َّ َ َ َّ ي َ َّ ُّ ۡ َ َّ
َ
جز ٱَّلل ِف
:وأنا ظننا أن لن نع ِ

َۡ
 ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ 2ي َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
َ َ ُّ ۡ َ ُ َ
ٗ
َ
ٱۡل ِ
ۡرض ولن نع ِجزهۥ هربا  ١٢وَل َيسب ٱَّلِين كفروا سبق ۚوا إِنهم َل يع ِجزون ٥٩

3

َۡ
َ
َّ ُ َ َ َ ٗ َ
َ َ َ َ َّ ُ ۡ
َ َ
ٗ
ج َزهُۥ مِن َ ۡ
ت َوَل ِف ٱۡل ِ
ۡرض إِنهۥ َكن علِيما قدِيرا ٤٤
َشءٖ ِف ٱل َّسمَٰو َٰ ِ
وما َكن ٱَّلل َِلُع ِ

4

و من هنا ميكننا القول أن مادة العجز يف صيغة الفعل املضارع كلها مشتقة من
الفعل الرابعي «أعجز»،و أن الفعل املضارع فيها منفي و أهنا دلت أربعتها على الصراع
بني احلق و الباطل و تقرر يف معناه عدم قدرة و قصور املخلوقات أمام قدرة هللا،مبا فيها
ضعفها و عجزها الكامل.

-1ا سورة ملائدة اآلية .31
 - 2سورة اجلن اآلية .12
- 3سورة األنفال اآلية .59
 - 4سورة فاطر اآلية .44
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و -اآلايت اليت وردت فيها مادة «عجز» يف القرآن الكرمي (للمثال ال للحصر)
َ

َ

َ

َ

َ

َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰٓ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ً
خا إ ِ َّن َه َٰ َذا ل َ ۡ
شء َع ِجيب  1ويف
ع ـ ـجـوز :قالت يويلت ءأ ِل وأنا عجوز وهذا بع ِل شي
َ

َ َ

َ

َّ

َ ۡ
ت ٱ ۡم َرأتُ ُهۥ ف َ َّ
َصة ٖ فَ َصك ۡت َو ۡج َه َها َوقَال ۡت َع ُجوز َعقِيم 2وقوله:
قوله  :فأق َبل ِ
ِ
َۡ
َ َ ۡ َ ُ ي َ ۡ َ َ َّ َ
ٗ
ُ
َ
َٰ
وأهلهۥ أَجعِي ١٧٠إَِل عجوزا ِف ٱلغ ِ ِِبين ١٧١
ََ

َ

َ

3

إعجـ ـاز :كأ َّن ُه ۡم أ ۡع َج ُاز َۡن ٖل ُّم َنقعِ ٖر 4٢٠١و قال :

َ
َّ َ َ َ
َ َ
َسخ َرها عل ۡي ِه ۡم َس ۡب َع َلَا ٖل َوث َمَٰن َِية

َ َّ ُ ُ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ
از َنل خاوِ َيةٖ٧
أيام حسوما فَتى ٱلقوم فِيها َصع كأنهم أعج
َّ

َ
فنَ َّج ۡي َنَٰ ُه

َ

َف َه ۡل تَ َر َٰى ل ُهم مِن بَاق َِيةٖ ٨
ُ َ

َ

5

ۡ

َٰٓ َ
َ َ َ َۡ ي َ َ َ ُ َ
ك أ ۡص َ
حَٰ ُ
َ
ب َ
ٱۡل ِحي ِم 6٥١و
مع ـ ـ ـ ـاجزيـ ـ ـن:قال :وٱَّلِين سعوا ِ
ف ءايَٰتِنا مع َٰ ِ
ج ِزين أولئ ِ

يف قوله

ۡ َ
َ
َ ُ َ
َ َّ َ َ َ ۡ ي َ َ َ ُ َ
ين أو َٰٓلئ ِ َك ل ُه ۡم َع َذاب مِن رِجز أ َِلم ٥
ج ِز
وٱَّلِين سعو ِ
ف ءايَٰتِنا مع َٰ ِ

7

- 1سورة هود اآلية .72
 - 2سورة الذارايت اآلية .29
 - 3سورة الشعراء اآلية .171-170
- 4سورة القمر اآلية .20-19
- 5سورة احلاقة اآلية .8-7-6:
- 6سورة احلج اآلية .51
- 7سورة سبأ اآلية .05
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معـ ـ ـجـ ـ ـز  :قال تعاىل

َۡ
َ
َ
ب َد ِ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ
َ :و َمن ََّل ُُي ۡ
جزٖ ِف ٱۡل ِ
ۡرض َول ۡي َس َُلۥ مِن
اع ٱَّللِ فليس بِمع ِ
ِ

َ

ي ُ َ

َ

ُدونِهِۦي أ ۡو َِلَا ُء ۚ أو َٰٓلئ ِ َك ِف َضل َٰ ٖل ُّمبِي 1٣٢و قال
َ
ُّ ۡ
ج َزهُۥ ه َر ٗبا
نع ِ



َۡ
َ
َ :و َأنَّا َظ َن َّنا ي أَن َّلن ُّن ۡعج َز َّ َ
ٱَّلل ِف ٱۡل ِ
ۡرض َولن
ِ

2

م ـ ـ ـع ـجزي ـ ـ ـن  :كما يف قوله تعاىل

ۡ َ ِ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ي َ َّ ُ
:فَس ُ
ك ۡم َغ ۡ ُ
ري
ِيحوا ِف ٱۡلۡرض أربعة أشه ٖر وٱعلموا أن

ۡ َ
َّ َ َ َّ َّ َ ُ ۡ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
ُۡ
ين َ ٢وأَ َذَٰن م َِن ٱ ََّّللِ َو َر ُ
وَلِۦي إ ََل ٱنلَّ
كَٰفِر َ
ِ
ِ
ِب أن
ك
ۡل
ٱ
ج
ۡل
ٱ
م
و
ي
اس
س
ٱل
ي
ز
ُم
ِ
ِ
مع ِ
ِ
ِ
ج ِزي ٱَّللِ وأن ٱَّلل ِ
َ
َ ُۡ ۡ
َ َ َ ُ ُُ َ ُ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ي َ َّ ُ
َ َّ ُ
ك ۡم َغ ۡ ُ
َّ َ َ ي
ري
وَل ۚۥ فإِن ت ۡب ُت ۡم ف ُه َو خ ۡري لك ۡم ِإَون توَلتم فٱعلموا أن
شك ِي ورس
ٱَّلل ب ِريء مِن ٱلم ِ

َ َ َ
َّ َ ُ َ ُ َ
َّ َ َ
َّ َ َ
ُۡ
ون ٓأَلت َو َما ي أَ ُ
نتم ب ُم ۡعجز َ
ك َف ُ
ين
د
وع
ت
ا
م
ن
إ

:
وقال

م
َل
أ
اب
ذ
ع
ب
وا
ر
ش ٱَّلِين
ِ
ٖ
ِ
ِِ
مع ِ
ِ
ِ
ج ِزي ٱَّللِه وب ِ ِ
َ

يَ

ُ
َ َ ي َّ ُ َ َ َ ُ
نتم ب ُم ۡعجز َ
ين .3٥٣
 ١٣٤وقال تعاىل  ..۞::قل إِي ور ِب إِنهۥ ۡلق وما أ ِ ِ ِ

و املادة بصيغتها املختلفة تدل كلها على معىن واحد يف الـ  26موضعا اليت ذكرت
فيه،اال و هو قصؤر القدرة عن التحدي.

 )3معجزة النيب و معجزة األنبياء السابقني.
املعجزة اما حسية جتابه ابحلواس و تتحدى ال ُق َدر،و أغلب املعجزات اليت سبقت
معجزة نيب اإلسالم كانت من هذا النوع،أي أهنا كانت تقع يف جمال احلس،و خاصة
حاسة النظر،إذ أهنا كانت تبدو تقريبا جلميع الناس يف صورة واحدة فال خالق بني الناس

- 1سورة األحقاف اآلية .32
- 2سورة اجلن اآلية .12
3
 سورة يونس اآلية 5315
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و ال اختالف يف مدلول املرئيات،اللهم إال إذا كان هناك قصور مادي أو علة يف العني
أو العقل مادية،و لكنهم خيتلفون إختالفا بعيدا عن مسموعات...إخل
و أما أن تكون املعجزة عقلية تواجه العقل،و تلقاه بكل ما فيه من قوى اإلدراك و
اإلستبصار.و هذا النوع من املعجزات ال يقع من الناس موقعا متقاراب و إمنا يلقاه كل
إنسان مبا لديه من إدراك و فهم و قدرة.
أ  -معجزة األنبياء السابقني :املعروف يف اتريخ األداين،و يف نصوص الكتب املقدسة
أن كل نيب كان حيمل بني يديه إىل قومه آية صدقه،يف معجزة يلقاهم هبا متحداي على
صورة مل يسبقه الذين قبله،و مل يشهدها شهود عيان أو شهود أخبار.1

 سنّة هللا سبحانه و تعاىل يف معجزاته:
التع ّدد :كان كل نيب حيمل إىل قومه أكثر من معجزة و أييت إليهم أبكثر من دليل وبرهان يثبت أنه نيب أو رسول من عند هللا،و كل نيب إال و قد أيده هللا مبعجزة خمتلفة.
فسيدان موسى عليه السالم قد محل إىل بين إسرائيل عصا كانت تنفجر منها
املعجزات،يلقي هبا فتنقلب حية تلقف ما أيفكون،و يضرب البحر فينقلب جزئني
ينجليان عن طريق ينجو به و قومه من فرعون و آله ،و مل تقف معجزاته عند هذا احلد
من النعم بل قد ساق معجزات فيها آايت النعمة و البالء على فرعون و
َ

ۡ

ۡ

َ

َ ۡ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ
لض َفاد َِع َوٱ َّل َم َء َاي َٰ ٖت ُّم َف َّصل َٰ ٖت 
علي ِهم ٱلطوفان وٱۡلراد وٱلقمل وٱ

َ ۡ
قومه:أ ۡر َسل َنا

2

 البيئة :و ابستعراض معجزات األنبياء السابقني و معجزات خامتهم عليهم أفضل
الصالة و السالم،جند أن املعجزة ختتار وفقا لبيئة القوم الذين اختريوا ليبلغوا الرسالة و
- 1اإلعجاز يف دراسات السابقني عبد الكرمي اخلطيب  ،ص 8وما بعدها
 - 2املعجزة الكربى ،حممد ابو زهرة ص 9و أنظر أيضا اإلعجاز يف دراسات السابقني ص.9
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تكون املعجزة من النوع املشهور املتقن يف عصرهم فيما برعوا فيه ووفقا ملستواهم الفكري
و احلضاري.األنبياء الذين عاشوا مثال يف بيئة عربية صحراوية كانت معجزاهتم تتناسب و
بيئتهم،و نسوق لذلك مثاال،فمعجزة سيدان صاحل مثال كانت انقة غريبة املولد و اخللق
بني نوق أهل

َُۡ َۡ
َ ي َ َ َّ َ َ
البادية:قَال ُ يوا إ َّن َما ي أَ َ
نت م َِن ٱل ۡ ُم َس َّحر َ
ت أَِبيَة إِن
ين  ١٥٣ما أ
نت إَِل بش مِثلنا فأ ِ
ِ
ِ

َ َ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ ُ َ َّ ۡ ُ
َ َ
َ َ َ
ُ َ َ َّ
َ
لص َٰ ِدق َ
ِي  ١٥٤قال هَٰ ِذه ِۦ ناقة لها ِِشب ولكم ِِش
كنت مِن ٱ
ب ي ۡو ٖم معلو ٖم َ ١٥٥وَل ت َم ُّسوها ب ِ ُس يوءٖ
ۡ

ََ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ َۡ َ
يم ١٥٦
فيأخذكم عذاب يوم ع ِظ ٖ

1

 األخذ بألسباب :كان النتشار الفلسفة األيونية أم الفلسفة اليواننية املعروفة،القائمة
على األخذ ابألسباب و املسببات و تولد العلة من املعلول « إذ ال ميكن أن ينفك
السبب عن مسببه و الالزم عن ملزومه »،2فال ولد من غري والد و ال حياة تكون بعد
موت من ميوت،لذلك خص بين إسرائيل مبعجزات سيدان عيسى عليه السالم متضمنة
الرد من وجهني:
 -1بيان سلطان الروح :فقد ظهر روح مسيطرة موجهة مرشدة يف أنه كان جيزهم ما
أيكلون و ما يدخرون،و إحيائه للموتى إبذن هللا.
 -2أن معجزاته كانت هادمة الرتباط األسباب العادية مبسبباهتا إذ ولد من غري أب،و
العادي أن ال سبب للوالدة إال ابقرتان والدة بوالد،و تكلم يف املهد صبيا و مل خيضع
ألسباب النمو و التعلم،و األخبار ببعض املعيب،و إحياء املوتى إبذن هللا.
و كذا معجزة سيدان سليمان عليه السالم خارجة عن ارتباط العلة ابملعلول فكانت حياة
النيب سليمان يف ملكه جتري على هدم هذا النظر،كتسخري اجلن ،و تعلمه منطق احليوان
 - 1الشعراء اآلية 156-153
- 2املعجزة الكربى –حممد أبو زهرة ،ص .10
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قال تعاىل:

َ َ َ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
لط ۡري َوأُوت َ
ي َأ ُّي َها ٱنلَّ ُ
اس ُعل ِۡم َنا َمن ِط َق ٱ َّ
ِينا مِن ُك َ ۡ
َٰٓ
َشء
وورِث سليمن داوۥد وقال
ِ
ِ

َّ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ۡ َ ۡ
َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ
وز ُعون
ري فهم ي
لط
ٱ
و
نس
ۡل
ِ
إِن هَٰذا لهو ٱلفضل ٱلمبِي ١٦وح ِش ل ِسليمَٰن جنودهۥ مِن ٱ ِ
ۡل ِن وٱ ِ
ِ
ۡ َ َ ۡ ََۡ َ َ
َ
َ
ُ َ َۡ
ُ
ت إ ِ َذا ي أتَ ۡوا َ َ َٰ
يأ ُّي َها ٱنلَّ ۡم ُل ٱ ۡد ُخلُوا َم َ َٰ
َع َوادِ ٱنلَّم ِل قالت نملة َٰٓ
َ ١٧ح َّ َٰٓ
سك َِنك ۡم َل َي ِط َم َّنك ۡم ُسل ۡي َم َٰ ُن
َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ٗ
َۡ َ ََ َ َ َۡ ۡ ي َ ۡ َۡ ُ َ ۡ ََ َ
ك ٱ َّل ِ ي
ت
ب أوزِع ِن أن أشكر ن ِعمت
وجنودهۥ وهم َل يشعرون ١٨فتبسم ضاحِك ِمن قول ِها وقال ر ِ
َ

َ

َ

َ َ

َ

ۡ

َ َ َّ
ۡ
ۡ ۡ َ َ
ََۡ َ
َ َ
أ ۡن َع ۡم َ
ت َ َّ
َع َو َ َٰ
لصَٰلِ ِح َي ١٩
ۡحتِك ِف عِبادِك ٱ
َع َو َٰ ِ َل َّي َوأن أع َمل صَٰل ِٗحا ت ۡرضى َٰ ُه َوأدخِل ِن بِر

1

ج -املعجزة الكربى:معجزة سيدان حممد 
القرآن ظاهرة مل يسبق هلا مثال يف اللسان العريب و ليست آايته مما اخرتع النيب بل
هي الصورة العربية ككلمة هللا ( إن جاز هذا القول) كما تال سيدان حممد  أو أوحي
إليه عن أصل القرآن السماوي الذي يف أم الكتاب و ال يستطيع "حممد" أن يضيف إليه
كلمة واحدة ،قال تعاىل:

َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ
ى مِن ُدون ٱ ََّّللِ َو َلَٰكن تَ ۡصد َ
َ
َٰ
ِيق
َت
وما َكن هذا ٱلقرءان أن يف
ِ
ِ

َّ
ََۡ ََ ۡ ََۡ َ
ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ
يل ٱلۡك َِتَٰ َ َ ۡ َ
َّ
ب ٱلعل ِمي ٣٧أم يقولون ٱفَتىه قل فأتوا
ٱَّلِي بي يديهِ وتف ِص
ب َل ريب فِيهِ مِن ر ِ
ِ
ُ

ُ َ ۡ
ُ
َ ۡ ُ َ ۡ ََ ُۡ
ون ٱ ََّّللِ إِن ك ُنت ۡم َصَٰ ِدق َِي . 2٣٨
بِسورة ٖ مِثلِهِۦ وٱدعوا م ِن ٱستطعتم مِن د ِ

أرسل هللا نبيه عليه السالم إىل الناس كافة ،قال
َ
َ َ
َ ٗ َ َ ٗ َ َ َٰ َّ َ ۡ
ل َّ
كََ
ث ٱنلَّ ِ
ِلن ِ
اس َل َي ۡعل ُمون
كن أ
اس بشِ ريا ونذِيرا ول ِ

ي َ ۡ َ َّ َ َّ ٗ
تعاىلَ :و َما أ ۡر َسل َنَٰك إَِل كٓافة

-٢٨سبأ اآلية ،-28و قال

- 1النمل اآلايت.19-18-17-16:
 - 2سورة يونس اآلية .38-37
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ُۡ

َ

ُ

َ

َّ ۡ ُ
يأ ُّي َها ٱنلَّ ُ
ك ۡم ََج ً
أيضا:قل َ َٰٓ
ِيعا،- -1و يقول النيب  « :كان كل
اس إ ِ ِّن َر ُسول ٱَّللِ إَِل

نيب يبعث إىل قومه خاصة و بعثت إىل كل أمحر و أسود....و ختم يب النبيون»

2

و كل معجزات األنبياء :إبراهيم و موسى و عيسى و غريهم سواء أكانت مادية
يف كوهنا أو حسية متضمنة ملعاين روحية كانت من النوع الذي حيس ابلرؤية و يكون من
بعدها التأمل،و ليس من النوع الذي يكون ابلتأمل و ال يدرك إال ابلتأمل،و إن كانت
حقيقة قائمة و موجودة،و حادثة سبق وقوعها و لكن ال يبقى منها إال اإلخبار هبا
فأنت ال تشاهدها و ال تلمسها،رأي العني و ملس احلواس،وال يعرفها إال يقني من
شاهدها و شهد عليها .إال أن معجزة النيب  كتب هلا اخللود،هي من نوع آخر
فليست حادثة حتكى مث تزول و ال يبقى من أثرها إال اخلرب،بل هي قائمة ختاطب
األجيال يف كل عصر وزمان و مكان و مناسبة للنيب . 
املعجزات السابقة ال يعلم وقوعها و أخبارها إال من القرآن،فهو الذي سجل
معجزات سيدان نوح و إبراهيم و موسى و لوط و غريهم عليهم السالم،أنه سجلها ما
علما الناس،و إذا كانت بعض الكتب القائمة اليوم ذكرت بعضها حمرفا جيانب الصدق
و املصداقية.
تلك املعجزة اخلالدة هي القرآن الكرمي الذي حتدى األجيال كلها أن أيتوا مبثله و
لو اجتمعت اجلن و اإلنس على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله و لو تعاونوا
بعضهم لبعض ظهري.

 سورة األعراف اآلية 1581 - 2أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا عن حديث جابر ،انظر نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشية  :بغية األملعي يف ختريج
الزيلعي  ،قدم للكتاب حممد يوسف النبوري ،صححه  :عبد العزيز الديوبندي  ،حتقيق حممد عوامة  ،ط1418(1ه1997-م)
مؤسسة الراين للطباعة والنشر  ،بريوت  ،لبنان  ،ج،2ص324
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يقول حممد أبو زهرة «:هو حجة قائمة على العرب و العجم إىل يوم الدين و
هو معجز لكل اخلالئق»فهو املعجز ببليغ نظمه و حسن أتليفه،و هو حجة هللا لنبيه و
اآلية الكربى الدالة على نبوته.
و هو حبل هللا املتني،ال تنقضي عجائبه،و ال خيلق عن كثرة الرد،من قال به
صدق،و من عمل به رشد،و من اعتصم به هدى إىل صراط مستقيم،امتاز عن بقية
الكتب السماوية بوصوله إلينا،بعد تنقله عرب أربعة عشر قران من الزمان أو يزيد،خاليا من
التبديل أو التغيري و التحريف و الزايدة و النقص،و ذلك ابلعناية اليت بعثها هللا يف نفوس
األمة احملمدية أسوة مبعلمها األول سيدان حممد .
وعد هللا حبفظ هذا الكتاب فحفظه و أجنز وعده،مل تطله يد وال عدو مقاتل و ال
يد حمب جاهل،فبقي كما نزل و كما أراد هللا له،فلم يصب مبا أصيبت به الكتب
السماوية من التحريف و التبديل أو انقطاع السند و اهلرطقة يف الرواية،إذ أوكلها هللا
َۡ

َ َّ َّ َٰ ُّ َ
ون َوٱۡل ۡح َب ُار ب ِ َما ٱ ۡس ُت ۡحفِ ُظوا مِن ك َِتَٰ ِب ٱ ََّّللِ1
حلفظ الناس إذ قال:وٱلربن ِي

عموم رسالة النيب حممد  و دوامها يتطلبان أن تكون املعجزة ابقية،ختاطب
أمسى ما يف اإلنسان ؛قلبه و عقله و قد جاء القرآن الكرمي ليكون يف تربية للنمو اإلنساين
يف جماالت حياته كلها،و من هنا كان رمحة،كما جاء يتحدى اخللق مجيعا على أن أيتوا
مبثله.
إن تلك اآلايت اليت نقلت عن النيب  و اليت ذكرها أصحاب السري هي من
اخلوارق اليت أجراها هللا على يد أنبيائه عامة و نبينا حممد  خاصة،لكنها ال تعد من
ابب املعجزات ألنه ال يقصد هبا التحدي كما أهنا و إن كانت اثبتة للرسول هللا  ال
تكون شيئا إىل املنزلة اليت رفعه هللا إليها.أما تلك املعجزات اليت رآها الناس على يد النيب
1
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 هي من خصوصيات النيب ، و من مزيد فضل هللا تعاىل عليه و إحسانه،مث إهنا
معجزات قائمة بذاهتا إىل جانب املعجزة الكربى〘 القرآن الكرمي〙 تقوم منها حجة مادية
إىل جانب تلك املعجزة العقلية تفتح طرقا إىل القلوب املغلقة لإلميان ابهلل و التصديق
برسوله 1كنبع املاء من أصابعه الشريفة و تسبيح احلصى يف يده و حنني اجلذع إليه

2

.

و خبالف الرساالت السماوية السابقة اليت كانت معجزهتا ختتلف عن كتاهبا و
معجزة سيدان موسى عليه السالم العصا و كتابه التوراة أما معجزة النيب  كان املعجزة
و الكتاب يف آن واحد،فهو يقوم مقام آايت كثرية و هذا معىن قوله:

َ َ ُ َۡ َ ي ُ َ
نزل
وقالوا لوَل أ ِ

َ َ
َ َّ َّ َ ي َ َ َ
ََ َۡ َ ۡ
ُّ
َعلَ ۡيهِ َء َايَٰت مِن َّربهِۦ قُ ۡل إ َّن َما ٱٓأۡل َي َٰ ُ
كفِه ۡم أ َّنا ي أ َ
نز ۡنلاَ
ت عِند ٱَّللِ ِإَونما أنا نذِير مبِي  ٥٠أو لم ي
ِ
ِۚ
ِ
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

َّ
َ َٰ َ َ ۡ َ ٗ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ َ
َ َٰ َ ُ ۡ َ َٰ َ
ون  3٥١و قد جاء القرآن و
ل عل ۡي ِه ۡ ۚم إِن ِف ذل ِك لرۡحة وذِكرى ل ِقو ٖم يؤمِن
عل ۡيك ٱلكِتب يت

القوم قد بلغوا فصاحة و بالغة يف القول و العلماء جيدون فيه املعني الذي ال ينضب و
الثروة اليت ال تنفذ،فيه حكم األمور كلها ما وقع و ما مل يقع،و أن كل ما فيه حق و أنه
مصلحة الدنيا و اآلخرة؛أحكم فيه التشريع فما من خرب إال له يف القرآن أصل معتمد و
نص ميكن احلمل عليه فما ترك هللا اإلنسان سدى و قد قال تعاىل و قوله
ۡ

َ

حقَّ :ما

َ

ۡ ُ َّ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َ
َ َّ ۡ َ
ون  4٣٨و فيه عرب املاضني و أخبار كل
ب مِن َشءٖ ثم إَِل رب ِ ِهم َيش
فرطنا ِف ٱلكِتَٰ ِ

النبيني،فهو كتاب هللا الكامل فيه معاين كل الكتب املنزلة على الرسل.

- 1فكرة اإلعجاز يف كتب الدراسات القرآنية،حبث مقدم لنيل شهادة املاجيستري،إعداد مقدم حممد(،)2003-2004ص20
- 2إعجاز القرآن الكرمي-د.فضل عباس وسناء عباس ،ص .25
- 3سورة العنكبوت اآلية .51-50
- 4سورة األنعام .38
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كانت اآلية العظمى حملمد  القرآن الكرمي و كان القرآن آية عقلية بيانية،أثرها
مستمر ابستمرار الرسالة و قد رفض الكافرون كون آية رسوهلم  األوىل بيانية
معنوية،رغم انسجامها مع ما مهروا به من القول و البيان،و طلبوا آايت مادية و قدموا له
جمموعة من الطلبات التعجيزية،اليت علقوا إمياهنم به على تقدميها هلم.
و قد سجل القرآن الكرمي بعضا من طلباهتم و رد عليها و نقضها:
 -1طلبوا منه تقدمي آايت مادية قدمها األنبياء السابقون فرد القرآن عليهم أبنه
لو قدم هلم اآلايت املادية فلن يؤمنوا هبا،ألن السابقني مل يؤمنوا هبا عندما قدمها هلم
أنبياؤهم .قال

َۡ ۡ
َ ي ُ َ
َ ۡ َ ُ ي َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َتى َٰ ُه بَل ه َو شاعِر فل َيأت َِنا أَِبيَةٖ ك َما أ ۡرسِل
تعاىل:بل قالوا أضغث أحلِۢم ب ِل ٱف

ۡ َ َّ ُ َ َ ي َ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ي َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُ
ٱۡلولون ٥ما ءامنت قبلهم مِن قرية أهلكنها أفهم يؤمِنون  ٦
1

َ َ َ َ َ َ ي َ ُّ ۡ َ
و قال تعاىل:وما منعنا أن نرسِل

َّ
َّ ي َ َ َّ َ َ ۡ َ َّ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ َ
َ ُ ُ
َ
َ
ت إَِل
ِصة فظل ُموا ب ِ َها ۚ َوما ن ۡرسِل ب ِٱٓأۡلي َٰ ِ
ون وءاتينا ثمود ٱنلاقة مب ِ
ب ِٱٓأۡلي َٰ ِ
ت إَِل أن كذب بِها ٱۡلول ۚ
َۡ ٗ
2
َتوِيفا ٥٩

و قدموا له جمموعة من الطلبات التعجيزية اليت سجلوا فيها مناذج آلايت مادية
يريدوهنا منه،و قد ذكرت بعض آايت القرآن ذلك.
قال

َ
ُ
َ ُ
َ َ
َۡ ُ
لط َع َ
ك ُل ٱ َّ
ام َو َي ۡم ِش ف ٱ ۡۡل ۡسوَ
اق ل َ ۡو ََلي أنز َل إ ِ ََلهِۡ
تعاىلَ :وقالوا َما ِل هَٰذا ٱ َّلر ُسو ِل يأ
ِ
ِ
ِ

َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ً َ ۡ ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َٰ ُ َ
ملك فيكون معهۥ نذِيرا ٧أو يلق إَِلهِ كزن أو تكون َلۥ جنة يأكل مِنها ۚ وقال ٱلظل ِمون إِن
َّ

ٗ

َ َّ ُ َ
ون إَل َر ُجال َّم ۡس ُ
ح ً
ورا ٨
تتبِع ِ

3

 - 1سورة األنبياء اآلايت 6 -5
 - 2سورة اإلسراء اآلية .59
- 3سورة الفرقان اآلايت .8-7
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و أخرب هللا أنه لو استجاب لطلباهتم و أنزل على رسوله أآلايت املادية اليت طلبوها
منه فإهنم لن يؤمنوا إلصرارهم ،و لعلم هللا هبم أهنم يطلبون املعجزات املادية تبكيتا للنيب،و
سخرية منه و أن الكفر حقيقتهم اليت ال يريدون التنازل عنها:

َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ
ََۡ
َ ي َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ َّ
َ
َ
ٓأۡليَٰتُ
َ
ُ
قال تعاىل:وأقسموا ب ِٱَّللِ جهد أيمن ِ ِهم لئِن جاءتهم ءاية َلؤمِن بِها ۚ قل إِنما ٱ
ۡ
َُ
َۡ َ
َ
َ َ ُ َ َ ۡ
ُ َ َّ ي َ ي ۡ َ ۡ
َ َّ
ِند ٱَّللِ َو َما يُش ِع ُرك ۡم أن َها إِذا َجا َءت َل يُؤم ُِنون َ ١٠٩ونقل ُِب أفِ َدت ُه ۡم َوأبۡص َٰ َره ۡم ك َما ل ۡم يُؤم ُِنوا
ع
َّ
ۡ
َ َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ َّ ۡ َ ي َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ
ۡ
َ
ََ ُ
ك َة َو ََك َم ُه ُم ٱل َم ۡو َ َٰ
ت
بِهِۦي أ َّول َم َّرة ٖ َونذ ُره ۡم ِف ُطغ َيَٰن ِ ِه ۡم َي ۡع َم ُهون ۞ ١١٠ولو أننا نزنلا إَِل ِهم ٱلمل ِئ
َ

ُ َّ َ

ٗ

َ

َّ ي َ

ي

َ

َ

َ

ُ

ۡ ُ
َ َ َ َّ ُ َ َٰ َّ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َّ ُ
َ َ َ َۡ َ
ۡ ُ
ون ١١١
كن أكثهم ُيهل
شنا عل ۡي ِه ۡم ك
وح
َشءٖ ق ُبال ما َكنوا َِلُؤمِن يوا إَِل أن يشاء ٱَّلل ول ِ

1

و بني هللا أن سبب كفرهم ال لنقص األدلة و ال لعدم وجود آايت مادية مع
الرسول  و إمنا هو عنادهم و استكبارهم و عدم رغبتهم يف اإلميان،و املعاند ال ينفع
معه أي دليل مادي أو معنوي،و يقول ابن خلدون «:و اعلم أن أعظم املعجزات و
أشرفها و أوضحها داللة القرآن الكرمي املنزل على نبينا حممد ، و أشرفها و أوضحها
داللة-القرآن الكرمي املنزل على سيدان حممد 2» فمعجزة النيب حممد  على رأي
ابن خلدون حتمل للناس أمرين:
شريعة يوحي إليه هبا،يدعوعم إليها و معجزة تشهد له أبنه رسول هللا و معجزة
تشهد له أبنه رسول من عند هللا،و أنه صادق فيما يدعو إليه،و ينقل ابن خلدون
شارحا حديث النيب «:3ما من نيب من األنبياء إال و أويت من اآلايت ما مثله من
آمن عليه بشر ،و إمنا كان الذي أوتيته و حيا أوحي إليه،فأان أرجو أن أكون أكثرهم
اتبعا يوم القيامة»

 - 1سورة األنعام .111-110-109
- 2اعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرابين د،حمسن مسيح اخلالدي ،ص 40-39بتصرف.
- 3إعجاز القرآن يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب  ،ص.128
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فغن الرسول الكرمي يكشف يف هذا احلديث عن املعجزة القرآنية أبهنا معجزة
عقلية،هي وحي يوحى أي شيء شيء يدرك بعني البصرية،فيهتدي إليه العقل من خالل
اإلشارات اخلفية و اللمحات البعيدة اليت تتجمع من خيوطها شواهد احلق على أن هذا
الكالم ليس من كالم بشر فليس املقصود ابلوحي هنا الوحي الذي نزل عليه ابلقرآن،و
إمنا هو الوحي الذي ينزل على قلوب الناس من القرآن حني يستمعون إليه أو
يقرؤونه،فالوحي ..معناه،اإلشارة الدالة و اللمحة املوحدة؛قال الشاعر:1
هل من مشاعر غريكم أدعوه ـ ــم

فلقد سئمت دعا :اي لك ـ ـالب

و لقد حلنت لكم لكيما تفهموا

2

و وحيت وحيا ليس ابملـ ـ ـ ـرتــاب

و ليس يف القرآن الكرمي آية من آايته ختلو من إشارة دالة أو حملة موحية تتولد منها
حقيقة كاملة،تنطق أبن هذا القرآن هو كتاب هللا و أن هذا الكالم هو كالم هللا.

- 1هو القتال الكاليب:و امسه عبيد هللا بن جميب املضرمي من بكر بن كالب و غلب عليه هذا اللقب لتمرده و فتكه ،.انظر
املؤتلف واملختلف  ،اآلمدي ( ،تح :ف.كرنكو) املصدر نفسه  ،ص ،219وانظر أعالم الزركلي ،ط( 15مايو  )2002دار
العلم للماليني ج،4ص190
- 2انظر :شرح شافية ابن احلاجب  ،مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي  ،االسرتاابذي  (،تح :حممد نور احلسن وغريه)  ،دار
الكتب العلمية بريوت  ،لبنان 1395-1975( ،م)  ،ج،4ص181
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المبحث الثاني :
التحدي والمعارضة
 )1البيئة العربية و نزول القرآن
من بني ثالثة آالف لغة تستعمل اليوم يف العامل حسب آخر تقديرات الباحثني تبدو
اللغة العربية نتاجا متميزا و شيئا خمتلفا من العسري أن خيضع يف دراسته للقوانني اليت
وضعت لدراسة اللغات.
و إن نظرة واحدة و على اتريخ نشأهتا لتكشف عن ذلك اإلطار الذي احتواها
منذ عصرها األول و الظروف و األوضاع اليت أحاطت هبا و اليت ظهر من بعد كيف
كانت تعدها ألخطر مهمة و ألكرب رسالة:ألن تكون لغة الكتاب اخلامت املنزل من
السماء و رسالة الدين الذي جاء للعاملني و للناس كافة.

أ -البيئة العربية و مقتضياهتا:
ال شك أن العرب كانوا قد بلغوا مرحلة من التطور يف الفصاحة و البيان،و استقامت
تعابريهم إفرادا و تركيبا و متت هلم أدوات الفصاحة على ما يقضي به قانون االرتقاء و
النشوء يف بيئتهم و يدل على نضج بياهنم أدب املعلقات.
كانت قريش من بني مجيع القبائل العربية األكثر فصاحة،و أحسنها نظاما
وأرجحها أحالما،و قد ساعدهتا بيئتها و موقعها اإلسرتاتيجي و مكانتها الدينية و
السياسية و االقتصادية و االجتماعية.
فموقعها بني الشمال و اجلنوب و محلها التجارة من طرف إىل آخر و محايتها
البيت احلرام،أدى إىل اختالطها ابلقبائل العربية كلها عداننية و قحطانية (و ابألوىل من

25

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

مشالية و جنوبية) فرفع هذا االختالط و التمازج مستواها العقلي و االجتماعي،و محلها
على تنقية لغتها و هتذيب أساليبها.1


األدب اجلاهلي:
احلياة يف هذا الوطن اجلديب القفر،حياة ال حتملها النفس البشرية،إال إذا دخل

عليها عنصر جديد من شأنه أن ميد الناس هناك بقوى تشد عزائمهم و تربط على
قلوهبم،و توثق عرى األلف بينهم و بني وجوه هذه األرض املنكرة فتتحول دمامتها يف
ظل هذا اإلحساس-حسنا مقبوال-يعايش معه و يسكن إليه و مل يكن بني يدي العرب
يف موطنهم هذا شيء يصلهم كسائر األمم ابحلياة و النسج بني عقوهلم و أرواحهم و
خميالهتم طريق و ال وسيلة إال الكلمة.
البادية تفرض فراغا موحشا فال جمال للنشاط اإلنساين هناك سوى تربية احليوان،مث
إن حياة البادية و جفاف جوها،و تقلب هذا اجلو بني السموم احملرق و النسيم العليل
بني الضحوات و األصائل ال بد للعريب من متنفس تتنفس فيه طاقاته،فكانت احلروب و
الثارات من مقتضيات احلياة العربية،فال تشب انر احلرب حىت جيد الناس منها ثقال فما
كانت لتحدد نشاطا احملرق و النسيم العليل بني الضحوات و األصائل ال بد للعريب من
متنفس تتنفس فيه طاقاته،فكانت احلروب و الثارات من مقتضيات احلياة العربية،فال
تشب انر احلرب حىت جيد الناس منها ثقال فما كانت لتحدد نشاطا إنسانيا حيسب
عليهم ليتخلصوا من وحشة الفراغ.
و كانت الكلمة تؤدي دورها يف التعبري عن هذا الكم من القسوة الوحشة،بلغت
أوج تطورها إال أن نعيم احلفصي يتساءل يف هذا املقام هل حقا أن العرب بلغوا قمة
التطور البالغي و البياين،و أن من جاء بعدهم كان عالة عليهم و دوهنم بياان وقدرة؟أو

 - 1فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر ،نعيم احلمصي ،ص.13
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أن األمر على العكس من ذلك فكانوا مرحلة متهيدية ملن جاء بعدهم من الكتاب و
الشعراء و اخلطباء يف العصرين األموي و العباسي؟. 1
و جييب على ذلك أن القول الثاين هو األصح و هذا ابلنسبة إليه ال يطعن يف
فكرة إعجاز القرآن،ألن العلماء قالوا انه معجزة أبد الدهر و أبن فضله يظهر على كل
نص أديب يف أي زمان و يف أي مكان،إذا هذا ال يتعارض و فكرة إعجاز القرآن و لكن
يدحض قول القائل أن األدب اجلاهلي هو أكمل مثال يف اتريخ األدب العريب،مبا كان
ينقص تكوين األدب اجلاهلي هو النثر األديب فقد كان يف بداية إرهاصات تكون يف
العصر اجلاهلي ،و كذا اخلطابة،هلذا السبب كانت دهشتهم من بيان اخلطاب القرآين
عظيمة جدا.
منزلة الشعر :استطاعت العرب يف هذه احلقبة الزمنية أن حتمل لغتها كل ما ميكن أن
حتمله الفنون اجلميلة من ملهمات أبلواهنا و أنغامها و مقاماهتا قد حواها الشعر العريب
يف تفاعيله و حبوره.
فالشعر اإلسالمي الذي أدركه اإلسالم هو الصورة الكاملة للبيان العريب،و هو
شهادة من التاريخ ملا بلغته الكلمة يف اللسان العريب من امتالكها كل القدرات املمكنة
من البيان.
و يضيف أمحد أمني:إن الشعراء يف اجلاهلية كانوا « هم أهل املعرفة يعدون بذلك
أن طبقة الشعراء يف اجلاهلية كانوا أعلم زماهنم،و يعين بذلك عليهم مبا تتطلبه معرفتهم
املنوطة ابحلياة القبيلة الصحراوية كمعرفة اإلنسان و مناقب القبائل و اترخيها.إال أن هذا
ال مينع أن نقول أهنم أرقى الطبقات عقال،بدليل ما صدر عنهم من شعر،و بدليل
أحاديث مبعثرة تدل على ارتقاء الشعراء أبنفسهم برقي منزلتهم العقلية،كالذي جاء يف

- 1اإلعجاز يف دراسات السابقني  ،عبد الكرمي اخلطيب ،ص .12
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سرية ابن هشام":أن الطفيل الدوسي قدم مكة و رسول هللاهبا فحذره رجال من
قريش من مساع النيب حىت ال يتأثر بقوله،قال طفيل:فمازالوا يب حىت أمجعت أال أمسع منه
شيئا ،مث قلت يف نفسي :و أثكل أمي!و هللا إين رجل و لست شاعر،ما خيفي علي
احلسن من القبيح،فما مينعين من أمسع من هذا الرجل ما يقول؟فإن كان الذي أييت به
حسنا قبلته،و إن كان قبيحا تركته».
مث إن الشاعر كان واجهة إعالمية مهمة،ألن موقف الشاعر يف قبيلته التغين
مبناقبها،راثء مواتها،و هجاء أعدائها و قل أن جند فيهم صعلوكا يتخذ الشعر مهنة يرتزق
منها.كما أن الشعر "ديوان العرب" كان عبارة عن سجل اترخيي،اجتماعي ،أديب به
عرفنا صور احلياة العربية و معاملها يف العصر اجلاهلي و إن كانت هذه الصور انقصة
بسبب الرواة و علة يف النقل.

 )2الت ـ ـ ـ ــح ّدي :
أ -تعريفه:
ي ابلضم و فتح الدال و تشديد الياء
 لغـ ـ ـ ـ ـ ـة  :أحدى ّ
تعمد شيئا كتحداه و احلُ َد ّ
املفتوحة:املنازعة و املباراة و قد حت ّدى ...و أان حدايك أبرزين وحدك، 1و فالن يتحدى
فالن أي يباريه و ينازعه الغلبة،و احلادي املتعمد للشيء يقال :حداه و حتداه أي بتعمد
األمر و قصده و التح ّدي يف اللغة ":هو أن يتعمد الرجل املتحدي فعل شيء و هو يريد
بفعله هذا أن يباري خصمه و يعارضه يف فعله طالبا بذلك غلبته و الظهور عليه" 2و
التحدي هو املعارضة،أي طلب مسامات اخلصم و الظهور عليه أو طالبا إظهار قدرته
عليك.

- 1إعجاز القرآن –الباقالين ص-20و أنظر القاموس احمليط ج 4ص .316
- 2مداخل إعجاز القرآن-حممد حممود شاكر ص .21
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 اصطالحا :هو إظهار القرآن و دعوى النيب  عجز العرب عن أن أيتوا مبثله ألنه
من عند هللا ؛سواء يف ذلك دعواه بلسانه أو بلسان القرآن يف مثل قوله:

َۡ ُۡ
 فل َيأتوا

ۡ
ۡ
َ ُ َ
َُۡ
ُ
َ ۡ ُ ُ َ َيَ ُ
َ
َ
ُ
َ
ون
ِِبد ٖ
ِيث 1و مِثلِهِۦيإِن َكنوا ص َٰ ِدقِي قوله :فأتوا بِسورة ٖ مِن مِثلِهِۦ وٱدعوا شهداءكم مِن د ِ
ٱ ََّّللِ إن ُك ُ
نت ۡم َص َٰ ِدق َ
ِي 
ِ

2

ب -مستوايت التحدي و مراحله:إن القرآن وحده معجزة دون غريه من الكتب
السماوية ألهنا ال تدل على أنفسها إال أبمر زائد و وصف مضاف إليها الن نظمها
ليس معجز خبالف القرآن الكرمي 3و فيما ذكره السيوطي كالم ذكرته سابقا عن إرابك
العرب و حريهتم إذ يبحثون عن شيء ليقولونه يف القرآن يساعدهم يف إعراض الناس
عنه .وقد ذكر السيوطي يف إتقانه «أن احلاكم أخرج عن ابن عباس أنه قال:جاء الوليد
بن املغرية إىل النيب  فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له،فبلغ ذلك أاب جهل،فأاته فقال:اي
عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال ليعطوكه لئال أتيت حممدا لتعرض ملا قاله،فال:قد
علمت قريش أين من أكثرها ماال،قال فقل فيه قوال يبلغ قومك أمن كاره له ،قال و ماذا
أقول،فوهللا من فيككم رجل أعلم ابلشعر مين،و ال برجزه و ال بقصيده و ال أبشعار
اجلن،و هللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا،و وهللا إن لقوله حالوة،و إن عليه
لطالوة،و إنه ملثمر أعاله معذق أسفله،و إنه ليعلو و ال يعلى عليه و إنه ليحطم ما
حتته،قال:ال يرضى قومك حىت تقول فيه،قال:فدعين حىت أفكر،فلما ف ّكر قال:هذا سحر

- 1سورة الطور اآلية .34
 - 2سورة البقرة اآلية .23
- 3فكرة إعجاز القرآن ،نعيم احلمصي  ،ص .17
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يؤثر-أبثره على غريه» 1فنزل قوله تعاىل:

ٗ
َ َ َۡ ُ َ
ٗ
َذ ۡرِن َو َم ۡن َخلَ ۡق ُ
ت َُلۥ َماَل
ت َوحِيدا  ١١وجعل
ِ

َ ٗ
َّ ۡ ُ ٗ َ َ َ ُ ُ ٗ َ َ َّ ُّ َ ُ َ ۡ ٗ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ ي َّ َ َ َ
يد َ ١٥ك إِن ُهۥ َكن ٓأِليَٰت ِ َنا عن ِيدا ١٦
ممدودا  ١٢وبنِي شهودا  ١٣ومهدت َلۥ تم ِهيدا  ١٤ثم يطمع أن أزِ
ُ ُ َ َ َ َ
َُ َ َ َ َ
ً َّ َ َّ َ
ُ ُ
ُ ََ
ُ َ
َسأ ۡرهِق ُهۥ َص ُعودا  ١٧إِن ُهۥ فك َر َوق َّد َر  ١٨فقتِل ك ۡيف ق َّد َر  ١٩ث َّم قتِل ك ۡيف ق َّد َر  ٢٠ث َّم نظ َر  ٢١ث َّم عبَ َس
ُ
َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ي َّ
ۡ ُۡ َ
َ
ۡ َ َٰ َ ي َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
ش َ ٢٥سأ ۡصل ِيهِ َسق َر
ب
ل
ٱ
ل
و
ق
َل
إ
ا
ذ
ه
ن
إ
٢٤
ر
ث
ؤ
ي
ر
ِح
س
َل
ِ
ِ
وبَس ُ ٢٢م أدبر وٱستكِب  ٢٣فقال إِن هَٰذا إ ِ
ِ
٢٦

2

وهذا ليس النموذج الوحيد يف القرآن،فقد قال هللا يف الذين قالوا عرضوا عن
القرآن و شوشوا عليه حىت ال تسمعوه قال

َ َ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا َل ت ۡس َم ُعوا ل َِهَٰذا
تعاىل:وقال ٱَّل

َ ُ ۡ َۡ ُ َ
َ
َُۡ
ون  3٢٦وقالوا
ان َوٱلغ ۡوا فِيهِ لعلكم تغل ِب
ٱلقرء ِ

َ َ
ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
4
:بَل قال يوا أضغَٰث أ ۡحلَِٰۢم و قالواَ :وقال

ۡ

ۡ

َ َّ

َ ُ
ۡ َ َ ي َّ ي ۡ
َّ َ َ َ
ۡ َ َ َٰ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ
ون َف َق ۡد َجا ي ُءو ُظ ۡل ٗما َو ُز ٗ
ورا َ ٤وقال يوا
ِين كف ُر يوا إِن هَٰذا إَِل إِفك ٱفَتىه وأَعنهۥ عليهِ قوم ءاخر
ٱَّل
َ

َۡ

َ

َ

ٗ

ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ
ري ٱۡل َّول َ
س ِط ُ
أ َ َٰ
ك َر ٗة َوأ ِصيال  5٥و هذا رد اخلطاب القرآنيت
ِي ٱكتتبها ف ِه تمل عليهِ ب

داحضا حجتهم و اهتاماهتم قال
َ

َ ۡ ُ َّ ۡ
َ َّ َ
لش ۡع َر َو َما يَۢن َب ِغ َُل ۚ يۥ إِن ه َو إَِل ذِكر
تعاىلَ :و َما عل ۡمنَٰ ُه ٱ ِ
ۡ

ُ

َ ۡ َ

ُ
ُّ
َ
َ َٗ َ
ح َّق ٱل َق ۡول ََع ٱلكَٰفِر َ
ين  6٧٠و
َوق ۡر َءان مبِي َِ ٦٩لُنذ َِر من َكن حيا َوي ِ
ِ

َ َ ي َّ
قالواَ :ما هَٰذا إَِل َر ُجل

 - 1إ سناده صحيح على شرط البخاري،انظر تفسري اجلاللني جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي و جالل الدين عبد الرمحن بن أيب
بكر السيوطي ،و حاشية لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي -دار إحياء الرتاث العريب –بريوت لبنان ،ص772
 - 2سورة املدثر 26-11
- 3سورة فصلت اآلية 26
- 4سورة األنبياء اآلية 5
- 5سورة الفرقان اآلية5 -4
- 6سورة يس اآلايت .70-69
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َ

َ

ي

ُ َ
َ َُُۡ َ َ ُ ُ
يُر ُ
ك ۡم 1و أمام هذا اللتحدي كان البد للقرآن أن
يد أن يَ ُص َّدك ۡم ع َّما َكن يعبد ءاباؤ
ِ

يتحداهم عالنية و بقوة ليبني أنه معجزة نبيهم،فآايت التحدي كانت مناسبتها و
أسبابنزوهلا هذه احلملة منهم على القرآن و تكذيبهم للرسول .
و آايت التحدي :سورة اإلسراء،سورة هود،سورة البقرة و سورة الطور لذلك قسم
العلماء مراحل التحدي و املعارضة إىل قسمني:فالقرآن مكي و مدين فمنها ما كامنكي و
منها ما كان مدين.و هذا تفصيل ذلك:

-1املرحل ــة األول ـ ـ ـ ــى( :املكية)
أ-سورة القصص :قال

ُ
ُ
تعاىل:فَلَ َّما َجا ي َء ُه ُم ٱ ۡ َ
وت م ِۡث َل َما ي أ َ
ۡل ُّق م ِۡن عِندِنَا قَالُوا ل َ ۡو ََلي أ َ
وت ُم َ َٰۚٓ
وس
ِ
ِ

َي ُ
َُۡ َ ُ
َ ُ َّ
ۡ َ ََ
ََ َۡ َ ۡ
َ ُۡ َُۡ
َ
ُ
وت ُم َ
ك ُف ُ
َ
َٰ
ان تظَٰ َه َرا َوقال يوا إِنا بِك ٖل كَٰفِ ُرون  ٤٨قل فأتوا
ر
ِح
س
وا
ال
ق
ل
ب
ق
ِن
م
وس
أ
ا
م
ب
وا
ر
أو لم ي
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ
بك َتَٰب م ِۡن عِن ِد ٱ ََّّللِ ُه َو أَ ۡه َ
ى م ِۡن ُه َما ي َأتَّب ۡع ُ
َٰ
يبوا لك فٱعل ۡم
ج
ت
س
ي
م
ل
ن
إ
ف
٤٩
ِي
ق
د
ص
م
نت
ك
ن
إ
ه
د
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٖ
َ
َ َّ َّ َّ َ َ
َ ي
َۡ
َ ُّ
َّلل َل َي ۡهدِي ٱلق ۡو َم
أ َّن َما يَ َّتب ِ ُعو َن أ ۡه َوا َء ُه ۡ ۚم َو َم ۡن أ َضل م َِّم ِن ٱ َّتبَ َع َه َوى َٰ ُه ب ِ َغ ۡريِ ُه ٗدى مِن ٱَّللَۚ ِ إِن ٱ

َّ
لظَٰلِم َ
ي . 2
ٱ
ِ

ب -سورة اإلسراء:

ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ
قُل لَّئن ٱ ۡج َت َم َ
ۡ َ َ ُۡ َۡ
ان
ۡلن
ٱ
و
نس
ۡل
ٱ
ت
ع
ِ
َع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هَٰذا ٱلقرء ِ
ِ
ِ
ِِ

َ َُۡ َ ۡ
َ
َ َۡ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
ٗ
ۡ
ُ
َ
ِلِ
َل يأتون ب ِمثلِهِۦ ولو َكن بعضهم ع ٖض ظهِريا ٨٨

وترتيبها يف النزول مخسني.

- 1سورة سبأ اآلية .43
- 2القصص اآلايت.50-49-48:
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ۡ
َۡ َُ ُ َ
ورة م ِۡثلِهِۦ َوٱ ۡد ُعوا َمن ٱ ۡس َت َط ۡعتمُ
َتى َٰ ُه قُ ۡل فَأتُوا ب ُس َٖ
ون ٱ ۡف َ َ
ج -سورة يونس :أم يقول
ِ
ِ
نت ۡم َص َٰ ِدق َ
مِن ُدون ٱ ََّّللِ إن ُك ُ
ِيطوا بع ۡلمهِۦ َول َ َّما يَأۡتِه ۡم تَأۡويلُهۥُ
ِي  ٣٨بَ ۡل َك َّذبُوا ب َما ل َ ۡم َُي ُ
ِ
ِ ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َّ َ َّ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ُ َّ
لظَٰلِم َ
َ
ي ٣٩
ٱ
ة
ب
ق
ع
ن
َك
ف
ي
ك
ر
نظ
ٱ
ف
م
ه
ل
ب
ق
ِن
م
ِين
َّل
كذَٰل ِك كذب ٱ
ِ
ِ
ِ
ِ

د-سورة هود :و هنا جاء التحدي الرابع ببعض من مثله كله إذ يقول:

َۡ ُ ُ َ
أم َيقولون

ۡ
َت َيَٰت َوٱ ۡد ُعوا َمن ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم مِن ُدون ٱ ََّّللِ إن ُك ُ
نت ۡم َص َٰ ِدق َ
َتى َٰ ُه قُ ۡل فَأتُوا ب َع ۡش ُس َور م ِۡثلِهِۦ ُم ۡف َ َ
ٱ ۡف َ َ
ِي
ِ
ٖ
ِ
ِ ِ
ِ
ٖ
َ
َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُ
ك ۡم فَٱ ۡعلَ ُم يوا َأ َّن َما ي أُنز َل بع ۡلم ٱ ََّّللِ َوأَن ََّلي إ َل َٰ َه إ ََّل ُه َو َف َه ۡل أَ ُ
نتم ُّم ۡسل ُِمون
جيبوا ل
ِ ِِ ِ
ِ ِ
 ١٣فإِلم يست ِ

١٤ترتيبها .52
ه -سورة الطور:

َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ون  ٣٣فَ ۡل َي ۡأتُوا ِبَدِيث م ِۡثلِهِۦي إن ََكنُوا َص َٰ ِدق َ
ِي
 أم يقولون تقوَل ۚۥ بل َل يؤمِن
ِ
ِ
ٖ

  ٣٤و ترتيبها .76
 -2املرحـ ـلـ ــة الثانية (املدن ـ ـية) :و قد جاء مجلة واحدة يف سورة

البقرةِ:إَون ُك ُ
نت ۡم ِف

ۡ
َّ َ َّ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ
َ ۡ ُ ُ َ َيَ ُ
َۡ
كم مِن ُدون ٱ ََّّللِ إن ُك ُ
ُ
َ
نت ۡم
ء
ا
د
ه
ش
وا
ع
د
ٱ
و
ۦ
ه
ل
ِث
م
ِن
م
ة
ور
س
ب
وا
ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ب مِما نزنلا َع عبدِنا فأت ِ
ري ٖ

َصَٰ ِدق َِي ٢٣
اختلف العلماء حول ترتيب و تدرج هذه اآلايت و من خالل هذه اآلايت ميكن
الوقوف على ما يلي:
 -1طول فرتة التحدي و استمرارها يف العهدين « املكي » و«املدين» .
 -2جاءت آايت التحدي يف سياق واحد،و هو اجلدال و النقاش مع الكافرين يف أمر
النبوة و مصدرية الرسالة.
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 -3من املالحظ أنه يف كل آية يسبقها إشارة واضحة إىل ما دار و يدور يف فكر
الكفار من األسباب التشكيك و التهم عنادا،و زعمهم أنه كالم الرسول ،مث يتبعها
أتكيد للمصدرية اإلهلية للقرآن و للرسالة.
 -4إعطاء مهلة يفكرون هبا طويال،و يستعينون مبن أرادوا من البشر أو من أعواهنم و
شهدائهم لالستعانة هبم،و ذلك إلثبات عجزهم عن اإلتيان مبثله حىت لو استعانوا
بغريهم

1

و هنا البد من التفريق بني أمرين:
ما وقع به التحدي :التحدي مل يقع على األقل من سورة،و السورة تطلق علىالقصرية و الطويلة،و السورة بشخصيتها املستقلة هي املقصودة يف آايت التحدي و
اإلتيان مبثلها خارج عن طرق اجلن و اإلنس،و إن قصرت كسورة الكوثر.
القدر الدال على كون القرآن كالم هللا :أي معرفة مصدر القرآن و كونه وحيا منزالمن هللا و هذا ال يتقيد فيه مبقدار معني،فقد يدرك ذلك من خالل آية واحدة أو بعض
آية أو كلمة واحدة،فورودت الكلمات يف سياق احلقائق الكونية أو احلقائق العلمية يف
النفس اإلنسانية دال على ذلك يدخل يف نطاق العلم البشري كما يف قوله
َ

َۡ

َ

ي

ََ
تعاىل:أل ۡم

َ

َ
ۡ
ۡرض ك َِفاتًا  ٢٥أ ۡح َيا ٗء َوأ ۡم َو َٰ ٗتا .2٢٦
َن َع ِل ٱۡل

 - 1التحدي ابلقرآن الكرمي د -حمسن مسيح اخلالدي(رئيس قسم أصول الدين-جامعة النجاح-انبلس)،بصيغة دون معلومات
pdf
- 2املرسالت .26-25
33

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

ج -خالف العلماء حول مرحلية و تدرج التحدي:
القول األول ذهب بعض العلماء إىل أن حتدي الكافرين ابلقرآن الكرمي كان مرحليامتدرجا مرتبا،و أن القرآن "تنازل" يف املطلوب منهم من الكثري إىل القليل،و جعلوا
مراحل التحدي ثالثة:
 حتداهم أن أيتوا مبثل القرآن كله دون تعيني أو حتديد كما جاء يف سورة الطور.-

ملا عجزوا عن اإلتيان مبثل القرآن،خفف هللا عليهم و قلل عليهم املطلوب و طلب
ۡ ۡ

ُ َ ُ َ ۡ
ش ُس َورٖ م ِۡثلِهِۦ ُم ۡف َ ََت َي َٰ ٖت ،1 ملا عجزوا عن اإلتيان مبثله طلب
منهم عشر سور قلفأتوا بِع ِ

سورة واحدة فقط؛و على القول مبرحلية و تدرج التحدي جعل ترتيب السور هكذا:سورة
الطور،سورة هود،سورة يونس،سورة البقرة

2

إال أ ّن املفسرين خالفوهم على القول أبن التحدي بعشر سور وقع أوال،فلما عجزوا
حتداهم بسورة من مثله كما يف سورة يونس و البقرة و هو قول الزخمشري و ابن كثري و
الرازي و ابن حيان يف تفاسريهم.3
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين :أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سور و هو قولالزركشي و هو الراجح على قوله و احلجة يف ذلك أن ما وقع هو التحدي بسورة من
مثله يف البالغة أو االشتمال على أخبار املغيبات و األحكام و أخواهتا ،فلما عجزوا عن
ذلك أمرهم أبن أيتوا بعشر سور من مثله يف النظم ووقع التحدي بعشر ألهنا قيدت
ابالفرتاء فوسع عليهم يف القدر لتقوم عليهم احلجة،مث أن التكليف يف آية البقرة بسبب
الريب و ال يزيل الريب إال العلم أبهنم ال يقدرون على املماثلة التامة و الراجح أن
- 1سورة هود اآلية .13
- 2الربهان للزركشي ج 1ص -193إتقان القرآن –السيوطي املصدر نفسه ج 1ص .27
- 3التحدي يف آايت اإلعجاز و أنظر أيضا:الكشاف للزخمشري ج 2و البحر احمليط ج 5ص  158و تفسري ابن كثري ج 2ص
.114
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التحدي كان مقصودا لذاته بنوع القرآن و مثله و العجز كان عن نوع القر آن و
مثله،يستوي يف ذلك القرآن و بعضه و عشر سور منه و سورة واحدة منه.
د -الفائدة من حتدي القرآن للعرب :وذلك من وجوه
 -1أهنا برهان و دليل على صدق الرسول اليت جاء هبا.
 -2تثبيت فؤاد النيب  بعد أذى قريش و استهزائهم املستمر و تعاظم سخريتهم مما
جاء به،و تثبيت قلوب املؤمنني.
 -3تسجيل العجز على األمة اليت وقع عليها التحدي رغم حاجة منكريها الشديدة
للمعارضة.
 -4أن يعلم من ال دراية له بفنون اإلعجاز عند وقوفه على عجز فصحاء األمة و
شعرائها.
 وجه اإلعجاز الذي وقع به التحدي:
اختلف العلماء قدميا و حديثا يف الوجه الذي وقع به التحدي على أقوال متعددة و
خمتلفة،فمنهم من ذهب إىل أن التحدي وقع بنظم القرآن و آخرون أنه وقع أيضا
إبعجازه العلمي و الغييب أو التشريعي أو الروحي أو التعددي.
و عد بعض العلماء وجوه اإلعجاز و منهم من زاد على ما ذكره السيوطي يف
اإلتقان و األصل و الصواب أنه ال هناية لوجوه إعجازه و أنقل ماذكر السيوطي يف هذا
املقام«:ملا ثبت كون القرآن معجزة نبينا  وجب اإلهتمام مبعرفة وجه اإلعجاز و لقد
خاض الناس يف ذلك كثريا،فبني حمسن و مسيء..فزعم قوم أن التحدي وقع ابلكالم
القدمي الذي هو صفة الذات و أن العرب كلفت يف ذلك ما ال يطاق و به وقع عجزها.
و هو مردود ،ألن ما ال ميكن الوقوف عليه ال يتصور ابلتحدي به و الصواب ما
قاله اجلمهور أنه وقع ابلدال على القدمي و هو األلفاظ.» ..
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 )3املعارضة:

أ -مفهومها :و هي أن ينشئ إنسان كالما يزعم أنه على غرار القرآن،و يثبت له ما
للقرآن من صفات فنية و قد ثبت أنه رسول هللا  حتدى ابلقرآن،ابخلرب الذي مبثله
يعلم أنه أتى من به صلى هللا عليه وسلم و ظهر عليه.
و الباقالين يرى يف مذهبه عن املعارضة و هو مذهب غريب على حد قول حمقق
الكتاب:الدكتور عبد الرازق عبد الرؤوف خملوف:أنه يعد معارضة ال مكان من جنس
املعارض:كالشاعر الذي ميكن جماراته أو معارضته انثر،و على سبيل القياس فإن القرآن
البد أن يعارض مبثله (شكال و قالبا) ،وليس كمثله شيء .فالتحدي وقع بطلب النظم
املشمل على البالغة دون نفس األلفاظ تراه يقول":رمبا يدل على أن التحدي وقع
بطلب النظم املشمل على البالغة دون نفس األلفاظ البليغة الفصيحة.
و ينقل عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز يف كتابه حجج النبوة
قوله":و لو أن رجال قرأ على رجل من خطبائهم و بلغائهم سورة واحدة لتبني له يف
نظامها و خمرجها،من لفظها و طابعها أنه عاجز عن مثلها لو حتدى هبا أبلغ العرب
ألظهر عجزه عنها"

1

و ال ميكن ألحد أن يذهب مذهب جتويز إمكانية املعارضة يف وقت سابق،فمن
أدعى أن بعضهم قد محلوا على عاتقهم معارضة القرآن يف عصور سابقة كالذي نسب
إىل ابن املقفع أو أيب العالء املعري أو املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي ،فهذا ال
يدخل يف ابب املعارضة،فتحدي هؤالء كان ألهل عصرهم و املعارضة من شروطها أن
تكون ردا على حتدي الرسول .
و قد رأينا سابقا أن العرب قبيل نزول القرآن عرفت أرقى أزمنة التطور اللغوي و
البالغي،فهم أهل البيان،و اللغة سليقتهم جبلوا عليها،ال حيتاجون ملعلرفتها إىل درس أو
- 1دالئل اإلعجاز للجرجاين ،تعليق حممد حممود شاكر ،ص 385
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قاعدة أو نظرية،و لكنهم مع ذلك وقفوا أمام القرآن موقف العاجز الذي ال ميلك احليلة
وألأ الوسيلة،فكان القرآن شغلهم الشاغل و إليه اختذوا األسباب و الوسائل ملعارضته.
فما يقولون و القول أعظم ،و املوقف مربك حمري،فالرسالة عقلية معنوية أثرها
مستمر عميق،و تعلقوا هبذه القشة ،مبا انل هذا النيب ال حيمل عصا سيدان موسى و ال
جتري بني يديه السحاب مؤمترا و ال يبكم طريا و ال أيتيهم مبائدة من السماء.رفض
الكفار أن تكون آية نبيهم األوىل بيانية مادية شأهنم شأن من سبقهم،و مع رد القرآن
طلبهم،و إنكاره عليهم ألسباب كثرية أذكرها إبجياز:

كي تكون املعجزة العقلية حمققة لعموم بعثة النيب 
 .1األصل أن تكون املعجزة فيما برع فيه القوم الذين خصهم هللا برسالته إذ شهد
عصرهم تقدمهم يف البالغة و البيان.
 .2املعجزة كانت يف ذات الرسالة،فلم خترج عنها ،و هي القرآن،نظرا لطبيعة الرسالة و
املعجزة كوهنا انسخة أو خالدة.
 .3أتثري احملسوس زائل و حمدود حمدودية املشاهد له فال يتعداه و هذا اختالف مقصد
رسالة القرآن،أن يبقى التأثري مستمرا على مدى اختالف األزمنة و تباين األمكنة.
و مع احملاوالت اليائسة اليت سجلها القرآن للكفار و هم حياولون الوقوف يف وجه
الدعوة ،كطلبهم تبديل القرآن أو تغيريه حىت انتهوا إىل ادعائهم معارضته؛قال تعاىل:

َ
ل ۡو
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َ ي َ ۡ

ن َشا ُء ل ُقل َنا 1 و هذه اآلية هي أساس التحدي ،مبا أن الكفار قد جترؤوا و زعموا القدرة
على اإلتيان مبثل هذا القرآن فال بد أن يتحداهم و يطلب منهم فعل ذلك.

2

ب -معارضوا القرآن و أخبارهم:
إن التطرق إىل إثبات املعارضة يستوجب أوال البحث عن ثبوتيتها التارخيية إذ يتم
إثبات مصداقية النص من خالل التحليل التارخيي حلقبة املعارضة و نصوصها و الظروف
السياسية املتعلقة هبا.
 سجـ ـ ـ ــع الكـ ـهــان :ميكننا وصف معارضة القرآن و معارضيه أهنا جماز و أهنم أهل
للمجاز فال ميكننا أن نسمي نصوصهم إمسا أدبيا كما سبق و أسلفنانو كيف نصفها يف
فن من فنونه.فقد ذكر الباقالين و اجلرجاين يف كتابيهما و كذا اجلاحظ يف البيان و
التبيني بعضا من أخبار املعارضني« ذكر بعض من ادعوا النبوة و حاولوا مناهضة النيب يف
السلطة و السياسة و الوصول إىل ما وصل إليه يف حياته و بعد وفاته،و إن بعضهم
حاول نظم قرآن شبيه ابلقرآن ليشرع فيه للناس ما يرى تعديله من شريعة النيب و ليؤيد
نبوته مبعارضة القرآن» 3و هي ضروب ابئسة من احلماقة و التعصب عارضت أوزان
القرآن و جنحت إىل أوزان الكهان ظنا منهم أن القرآن نظمه سجع و عيوبه كهانة.

 - 1سورة األنفال اآلية .31
- 2أنظر فكرة إعجاز القرآن-نعيم احلمصي-قدم له حممد هبجت البيطار-مؤسسة الرسالة و انظر أيضا التحدي يف آايت
اإلعجاز-د-قحطان عبد الرمن الدوري-دار البشري مؤسسة الرسالة ط1997-1417-1م-شرح الرسالة الشلفية يف إعجاز
القرآن الكرمي لإلمام عبد القاهر اجلرجاين –د-عمر حممد اب حاذق-دار املأمون للرتاث ط1418-1هـ1998/م.
-3اإلتقان يف علوم القرآن –شيخ اإلسالم جالل الدين السيوطي -ط1398(5هـ1978/م) دار املعرفة بريوت-لبنان  ،اجلزء-2
ص154
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و لقد نسب كتب التاريخ و األدب عبارات لبعض املنتسبني يف جريدة العرب 1زعموا هبا
معارضة منهم للقرآن،نسبت أقوال لكل من مسيلمة بن حبيب الكذاب،و طليحة بن
خويلد األسدي و األسود العنسي،و سجاح بنت احلارث.
 مسيلمة :لقد نسب إىل مسيلمة الكذاب قوله«:اي ضفدع بنت ضفدعني،نقي ما
تنقني نصفك يف املاء و نصفك يف الطني ال املاء تكدرين و ال الشارب متنعني» كما
نسب له قوله «:الفيل ما الفيل،و ما أدراك ما الفيل،له ذنب فيل و خرطوم طويل»و
قوله«:إان أعطيناك اجلماهر،فصل لربك وجاهر،و ال تطع كل ساحر» و قوله«:و
الذارايت قمحاو الطاحنات طحنا و العاجنات عجنا،و اخلابزات خبزا،و الشاردات شردا
و الالقمات لقما العالة و مسنا»
و روى املؤرخون أن النيب  تويف و عمرو بن العاص رضي هللا عنه يف
البحرين،فعاد عمرو من البحرين إىل املدينة و يف طريق عودته مر على مسيلمة الكذاب
يف اليمامة و أراد أن يسخر منه فقال له «:أمسعين اي مسيلمة ما أنزل عليك من الوحي
فأمسعه مسيلمة لبعض سخافاته،مث قال :ما رأيك اي عمرو فيما مسعت؟فقال عمرو:اي
مسيلمة و هللا إنك تعلم أنك كذاب».
و قد روي أيضا يف بعض مصنفات األدب أن بعض األدابء و الشعراء يف العصر
العباسي حاولوا معارضة القرآن،مث تراجعوا الكتشافهم محاقة و سخف ما قالوه،كاملتنيب
و ابن املقفع الذي حاول معارضة القرآن يف بعض سوره و اكتشف استحالة ذلك عند
َ

َ

ي

ي

َ َ َ َٰٓ ُ
ۡرض ٱبۡل ِع َما َءكِ َو َي َٰ َس َما ُء
وصوله إىل قوله تعاىل :وقِيل يأ

-1إعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرابين-صالح عبد الفتاح اخلالدي بتصرف-ط1421(1هـ2000/م) دار
عمار،ص.76
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وشكك كثري من العلماء و النقاد و املؤرخني يف استحالة حماولة كل من ذكر آنفا

معارضة القرآن هبذا الشكل السخيف وأان مع هذا الرأي فكيف لقوم برعوا قوال و فنا و
بياان أن يصدر عنهم هرطقات هبذا املستوى الذي ال يرقى ألن ندعوه نصا،أو فنا أو
كالما حىت،أما هذه النصوص فهي من الضعف اللغوي الذي جيعلنا ال نثق أهنا قيلت يف
عصر كعصر صدر اإلسالم أو العصر العباسي.
و ننتهي إىل القول أن القرآن الكرمي معجزة و حجة هللا الدامغة ليس ألنه كالم هللا
بل إعجازه يثبت أنه كالم هللا ألن ويثبت أن حممدا رسول هللا.
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المبحث الثالث:
اإلعجاز بشيء خارج عن القرآن
(الصرفة)
شغلت قضية إعجاز القرآن جهود الباحثني و العلماء بعد وفاة النيب  و إن
أول الباحثني يف هذه املسألة هم املتكلمون و على رأسهم املعتزلة،و عندما تذكر املعتزلة
البد أن يطل علينا علم الكالم،فارتباطهما وثيق من الناحية التارخيية فمرجعية نشأة هذا
العلم مل تكن إال بسبب من القرآن الكرمي.
 -1تعريف الصرفة :
أ -لغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:مصدر للفعل صرف مبعىن أبعد و صرف الشيء عن وجهه إىل
جهة أخرى و هلذه املادة معاين أخرى أطال يف ذكرها أصحاب املعاجم و اختصرها ابن
فارس فقال":الصاد و الراء و الفاء معظم اببه بدل على رجع الشيء من ذلك:صرفت
القوم صرفا و انصرفوا إذا أرجعتهم فرجعوا" 1ومن معانيها عند أهل الصرفة رد العزمية و
اهلم،قال اخلليل":الصرف أن تصرف انساان على وجه يريده إىل مصرف غري ذلك".و
قال الراغب األصفهاين:طالصرف رد الشيء من حالة إىل حالة أو بدا له بغريه.
"صرفَة" على وزن فرح،و هي
و أما ضبطها فبفتح الصاد،و إسكان الراء،هكذا َ
على وزن اسم املرة،و من ينطقها بكسر الصاد هكذا "الصرفة"فقد أخطأ ألهنا ابلكسر
مبعىن اخلالص من كل شيء.
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ب-اصطالحا:

 الصرفة يف تعريف الرماين :و أما الصرفة فهي صرف اهلمم عن املعارضة.1
 الصرفة يف تعريف اخلطايب :هي صرف اهلمم عن املعارضة و إن كان مقدورا
عليها و غري معجزة عنها،إال أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن جماري العادات
صار كسائر املعجزات ، 2والصرفة عند اجلاحظ:هي صرف اهلمم عن املعارضة حفظا
لكتابه من التشويش و ادخال الشبهة على السفهاء،و لوال الصرفة لطمع فيه من ال
يستطيع اإلتيان مبثله (قبله أتيت الصفحة ألف)
و املعىن املشهور للصرفة ما يقال:منع العرب من معارضة القرآن و الستطاع العرب
معارضة القرآن و اإلتيان مبثله ألن الذي يقول هبا ينكر أن يكون القرآن معجزا أبسلوبه
و بالغته و فصاحته و يرى أن اإلعجاز فيه مبضمونه و معناه و ما فيه من اإلخبار
ابلغيب.و على هذه األقوال فالنتيجة متقاربة من حيث أن العرب مصروفون عن معارضة
القرآن و اخلالف احلقيقي هل العرب قادرون على املعارضة أم ال .
 )2تقسيم القائلني بلصرفة :ينقسم القائلون ابلصرفة إىل فريقني:
.1

فريق يقول بصرفة تذكر اإلعجاز البالغي و مييلون إىل أن اإلعجاز يف اإلخبار

ابلغيب (كابراهيم النظام)و ابن صبيح املرداد ،و جعفر ابن مبشر الثقفي،و جعفر بن
حرب اهلمداين و هشام الفوطي و عباد بن سليمان..
 -2فريق يقول بصرفة جتمع بني اإلعجاز البالغي و العجز املعارض الذي هو الصرفة،و
من أنصارها اجلاحظ و الرماين و الشريف املرتضىنو ابن سنان اخلفاجي و الراغب
األصفهاين.
و قد نسب القول ابلصرفة لواصل بن عطاء و ابراهيم النظام،و الشريف املرتضى و
- 1مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد هارون ،ج – 344- 342/3دار الفكر للطباعة و النشر
 - 2العني ج-7ص – 110أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي (100-169هـ)حتقيق د-مهدي املخزومي،د-ابراهيم
السامرائي-سلسلة املعاجم و الفهارس.
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وغريهم و هذا املعىن هو الذي احتشد العلماء لرده منذ قال النظام قولته ،و أما
املعاين األخرى اليت للصرفة فقد أخذت من الصرفة معناها اللغوي و مبا اختلط فهم
أقواهلم أبقوال الفريق األول فظن الباحثني أن القائلني ابلصرفة يذهبون مذهبا واحدا،و
املتتبع حلقيقة القول ابلصرفة عند القائلني هبا من خمتلف الطوائف يلحظ االضطراب يف
أقواهلم و التناقض أحياان.
إرهاصات القول بلصرفة:فكرة القول ابلصرفة مرده إىل التأثر إبمدادات األجانب الثقافية و الفلسفية،اذ
أوعز عليه من عليها،اذ أتثروا مبصدر أجنيب هندي جاء من اطالع فالسفة مسلمني و
فقهائهم على أقوال الربامهة يف كتاهبم »الفيدا» حيث يزعم أصحاهبا أنه يف مقدورهم
اإلتيان أبمثاهلا غري أهنم ممنوعون من ذلك منعا تك ليفيا احرتاما هلا،أو منعا تكليفيا
احرتاما هلا،أو معىن أن مانعا صرفهم مبقتضى التكوين أن أيتوا مبثلها .إن رواج فكرة
الصرفة كنظرية كان داللة عند بعضهم أن القائلني هبا أرادوا الدفاع عن القرآن و عن
إعجازه.
مل يؤثر عن أحد من السلف من أهل السنة القول ابلصرفة وجها لإلعجاز القرآن
الكرمي و إمنا كان القول ابلصرفة من األقوال اليت قيلت يف إعجاز القرآن بعد بدء
التصنيف و اجلمل يف إعجا ز القرآن و لذلك فإن نشأة هذا القول كانت متزامنة مع
بداية اجلدل و القول يف وجوه إعجاز القرآن و قد جاء يف بيان نشأة الصرفة أقوال:
 .1أن أول من قال هبا و ابتدعها و اشتهرت على يده هو إبراهيم بن سيار النظام
البصري املعتزيل(1تويف 231ه) و هو من أقران اجلاحظ و إن كمان أصغر منه سنا،و

 - 1هو حممد بن اهلذيل البصري رأس يف املعتزلة ،أخذ اإلعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء،و أبو اهلذيل
من الطبقة السادسة من طبقات املعتزلة تويف سنة 227هـ -أنظر سري أعالم النبالء  532/10طبقات املعتزلة .254
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مها تلميذان أليب اهلزيل العالف املعتزيل و ليس للنظام كتاب خاص مبذهبه حىت ميكننا
اجلزم و للتحقيق من أقواله و منهجه و مذهبه يقول الشريف املرتضي":و قد حكي عن
أيب اسحاق النظام القول ابلصرفة و من حتقيق لكيفيتها"

1

وأول من أشار إىل معىن القول ابلصرفة دون تصريح هو اجلاحظ يف كتابه "نظم
القرآن" و هو كتاب مفقود و نسبه إشهار هذه املقولة للنظام هو قول معظم من أرخ
للقول ابلصرفة من املعتزلة أنفسهم و من غريهم ،فقد رد اجلاحظ هذه املقولة على
النظام.
و من أول من نسبها صراحة له من غري املعتزلة أبو احلسن األشعري (ت
324ه) حيث قال":و قال النظام ":اآلية و األعجوبة يف القرآن ما فيه من أخبار عن
الغيوب،فأما أتليفه و النظم فقد كان جيوز أن يقدر عليهم العباد لوال أن هللا منعهم مبنع
و عجز أحدمها فيهم"
 .2الثاين أن القول ابلصرفة اليت قال هبا بعض املسلمني يف إعجاز القرآن
مأخوذ من الربامهة العنود،حيث ذكر عنهم يف بعض الكتب اليت حتدثت عن عقائدهم
أهنم يرون وجه إعجاز كتاهبم املقدس الذي يسمونه بـ ـ":البني" هو يف الصرف عن
معارضته احرتاما و تقديرا له.و قد ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممد أبو زهرة و وافقه
بعض الباحثني و ذهبوا إىل أن إبراهيم النظام أخذ هذا الرأي عن الرامهة بعد ترمجته
كتبهم يف عهد أيب جعفر املنصور (ت ـ ـ ـ 156ه) و من بعده من اخللفاء،و ينتصر النظام
هلذا الرأي األقيسة املتعجلة،و أدلته املتسرعة.

 - 1القول ابلصرفة يف إعجاز القرآن عرض و نقد ،ص 29
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 -أثر القول بلصرفة يف البيئة العلمية:

و على هذا يكون إبراهيم النظام هو مصدر هذه املقولة يف البيئة اإلسالمية سواء
كان مبتدئ له أم انقال له عن غريه من الربامهة أو غريهم،هذا ما دعا كثري من العلماء و
أئمة املعتزلة من التصدي لرأيه و الرد عليه و التصنيف يف وجوه اإلعجاز القرآين فرب
ضرة انفعة و عن تلك الكتب:
 .1نظم القرآن للجاحظ (ت  )256و هو غري موجود.
 .2إعجاز القرآن حملمد بن عمر الباهلي البصري( ت 300ه).
 .3إعجاز القرآن يف نظمه و أتليفه أليب عبد هللا حممد بن يزيد الواسطي (ت
)306و هو مفقود .
 .4نظم القرآن إلبن األخشيد(326ه) و هو مفقود.
.5

نظم القرآن أليب احلسن بن حيىي بن نصر اجلرجاين و هذا الكتاب مفقود

اليوم و قد انتخب منه مكي بن ايب طالب كتااب مساه انتخاب نظم القرآن للجرجاين و
اصالح غلطة"و هو مفقود.
 .6بيان اعجاز القرآن للخطايب (ت 384ه)
 .7النكت يف إعجاز القرآن العلي بن عيسى الرماين (ت 386ه)
.8

إعجاز القرآن للباقالين (ت 403ه)

1

مفهوم الصرفة عند املردار :1ممن عزا القول ابلصرفة إىل املرداد،البغدادي حيثقال":و كان املردار يزعم أن الناس قادرون على أن أيتوا مبثل هذا القرآن و مبا هو أنصح

- 1القول ابلصرفة يف إعجاز القرآن عرض و نقد-د.عبد الرمحن بن معاضة الشهري-أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود
دار ابن اجلوزي ص .31
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منه كما قال النظام و يف هذا عناد منهما،و كذا عزا إليه الشهر الستاين أنه قال":أن
الناس قادرون على مثل هذا القرآن فصاحة و نظما و بالغة وممن عزا إليه القول بذلك
اجلرجاين.
الصرفة عند النظام:هي صرف الدواعي عن املعارضة،و منع العرب عن االهتمام بهجربا و تعجيزا حىت لدخالهم لكانوا قادرين على أن أيتوا بسورة من مثلة بالغته و
فصاحته"
القاضي عبد اجلبار (ت 415ه):ذهب عبد اجلبار إىل أن إعجاز القرآن يتمثل يفاختصاصه برتبة يف الفصاحة خارجة عن العادةنو يرى عبد اجلبار أن عجز العرب عن
معارضته لعجزهم عن اإلتيان مبثله.
 الصرفة عند املارودي(2ت  :)450ينص املارودي على الصرفة على الصرفةصراحة و بعدها من وجوه إعجاز القرآن املتعددة،إذ قال":أفضل الصرفة الوجه العشرون
من إعجازه،الصرفة عن معارضته و اختلف من قال هبا هل صرفوا عن القدرة عن
معارضته مع دخوهلم يف مقدورهم ،و الصرفة إعجاز على قولني معا،يف قول من
أثبتها،3مث يقول بعد أهنى الوجه العشرين و هو الصرفة":فإذا أثبت إعجاز القرآن من هذه
الوجوه كلها صح أن يكون كل واحد منها معجزا،فإذا مجع القرآن مآثرها كان إعجازه
أقهر و حجاجة أظهر"

4

 -1أبو موسى عيسى بن صبيح البصري امللقب ابملردار و إليه تنتسب املردارية و كان يقال له راهب املعتزلة و هو من أرابب
التصانيف و تفرد مبسائل ممقوتة و ابلغ يف القول خبلق القرآن و كفر من قال بقدمه،و كفر من البس السلطان مات سنة ستتة و
عشرين ومائتني .
- 2املارودي علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن البصري املعروف ابملارودي كان من وجوه الفقهاء الشافعيني و له تصانيف عدة
و هو منهم ابإلعتزال و كان ال يتظاهر ابنتسابه إىل املعتزلة و يوافقهم يف العديد من األمور.
- 3أعالم النبوة –دار الكتاب العريب –بريوت ط-1987-1حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي ص .121
- 4نفس املرجع السابق و الصفحة
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الصرفة عند ابن احلزم :1ينص ابن حزم على القول ابلصرفة صراحة يف كتابه الفصل و
ينص على أهنا الوجه الرئيسي إلعجاز القرآن الكرمي و يضيف إليها إعجاز النظر و
اإلخبار ابلغيوب غري أن مفهوم الصرفة عند ابن حزم خمتلف عن غريه فإنك جتده ينتصر
للقول إبعجاز القرآن يف نظمه،مث يناقش القائلني أبن إعجاز القرآن يف أعلى درج البالغة
و يبني بطالن قوهلم حىت أن القارئ ليتوهم أنه ينفي البالغة عن القرآن و جياري النظام
مبفهوم الصرفة و إذا به يعود و يؤكد أن هللا بلغ ابلقرآن الغاية اليت الشيء ابلغ منها ،و
قد يظن هنا أنه وقع ابلتناقض.
الصرفة عند البيهقي :2الصرفة و التعجيز مع توهم القدرة منهم على اإلتيانمبثله فإمنا يعلم ذلك بعدم املعارضة مع توافر الدواعي و شدة احلاجة إليه و ذلك مال
جيوز أن يشك فيه عاقل من أهنم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع عرضهم على
إبطال دعوته و نقص كلمته،و ملا خرجوا يف أمر إىل نصب القتال و التعزيز ابألنفس و
إتالف األقوال و مفارقة األهل و األوطان،و لكان ذلك أيسر عليهم من مباشرة
اخلضوب و مقاساة هذه الشدائد و الكروب فلما مل يفعلوه دل ذلك على عجزهم عن
ذلك و سبيل هذا رجل عاقل.3

- 1ابن احلزم األندلسي (ظاهري ت 456هـ) أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب األندلسي القرطيب احلافظ
املتكلم األديب الظاهري .
- 2هو احلافظ العالمة الشبت أبو بكر أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى صاحب الستة و له كثري من املصنفات و قد تويف
يف سنة .458
 - 3الصرفة عن :جملة اجلامعة اإلسالمية( سلسلة الدراسات الشرعية) اجمللد الثاين عشر يونيو 2004م-العدد الثاين ص -305
حمسن مسيح اخلالدي كلية الشريعة –جامعة النجاح الوطنية انبلس –فلسطني .
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مفهوم الصرفة عند ابن القيم751( 1ه):
و قال قوم:إعجازه صرف هللا خلقه عن القدرة على اإلتيان مبثله،و لوال ذلك
لدخل حتت مقدورهم مث ذكر اإلعرتاضات على هذا القول و خلص من ذلك ليقول":و
كل واحد من هذه األقوال حيتمل أن يكون معجزة إذا حتدى هبا الرسولو عجزوا
عن اإلتيان مبثل ما حتدى به.
الصرفة عند صالح الدين بيوين رسالن :فهو من الذين قالوا ابلصرفة من احملدثني
حيث نص على أن عجز العرب عن اإلتيان مبثله ألن ذلك خارج عن قدرهتم و أن
صارفا إليها قد صرفهم عن أن أيتوا مبثل القرآن فصاحة و بالغة و قال":و الصرفة ليست
إقالال من شأن القرآن بل هي لطف و رمحة من هللا ابلعباد أن يطمع يف القرآن طامع
ينطق يف نفسه القدرة على اإلتيان مبثله أو معارضته فيتأثر به عامة الناس و تتبلبل
األفكار. "2
 )3القائلني بلصرفة و جهودهم البالغية :
أ -اإلعجاز القرآين عند النظام:
ترمجته :هو النظام هو ابراهيم ابن سيار النظام(تويف سنة 231هـ) قال عنه
اجلاحظ«:ما رأيت أحدا أعلم ابلكالم أو الفقه من النظام» وقد حفظ القرآن و االجنيل
و التوراة و املزامري مع تفسريها مع كثر حفظه لألشعار و هو شخصية فلسفية و معتزلية
مبدعة هلا أثرها يف املتكلمني و خباصة يف املعتزلة فانه« قد أهنج هلم سبال و فنن هلم أمورا
و اختصر هلم أبوااب ظهرت فيها النعمة و مشلتهم املنفعة و كان ال يراتب حبديث النظام
إذا حكى عن مساع أو عيان »

 - 1مشس الدين ًًأبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن ًَأيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي ابن قيم اجلوزية الفقيه األصويل املفسر
النحوي الزم الشيخ تقي الدين ابن تيمية و أخذ عنه،و تفقه يف املذهب احلنبلي تويف سنة 751هـ.
- 2حمسن مسيح اخلالدي –جملة اجلامعة اإلسالمية -املصدر نفسه –ص .326
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و يضيف منري سلطان«:أنه قرأ يف كتاب احليوان للجاحظ كتااب أمساه –نظم
القرآن -و حيكى أنه أجهد فيه نفسه و بلغ أقصى ما ميكن مثله يف االحتجاج للقرآن و
الرد على كل طعان»

1

و ذكر الفخر الرازي أن النظام قال «:ان هللا ما أنزل القرآن ليكون حجة على
النيب،بل هو كسائر الكتب املنزلة لبيان األحكام من احلالل و احلرام و العرب إمنا مل
يعارضوا ألن هللا تعاىل صرفهم عن ذلك و سلب علومهم به»
اإلعجاز الغييب يف القرآن الكرمي :يقول أبو احلسن اخلياط املعتزيل أثناء رده على ابن
الراوندي  :مث قال:ابن الراوندي و كان يزعم (أي النظام) أن نظم القرآن الكرمي أتليفه
ليس حبجة النيب صلى هللا عليه و سلم و أن اخللق يقدرون على مثله،مث قال:هذا مع
قوله عز و جل

ُ َّ
ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ
ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ
َۡ َ
ان َل يَأتون
ۡلن
 :قل لئ ِ ِن ٱجت َمع ِ
َع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا ٱلقرء ِ
ت ٱ ِۡلنس وٱ ِ

ب ِ ِم ۡثلِهِۦ ،2مث يعلق على اهتام ابن الراوندي للنظام فيقول  «:اعلم علمك هللا اخلري أن
القرآن حجة النيب، »و قد خالف اجلاحظ شيخه النظام يف نفي الصرفة عن القرآن
الكرمي.
فكرة النظم يف القرآن الكرمي :من اآلراء اليت نقلت عن النظام آراء فلسفة كالمية،و ان
كان معاصروه قد أطروا على ذكائه و نبوغه.وجه الصرف الذي أراده النظام هو ذاك
الذي أرادبه العجز عن معارضة القرآن ثالث مراحل:
األوىل :مرحلة العجز األوىل عن أفعال خارجة عن طاقة البشر استأثر هللا ابلقدرة عليها.
الثانية :مرحلة العجز الثانية اليت خلقها هللا يف نفوس اخللق عن معارضة القرآن عند انزاله
و التحدي به.و مل يذكر أن النظام قد سجل مذهبه يف كتاب ما،و امنا نقل منه و فسر
هذا التفسري الذي ال يعقل أن يتجه اليه العاقلو يذكر على هذا أن القاضي عبد اجلبار
- 1إعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة –د.منري سلطان  ،ص20
 - 2سورة اإلسراء اآلية .88
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الذي ارتضى الدكتور بيومي تفسريه للصرفة فقد رد القول ابلصرفة اليت ذهب اليها
النظام و دحضها.
و قد استبعد حممد رجب البيومي أن يكون النظام قد عىن ابلصرفة صرف اهلمم
عن معارضة القرآن ابتداء،و لكننا ننظر فنجد أعالما من كبار املتكلمني البلغاء الذين
قالوا ابإلعجاز ابلصرفة.و يقول العرب مل تصرف عن معارضة القرآن،فال يعقل عامل مثل
النظام أو املرتضى 1أو ابن حزم أن ينحوا هذا النحو من املذاهب الفكر،و إمنا كان
الرأي عندهم أهنم علموا ضعفهم فانصرفوا عن معارضته،و هذا هو املعقول.
مث جند العلماء يشحذون اهلمم و األقوال يف نفي الصرفة عن كل هؤالء كالشيخ
الزرقاين حيث رد القول ابلصرفة،مث قال «:إين ألعجب من القول ابلصرفة يف ذاته،مث
ليشتد عجيب و أسفي حني ينسب اىل ثالثة من علماء املسلمني:النظام ،و أيب اسحق
األسفريني و املرتضى» 2ألن ظهور وجوه اإلعجاز من جهة وذكاء هؤالء و علمهم دليل
دامغان من صحة أن نغزو هذا الرأي إليهم
و أورد د.أمحد السيد عمار يف كتابة نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد
العريب القدمي رأيه الذي نورده هاهنا:إذ يرى أن اإلعجاز عموما منا و ازدهر يف بيئة
املتكلمني معتزلة و أشاعرة،و ان بدأ يف بيئة االعتزال و كان لرأي النظام يف الصرفة
صدى واسع.

- 1انظر اتريخ الفرق اإلسالمية لعلي مصطفى الغرايب( )202-203اعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة ملنري سلطان 54
ص.55-
- 2مناهل العرفان –الزرقاين –ج-2ص -210ط
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ب -اجلاحظ واالعجاز والقول بلصرفة :
 اجلاحظ و نظم القرآن:يرى بعض الباحثني أن اإلعجاز عنده يف النظم فقط،فهو أديب ال ختفى عليه
مواطن البالغة القرآنية إذ هو علم من أعالم املعتزلة و قد وضعه ابن املرتضى يف الطبقة
السابعة من طبقات املعتزلة.
ألّف اجلاحظ كتااب يف حجج النبوة و كتااب يف خلق القرآن،و كتااب مسائل
القرآن ابإلضافة إىل مناقشات الكالمية العديدة يف النبوة و اإلعجاز املنتشرة يف كتاب
احليوان،و يف اجلانب البالغي ألف"أي القرآن" ففي رسالة اجلاحظ بعنوان حجج النبوة
يتحدث اجلاحظ عن معجزة الرسول و اهنا قائمة يف القرآن الكرمي الذي هو معجزته.و
يصف القرآن الكرمي الذي هو معجزته.
و يضيف يف رسائله":حجة على امللحد،و تبيان للموحد،قائم ابحلالل املنزل و
احلرام املفصل،و فاصل بني احلق و الباطل و حاكم يرجع إليه العامل و اجلاهل،و اما تقام
به الفروض و النوافل،و سراج ال خيبو ضياؤه،و مصباح ال خيزن ذكاؤه،و شهاب ال يطفأ
نوره و حبر ال يدرك غوره،و معدن ال ينقطع كفره ،و معقل مينع من اهللكة و البوار ،و
مرشد ال يدل على طريق اجلنة و النار،و زاجر يصد عن احملارم و جييد يوم التحاكم"1
و يف رسالته حجج النبوة خيربان عن معجزة الرسول على أهنا قائمة يف القرآن
ابعتباره معجزته الكربى و يقيم الدليل على هذا مبا عرف من حتدي القرآن العرب و
عدوهلم عن لقاء هذا التحدي ،و النزول إىل ميدان القول،فهربوا من هذا امليدان و أوقدوا
انر احلرب بينهم و بني النيب و قتلوا و لو كان يف مستطاعهم أن يصمدوا هلذا التحدي
ملا فروا هذا الفرار املشني.

 - 1نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تطور النقد العريب القدمي ،أمحد سيد عمار ،ص .59
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فاجلاحظ يؤلف كتاب النظم ليدحض الشبه اليت يوجهها الطاعننون يف القرآن إليه
و يضيف الدكتور سيد عمار«و منها شبه النظام يف القول ابلصرفة علو وجه اإلطالق،إذ
مل يشكل يوما أساسا من أسس مذهبهم برأي كثري منهم،و كفر القائلني به»،قال
البغدادي «:و أكثر املعتزلة متفقهون على تكفري النظام،و إمنا تبعه يف ضاللته شرذمة من
القدرية فاجلاحظ مثال فإذا كانت أقوال النظام ليس هلا مكان يف كتاب ما ،و مع ذلك
آراءه القت مكاهنا يف كثري من مصنفات علماء للمعتزلة اليت تؤكد نسبة الصرفة إليه إذ
يقول ابن الراوندي «:و كان يزعم أن نظم القرآن ليس حبجة و أتليفه ليس حبجة النيب
صلى هللا عليه و سلم،و أن اخللق يقدرون على مثله»
 اجلاحظ بني إعجاز النظم و القول بلصرفة:هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين البشري و اجلاحظ لقب غلب و
هو أشهر من أن يعرف،و مكانته العلمية و األدبية يكاد يكون فيها منفردا بني العلماء
و األدابء،و مؤلفاته أكثر من أن حتصى (تويف سنة 255هـ)،له تصانيف عديدة و اليه
تنسب مدرسة اجلاحظية من املعتزلة،و هو تلميذ أيب اسحاق بن ابراهيم ابن سيار
املعروف ابلنظام املتكلم املشهور،و كان قد أويت بسطة يف العلم و يف احلكمة،و بياان
عذاب يف لسانه جتده يف تصانيفه و يعترب كتاب احليوان أحسنها و أمتعها،و كتابه البيان و
التبيني و من أحسنها أيضا رسائل اجلاحظ اليت تعد من أنفع الكتب ما حيتاج إليه طالب
لتهذيب و تلقني لسانه أصول البيان.
وهو القائل:
و كان لنا أص ـ ـ ــدقاء م ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

تفانوا مجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا و ما خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا

تساقوا مجيعا كف و من املنون

فم ــات الصــديـ ــق و مات الع ـ ـ ـ ــدو

و كان يف أواخر عمره رمحه هللا أصيب ابلفاجل فكان يطلي نفسه ابلصندل و
الكافور لشدة حرارته و النصف األيسر لو قرض ابملقاريض ملا أحس به من ضره وشدة
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برده و كان يقول يف مرضه ( بتصرف)« :اصطلحت على جسدي األضداد إن أكلت
ابردا أضفت برجلي و إن أكلت حارا أخذ برأسي» و يقول أيضا أان من جانيب األيسر
متقرس لو مر الذابب ألملت.
مث يقول اجلاحظ ":و ال جيوز أن يكون مثل العرب يف كثرة عددهم و اختالف
عللهم ،و الكالم كالمهم ،و هو سيد عملهم،و قد فاض بياهنم و جاشت به
صدورهم،و غلبته قوهتم عليه عند أنفسهم حىت قالوا يف احليات و العقارب و الذائب و
الكالب و اخلنافس و احلجالن،1و احلمام و كل ما دب و درج و ال لعني و خطر على
قلب..و هلم بعد أصناف النظم و ضروب التأليف كالقصيد و الرجز،و املزدوج و
املتجانس و األسجاع و املنثور و بعد،فقد هجوه من كل جانب و هاجى أصحابه
شعراءهم،و انزعوا خطباءهم ،و حاجوا يف املواقف،و خاصموه يف املواسم،و ابدروه
العداوة ،و نصبوه احلرب...مث ال يعارضه معارض ،و مل يتكلف ذلك خطيب و ال
شاعر...
مث يضيف ":و حمال يف التعارف،و مستنكر يف التصادق أن يكون الكالم عندهم
أخصر و أيسر مئونة عليهم،و هو أبلغ يف تكذيبه،و أنقص لقوله و أجدر أن يعرف
ذلك أصحابه،فيجتمعوا على ترك استعماله،و هم يبذلون مهجهم و أمواهلم،و خيرجون
من دايرهم يف إطفاء أمره،و توهني ما جاء به،و ال يقولون،بل يقول واحد من
مجاعتهم:لتقتلون أنفسكم و و تستهلكون أموالكم و خترجون من دايركم،و احليلة يف أمره
يسري ،و املأخذ يف أمره قريب"..

2

- 1أنظر اخلطيب –دراسات اإلعجاز يف دراسات السابقني ص.90
- 2أنظر إعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة املصدر نفسه ص .59
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الحظ اجلاحظ أن هللا تبارك و تعاىل إذا خاطب العرب و ألعراب أخرج الكالم
خمرج اإلشارة و الوحي و احلذف و إذا خاطب بين إسرائيل و حكى عنهم جعل مبسوطا
و ازداد يف الكالم"
و هو يتهم يف كتابه أيضا أن النظام قد أعجبته نفسه حيث بلغ املبلغ من تصحيح
الشرط يف اآلية "و هو عجز اخلليقة"مبا مساه الصرفة و قد قال عنه اجلاحظ "قد استخفه
هتوره"يف ما جاء يف حجج النبوة و ذهب يقول":إن القرآن حق (،أي هو ابلصرفة آية
كآايت األنبياء ،و ليس أتليفه حبججه أي ليس أتليفه و نظمه آية).1
و أنه تنزيل أي هو وحي من هللا،و يرى أن التنزيل قد أوىل اللفظ عناية خاصة
فاختاره بدقة ليدل على املعاين بال اشتغال و قد يشرتك لفظان يف املعىن و لكن أحدمها
أدق من األول يف الداللة عليه ،و النظم القرآين له براءته يف تنزيل اللفظ منزلته و يف
املوضع الذي أيد له و ميتاز بروعته أيضا يف االختيار و مراعاة الفروق يف األلفاظ فال
أييت ابأللفاظ املرتادفة و إال على معىن واحد و إمنا للداللة على معاين خمتلفة و بقدر
إصابة املعىن يكون الفرق بني ألفاظ الناس يف كالمهم و ألفاظ القرآن يف اختياره،و يقول
اجلاحظ":يف القرآن معان ال تكاد تفرتق،مثل الصالة و الزكاة و اجلوع و اخلوف،و اجلنة
و النار و الرغبة و الرهبة،و املهاجرين و األنصار،و اجلن و اإلنس"..
فقد يستحق الناس ألفاظا و يستعملون غريها ،و إن كان غريها أحقية يف
استعماهلا،فرتى هللا يستعمل لفظ اجلوع داال على العقاب و موقع الفقر املدقع و العجز
الظاهر.

 -1مداخل إعجاز القرآن ،حممود حممد شاكر أبو فهر ،ص 102وانظر  :إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة  ،ص56وانظر أثر
القرآن يف تطور النقد العريب زغلول سالم  ،ص 30وما بعدها بتصرف ،
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و الناس ال يذكرون العقاب و يذكرون اجلوع

َّ َ
 ٱَّل ي
ِي أ ۡط َع َم ُهم مِن ُجوعٖ

َۡ
َ ُۡ ِ َ ۡ
َ
َ ۡ ُ َّ ُ
شء م َِن ٱ ۡ َ
وع َونق ٖص م َِن ٱۡل ۡم َو َٰ ِل
ل ۡو ِف وٱۡل
َونلَبل َونكم ب ِ ۡ ٖ

َۡ

َوٱۡل ُنفس

1

و قوله:

و كذلك ذكر

املطر،ألنك ال جتد القرآن يلفظ هبا إال يف وضع االنتقام و العامة و أكثر اخلاصة ال
يفصلون بني ذكر املر و بني الغيث .
و يف كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن" للسيوطي جند كلمة أخرى للجاحظ تدور
حول هذا املعىن":بعث هللا حممدا أكثر ما كانت العرب شاعرا و خطيبا،و أحكم ما
كانت لغة،و أشد ما كانت عدة،فدعا أقصاها و أدانها إىل توحيد هللا ،و تصديق
رسالته..فدعاهم ابحلجة فلما قطع العذر،و أزال الشبهة،محلهم على حظهم ابلسيف
،فنصب هلم احلرب و نصبوا له و قتلوا من عليتهم،و أعمامهم و بين أعمامهم و هو يف
ذلك حيتج عليهم ابلقرآن و يدعوهم صباحا و مساءا إىل أن يعارضون إن كان كاذاب
بسورة واحدة أو آبية يسرية،و فكلما ازداد حتداي هلم و تقريعا لعجزهم،عنها تكشف عن
نقصهم ما كان مستورا،فظهر منه ما كان خفيا فحني مل جيدوا حيلة و ال حجة
قالوا":أنت تعرف من أخبار األمم ما ال نعرف،فلذلك ميكنك ما ال ميكننا،قال:فهاتوا
مفرتايت،فلم يرم ذلك خطيب و ال طمع فيه شاعر و تكلفه لظهر ذلك"

2

القرآن معجز بلصرفة و معجز بلنظم:اإلعجاز عند اجلاحظ له وجهني:إعجاز ابلصرفة و إعجاز ابلنظم و مثل ذلك ما وقع
من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن املعارضة للقرآن بعد أن حتداهم الرسول بنظمه و
لذلك مل جيد أحد طمع فيه،و لو طمع فيه لتكلفه"

-1سورة البقرة اآلية .155
 - 2احليوان  ،اجلاحظ  ،ط ،1424، 2دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان  ،ج، 4ص 89
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و اإلعجاز عند اجلاحظ هو ذلك النظم الذي انفرد به القرآن يف تصوير معانيه و
إخراجها عن تلك الصورة العجيبة من النظم فإن ذلك الرأي مل يكن رأاي صرحيا
للجاحظنو إمنا كان عن طريق االستدالل و االستنتاج ملقوالته اليت محلت على هذا
احململ.
فاجلاحظ واحد من هؤالء الذين يعطون الصياغة اللفظية ابلغ اهتماماهتم،و من
جعل يف البيان العبارة و طرق صياغتها شأان يف البالغة،البالغة اليت جتعل املعىن يلبس
اللفظ ضمن أمجل صورة.
و نظرا لتأثرهم ابلفلسفة اليواننية يف عصرهم و كذا حكمة اهلند و بالد
فارس،أخذت األمثال أيضا تنتقل أيضا إىل اللغة العربية و تؤثر يف الناس هذا التأثري
الذي املذاهب الكالمية عند كثري من اجلماعات و األفراد.
و كانت تؤثر على أساليب اللغة العربية و تكاد تقطع صلة العرب بني ماضيهم و
مستقبلهم،إذ انكب بعضهم على املعاين يفرغ هلا اجلهد و اإلهتمام و ال يهتم للغة تلك
املعاين حىت و إن قلعت لغته فخرجت إىل الناس مصابة ببعض العوج.

1

فخشي اجلاحظ أن تتفشى هذه الظاهرة و تتحول إىل ترمجات و مصطلحات
مستغلقة تنتهي آخر األمر إبفساد ما للعربية من أصالة و ثبات،و ذلك عندما تتحول
األساليب اجلديدة شيئا ليس بينه صلة جتعل من عصور اللغة كلها عصرا واحدا يتلى يف
كتاب واحد و إن تنوعت فصوله و أبوابه.
فاملذهب الذي دعا إليه اجلاحظ أن البالغة نظم وصياغة،فمن أخطأه حسن النظم
و حبكة الصياغة و البيان،ذلك أن املعىن الذي خيرج يف صورة النظم املضطرب و من
الصياغة املشوشة املختلطة هو معىن شائن ذميم،و إن نزع عن أصل ابرز احلسن رائع
اجلمال.
 - 1نظرية النظم ،صاحل بلعيد ،ص.20
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و من عجيب القول يف إعجاز القرآن قول اجلاحظ يف بعض أقواله أن اإلعجاز
الذي وقع يف القرآن كان ابلصرفة،إذ املعروف أن اجلاحظ كان دائما من القائلني إبعجاز
القرآن ببالغته و نظم بيانه.
إذ أييت اجلاحظ يف معرض هذا القول حبجج و أدلة و براهني،و قد قال به يف
معرض الرد على املشككني يف أن يكون سيدان سليمان قد وهبه هللا ملكا مل يكن
ألحد بعده،و إن اجلن كانت يف بعض ما ملك،مث هو مع هذا جيعل ملكة سبأ و ملكها
حىت دله عليها و على ملكها اهلدهد فكيف يصح هذا؟ و قد رد اجلاحظ مع هذا مبا
حدث لسيدان موسى و من كان معه يف التيه فقد كانوا أمة من األمم يتيهون أربعون
عاما يف مقدار فراسخ يسرية و ال يهتدون إىل املخرج،و ما كانت بالد التيه إال من ألفوه
و ال يعدمون الوسيلة ملعرفة السبيل و لكن هللا صرف أوهامهم و رفع القصد عن
صدورهم"

1

و اجلاحظ ال يقول ابلصرفة على أخالقها،و لكنها صرفة عن أمر هو معجز يف
ذاته،فالقرآن يف رأي اجلاحظ معجز يف ذاته،و لكن الصرفة محته من أن يتكلف
للمعارضة لبعض املتكلفني فيشوش على القرآن و ذلك من شأنه أن يوقع يف نفوس
العوام و اجلهلة اتباكاو اضطرااب.
ج -الرماين والقول بلصرفة ( 296-384هـ ( :
ترمجته  :هو أبو احلسن علي بن عيسى اإلخشيدي الوراق،ولد سنة 296هـ ،ببغداد أو
سامراء كان حمبا للعلم ،تتلمذ على يد مجلة من العلماء كأيب بكر دريد.
الرماين بتشديد الراء و امليم نسبة إىل الرمان أو قصر الرمان املوجود بواسط ،و
اإلخشيدي نسبة إىل اإلخشيد أستاذه املعتزيل.
- 1اإلعجاز يف دراسات السابقني املرجع نفسه ،ص  269بتصرف.
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ويعرف أيضا ابلوراق لقيامه أبعمال الوراقة اليت كانت شائعة يف عصره وعلى
ريعها كان يرتزق .
ولد سنة ست وتسعني للهجرة ببغداد أو سامراء ،شغل بطلب العم و حتلق يف
حلقات شيوخه مثل أيب بكر دريد و أيب بكر سراج و الزجاج و غريهم من أساتذة اللغة
و النحو ،ولكنه كان أكثر أتثرا ابإلخشيد إذ خترج على يديه وله اثر واضح يف حياته
حىت لقب نسبة إليه ابإلخشيدي .
واسع اإلطالع ،غزير العلم ،كثري احلفظ ،سريع البديهة ،متقنا للعلوم النحوية و
اللغوية ،فأطلقت عليه ألقاب عدة:شيخ العربية ،صاحب التصانيف ،ووضعوه يف طبقة
أيب علي الفارسي و أيب سعيد السريايف ،ولعه ابملنطق ،وعلم الكالم ،والفلسفة حذا به
إىل مزج النحو ابملنطق من خالل رؤيته النقدية لآلراء وحتليله للموضوعات ،وقد سئل
يوما:لكل كتاب ترمجة فما ترمجة القرآن الكرمي

؟.فقالَ :ه َذا بَ َالغ ل ِ َّ
لن ِ
اس َو َلُن ِذ ُروا ب ِه .

اهتماماته:مل تقف اهتماماته عند علوم النحو و اللغة أو علوم املنطق والفلسفة والنحو ،بل تعددت إىل علوم القرآن و احلديث و الفقه وألف فيها مصنفات كثرية وتظهر
مكانة الرجل األدبية فيما ذكره معاصروه عنه  ،إذ يقول أبو حيان التوحيدي عنه “:أنه مل
يكن مثله قط علما ابلنحو وغزارة يف الكالم و بصرا ابملقاالت ،و استخراجا للعويص
وإيضاحا للمشكل مع أتله و تنزه ودين و يقني ،وفصاحة و فقاهة و عفافة و نظافة “
 ،و قال ابن سنان  “:انه ذو مكانة مشهورة يف األدب“ونظرا لثقته و رجاحة عقله و
عمق آرائه ،فقد اعتمد عله كثري من العلماء و نقلوا عنه يف مقدمتهم.
اإلعجاز عند الرماين :مفهومه  :صدر لنا الرماين مفهومه لإلعجاز القرآين يف رسالته النكت يف إعجاز القرآن
،و هي رسالة أدبية بالغية قدمية حتكي لنا ختصصه العلمي ،و منهجه و منهجه
االستداليل التحليلي يف توصيل أفكاره و رؤاه .
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فاإلعجاز عنده من سبعة وجوه :

 ترك املعارضة مع توفر الدواعي و شدة احلاجة. التصدي للكافة. الصرفة. البالغة. نقض العادة . القياس بكل معجزة .وملا كان الرماين من علماء اللغة البارزين يف عصره فقد خص اجلهة البالغية من
رسالته جبانب كبري  ،فذكر أهنا ثالث طبقات :
 منها ما هو يف أعلى الطبقة . ومنها ما هو يف الوسائط.ما كان يف أعالها هو معجز و هو بالغة القرآن و ما كان دون ذلك فهو ممكن
كبالغة البلغاء من الناس و ليست البالغة بالغة إفهام املعىن ، 1ألنه قد يفهم البالغة
متكلمان احدمها بليغ و اآلخر عيي ،وال البالغة أيضا بتحقيق اللفظ على املعىن ،ألنه
قد حيقق اللفظ على املعىن و هو عنه مستكره و انفر متكلف ،و إمنا البالغة إيصال
املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ.
و دقة التعريف الذي جيلو األثر النفسي للبالغة و قدرهتا على إيصال املعىن
للمخاطب  ،و هو ما ذهب إليه اجلاحظ أيضا يف تعريفه للكالم البليغ  “:ال يكون
 - 1النكت يف إعجاز القرآن مطبوع ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين و اخلطايب و عبد القاهر اجلرجاين يف الدراسات
القرآنية و النقد األديب ،سلسلة ذخائر العرب – حتقيق حممد خلف و حممود زغلول سالم ،ط،1976/3دار املعارف ،مصر ،
ص 76وما بعدها
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الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه و لفظه معناه فال يكون لفظه إىل
مسعك اسبق من معناه إىل قلبك “.
و حديث الرماين يف هذه الثنائية مرتدد يف أقسام البالغة  ،و البالغة عنده على
عشرةأقسام:اإلجياز.التشبيه.االستعارة.التالؤم.الفواصل.التجانس.التصريف.التضمني.املبال
غة،و حسن البيان.
وجوه البالغة عند الرماين : اإلجياز :و يعىن به تقليل الكالم من غري إخالل ابملعىن ،وإذا كان املعىن ميكن أن
يعرب عنه أبلفاظ عديدة و ميكن أن يعرب عنه أبلفاظ قليلة فاأللفاظ القليلة إجياز.1
و اإلجياز على وجهني حذف و قصر  ،واحلذف كقوله تعاىل :
ۡ

ُ

َّ

َ ۡ

َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
س ِل ٱلق ۡر َية ٱل ِت
و

َ

َّ َ َ َ ي ۡ َ َ َ َّ َ َٰ ُ َ
ون ،2٨٢ومنه :ولكن الِب من اتق ، و منه
كنا فِيها وٱلعِري ٱل ِت أقبلنا فِيها ِإَونا لصدِق
ي

َّ
َ َ
اعة َوقَول َمع ُروف و أبلغ الذكر ما ذكره يف
 :بَ َرا َءة م َِن ٱَّللِ ،و كقوله تعاىل :ط

حذف األجوبة كقوله تعاىل:

ۡ
َۡ ُ َ ُ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ٗ ُ َ ۡ
ٱۡل َب ُال أَ ۡو ُقط َع ۡ
ه
ب
ت
ت بِهِ ٱۡلۡرض أ ۡو ُك َِم بِهِ
ِ
ِ
ولو أن قرءانا س ِري ِ ِ

َّ َ َ ٗ َ
َّ َ َ َ ُ ي َ َّ ۡ َ َ ي ُ َّ ُ َ
ُ
َۡۡ َ
ت بَل ِ ََّّلل ِ ۡٱۡلَ ۡم ُر ََج ً
ِيعاه أَفَلَ ۡم يَا ۡ َ
ِيعاه َوَل يَ َزال
ٱَّلل ل َه َدى ٱنلاس َج
ي ِس ٱَّلِين ءامنوا أن لو يشاء
ٱلمو َٰ ِۗ
َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َّ َّ َ َ
َّ َ َ
يب ُهم ب َما َص َن ُعوا قَار َعة أَ ۡو ََتُ ُّل قَر ٗ
ك َف ُروا تُ ِص ُ
يبا مِن دارِهِم ح َٰ
ٱَّلل َل
ت يأ ِت وعد ٱَّللِۚ إِن
ٱَّلِين
ِ
ِ
ِ
ۡ

ُ ُۡيل ُِفٱل ِم َيع َاد  ،3٣١لكأنه قيل  :لكان هذا القرآن،ومنه قوله

َ َ َّ َ َّ َ
ِين ٱتق ۡوا َر َّب ُه ۡم
:وسِيق ٱَّل

 النكت  ،املصدر السابق نفسه  ،ص 761- 2سورة يوسف اآلية 82
- 3سورة الرعد اآلية 31
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َ ۡ َّ ُ َ َ َّ َ َ ي َ َ ُ َ ۡ َ
َ َ َ َ َ
َ ۡ ُ ُ َ
َ ََ ُ
إَِل َ
ٱۡلنةِ زم ًرا ح َٰٓ
ت أبۡ َو َٰ ُب َها َوقال ل ُه ۡم خ َزن ُت َها َسلَٰم عل ۡيك ۡم ط ِۡب ُت ۡم فٱدخلوها
ت إِذا جا ُءوها وفتِح
َخ َٰ ِِل َ
ِين ، 1٧٣وكأنه قيل :حصلوا على النعيم املقيم الذي ال تشوبه شائبة وال منغص .

وقد صار عنده احلذف هنا ابلغ من الذكر ألن النفس تتومسه و تتخيله ولو ذكر
اجلواب لكان اقتصر على الوجه املتضمن له دون أن يتعداه يف الصورة املتخيلة للمعىن ،
و من الواضح أن الرماين كان مدركا متام اإلدراك هلذا التأثري العجيب الذي حتدثه بالغة
القرآن يف نفس السامع .
إن هذه التعريفات كلها تعين أن اإلجياز ابعتباره أسلواب بيانيا ترجع املهارة وجودة
الصناعة يف القدرة على التصرف يف األلفاظ و املعاين و القدرة على املقابلة بينهما.
مث أييت إجياز القصر دون احلذف أعمق و أكثر غموضا من احلذف مع بقاء
احلذف على غموضه و مجاليته  ،و هو بنية الكالم على تقليل اللفظ و تكبري املعىن من
غري حذف“ مثال قوله تعاىل

ََ َ ُ
ۡ
ۡ َ ۡ َ َٰ َ َّ ُ َ ُ َ
ََ ُ
اص حي َٰوة َٰٓ
ك ۡم ِف ٱلقِ َص ِ
ب ل َعلك ۡم ت َّتقون
:ول
يأو ِِل ٱۡللب ِ

،2١٧٩و كذا قوله:

َ َّ ُ َ َّ َّ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ
نف ُس َولَ َق ۡد َجا ي َء ُهم مِن َّرب ِه ُم ٱل ۡ ُه َدىَٰٓ
...إِن يتبِعون إَِل ٱلظن وما تهوى ٱۡل
ِ

 ، 3٢٣ومنه قوله

َ ۡ َ ُ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُ ُّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ٱَّلل أ َّّنَٰ
تعاىلَ..:يسبون ك صيحة علي ِه ۚم ه ُم ٱلعدو فٱحذره ۚم قَٰتله ُم

ُ

َُۡ َ
ون  ،4٤إذ نظمت هذه اآلايت أبلفاظ قليلة و لكنها تشمل معاين كثرية تدل على
يؤفك

مجال و عظمة التعبري القرآين .

- 1الزمر-اآلية .73
 - 2سورة البقرة االية .179
- 3سورة النجم اآلية .23
 - 4سورة املنافقون اآلية .4
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الفرق بني اإلجياز القرآين و اإلجياز يف كالم العرب :“القتل أنفى للقتل“
هذه احلتمية اليت رأى فيها العرب استحسان البالغة و اإلجياز فيها و إن كان بينه
و بني القرآن فرق شاسع ،وهذا عنده ظاهر من وجوه ثالثة ذكرها الرافعي سيأيت ذكرها
الحقا :
 -1انه أكثر يف الفائدة و أوجز يف العبارة وابعد من الكلفة بتكرير اجلملة.
 -2أحسن من أتليف ابحلروف املتالئمة املناسبة لبعضها .
 -3الكثرة يف الفائدة فيه ففيه كل ما يف قوهلم :القتل أنفى للقتل و زايدة معاين
حسنة منها إابنة العدل لذكره القصاص و منها إابنة الغرض املرغوب فيه لذكره احلياة و
منها االستدعاء ابلرغبة والرهبة حلكم هللا به.
 أما اإلجياز :يتضح حىت من عدد احلروف ،فنظري القتل أنفى للقتل قوله تعاىل“القصاص حياة" ،فاألول أربعة عشر حرفا ،و الثاين عشرة أحرف ،و استعمل لفظ
القتل مرتني يف مجلة واحدة ومىت كان التكرار كان مقصرا يف ابب البالغة.
 أما احلسن :أتليف احلروف املتالئمة فهو مدرك ابحلس  ،وموجود يف اللفظ ،فان اخلروج من الفاء إىل الالم اعدل من اخلروج من الالم إىل اهلمزة لبعد اهلمزة من الالم
 ،وكذلك اخلروج من الصاد إىل احلاء اعدل من اخلروج من األلف إىل الالم فباجتماع
األمور اليت ذكرها صار أبلغ منه وأحسن وان كان األول بليغا حسنا“. 1
و اإلعجاز الظاهر يكون ابجتماع أمور يظهر هبا للنفس أن الكالم من البالغة يف
أعلى طبقة ،وان كان يتلبس فيما قل مبا حسن.

 - 1ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ص 78املصدر نفسه.
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و الكالم يتلى ما انتظم حىت يكون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم اإلعجاز
كما وقع التحدي يف قوله تعاىل :فاتوا بسورة من مثله ،فبان اإلعجاز عند ظهور
مقدار السورة من القرآن.
 اثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا:التشبيه التشبيه عند الرماين هو العقد أن أحد الشيئني يسد مسد
األخر يف حس أو عقل وال خيلو التشبيه من أن يكون يف القول أو يف النفس.فبعد أن
خلص الرماين من ابب اإلجياز ارحتل بنا إىل ابب أخر من أبواب البالغة القرآنية ،
فيثبت أن االختالف قائم يف تشبيهات القرآن و تشبيهات العرب يف وجهني  ،أما األول
فمن كثرة املعاين املستنبطة منها ،أما الثاين من سالستها يف النطق و السمع.
تعريف التشبيه“ :هو العقد على أن احد الشيئني يسد مسد األخر يف حس أو
يف عقل“1وذلك كتشبيه دهاء أو قوة زيد بقوة عمرو  ،فالقوة ال تشاهد و لكنها تعلم،
و هو تعريف دقيق جدا إذا وضحت فيه أوجه االلتقاء بني املشبه و املشبه به يف احلس
أو العقل  ،و واضح من هذا التعريف أن العالقة اليت تربط املشبه ابملشبه به هي عالقة
مقارنة أساسا ،وليست عالقة إحتاد أو تفاعل حبيث يصبح هذا الطرف ذاك األخر  ،ولو
على سبيل اإليهام ،أو تتفاعل دالالت اإلطراف مكونة دالالت جديدة هي حمصلة هذا
التفاعل كما هو احلال يف االستعارة .إن التشبيه هو حمض مقارنة بني طرفني متمايزين
الشرتاك بينهما يف الصفة نفسها.
وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء و تظهر فيه بالغة البلغاء ،وذلك ليكسب الكالم
بياان عجيبا ،واألظهر الذي يقع فيه التشبيه البيان ابلتشبيه به.
والتشبيه عند الرماين يقع على وجوه أربعة و هي:

 - 1النكت  ،الرماين  ،املصدر السابق نفسه ،ص .86
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 الوجه األول :

إخراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه  ،كقوله تعاىل

َ ۡ ُ
َ َّ َ َ َ
ِين كف ُر يوا أع َمَٰل ُه ۡم
 :وٱَّل

َ َ َّ
َ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ ي ً َ َّ َٰٓ َ َ ي َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ٗ
يا َو َو َج َد َّ َ
َ َ َ
ِندهُۥ ف َوفى َٰ ُه
ٱَّلل ع
ُيده ش
كَساب ب ِ ِقيعةٖ َيسبه ٱلظمان ماء حت إِذا جاءهۥ لم ِ
ۡ

َ
ح َِسابَ ُه هۥ َو َّ ُ
ٱَّلل َ ُ
اب  ، 1 ٣٩فهذا البيان قد اخرج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما
َسيع ٱۡل ِس ِ
ِ

تقع عليه  ،و قد اجتمعا يف بطالن املتوهم مع شدة احلاجة و عدم الفاقة.

2

و يلفت الرماين انتباه اجلمع إىل مالحظة هامة  ،وهي دقة اختيار القرآن الكرمي أللفاظه
يف التعبري عن املعىن املراد بصورة ابلغ و أقوى فيقول “ :ولو قيل  :حيسبه الرائي ماء مث
يظهر على انه على خالف ما صدر لكان بليغا،و ابلغ منه لفظ القرآن  ،ألن الظمآن
اشد حرصا عليه ويتعلق قلبه به ،مث بعد هذه اخليبة حصل على احلساب الذي يصريه إىل
عذاب األبد يف النار “.
 الوجه الثاين  :إخراج ما مل جتر به العادة إىل ما قد جرت به العادة و قد اجتمعا يف
اجلهل مبا محال  ،كقوله تعاىل

َۡ
:إ َّنا ي أَ ۡر َس ۡل َنا َعلَ ۡيه ۡم ر ٗ
َص َ ٗ
يحا َ ۡ
َصا ِف يَ ۡو ِم َن ٖس ُّم ۡس َت ِم ٖر
ِ
ِ ِ

3١٩فهذا البيان قد اخرج ما مل جتر به العادة إىل ما قد جرت به  ،وقد اجتمعا يف قلع
الريح هلما و إهالكهما إايمها  ،ويف تلك اآلية الدالة على عظيم القدرة و التخويف من
تعجيل العقوبة.

 -1سورة النور اآلية .39
- 2النكت  ،املصدر نفسه السابق.ص 79
 - 3سورة القمر اآلية .19
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 الوجه الثالث :إخراج ما ال يعلم ابلبديهة إىل ما يعلم ،كقوله تعاىل
َ َ ُ َ َ
ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ً
اَلو َراة ث َّم لم َي ِملوها ك َمث ِل اۡل ِمارِ َي ِمل أسفارا 
ۡحِلوا

1

َ :م َث ُل َّاَّل َ
ِين

 ،فهذا التشبيه قد اخرج ما مل

يعلم ابلبديهة إىل ما يعلم هبا  ،وقد اجتمعا يف اجلهل مبا محاله ،و يف ذلك العيب لطريقة
من ضيع العلم ابالتكال على حفظ الرواية من غري دراية  ،و يف هذا جند أن الرماين
يضرب مثاال رائعا من أوجه تشابه القرآن اليت تنطبق اليوم على أشباه أهل العلم.
 الوجه الرابع  :إخراج ماال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيها ،كقوله تعاىل :



َ

ۡ

ۡ

ۡ

َ َۡ َ

نش ُ
ٱۡل َوار ٱل ُم َ َ
َو َُل َ
ات ِف ٱِلَ ۡح ِر كٱۡل ۡعل َٰ ِم ،2 ٢٤فهذا تشبيه قد ماال قوة له يف الصفة إىل ما
ِ

له قوة فيها ،و قد اجتمعا يف العظمة  ،إال أن اجلبل أعظم  ،ويف ذلك العربة من جهة
القدرة فيما سخر من الفلك اجلارية مع عظمها  ،وما يف ذلك من االنتفاع هبا و قطع
األقطار البعيدة فيها.
وهكذا يكون الرماين قد سطر على ضوء القرآن الكرمي نظرية بالغية هلا قيمتها ،إذ هبا قد
فتح اباب جديدا يف التشبيه و مهد الطريق للبحث البالغي أمام الباحثني .و أكثر ما
نالحظه يف هذا البحث كثرة استشهاده آبايت القرآن احلكيم ،ال لشيء إال ليضع لنفسه
منهجا حمددا إلبراز إعجاز القرآن  ،فهو خيتلف عن اجلرجاين الذي جنده اعتمد يف
االستشهاد على الشعر أكثر من القرآن  ،لذلك ترجح كفة الرماين مقارنة بغريه من
العلماء.
اثلثا :االستعارة:ابعتبار أن االستعارة فن من فنون البالغة  ،فان أتمل الرماين يف قدرهتا
على التأثري يف املتلقي خلطاب هللا عز وجل ،من ضرورات البحث البالغي يف القرآن
الكرمي  ،فهي فن من فنون البالغة و جزء من أجزائها العشرة عنده  ،اليت جيلى فيها
 - 1سورة اجلمعة اآلية .05
- 2الرمحن –اآلية .24
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القرآن كثريا من مواطن إعجازه  ،إذ يعرفها أهنا “:تعليق العبارة على غري ما وضعت له
يف أصل اللغة على جهة النقل لإلابنة“.و الفرق بني االستعارة و التشبيه أن ما كان من
التشبيه أبداة التشبيه يف الكالم فهو على أصله مل يغري عنه يف االستعمال و ليس كذلك
االستعارة ،ألن خمرج االستعارة خمرج ما للعبارة ليست له يف أصل اللغة.
و يضيف الرماين ليقسم االستعارة إىل ثالثة أقسام:
 -1مستعار.
 -2مستعار له.
 -3مستعار منه.
اللفظ املستعار  :ينقل من أصل إىل فرع للبيان و كل استعارة بليغة هي مجع بني
شيئني مبعىن مشرتك بينهما ليكسب بيان احدمها ابألخر  ،كالتشبيه إال انه ينقل
الكلمة،و التشبيه أبداة الدالة عليه يف اللغة .و كل استعارة حسنة فهي توجب بالغة
بيان ال تنوب مناب احلقيقة
فأصل الداللة قائم عنده على أن كل استعارة البد هلا من حقيقة وهي أصل
الداللة على املعىن يف اللغة  ،كقول امرئ القيس يف صفة الفرس “:قيد األوابد“ و
احلقيقة فيه مانع األوابد و قيد األوابد أبلغ و أحسن،أما يف القرآن فيستشهد جبملة من
األمثلة حيللها حتليال رائعا :
ي َ

ُ

ۡ

ي

َ
ۡ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ َ َ ٗ َّ ُ
َ
نث ً
ورا ، 1٢٣حقيقة
 -قوله تعاىل َ :وقد ِۡم َنا إ ِ ََٰل َما ع ِملوا مِن عم ٖل فجعلنه هباء م

"قدمنا" هنا هي عمدان  ،ة قدمنا ابلغ منه ألنه يدل على انه عاملهن معاملة القادم من

 - 1سورة الفرقان ،اآلية 23
66

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

سفر  ،ألنه من اجل إمهاله هلم كمعاملة الغائب عنهم ،مث قدم فرآهم على خالف ما
أمرهم ،ويف هذا حتذير من االغرتار ابإلسهال  ،و املعىن الذي جيمعهما العدل  ،الن
العمد إىل إبطال الفاسد عدل  ،و القدوم ابلغ ملا بينا  ،وأما هباء منثورا فبيان قد اخرج
ما ال تقع عليه احلاسة إىل تقع عليه احلاسة ،وهبذا جند أن الرماين حلل اآلية حتليال رائعا
،موضحا حقيقتها ليبني فضل االستعارة ووجه بالغتها و سر اجلمال يف التعبري بلفظ
قدمنا بدال من عمدان ،كل ذلك جيعل القارئمتمثال ابلسر البالغي يف التعبري ابالستعارة
1و احلقيقة فبلغ مبا تؤمر به  ،مث يوضح
 و مثله قوله تعاىل  :فَٱ ۡص َد ۡع ب ِ َما تُ ۡؤ َمر َُمجاهلا فيقول “:االستعارة ابلغ من احلقيقة الن الصدع ابألمر البد له من أتثري كصدع
الزجاجة  ،والتبليغ قد يصعب حىت ال يكون له أتثري فيصري مبنزلة ما مل يقع  ،و املعىن
الذي جيمعهما اإليصال  ،إن اإليصال الذي له أتثري كصدع الزجاجة ابلغ“

2

و مما يوضحه الرماين أيضا من وجوه البالغة مجال االستعارة  ،استخدام القرآن
للحواس يف عرض املعاين يف قوله تعاىل :

ََ َ ي َۡ َ َ ً َۡ ََ ٗ َ َ َ َۡ َ َ ٗ َ َ
أتىَٰها أم ُرنا َۡلال أو نهارا فجعلنَٰها ح ِصيدا كأن

َۡ
َّ
َ َ َٰ َ ُ َ ُ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ
ۡ
َٰ
ل ۡم َت ۡغ َن بِٱۡلم ِس كذل ِك نف ِصل ٱٓأۡلي ِت ل ِقو ٖم يتفكرون ٢٤

3

أصل احلصيد للنبات حقيقة

مهلكة  ،و االستعارة ابلغ ملا فيه من اإلحالة على إدراك البصر .ويف قوله تعاىل
َ

ۡ

َّ
َ
ٱَّللِ بإذنِهِۦ َو ِ َ
َس ٗاجا ُّمن ِٗريا 4٤٦ويقول يف قوله تعاىل
َ :وداع ًِيا إَِل
ِِ

َ ُ ََ َ ٗ
يقا َو ِ َ
ه
 :س ِمعوا لها ش ِه

- 1سورة احلجر اآلية .94
- 2الباقالين إعجاز القرآن-أنظر أيضا:قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية لعبد العزيز عبد املعطي عرفة –عامل
الكتب ص .327
- 3سورة يونس اآلية .24
- 4األحزاب اآلية .46
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َت ُف ُ
ور  ٧شهيقا حقيقته صوات فظيعا كشهيق الباكي،و االستعارة أبلغ منه و أوجز،و

املعىن اجلامع بينهما قبح الصوت(متيز من الغيظ) حقيقته من شدة الغليان ابالتقاد و
االستعارة أبلغ منه.
و أردت هنا أن أضيف إىل جانب األمثلة البالغية اليت ذكرها الرماين مجال حتليله
الذي يذهب معه الباحث و القارئ مذهب الدهشة و اللذة معا،و الوقوف وجدانيا أمام
بالغة االستعارة و التحليل ،الذي يورده العلم ها هنا مثال استمتع معي سيدي القارئ
َ

َ

َ

ٗ

هبذه الصورة  :إِ َذا َ رأ ۡت ُهم مِن َّمكن بَ ِعي ٖد َس ِم ُعوا ل َها َت َغ ُّيظا َو َزف ِٗريا  1١٢و معناه واقع
استقباهلم لاليقاع هبم استقبال املغتاظ،يزفر غيظا عليهم و أيضا

قوله:و إنه ف أم الكتاب

لينا و حقيقته أصل الكتاب هو أبلغ ألن األم أمجع و أظهر فيما يرد إليه مما ينشأ
َ

َ

ۡ

ت َعن ُّم َ
منه،و قال تعاىلَ  :ول َّما َسك َ
وس ٱل َغ َض ُب2و حقيقته انتفاء الغضب.

مث ميضي يف بقية اآلايت اليت حشدها على هذا النحو مبا ال يدع جماال ملستزيد و
ال ملعقب بعده.
رابعا :التالؤم :التالؤم يف تعريف الرماين نقيض التنافر ،و التالؤم تعديل احلروف يف
التأليف ،و التأليف متنافر و متالئم يف الطبقة الوسطى و متالئم يف الطبقة العليا.3
و ذكر لذلك مثال من شعر العرب:
قفر
و قرب حرب مبكان ُ

و ليس قرب قرب حرب قربُ

- 1سورة الفرقان اآلية 12
- 2سورة األعراف اآلية .154
 - 3مقال :بالغة اخلطاب القرآين عند الرماين –د.حفان مليكة.
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و ذكروا أن هذا من أشعار اجلن ألنه ال يتهيأ ألحد أن ينشده ثالث مرات دون
تلكؤ،أو تلعثم و أما التأليف املتالئم يف الطبقة الوسطى و هو من أحسنها فكقول
الشاعر:
رمتين و سرت هللا بيين و بينها

عشية آرام الكناس رسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

رميم اليت قالت حلريان بيتهـ ـ ـ ــا

ضمنت لكم أال يزال يهيـ ـ ـ ـ ـ ــم

أما التالؤم يف الطبقة العليا القرآن كله و ميثل للمتنافر و املتالئم يف الطبقة
الوسطى.
فائدة التالؤم :تظهر عند الرماين يف حسن الكالم يف السمع،و سهولته يف اللفظ،1وتقبل املعىن له يف النفس ملا يرد عليها من حسن الصورة و طريق الداللة و يضرب لذلك
مثال للمقاربة:
مثل فرادة الكتاب يف أحسن ما يكون من اخلط احلرف و قرائته يف أقبح ما يكون
من احلرف و اخلط ،فذلك متفاوت يف الصورة و إن كانت املعاين واحدة.
فهو يقصد من فائدة التالؤم القشرة السطحية للقرآن الكرمي و نعين هنا اجلانب
املوسيقي من حيث ترتيب سكناته و حركاته يف صورة تراتح هلا النفس و تتقبلها األذن و
هذه الناحية مع حسنها و بلوغ القرآن فيها حد اإلعجاز إال أهنا ال تقوم به كامال.
و فائدة التالؤم تقع عند الرماين يف حسن البيان اليت رمبا أراد هبا ما نطلق عليه يف
ابب من أبواب إعجاز القرآن "النظم"و يطلق عليها الرماين داللة التأليف اليت ال هناية
هلا.2
خامسا :بب الفواصل:و من وجوه بالغة القرآن أيضا و إعجازه،الفواصل و ذلك ملا
تضفيه على األسلوب بالغة و بيان حسن،إضافة إىل ذلك اجلو املوسيقي الذي يرتك أثره
- 1النكت املصدر نفسه ص 95
 - 2النكت  ،املصدر نفسه  ،ص 95بتصرف
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يف النفس و حيرك الوجدان فتتجاوب مع طباع اإلنسان،انهيك عن حسن وقع املعىن يف
الفهم،و هنا جند القرآن حيتل املرتبة األوىل نظما من بني النظوم بلغت حد اإلعجاز.
مفهوم الفواصل" :حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاين و الفواصل
بالغة و األسجاع عيب"و ذلك أن الفواصل اتبعة للمعاين،و أما األسجاع فاملعاين اتبعة
هلا و هو جوهر ما ميكن أن توجه احلكمة يف الداللة.
فائدة التالؤم:ال تتعقد الفائدة هنا لصوت أو اللفظ بل تتعداه إىل املعىن،فتجعل له قبوال
يف العقل و ارتياحا يف النفس،فهو يسند الفائدة إىل اللفظ و املعىن على السواء،فحسن
النظم و تعديل الكالم ال أييت إال ابلعناية ابأللفاظ و املعاين،و ذلك بوضع األلفاظ يف
مواضعها فتأيت اللفظة جبانب أختها منسجمة متالمحة،الشيء الذي يزيد املعىن وضوحا
و كشفا هباء و حسنا.و يتفق الرماين مع اجلاحظ يف أن البالغة احلقوقية إمنا تقع يف
حسن الصياغة و مجال التصوير.
و الفواصل على وجهني:احلروف املتجانسة،واحلروف املتقاربة.
-1احلروف املتجانسة :كقوله

َ ي َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َّ َ ۡ ٗ
ق  ٢إَِل تذك َِرة
تعاىل:طه  ١ما أنزنلا عليك ٱلقرءان ل ِتش

َ َۡ
ش ،1٣و كقولهَ :و ُّ
ُي َ َٰ
ٱلطورِ َ ١وك َِتَٰ ٖب َّم ۡس ُطورٖ .2٢
ل ِمن
ٱلرحِي ِم َ ٣مَٰل ِ َ ۡ
ٱلرِنَٰمۡح َّ
-2احلروف املتقاربة :كامليم من النونَّ :
ِين ٤وكالدال مع
ِك يو ِم ٱل ِ

الباءيف قوله تعاىل :

ي َ َُۡۡ
ان
ق ۚ وٱلقرء ِ

ۡ

ٱل َم ِجي ِد ١و إمنا يف الفواصل احلروف املتقاربة ألنه

- 1سورة طه اآلايت.4-3-2-1:
- 2سورة الطور اآلية .2-1
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مكتنف للكالم من البيان فهي رأيه ال حتتمل ذلك ألهنا ليست يف الطبقة العليا البالغة
كما القرآن الكرمي.
فقد يتوهم البعض أن ختام فواصل القرآن املتوافقة هي من السجع،و التحقق
يقتضي الفصل بني األمرين،فالفواصل من وجوه بالغة القرآن و إعجازه و األسجاع
عيب فهي من احملسنات البديعية اليت حيمد إليها املتكلم حني يريد أن يرتفع بكالمه من
منزلة النثر العادي،إىل نثر فين له موسيقى معنية و يراعي يف الكثري من العناية ابلصياغة
اللفظية و مجال األداء.
فإن غاية الرماين يف ذم السجع و رفضه من قبيل تنزيل القرآن من الوصف الالحق
بغريه من الكالم املروي،عن الكهنة و غريهم،الذي يقصد به احتاد احلروف،من غري نظر
إىل املعىن،و من غري أن تكون للمعاين يف ذاهتا قيمة،كما جاء عن بعض الكهان "و
األرض و السماء و الغراب الواقعة بنقعاء،لقد نفى اجملد إىل الشعراء كثرة شيوعه يف القرن
الرابع هجري،و اإلفراط يف تكلفه و العفو يف التأنق و الفظي.
كل السجع مذموم متكلف يرهق السمع و األلفاظ و
و لكن السؤال هنا هل ّ
املعاين؟أليس من السجع ما يزيد املعاين قوة،و تكون فيه املعاين متبوعة و ليست
اتبعة؟فريى العلماء خالف ما ذهب إليه الرماين فيه جانب كأيب هالل العسكري و ابن
سنان اخلفاجي،فرأي الرماين فيه جانب من التعسف فالسجع ال عيب فيه ما دام أييت
طوعا سهال اتبعا للمعاين و هو من صميم البالغة أيضا.1
و هذا قول البن سنان اخلفاجي يرد الرماين":و أما قول الرماين أن السجع عيب
و الفواصل بالغة على اإلطالق فغلط،ألنه إن أراد ابلسجع ما يكون اتبعا للمعىن،و

- 1حيىي العلوي-الطراز –دار الكتب العلمية بريوت-لبنان 1400هـ1980/م.ج،3ص21
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كأنه غري مقصود،فذلك بالغة و الفواصل مثله،و إن كان يريد ابلسجع ما تقع املعاين
اتبعة هلا و هو مقصود متكلف فذلك عيب و الفواصل مثله"

1

سادسا-بب التجانس:يقصد به اجلناس،و يقول فيه":جتانس البالغة هو بيان أبنواع
الكالم الذي جيمعه أصل واحد يف اللغة"و التجانس عنده وجهني:مزاوجة و
مناسبة،فاملزاوجة تقع يف اجلزاء و يسوق الشواهد من القرآن الكرمي منها:
ََ
َ
ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ ۡ
ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ
ك ۡم َو َّٱت ُقوا َّ َ
ٱَّلل
ى عل ۡيك ۡم فٱع َت ُدوا عل ۡيهِ ب ِ ِمث ِل ما ٱعتد
املزاوجة:ف َم ِن ٱعتدى علي ۚ
َ

َ

ۡ

َ ۡ
ٱعل ُم يوا أ َّن َّ َ
ٱَّلل َم َع ٱل ُم َّتقِ َي ،2١٩٤يقول :أي جاوزه مبا يستحق على طريق العدل ،إال أنه
و

استعري للتأين يف لفظ االعتداء لتأكيد الداللة على املساواة يف املقدار،فجاء على مزاوجة
الكالم حلسن البيان.
و يقصد الرماين ابلتجانس أو التجنيس،و هو تشابه لفظني يف النطق مع اختالف
املعىن،كما يف قوله تعاىل يف وصف حال الكفار يوم
ۡ

َ

َ

َ

َ

َ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ۡ
ٱلساعة ُيقس ُِم
القيامة:ويوم تقوم

ُ

َ َٰ َ ُ ُ ۡ َ َ
ُ ۡ ُ َ
َ
ون َما ِل ُثوا غ ۡ َ
ون  ،3٥٥فلفظ ساعة األوىل قصد به يوم
ري َساع ٖة كذل ِك َكنوا يؤفك
ٱلمج ِرم
ِ

القيامة،و الثانية املدة الزمانية،فلو قال يوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري وقت
قصري،لفواتنا على السامع السر يف بالغة اجلناس.4و يسوق مثال من أمثال العرب":اجلزاء
ابجلزاء" فاألول ليس جبزاء و إمنا على مزاوجة الكالم.
و يقول عمر بن أيب كلثوم:
 - 1سر الفصاحة ،أبو حممد بن سنان اخلفاجي  ،ط، )1402-1982(1دار الكتب العلمية ،ص . 172
- 2سورة البقرة.
 - 3سورة الروم اآلية .54
 - 4معرتك األقران يف إعجاز القرآن  ،السيوطي ،ج/1ص.303
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أال ال جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهلن أح ـ ـ ـ ـد عل ـ ـ ـينا

فن ـ ـ ـجهـ ـ ـ ـ ـ ـل فـ ـ ـ ـ ـوق ج ـ ـ ـ ـ ـهل اجلاهلينا

و يقول فهذا"حسن البالغة"،1و لكنه ال يرقى لبالغة القرآن،ألنه املزاوجة يف بيت
عمرو ال تؤذن ابلعدل كما آذنت بالغة القرآن يف مثل

َ
ۡ
ٱعتَ َد َٰ
ى
قوله:ف َم ِن

َ

َ ۡ ُ
ك ۡم..اآلية و إمنا فيه اآلذان يراجع الرابل فقط،و يقول يف ذلك عبد املعطي عرفةو
علي

أما قوهلم اجلزاء ابجلزاء فدون بالغة القرآن أيضا،فإن فيه االستعارة لألول و االستعارة يف
الثاين أدىن من االستعارة لألول ألن الثاين يعتدى فيه على مثال األول يف االستحقاق
،فاألول مبنزلة قوهلم اجلزاء ابجلزاء،عن االستعارة مبزاوجة الكالم يف القرآن.2
سادسا :املناسبة :و هي تلك اليت تدور يف فنون املعاين اليت ترجع إىل أصل واحد و من
َ

ُ

َ

َّ

َّ َ
ََُۡ َ
ٱَّلل قُل َ
َصف َّ ُ
ٱنِصفُ ۚوا َ َ
أمثلته هلا قول هللا تعاىلُ :ث َّم َ َ
ون ١٢٧
وب ُهم بِأن ُه ۡم ق ۡوم َل يفقه

3

يقول:جونس ابإلنصراف عن الذكر صرف القلب عن اخلري،و األصل فيه واحد و
هو الذهاب عن الشيء،و أما هم فذهبوا عن الذكر و أما قلوهبم فذهب عنها اخلري و
َّ
ََ ُ َ
ُۡ ُ ُ َ ۡ َۡ َ
ُ
َٰ
ون يَ ۡو ٗما َت َت َقل ُب فِيهِ ٱلقلوب وٱۡلبصر ٣٧
منهُياف

4

.فجونس ابلقلوب التقلب و األصل

واحد،فالقلوب تتقلب ابخلواطر و األبصار تتقلب يف املناظر و األصل التصرف.
سابعا :بب التصريف:و هو عنده على نوعني:تصريف اللفظ.تصريف معىن.

- 1النكت ،املصدر نفسه.ص99
 - 2قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية –د.عبد العزيز عبد املعطي عرفة-عامل الكتب-ص .336
- 3سورة التوبة اآلية .127
 - 4سورة النور اآلية .37
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تصريف اللفظ" :هو تصريفه يف الدالالت املختلفة و هي عقدها به على جهة
التعاقب".1
أما تصريف املعىن :فيقع يف الدالالت املختلفة يف القرآن الكرمي يف معرض حديثه
عن القصص
اتسعا :بب التضمني:هو عنده حصول معىن يف الكالم من غري ذكر له ابسم أو صفة
هي عبارة عنه و يدل الكالم عليه داللة إخبار أو داللة قياس.و هو على وجهني:
 .1تضمني توجيه البنية مثل:الصفة مبعلوم توجب أنه البد من عامل،و هذا يدل
عليه الكالم داللة إخبار ألنه ظاهر من لفظه.

2

 .2تضمني يوجبه معىن العبارة و هو نوعان:
األول :تضمني يوجبه معىن العبارة من حيث ال يصح إال به،مثل الصفة تقاتل
يدل على املقتول ،من حيث ال يصح معه معىن قاتل و ال مقتول فهو على داللة
التضمني.
الثاين :تضمني يوجب معىن العبارة:من جهة جراين العادة كقوهلم "الكر
بستني"،املعىن فيه (بشيء دينارا) فهذا مما حذف،و ضمن لكالم معناه جلراين العادة
به.والتضمني عند الرماين كله إجياز استغين فيه عن التفضيل ،فإذا كان اللفظ داللة
اإلخبار على معاين كثرية،فاقتصر املتكلم على اللفظة الدالة على تلك املعاين و مل
يفصلها،و هو التعريف نفسه الذي ارتضاه الرماين لإلجياز إذ يقول "و اإلجياز "إظهار
املعىن الكثري ابللفظ اليسري"و اإلجياز هو تقليل الكالم من غري إخالل،فعنرتة يدعي أن
شجاعته و قوته بلغت حدا بعيدا،حىت صار كل من يدخل معه يف معركته،إال و قد سبق
إىل أجله قبل أن حيني أجله،و قد اختلف النقاد يف هذا،فعندهم أحسن الشعر أكذبه و
- 1النكت  ،املصدر نفسه  ،ص.108
- 2قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية املصدر نفسه-ص.338
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عند آخرين اعتربوا املبالغة من عيوب الكالم،إذ ال يلجأ املتكلم إىل املبالغة إال عنده
عجزه أن خيرتع معىن مبتكرا.1
مث يرى الرماين:أن كل آية ال ختلوا من التضمني،مل يذكر ابسم أو بصفة و من ذلك
"بسم هللا الرمحن الرحيم"فيقول":قد تضمن التعليم الستفتاح األمور على الرتك به و
التعظيم هلل بذكره،و أنه أدب من أدب الدين و شعار املسلمني"

2

عاشرا :بب املبالغة:املبالغة عنده هي الداللة على كرب املعىن على جهة التغيري عن أصل
اللغة لتلك اإلابنة.و قد أطلق بعض العلماء على هذا الوجه ابإلفراط،و مساه آخرون
ابملبالغة كقدامة بن جعفر.3
و قد تعرض هلا ابن قتيبة يف حديثه عن االستعارة،و مل يفرد هلا اباب مستقال و
استحسنها و عاب على من أنكرها،و املبالغة و هي مجيلة مستحبة يف التعبري و زاد
عليها ابن رشيق قسما اثلثا و هو اإليغال.4مث أن الرماين يفصل تفصيال شامال يف دراسة
و حتليل املبالغة مستهال شرح الكلمة نفسها و مدلوهلا مث يتناول املبالغة و أوزاهنا،و هي
صفة على وزن فعالن و فعول،و فعال و مفعل و مفعال.
و املبالغة عند الرماين على وجوه و أضرب:
 .1املبالغة يف الصفة املعدولة مثل غفار معدول عن غافر:للمبالغة و ذلك على أبنية
كثرية منها فعالن و منها فعال و فعول و مفعل و مفعال...ففعالن كرمحان عدل عن
راحم للمبالغة.

 - 1ثالث رسائل املصدر نفسه،ص102
- 2قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة املصدر نفسه.ص 339و أنظر ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ص
103بتصرف.
- 3قضية اإلعجاز القرآين املصدر نفسه ص 339
 - 4ثالث رسائل يف إعجاز القرآن املصدر نفسه ص.104
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 .2املبالغة بلصيغة العامة يف موضع اخلاصة :و ذلك يشرحه النجار 1بوضع الصفة
العامة يف موضع اخلاصة كقوله عز وجل:

َ َٰ ُ ُ
ك
خل ِق ِ

َ

ۡ
َشءٖ2و كقول القائل "أاتين

الناس"و لعله ال يكون أاته إال مخسة فاستكثرهم فبالغ يف العبارة عنهم.
 .3إخراج الكالم خمرج اإلخبار من األعظم األكرب للمبالغة :كقول القائل جاء امللك
ي

ۡ َ

ٗ

ٗ

إذ ،إذ جاء جيش عظيم له،و منه قوله عز و جل َ :و َجا َء َر ُّب َك َوٱل َمل ُك َصفا َصفا ٢٢
فجعل جميء دالئل اآلايت جميئا له على املبالغة يف الكالم و منه قوله

3

تعاىلََ:أَ ََت ٱ َّ ُ
َّلل

ۡ

ُب ۡن َيَٰ َن ُهم م َِن ٱل َق َوا ِع ِد.4
 .4الضرب الرابع :إخراج املمكن إىل املمتنع للمبالغة كقوله
ۡ

ۡ

َ

َ

َ َ َ ۡ ُ ُ َ َۡ َ
ۡل َّنة
تعاىل :وَل يدخلون ٱ

ۡ

َ َّ َٰ َ َ َ ُ
اط َوك َذَٰل َِك َۡنزِي ٱل ُم ۡج ِرم َِي 5 ٤٠
حت يل ِج ٱ
ۡل َمل ِف َس ِم ٱلِ َي ِ

- 1أثر القرآن يف تطور النقد العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجري.د.حممد زغلول سالم.ص 240وما بعدها بتصرف
- 2األنعام اآلية .6
- 3سورة الفجر.
 - 4سورة النحل اآلية .26
- 5سورة األعراف اآلية .40
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المبحث الرابع
اإلعجاز في محتوى القرآن
و لقينا أن القرآن معجز بكل تتسع له كلمة اإلعجاز و بكل ما يشتمل عليه
القرآن الكرمي من جماالت متعددة ،اليت ذكرها السيوطي يف اتقانه إذ جتاوزت ألفا و
ثالثني وجهات إعجاز ابلنظر  ،إعجاز
ابألسلوب ،إعجاز بعدم التناقض أخبار املاضي ،أخبار املستقبل،اإلعجاز
التارخيي ،اإلعجاز األخالقي ،اإلعجاز التشريعي،اإلعجاز النفسي..........1
و أهن الكالم بعد أن أوجزت ببعض األمثلة عن رأي املتكلمني ابلصرخة يف
إعجاز القرآن الكرمي متنطهم بني راد و مقبل عليها ،و بني مفكر و مرتدد .إذ حاولت
الرتكيز على أهم اخلطوط البارزة يف تلك النظرايت ،كقول إبعجاز بشيء خارج عن
حمتوى القرآن ال تنقل ابلقول الفاضل إىل وجه آخر ،و نظرية أخرى لطاملا أسالت حرب
العلماء.

)1نظرية النظم:
أ-مفهوم النظم:
لغة :التأليف  ،ظمه ،ينظمه ،نظما و نظاما و نظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله ،ومنه نظمت الشعر و نظمته و نظم األمر على املثل ،2و يف القاموس:

 - 1إعجاز القرآن الكرمي -د.فضل حسن عباس (1423هـ1991-م).دار النفائس.ص 163
 -2لسان العرب-أليب الفضل مجال الدين بن مكرم ابن منظور اإلفريقي-اجمللد الثاين عشر .دار صادر-بريوت-لبنان-ص579
ط1
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مجعه أنظمة و أانظيم ،و نظَم السرية و اهلدي كالنظمية ،و الكدادة ،ل َقب ابراهيم بن
سيار املتكلم.1
أما اصطالحا :فال تؤدي هذه الكلمة داللة واحدة يف النقد العريب القدمي و قداستعملها بعض نقاد العرب للداللة على الشكل العام للنص إنطالقا من نظرهتم إىل
وجود نوعني من النظم يف العربية :النثر ،الشعر و ذلك قبل نزول القرآن.
تعترب نظرية النظم أو القول ابإلعجاز يف نظم القرآن أبرز ما قدمه القدماء من
دراسات حول إعجاز القرآن ،يقول د.عدانن زرزور يف مؤلفه القرآن و نصوصه ":و لعل
أحدا مل يقع قبل اجلاحظ رمحه هللا على هذه اللفظ ذاهتا -نظم القرآن -سواءا تردد
مفهومها يف أذهان هؤالء الذين أو فيما أثر عنه.
قال ابن عطية " :2الصحيح و الذي عليه اجلمهور و احلذاق يف وجوه إعجازه
أنه بنظمه و صحة معانيه و توايل فصاحة ألفاظه ،و ذلك أن هللا أحاط بكل شيء
علما ،و أحاط ابلكالم كله علما". 3
و قد ثبت أن مفهوم النظم نطقت به أقالم النحاة يف معرض حتليلهم الكالم و
وقوفهم عند اجلملة و ما حيدص فيها من تقدمي و أتخري أو حذف و ذكر أو فصل أو
وصل ،سيبوايه ( ت 180.هـ )" مراعاة أحوال النحو مع اإلعتماد على الدقة يف
اإلستعمال ،حيث يذكر أن لكل استعمال معناه ،و تغيري اإلستعمال البد أن ينشأ عنه
تغيري املعىن".

 - 1القاموس احمليط-جمد الدين حممد بن يقعوب الفريوز أجادي (187هـ) حتقيق :مكتبة حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة
إبشراف :حممد يعز العرقسوسي ط )1426-2005( 8ص 1162
 -2ابن عطية :هو أبو حممد عبد احلق ابنت غالب األندلسي املغريب الغرانطي ،ت 541هـ
 -3معرتك األقران يف إعجاز القرآن – العالمة الشيخ جالل الدين السيوطي ،اجمللد األول -ظبطه أمحد مشس الدين ،دار الكتب
العلمية ط 1ض 23
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أما أبو عبيدة معمر بن مثىن(210هـ) يف معرض مناقشته جماز القرآن ،و إن مل
حيدد معامل النظم و لكنه قام برتشيد الذوق البالغي معتمدا على فقه اللغة العريب ،و
أساليبها و استعماهلا و النفاذ إىل خصائص التعبري فيها.1
عن بشري بن معتمر( 2ت 201هـ) إذ يقول " :فإذا وجدت اللفظة مل تقع موقعها
و مل تصر إىل قرارها إىل حقها من أماكنها املقسومة هلا و القافية مل حتل يف مركزها و مل
تتصل بشكلها  ،و كانت قلقة يف مكاهنا ،انفرة من موضعها فال تكرهها على إغتصاب
األماكن و النزول يف غري أوطاهنا".3
اما أبو هالل العسكري فقد أورد كالما مقتضبا عن اإلعجاز بني التلميح و
التوضيح يف معرض حديثة عن حسن النظم و جودة الرصف و السبك يف مؤلفه العظيم
الصناعتني ،إذ قال " :إذا كان املعىن وسط  ،و رصف الكالم جيدا كان أحسن موقفا و
أطيب مستمعا ،و عاد بنا إىل تعريف الفريوز أابدي ملعىن النظم إذ يضيف واصفا مبنزلة
العقد إذا جعل كل خرزة منه إىل ما يليق هبا كان رائعا مين الرأي و إن مل يكن مرتفعا
جليال ،و إن اختل نظمه فضمت احلبة منه إىل ما ال يليق هبا اقتحمته العني و إن كان
فائقا مثينا ،و حسن الرصف أن توضع األلفاظ يف مواضعها و متكن يف أماكنها و ال
يستعمل فيها التقدمي و التأخري ،و احلذف و الزايدة إال حذفا ال يفسد الكالم و ال
يعمى املعىن ،و تصم كل لفظة منها إىل شكلها إىل لفظها و سوء الرصف تقدمي ما
ينبغي أتخريه منها ،و صرفها عن وجوهها ،و تغيري صيغتها و خمالفة اإلستعمال يف
نظمها.

 - 1نظرية النطم ،د .صاحل بلعيد -دار هومة للطباعة و النشر -اجلزائر  2001ص 95
 -2هو :أبو سهل اهلاليل ،مؤسس فرع اإلعتزال يف بغداد ،تويف سنة 210هـ
 -3أثر النحاة يف البحث البالغي ،عبد القادر حسني-ص  /374دار غريب للطباعة و النشر1998.
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قال العتايب ":األلفاظ أصباد و املعاين أزواج :و إمنا نراها بعيون القلوب ،فإذا
قدمت منها مؤخرا ألفسدت الصورة و غريت املعىن".1
كما أسلفنا سابقا رأي اجلاحظ و تعريفه للبالغة أو النظم على أن تالئم ألجزاء
يف جودة الشعر ،و سهولة املخارج ،لنعلم أنه بذلك أفرغ إفراغا واحدا و سبك سبكا
واحدا فهو جيري على اللسان كما جيري الدهان.
أما ابن قتيبة (276هـ):جعل اهتمامه يف العالقات النحوية بني ألفاظ العبارة وقد
أفرد اباب لتأويل احلروف اليت على القران هبا االستحالة وفساد النظم .
أما ابراهيم بن املدبر(ت276هـ) ينصح الكتاب ويوضح هلم ما جيب مراعاته يف
الكتابة مبا هو من صلب النظم بوضع املعىن يف موضعه وتعليق كل لفظة على طبقها من
املعىن.
واملربد (285هـ) "حق البالغة احاطة القول ابملعىن ،واختيار الكالم وحسن
النظم حىت تكون الكلمة مقاربة ألختها ومعاضدة شكلها ".
وقد ومسه ابن جرير الطربي (ت310هـ) ابلتأليف ،والتأليف من معاين النظم
،وجعل القاضي عياض (ت544هـ) من وجود اعجاز القران بقوة 2نظمه حيث قال
الوجه الثاين من اعجاز القران بقوة نظمه حيث قال "الوجه الثاين من اعجازه صورة
نظمه العجيب واالسلوب الغريب املخالف ألساليب العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي
3

جاء عليه "...

 - 1كتاب الصناعيني (الكتابة و الشعر) – تصنيف أيب هالل احلسن بن سهل العسكري – حتقيق (علي حممد البجاوي –
حممد أبو الفضل ابراهيم ط1371(1ه1952-م) ص. 161-160
 - 2أثر النحاة يف البحث البالغي ص. 276
 - 3أتويل مشكل القران –ابن قتيبية ،حتقيق ابراهيم مشس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،ص 4
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و أما القاضي أيب حممد ابن عطية األندلسي(تـ546هـ) القائل يف تفسري قوله
تعاىل ":فأتوا بسورة من مثله": 1"...و اختلف املتئولون على من يعود الضمري يف قوله
"مثله" :فقال مجهور العلماء :هو عائد على القآرن مث اختلفوا فقال األكثر من مثل
نظمه و وصفه و فصاحة معانيه اليت يعرفوهنا و ال يعجزهم إىل التأليف الذي خص به
القرآن" ،و به وقع اإلعجاز على قول حذاق النظر"

2

و املراد ابلنحو عند السري يف النحوي(تـ 358هـ) ليس حركات اإلعراب فقط،
و إمنا هو يف وضع الكلمات و ترتيبها ،و إن املراد ابملعاين هو معاين النحو من حيث
التقدمي و التأخري و توخي الصواب.
و قد انقش مسألة النظم علماء آخرون هلم جهود قيَمة يف مسائل البالغة و
اإلعجاز ،و من أسلفت ذكرا كان للمثال ال للحصر ،و نذكر يف هذا املقام ايب احلسن
عبد اجلبار األسد أابدي (تـ415هـ) العامل الفذ امللقب ابلقاضي عبد اجلبار الذي يعطي
امليزة يف اإلعجاز لضم الكلمات إىل بعضها ال إىل املعاين" العقل" .و مل يعط قيمة
لللفظة املفردة و فصاحتها يف الكالم ابلضم على طريقة خمصوصة ،و حاولت قدر
اإلمكان أن أمجل دون إقالل و أن أختصر مع حترز و أن أتطرق إىل مجهرة األقوال يف
نظم القرآن مبا هو متاحخ موضوع و منهجية ،و قد خرجت يف مباحث سابقة على
أقوال علماء كان هلم ابع غري يسري مع علم اإلعجاز عموما و نظمه خصوصا(
اجلاحظ -الرماين).
أما يف هذا املبحث فذكرت مناذج ثالثة رأوا جوهر اإلعجاز و سره يف حمتواه بعيدا
عن الصدفة و نظرايهتا ،و ذلك قليل من كثري ،و غيظ من فيض.3

 - 1سروة البقرة -اآلية 23
 - 2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -ابن عطية -ج - /1ط1422( 1هـ2001-م) دار الكتب العلمية .ص6
 - 3أثر النحاة يف البحث البالغي -د .عهبد القادر حسني1998(- -م) دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،ص297
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)2جهود العلماء و نظرية النظم:

أ-جهود اخلطايب و نظرية نظم القرآن:
 ترمجته :هو أبو سليمان محد بن حممد ابن ابراهيم البسيت اخلطايب 1اللغوياحملدث ،ولد على ما ذكره الذهايب سنة بضع عشرة و ثالمثئة 2عامل كثري الرتحال ،طاف
البالد اإلسالمية منقبا عن أسباب العلم و طرق حتصيله ،شهد له السمعاين" ابإلمامة" و
الفضل( .)2و عنه قال الثعاليب" كان يشبه ابيب عبيد القاسم بن سالم يف عصره علما و
أداب و زهدا و ورعا و تدريسا و أتليفا ،إال أنه كان يقول شعرا حسنا و كان أبو عبيد
مفحما."3أقام يف نيسابور ردحا من الزمن مث رحل إىل ما وراء النهر و اشرتى به املقام يف
مدينة سبت* ،بقي فيها إىل أن تويف سنة ست و مثانني و ثالمثائة(386هـ).
إن زاده العلمي ،و ذكاؤة الواسع ،و الثقافة الرحيبة تركت أثرا يف اتريخ التأليف يف
العامل اإلسالمي ،فاخلطايب ترك لنا من العلم ما كان مذهال و حمال لكثري من الدراسات
العلمية من خالل مؤلفاته و حبوثه ،كمعامل السنن يف شرح سنن إىل داوود و كتاب
الغزلة ،و كتاب إصالح خطأ احملدثني و كتاب بيان إعجاز القرآن الكرمي.
و كتب أخرى ما تزال خمطوطة ،شرح البخاري"و شرح"ألمساء هللا احلسىن"
و"غريب احلديث"و "كتاب الغنية عن الكالم و أهله".
و الذي يعيننا من آاثره و يتصل مبوصوع البحث كتابع" بيان إعجاز
القرآن"اليت نشرها عبد احلليم عليجرة ( )1953مث نشرت مرة أخرى بتحقيق الفاضلني
- 1إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين القفطي ،حتقيق :حممد ابو الفضل ابراهيم ،ط،1دار الفكر العريب  ،ج،1ص160
 - 2من أعالم النبالء-مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب-الطبعة الثانية و العشرون -ج-17ص-23ط(-)2001
مؤسسة الرسالة.
 - 3معجم األدابء -إرشاد األديب إىل معرفة األديب -شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي(تـ626هـ)-
حتقيق –إحسان عباس- /دار العرب –بريوت – لبنان  ،ج 3ص626
 -تقع مدينة سبت يف أفغانستان مشال عاصمة كابول.
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حممد أمحد خلف هللا و د.زغلول سالم ضمن رسائل يف إعجاز القرآن و قد اشتهرت
رسالة اخلطايب ألهنا كانت من أوائل الرسائل اليت تصدت لقضية اإلعجاز.
 طبقات الكالم عند اإلمام اخلطايب:
جند اخلطايب يرفض مقولة الالتعليل ألسرار إعجاز القرآن ألهنا على صقوله" أشكال
أصل على إهبام" و حياول حتديد أسباب العلة يف اإلعجاز ،أي تقدمي أدوات البحث اليت
تعني على استكشاف مناحي اإلعجاز يف النص القرآين.
لذا جنده ذهب مذهب سابقيه و مذهب الرماين إذ قسم أجناس الكالم إىل مراتب:
 -1البليغ الرصيف اجلزل
 -2الفصيح القريب السهل
 -3اجلائر الطلق الرسل
و يضيف ":من القسم األول أعلى طبقات الكالم و أرفعه و الثاين أوسطه و
الثالث أدانه و أقربه". 1
فحازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة ،و أخذمتن كل هذه
األوصاف منط ،و بعد أن حدد طبقات الكالم أشار إىل الوجوه اليت اعتربها وراء عجز
العرب حيث حتداهم القرآن فيقول:
" و إمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور منها :أن علم ال حييط جبميع ألمساء
اللغة العربية ،و أبلفاظها اليت هي ظروف تلك املعاين و احلوامل هلا،و ال ترتك أفهامهم
مجيع املعاين .فالكالم ثالثة :لفظ حامل ،و معىن به قائم مث يقول ":واذا أتملت القران
وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة ،حىت ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح
وال أجزل وال أعذب من ألفاظه وال نظما أحسن أتليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه"
-1ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ( الرماين-اخلطايب-عبد القاهر اجلرجاين) حتقيق( حممد خلف هللا -حممد زغلول سالم) ط2

( ، )1968-1387دار املعارف ،مصر ،ص 26
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مث يضيف واصفا القرآن " :واذا أتملت القران وجدت هذه األمور يف غاية الشرف
والفضيلة حىت الترى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل والأعذب من ألفاظه وال نظما
أحسن أتليفا وأشد تالؤما وتشاكال من لفظه  "1ويف رأيه أن سر االعجاز كامن يف
اخلاصية اليت تتميز هبا كل لفظة عن سابقتها يف بعض معانيها. 2
"فاللغة وعاء الفكر  ،وعماد احلضارىة اإلنسانية  ،فال تفكري بال لغة و ال جمتمع
أيضا ".
و هنا يفصح اخلطايب عن رؤيته اللغوة اخلاصة  ،من خالل متييزه بني بنية الدال
و املدلول  ،فالقرآن إذن معجز بنظمه و يزيد من روعة هذه النظم إنسجامه و مالئمته
للموةضوعات املختلفة اليت حيفل هبا القرآن الكرمي  ،ك التشريع و حماسن األخالق و
زجر عن مساوئها. 3

خصائص نظم القرآن عند اخلطايب :
يتميز النظم عند اخلطايب جبملة من اخلصائص :
.1هتذيب األلفاظ و إخضاعها للسياق  :إبخضاع اللفظ يف القرآن املقتضى احلال
ليؤدي املعىن امنوط به  ،فغريب اللفظ ال يعترب غريبا يف ذاته  ،و ال تصح تسميته ابلبليغ
 ،و أما ما ذكر من قلة الغريب يف ألفاظ القرآن ابإلضافة إىل الواظح منها فليست الغرابة
مما اشرتطه  ،و إمنا يكثر الوحشي الغريب يف ككالم األوحاش من الناس.

 - 1نفس املصدر السابق صفحة 27
 - 2نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد العريب القدمي  .أمحد سيد حممد عمار – ط 1421 (1هـ –  1998م ) صفحة
 – 82دار الفكر املعاصر – بريوت – لبنان  ،و أنظر  :إعجاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق  .د.مفين شرف  :عن اجمللس
األعلى للشؤون اإلسالمية  ،اللجنة العامة للقرآن و السة – الكتاب الرابع  1970 – 1930ص  48بتصرف .
- 3أصول النظرية البالغية – حممد حسن عبد هللا – ط  1418 ( 3هـ  1998 -م ) – ص 156مكتبة وهبة – مصر .
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 .2كثري من ألفاظ القرآن مع شرح مدلوالهتا شرحا دقيقا  ،تبدو مشرتكة يف
مدلوهلا مشاهبة يف معانيها  ،و هي إما فروق يف املعاين أو فروق يف اإلستعمال و
الرتكيب . 1كأن تكون الكلمة متعدية ملفعول واحد أو مفعولني أو الزمة  ،و يضيف يف
بيان الفروقات اللغوية فاإلعجاز يقع وضع كل نوع من األلفاظ اليت تشتمل عليها فصول
الكالم موضعة  ،األخص  ،أي وضع الكلمة يف مكاهنا الذي لو حدث وز غريانها
لكان له األثر إما بتغيري املعىن أو بفساد رونقها  ،و هذا يتناىف متاما مع أسس البالغة ،
ذلك أن يف الكالم ألفاظ متقاربة يف املعاين  ،حيسب أكثر الناس أهنا متساوية يف إفادة
بيان مراد اخلطاب  ،كالعلم و املعرفة  ،و احلمد والشكر  ،و البخل و الشح  ،و
ُ َ

ۡ

َ ُ َۡ
َ َٰٓ َ ُ ُ ُ ۡ ُ َ
ون  2 ٩فقد زعم
سهِۦ فأولئِك هم ٱلمفل ِح
يستشهد هنا بقوله تعاىل َ  :و َمن يُوق ش َّح نف ِ

البعض أن البخل منع احلق و هو ظلم  ،و الشح ما جيده الشحيح يف نفسه من احلزازة
غند أداء احلق و إخراجه من يده

3

ما رواه ابن مسعود عن شداد عن أيب شعثاء قال  " :قلت لعبد هللا ابن مسعود :
اي أب غبد الرمحن إين أخاف أن :ون قد هلكت  ،قال  :و مل ذاك ؟ قلت  :ألين
مسعت هللا يقول ( و ذكر اآلية السابقة من سورة احلشر  ،و أان رجل شحيح ال يكاد
خيرج من يدي شيء  ،قال  :ليس ذلك الشح الذي ذكره هللا يف القرآن  ،و لكن الشح
أن أتكل مال أخيك ظلما و لكن ذلك البخل  ،و بئس الشيء البخل )

4

 - 1أثر القرآن يف تطور النقد العريب – د.حممد زغلول سالم ص  ، 157و بيان إعجاز القرآن  ،اخلطايب ( حتقيق حممد خلف
هللا –حممد زغلول سالم) ص36
- 2سورة احلشر األية 59
 - 3ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  -املصدر نفسه ص 29
 - 4املصدر نفسه ص36
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فواضح أن اخلطايب يرى خبصوص األفظان أن يكون الفظ مستقرا يف مكانه الالئق به
الذي يتطلبه املعىن  ،و من حوصلة حديثه عن الفروق اللغوية انتهى إىل ما يلي :
 غلط بعض املفسرين يف القرآن الكرين بسبب معرفتهم الدقيقة ابلفروق اللغوية هتيب كثري من السلف تفسري القرآن حذر الزلل و اخلطأ و حذر احنرافهم عن املقصدالذي أنيط به اللفظ .
 حث النيب صلى هللا عليه و سلم على تعلم معاين غريب القرآن و إعرابه . أن العرب مل تقوى على معارضة القرآن حينا  ،فهم قوم أدرى و أعلم مبواطن الفصاحةو البالغة و يقيهم أبنه ال جياري جعلهم يتجنبون معارضته و يعجزون عن حتديه .
األساس الثاين  :رسوم النظم و هنا احلديث عن حاجة إىل الثقافة و احلذق  ،ألهنا
على حد تعبريه " جلام األلفاظ و زمام املعاين وبه تنتظم أجزاء الكالم " .

1

فعناصر اجلمال اليت منها اإلعجاز ترتكز عند اإلمام اخلطايب فيما أييت بيانه:
 أوال :اللفظ اثنيا :املعىن األصلي اثلثا :نظوم التأليف للعبارة.خصائص األسلوب القرآين عند اخلطايب:اإلعرتاضات املوجهة لنظم القرآن و نقضها:يف معرض حديثه عن الطاعنني يف جوانو وصفهم بعض اآلايت مبجانبتها ألسس الفصاحة ،و بعدها عن ما عرفوه من وجوه
البيان ،و يعود فيذكران إىل حاجة األديب القارئ للقرآن املتفحص لدقائق أسرار بيانه إىل
الذوق البالغي اللغوي و هذا تفصيل ذلك:

- 1أثر القرآن يف تطور النقد العريب القدمي ،د.أمحد سيد عمار املصدر السابق نفسه،ص ، 36أنظر أيضا قضية اإلعجاز القرآين
و أثرها يف تدوين البالغة  .د.عبد العزيز عبد املعطي عرفة ص  398بتصرف .
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 - 1عابواعلى قوله تعاىل "فأكله الذئب" واملعلوم أن األكل ال خيتص بفعل السباع وامنا
االفرتاس فكان األجدر يف ظنهم قول":فرشه السبع" فاألكل عام ال خيتص به نوع من
احليوان  ،وكقوله أيضا "ذلك كيل يسري" قالوا وما اليسري والعري والكلمة ضد أختها.
وجواب اخلطايب أن القول يف وجود ألفاظ القران وبالغتها على النعت الذي وصفه
الطاعنون ال يقع فيه اال جاهل  ،ففي قوله تعاىل:
ي َ

َّ

َ

َ ۡ
ََ َ َ
َ
َ َ
ِند َمتَٰ ِع َنا فأكل ُه
َوت َرك َنا يُو ُسف ع

ُ

ب َو َما أ َ
ٱَّلِئۡ ُ
نت ب ِ ُم ۡؤم ِٖن نلَا َول ۡو ك َّنا َصَٰ ِدق َِي  1١٧فان االفرتاس معناه يف فعل السبع القتل

وأصل الفرس دق العنق والقوم ادعوا على الذئب أنه أكله جبميع أجزائه
 /1احلذف و اإلجياز  :وقد استشهد بقوله تعاىل:
َۡ

َ

ۡ

ۡ ُ َ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ٗ ُ َ ۡ
ۡل َبال أ ۡو
ولو أن قرءانا س ِريت بِهِ ٱ ِ

َ

ُق ِط َع ۡت بِهِ ٱۡلۡر ُض أ ۡو ُُك َِم بِهِ ٱل َم ۡو َٰتِۗ 2 فإن اإلجياز يف موضعه ،و حذف ما يستغىن عنه من
الكالم نوع من أنواع البالغة ،و قد جاز حذف اجلواب يف ذلك و حسن ألن املذكور
منه بدل على احملذوف و املسكوت عنه من جوابه ويضيف فيضرح ذلك و يعلل بقوله
"الن املعقول من اخلطاب عند اهل الفهم كاملنطوق به و املعىن  :ولو ان قراان سريت به
اجلبال او قطعت به االرض او كلم به املوتى لكان هذا القرآن.3
و هو ما ذكره الرماين أيضا إذ قال  " :و إمنا صار احلذف يف مثل هذا أبلغ من الذكر
ألن النفس تذهب كل من هب  ،و لو ذكر اجلواب لقصرال على الوجه الذي تضمنه
البيان  ،فتلك نغمة جدلية مل نسمعها "

4

 -1سورة يوسف االية 17
 - 2سورة الرعد اآلية 31
- 3ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  .املصدر نفسه ص52
 - 4قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة – د.عبد العزيز عبد املعطي عرفة ط . 1عامل الكتب  .ص 324
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 /2التكرار  :و فند اإلمام قول الطاعنني يف التكرار  ،و قسمه يف القرآن إىل قسمني :
تكرار مذموم  :و هو الذي ميكن اإلستغناء عنه و غري مستفاد به .
و الضرب األخر ما كان خالف هذه الصفة  ،فإن ترك التكرار يف املوضع الذي
يتضمنه و تدعو احلاجة إليه فيه إبزاء تكلف الزايدة يف وقت احلاجة إىل احلذف
ابإلختصار  ،و إمنا حيتاج إليه و حيسن إستعماله يف األمور املهمة اليت قد تعضم العناية
هبا و خياف برتكه وقوع الغلط و النسيان فيها و اإلستهانة بقدرها  .و قد يقول الرجل
لصاحبه يف احلظ و التحريض على العمل  :عجل عجل  ،و ارم ارم  ،و كقول الشاعر
عبيد بن األبرص: 1
هال س ـ ـ ـ ـألت مجـ ـ ـ ـ ـ ــتوع كنـ ـ ـ ـ ـ ـ

دة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم ول ـ ـ ـو أي ـ ـ ـن أيـ ـ ـنا

و قد بلغنا القرآن أبسباب التكرار يف األخبار و القصص :2يف قوله تعاىل  :
َ

ۡ

َ

ۡ َ َ َّ

َّ

َ َ ۡ َ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ
ون ،3  ٥١و قوله أيضا :
۞ولقد وصلنا لهم ٱلقول لعلهم يتذكر

ۡ
َ َ َّ ۡ
َصف َنا فِيهِ م َِن ٱل َوعِي ِد
و

َ َّ

َ ُ ۡ َ َّ ُ َ
ون . 4فكذلك يف سورة املرسالت يقول اخلطايب ذكر أهوال يوم القيامة و
لعلهم يتق

جدد تذكريان ابلوعيد لتنقص البالغة يف القرآن و أكد يف إقامة احلجة  ،و يف تكرير قوله

 - 1وهو عبيد بن األبرص بن جشم بن عامر بن هز بن مالك بن احلارث بن سعد ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن جزمية الشاعر
املشهور.ومنهم ابن األبرص الفزاري وهو زايد بن األبرص أحد بين مشخ ابن فزارة شاعر انظر ملؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء
وكناهم وألقاهبم وأنساهبم وبعض شعرهم ،أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي (املتوىف370 :هـ) احملقق :األستاذ الدكتور ف.
كرنكو :دار اجليل ،بريوت الطبعة :األوىل 1411 ،هـ  1991 -م ص 61
 - 2نفس املصدر ص 53
-3سورة القصص اآلية 28
 - 4سورة الرمحن اآلية 20
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تعاىل يف سورة الرمحن  :

َ َ َ َي َ ُ َ ُ َ َ
ان ١٣
فبِأ ِي ءاَلءِ ربِكما تكذِب ِ

لتجديد ذكال هذه النعم و

اقتضاء الشكر عليها .
و من مجلة التطبيقات البالغية يف نقضه للطعون على القرآن  ،أين تربز دقة
التحليل و ذكاء اإلستنباط و بروز للشخصية العلمية لإلمام يف استشهاده بقوله تعاىل :
َّ

َ

ُ

َ َ ُ ۡ َّ َٰ َ َٰ َ
ون  ، 1 ٤فال يقول أمحد من الناس  :فعل الزكاة  ،إمنا يقال :
 وٱَّلِين هم ل ِلزكوة ِ فعِل

زكى رجل ماله  :و أدى زكاة ماله  ،و املراد من الكالم املبالغة يف أدائها و املواظبة على
الفعل و إستمراره فتكون بذلك صفة الزمة هلم  ،يعرفون له فهي إذن أوىف العبارات و
أبلغها يف هذا املعىن .
و يف رده عن معارضي القرآن أمثال مسيلمة يورد لفتات بالغية مجيلة و
مقارانت بديعة لو اتسع املقام هنا و املناسبة لذكرهتا كلها و لكن أكتفي ببعض األمثلة
اليت دلت على أن اإلمام اخلطايب حجة يف الذوق أألديب و ابرع يف استنباطه و مقارانته.
و قد ذكر يف رسالته قول القائل":الفيل و ما الفيل و ما أدراك ما الفيل" و قول
صاحب":أمل تر إىل ربك كيف فعل ابحلبلى ...فإن كل واحد من هذين الكالمني مع
قصور آية ،و قصر معانيه خال من أوصاف املعارضات و شروطها".2
فيذهب اإلمام أن من أراد معارضة يف خطبة عليه إنشاء كالم جديد حيمل
معىن بديعا فيباريه يف معناه و لفظه و يقارن بني الكالمني ليعلم أيهما أبلغ ،ال أن يغري
مواضع الكالم و يبدل الكلمة مكان األخرى فهذا يتناىف و أصول املعارضة و شروطها
يف فنون الكالم  ":إذ أنت وقفت على شروط املعارضات و رسومها ،و تبينت مذاهبها

-سورة المؤمنون اآلية 41

 - 2نفس املصدر السابق ص57
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و وجوهها علمت أن القوم مل يصنعوا يف معارضة القرآن شيئا و مل أيتوا من أحكامها
بشيئ البتة"...
مث يوجه الكالم لصاحب الفيل بتوجيه اخلطاب ساخرا" أي فائل الرأي""...أما
علمت اي عاجز ألن مثل الفاحتة إمنا جتعل ألمر عظيم" كقوله تعاىل ":القارعة ما القارعة
و ما أدراك ما القارعة 1"...فذكر يوم القيامة و أتبعها وصف ألهواهلا و عظمتها ،أما
صاحب الفيل إمنا عرض ملا حيس و يبصر و تعلم أحواله من مجلة الدواب

2

و يستمر اخلطايب يف عرض الطعون و يف معرض هذا النقض حيلل األبيات حتليل
العامل املدرك للكالم و لداللته عل قدرة على كشف ما تنطوي عليه من دالالت و ما
ختفيه من نكت بالغية .وهبذا تصبح حتليالته البالغية رصيدا مهما و موئال أساسيا ملن
يرغب يف تذوق معاين القرآن و القدرة على التمييز بني فنونه و إدراك أسراره مث خيتم
رسالته ببيان وجه آخر من وجوه أإلعجاز و هو صنيع القرآن ابلقلوب و أتثريه يف
النفوس،3يقول د.عبد العزيز عبد املعطي عرفة  " :و بعد فاخلطايب جبهده هذا لفت
أنظار العلماء إىل حبث النظم حبثا علميا دقيقا و أول من اثر على طريقة دراسة البالغة
 فيما نعلم -و لكنها ثورة تتسم ابهلدوء" 4فاخلطايب بتصوره للنظم حاول تغيري دراسةالبالغة حيث تقف عند حدود الشكليات ،فقد رأى يف عملية النظم ذلك التفاعل
الطليق و الربط اجلديل بني اللفظ و املعىن .و قد الحظ د.حممد زغلول سالم و كثري من
النقاد كنعيم احلمصي و د .عبد العزيز بن املعطي و أمحد سيد عمار و السيوطي يف
معرتك األقران أن اخلطايب نبه يف النصف األخري من القرن الرابع إىل شيء جديد يف

 - 1سورة القارعة االية 2/1
 - 2ثالث رسائل يف إعجاز القرآن -نفس املصدر السابق-ص68
 - 3ثالث رسائل يف إعجاز القرآن -نفس املصدر -ص  69و ما بعدها
 -4قضية اإلعجاز القرآن و أثرها يف تدوين البالغة العربية .عبد العزيز عبد املعطي عرفة -ص  ،40و أنظر أيضا :إعجاز القرآن
للباقالين  :أيب بكر حممد بن الطيب.حتقيق(السيد أمحد صقر) -ذخائر العرب( /)1963دار املعار ف ،ص16
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األسلوب غري اللفظ و املعىن .مث ألف بني الرماين و اخلطايب معاصرمها أبو بكر الباقالين،
كتابه إعجاز القرآن.
جهود الباقالين و قضية النظم338-403(:هـ)و(950-1013م)
ظل النص القرآين قطب الرحى يف معرتك التحوالت الفكرية و احلضارية يف اتريخ
اإلسالم العتبارات كثرية منها :أنه وحي إهلي حيمل منهج حياة و مصدر تشريع هلذه
احلياة منذ أن شع نوره ،أنه وحي إهلي( ستحدث من خالله فمن أجل فهمه ما ظهر م
أمناط املعرفة خالل احلقب اإلسالمية.
و كانت قضية اإلعجاز من أخطر القضااي اليت جاهبت اإلسالم و املسلمني و
يبدو أن قضية اإلعجاز ببعديها الكالمي و البالغي قد استقطبت علماء الكالم ال
حيدوهم يف ذلك الدفاع عن العقيدة اإلسالمية و حسب ،بل كذلك ترسيخ الكيان
اإلسالمي يف مواجهة التحدايت و العقائد السابقة و املذاهب الوافدة.1
أ -ترمجته :هو أبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر الباقالين ،امسه حممد و كنيته
أبو بكر و اسم أبيه الطيب و اسم جده حممد بن جعفر ،و لقبه الباقالين.
جاء يف أعالم الزركلي ":هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر أبو بكر قاضي
من كبار علماء الكالم ،انتهت إليه الرايسة يف مذهب األشاعرة ،ولد يف البصرة و سكن
بغداد.أما عن سنة والدته فال يوجد يف الكتب ذكر لذلك إمنا يذكر أن عصر الدولة(
ستقدمه إىل شرياز يف سن الشباب و تقدير ذلك أن يكون يف سن الشباب (-365
372هـ) ،فيمكن تقدير ذلك أمنا كانت يف العقد الرابع من القرن الرابع اهلجري.2
و مل يكن يرمحه هللا ربيب نعمة أو صاحب مال أو ابن أسرة ثرية ،إمنا كان و هللا
يبيع الباقالء و عليها نسب" .و قد ذكر القاضي عياض يف طبقات املالكية و الذهيب يف
 - 1اعالم الزركلي  ،ج، 6ص .178
 - 2الباقالين وكتابه اعجاز القران  ،دراسة حتليلية نقدية  ،د.عبد الرؤوف خملوف ص  74وما بعدها
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سري أعالم النبالء يقول القاضي عياض :هو امللقب بسيف السنة و لسان األمة املتكلم
على لسان أهل احلديث 1كما كلن يلقب ابلقاضي فيما يطن أن سبب التسمية سبب
توليه منصبا يف القضاء.
و للقاضي مذهبان :أحدمها فقهي و هو املالكي و اثنيهما كالمي أشعري .ورع
معروف بزهده و صالبته و قوة شخصيته و قد أرسل كسفري سنة  371هـ إىل ملك
الروم و الفرس.
و يعترب الباقالين بني العلماء املسلمني املتقدمني و من أغزرهم معرفة و أوسعهم
ثقافة و أخصبهم إنتاجا و أكثر انتاجه يتصل بعلوم امللة و عقائدها.فهو يؤصل األصول
و يوضح املذهب و يكشف عن حقائق الدين و العقيدة ،استمد ثقافته من اجتهاده يف
البحث و من علماء هنل من رافقهم العلوم من شيوخه ،يذكر ابن جماهد و هو عند ابن
تيمية من طبقة األشعري أبو احلسن الباهعي ،الدار قطين ،ابن املعلم ،ابن
نورك،االسفراييين و من تالمذته أيضا و هم كثر لكن اقتصر هنا على أشهرهم أبو طاهر
البغدادي ،اهلروي(تـ865هـ) و صمصام و احلراز و احلريب.2
ب -وجوه اإلعجاز عند الباقالين :جعل القاضي اإلعجاز من ثالثة وجوه:
 -1األنباء عن الغيوب
-2أمية الرسول ( صلى هللا عليه و سلم)
 -3إبداع النظم

 -1سري أعالم النبالء -حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب1422(-هـ2001-م) ص  -191مؤسسة الرسالة ،أعالم الزركلي-
ج ، -3نفس املصدر السابق ،ص909
 -2البافالين و كتابه إعجاز القرآن( ،دراسة حتليلية نقدية )-د.عبد الرؤوف خملوف-ص 82منشورات دار مكتبة
احلياة.بريوت-لبنان ،و انظر أيضا إعجاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق -د .حفين حممد شرف .الكتاب الرابع (1390هـ-
1970م) ص  71و ما بعدها -اجمللس االعلى للشؤون اإلسالمية -اللجنة العامة القرآن و السنـة.
92

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

و يستهل القاضي كتابه بفصل يبني فيه نبوة حممد صلى هللا عليه و سلم قد بنيت
على معجزة القرآن الكرمي ،و إن كانت مثة معجزات أخرى تروى ابلتواتر أو عن طريق
اجلمع الصحيح

1

واستدل الباقالين آبايت من القران الكرمي تثبت حجته  ،وأنه معجزة النيب الكرمي
صلى هللا عليه وسلم مثل قوله تعاىل :
َ

ۡ

َ

ۡ

ُّ ُ َ
َ
الير ك َِتَٰب أَ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ت
نزلنَٰ ُه إ ِ َۡلك َلِ ُخ ِرج ٱنلَّاس م َِن ٱلظلم َٰ ِ

ۡ

ص َر َٰ ِط ٱل َعزيز ٱ َ
ۡل ِمي ِد 2 ١حيث أخرب سبحانه أنه أنزل القرآن ليقع
إَِل ٱنلُّورِ بِإِذ ِن َرب ِ ِه ۡم إ ِ ََٰل ِ
ِ ِ

االهتداء به ،و ال يكون به ذلك إىل و هو حجة و ال يكون حجة إن مل بيكن معجزة اذ
حتداهم اىل ان ايتوا مبثله وقرعهم على ترك االتيان به ولو كانوا قادرين على معارضته
واالتيان مبثل ما أتى به  ،مل جيز أن يتفق منهم ترك املعارضة.3
و يذكـر أن القرآن بني الكتب السماوية السابقة وحده املعجز بنظمه و
أتليفه ،خبالف سائر الكتب السماوية.و بعد انتهائه من هذه املقدمات يفتح فصال لبيان
وجوه اإلعجاز القرآين يف رأيه و يف رأي األشاعرة .أما يف كتاب إعجاز القرآن فيقول:
و الوجه الثالث :أنه بديع النظم عجيب التأليف إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه".4
ج-

وجوه اإلعجاز يف نظم القرآن عند القاضي الباقالين:

و القاضي الباقالين يقرر لنظم القرآن وجوه  ،و لكن علينا أن نعلم أوال كيف مي ّد
الباقالين مفهوم النظم القرآين .

 - 1عجاز القران للباقالين  ،حتقيق أمحد صقر  ،ذخائر العرب  ،1963دار املعارف -القاهرة ،ص65
 - 2سورة ابراهيم االية  1اىل 3
 -3قضية االعجاز القراين واثرها يف تدوين البالغة ،د عبد العزيز عبد املعطي عرفة  ،املصدر نفسه ،ص 403
- 4اعجاز القران  ،الباقالين ايب بكر  ،السيد امحد صقر ،ص 35
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و قد ذكر احملقق أمحد صقر قوله يف التمهيد  " :ليس اإلعجاز يف نفس احلروف
 ،و إمنا هو يف نظمها و أحكام نصفها و ليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة و
متأخرة و مرتتبة يف الوجود "

1

و يرى الدكتور أمحد سيد حممد عمار أن الباقالين يف كتابه اعجاز القرآن قد مجع
آراء من سبقوه يف اعجاز القرآن سواء منها ما يتعلق ابجلانب البياين أو ما يتعلق أبوجه
اإلعجاز األخرى .
و رأي نعيم احلمصي  " :يذكر أن علة اإلعجاز البياين التفاوت العظيم يف النظم
املوجود يف اللغة العربية دون غريها  ،ألهنا حمتملة لوجوه من التلون يف التعبري و يف داللة
الكلمات و الرتافد ال توجد يف غريها .و أساليب األداء املختلفة املوجودة يف كالم العرب
من بسط و اجياز. 2
و الباقالين حيصر ما يشتمل عليه لبيع نظم القرآن املتضمن لإلعجاز يف وجوه عشرة
" و الوجه الثالث  :أنه لبديع النظم  ،عجيب التأليف متناه يف البالغة إىل احلد الذي
يعلم عجز اخللق عنه  ،فالذي يشتمل عليه بديع نظمه املتضمن لإلعجاز وجوه :
 أوال  :ما يرجع إىل عملية لكونه خارجا عن املألوف من كالم البشر  ،فجاء علىحنو خمتلف عما ألفته العرب من فتون الكالم و أضربه  ،و ينفي أن يكون فيه سجع كما
أنه ليس فيه شعر و إ،ما هو على تصرف وجوهه و تباين مذاهبه خارج عن املعهود .
 اثنيا  :أنه ليس للعرب كالم مشتمل على هذه الفصاحة و الغرابة  ،و التصرف البديعو املعاين اللطيفة و الفوائد الغزيرة و احلكم الكثرية  .و التناسب يف البالغة  ،يف الرباعة
على هذا الطول و على هذا القدر و إمنا تنسب إىل حكيمهم كلمات معدودة . 3

 - 1الباقالين وكتابه اعجاز القران  ،د.عبد الرؤوف خملوف  ،ص 183
 - 2فكرة اعجاز القرآن  ،املصدر نفسه  ،ص 77وما بعدها
 - 3إعجاز القرآن  -الباقالين  ( :حتقيق السيد أمحد صقر ) ص35
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 اثلثا  :هو أن عجيب نظمه  ،و بديع أتليفه ال يتفاوت و ال يتباين على مايتصرف إليه من الوجوه اليت يتصرف فيه من ذكر قصص و مواعظ واحتجاج و حكم و
أحكام و اعذار و إنذار و وعد و وعيد  ،و هنا يوضح كيف يقع التفاوت يف شعر
البديع احملنك حىت ظهور االختالف مهما بلغت درجت بالغته خبالف القرآن ال تفاوت
يف أسلوبه و ال اختالف و ال تباين .
 رابعا  :هو أن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوات بينا يف الفصل و الوصل و العلو والنزول  ،و التقريب و التبعيد و غري ذلك مما ينقسم إليه خلطاب عند النظم  ،و يتصرف
فيه القول عند الضم و اجلمع.1
خامسا  :أنه وقع موقعا يف البالغة خرج عن عادة كالم اجلن كما خرج عن عادة
كالم اإلنس  ،قال تعاىل

ُ َّ
ۡ َ َ ُۡ
ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ َٰٓ َ ۡ ُ
َۡ َ
َع أن يَأتوا ب ِ ِمث ِل هَٰذا ٱلق ۡر َءا ِن
ۡلن
 :قل لئ ِ ِن ٱجت َمع ِ
ت ٱ ِۡلنس وٱ ِ

َ َُۡ َ ۡ
َ َۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ٗ
َ
ۡ
ُ
َ
َل يأتون ب ِ ِمثلِهِۦ ولو َكن بعضهم ِلِ ع ٖض ظ ِهريا  ٨٨
2

القائل أن عجز اخللق عن معارضته

القرآن يثبت له حكم اإلعجاز  ،فال يعترب بعض املتكلمني غريه و يعلل ذلك بقوله " :
ألن الذي حكى و ذكر عجز اجلن و اإلنس عن اإلتيان إبذنه فيجب أن نعلم عجز
اجلن عنه و لو كان وصف عجز املالئكة عنه لوجب أن نعرف ذلك أيضا بطريقة.3
 سادسا :إن الذي ينقسم عليه اخلطاب و يرجع إىل أساليبه فالقرآن اشتمل علىكل األساليب البالغية اليت تنبين علها أجناس الكالم البشري من إجياز و إطناب و جماز
و استعارة و تصريح و مجع و تفريق .

 - 1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية  -د .عبد العزز عبد املعطي عرفة  .املصدر نفسه  .ص405
- 2سورة اإلسراء اآلية .88
 - 3اعجاز القرآن القاضي ابو بكر الباقالين  ،ص 41
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سابعا  :هو أن املعاين اليت تضمنها اخلطاب يف أصل وضع الشريعة و األحكام ،
و االحتجاجات يف أصل الدين و الرد على امللحدين  ،على تلك األلفاظ البديعة  ،و
موافقة بعضها بعضا يف اللطف و الرباعة مما يتعثر على البشر أنه قد علم أن ختري األلفاظ
للمعاين املتداولة املألوفة  ،و األسباب الدائرة بني الناس  ،أسهل و أقرب من ختري
األلفاظ ملعان مبتكرة و أسباب مؤسسة مستحدثة.
فلو برع اللفظ يف املعىن البارع كان ألطف و أعجب من أن يوجد اللفظ البارع يف
املعىن املتداول املتكرر  ،و األمر املتقرر املتصور صم أضيف إىل ذلك التصرف البديع يف
الوجوه اليت تتضمن أتييد مما يبتدئ أتسيسه و يراد حتقيقه  ،و التفاضل يف ابراعة و
الفصاحة و وجدت األلفاظ متفقة و معانيها  ،و املعاين وفق ألفاظها ال يفضل أحدمها
على األخر.1
 اثمنا  :و هو متييز الكلمة من القرآن عن غريها من سائر الكالم ابلرونق والفصاحة حىت لتعلن الكلمة عن نفسها حني تكر يف تضاعيف الكالم أو تقذف بني
شعر فتخذها و تتشوق إليها النفوس و يرى وجه رونقها ابداي مستغرقا عما سواها .
 اتسعا  :و هو أن احلروف اليت بىن عليها كالم العرب تسعة و عشرون حرفا وعدد السور اليت افتتح فيها بذر احلروف مثان و عشرون سورة  ،و قد اشتملت هذه
السور على نصف حروف اهلجاء و هذه احلروف األربعة عشر اشتملت على نصف كل
فسم من األقسام اليت انقسمت إليها حروف العربية فاشتملت على نصف حروف
اهلمس و صف حروف اجلهر  ،و نص حروف األطباق و نصف حروف احللق و
نصف احلروف الشديدة  ،فهذا التنظيم و التقسيم البديع بال شك وجه من وجوه
اإلعجاز  ،و األصل تسع و عشرون ال مثانية و عشرون .2

 - 1نفس املرجع السابق 42
 - 2اعجاز القرآن  ،الباقالين ايب بكر  ،نفس املصدر  ،ص 44
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عاشرا  :إن القرآن حبملته خرج عن الوحشي املستكره  ،و الغريب املستنكر وعنالصنعة املتكلفة مع امتناع املطلب و عسر املتناول  ،و البعد عن أن يقع يف الوهم ظفر
به  ،أو وصول إىل غايته .1
هذه هي خصائص النظم كما يراها الباقالين  ،و جند له كالما عن النظم بصورة
أكثر وضوخا يف قوله " أن اإلعجاز واقع يف نظم احلروف اليت هي دالالت و عبارات
عن كالمه و إىل مثل هذه النظم وقع التحدي ".2
فقد بىن نظريته على أن النظم خارج على املعهود من فنون اخلطاب عند العرب
من انحية التصرف أسلوبه يف تناوله للمعاين و التعبري عنها مع أن احلروف حروفهم .
و األلفاظ ألفاظهم و الرتاكيب تراكيبهم  ،مث نفى فكرة أن القرآن معجزة ألنه
الكالم القدمي أو حكاية عنه أو عبارة عنه كما نفى أن يكون و حسب اإلعجاز يف نظم
القرآن ألنه حكاية عن كالم القدمي .
 البديع واالعجاز :كانت تلك هي احملاولة األوىل للباقالين على طريق التحليل الفين
لإلعجاز ابلنظم  ،بدا له اإلقدام على حماولة جديدة لتحليل أسرار مسو النظم القرآين و
اعجازه عن طريق البديع  .اذ يقول  " :إن سأل سائل فقال هل ميكن أن يعرف اعجاز
القرآن من جهته ما تضمنه من البديع  .قيل ذكر أهل الصنعة و من صنف يف هذا املعىن
من صفة البديع ألفاظ حنن نذكرها ثن نبني ما سألوا عنه  ،ليكون الكالم واردا على أمر
مبني و ابب مقرر مصور  :و ذكر مجلة من األلفاظ مستشهدا شواهد من الشعر و النثر
يف كالم طويل انتهت خالصته إىل أن ألوان البديع ال تصلح سبيال إلدراك أسرار النظم

 - 1الباقالين وكتابه اعجاز القرآن عبد الرؤوف خملوف ص  190ومابعدها
 - 2نظرية االعجاز القرآين  ،ص148
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القرآين املعجز  .1و إمنا املعجز هو الصورة الباهرة اليت وجد عليها يف القرآن  ،و اتساقه
مع سائر النظم القرآين اتساقا رائعا .
 التفاوت الفين  :من املسائل اليت اهتم هلا القاضي الباقالين يف حديثه عن نظم القرآن
 ،مسألة التفاوت الفين بني اآلايت بعضها ببعض تلك القضية اليت كانت حمل خالف
بني بني النقاد اليت ترى فيها أن التفاوت الفين بني أي القرآن الكرمي اعتبارات أربعة :
-1االعتبار االول  :يف تناول القرآن موضوعا واحدا يف عدة مواطن كقصص
األنبياء و أخبار األمم الغابرة  ،فأسلوب تناوهلا متباين متغاير خيتلف بني اإلجياز و
اإلطناب و التقدمي و التأخري و احلذف و الذكر .مثال  :قوله تعاىل :

َ َ
ك َّذبُوهُ فَأََنَ ۡي َنَٰهُ
ف

ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َّ
َ َٰ َ َ َ ُ
َ َٰ َ ي َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ً َ
َ
َوٱ ََّّل َ َ َ
ُ
اهمۡ
ك وأغرقنا ٱَّلِين كذبوا أَِبيتِنا ۚ إِنهم َكنوا قوما ع ِمي ِ۞٦٤إَوَل َعد أخ
ِين مع ُهۥ ِف ٱلفل ِ
ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ي َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ
ُ ٗ َ َ َ َ
ۡ
َّ َ َ ُ
ُ
َّلل َما لكم مِن إِله غريه ۚۥ أفال تتقون  ٦٥قال ٱلمل ٱَّلِين كفروا مِن
هوداۚ قال يَٰق ۡو ِم ٱع ُب ُدوا ٱ
َ َ َ َّ َ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َّ َ َ َ َٰ َ
َۡ
ي  ٦٦قال يَٰق ۡو ِم ل ۡي َس ِب َسفاهة َولَٰك ِِن َر ُسول
قو ِمهِۦي إ ِنا لَنىك ِف سفاهةٖ ِإَونا نلظنك مِن ٱلك ِذب ِ
َ
َّ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ
ََ َ ُ َ
اصح أمِي 2...و يشري الدكتور عبد
ت َر ِب َوأنا لك ۡم ن ِ
سل َٰ ِ
مِن ر ِ
ب ٱلعل ِمي  ٦٧أبل ِغكم رِ

الرؤوف خملوف يف حتليله إىل ما جاء به الباقالين من شواهد تكررت يف مواضع أخرى
من سور القرآن فتتكرر ذات القصة بشكل خمتلف يف سورة هود :

ۡ َ ۡ َ َي
ۢنباءِ
ت ِلك مِن أ

ۡ َۡ ُ َ ي َۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ي َ َ ََ َۡ ُ َ
ِب إ َّن ٱ ۡل َعَٰق َب َة ل ِۡل ُم َّتق َ
ك مِن َق ۡبل َهَٰ َذا فَٱ ۡص ۡ
ي٤٩
ب نوحِيها إَِلك ما كنت تعلمها أنت وَل قوم
ِ
ِ
ِ ِ
ٱلغي ِ
ِ

ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ي ۡ َ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ َ
َ َ ُ ُ ٗ َ َ َ َ
ۡ
َّ َ َ ُ
َ َٰ
َتون  ٥٠يَٰق ۡو ِم
َّلل َما لكم مِن إِله غريهۥ إِن أنتم إَِل مف
ِإَوَل ََعد أخاه ۡم هوداۚ قال يَٰق ۡو ِم ٱع ُب ُدوا ٱ

َ ي َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َّ
ُ ُ
ۡ
َ َ َ ي َََ َ ُ َ َ َ
ِن أفال ت ۡعقِلون َ ٥١ويَٰق ۡو ِم ٱ ۡس َتغفِ ُروا َر َّبك ۡم ث َّم
ر
ط
ف
ِي
َّل
َل أسلكم عليهِ أجرا إِن أج ِري إَِل َع ٱ
ِ
ُ ُ َ
ۡ َ ٗ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ ً َ َٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ
َّ ي َ َ ُ
ِي  ٥٢قالوا
لس َما َء عل ۡيكم مِدرارا ويزِدكم قوة إَِل قوت ِكم وَل تتولوا ُم ِرم
وب يوا إ ِ َۡلهِ يُ ۡرس ِِل ٱ
ت
َّ ُ ُ َّ
َ َ َ َ َۡ َ َ َ َۡ ُ َ َ
َ َٰ ُ ُ
ود َما ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ
ك ب ُم ۡؤ ِمن َ
ِي  ٥٣إِن نقول إَِل
يه
ِ
جئتنا بِبيِنةٖ وما َنن بِتارِ ِكي ءال ِهتِنا عن قول ِك وما َنن ل ِ

 -1نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد الغريب القدمي  .أمحد سيد حممد عمار ص. 142
 -2أنظر سورة االعراف  ،اآلية 72 -64
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َ
ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ي َ َ
َّ ُ ۡ ُ َ
ُ
ّن أُ ۡشه ُد ٱ َّ َ
َّلل َوٱ ۡش َه ُد يوا أّن بَر ي
شكون  ٥٤مِن دونِهِۦ
ت
ا
ِم
م
ء
ي
ٱعَتىك بعض ءال ِهتِنا بِسوءِٖۗ قال إ ِ ِ ي ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َ ٗ ُ َّ َ ُ ُ
ون  ..و مرة يف سورة الشعراء ( )140/122و يف سورة
فكِيدو ِِن َجِيعا ثم َل تن ِظر ِ
ۡ َ َّ ُ
َ ۡ َ َّ ُ َ َ ي َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َّ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
ۡلٓاقة   ١ما ٱۡلٓاقة  ٢وما أدرىك ما ٱۡلٓاقة  ٣كذبت ثمود وَعد ب ِٱلقارِعةِ  ٤فأما ثمود
احلاقة:ٱ
َ َ َ
َ
َّ َ َ َ
فَأُ ۡهل ُِكوا بٱ َّ
لطاغ َِيةِ َ ٥وأَ َّما ََعد فَأُ ۡهل ُِكوا بريح َ ۡ
َص ََص ََعت َِي ٖة َ ٦سخ َرها عل ۡي ِه ۡم َس ۡب َع َلَا ٖل َوث َمَٰن َِية أيَّام
ِِ ٖ
ِ
ُ ُ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ
ى ل ُهم مِن بَاق َِي ٖة ٨
حسوما فَتى ٱلقوم فِيها َصع كأنهم أعجاز َنل خاوِي ٖة  ٧فهل تر

، 1

فتالحظ كيف اختلف نسج القصة بني إجياز و إطناب و أمجال و تفصيل  ،و ذكر
بتفصيل و ذكر فيه حملة خاطفة.
يقول القاضي ":و كذلك قد يتفاوت كالم الناس عند ذكر القصة الواحدة تفاوات
بينا ،و خيتلف اختالفا كبريا ،و نظران القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه
غري خمتلف و ال م تفاوت بل هو على هناية البالغة و غاية الرباعة فعلمنا بذلك أنه مما ال
يقدر عليه البشر.
 -2االعتبار الثاين :إن القرآن إذ يعرتض مبختلف املواضيع من قصص السلف أو
حماجة املخالفني مبا يف ذلك من هتديد و وعيد كما يف قوله تعاىل:

ُ
ََ َ َ َ ََۡ
ك
وكذَٰل ِك جعلنا ِف ِ

َ ۡ َ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون ِ ١٢٣إَوذَا َجا ي َء ۡت ُه ۡم َءايةَ
ُ
س ِهم وما يشعر
قرية أك ِِب ُم ِرمِيها َِلمكروا فِيها وما يمكرون إَِل بِأنف ِ
َ ُ َ ُّ ۡ َ َ َّ َٰ ُ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ي ُ َ ُ ُ ُ َّ ه َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ُ
َ ُ
ص ُ
يب ٱ ََّّل َ
ِين
وت رسل ٱَّللِ ٱ
َّلل أعل ُم ح ۡيث ُيعل رِ َساَلَه هۥ َس ُي ِ
قالوا لن نؤمِن حت نؤت مِثل ما أ ِ
َ
ُ َ
َ ُ
َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ
أَ ۡج َر ُموا َص َغار ع َ
ِند ٱ ََّّللِ َو َع َذاب َشد ُ
شح
ِيد ب ِ َما َكنوا َي ۡمك ُرون  ١٢٤ف َمن يُ ِردِ ٱَّلل أن يهدِيهۥ ي
َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ۡ
َ ً
َ َ َّ
َّ ي َ َ َ
لس َماءِ كذَٰل ِك
ضل ُهۥ ُي َعل َص ۡد َرهُۥ ضيِقا َح َر ٗجا كأن َما يَ َّص َّع ُد ِف ٱ
صدرهۥ ل َِِلسل ِم ومن ي ِرد أن ي ِ
َ َ
ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
َ َٰ ُ َ َ
ك ُم ۡستَقِ ٗ
َ ۡ َ ُ َّ ُ
يماه قَ ۡد فَ َّص ۡل َنا ٱٓأۡل َي َٰ ِ َ ۡ
صرط ر ِب
لرجس َع ٱَّل
ِين َل يُؤمِنون َ ١٢٥وهَٰذا ِ
ت ل ِقومٖ
ُيعل ٱَّلل ٱ ِ

 -1سورة احلاقة االية 8- 3
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ُ َ
َ َّ َّ َ
َ ُ
َ َ
ُ
لس َلَٰم ع َ
ِند َرب ِ ِه ۡم َوه َو َو ِ َُّل ُهم ب ِ َما َكنوا َي ۡع َملون ١٢٧
يذك ُرون ۞ ١٢٦ل ُه ۡم د ُار ٱ َّ ِ

 ،1إىل آخر ما

يتناوله القرآن و كل ذلك أييت يف أعلى درجات البالغة أاي ما كان املوضوع.
 -1االعتبار الثالث :أشار القاضي إىل تصرف يف وجوه اخلطاب بني آايت تطول و
أخرى أتيت قصرية كما يف سورة

َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ
َسة ٖ َوأن ت َص َّدقوا
البقرةِ :إَون َكن ذو عَسة ٖ فن ِظرة إَِل مي

َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َٰ ُ ُّ
َّ ُ
َ
ُ ُ َ َ َ
ُ
َ َّ ُ
ك َن ۡفس َّما َك َس َب ۡ
ت
نت ۡم ت ۡعل ُمون َ ٢٨٠وٱتقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون فِيهِ إَِل ٱَّللِ ثم توّف
خ ۡري لك ۡم إِن ك
ٖ
َ َ
َُ َ ََ َ ُ َۡ َ َ
ۡ ۡ
َُ ۡ َ ُۡ َُ َ
ٗ َ ۡ
يأ ُّي َها ٱ ََّّل َ
ِين َءامن يوا إِذا تداينتم بِدين إ ِ َٰٓ
ون َٰٓ ٢٨١
َل أ َج ٖل ُّم َسم فٱك ُت ُبوهُ ۚ َوَلَك ُتب
وهم َل يظلم
َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ك ُت ۡ
ب َو َۡلُ ۡمل ِل ٱ ََّّلِي َعلَيهِۡ
بينكم َكت ِب ب ِٱلعد ِل وَل يأب َكت ِب أن يكتب كما علمه ٱَّللۚ فلي
ِ
َ
َ
َ
َۡ ۡ
َ ً
َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ ٗ
ۡل ُّق َسفِ ً
يا ۚ فَإن ََك َن ٱ ََّّلِي َعلَ ۡيهِ ٱ ۡ َ
يها أ ۡو ضعِيفا أ ۡو َل
ۡل ُّق َوَلَ َّت ِق ٱَّلل ربهۥ وَل يبخس مِنه ش
ٱ
ِ
ُ َ َّ
ُ َ
يع أَن يُم َّل ُه َو فَ ۡل ُي ۡمل ِۡل َو ِ َُّل ُهۥ بٱ ۡل َع ۡدل َوٱ ۡستَ ۡشه ُدوا َشه َ
ي َ ۡس َت ِط ُ
يديۡ ِن مِن رِ َجال ِك ۡم فإِن ل ۡم يَكونا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ي َ َ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ َ
ۡ َ َُ ُۡۡ
َ ُ َۡ ََ ُ َ ۡ َََ
ى
ان مِمن ترضون مِن ٱلشهداءِ أن ت ِ
ضل إِحدىَٰهما فتذك َِر إِحدىَٰهما ٱۡلخ َر َٰ ۚ
ي فرجل وٱمرأت ِ
رجل ِ
َ َ َ ۡ َ ُّ َ َ ي َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ً َ ۡ َ ً َ َ
َ ُ َۡ
وَل يأب ٱلشهدا ُء إِذا ما دع ۚوا وَل تسم يوا أن تكتبوه صغِريا أو كبِريا إ ِ َٰٓ
َل أ َجلِهِۚۦ ذَٰل ِك ۡم أق َس ُط
ُ ََ
َ َّ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ َّ َ ۡ َ ُ ي َّ ي َ َ ُ َ َ َٰ َ ً َ َ ٗ ُ ُ َ
ِيرون َها بَ ۡي َنك ۡم فل ۡي َس
اِضة تد
عِند ٱَّللِ وأقوم ل ِلشهدة ِ وأدّن أَل ترتابوا إَِل أن تكون ت ِجرة ح ِ
َ
َ َّ َ ۡ َ َ ۡ
َ َ
َ ۡ ُ َ َّ
َ َ
َ َ
ََ ُ
عل ۡيك ۡم ُج َناح أَل تك ُت ُبوهاه َوأش ِه ُد يوا إِذا ت َب َاي ۡع ُت ۡ ۚم َوَل يُضٓا َّر َكت ِب َوَل ش ِهيدۚ ِإَون تف َعلوا فإِن ُهۥ
ۡ َ َ ۡ َ
ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ ُ ُ
ُ َ َّ ُ
َ َ
َّ َ
َت ُدوا َكت ِٗبا ف ِرهَٰن َّمق ُبوضة فإِن أم َِن
فسوق بِكم وٱتقوا ٱَّلل و۞ِإَون كنتم َع سفرٖ ولم ِ
ۡ
َ َ ۡ
َّ َ
َۡ ُ ُ
كم َب ۡع ٗضا فَ ۡل ُي َؤدِ ٱ ََّّلِي ٱ ۡؤتُ ِم َن أَ َم َٰ َن َت ُهۥ َو َۡلَ َّتق ٱ َّ َ
َّلل َر َّب ُه هۥ َوَل تك ُت ُموا ٱلش َه َٰ َدة ۚ َو َمن يَك ُت ۡم َها
بعض
ِ
ۡ

ُ

َ َّ ُ ي َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
ون َعلِيم . 2٢٨٣
فإِنهۥ ءاث ِم قلبه هۥ وٱَّلل بِما تعمل

يقول فهذا نوع تطول فيه اآلايت و متتد العبارة على قوة يف اآلداء و متاسك ال
يشعرك بطوهلا ،و ال يشعر القارئ بغرابة الفكرة أو ارتكاهبا بل هو كما قال الرماين قبله
انسجام قائم بني األلفاظ وحبيث سري السابق الالحق.
- 1األنعام اآلايت .127-126-125-124-123
 - 2سورة البقرة  ،اآلية 284-283-282-281
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أما النوع الثاين ففيه تتكاثر اآلايت و ال تطول كما يف قوله تعاىل" :و الذارايت
ذروا ،فاحلامالت وقوا ،فاجلارايت سريا ،فاملقسمات أمرا ،أن ما توعدون لصادق ،و إن
الدين لواقع ،و السماء ذات احلبل".يقول القاضي ":إن عجيب نظم القرآن ال يتفاوت
و ال يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه اليت يتصرف فيها من ذكر قصص و مواعظ
و احتجاج ،و حكم و إعذار و إنذار."...
و أعاد القول مسألة النظم و صلة بنظوم كالم العرب و فرق بينه و بني وزن الشعر
و السجع ،فيأخذ برأي الرماين يف قضية الفاصلة و الفرق بينهما و بني السجع" .
السجع منهج مرتب حمفوظ و طريق مضبوط مىت ما أضل به املتكلم أوقع اخللل يف
كالمه و نسب إىل اخلروج عن الفصاحة كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن املعهود كان
خمطئا و كان شعره مرذوال و رمبا أخرجه عن كونه شعرا و قد علمنا أن بعض ما يدعونه
سجعا متقارب الفواصل متداين املقاطع ،وبعضها مما متتد حىت يتضاعف طوهلا عليه وترد
الفاصلة على ذلك الوزن األول بعد كالم كثري وهذا يف السجع غري مرض وال حممود".1
 -4اإلعتبار الرابع  :وفيه احلديث عن القرآن من حيث  " :سهل سبيله فهو
خارج عن الوحشي املستكره وعن الصنعة املتكلفة وجعله قريب غلى األفهام  ،يبادر
معناه لفظه إىل القلب ويسابق املغزى من عبارته إىل النفس وهو مع ذلك ممتنع املطلب
عسري املتناول  ،غري مطمع مع قوته يف نفسه  ،وال موهم مع دنوه يف موقعه أن يقدر
عليه أو يظفر به "
واذا كان الباقالين مل حيدد مفهوم الغريب املستنكر والوحشي املستكره وإمنا ترك
ذلك للحس املتذوق وهذا شأنه يف أكثر ما يكتب فهو ال يعين بتحديد صفات
اخلصائص اللغوية اليت يذكرها وإمنا حييل على اللغة يف شعرها و نثرها .

 - 1اعجاز القرآن  ،الباقالين  ،ص  61وانظر أيضا  :اثر القرآن يف تطور النقد االديب اىل اخر القرن الرابع اهلجري . ،حممد
زغلول  ،ص  285وانظر ايضا  :اثر النحاة يف البحث البالغي  ،عبد القادر حسني
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وكذلك مل حيدد مفهوم الصنعة املتكلفة  ،وال مفهوم القرب من األفهام  ،وال
مبادرة املعىن اللفظ إىل القلب وهذه تعترب خصائص فنية.
 احلقيقة و اجملاز:ذهب نفر من العلماء عند اشتباههم يف موضوع البالغة ،أن احلقيقة دون
الكناية و اجملاز يف الفنية .و رتبوا على ذلك أن يكون بعض القرآن أبلغ من بعض
يقصدون أن اآلايت اليت استخدمت فيها اللغة على أصل وضعها دون اآلايت اليت
جاءت و االستخدام فيها من غري طريق االستعارة أ و اجملاز أو التشبيه و قد رد الباقالين
على هؤالء إذ قال قد جند آايت القرآن ما يكون نظمه خبالف ما وصفت وال تتميز
الكلمات بوجه الرباعة ،و إمنا تكون الرباعة عندك منه يف مقدار يزيد على الكلمات
املفردة ،و حد يتجاوز حد األلفاظ املسندة كقوله تعاىل ":حرمت عليكم أمهاتكم و
بناتكم و أخواتكم و عماتكم "...أال ترى أنه بدأ بذكر األم لعظم حرمتها ،و ادالئها
بنفسها و مكان بعضتيها ،فهي أصل لكل من يديل بنفسه و ألنه ليس يف ذرات
األنساب أقرب منها.1
البالغة الفنية عن القاضي تتحقق أبساليب اإلستعاره واجملاز  ،والكناية والتشبيه ،
ومجيع الصور البديعية اليت خترج فيها الكلمة عن أصل ما وضعت له لعالقة أو مناسبة ،
تتحقق كذلك عن طريق استخدام الكلمة يف أصل ما وضعت له شريطة وضعها يف
املكان املناسب هلا تقدميا وأتخريا وعلى النحو املالئم تثنية وإفرادا كما تتحقق برعاية
الفصل والوصل ومقام اإلستفتاح ومكان اخلتام واخلروج  ،ومواضع التتميم والتذييل
ومواطن اإلجياز واإلظناب واملساواة والقصر ،ومجيع ما اصطلحت البالغة املتأخرة على
تسميته بعلم املعاين .

 - 1الباقالين وكتاب اعجاز القرآن  ،د.عبد الرؤوف خملوف  ،ص 332
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 وصف وجوه من البالغة  :ذكر بعض أهل األدب  1والكالم ألن البالغة على عشرةأقسام :
اإلجياز ،والتشبيه واالستعارة والتالؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمني واملبالغة ،
وحسن البيان "
وبعد أن انتهى من ذكرها سارع فقال ":ومن الناس من يزعم أنه أبخذ إعجاز القرآن م
هذه الوجوه .
مث يناقش هذا الرأي فيقول  :ذكران يف هذا الفصل عن هذا القائل أن التشبيه تعرف به
البالغة وذلك مسلم ،وكذلك كثري من وجوه البالغة .
 -التشبيه  :قال تعاىل

َ
َ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ ي
َ َّ َ َ
ك َف ُر يوا أ ۡع َمَٰلُ ُه ۡم َك َ َ
ان َما ًء َح َّ َٰٓ
ت
َساب بِقِيعةٖ َيسبه ٱلظم
:وٱَّلِين

َ َ ي َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ۡ
ۡل َ
َٰ
اب  ٣٩
ِس
َسيع ٱ
إِذا جاءهۥ لم ِ
ِ
ُيده شيا ووجد ٱَّلل عِندهۥ فوفىه حِسابه هۥ وٱَّلل ِ

2

يقول الرماين يف هذا  ..« :وتشبيه أعمال الكفار ابلسراب من حسن التشبيه  ،فكيف
اذا تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة وصحة الداللة. »..
فالبيان عنده يتعلق به اإلعجاز و هو معجز يف القرآن  ،و أما املبالغة يف اللفظ
فليس بطريق اإلعجاز و يصح أن يقع يف املبالغة يف املعىن و الصفة وجود من اللفظ يثمر
اإلعجاز.
مث عاد يف املرحلة الرابعة فتحدث عن إعجاز القرآن الكرمي مث نفى ما قيل أن
نظم القرآن من نظم النيب لقدرته يف الفصاحة على مقدار ال يبلغه غريه.مث قرر :أن من

 -1يقصد هنا الرماين الذي حتدث عن وجوه البالغة يف النكت وانظر ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  -ص  ،وانظر أيضا أثر
النحاة يف البحث البالغي  ،د.عبد القادر حسني  -ص249
 - 2سورة النور اآلية .39
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سلم أبن البالغة تقتصر على الوجوه العشرة اليت ذكرها سابقوه فهو ال يعرف من البالغة
إال القليل.1
ابت من اجللي إذا أن اإلمام الباقالين مل يزد يف حديثه عن األلفاظ شيئا عما
قاله الرماين واخلطايب فاأللفاظ عند اجلميع ال بد أن تكون عذبة فخمة واقعها يف أماكنها
وأما املعاين فلم يزد على ما قاله اخلطايب .
أمال اجلدة تكمن يف رفضه استقالل ألوان البديع أو وجوه البالغة ببيان مجال
العبارة أو مجال النظم القرآين ورأى أنه ال بد أن يكون مضمومنا إليها أمورا أخرى يشتمل
عليها النظم أو العبارة وهنا تكمن أمهية جهود الباقالين .
د -أمهية جهود الباقالين يف نظم القرآن :
 -1إعتماده على ألوان البديع ووجوه البالغة يف الكشف عن مجال النظم القرآين ونظم
الشعر.
 -2بيان منشأ مجال النظم ومجال الكالم الفين بعامة .
 -3نقل حبوث النقد من النقد املوضوعي اجلزئي إىل النقد الشامل. 2
 -4تقسيمه للكالم ووضع قوالب تتضح من خالهلا أوجه اإلعجاز ابلنظم .
 -5مناقشته و مقارنته بني فواصل القرآن و السجع.
و انتهاؤه بعد رده و رفضه للقول ابلسجع يف القرآن و الراجح عنده أن يف القرآن
سجع و لكنه من النمط األعلى الذي ال ترقى إليه قدر البشر كما رجح عندان أنه
ال جيري على طريقة العرب يف نظمها كالمها.
 -6للصور البديعية مكان مهم يف تبيني إعجاز القرآن.
 -7للبالغة عند الباقالين وجوه عشرة مل خيتلف فيها كثري عن الرماين
 - 1قضية االعجاز القرآين وأثرها يف تدوين البالغة  ،ص .481
 - 2الباقالين وكتابه اعجاز القرآن  ،ص 189
104

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

 -8الباقالين هو أول من سلك املوازنة بني القرآن و الشعر يف عصره يف حني كان
أهل عصره يتحرجون من ذلك
 -9فرق الباقالين بني اجلملة و األسلوب و جعل اجلملة ختتص ابالشتمال
على البالغة املنفردة فاألسلوب له خصائص تتضح يف املوشح و املرصع و املوزون
و اخلارج عن الوزن ،مث املعتدل يف النظم و املتشابه فيه مث اخلروج من فصل إىل
فصل و وصل إىل وصل و معىن إىل معىن و اجلمع بني املختلف و املؤتلف و
املتفق و املتسق و كثرة التصرف و سالمة القول من التعسف.
 -10دراسة القرآن دراسة تطبيقية مفصلة يتناول فيها أسلوب السورة تناوال جياوز
اإلمجال إىل التفصيل
 -11وضع أسس جديدة من النظر تقوم على وحدة النص األديب و تالحم
أجزائه.1
و هكذا يكون القاضي على ما قاله منتقدون يكون قد فتح اباب جديدا و منهجا
خمتلفا يف دراسة إعجاز القرآن و نظمه .يقول نعيم احلمصي ":و خص الباقالين بقية
كتابه ابلتوسع يف هذه األمور يعددها منظمة حسنة التسلسل و التنظيم قوية االرتباط و
الكتاب يعد حيق احللقة الوسطى يف سلسلة األحباث اليت تسعى إلثبات إعجاز القرآن
الكرمي و التآليف األخرى اليت حتمل أفكار سابقيه تنتهي إليه مث تتفرغ منع يف شعب
خمتلفة".
من هنا نتهي إىل عامل جعل من النظم أساسا لتأسيس نظرية بقواعد منهجية،
ننتهي إىل القرن اخلامس هجري إىل حيث عبد القاهر اجلرجاين يسطر " أسوار البالغة"
و يرسم معلم" النظم يف دالئل اإلعجاز".
 - 1فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاصر -نعيم احلمصي ،و انظر أيصا :أثر النحاة يف البحث البالغي
ص  ، 277اإلعجاز يف دراسات السابقني ص 209و انظر أيضا :دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم - 2حممد حممد أبو موسى-
ص  .179مكتبة وهبة
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جهود عبد القاهر اجلرجاين 400ه :471 -أ -ترمجته  :هو شيخ العربية ابو بكر عبد القاهر اجلرجاين  ،ذكره وترجم له الذهيب يف
اليسر يف الطبقة الرابعة والعشرون ،1ولد سنة  400ه من أئمة اللغة وفقهائها  ،حنوي
من املتكلمني واضع أصول البالغة  ،ولد يف جرجان ألسرة متواضعة  ،هذا ما منعه من
التنقل لطلب العلم خارج مدينة جرجان  ،ابلرغم من ولعه ابلعلم والنحو واألدب ،
أخذ العلم عن ايب احلسني حممد الفارسي كما أخذ األدب عن ايب احلسني حممد
الفارسي وكان من كبار أئمة العربية والبيان  ،فقيها على مذهب الشافعية واحلق ان
االمام كان شخصية فذة  ،من كتبه أسرار البالغة  ،دالئل االعجاز  ،العمدة يف تصريف
األفعال .2تويف سنة إحدى وسبعني وأربعمائة جبرجان وقد ترك من الذخائر الرتاثية ما
اصبح مادة مثينة للدراسات اللغوية  ،األدبية  ،النحوية ن القرآنية .
ب -مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين  :النظم كما عرفناه هو التأليف و
التنظيم والرتتيب واجلودة ومن ذلك صنف النظم يف علم البالغة ابعتباره يسعى يف رصف
الكلمات وترتيبها وجودهتا ويف حسن التحيز ومعرفة املوقع املناسب لكل لفظة .
و النظم كان شائعا منذ القرن الثاين اهلجري و لكن ذلك ال ينفي اجلهود اليت
بذهلا عبد القاهر اجلرجاين يف حتديد معامله و وضع أسسه كما قعل بعض املعاصرين
الذين ذهبوا إىل أن عبد القاهر مل يبتكر نظرية النظم بل أنه مل يضف إىل مفهوم النظم
شيئا جديدا.3
عبد القاهر األشعري الذي إليه تنسب نظرية النظم يتبع يف هذا اإلصالح أي
األخذ لكلمة النظم دون كلمة اللفظ و املعىن.

1

 -سري اعالم النبالء  ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  ،ج 18ص 432

 - 2أعالم الزركلي  ،ج ، 4ص49
- 3نظرية االعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القدمي  ،ص 129
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إذ يقول ":ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض و جعل بعضها سبب
بعض ،و الكالم ثالث :اسم و فعل و حرف و للتعلق فيما بينها طرق معلومة و هو ال
يعدو ثالثة أقسام :تعلق اسم ابسم و تعلق اسم بفعل و تعلق حرف هبما".1
و مشكلى اللفظ و املعىن مشكلة أو قضية كالمية نشأت يف جو ديين حول بيان
اإلعجاز يف القرآن و مرجعه إىل أيهما :اللفظ أم املعىن أم كليهما معا؟ و من مث فإن
عبد القاهر عندما يعرض هلذه للمشكلة فإنه يصلها ابإلعجاز من جديد2.إذ يقول ":إذا
ذلك كذلك فما جوابنا خلصم يقول لنا :إذا كانت األمور و هذه الوجوه من التعلق هي
حمصول النظم -موجودة على حقائقها و على الصحة،و كما ينبغي يف منثور كالم العرب
و منظومه.
و رأيناهم قد استعملوها و تصرفوا فيها3.و ملا كان عبد القاهر جبانب إمامته يف
النحو أدبيا انقدا قرأ ما كتبه النقاد العرب قبله و هضمه و وفق على الصراع احملتدم بني
أنصار اللفظ و أنصار املعىن و شكل منه قضية من أهم قضااي النقد العريب.و حيث
أصبح النظم على يديه نظرية علمية فقد خرجت تلك النظرية من دائرة البحث يف
اإلعجاز القرآين إىل دائرة أكرب و أوسع ميكن أن يرجع إليها ،و يقاس هبا احلسن يف كل
األساليب ابعتبارها أهم املقاييس اجلمالية يف نقدان األديب.
ج -الفرق بني النظم و النحو عند عبد القاهر اجلرجاين:
عند الرجوع إىل نصوص عبد القاهر يف كتابه دالئل اإلعجاز حول النظم الذي
اعتربه دعاة إحياء النحو رمسا لطريق جديد يف النحو ،و التفرقة كانت جلية يف ذهنه

 - 1دالئل االعجاز يف علم املعاين  ،االمام عبد القاهر اجلرجاين  ،حتقيق السيد حممد رشيد رضا
 - 2أثر النحاة يف البحث البالغي  ،ص 272
 - 3اعجاز القرآن يف دراسات السابقني  ،عبد الكرمي اخلطيب ص 245
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بني النظم و النحو ،فمعاين النحو اثبتة ال تتغري مستقرة ال حتتاج إىل جهد أما النظم
فيكون يف حسن النحيز و النظر يف وجوه كل ابب و فروقه.1
فاللغة قضية كما يتصورها و يصورها اجلرجاين ،فاللغة هلا قواعد و أصول جرى
عليها أصحاهبا ،و تواضعوا على األخذ هبا ،حىت ميكن أن يقع التفاهم بينهم ،إذ أنه بغري
هذه القواعد و بغري التزامها ال ميكن أن حيدث التفاهم بني أهل اللسان.2
و اللغة أوال و قبل كل شيء تعامل بني الناس و ال يتم التعامل إال عن تفاهم و
اتفاق على األلفاظ اليت يتعاملون هبا و على األسلوب الذي جتري عليه املعاملة هلذه
األلفاظ و ذلك أشبه ما يكون ابلنقد الذي يتعامل به الناس و يتبادلوا به املنافع الدائرة
بينهم .3هذه اللبنة األوىل يف النظم و هو أن يكون موافقا لقواعد النحو أما اللبنة الثانية
و هي األهم من سابقتها فهي أن يكون هذا النظم دقيقا حبيث ترتب املعاين اليت ترتبها
يف نفسك أوال مث ختتار هلا بعد ذلك األلفاظ اليت تتفق مع هذه املعاين و هذا ملحظ
دقيق حيتاج إىل حضور نفس و حضور فكر.
اعلم أن ليس' النظم' إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو و تعمل
على قوانينه و أصوله ،و تعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عنها ،و حتفظ الرسوم اليت
رمست لك فال حتل بشرع منها.
و ذلك أن ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل ابب و
فروقه ،فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت تراها يف قولك :زيد منطلق و زيد ينطلق و منطلق
زيد.
 الشرط و اجلزاء :إىل الوجوه اليت تراها يف قولك" :أن خترج اخرج" "وإن خرجت
خرجت" و " أن خترج فأان خارج".
 - 1نظرة االعجاز القراين واثرها يف النقد العريب القدمي  ،ص،167ومابعدها
 - 2االعجاز يف دراسات السابقني  ،ص245
-3نظرية النظم  ،د.صاحل بلعيد  ،ص144
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 احلال :إىل الوجوه اليت تراها يف قولك ":جاء يف زيد مسرعا" " ،و جاء يف يسرع"
"و جاء يف قد أسرع".
 احلروف :ذلك اليت تشرتك يف املعىن ،مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية يف ذلك
املعىن فيضع كل ذلك يف خاص معناه "حنو" جييء هبا هبا يف نفي احلال بـ "ال".
 اجلمل :اليت تسرد ،فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ،مث يعرف فيما
حقه الوصل موضع 'الواو' من موضع 'الفاء' و موضع الفاء من موضع 'مث' ،و موضع
'أو' من ووضع 'أم' .و يتصرف يف التعريف و التنكري ،و التقدمي و التأخري يف الكالم كله
و يف احلذف و التكرار ،و اإلضمار و اإلظهار ،فيصيب بكل ذلك مكانه.1
د -تعدد صور النظم عند اجلرجاين  :صور النظم ودقائقه ال ميكن حصرها وال
عدها  ،ألهنا إنعكاس خللجات النفس ونتائج الفكر  .وقد عىن عبد القادر بتفصيل
القول يف الظواهر األسلوبية املتعددة اليت يتشكل فيها  .2وهنا نوضح بعض القواعد
التطبيقية اليت قررها القاضي يف نظم القرآن وقد أشار إليها بفضل عباس يف كتابه إعجاز
القرآن .
 -1التقدمي و التأخري  :يشري إىل قوله سبحانه و تعاىل

  '

3  حيث قدم الضمري (انت)على الفعل (قالوا أ أنت
 
            
 

فعلت ) حيث جاء نظم اآلية هكذا و مل يقدم الفعل فيقال ( أفعلت هذا ) و سر ذلك
كما يرى عبد القاهر أننا نقدم ما هو مشكوك فيه  ،أما األمر املتيقن فال جيوز أن نقدمه
 ،فإذا كان الشك يف االسم قدمناه .
 - 1دالئل االعجاز  ،عبد القاهر اجلرجاين  ،حممد حممود شاكر  ،ط1413 3ه1992 -م  ،ص20
- 2نظرية االعجاز القراين واثرها يف النقد العريب القدمي  ،د .أمحد سيد عمار ،ص 169
- 3سورة االنبياء االية 62
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و نستطيع أن نفهم اآلية الكرمية على هذا النحو  ،فاألصنام قد حطمت و
لكنهم يريدون أن يقرروا ابراهيم عليه الصالة و السالم بتحطيمها .
 -2التعريف و التنكري  :فيمثل عبد القاهر بقوله تعاىل حديثا على اليهود :

َ
َ
َّ َ
ِش ُك ۚوا يَ َو ُّد أَ َ
َع َح َي َٰوة ٖ َوم َِن ٱ ََّّل َ
َ ََ
ح ُد ُه ۡم ل َ ۡو ُي َع َّم ُر أ ۡل َف َسنَةٖ َو َما ُهوَ
ِين أ ۡ َ
اس َ َ َٰ
ج َدن ُه ۡم أ ۡح َر َص ٱنلَّ ِ
وَل ِ
ُ َ
ۡ
حهِۦ م َِن ٱ ۡل َع َذاب أَن ُي َع َّم َر ه َوٱ َّ ُ َ
ص ُ
ري ب ِ َما َي ۡع َملون ٩٦
ب ِ ُم َزح ِز ِ
َّلل ب ِ
ِ

1

 و مل يقل احلياة حيث يفيد

التنكري أن اليهود حيرصون على احلياة أاي كانت ذليلة حقرية فيها هوان و صغر .
 -3أسلوب القصر  :قال تعاىل :
َ

ۡ َ

َّ ۡ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ
سج َد ٱ ََّّلل ِ َم ۡن َء َ
ام َن ب ِٱَّللِ َوٱَلَ ۡو ِم
إِنما يعمر م َٰ ِ
َ

ۡ

َ َّ َ َ ۡ َ
ك ٱِلَل َٰ ُغ َو َعل ۡي َنا ٱۡل ِ َس ُ
اب  ،3 ٤٠أي أن املؤمنني وحدهم
 2و يف قوله  :فإِنما علي
ٱٓأۡلخِر َِ

هم الذين يعمرون مساجد هللا ال غريهم و لو قيل أن يعمر املؤمنون مساجد هللا لكان
املعىن أن املؤمنني يعمرون املساجد و ال يعمرون شيئا آخر و هذا غري صحيح.
و قوله تعاىل  " :إمنا عليك البالغ " معناه عليك البالغ فحسب  ،أما غريه من
احلساب فهو هلل وحده  ،و لو قال إمنا البالغ عليك لكان معناه أنك تبلغ دعوة هللا
وحدك و ال جيوز ألحد غريك أن يبلغ الدعوة .
و يف روح املعاين 4جاء تفسريها  :تعليل هذا اجلواب احملذوف أي سواء أرأيت
عذاهبم أم مل تره فإمنا عليك فقط التبليغ  ،و به قال الواحدي و الطربي  -هكذا جند
عبد القاهر ليبذل قصارى جهده يف شرح نظرية النظم .

 - 1سورة البقرة  ،االية 96
 - 2سورة التوبة اآلية 18
- 3سورة الرعد اآلية .40
 - 4روح املعاين ،ج 1ص  ، ، 120وانظر ايضا الوجيز للواحدي ج،5ص .258-452
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فالغاية من بيان النظم إذا ادراك اإلعجاز و تذوق حالوته و هو سر اإلعجاز أما
االستعارة و الكناية فمع ماهلا من شأن إال أن فضل يرجع فيها إلةى النظم يستشهد
ۡ

اإلمام بقول تعاىل َ  :وٱ ۡش َت َع َل ٱ َّلرأ ُس َش ۡي ٗبا  فاإلستعارة يف قوله " اشتعل "و حنن نعلم
أن اإلشتعال للنار ،إال أنه شبه انتشار الشيب ابإلشتعال .1
يقول د.مهدي زيتون :يرفض اجلرحاين ما جاء به أسالفه الذين سلموا أبن
اإلعجاز كمن يف اللفظة أو املفردة  ،و إمنا يقع اإلعجاز يف سعى اجلملة كاملة و تقع
اإلستعارة جتوز إىل معىن اللفظ ال اللفظ  ،و رأى أنه فضال عن العالقة النحوية اليت
تنتظم هذه الصورة البالغية  ،توجد عالقة أخرى تسهم يف حتديد مبناها  ،و ينقل قوله
يف أسرار البالغة  " :فاملقارنة يف التشبيه ليست سوى عالقة جديدة تضاف إىل عالقة
النحوية و تساهم يف حتديد بنية العبارة " ، 2يقول رمحه هللا  " :إن النظم يقتضي اخراج
ما يف القرآن من اإلستعارة و ضروب اجملاز من مجلة ما هو به معجز و ذلك ال مساغ له
" و املسألة أن اجلرجاين كما رفض أن يكون اإلعجاز يف اللفظ منفرد  ،فهو يرفض ان
يكون اعجاز النظم يف الفواصل و املقاطع او يف االستعارة و اجملاز و بعبارة اخرى هو
حياول ان جيعل هذه الفنون جزءا من النظم ذاته

3

يقول الدكتور فضل عباس معلقا ":و ال بد أن نعلق هنا بكلمة قصرية ،و هي أن
عبد القاهر ينفي أن يكون وزن الفاصلة وجها من وجوه اإلعجاز أما اختيار الكلمة يف
الفاصلة ،كأن ختتار كلمة يفقهون يف آية و يعلمون يف آية أخرى

،و سميع

 -1اعجاز القران الكرمي  ،د.فضل عباس  ،ص  76بتصرف
 -2اعجاز القرآن واثره يف تطور النقد األديب من اول القرن اخلامس اىل هناية القرن السابع  ،علي مهدي زيتون
،وانظر ايضا اسرار البالغة يف علم البيان  ،حتقيق  :سعيد حممد اللحام  ،ص 223
 - 3القرآن ونصوصه ،د.عدانن زرزور  ،ص 204

ص215
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بصري يف آية و غفور رحيم يف آية أخرى ...فهذا يدخل يف النظم الذي هو لب
اإلعجاز".1
تعترب نظرية النظم عند اجلرجاين من أمتع الدراسات يف دالئل اإلعجاز ،إذ يتسم
نقده ابملوضوعية يف رأي أكثر النقاد يف ذلك التحليل املستقصي الذي يتناول فيه
الكليات و اجلزئيات ،و يستثري مكامن الشعور و حق له أن حيتل بني األدابء و النقاد
مكانة ،فهو يفحص عن اآلاثر النفسية يف األعمال األدبية و مواطن اإلبداع يف
االستعمال اللغوي و فيف نظم األساليب مع االستعانة مبعارفه اللغوية و النحوية  ،مما ال
يتسع نطاق هذا البحث الستقصائه كله.

)3اإلعجاز الغييب يف القرآن الكرمي:
من وجوه إعجاز القرآن الكرمي اليت شغلت حيزا مهما يف دراسات الباحثني
:اإلعجاز الغييب ،الذي ال ميكن أن نقول أنه مستقل عن اإلعجاز اللغوي ،ألن القرآن
الكرمي وحدة متكاملة معىن و لفظا ،موضوعا و لغة .املقصود ابإلعجاز الغييب كل من
كان غائبا عن حممد صلى هللا عليه و سلم و مل يشهد حوادث الواقعة و مل حيضر وقتها،
و مل يكن على علم بتفصيالهتا ،فيدخل يف الغيب هبذا املفهوم

2

و يشمل هذا الوجه غيب املاضي و غيب املستقبل ،فقد أخرب القرآن ماضيه مل
تكن معلومة للناس وقت نزول القرآن كما أخرب عن أمور و أحداث تقع يف املستقبل ،و
حتدى أقواما أبهنم يعجزون عن فعل أمور يف إمكاهنم و مع ذلك مل يفعلوها.
لقد مسى هللا سبحانه و تعاىل األخبار عن األمم السابقة غيبا و أشار إىل وجه
داللتها على صدق رسول صلى هللا علية و سلم و على كون القرآن الكرمي إمنا نزل

 - 1اعجاز القرآن الكرمي  ،د.فضل عباس  ،د.سناء عباس ،ص81
-2مباحث يف إعجاز القرآن الكرمي ،د.مصطفى مسلم-ط ، -2دار مسلم للنشر و التوزيع ،ص279
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بوحي من هللا سبحانه و تعاىل ،فكثريا ما يفتتح القرآن الكرمي القصة أو خيتتمها ابإلشارة
إىل هذه األمور ما كان لرسول هللا طريق إىل العلم عن طريق الوحي فمثال يف ذكر قصة
السيدة مرمي وكفالتها من النيب زكرايء  ،يقص
َ

ُ

ۡ ۡ

َ َ

َ

َ َٰ َ ۡ َ َ ي ۡ َ ۡ ُ
َ َ
ب نوحِيهِ إ ِ َۡلك ۚ
تعاىل :ذل ِك مِن أۢنباءِ ٱلغي ِ
ُ

َ

ۡ

ُ َ ۡ
ۡ ُُ
َ َۡ ۡ ََۡ ُ َ
َو َما ك َ
ون 1٤٤
نت َليۡ ِه ۡم إِذ يُلقون أقل َٰ َم ُه ۡم أ ُّي ُه ۡم يَكفل َم ۡر َي َم َو َما كنت لي ِهم إِذ ُيت ِصم

فإن هذا النص يدل على أن القرآن من عند هللا وعلى أن ذلك النوع من العلم ما
كان عند حممد صلى هللا عليه وسلم  ،وليس له به دراية . 2
وخالصة القول  :أن اإلخبار عن الغيوب يشمل  :ما يتعلق ابلغيب ماضيا
ومستقبال وما ورد من حتد وتعجيز وما أخرب به عن الضمائر.
مثال ذلك قصص األنبياء مع أقواهلم  ،كخرب سيدان يوسف وأهل الكهف وسيدان
اخلضر وذي القرنني وسيدان سليمان  ،هذه األخبار عن املاضي يشتمل عليها القرآن
الكرمي  ،وهي فيما احتوت دليل قاطع على أن القرآن من عند هللا أما غيب املستقبل :
من ذلك قوله عز وجل :
ۡ

ُ

َ َّ َ ۡ ُ
َ َ ۡ ُ َ َّ ُ
َّ َ َّ َ ُ ُ
ود َها ٱنلَّ ُ
اس
فإِن ل ۡم تف َعلوا َولن تف َعلوا فٱتقوا ٱنلار ٱل ِت وق

ۡ َ

َ َ َ ُ َّ ۡ
ت ل ِلكَٰفِر َ
ين  .3٢٤فقوله ولن تفعلوا . دل على إعجاز القرآن وصحة
وٱۡل ِجارة أعِد
ِ

النبوة من وجوه :
 -1ما علم ابلتواتر أن العرب كانوا يعادونه صلى هللا عليه وسلم أشد املعادات
ويتهالكون يف إبطال أمره  ،فلو أمكنهم اإلتيان مبثله لفعلوا وسبق ان جاء مبحث
التحدي واملعارضة يف املباحث األوىل من هذه الدراسة .
-1سورة آل عمران اآلية .44
 -2مباحث يف علوم القرآن  ،د.مصطفى مسلم ،ط .-)1416-1996( 2داراملسلم للنشر والتوزيع.الرايض ،ص .، 281
وانظر املعجزة الكربى ص 312ونظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القدمي  ،ص. 99
- 3سورة البقرة  ،االية 24
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 -2اهتم النيب صلى هللا عليه وسلم بتلفيق النبوة  ،فلو خاف عاقبك التهمة فيه مل
يبالغ يف التحدي إىل هذه الغاية.
 -3أنه لو مل يكن قاطعا بنبوته ما قطع يف الكالم قطعا جبزم دل على صدقه .
 -4أن قوله تعاىل :ولن تفعلوا أتكيد بليغ يف نفي املستقبل إىل يوم الدين
وهوإخبار ابلغيب وقد وقع كما قال صلى هللا عليه وسلم فلو عارضه أحد لوصل إلينا .1
مثال جاء يف قوله
َ َۡ ُ َ
ون  ٣
سيغل ِب

2

ََۡ َۡ
ََ
ُ
تعاىل:ال ي يم ُ ١غل َِبت ٱ ُّلر ُ
وم  ِ ٢ي
ف أدّن ٱۡل ِ
ۡرض َوهم مِن َب ۡع ِد غلب ِ ِه ۡم
ِ

يقول الزرقاين  :بيان ذلك أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد

اهنزمت أمام دولة الفرس و هي وثنية يف حروب طاحنة  ،فأصاب املسلمون الغم هلذه
اهلزمية  ،تشفى املشركون و فرحوا  ،إذ انتصر جموس على أهل الكتاب  ،و أنتم تدعون
أنكم ستغلبوننا بكتابكم فنزل الوحي يبشر املسلمني أن هزمية الروم هذه سيعقبها انتصار
و بضع سنني أي ثالث سنوات  ،و إن كانت تبدو املدة قصرية جدا مقارنة ابخلسائر
اليت اتبدهتا و قدرهتا على استعادة قواها مرة أخرى  ،و لكن هللا إمنا يقول للشيء كن
فيكون و صدق وعده و إين له أن ال يصدق و هو وحي هللا  ،و نبأ احلق الذي ال جيرؤ
ابطل أن يدحضه .و منتهى اإلعجاز هذا يف دقة التحديد و حكمة إىل التقدير يف قوله
" بضع سنني ".3
و منه اإلخبار عن الغيوب أيضا  :كقوله تعاىل :

ۡ
َ َ ۡ َ ُ
ك ُم ٱ َّل ُار ٱٓأۡلخ َِرةُ
َُل إِن َكنت ل
ق

َ َّ َ َ ٗ
َّ ِ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ
ُ
ت إن ُك ُ
ِي َ ٩٤ولَن َي َت َم َّن ۡوهُ َأبَ َدا ب َما قَ َّد َم ۡ
نت ۡم َص َٰ ِدق َ
ت
ون ٱنلاس فتمنوا ٱلمو
ِ
عِند ٱَّللِ خال ِصة مِن د ِ
ِ

 - 1نظرية االعجاز القرآين واثرها يف النقد العريب القدمي ،أمحد سيد عمار  ،ص101
 -2سورة الروم االية 3/1
 -3مناهل العرفان يف علوم القرآن  -عبد العظيم الزرقاين ( حتقيق فواز أمحد زمريل)  -دار الكتاب العريب ،ج 2ص287
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َ

أيۡدِيه ۡم َوٱ َّ ُ
َّلل َعل ُِيم ب ِٱ َّلظَٰلِ ِم َي  1٩٥و قد جاء يف تنوير املقياس :متييز اآلية بوجه اخلطاب
ِ ۚ

إىل حممد و يطالب منه أن يسأهلم أن كانت اجلنة خالصة لكم خاصة من دون
املؤمنني مبحمد صلى هللا عليه وسلم و أصحابه فسألوا هللا الوت و أطلبوه ان كنتم يف
مقالتكم صادقون  ،و تنبأ جازما
 ٩٥

َ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ ُ َ ُ َّ
لظَٰلِم َ
ي
ولن يتمنوه أبدا بِما قدمت أيدِي ِه ۚم وٱَّلل عل ِيم ب ِٱ
ِ

2

 )4اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي :
و أول من تنبه إىل هذا الوجه و هو القاضي اإلمام اخلطايب إذ يشري إىل أن الناس
أغفلوا وجها مهما من أوجه اإلعجاز ال يدركه إىل القلة القليلة و ذلك أثر القرآن و
صنيعه ابلنفس اإلنسانية  ،فإنك ال تسمع كال ما غري القرآن منظورا و ال منشورا إذا قرع
السمع خلص له إىل القلب من اللذة و احلالوة يف حال و من الروعة و املهابة
يف حال أخرى  ،ستتبشر به النفوس و تنشرح له الصدور حىت إذا أخذت خطها
منه عادت مراتعة قد عراها الوجيب و القلق و تغشاها اخلوف و الفرق  ،تقشعر منه
اجللود و تنزعج له القلوب  ،حيول بني النفس و بني مضمراهتا و عقائدها الراسخة فيها
فكم من عدو للرسول صلى هللا عليه وسلم من رجال العرب و فتاكها  ،أقبلوا
يريدون اغتياله و قتله  ،فسمعوا آايت من القرآن  ،فلم يلبثوا حني وقعت يف مسامهم أن
يتحولوا عن رأيهم األول  ،و أن يركنوا إىل مساملته  ،و يدخلوا يف دينه و صارت عدا
عداوهتم مواالة و كفرهم إمياان .و يستشهد اإلمام هنا جبملة من األحداث كخروج سيدان
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يطلب من رسول هللا يريد قتله  ،فسار إىل دار أخته و

 - 1سورة البقرة االية 95/94
- 2مناهل العرفان  -عبد العظيم الزرقاين  ،ج ، 2دار الكتاب العريب  .ج، 2ص296
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هي تقرأ سورة طه  ،فلما وقع فيسمعه مل يلبث أن آمن 1و ملا مسعته اجلن مل تتمالك أن
قالت

َ َ ُّ ۡ َ َ َ ي َ َ ٗ
َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً َ َ ٗ َ ۡ ي َ ُّ ۡ َ َ َ َّ
شك بِربِنا أحدا ٢
 :إِنا س ِمعنا قرءانا عجبا  ١يهدِي إَِل ٱلرش ِد فامنا بِهِۦ ولن ن ِ

وذكر الشوكاين يف تفسري قوله تعاىل :
ۡ

َۡ

.

2

َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َع َج َبل َّل َر َأ ۡي َتهۥُ
ان َ َ َٰ
لو أنزنلا هذا ٱلقرء
ٖ
َ َّ

َّ

َ ُ ۡ َََ ُ َ
َۡ ُ َ ۡ
َ ٗ ُّ َ َ ٗ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ
ض ُب َها ل َِّلن ِ
ون  ، 3 ٢١ذكر هللا
اس لعلهم يتفكر
خَٰشِ عا متصدَِع مِن خشيةِ ٱَّللِۚ وت ِلك ٱۡلمثَٰل ن ِ

تعظبم كتابه الكرمي  ،واخرب عن جاللته وأنه حقيق أبن ختشع له القلوب وترق له األفئدة

َّ َ
ۡ َ َۡ َ ُ
َ ۡ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َّ
َ
ان َ َ َٰ
َع َج َب ٖل ل َرأ ۡي َت ُهۥ خَٰشِ ٗعا ُّم َت َصد َِٗع م ِۡن خش َيةِ ٱَّللِۚ َوت ِلك ٱۡل ۡمثَٰل
فقال  " :لو أنزنلا هذا ٱلقرء
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ ۡ
ض ُب َها ل َِّلن ِ
ون  " ٢١أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه
اس لعلهم يتفكر
ن ِ

وبالغته  ،ويف قوله :

َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ
َّ
ُ
َ
ضبها ل ِلن ِ
اس لعلهم يتفكرون ٢١
وت ِلك ٱۡلمثل ن ِ

...فيه توبيخ

وتقريع للكفار حيث مل خيشعوا للقرآن  ،وال اتعظوا مبواعظه  ،وال انزجروا بزواجره.4
وإذا نظران اىل التعريفات اليت ذكرها العلماء لإلعجاز النفسي جند أننا نبحث يف
جمالني  :أما اجملال األول فهو حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانه لصفاهتا وكشفه
خلباايها وخفاايها .
أما اجملال الثاين فهو أثر القرآن على النفس اإلنسانية كافرة كانت أو مؤمنة ،
ونتائج هذا التأثري والتأثر.
يقول عبد الفتاح اخلالدي يف كتابه  :اعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرابين
ما مفاده أن توسع الدراسات النفسية املعاصرة  ،وتعدد مدارسها وتباين نظرايهتا
وختصص الكثري يف الطب والعالج النفسي أدى كنتيجة حتمية إىل توجه علماء وابحثني
 -1املرجع السابق نفسه  ،ص .70
-2سورة اجلن االية .3-1
-3سورة احلشر االية . 21
- 4تفسري فتح القدير  ،حممد بن حممد الشوكاين  ،راجعه يوسف الغوش  ،ص .1480
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مسلمني إىل القرآن ليتعرفوا على حديثه عن النفس اإلنسانية  ،فوجدوا فيه آايت عديدة
تتحدث عن طبيعة النفس اإلنسانية وصفاهتا وأحواهلا.
ومن العلماء من وضع تعريفا خاصا لإلعجاز النفسي كاالدكتور فضل عباس :
حيث يقول " :هو ما نلمحه يف تلك اآلايت وهي تتحدث عن أصناف الناس ومواقفهم
ومشاعرهم وما يفرحهم وما حيزهنم  ،وعن بيان ملكنوانت النفس وخفاايها ودوافعها يف
آايت القرآن الكرمي " . 1ويعرف الدكتور أمحد شكري أبنه " عدم مقدرة الكافرين أن
أيتوا بكالم مثل القرآن يف بالغته وبيانه ويف أتثريه العظيم يف نفس قارئيه وسامعيه " .
وقبلهم أشار لإلعجاز النفسي الرماين يف رسالته النكت واجلرجاين يف رسالته
الشافية بعد ان أثبت تسليم العرب حتت عنوان " داللة األقوال "  ،،فذكر قصة ابن
املغرية وعتبة بن ربيعة  ،والقاضي عياض (ت544ه) يف فصل من فصول كتابه :
الفصل التاسع بعنوان  " :روعة القرآن الكرمي يف السمع وهيبته يف القلوب " . 2
وأار إليه الزركشي يف الربهان  ،والسيوطي يف معرتك األقران عدة من وجوه اإلعجاز
اخلمسة والثالثني .
ب -أدلة اإلعجاز النفسي من القرآن الكرمي  :ورد يف القرآن الكرمي عدد من
االايت دلت على بيان أتثريه يف النفوس كما يف قوله تعاىل

َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ
ِيث
د
ۡل
 :ٱَّلل نزل أحسن ٱ
ِ

َ ٗ ُّ َ َ ٗ َّ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ ۡ
كِتَٰبا مت َٰ
شبِها مث ِ
اّن تقشعِر مِنه جلود ٱَّلِين ُيشون ربهم ثم تل ِي جلودهم وقلوبهم إَِل ذِكرِ
ي

َ

ٱ ََّّللِ َذَٰل َِك ُه َدى ٱ ََّّلل ِ َي ۡهدِي بهِۦ َمن ي َ َشا ُء َو َمن يُ ۡضل ِل ٱ َّ ُ
َّلل َف َما َُلۥ م ِۡن َهاد  3 ٢٣و االقشعرار
ۚ
ۚ
ِ
ِ

 - 1اعجاز القرآن  ،ص 374
 - 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب  ،دار الفكر  ،ص104
 - 3سورة الزمر اآلية 23
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التقبض  ،يقال اقشعر اجللد إذ تقبض تقبضا شديدا واملعىن أهنم إذا مسعوا القرآن و قوارع
اآلايت أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منها جلودهم .
 -وقوله 

َ
َُ ٗ
ل َعلَ ۡيه ۡم َء َاي َٰ ُ
إِذا ُت ۡت َ َٰ
كيا۩ ٥٨
ت ٱ َّلرِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وب ِ
ِ



1

وقوله 

َ َ ُ َي ُ َ َ
َ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ي
َ ُ
َ َ َٰٓ َ ۡ
َ ُ
ى أع ُي َن ُه ۡم ت ِفيض م َِن ٱ َّل ۡمعِ م َِّما ع َرفوا مِن ٱۡل ِق يقولون ربنا
نزل إَِل ٱ َّلر ُسو ِل تر
ِإَوذا س ِمعوا ما أ ِ
َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
لشهد َ
ِين  ٨٣
ءامنا فٱكتبنا مع ٱ َٰ ِ

2

ويف جواب جارية لألصمعي ملا مسع كالما فصيحا منها قالت ليس بعد قوله
تعاىل:
ي

ََۡ َ َۡي َ ُ ُ َ َ ۡ َ
َ َۡ ََۡ
َ َ ۡ
َۡ ََ ََ ََ َۡ
َت َز ي
َل أ ِم م َٰٓ
وأوحينا إ ِ َٰٓ
ِن
َل
و
اف
َت
َل
و
م
َل
ٱ
ف
ه
ي
ق
ل
أ
ف
ه
ي
ل
ع
ت
ِف
خ
ا
ذ
إ
ف
ه
ي
ع
ۡرض
وس أن أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

ُ

ۡ

إِنَّا َرا ُّدوهُ إِ َۡل ِك َو َجاعِلوهُ م َِن ٱل ُم ۡر َسل َِي . 3 ٧قالت اجلارية  " :مجع يف آية واحدة بني أمرين
وذهيني وخربين وبشارتني "

4

فاإلعجاز الروحي  -إذن  -إن أردان أن نعده وجها من وجوه اإلعجاز فهو
انشىء عن الصبغة البيانية السامية واألسلوب الرفيع  ،والنظم البديع  .ويف دراسة
تضمنتها جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية سنة  2007يقول صاحب
الدراسة وهو الدكتور بلقاسم حممد غايل وعنوان البحث من مالمح اإلعجاز النفسي يف
القرآن الكرمي  " :أثبتت تالوته خبشوع أتثريه يف األمراض النفسية واجلسدية فيتأثر ما يف
البدن من إفراز حباالت اإلكتئاب والقلق أو الفرح والسرور ....هذا العالج النفسي
ابلقرآن دليل على اإلعجاز  "..مث يضيف ما هو أهم من ذلك  " :وقد تناول القرآن

- 1سورة مرمي اآلية 58
 - 2سورة املائدة اآلية 83
- 3سورة القصص اآلية 7
 - 4الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،القاضي عياض  ،ص 335
118

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

النفس من مجيع جوانبها  .يقرأ يف حالة احلزن فتطمئن النفس ويف حالة الفرح  ،تراتح
إليه  ،1 "..ألن النظرة القرآنية إىل اإلنسان متتاز ابلشمول فتجمع حاجات اجلسم
والعقل والنفس والقلب والكون كوحدة متماسكة وهذا هو األصح يف نظري .
 ميكن امجال اسباب جعل االعجاز النفسي أحد وجوه اإلعجاز: -1أن القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة اليت تناسب كل عصر وقوم وهذا يدعوا
إىل التسليم بتعدد وجوه اإلعجاز وتنوعها ومن ضمنها اإلعجاز النفسي .
 -2أن األدلة اليت أثبتها املدافعون عن اإلعجاز النفسي أدلة مقنعة من وجوه كثرية
وال حتتمل الشك أو الرد فال اجتهاد مع نص .
 -3العالقة بني البالغة والنفس عالقة واضحة ألن البالغة هي إيصال املعىن إىل
القلب  ،والقرآن معجز ببالغته  ،فال بد إذا أن يكون له أثر على النفس أو الروح أو
الوجدان .
فكل عمل أديب ميلك قوة أتثريية بنسبة حياول فيها املتكلم أن يقدم نفس املتلقي ،
ليضعه يف طريق هدف ما يريد أن يصل به إليه  ،فيعمد إىل أمرين مهمني  :التأثري على
عقله ابإلقناع والتأثري على وجدانه ابستثارة مشاعره على حسب املوضوع واملعىن الذي
حيمله املقصد وحيمله اللفظ  .والقرآن ببالغته أوىل وأسبق أتثريا على النفس اإلنسانية
من كل فنون اخلطاب على كل البشر سواء كان منطقهم عريب أو أعجمي .
ومن األمثلة لبيان أحوال النفس  ،بيان احوال النفوس اليت ال تفكر إال يف دائرة
نفعها أو ضرها  ،ومن شأن هذه النفوس أن تكون أثرة متقلبة ال تذعن للحق ولكن
تذعن لنفعها وضررها ..2قال تعاىل :

َ
ۡ
َ َ
نس َن ٱ ُّ ُّ
لض َد ََعنَا ِ َ
ِ إَوذَا َم َّس ٱ ِۡل َ َٰ
ۡلۢنبِهِۦي أ ۡو قاع ًِدا أ ۡو

 - 1مالمح االعجاز النفسي يف القران والكرمي  ،د .بلقاسم حممد الغايل  ،جملد/ 4عدد/ 1ص 17
 - 2املعجزة الكربى  ،حممد ابو زهرة 329
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َ ُ
ِضهُۥ َم َّر َكأَن َّل ۡم يَ ۡد ُع َنا ي إ َ ََٰل ُِض َّم َّس ُهۥ َك َذَٰل َِك ُزي َن ل ِۡل ُم َۡسف َ
قَايئ ٗما فَلَ َّما َك َش ۡف َنا َع ۡن ُه ُ َّ
ِي َما َكنوا
ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
ُ َ
َي ۡع َملون

.١٢1
يقرر اإلمام حممد أبو زهرة يف كتابه 'املعجزة الكربى' حقيقة مهمة إذ يقول" و

يف احلقيقة أن الدارس الذي يريد معرفة النفوس و ما يعروها سواءا أكانت نفوس رجال
أم نفوس نساء جيد يف القرآن معنيا ال ينصب من احلقائق النفسية اليت تكون حمور
دراسته".
و حنن أحوج اليوم يف عصران هذا إىل مثل هذا التعمق و هذه الرؤية و النفوس يف
غفلة من هذه احلقيقة الكاملة ،الكمال الذي حيقق يف خطاب فريد من نوعه ،معين ال
ينصب و ال حدود ألسرار إعجازه و حيذوين يف هذه الدراسة فصول و تساؤل عن العقل
اإلنساين  ،الذي ميضي يف ركب تطوره خبطوات جبارة ،كيف ستكون وجهة الدراسات
املستقبلية للقرآن ،ما الذي سيكتشف اإلنسان من أسرار قصره من اكتشافها عقول
أعيلها الطلب و البحث ملعرفة أسرار اإلعجاز القرآين.

)5ا إلعجاز العلمي بني مؤيديه ومعارضيه:
من املعروف أن القول إبعجاز النص القرآين قد مثل مسلمة عقائدية ابلنسبة للمسلمني مل
خيرج عليها إال النزر اليسر ،و أن هذا النص قد حتول إىل مسلمة ابلنسبة للثقافة
اإلسالمية ،ال على مستوى تكون املعارف و العلوم.
و من مظاهر التأثري القرآين اخلارق اشعاعه العلمي ،فليس منن املغاالة يف شيء أن نقول
إن مجيع ما أنتجه العقل اإلسالمي طيلة عهود ازدهار احلضارة اإلسالمية يرجع أساسا إىل
القرآن الكرمي ،إما بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر ،و هذا ما شهد به املستشرق

 - 1سورة يونس االية 12
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األملاين'دوتش'" :لقد كان القرآن هو احلافز الذي دفع املسلمني إىل أورواب ليكونوا سادة
وملوكا

1

قال ابن أيب الفضل املرسي يف تفسريه " :مجع القرآن علوم األولني و اآلخرين
حبيث مل حيط هبا علما حقيقة إال املتكلم به" .2و مبا أننا يف عصر تقدم فيه العلم تقدما
هب مجاعة من
مدهشا ،ففي كل جديد طارف حتمله انتصارات العقل البشري و قد َ
أويل العلم و الثقافة فأخذوا يدرسون اآلايت الكونية يف القرآن دراسة حياولون على
ضوئها أقياسا وضيئة تشري إىل ما جد من خمرتع .و هذه النزعة العلمية مل تكن حديثة
أو وليدة العصر احلديث ،بل تعود ارهاصاهتا إىل إشارات عند األقدمني جدير بنا
التوقف عندها:
فخر الدين الرازي قد جاء تفسريه و قد أثقل إثقاال ابآلراء الكونية و العلمية اليت
فاض هبا القرن اخلامس من اهلجرة فجاء يف كثري من صفحاته بعيدا عن اجلو القرآين و
مرد ذلك إىل شيوع النزعة العلمية يف ذلك العصر.
و كما اعتىن النحاة و البلغاء و املفسرون أبلفاظه ،لغته و معانيه و عناية
األصوليني مبا فيه من أدلة عقلية و شواهد

َ َ َ
َ ي َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
أصلية :ل ۡو َكن فِي ِهما ءال ِهة إَِل ٱ
َّلل لف َس َدتا ۚ

ۡ

َ َّ َ ُ َ
َ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ
ون ،3  ٢٢إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية فاستنبطوا
صف
ب ٱلع ۡر ِش عما ي ِ
فسبحَٰن ٱَّلل ِ ر ِ

عنها األدلة على وحدانية هللا تعاىل ،و وجوده و بقائه ،و قدرته و علمه و تنزيهه عما ال
،فأصلوا أصوله و ّفروعه ،و بسطوا القول يف ذلك
يليق به و مسو هذا العلم أبصول الدين َ

بسطا حسنا ،و مسوه بعلم الفروع و الفقه أيضا ،و تلمحت طائفة ما فيه من قصص

- 1املعجزة القرآنية  ،بغدادي بلقاسم  ،ص 176
 - 2االتقان يف علوم القران جالل الدين السيوطي  ،ج 2ص 161
 - 3سورة االنبياء  ،االية 22
121

إعجاز القرآن يف دراسات السابقني

الفصل األول

دونوا آاثرهم و وقائعهم حىت
قصص القرون السالفة و األمم اخلالية و نقلوا أخبارهم و ّ
ذكروا بدء الدنيا و أول األشياء و مسوا بذلك التاريخ و القصص.
معىن ذلك أن اإلمام السيويف جيعل العلوم املستنبطة من القرآن :النظم و البالغة و
ما تعلق ابلدراسات األدبية و الفقه و األصول و التاريخ و السرية و أصول العقيدة و
التشريع و التفسري ،و املواريث ...إخل
و قد عرب عنها الطويف( )657-716فقال " :و اعلم أن القرآن حبر ال تستوفوا
ماله ،و التنقضي عجائبه ،كما جاء يف اخلرب و هلذا غالب طوائف العلماء يتمسكون
على دعواهتم بشبه ،فهؤالء أصحاب صناعة الكيمياء يتمسكون على صحتها منه لقوله
َ
َ َ َ َ َّ َ ي َ ي ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ ٗ
لس ۡيل َزبَدا َّراب ِ ٗيا َوم َِّما يُوق ُِدون
أنزل مِن ٱلسماءِ ماء فسالت أودِيُۢة بِقدرِها فٱحتمل ٱ

تعاىل:

ۡ َ ََ
َعلَ ۡيهِ ف ٱنلَّار ٱبۡت ِ َغا ي َء ح ِۡل َية أَ ۡو َم َتَٰع َزبَد م ِۡثلُ ُه ۚۥ َك َذَٰل َِك يَ ۡض ُب ٱ َّ ُ
َّلل ٱ ۡ َ
ۡل َّق َوٱل َبَٰ ِطل ۚ فأ َّما ٱ َّلز َب ُد
ٖ
ِ
ِ
ِ
ي

ۡ

َ

ُ

َۡ

َ

َۡ

َ

َ َ َ ُ ُ َ ٗ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ
ُ
ب ٱ َّ ُ
ۡرض ك َذَٰل َِك يَ ۡض ُ
اس ف َي ۡمكث ِف ٱۡل ِ
َّلل ٱۡل ۡم َثال  ١٧
فيذهب جفاء وأما ما ينفع ٱنل
ِ

1

ويشريون اىل معناه  :أن يف الغثاء ما اذا خالط املعادن املمتزجة سطا عليها
بطبعه  ،والسؤال هنا ما املقصود ابالعجاز العلمي  ،وما هي ضوابطه وملاذا رفضه بعض
العلماء.2
يتعلق ابلتوفيق بني احلقائق الشرعية واحلقائق الكونية  ،رغم قرب هذا املصطلح
الدال على ماهو خارق وخارج عن العادة  ،فاالعجاز العلمي هو اخبار القران الكرمي
حبقيقة أثبتها العلم التجرييب وثبت عدم ادراكهاابلوسائل البشرية ومن النيب صلى هللا عليه
وسلم

 - 1سورة الرعد االايت 17/13
 - 2نظرية اإلعجاز القراين وأثرها يف النقد العريب القدمي املصدر نفسه 112
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أ -ضوابط اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي:
تكمن أمهية هذه الضوابط يف كوهنا مناط اسرتشاد الباحثني يف االعجاز العلمي يف
وقت شهد اقباال واسعا على هذا النوع من الدراسات  ،وهذا االهتمام اوقع الكثري يف
مزالق عمدا او عن غري عمد .
والتزام هذه الضوابط جينب اكثرهم الوقوع يف هذه الزالت واالخطاء من جهة ومن
جهة اخرى يضع حدا للخالف بني املؤيدين واملعارضني لقضية االعجاز العلمي وحسيب
يف هذا املقام أن أسجل ما أشار إليه الدكتور عبد العزيز املصلح :
 - 1ثبوت احلقيقة العلمية ثبوات قاطعا وتوثيق ذلك توثيقا علميا متجاوزة مرحلة
الفرض والنظرية اىل مستوى القانون العلمي.
 -2وجود اإلشارة اىل احلقيقة العلمية يف النص القرآين بشكل واضح
 -3مجع النصوص القرآنية أو احلديثية املتعلقة ابملوضوع ورد بعضها اىل بعض
لتخرج بنتيجة صحيحة ال يعراضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدها.
 -4مجع القراءات الصحيحة املتعلقة ابملوضوع.
 -5معرفة ما يتعلق ابملوضوع من سبب نزول ونسخ.
 -6فهم النص الواقع حتت الدراسة وفق فهم العرب حني نزول الوحي لتخري
دالالت االلفاظ حسب مرور الوقت .هذا ما يقتضي االملام مبسائل تعني على فهم
النص والتمكن من تقدمي معىن على اخر.
-7ان هناك امور من قبيل املتشابه ال جمال لفهمها او تناوهلا ابلبحث .
 -8عدم البحث يف االمور الغيبية كقيام الساعة بداية اخللق ووضع هذه املسالة
حتت اجملهر العلمي والتفسري احلديث .
 -9عدم االعتماد على الظن مثل االسرائيليات
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 -10جتنب تسفيه اراء السلف من علماء التفسري واحلديث ورميهم ابجلهل الن

اخلطاب عام ال خاص لكل البشرية يف كل عصر .
 -11أن حنصر الدراسة فيما ميكن القدرة عليه فاألفراد ميكن أن يقصروا حبوثهم
فيما يتعلق ابالكتشافات فيما هو خاضع لتجارهبم املخربية .1
ب -حجج النافني لإلعجاز العلمي :
يذهب هذا الفريق اىل انه من اخلطأ اجياد التفسريات العلمية آلايت القران وان
الشاطيب وكثري غريه :
نعد تلك التفسريات وجها من وجوه اإلعجاز لألسباب اليت تناوهلا ّ
 .1إ ّن القرآن قد خاطب العرب أول من خاطب من الناس  ،وهم قوم ّأميّون
ال حيتاجون يف فهم النصوص الصرحية اىل التغلغل يف العلوم الكونية والرايضيات اهلندسية
 .2ان كتاب هللا كتاب هداية وتوجيه انزله هللا ليخرج الناس من الظلمات اىل
النور
 .3ان النظرايت العلمية يف الكون ال تستقر على حال ن فقد تثبت القضية
لدى جيل من األجيال  ،حىت تصبح أمرا بديهيا ال جيوز فيه االختالف
 .4ان تفسري القرآن مبقتضى النظر العلمي  ،فاننا جنعله ميدان للتاويل املتناقض
2وهو ما ذكره د.فضل عباس نقال عن ألشاطيب يف املوافقات
 .5إذا مل يوجد هذا التناقض بني اآلايت الكونية املوجودة يف القران الكرمي وبني
ما يكشفه العلم يف حاضره ومستقبله بل وجد التوافق واالنسجام فليس ذلك دالال على
اإلعجاز املرتبط ابلتحدي .بل هو دليل على انه منزل من عند هللا تعاىل  ،وليس كل ما
نزل من عند هللا ومل توصف ابالعجاز كما وصف القرآن

3

- 1االعجاز العلمي اترخيه وضوابطه  ،د.عبد هللا بن عبد العزيز املصلح  ،ط 3دار اجياد  ،ص 22
 - 2اعجاز القران  ،فضا عباس  ،ص 256
 - 3نظرية االعجاز القراين واثرها يف النقد العريب القدمي  ،ص 115
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 .6القرآن ال خيص العرب وحدهم حىت يقتصر إعجازه على اجلانب البالغي
ولكنه انساين شامل على مر تتابع األجيال حسب اختالف جناسها وتطورها .
 .7اإلعجاز حماولة تنقل اجتاه الرؤية من النظرة اجلزئية لإلعجاز إىل نظرة اعم
وامشل ويف هذا الوجه من االعجاز منزلق خطري  ،قد يؤدي ببعض ادعياء العلم ان
حيملوا القران مامل حيمله من املقاصد والغاايت وينسبون للعلم ما ليس منه .
الرتجيح :
من العلماء من وقف من قضية االعجاز العلمي موقفا منصفا  ،وسط بني القبول
مع توخي اسباب احلذر  ،وضبط مساندة هذا الوجه جبملة من القواعد على اساسها
اعتد قبول هذه القضية كمحمود حممد شاكر .
الابس عنده ان يعترب االعجاز العلمي وجها من وجوه االعجاز اذ اشار القران يف
بعض اايته اىل حقائق ودقائق تشريعية واترخيية وعلمية وكونية  ،وهبذا خيتلف عن الكتب
السماوية السابقة وعدم التفريط يف البحث يف االايت الكونية بشرط التقيد ابملنهج
القراين وعدم حتميل النصوص ما ال حتمل .
وما يثريه بعض الناس من توهم بوجود تناقض فهو سوء فهم للحقيقة القرآنية ابن
يتومهها قطعية الداللة وال تكون كذلك فمن الرب واحلكمة سلوك سبل األسباب للوصول
اىل حقائق املعرفة وعدم تعجل النتائج. 1
إذن خنلص من ذلك اىل القول إننا ميكن تقبل وجوه اإلعجاز كلها لكن بشرط
االلتزام بضوابط التأويل ال الشطط ابخليال والتأويل وفق اهلوى حىت وان كان املراد الدفاع
والدعوة اىل فهم القران الكرمي. 2

 - 1مباحث يف اعجاز القران  ،د.مصطفى مسلم ص
 - 2الطبيعيات واالعجاز العلمي للقران الكرمي ن د.عبد العليم عبد الرمحن خضر ص 22
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و انقل هنا رأي ابن رشد ومذهبه كمذهب الغزايل القائل  :ابن القران قد حوى

العلوم كلها  ،ويتصل من قرب ابلنظرية العلمية يف اإلعجاز  ،الن الفكر اإلنساين يف
الربهنة يف كل عصر وبيئة طرقه العقلية العامة  ،اليت هي قدر مشرتك بني الناس .
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المبحث الخامس
مسيرة إعجاز القرآن التاريخية.

)1نشأة فكرة إعجاز القرآن:
بعد وفاة النيب  كان الصحابة و اخللفاء الراشدين ال حيبون إطالة النظر يف
دراسة مسائل الدين و ال حيبون إاثرة قضاايه املتشاهبة اليت تبعث على االختالف يف
الرأي ،كالبحث يف الوجودايت و املسائل املتعلقة اجلرب و االختيار عمال بقوله صلى هللا
عليه وسلم:إن هذا الين متي،فاغلوا فيه برفق فإن المتي َل أرض قطع و َل ظهر أبقو
كانوا ينظرون إىل القرآن نظرة تسليم و رضى على أنه كتاهبم الديين الذي ال أيتيه الباطل
من بني يديه و ال من خلفه.1
و أمر املسلمون بعدم اخلوض يف بعض األمور اليت تثري الشبهات و تضعف
اإلميان إباثرهتا الشك عن طريق التفكري فيها فأطاعوا األمر.
و بنهاية حروب الردة اليت حدثت يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق رضي هللا
عنه مت لإلسالم السيادة على اجلزيرة العربية و مبقتضى عموم الرسالة عمل املسلمون على
نشر دينهم فانشغلوا ابلفتوحات اإلسالمية و حقق هللا هلم النصر يف العراق و أنشئوا
مدينيت البصرة و الكوفة،كما الشام و بالد الفرس و مصر. 2
و يف عهد الوليد بن عبد امللك فتحت السند و خبارى و خوارزم و مسرقند إىل
كاشغر و فتحت األندلس.

- 1إعجاز القرآن البياين.
- 2قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية و أنظر أيضا اإلعجاز يف دراسات السابقني
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سبب فتح العرب هلذه املالك عملية مزج قوية بني األمة الفاحتة و األمم املفتوحة
مزج يف الدم و مزج النظم اإلسالمية،و مزج اآلراء العقلية ،مزج يف العقائد الدينية و قد
عمل على هذا املزج مجلة من األمور من بينها:
 -1تعاليم اإلسالم يف الفتح.
 -2دخول كثري من أهل البالد املفتوحة اإلسالم،و االختالط بني العرب و
غريهم يف سكىن البالد.
و تضافرت األسباب و العوامل أثرت على احلياة العربية و اإلسالمية بسبب
االمتزاج ابلعادات الفارسية و الرومانية دخل كثري من هؤالء املغلوبني يف اإلسالم و هلم
حكمة و أحكام و شعر و أدب.
و أكثرهم هلم علوم مدونة نقد مرنوا على البحث العلمي فلما اطمأنوا إىل اإلسالم
أخذوا يطبقون مناهجهم العلمية و فنوهنم العقلية.1
و قد كان هلذا االنشراح أثر يف الدين أيضا،لقد انتشر و مشل املاليني،لكن األمر
كان ذو حدين،إذ ابتلي أبفراد متشبعني أبفكار ترسبت من أثر مللهم،و ميول منحرفة
معادية للعرب حاقدة تنشد االنتقام 2مث قامت الفنت السياسية يف زمن عثمان و علي
رضي هللا عنها ،و رافقتها املناقشات السياسية املشبعة ابلعصبية،فرجع املسلمون إىل
القرآن الكرمي ليحكم بينهم و اضطروا أوال إىل مجعه و تدوينه مث إىل تفسريه،و ما لبث أن
حتول اخلالف السياسي إىل خالفات مذهبية،هلا مرجعيات خمتلفة،فكانت والدة فرق
خمتلفة،كالشيعة و اخلوارج هذه الفرق كانت وليدة الصراع بني علي و معاوية و فرق
اختذت موقف احلياد من الصراع ككل.
- 1فجر اإلسالم-أمحد أمني عن موسوعة أمحد أمني اإلسالمية.ط-1969-10دار الكتاب العريب –بريوت لبنان ص95-93
بتجصرف.
- 2قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة الغربية-د-عبد العزيز عرفة ص  86بتصرف.
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مث زاد امتزاج املسلمني بشعوب البالد اليت كانت أكثر مدنية و حتضرا كبالد اهلند
و الفرس و الرومان و هي شعوب متعددة املذاهب ،و من بني هذه البالد الداير الشامية
مرتى املناقشات الدينية اليت كانت قائمة على قدم و ساق حول مسائل فلسفية منطقية
كقضية القضاء و القدر فكان حمتما عليهم اخلوض يف هذه النقاشات،و اصطدموا يف
العراق و فارس أبتباع املذهب الزردشي و أتباع املذهب النانوي،و من مجلة أهم املسائل
جدال مسألة نبوة النيب و حتدي القرآن و قضية كونه منزل.و ابلتايل كان البد من إجياد
احلجج و الرباهني اليت تدحض دعوى أعداء الدين،فلم جيدوا أصدق من القرآن الكرمي
ليبحثوه و يدرسوه،و يستنبطوا منه أدلة إعجازه.
فتح العراق و مدرسيت البصرة و الكوفة:
ساعدت النهضة العلمية يف مدينيت الكوفة و البصرة و نشأة مدرسيت النحو و
اللغة و ما ظهر بينهما من اختالفات يف اآلراء اللغوية و اخلالف يف الرأي بني الفرق
اإلسالمية على استنفار العقول و الفكر اإلسالمي و إاثرة مناقشات علمية فكرية دينية
و سياسية..اخل.
و مع حمدودية الرأي يف عصر الراشدين حىت عهد األمويني ،مل جترؤ األلسن وقتئذ
و السيف مسلط على رقاب أصحاهبا ممن تسول هلم نفسهم إاثرة قضااي متس ابلعقيدة و
ابملسلمات أو تطعن يف الدين و مل تنطلق العقول من عقاهلا غ إال أواخر حكم بين
مروان،و مع ذلك فإن أول طعن يف القرآن و إاثرة فكرة غاية يف اخلطر على العقيدة
نسبت إىل رجل يهودي هو لبيد بن األعصم 1إذ قال ":إن التوراة خملوقة فالقرآن كذلك
خمل وق و أشاع ابن أخته طالوت يف الناس فقال به بنان بن مسعان الذي إليه تنسب

- 1لبيد بن األعصم رجل ذكر أنه سحر النيب – sأنظر لباب النقول يف أسباب النزول و قيل عاصم اليهودي من بين زريق.
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البنانية و تلقاها اجلعد بن درهم مؤدب بن مروان بن حممد آخر خليفة أموي 1و كان
متهما ابلزندقة.
و ملا انتقلت اخلالفة من األمويني إىل العباسيني زاد اختالط األعاجم ابلعرب و
نشطت الرتمجة و التأليف يف عهد املنصور.
كانت احلرية الدينية مطلقة أو شبه مطلقة و اشتهر ابن املقفع يف منتصف القرن
الثاين اهلجري و كذا ابن برد و صاحل أبن عبيد القدوس..و غريهم ممن قيل عنهم أهنم
كانوا جيتمعون النتقاد القرآن أو حماولة جماراته ابلنظم.
و يف عهد املأمون اتسعت دائرة احلرية و اتسع معها اجلدل إذ كان حيمي بسلطة
خالصة حرية الرأي من عصبية العامة.هذا العصر الذي أتيح فيه البحث يف كل ضرب
من ضروب الفنون الفكرية و الدينية و العلمية و حىت إعجاز القرآن.
و يف العصر العباسي تشكلت املذاهب و الفرق و نشأت فرقة املعتزلة اليت ظهر
بظهورها أول كالم علمي منظم يف إعجاز القرآن.
نشأت فرقة املعتزلة ونشأت معها مسألة خلق القرآن و قيمه و تناول حبثهم يف
مجلة ما تناول مسألة اإلعجاز و أشهر من تكلم فيها منهم النظام(تويف 845م)،و
عيسى بن صبيح املزدار(تويف 850هـ) و اجلاحظ(255هـ) إذ تلك هي إرهاصات
ظهور فكرة اإلعجاز كفكرة ضاربة يف القدم قدم البعثة و بداية املعارضات للقرآن و
ظهورها كمنهج للبحث يف نظم القرآن و وجوه إعجازه و أسراره البالغية و البيانية،ومن
هنا ميكننا إمجال أسباب و دوافع ظهور فكرة «إعجاز القرآن» فيما يلي:
 اتساع رقعة اإلسالم و االمتزاج بني حضارة العرب و احلضارات األخرى.

- 1فكرة إعجاز القرآن منذ بعثة النيب إىل عصران احلاضر ص و أنظر أيضا مداخل إعجاز القرآن حممد حممود شاكر ص .
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تعرض اإلسالم حلركات طعن و تشكيك من أصحاب الدايانت و املذاهب
القدمية مسلحة ابلفلسفات و مناهج التفكري املنطقي،متخذوا اهلمم و صبوا جل
اهتماماهتم يف طرق الطعن حبجة القرآن و نبوة سيدان حممد.
 ظهور الفنت السياسية أدى إىل نشوء مذاهب و فرق سياسية و فكرية و حىت
دينية.
احلرايت الفكرية الدينية مسحت لكثري من العلماء و األدابء أخذ نطاق واسع يف
حركة البحث و النظر يف املسائل العقائدية الدينية اليت كانت ممنوعة سابقا.
 ظهور املدارس اللغوية و النحوية(مدرسة الكوفة و البصرة)أدى إىل اختالف
النظر و التأويل يف املذاهب و طرق االستنباط.
 علم إعجاز القرآن تغريه من العلوم مر أبطوار نشأة و فكرة و منهجا و أتليفا.1
 )2مسرية اإلعجاز التارخيية:
اإلعجاز يف القرنني األول و الثاين:
سبق و أن رأينا أن لفظ إعجاز أو مادة معجزة مل يعرف هلا ظهورا كمصطلح
القرن الثالث اهلجري،أما كالم أهل القرن األول و الثاين يف إعجاز القرآن فقد ورد اندرا
متفرقا يف حوادث و آايت متفرقة يف كتب التفسري عن آايت التحدي و املعارضة.
قال ابن جريج 1يف قوله

ُ َّ
ۡ
ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ َٰٓ َ ۡ ُ
َع أن يَأتوا ب ِ ِمث ِل
ۡلن
تعاىل:قل لئ ِ ِن ٱجتمع ِ
ت ٱ ِۡلنس وٱ ِ

َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ
َ َۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ٗ
َ
ۡ
ُ
َ
هذا ٱلقرء ِان َل يأتون ب ِ ِمثلِهِۦ ولو َكن بعضهم ِلِ ع ٖض ظ ِهريا  ٨٨سورة اإلسراء-

اآلية .88

 - 1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة و العلوم-د-عبد العزيز عبد املعطي عرفة ص -87و أنظر أيضا –ظهر
اإلسالم أمحد أمني –و أنظر أيضا:فكرة اإلعجاز القرآين منذ عهد النبوة إىل عصران احلاضر-نعيم احلمصي ص ،41إعجاز القرآن
الكرمي بني اإلمام السيوطس و العلماء-دراسة نقدية مقارنة-محد بن حسني بن عقيل موسى-ص 63دار األندلس اخلضراء للنشر
و التوزيع-جدة.
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فقال « :يقول:لو برزت اجلن وأعاهنم اإلنس فتظاهروا مل أيتوا مبثل هذا القرآن».
اإلعجاز يف القرن الثالث اهلجري :ظهرت يف هذا العصر أكثر النظرايت الرئيسية
يف اإلعجاز،تلك اليت صدرت عن من أطلق عليهم ابملعتزلة أو املتكلمني:و ظهرت معها
فتنة خلق القرآن املعروفة :
 .1علي بن رتب الطربي مؤلف:الدين و الدولة و مل يذكر فيه لفظ معجزة و
إعجاز و لكن أكدها مبرادفات أخرى:آايت-براهني،دالئل.
موضـ ــوعـ ـ ـ ــه:
 إثبات نبوة النيب من التوراة و اإلجنيل.
 ذكر املعجزات اليت ظهرت على يديه.
 أمية النيب و فيه حتدث يف مبحث عن التحدي القرآن الكافرين.
.2

إبراهيم النظام:من املعتزلة ممن صرح مبصطلح إعجاز و معجزة،و هو

القائل«:اآلية و األعجوبة يف القرآن ما فيه من األخبار ابلغيوب،فأما التأليف و النظم
فقد كان جيوز أن يقدر عليه العباد لوال أن هللا منعهم و عجز أحدثهما فيهم» 2و مل
يصلنا كتاب خاص به،و وصلت آراؤه على ما ذكرها تلميذه اجلاحظ يف البيان و حجج
النبوة.
.3

عيسى املزدار:مل يصرح بلفظ معجزة و إمنا قال «:إن الناس قادرون على

مثل القرآن فصاحة و نظما و بالغة» فالقرآن عنده غري معجز يف ألفاظه و بالغته.
.4

هشام الفرطي :هشام بن عمرو الفوطي املعتزيل الكويف موىل بين شيبان

صاحب ذكاء و جدال و بدع أيضا.
 - 1الشيخ اإلمام العالمة احلافظ شيخ احلرم أبو خالد بن عبد العزيز بن جريج،القرشي األموي املكي موىل أمية بن خالد،أول
من دون العلم مبكة و هو ثقة حافظ تويف سنة مخسني و مائة –سري أعالم النبالء 336-325/6-بتصرف.
 - 2أنظر املعجزة الكربى .املصدر نفسه ص ،69إعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة –ميز سلطان ص  46بتصرف.
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.5

عباد بن سليمان :و القول فيهما جاء كإشارة لألشعري إذ يقول«:و

املعتزلة على نقيض قوله هذا إال هشاما الفوطي و عباد بن سليمان أما سائرهم فهم على
أن أتليف القرىن و نظمه معجزة حمال وقوعه منهم كاستحالة إحياء املوتى منهم و أنه
علم لرسول هللا فمنهم من كالم األشعري أن كليهما من القائلني ابلصرفة.
.6

اإلمام أمحد بن حنبل :قد ذكر اإلمام أمحد لفظ «املعجزة» كما بني شيخ

اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بقوله«،:و السلف كأمحد و غريه كانوا يسمون هذا و هذا
معجزا »
.7

اجلاحظ :ممن صرح بلفظ اإلعجاز يف أكثر من مكان يف كتبه و هو علم

من أعالم األدب ،وقد وصلتنا رسالة له يف ابب إعجاز القرآن الكرمي(حجج النبوة) و
سيأيت مذهبه يف املباحث اآلتية .و قد انتقده الباقالين يف كتابه"إعجاز القرآن" إذ قال:
« و قد صنف اجلاحظ كتااب مل يزد فيه على ما قاله املتكلمون قبله و مل يكشف عما
يلتبس يف أكثر هذا املعىن»
 .8ابن الراوندي :قد ذكر عن هذا الرجل كالم كثري يف معارضة القرآن و الطعن
فيه و قد ألف كتااب أمساه " الدامغ" و كتاب" الزمردة" ىو كتاب الفريد طعن فيها على
نظم القرآن و إعجازه.1
اإلعجاز يف القرن الرابع اهلجري:
 .1املتنيب:يذكر أنه حاول معارضة القرآن مث تبني له استحالة ذلك و هو شاعر
معروف ادعى النبوة و ما قاله«:و النجم السيار،و الفلك السوار و الليل و النهار،إن
الكافر لفي أخطار،امض على سننك،و اقف أثر من قبلك من املرسلني،فإن هللا قامع
بك زيغ من أحلد يف دينه و ضل عن سبيله ».

- 1إعجاز القرآن بني اإلمام السيوطي و العلماء ص.91
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 .2أبو احلسن األشعري324( :ه) ذكر ضمن آرائه يف رواية عن ابن حزم أن
املعجز من القرآن الكرمي الذي حتدى به العرب،و هو الذي مل ينزل مع هللا و مل يفارقه
قط و ال نزل إلينا و ال مسعناه.
 .3بندر الفارسي املتكلم :و قد روي عن رأيه يف اإلعجاز:سئل بندار الفارسي
عن موضع اإلعجاز من القرآن فقال":هذه مسألة فيها حيف على املعىن،و ذلك شبيه
بقولك:ما وضع اإلنسان من اإلنسان:فليس لإلنسان موضع من اإلنسان،بل حىت أشرت
إىل مجلة حققته و دللت على ذاته.
 .4الطربي املفسر( :ت ــ310:هـ) و من آرائه:
 اإلعجاز يف القرآن ابقي أبد الدهر القرآن معجزة ملا فيه من القدرة على إابنة ما يقصده املتكلم عرض الطربي ملسألة النظم. .5العتيمي املفسر :العتيمي حسن بن حممد(تـ ـ ــويف 378هـ) و هو يفسر و
يعاجل على طريقة املتكلمني أكثر مما يعاجله على طريقة املفسرين.
 .6الواسطي األديب املتكلم :هو أبو عبد هللا بن يزيد الواسطي(606هـ) إذ
يؤلف كتااب يذكر فيه أن القرآن معجز ابلنظم و الكتاب مفقود.
 .7الرماين :األديب املتكلم:علي بن عيسى الرماين ،ذكر كتابه صاحب
الفهرست للندمي ،و منه نسخة يف استنبول و نرى الحقا منهجه و رأيه يف إعجاز
القرآن .
 .8اخلطايب :و أييت بعد الرماين (388ه) و هو ممن مجع بني الكالم يف البالغة
و علم الكالم و ألف كتاب يف اإلعجاز نسخة منه موجودة يف لندن.
 .9العسكري :هو أبو اهلالل العسكري كتابه أديب مل خيصص لفكرة اإلعجاز و
إمنا لبيان بعض فنون البالغة ،و اإلعجاز عنده قائم على البالغة.
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القرن اخلامس اهلجري:
 .1قابوس بن ومشري403 (:هـ) عارض القرآن،و هو أحد ملوك الديلم و هو
من مجلة من اهتموا ابملعارضة.
 .2ابن سينا428( :هـ) اهتم مبعارضة القرآن و مل يصلنا شيء مما اهتم به.
 .3أبو العالء املعري419 ( :هـ) قد عارض القرآن بكتاب مساه":الفصول و
الغاايت من جمارات السور و اآلايت"
 .4الشريف املرتضى436 (:هـ) ألف كتااب يف اإلعجاز و ضاع كتابه لألسف
على ما اشتهر به و عرف يف عصره و هو آخر رجل رأى أن معجزة القرآن هي فقط يف
الصرفة.
 .5داعي الدعاة :و حيسب من الشعراء أيضا ،معاصر األيب العالء املعري و هو
داعي الدعاة(أبو النصر هبة هللا البشرازي امللقب ابملؤيد يف الدين) و قد رد على
ادعاءات الراوندي،ولد يف شرياز بفارس يف القرن الرابع للهجرة يف العهد الفاطمي من
آاثره:السرية النبوية،ديون املؤيد يف الدين،اجملالس املؤيدية،كتاب شرح املعاد،اإليضاح و
التبصري،االبتداء و االنتهاء،رسالة حترمي اللحوم،القصيدة اإلسكندرانية،أتويل األرواح،هنج
العباد

1

و اإلعجاز عند داعي الدعاة قائم على املعىن أكثر منه على األلفاظ ،2وهنا
يتحدث عن مسألة اإلعجاز هل هو معجز يف لغته للعرب و لغري العرب.

- 1الفكر السياسي و اإلجتماعي للمؤيد يف الدين البشرازي.د.غسان بركات قسم التاريخ كلية اآلداب –جامعة تشرين-الالذقية
جملة دراسات اترخيية العددان  118-117كانون الثاين /حزيران  2012ص.165
- 2فكرة اإلعجاز –نعيم احلمصي ص.82
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 .6الباقالين :ألف القاضي الباقالين و هو أبو حممد بن الطيب بن حممد بن
جعفر الباقالين،من أشهر علماء األشاعرة ولد يف البصرة ألف كتااب مشهورا يف اإلعجاز
سيأيت بيان وجوهه يف املباحث الحقا.
 .7اخلفاجي:ابن سنان اخلفاجي احلليب(466ه) و قد حبث إعجاز القرآن يف
كتابه(سر الفصاحة) يف علوم البيان ،و يرى أن علم الفصاحة ضروري لألديب.ليحسن
قول الكالم و نقده و ضروري للعلوم الشرعية.
و القول الثاين  :أنه معجز بصرف العرب عن معارضته مع أهنا يف مقدورهم و من
جنس فصاحتهم ،و خيالف الرماين يف تقسيم الكالم،متنافر،متالئم يف الطبقة العليا ،و
جيعلها قسمني:متنافر-متالئم.
 .8عبد القادر اجلرجاين :زعيم نظرية النظم،متكلم و أديب له كتابني:دالئل
اإلعجاز،و أسس البالغة.
الق ـ ـ ـ ـ ــرن السـ ـ ــادس:
 .1الغزايل :هو أبو حامد حممد الطوسي النيسابوري الصويف ،الشافعي األشعري
و جمدد يف علوم الدين يف عصره(القرن اخلامس هـ)،فقيه و أصويل و فيلسوف ،صويف
الطريقة شافعي الفقه،و كان سين املذهب على طريقة األشاعرة يف العقيدة من ألقابه
حجة اإلسالم زين الدين،حمجة الدين،العامل األوحد،مفيت األمة،الزم إمام احلرمني
اجلويين،و تتلمذ على يده،1يرى أن القرآن مسوق ملعىن واحد و هو دعوة اخللق إىل هللا
تعاىل و صرفهم عن الدنيا إىل الدين.
 .2القاضي عياض544( :هـ)يف كتابه الشفاء(ص)237-216يقول نعيم
احلمصي يف كتابه فكرة اإلعجاز؛أن القاضي عياض مل أيت ابجلديد عن اإلعجاز،و

- 1ظهر اإلسالم –أمحد أمني،ج -4ط-5دار الكتاب العريب-ص  165بتصرف.
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لكنه خيص رأي الباقالين و زاد عليه مجع القرآن علوما و يف معرض كالمه يعرج حبديثه
من الصرفة بال انكار و لكن إثباات مبهما و ضعيفا.
 .3الزخمشري :اإلمام الزخمشري(538هــ) هو :أبو القاسم حممود بن عمر بن
حممد بن عمر احلوارزمي الزخمشري،كان واسع العلم،كثري الفضل جماهر ابعتزاله
(467هـ-ت 538هـ) و اإلعجاز عنده على وجهني:
أ .من جهة النظم.
ب .و من جهة اإلعجاز ابلغيب و جهل جهة اإلعجاز ابلنظم هي األساس

1

ِ ِ
ِِ
نس َوٱلَۡ ِج ُّن َعلَىَي
و هو من القائلني خبلق القرآن يف تفسريه لآلية:قُل لئن ٱجََۡمتََعت ٱلَۡإ ُ
ِِ ِِ
َٗا -٨٨
ض ُه ۡمَ لِبَعَۡضَٖ ظَ ِهري
أَن َأيَۡتُواْ مبِِ ۡ
ثَ ِل َه َذا ٱلَۡقُ ۡرَءَ ِان َال َأيَۡتُو َن مبثَۡلهۦ َولَوَۡ َكا َن بَعَۡ ُ
سورة اۡلَساء-
 .4ابن عطية:هو أبو حممد عبد احلق بن أيب بكر بن غالب بن عبد الرمحن بن
غالب بن عبد الرؤوف بن متام بن عطية خالد بن عطية احملاريب من أهل
غرانطة(481هـ546/ه)،و الرأي عنده يف وجه اإلعجاز أنه "بنظمه و صحة معانيه" و
له راي مجيل إذ يقول":أن هللا أحاط بكل شيء علما و أحاط ابلكالم كله،فإذا أراد
ترتيب اللفظة من القرآن علم إبحاطته أي لفظه تصلح أن تلي األوىل،و تبني املعىن بعد
املعىن" و هذا جنده يف كل ما خلق هللا فبعلمه و حكمته و درايته يعلم مناسبة األشياء
لبعضها البعض،و حكمة وضعها.

- 1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية –د.عبد املعطي عرفة-عامل الكتب ص  660بتصرف/و أنظر أيضا
إعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة –منري سلطان ص.170
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 .5الطربسي:هو الشيخ أبو علي الفضل بن احلسن بن الفضل الطربسي
الطوسي،السيزواري الرضوي أو املشهدي،أح علماء الشيعة اإلمامية يف القرن السادس
اهلجري و كتابه « جممع البيان يف تفسري القرآن»عن اإلمام علي كرم هللا وجهه.
 آراؤه يف اإلعجاز:القرآن معجز خارق للعادة،و االستدالل به على صدق النبيو الكالم يف وجه
إعجازه  ،ويرى أنه "مفرط الفصاحة"له نظم خمصوص،و أسلوب بديع و كذا ذهب
ابلقول ابلصرفة و سلب العرب العلم الذي به يتمكنون من معارضته.كما يرى إعجازه
يف إحتوائه علوم األولني و اآلخرين.
القرن السابع اهلجري:
 .1فخر الدين الرازي606 (:هـ)
يذكر أنه اختصر كتايب اجلرجاين (دالئل اإلعجاز و أسرار البالغة)و نظمهما من جديد
يف كتابه (هناية اإلجياز يف بداية اإلعجاز) و له آراء يف إعجاز القرآن أمجلها يف النقاط
اليت اوردها نعيم احلمصي
 ينقض القول ابلصرفة و يرد على النظام. مذهب خمالفة أسلوبه ألسلوب الشعر و اخلطب و الرسائل. غري معجز خللو كثري من الكالم منه. جعل اإلعجاز يف األخبار ابلغيوب و هو عنده ابطل ألن الغيوب ال توجد يفكل نص أو خطاب قرآين.1
 .2السكاكي626(:هـ):جرى السكاكي يف كتابه مفتاح العلوم على سنن عبد القاهر
اجلرجاين و زاد عليه يف بعض املباحث اليت مل يطرقها،كما اسرتسل فيه أكثر من صيغ
- 1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية ص .102
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البالغة ابلصبغة الفلسفية،و قد بوب فيه أجود البالغة و نظمها،و رتبها على شكل
قواعد و اإلعجاز عنده:
 معجز ابلنظم. ميكن إدراك اإلعجاز ابلذوق،و الدراية بعلوم البالغة يتيح و ميكن املرء من ذلك. يبطل أوجه اإلعجاز اليت جاء هبا املعللني و يؤكد أنه وجه اإلعجاز أمر من جنسالبالغة.
.3ابن العريب:و البن العريب املتصوف ،رأي يف اإلعجاز أورده السيوطي:
 عرف املعجزة كوهنا أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي و مقسمة عنده إىل حسية وعقلية.
 معجزة خالدة أبد الدهر كون الشريعة اإلسالمية خالدة. خرق القرآن للعادة هو يف بالغته و أسلوبه و إخباره ابملغيبيات. .4األمدي:هو علي بن أيب على األمدي(631هـ)،مؤلف "أبكار األفكار"و هو يعمد
على شرح و تفصيل أدلة من سبقه،و حيسب على املتكلمني و اإلعجاز عنده "جبملة
القرآن و ابلنظر إىل نظمه و بالغته و أخباره عن الغيب"
 .5الطوسي :هو نصري الدين حممد الطوسي( )1201-1274يقول يف
كتابه(تلخيص احملصل) 1قال بقول املتكلمني و بعض احملدثني بإلعجاز البالغي من
حيث الفصاحة و من قالوا ابلصرفة و مل يرجح رأي و مل ينتقد فكرة.
 .6القرطجاين684(:2هـ) مؤلف كتاب "منهاج البلغاء"،وجه اإلعجاز عنده ابستمرار
الفصاحة ال حيد هلذا االستمرار بزمن معني و ال يقدر عليه أحد من البشر لضعفهم و
قصورهم عن ذلك.
 - 1الفتوحات املكية،نصوص احلكم ،ترمجان األشواق و غريها،أنظر أعالم الزركلي ج.8
- 2اإلتقان يف علوم القرآن.
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 .7البيضاوي(:نسبه من قرية البيضاء من أعماق شرياز)(تويف سنة 685هـ) مفسر و
عامل،عن اإلعجاز قال يف تفسريه «:أنوار التنزيل و أسرار التأويل» 1ما ذكره نعيم
احلمصي أن اإلعجاز هو الفصاحة و البالغة و حسن النظم و قوة املعىن،فاإلعجاز عنده
بالغة لفظ و نظم و بيان إعجاز اإلخبار ابلغيوب املاضية و املستقبلية.
الق ـ ـ ـ ــرن الثام ـ ـ ـ ـ ــن:
و من أكثر من كتب يف اإلعجاز يف هذا العصر:
 .1الزملكاين727(:هـ) و جه اإلعجاز خاص ابلفكرة ال مطلق التأليف،أبن
اعتدلت مفرداته تركيبا و زنة و علة،ومركباته معىن.أبن يوقع مل فن مرتبته العليا يف اللفظ
و املعىن .
 .2ابن تيمية (ت 728هـ) :هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن
أيب القاسم بن حممد بن تيمية تقي الدين أبو العباس النمري لقب بشيخ اإلسالم ولد يف
العاشر من ربيع األول(661هـ) حنبلي املذهب عامل اشتعل ابلفقه و العقيدة،أصول
الفقه الفلسفة و علم املنطق و الفلك و الرايضيات و يف كتاب(جواب أهل العلم و
اإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن) من أن قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن و
قد عاجل مسألة التفاضل بني آي القرآن و فيه حتدث أيضا عن اإلعجاز يف موضعني
فقط فضل سورة الفاحتة و الثانية عن ميزة القرآن عن غريه من الكتب السماوية.

- 1أنظر:أنوار التنزيل و أسرار التأويل املسمى تفسري البيضاوي-أتليف القاضي انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر الشريازي
حققه و علق عليه و أخرج أحاديثه و ضبط نصه حممد صبحي حسن حالق و حممد األطرش-اجمللد األول –دار الرشيد(دمشق-
بريوت)ط1421: 1هـ2000/م
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 .3اخلطيب القزويين(739هـ):يذكر يف املقدمة( التلخيص ملفتاح السكاكي) أن
البالغة من أجل العلوم منزلة ،هبا تدرك أسرار العربية و تكشف عن وجوه اإلعجاز يف
نظم القرآن.
 .4ابن جزي الكليب (693-741هـ):هو حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا،ابن
جزي الكليب،أبو القاسم،اشتغل ابألصول و الفقه و له من الكتب  (:التسهيل لعلوم
التنزيل) و عن اإلعجاز قال:
 جعل القرآن يف الطبقة العليا من حيث الفصاحة و البالغة. اإلعجاز عنده من عشرة أوجه :الفصاحة،النظم العجيب،األسلوب الغريب،عجزاخللق عن اإلتيان مبثله،اإلخبار ابلغيوب السابقة ،اإلخبار ابلغيوب املستقبلة،و ما فيه من
التعريف ابخلالق،و الدعوة إىل عبادة اخلالق ،و احلجج و الرباهني على وجوده.
-

اإلعجاز التشريعي،و احلفظ من الزايدة و النقصان مسري للحفظ معلوم ابملعاينة،ال

ميل قارئه أو سامعه بتكراره و ترديده على عكس سائر الكالم.1
 .5حيىي ابن عمر العلوي (749هـ):مؤلف كتاب الطراز يف البالغة و الرأي عنده أن
اإلعجاز علم ال ميكنك معرفة أحواله و تقرير قواعد بالغته إال إذا أدركت بالغته و
فصاحته املستنبطة منه،و هبذا يكون اإلعجاز عنده مبقياسني:
 )1األول :أن يقاس إعجاز القرآن على القواعد البالغية املستنبطة منه"كقياس الشيء
على نفسه".
 )2القياس على أقوال البلغاء حىت يظهر فضله و كمال بالغته.
)3

يعترب اإلعجاز عنده من املباحث الكالمية األوىل ألنه دليل النبوة.

و يعترب الطراز من الكتب املهمة يف هذا العصر مواكبا لتأثري اإلعجاز يف حقل
الدراسات النقدية.
 - 1فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر –نعيم احلمصي ص  125و أنظر أيضا:
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 .6األصبهاين (749هـ) :اإلعجاز عنده على وجهني:
 -1إعجاز متعلق بنفسه متعلق بفصاحته و بالغته و معناه.
 -2إعجاز بصرف الناس عن معارضته.
فهو القائل ":القرآن جامع حملاسن اجلميع على نظم غري نظم شيء منها،يدل ذلك على
ذلك أنه ال يصح أن يقال له:رسالة أو خطابة أو شعرسجع..إخل".فاألصبهاين مجع بني
القول ابلصرفة و بني القول ابإلعجاز ابلنظم.
 .7ابن القيم اجلوزية (751ه)و كتابه (الفوائد املشوق إىل علم القرآن و علم البيان)،و
عين صاحبه ببالغة القرآن ال أوجه البالغة بصورة عامة ابعتبار أن علم البالغة وسيلة ،و
بالغة القرآن غاية يريد هبا العامل الفصول إىل إثبات إعجاز القرآن يظهر يف الكتاب تركيز
العالمة ابن قيم اجلوزية:
 )1إعتزاز الكاتب مبستوى أمته العلمي.
 )2أن هللا أودع القرآن من اإلعجاز ما ال ميكن عده و إحصاءه و يف معرض حديثه
عن التحدي ذكر أن وجوه اإلعجاز حاصل يف األخبار الغيبية املاضية منها و
املستقبلية،و كامن يف بالغته و فصاحته و إن إعجازه ال ينتهي يف عصر بل يكشف
وجه اإلعجاز يف كل حني.
 )3حيتوي على بدائع املباين املشيدة و الفنون املتأنقة و ضروب من املقاصد اخلفية و
اجللية ،و أنواع.
)4معجز مبا تضمنه من العلوم الباطنية،و املعاين.
)5القرآن مصدر للعلم و احلكمة.
 .8ابن كثري774ه) :مل يرد يف كتابه الكثري عن اإلعجاز اللهم إال ما جاء يف معرض
تفسريه لسورة البقرة يف آية التحدي:
 .1بني أن التحدي عام للعرب كلهم.
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 .2اإلخبار ابلغيبيات املاضية اليت وقعت وفق ما أخربه.
 .3مجيعه فصيح عند من يعرف معىن البالغة و الفصاحة.
 .4رده على املتكلمني و عن قضية الصرفة و رده على القائلني هبذا الوجه و أن اإلعجاز
حاصل يف طوال السور و قصارها.
ذكر ابن كثريكيف قرر بعض املتكلمني اإلعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة و قول
املعتزلة يف الصرفة:
 إن كان القرآن معجزا يف نفسه (ذاته) فقد حصل املطلوب. إذا مل يكن كذلك،و إمنا صرفهم هللا عن معارضته،كان ذلك دليل على أنه من عندهللا.و الصواب عنده أن اإلعجاز كما أسفلت معجز يف ذاته.
 .9الشاطيب (790هـ):

له رأي يف اإلعجاز ينقد فيه القائلني ابإلعجاز

العلمي،فاإلعجاز عنده متصل بكل العلوم،إذ مل يغادر صغرية و ال كبرية إال أحصاها و
ۡ

َ

َ

ۡ ُ َّ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َ
َّ َ َّ ۡ َ
ون  1٣٨و برهن على رأيه
ب مِن َشءٖ ثم إَِل رب ِ ِهم َيش
يستدل بقوله:ما فرطنا ِف ٱلكِتَٰ ِ

أيضا كون الصحابة أدرى منا و أقرب إىل القرآن مل ينقل إليها أهنم قالوا شيئا من هذا.
القرن التاسـ ـ ـ ــع:مل خيص العلماء يف هذا العصر اإلعجاز بتأليف منفرد ة أو خاصة إمنا
مشلت مؤلفاهتم احلديث عن اإلعجاز عرضا كجزء من مباحثهم يف علم التنصري أو
اإلجتماع أو التاريخ:
 .1ابن خلدون (808هـ):يؤمن ابن ابإلعجاز البالغي الذي يدركه من كان ذوق
بالغي،و العرب املتقدمني كانوا أدرى مبواطن بيانه،إذ كانوا أعلى مقاما من أدابء العصور
الالحقة.

 - 1سورة األنعام اآلية .38
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 .2الفريوز آابدي (ت 817ه):يف كتابه تنوير املقياس من تفسري بن عباس و قد جاء
حديثه عن اإلعجاز يف معرض تفسريه آلية التحدي و مل ينفرد الفريوز األابدي برأي
خاص عن اإلعجاز و إمنا اكتفى برواية تفسري ابن عباس.
 .3املراكشي (807ه):اجلمعة املعجزة يف القرآن عنده تعرف ابلتفكري يف علم البيان و
املراكشي عامل حنوي،و يضيف أن البيان يعرف وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقية
ملقتضى احلال و ال يرى اإلعجاز يف أسلوبه أو نظمه و ال إعرابه و ال بصرف العرب عن
معارضته،فالذي يهمه من البيان صحة التأدية و الوضوح1فهو خيالف الباقالين يف كون
اإلعجاز يف لفظه و أييت لذلك بدليلني:
 -1دليل امجايل:هو أن العرب عجزت عنه و هو بلساهنا فغريها أحرى.
 -2دليل تفضيلي :مقدمته التفكري يف خواص تركيبه.
القرن العاشر:
و جيدر بنا الكالم هنا عن كل من:
 .1معني الدين بن صفي الدين :يف تفسريه مل يذكر يف مقدمته املوجزة شيئا عن
اإلعجاز و لكن وردت إشارة إىل وجوهه على ضوء تفسري آايت التحدي،جعل املماثلة
بني طلب املعارضة و اإلعجاز ابلغيب كما يدل عند قوله تعاىل:و إن تفعلوا معجزة
أخرى تدل على صدق النيب و يف سورة يونس جعل التحدي يف "البالغة" كونه
طلب منهم االستعانة ممن أرادوا من انس و جن ما دام ادعاؤهم حاصل يف أن القرآن

- 1أنظر فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر-نعيم احلمصي ص  156بتصرف-و إعجاز القرآن البياين ينب
النظرية و التطبيق،د-حنفي حممد شرف،الكتاب الرابع (1390هـ1970-م) اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،اللجنة العامة
للقرآن و السنة اجلمهورية العربية املتحدة.
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كالم النيب و هم أدرى منه و هو األمي مبواطن الفصاحة و البالغة،فوجه اإلعجاز عنده
إعجاز بالغة و إعجاز ابملغيبات.
 .2السيوطي (849هـ911/م):تنقسم مصنفاته يف اإلعجاز إىل قسمني:كتب مستقلة
أفردها احلديث عن اإلعجاز وال يعلم غريه مؤلفه "معرتك األقران يف إعجاز القرآن" و
الثاين":مباحث مثبوتة يف كتبه تكلم فيها عن عن إعجاز القرآن من وجوه كثرية
"كاإلتقان يف علوم القرآن" و اخلصائص النبوية،و املعرف ال يعرف فال أظن أن كتااب أو
حبثا بالغيا أو نقداي أو أدبيا أو اترخييا خال من الرجوع إىل مصنفات السيوطي و قد
أورد يف "معرتك األقران" مخسة و ثالثني وجها من وجوه اإلعجاز و كلها جاءت يف
اإلتقان مثل":الناسخ و املنسوخ،و الكناية و التعريض ،و الكناية و التعريض و احملكم و
متشابه،و العام و اخلاص و التشبيه و االستعارة..إخل
و مينع السيوطي بني النقل و الرواية و النقد و املقارنة"و يف النهاية يوضح يف آخر فصل
اإلعجاز ما بني مجال ألفاظ القرآن"1
 .1األنصاري (923هـ926-ه):األنصاري شأنه شأن املفسرين مل خيص اإلعجاز
مببحث مستقل،و لكن عرج عليه يف معرض تفسريه آلايت التحدي يف قوله

َُۡ
تعاىل:فأتوا

ب ُس َ
ورة ٖ مِن م ِۡثلِهِۦ 2إذ يقول":إن قلت :مل ذكرت (من) هنا و حذفت يف سوريت يونس و
ِ

هود؟قلت":ألن "من"هنا للتبحيض أو للتبيني أو زائدة على قول األخفش بتقدير رجوع
الضمري يف مثله إىل ما يف قوله":مما نزلنا" و هو األوجه،و مبعىن فأتوا بسورة مماثلة للقرآن
يف البالغة و حسن النظم ...و جيوز جعل "من" لإلبتداء بتقدير رجوع الضمري يف مثله
إىل عبدان أي حممد و املعىن :فأتوا بسورة مبتدأة من شخص حممد.
اإلعجاز عنده على وجهني :البالغة،و حسن النظم.
- 1فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر ص .163
 - 2البقرة اآلية 23
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 .2ابن كمال ابشا :تعلم كمال ابشا يف دار احلديث يف أدرنة له مصنفات ابلرتكية و
العربية توىل القضاء،و صار شيخا لإلسالم و من مؤلفاته رسائل طبعت بعنوان"رسائل
بن كمال ابشا" و له فيها يف اإلعجاز:
 )1أنه ال شبهة يف إعجاز القرآن و قال إن إعجازه ال يقتضي أنه كالم هللا فاإلعجاز
ال يشرتط أن يكون خارقا للعادة فقد يكون ابلصرفة.
 )2بثبوت الشرع برهان على ثبوت املعجزة.
 )3القرآن معجز للجن و لإلنس و أن املالئكة أيضا عاجزون منه بدليل قوله
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان َول َ ۡو ََك َن م ِۡن عِن ِد َغ ۡري ٱ ََّّللِ ل َ َو َج ُدوا فِيهِ ٱ ۡخت ِ َل َٰ ٗفا َكث ِ ٗ
ريا 1 ٨٢
تعاىل:أفال يتدبرون ٱلقرء
ۚ
ِ

 .5شيخ زاده القونوي:حتدث يف حاشيته على تفسري البيضاوي املسمى"أسرار التنزيل"
حتدث عن اإلعجاز القرآين يف مقدماته و يف معرض تفسريه آلايت التحدي،و قد وسع
معىن اإلعجاز فجعله يتسع للمضمون و الشكل معا.و ما تضمنه من إعجاز ابألخبار
ابلغيبيات(املاضية،و املستقبلية).
 .6أبو السعود (896ه951-ه):يرى أن اإلعجاز يف القرآن كلٌّ ال يتجزأ،لإلنس و
اجلن،و مبا تضمنه من علوم و كشف لألسرار الغيبية ،كما يف أسلوبه و مضمونه و
بالغته.
 .7الكازروين:هو أيضا مفسر من علماء القرن السادس عشر للميالد ألف"الشرح
املعين"و "النرباس املضيء يف الفقه الشافعي"و يف تفسريه لسورة البقرة أو أنه انقش آية
التحدي من وجه خمتلف،إذ يرى أن عدم اإلتيان بسورة من مثله ال يدل على كونه من
عند هللا،فعدم قدرة البشر على اإلتيان مبثله أو قدرة النيب على ما ال يقدر عليه غريه ال
يدل على اإلعجاز فمن املمكن أن أييت املعجزة ملك ...و يضيف يف سورة الكهف

1
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وجوه اإلعجاز فمن كاإلخبار ابلغيبات و العلوم و احلوادث النازلة معجزة يف عصره و ملا
بعد عصره إىل يوم القيامة.
 .8طاشه كربى زاده:يف شرح اجلزيرة اليت موضوعها القراءات،يصف القرآن أبنه الكتاب
السامل عند التضاد،و املخرس بفصاحته اخلطباء املعجز الذي فضل هللا عن ملوك الكالم.
 .9الشربيين:القرآن كالم معجز و ال هناية ألسرار إعجاز علومه و مجع يف مقدمته
تفسري بني القول إبعجاز النظم،و أضاف يف ميله لرأي"البيضاوي"اإلعجاز الغييب"":فإن
اخلصوم لو عارضوه.

القرن احلادي عشر:
 .1السيلكوين:
 اإلعجاز حبسن فصاحته و نظمه و بالغته. اعرتاف من حتداهم القرآن أن الكالم ليس من أي جنس من أجناس الكالم املعروفةدليل على إعجازه.
 ينقص القول ابلصرفة من وجه اعرتاف العاجز بسحر القرآن البياين. .2لشهاب اخلفاجي977 ( :ه1069-ه) وجه اإلعجاز عنده يف البالغة و حسن
النظم"،االنتظام و ارتباط بعضه ببعض و يرد قول الصرفة،و أيخذ بعجز العرب عن
جماراته أو معارضته،إذ قد كرر ما قد قيل قبله و مل يصنف جديدا.

القرن الثاين عشر:
.1أمحد الكواكيب(1124ه) :و هو من علماء التفسري ،و اإلعجاز عنده على
قولني،أما األول رأيه أ ،املعتزلة مل يروا أن القرآن كله معجز،و لكنهم قالوا أن القرآن بعضه
أبلغ من بعض.و الوجه الثاين أن البالغة هي تناسب أو ما نطلق عليه مالءمة مقتضى
احلال،و ال تقع يف استعمال األكد أو األبلغ و لكن احلكم على الكالم ابعتبار
مواضعه،و خيالف املعتزلة يف رأيهم بتفاوت اإلعجاز بني موضع و موضع من القرآن و إن
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كان هذا اإلطالق ال يعمم على كل املعتزلة و أ ،اإلعجاز يف القرآن كله من حيث
مالءمة كل عبارة مقتضى احلال و موضوعها.
و البالغة حكم نصدره على كالم ال ميكنك أن تضع مكانه ما هو أحسن منه أو مياثله
يف قوة البيان و األداء.

القرن الثالث عشر هجري:
.1الشوكاين :يرى أن قوله تعاىل يف اآلية  24من سورة البقرة"و لن تفعلوا"1من الغيوب
اليت أخرب هبا القرآن قبل وقوعها،و مل خيص علم اإلعجاز بفصل مستقل و إمنا جاء
كسائر علماء التفسري ف ميعرض تفسريه آلايت التحدي الواردة يف سورة البقرة و يونس
فلإلعجاز عنده قائم على البالغة و على أسرار الغيوب اليت احتواها القرآن و مبا أنه من
أهل السنة رفض قول الصرفة و رده كال دون استثناء.2
.2األوسي:و جوه اإلعجاز عنده مل ختتلف عن سابقيه،و الشيخ من أهل السنة املتبعني
منهج التفسري ابلرأي 3و على ضوء مذهبه اإلشاري يف التفسري يرى إبعجاز القرآن
العلمي الغييب يف معرض تفسريه آلايت التحدي و مناقشة آراء و حجج علماء أخذوا
على عاتقهم دراسة هذه اآلايت من حيث زمن النزول و الرتتيب و كذا زمن التحدي
ووجه اإلعجاز فيها؛ومل خيتلف معهم كثريا يف الوجوه البالغية و جودة األسلوب البياين
للقرآن الكرمي مثل األمذي و األصبهاين و السيوطي.
 .3أوليا زاده:اإلعجاز عنده يف البالغة و حسن النظم و قوة املعىن و رفض الصرفة و
نقض قول القائلني هبا

 - 1نعيم احلمصي –فكرة إعجاز القرآن املصدر نفسه ص .199
 - 2أنظر حممود سليمان أمحد مسمح-البالغة القرآنية يف تفسري الشوكاين (فتح القدير)-مذكرة ماجستري –اجلامعة اإلسالمية-
غزة-عمادة الدراسات العليا –كلية اآلداب –قسم اللغة العربية(1428هـ2007-م)
- 3أنظر الزرقاين مناهل العرفان –حتقيق فؤاد أمحد زمريل-دار الكتاب العريب-ج 2ط1415( 1هـ1995-م)ص . 71-56
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و اإلعجاز عنده ثالثة وجوه:
 اطراد ألفاظه يف البالغة. إشتماله على اإلخبار ابلغيوب سالمته من اإلختالف .4صديق القنوجي البخاري( :1ت 1889-1307م):
و هو القائل ":و كيف لتلك اآلايت و الدالئل و تيك البيات و املخايل،ةو هذه
العبارات العبقرية و ما يف تضاعيفها من أسرار الربية،مما حييط به من أسرار البشر،و ال
تدرك طباع العامل األكرب و األصغر "2و ذكر يف اإلعجاز :البالغة و النظم ز حسن
النظم.
من هنا نعلم أن فكرة اإلعجاز كقضية أو علم أو فكرة أو نظرية،كأننا ما كان امسها أو
وصفها يف احلقول العلمية ،شغلت خريا واسعا،و أخذت جانبا شاسعا من التأليف و
البحث و النظر ابتداءا من وقت النزول –نزول القرآن-إىل وقتنا احلاضر و الفرق بني
احلديث و القدمي نقال و جتديدا و اقتصرت على هذه اللمحة الوجيزة يف رحليت مع
العلماء الذين درسوا املباحث اإلعجازية مستعينة ابألديب الالمع و العامل املبدع د.نعيم
احلمصي،على ضوء كتابه فكرة إعجاز القرآن و إن كنت أخالفه فب التسمية ،إال أن
حبثه القيم ساعدين كثريا يف حصر الدراسات العلمية و اختصارها،و توقفت هاهنا ألبني
أن حبوث اإلعجاز كلها و أغلبها جممعة على نقطة واحدة أن اإلعجاز وقع يف نظم
القرآن و بالغته عند املفسرين و األدابء و الفالسفة و أهل الفقه فتناسب اللفظ وفق
مقتضى احلال و حسن البالغة وجه جوهري أيضا.
- 1هو أبو طالب النواب صديق بن حسن خان بن علي الغنوجي البخاري احلسين(1307هـ1889-هـ)مؤلف فتح البيان يف
مقاصد القرآن
- 2أنظر نعيم احلمصي –فكرة إعجاز القرآن الكرمي ص .208
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إعجاز القرآن الكريم عند الرافعي.

الفصل الثاين :إعجاز القرآن الكرمي عند الرافعي
املبحث األول :الرافعي النشأة واآلاثر
-1مصطفى صادق الرافعي والدته ونشأته
أ-امسه ونسبه
ب-نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأته
ج-زواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
د-ثقافته وعلمه
ه-آاثر الرافعي
و-أسلوب الرافعي

املبحث الثاين:اإلعجاز عند مصطفى صادق الرافعي

-1إعجاز القرآن والبالغة النبوية
-2دوافع أتليف الكتاب
-3اتريخ آداب العرب يف ميزان النقاد

املبحث الثالث  :مفهوم القرآن وآدابه عند الرافعي
 -1مفهوم القرآن عند الرافعي
-2لغة القرآن
-3أثر القرآن الكرمي يف اللغة
4آداب القرآن الكرمي
-5أصول األخالق يف القرآن عند الرافعي
-6دعائم اإلنسانية يف القرآن الكرمي

املبحث الرابع  :علوم القرآن عند مصطفى صادق الرافعي
-1العلوم الناشئة عنه
-2القرآن والعلوم اإلسالمية

إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي

الفصل الثاني

المبحث األول :

مصطفى صادق الرافعي النشأة واآلثار
ليس من السهل أبدا على أي ابحث مبتدئ أن جيد استهالال مناسبا،و ترمجة
شخصية أو علم كان لفكره و جهده العلمي صداه يف ركب التدوين التارخيي حلضارة
أي أمة من األمم،سيما إذا كانت هذه األمة قد تدافعتها ألوان اخلطوب و احملن كأمتنا
العربية،هذه اخلطوب و احملن اليت سامهت بشكل أو آبخر يف بعث روح النهضة اليت كان
القرن التاسع عشر شاهدا عليها.
" فإذا كان الشرق فد فتح عينيه على مدافع انبليون ليفرك جفون النعاس و
يعود إىل ثروته الكامنة ليستثمرها"..

1

و يكمل حممد بديع شريف يف كتابه دراسات

اترخيية يف النهضة العربية احلديثة .." :غزوة انبليون هذه ما كانت قبس أانر شعلة يف
مجر كان الرماد فد غطاه"..

2

و لكن أي شرف هذا الذي خنصه ابحلديث عن النهضة ،أذلك الذي يرزح
األمرين:االستعمار و الفنت أو الشرق الذي فتح له االستعمار أبواب
حتت و وطأة ّ
احلضارة ،فجاءت رايحها من نوافذ قوية فغريت مسريته و أهدافه اليت كان يرومها ،و
أضعفت اشفاقته قوة يده القابضة على رقاب شعوبه.

- - 1دراسات اترخيية يف النهضة العربية احلديثة أتليف حممد بديع شريف ،جمموعة من املؤلفني –ط1404(2هـ 198-م )دار
اقرأ ص .29انظر أيضا :حممد كامل احملامي .الدولة العربية الكربى ط– 2دار املعارف –مصر
- - 2تطور النقد و التفكري األديب احلديث يف الربع األول من القرن العشرين - -حلمي مرزوق ط1983م -دار النهضة –
بريوت لبنان  -ص55
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يف ظل هذه الظروف ،و يف غفلة من التاريخ أخذت القاهرة و الشام زعامة الثقافة
العربية،و محلت لواء النهضة الفكرية أثر ما يسمى فكرة الوعي القومي و الصالت بني
مصر و سوراي صالت اترخيية قدمية كما هو معروف يف كتب التاريخ إال أن العنصر
السوري اختذ قي منتصف القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين شكال ابرزا يف البيئة
املصرية نتيجة للهجرة الواسعة نظرا لتعدد أسباهبا العامة و اخلاصة على السواء.
من بينها املناخ السياسي و االجتماعي و الثقايف الذي هيأ األجواء اليت استقطبت
املهاجرين األوربيني و عريهم ,ممن كانوا يف حكمهم الذين متتعوا ابمتيازات أاثرت حفيظة
املصريني و أنشأت بينهم بعض العداوة تداركها املثقفون فيما بعد ابإلصالح و الرتميم
متخذين فكرة القومية ذريعة ملكافحة االستعمار .
و من بني أشهر األسر اليت وفدت إىل مصر هي األسرة الرافعية إذ كان القرن
التاسع عشر هو أول عهد هلا مبصر على يد أول الوافدين إليها منهم الشيخ حممد طاهر
الرافعي و ذلك سنة (1403-1827م ) من طرابلس الشام ما شجع ابقي أوالد
عمومته إىل احلذو حذوه.
األسرة الرافعية إذا لبنانية األصل عربية األرومة محية نسبها إىل سيدان عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه اشتهرت يف مصر و ذاع صيتها ملا وسم أفرادها من نفوذ العلم و
األدب ’فالعائلة دينية حمافظة ’ تتبع منابع العلم ،و تستجدي أجواء ه و مصر إذ ذاك
جبامعاهتا و أزهرها موئل للعلوم الشرعية و قطب لآلداب و الفكر و العلوم  ،داع صيت
علمائها يف أصقاع العامل .
كانت هذه األسباب و غريها وراء استقرار األسرة الرافعية يف مصر اليت وجدت
هلا(سواء تلك اليت بقيت يف لبنان أو تلك اليت استقرت يف مصر)يف كتب التاريخ و
أعالم الفكر و القضاء مكاان واسعا و على سبيل املثال ال احلصر الشيخ عبد القادر بن
عبد اللطيف بن عمر بن أيب بكر البيساري(تويف  )1815جد الرافعيني مجيعا.
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و الشيخ عبد احلميد بن عبد الغين بن أمحد الرافعي شاعر سوري ،1عبد الرمحن
الرافعي.2
تلك إذا نبذة مقتضبة أردت على ضوئها أن أجلو الوضع االجتماعي و السياسي
و الظروف التارخيية اليت جعلت ن الرافعي جنم أتلق يف ساء األدب و النقد،و فارسا راد
عن الرصيد الرتاثي و اللغوي ضد دعاة التجديد وأوربة الثقافة و الفكر.
)1مصطفى صادق الرافعي  :الوالدة و النشأة
أ-امسه و نسبه :
هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر البسياري الرافعي
3

 1880و هو اتريخ غري موثق إال ابإلشارة على قصاصة وجدت على كتبه خبط يده إذ
ال يعرف له شهادة ميالد
والده الشيخ عبد الرازق الرافعي ،كان رئيسا للمحاكم الشرعية يف كثري ن
األقاليم،و هو واحد من أحد عشر أخا اشتغلوا كلهم ابلقضاء من اتصف ابلورع و
الزهد له شدة يف احلق ما لبث ينكرمها معاصروه من شيوخ طنطا .
و أما والدته سورية األصل أبوها الشيخ الطوخي ،و قد أقات أسرهتا يف يهتم من
قرى القليوبية و كان فيها ضيعة اليت وجلد فيها الرافعي
ب-نشأته مل أجد يف املراجع اليت تناولتها شيئا عن طفولة الرافعي اللهم إال ما
ذكره بنفسه جال يف رسائل صديقه حممود أبو رية ":ال يعرف للرافعي شهادة ميالد حتدد
1

 -صاحب األفالذ الزبرجدية يف مدح الع رتة النبوية ،وهو شاعر غزير املادة ( ت  1350 / 1932من أهل

2

 -املؤرخ املعروف صاحب اتريخ احلركة القومية و تطور نظام احلكم يف مصر االشارة يف ت قارير كرومر –

ط رابلس الشام  ،تعلم ابألزهر ومكث فيه ،أنظر  :األعالم  ،الزركلي ،ط  2002 ( 15م ) دار العلم للماليني
بريوت بريوت لبنان ،ج  3ص 287

تطور النقد و التفكري العريب احلديث – ص 258
 - 3البسياري هو اللقب األصلي لألسرة و أما لقب الرافعي فسمي هبم جدهم مل توسم به من علم و فقه و ورع نسبة إىل إمام
احلنفية الشيخ الرافعي املعروف –حمدمد سعيد العراين-حياة الرافعي –ط1375(3هـ1955-م)املكتبة التجارية الكربى،مصر-
ص 26-27بتصرف
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يوم مولده ابلضبط  ،و شهادة امليالد اليت مبلف ذمته يف وزارة العمل احلقانية هي ألخيه
املرحوم حممد كامل الرافعي ،و قد كنت أحسب مولده ( )1881-1882مث وقعت
بني أوراق ه اخلاصة ورقة مكتوبة خبط يده "

1

ج-زواجه:
تزوج الرافعي يف الرابعة و العشرين من عمره و لزواجه قصة فيها تدبر و أعمال
للفكر " فزوجه مصرية صرحية النسب "من أسرة الربقوقي املعروفة يف منية جناح –دسوق
و أكثر األسباب وجاهة يف زواجه منها ،عالقة بشقيقها عبد الرمحن الربقوقي و على
عالقة األدبية بصديقه كان جيهل على ما يروي سعيد العراين على لسانه " أنه كان له
أخ و أخت"
" حىت كان يوم حبست فيه أحتدث إىل نفسي  ،فكأنين مسعتصوات من الغيب أن
عبد الرمحن هو صهري و أخو زوجي ...،فقلت لصاحيب "من يل ابلزوجة اليت أريد"
ووصفت له الفتاة اليت تعيش يف أحالمي ..قال صاحيب أان لك مبا تريد قلت أتعرف ؟
قال :هي هدية أقدمها إليك ،قلت من؟ قال أخيت "...و ما وقع من نفسي أنين أمد
يدي ألخطب عروسي لنفسي و لكين أمدها ألتعرف إىل العروس اليت خطبتها علي
املالئكة و أثبت نبأ اخلطبة يف لوح حمفوظ"

2

و هنا نرى جانبا نفسيا آخر من شخصية الرافعي ،سيأيت تفصيله الحقا ،واستمر
زواجه ثالاث و ثالثني سنة ،مل يعاين فيها بيت الرافعي داء شأن بيوت اليوم.
و هو زوج و أب مثايل وفر له أهله أسباب الراحة و اهلدوء مبا ينبغي ملكانته
األدبية و أعبائه العلمية.

- 1حياة الرافعي-حممد سعيد العراين –ط3-1375هـ 1955-ص27
 - 2حياة الرافعي  ،حممد سعيد العراين ،ص 60
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أما ا ذكر و روي من قصة حبه مي زايدة ، 1فكان عرضها من أعراض الشعراء و
األدابء،و شجرة أدبية كانت زوجه تعىن أميا رعاية ،إذ كان يقرأ عليها رسائله إليها و
رسائلها إليه و كان دأهبما من بعد حىت ولد :رسائل األحزان ،أوراق الورد،و السحاب
األمحر.
و بني هذا املقام احلديث عن عاطفية الرافعي،و أان أعرج عليها ألثرها على أدبه و
أتثره الدائم ابنفعاالته و هواجسه ،و هذا ا وجد فيه بعض النقاد غنيمتهم كالدكتورة اليت
و صفها بعض ملن ال حيسن تركيب اجلمل كما ينبغي د.نعمات فؤاد يف كتاهبا أو
أطروحتها " دراسة يف أدب الرافعي"
د -ثقافته و علمه :نشأ الرافعي كما أسلفنا سابقا يف أسرة علمية دينية شهد هلا
اتريخ مصر و الشام سعة الثقافة و أصالة النسب ،و كذلك كان الرافعي ..ورقة ن تلك
الشجرة الوافرة.
توىل والده أمر توجيهه ،و على يديه حفظ القرآن الكرمي فأتقنه حفظا و
الوال ــد:
ّ
سن العاشرة و التحق ابملدرسة يف سن الثانية عشر مبدرسة دمنهور
جتويدا و هو يف ّ
االبتدائية  ،حيث كان الشيخ قاضيا فيها،مث منها إىل املنصورة اليت أمت الرافعي شهادته

االبتدائية و هو يف السابعة عشرة .2
مرضه :بعد إهناء شهادته االبتدائية ،أحس حبمى شديدة كانت سالحا ذو حدن
،أضفت على حياته نوعا ن الكآبة و احلزن ،و من جهة أخرى كانت سببا يف اعتزاله
الناس و انشغاله ابلكتب و التزود مما أورثته اإلنسانية من تصنيفات و أمهات كتب،

 -1املرجع نفسه ،ص 60وما بعدها بتصرفوانظر نثر مصطفى صادق الرافعي  ،ضيف هللا  ،ماجستري يف اللغة العربية  ،كلية
اآلداب  ،دار مكتبة الشركة اجلزائرية  ،دون سنة طبع  ،ص12-11
 –- 2مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية املطلة على السورايلية  ،مصطفى اجلوزو ،ص15
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وبدأ مسعه يضعف حىت فقده و هو يف سن الثالثني ،و لع ابملطالعة إذ كان ال يُرى إال
و يف يده كتاب.1

كان الرافعي بعد علّته تلك يف سباق لذيذ مع الزمن ،فكانت املكتبة ماله الذي ال
يفارقه ،فتزود منها تزود الزاهد من التقوى ،إذ أخدعنها العلم بال مناهج و ال معلم،بل
كان أيخذه من السلف الصاحل أخذ املتدبر املتفكر ،النهر الذي ال ميل و ال يكل
(فكان فيها املعلم و التلميذ)
و من شيوخه أيضا:
أستاذه يف املدرسة االبتدائية مهدي خليل ،مفتش بوزارة املعارف تويف سنة
 1944م ،واشتهر برداءة خطه كثريا ما كان أستاذ العربية مهدي خليل ما يعرض به
ويتهكم على طه الردئ.
" و كما كان ألستاذه مهدي خليل فضل األستاذ على تلميذه كذلك كان
اجلاحظ و صاحب كتاب األغاين فضل العلم على الباحث  ،فتأثر يهما أسلواب و لغة
،و كذا هنا الباجي"

2

ه-آاثر الرافعي األدبية والنقدية :
أمهد هلذا البحث أن أرتب آاثر الرافعي ترتيبا زمنيا يليق بنظرة النقاد
بدا يل وأان ّ
اىل تطور أسلوبه يف الكتابة و األسباب اليت دعت أكثره إىل نقده النقد الالذع الذي
كان له أثرا عكسيا على أسلوبه واجتهاده األديب وال علي ،فلم ينقص ذلك شيء و إمنا
خلف لنا من املصنفات ما جعل آس هذا األديب رمزا من رموز األدب يقف له اتريخ
التدوين احرتاما و تبجيال..

 - 1حياة الرافعي ،حممد سعيد العراين  ،ص.31
 -2حياة الرافعي  ،حممد سعيد العراين  ،ص.75
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 -1الشعر:
لقد كان لبيئة الرافعي اليت نشأ فيها و لثقافته اليت تشريها اثر ابلغ على أسلوبه و منهجه
يف الكتابة و إن كان أول شغفه الشعر نبغ فسه و أصدر بداية دواوين و فصائد منها
مض مجع على شكل دواوين و منها فصائد نشرها يف صحف و جمالت معروفة .
و قد جعله حافظ إبراهيم يف الطبقة األوىل من شعراء العصر وقال الكاظمي أسافر
مطمئنا وأنت بقييت يف مصر. 1و كان الرافعي يرنو إىل القمة ؛ إىل الطبقة األوىل من
شعراء العصر «وكان كبري الثقة..كثري االعتداد ابلنفس» ،وكان زاده قي ذلك األدب
القدمي و ميا حفظ من تراث شعري قدمي و انتهج لذلك قدوة :البارودي* و حافظ* و
بسبب تزعم األول رايدة الشعر يف عصره و متلك الثاين نواصي احلداثة و التجديد لذا
اتقدت املنافسة بينه و بني حافظ إبراهيم لكن اجلدير ابلذكر أهنا مل تكن تشيه مطلقا
تلك املعارك الصارية اليت كانت اجملالت و الصحف مسارح شاهدة عليها و أفصد هنا
معاركه مع طه حسنب و العقاد .
بدأت إرهاصات الشعر األوىل عند الرافعي وهو مل يتجاوز العشرين و بنشره فيما
اختلف من جمالت مصرية و سورية (الصياد ،البيان ،الثراي ،الزهراء ،املقتطف،
سركيس،اهلالل ،الرسالة ، ) ...صدر أول ديوان للرافعي سنة .1903
و للرافعي ديوانني الديوان السابق الذكر و النظرات وفد فدمهما مبقدمة تقدير قوام
نظريته الشعرية  ،و يظهر هنا متأثرا نعبد القاهر اجلرجاين وكذا ابن املعتز ،وكان له طموح
أن يشف طريق التجديد و االبتكار فيما يتعلق بتطوير كتابة الشعر دون مبقاليد
التقاليد.فالشعر عنده كاحللم خيلف قي املخيلة وقد استدل على ذلك مبا جاء يف القرآن

 - 1تطور النقد و التفكري األديب احلديث يف الربع األول من القرن العشرين –حلمي مرزوق –ص.363
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ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ
الكرمي على لسان أهل اجلاهلية يف اهتامهم للنيب صلى هللا عليه و سلم بَل قال يوا أضغَٰث
َۡ ۡ
َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ يُ َ َۡ ُ َ
1
َتى َٰ ُه بَل ه َو شاعِر فل َيأت َِنا أَِبيَ ٖة ك َما أ ۡرسِل ٱۡل َّولون ٥
أحلِۢم ب ِل ٱف

وحسبنا يف هذا املقام أن نورد ما قاله اليازجي عن الديوان وعن مقدمته يف انتقاده

لبعض األلفاظ على أن هذا ال ينزل من قدر الديوان وان كان يستحب أن خيلو منه ألن
املرآة النقية ال تسرت أدىن غبار  ،ومن كمال حماسنه ظهر يف جنبها أقل العيوب ! ،وما
انتقدان هذه املواضع إال ظنا مبثل هذا "النظم" أن تتعلق به مثل هذه الشوائب.
فإن الناظم كما بلغنا مل يتجاوز الثالثة و العشرين من سنه  ،وال ريب أن من
أدرك هذه املنزلة يف مثل هذا السن سيكون من األفراد اجمللني يف هذا العصر ،و ممن
سيحلون جيد البالغة بقالئد النظم و الرؤى.2
 -2النثر:
"من خالل استقرار حياة الرافعي و إطالة الوقوف أمام أاثره األدبية ندرك مقدار الرضا و
الشعور ابالنسجام مع املوفق األديب الذي اختار أن جيده يف حياته ابلرغم مما كان
يسبب له من منغصات اآلالم ومن مثريات الشجون". 3
وفد رأى يف الشعر قيد حيول أحياان بني ما يتعارك يف الوجدان وبني نظمه يف ظل
قواعد صارمة كقواعد العروض و القصيد  ،وجدير ابملالحظة أيضا أن اختالف املؤلف
إىل النثر ال يعين أبدا هجره للشعر متاما فقد كان ينظم بني حني و حني قصائد يف شىت
املوضوعات.4

 - 1سورة األنبياء  ،اآلية 05
 - 2حياة الرافعي ص50
 - 3عمالقة عند مطلع القرن-د.عبد العزيز املقاحل ص.123
 - 4نثر مصطفى صادق الرافعي –عبد هللا م.ح ضيف هللا ص.49
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وما جيده كثري من األدابء و النفاد على الرافعي يف نثره ميوله إىل تكلف السجع
،و اصطياد اللفظ الغريب ،و إمهاله اهلدف الذي من اجله غري اجتاه رحلته األدبية و
يعود ذلك إىل أسباب كثرية :
.1الرافعي ميال إىل التميز الذي يقرتب أحياان من الشذوذ .
.2عصره الذي متيز بتطور عظيم 1يف جمال صناعة األدب معاصرته لعمالقة كان
جيتهد أن يكون أول بينهم صناعة شهرة.
-.3معارك األدبية اليت جعلت الصحف واجملالت يدن لرحاها الدائرة ملدة طويلة
جدا.
-.4تعلقه ابألدب القدمي وتصانيف العصور األوىل مثل الصاحب بن عباد* ،
احلريري* اهلمذاين*.
 اتريخ آداب العرب  :عندما انشأت اجلامعة املصرية سنة  1908اخذ يتتبعأخبارها و كتب مقاال ينتقد فيه مناهج اجلامعة وأساتذهتا و طالهبا  ،واحدث املقال أثره
فرصدت اجلامعة جائزة لألدابء بـ 150جنيها ملن يؤلف كتااب يف أدبيات اللغة وضرب
لذلك أجال بسبعة أشهر ،ومل يكن هدف الرافعي ليغريه مثن اجلائزة ولكن دغدغ األمل و
احللم السابق يف زايدة األدب أحالمه مرة أخرى ،وكذا طمعه يف أن يكون مدرسا يف
اجلامعة وقد تنبأ أن سياسة اجلامعة ستحرمه وانه سيحظى كتابه ذاك مبدرس غري كاتبه و
فعال مت ما قاله.
ويزعم الرافعي أنّه كتب اجلزء األول منه يف ثالثة أشهر 2واألصح أن الكتاب خرج
إىل النور قبل هذا التاريخ  ،وذلك يف شهر مايو من سنة  1905إذ نشر الرافعي مقاال

 - 1املرجع نفسه ،ص .50
 - 2مصطقى اجلوزو-مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية املطلة على االمربايلية ص 57
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كان الباب الثاين منه بعد أن توسع فيه.1يف هذا اجلزء اطلع الكاتب على كتب
األقدمني  ،ومجع ما رآه مناسبا ملوضوعه  ،وجعل له اثنا عشر اباب .
ومتيز منهجه يف مجع مادة هذا الكتاب عن سائر مصنفات اتريخ األدب بثالث
أسس هي اليت شكلت حمورا هاما يف قيمته الفنية.مل يتبع الرافعي يف هذا اجلزء طريقة
املؤرخني يف تقسيم كتبهم على ضوء منهج العصور،وإمنا اعتمد على أصالة املنهج  ،دقة
السبك و روعة األسلوب 2.وبعد ظهور الكتاب بنحو عشرين عاما ،عمد الرافعي إىل
تنقيحه سنة  ،1931لكنه عاد عن ذلك ألنه كان يفتقر إىل تكاليف الطبع. 3
أما اجلزء الثاين من هذا التاريخ فقد أمته الرافعي سنة  1912وأخرجه سنة 1914
،وقد عرفه الناس و اشتهر بينهم بعنوان " إعجاز القرآن و البالغة النبوية".

4

وأسلوب الرافعي يف هذا الكتاب أسلوب العامل األديب  ،وقد طبعه على نفقته ،و
إن انصراف الرافعي عن الشعر إىل هذا البحر الواسع من علوم اللغة واترخيها ومل تكن يف
نيته الكتابة يف إعجاز القرآن جملرد رغبة عابرة فقط،الن إعجاز القرآن ابب يف اتريخ
األدب ،فإذا أبثر ذلك يصل صداه ومداه حىت أصبح بني األدابء كاتبا من الطراز األول
لقد عرف الرافعي إن هللا أوكله برسالة البد إن يؤديها وان له غاية أخرى هو عليها
اقدر وهبا أجدر فجعل من نفسه جنداي يذود عن الدين و عن مقومات احلضارة العربية
سهام التجديد و التقليد املسفف ألدابء الغرب و إمدادات رايح االستعمار الفكري
الغريب.

- 1رسائل مصطفى صادق الرافعي حممود أبو رية  ،ص.60
- 2نثر مصطفى صادق الرافعي-ضيف هللا م.ح.م-ص 54بتصرف
 - 3مصطفى اجلوزو نفس املرجع السابق ص 58بتصرف
 - 4حياة الرافعي  ،حممد سعيد العراين ،ص70
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لذلك يعترب كتاب اتريخ آداب العرب أبجزائه الثالثة ،وان كانت وان كانت
إرهاصاته األوىل عبارة عن حرب ضروس شنها الرافعي على مؤيدي التجديد وكان
ميداهنا اجملالت و الصحف األدبية اليت كانت تصدر وقتئذ.
ولقد كان أصحاب الدعوة إىل مسخ اللغة ذوي أصوات عالية يدفعهم االستعمار
 ،ولكن أصوات املدافعني عن حرمة الفصحى كانت أعلى مبا حتمل من حججه
والرافعي يعرب بقلمه عن منهجه يف الذود عن لغة القرآن و القبلة اليت اجته إليها يف األدب
إمنا هي النفس الشرقية يف دينها وفضاءاهتا فال اكتب إال ما يبقيها حية .

1

 اتريخ آداب العرب و النقد:انل اجلزء األول استحسان العديد من املفكرين و األدابء مثل لطفي السيد

)*(

و

شكيب أرسالن "مل جيد أحسن من الكتاب للمتأدبني الن صاحبه ضليع يف التحقيق
متمكن يف التعبري".ويرى حممد سعيد العراين إن أسلوب الرافعي يف هذا الكتاب أسلوب
العامل األديب ،جيد فيه كل طالب طلبه من العلم و البيان الرفيع.
وقد محل عليه طه حسني و العقاد على كتابه ذاك إذ علق عليه قائال بعد خطاب
طويل أرسله الرافعي مضمنا كتابه إعجاز القرآن فقال معراب عن استيائه من جنوح
الرافعي إىل تقليد شعراء اجلاهلية وأدابء العصور السابقة يف كتابه وقال على إحكام
عبارته وجودة لغته إال انه مل يفهم منه شيئا ،وقد ساء هذا الرافعي و آمله و دعاه إىل
إعداد العدة حلرب أدبية مل تضع أوزارها إال بعد وفاته ،و إن كان هلا من االجيابيات ما
شكر به النقاد و األدابء إذ تركوا لنا ترااث أدبيا حنتفي به كتب األدب العريب املعاصر.
 رسائل األحزان :خياطب الرافعي نفسه يف أسلوب التجريد فهو يزعم أهنارسائل صديق بعث هبا إليه  ...وقد كتبها كما يقول هو" :رسائل أدبية عامة تتم هبا
 -1مصطفى صادق الرافعي كاتبا عربيا و مفكرا اسالميا – ط1970- 1م ،جامعة بريوت العربية –،ص49
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العربية متامها يف فن من فنون الرسائل مل يؤثر مثله فيما نقل ألينا من تراث الكتاب
العرب ليجتذبه املتأدبون و ينسجوا على منواله ".1
و الكتاب على ما يقول صاحب النثر:معارضة آلالم فرتر 2الذي ترمجه الزايت
من الفرنسية إىل العربية سنة . 1920
ورسائل األحزان نوع من األدب الوجداين الذي مل اتلفة العربية وليس هلا سابق
عهد به ،ليكون الرافعي أول مؤلف عريب يكتب عن هذا الفن ابلطريقة احلديثة ،طريقة
التأثر و االنفعال و الرضا و السخط ،و اإلذعان و الثوران ،و هي طريقة جوته نفسه،و
جند فيه هنا تعليق طه حسني و رد الرافعي على ذلك.3
السحاب األمحر :وهو اثين كتاب ألفه الرافعي لصاحبته مي ،اثر انتهائه مباشرة من
رسائل األحزان  ،وهو يبدو فيها اثئرا مغضبا و يظهر ذلك يف قوله مثال ":جيب على
املدارس حيث تعلم الفتاة كيف تتكلم ،إن تعلمها أيضا كيف تسكت"

4

كانت نفسه تفيض أملا ،فحياته العشقية ابلغة التعقيد ،بعيدة عن التصريح ،لذلك ال
نستغرب أبدا أن يكون الكتاب سبقا أدبيا يف فنه "األدب الوجداين ".
كان الرافعي أول ن كتب يف األدب الوجداين يف اتريخ األدب العاصر ففي الفصل األول
ن السحاب األمحر حيدثنا عن حمبوبته واصفا لنا مجاهلا وا القه يف نفسه ن افتتان هبا و
جبماهلا ...فيكون ذلك العاشق األسلوب العقل و علق الروح.
مث أيخذان يف الفصل الثاين "النجمة اهلاوية " و يسقط كل معاين السخط و الغضب
و اللوم  ،فيقول  ":تتم أمالنا حني ال نؤمل ".يذهب اىل إيهام صاحبته أبهنا مل تعد تعين
شيئا  ،و رجاؤه منها قد خاب و يتوعد اهلجر إىل القطيعة ،فنجده قد أغلظ يف إجياد
 - 1حياة الرافعي،حممد سعيد لعراين  ،ص 128
 - 2انظر نثر الرافعي ضيف هللا حممد –ص 159-160بتصرف.
- 3رسائل الرافعي ألبو رية ،ص 66
 - 4من رسائل الرافعي اىل حممود أبو رية  ،ص91وانظر مصطفى اجلوزو  ،مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية املطلة
على السرايلية ص  70وما بعدها .
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كلماته و صب عليها أعنف تعابري الغضب و الغيظ،و لكن بعض املعاين اليت ميكن لنا
أن نقرأها ختفي لنا ذلك العاشق الذي رغم كل ذلك الغيظ و الغضب إال أن قلبه ال زال
مفتوان مبحبوبته إذ يقول ":إنين أحبك ا أشأم النساء " و يذهب يف آخر الفصل فيقول:
اي من على احلب ينساان و نذكره
إن الظالم الذي يطول اي قـ ـ ــمر

لسوف تذكران يوما و ننساكـا
له صباح مىت تدركه أخفاكا

أما يف الفصل الثالث ،يتحدث عن السجني ،تتبعه زوجته مشيعة إايه يف عربة
السجناء بنظراهتا احلزينة ،فنجد الرافعي :انه هو الذي جترع كأس الفراق و مرارهتا
،فيأخذان إىل كل املعاين اليت تصيب نفوس احملبني حني الفراق ":و امنا احلبيب وجود
حبيبته الن فيها عواطفه،فعند الفراق تنتزع قطعة من و جودان فنرجع ابكني و جنلس يف
كل مكان حمزونني كأن يف القلوب معىن من املناحة على معىن املوت "..
"ترى العمر يتسلسل يوما فيوما و ال نشعر به ،و لكن مىت فارقنا من حنبهم نبه القلب
فينا بغتة معىن الزمن الراحل ،فكان من الفراق على نفوسنا انفجار كتطاير عدة سنني
من احلياة "..
يف الفصل الرابع من الكتاب يعرض الرافعي جتارة احلبو املنافق،فيتحدث عن حب
آالم لولدها يف قصة لوالدة أضل ولداها مث هتتدي إليهما.أما يف فصوله الثالثة
األخرية،جنده أنه يف حماولة إلقناع نفسه أن احلب ليس هو كل ما يف احلياة من لذة و
متعة ،و ليس برجولة الرجل أو إنسانيته،فنلمس يف هذا الرأي منه أتثره أبصحابه أمثال
حممد عبده ،و يذهب بنا اىل الشعور أبنه يف صراع بني عقله و هواه.
ان السحاب األمحر من الكتب اليت ختلد اسم الرافعي،و يصنع لنا فيه أداب ال
ميكننا إال أن جنعله اباب من أبواب من اتريخ أدبنا العريب،ففيه أبدع شعرا و
حكمة،فأحسن فيه كما كل أديب و شاعر جدير ابإلعجاب و الدراسة.
أوراق الورد:فيه يضع الرافعي فلسفته يف احلب و اجلمال ،فيجمع رسائل خيطها
حملبوبته اليت كان يتخيل طيفها و يناجيه ،فيكتب هلا جمموعة من الرسائل جيمعها يف
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كتاب دون أن يرسلها هلا،بل يفضل أن تقراها يف كتابه هذا،و أوراق الورد ليس كله
رسائل اىل حمبوبته ،فكثري منه تصوير لنفس الرافعي و خواطره يف ادب احلب وتصويره
البياين،فيبدأ مبقدمة بليغة يعرض فيها اتريخ رسائل احلب يف االدب العريب ،حيت أننا
نتذكر ما كتبه يف كتابه (اتريخ آداب العرب)،و من خالل هذه املقدمة يكشف لنا عن
هنجه يف رسائله تلك،و سبب كتابته هلا ،و عن حبه و أمله و رأيه فيه،مث أتتنا فصوله
متتالية من عاشق مهجور ،اىل أمله و مناه،مث ذكرايت،و كل هذا يف أسلوب األديب
الذي ال يعرف ب هاال الرافعي.
"أوراق الورد منجم من املعاين الذهبية ،لو عرفه املتأدبون من شبابنا لوضعوا أدييهم
على أمثن كنز يف العربية ،يف معاين احلب و اجلمال يكون هلم غذاء و مادة يف الشعر و
البيان".1
ك ــتاب ال ـ ـ ــمساكني :يتحدث فيه الرافعي ن الفقر ،فينطلق فيه من أفق امياينليبني كلمة هللا يف الفقر و الغىن ،فنظرة الرافعي اىل الفقر كحالة جيب الصرب عليها و
العزاء عنها،أما الغىن قمن أجل اصالح ما يفهمه منه غري أهله.
يف حماولته هذه وجد الرافعي يف واقع القرية املصرية خري وجه ليبني لنا و حيلل فكرة
الغىن و الفقر،ففي قرية مصرية يف ضواحي دسوق ،و جد شيخا معدما وحيدا هزيال
مشردا،كان اذا أحس جوعا نزل على أي منزل يصادفه ليقتات و يسد رمقه،و إذا
أسدل الليل سواد ثوبه توسد ذراعه و انم أينما أدركه النعاس ،كان الشيخ علي عند
الرافعي من هؤالء البشر الذين كل حاجتهم هي النوم و األكل ،بعيدين عن كل ما
يشغل الناس يف الدنيا يف الركض خلف كل الطيبات و األرزاق،كان هذا الرجل الذي
أدركته السنني من الكرب حكيم قريته يسأله الناس احللول ملشاكل يومياهتم،فتكلم الرافعي
بلسانه و حكمته فجعله ذلك احلكيم الفيلسوف السعيد،جمنون القرية العاقل.
-1حياة الرافعي –حممد سعيد العراين-الطبعة ،ص  140وانظر أيضا :مصطفى صادق الرافعي  ،فارس القلم  ،حتت راية القرآن ،
د.حممد رجب البيومي  ،ط 1997-1417 1دار القلم دمشق  ،سوراي  ،ص 217
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و خالفا عن حديث القمر،كتاب املساكني جمموعة من املقاالت املتفرقة اليت
تسرد فكرة األمل النساين و تصوره عند الرافعي ،فمن املرض اىل العشق ايل اجلوع،جيمع
الرافعي كل ذلك يف مقاالت كلها منفصل عن اآلخر ،ففي فصله الثالث املوسوم ابلفقر
و الفقري مقالة ألقاها الرافعي يف جملة االحسان بطنطا يف أبريل من سنة 1913م،و فيها
حتدث عن أخطاء الناس ويف فلسفة االجتماع و عرض بعض احللول اليت نسب إليها
القصور عن مواجهة مشكلة الفقر،منتقدا االشرتاكية و مربزا احلل اإلسالمي هلذه
املشكلة.و ميكن أن نوجز أهم ما جاء يف هذا الكتاب يف النقاط التالية :
فصل الفقر و الفقري و هو حوار بني الرافعي و ذلك الشيخ الفقري -علي-
فيتحداثن عن الفقر و الطمع،و احلياة و املوت و البخل و النظام االجتماعي و مسؤولية
الفرد و الفضيلة،و فصل آخر عن لؤم املال و وهم التعاسة متناوال فيه املتكربين و
البخالء و الطامعني ،فيجد الشيخ علي أن املال من آالت القتل و الغين شقاء و فصول
:وهم احلياة و السعادة ،و احلرب،و اجلمال و احلب
.1

1

جمموعة من القصص األخالقية فيها مجل من معاين الوعض و االعتبار و

منها قصة مسكني و مسكينة،حيكي فيها حكاية قصة فتاة فقرية تنهرها امرأة غنية و
حني عودهتا اىل دارها جتد ابنتها مريضة و يفت املوت هبا فتغدو األم زاهدة ابلدنيا ذليلة
منكسرة ،و كذا قصة سحق اللؤلؤ مقتبسا إايها من رواية فيكتور و لويز ،و حتكي
القصة عن رجل يف عقده السابع تزوج من فتاة يف العشرين،فكانت تنتظر ساعة موته
لكن احتضاره يطول عشر سنوات تذهب فيها نضرة الفتاة و يباع قصر الرجل و مكتبته
يف هناية غري واضحة.

- 1املساكني  ،الرافعي  ،ص213-227-232-245- 122-144:
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 .2أتمالت و خواطر يف احلياة و املوت و معاين الفرح و احلزن و النقص و
الكمال و احلرب و البغي و الظلم و اجلمال و احلب و الفلسفة و اإلصالح و العلم
املفسد و اإلميان و الدين و اإلحلاد.
و-أسـ ـل ــوب الراف ـ ـ ــعي :أحذ الرافعي عن أبيه علما كثريا يف الفقه و احلديث و
األصول و غريها من العلوم الدينية كما أنه حفظ القرآن الكرمي و هو يف العاشرة،و
انكب على مكتبة والده يعب من هنرها،فحفظ هنج البالغة و هو دون العشرين،و قد قرأ
لقدماء العرب و املسلمني ،و حفظ ما أعجبه ،و أولع بكتاب "املثل السائر"البن أثري،و
درس النحو ،و انصرف اىل أمهات الدواوين األدبية و حفظ الكلمات الكتابية للهمذاين
و جنمة الرائد لليازجي  ،و من هنا و هناك ترسخ عشقه للجملة القرآنية،و حبه للتألق
البالغي و تغوره يف اللغة و أخذه ببغض اآلراء النقدية القدمية.
كما أنه مل يكتف ابلعربية و آداهبا بل و قد قرأ الكتب املنقولة عن االجنليزية و
الفرنسية مثل كتاب":حضارة العرب" لغوستاف لوبون و "اتريخ التمدن"لكينزو ،ففلسفة
الرافعي و أسلوبه كان امتزاج هذا كله بني ما هو عريب و غريب.
و مل تكن الكتابة عند الرافعي فكرة أو معىن و عاطفة فحسب،بل كانت فنا و
أسلواب و صناعة ،كان اذا كتب هيأ لفكرته طريقة للبدأ و اخلتام،و عند أدائه الكتابة
كان ما ينفك يسبح يف احدى كتب أئمة البيان العريب فيعيش زمنا ما قبل الكتابة يف
بيئة فصيحة اللسان ،فيقرأ للجاحظ و ابن املقفع أو كتاب األغاين أليب الفرج .ويذكر يف
هذا تلميذه حممد سعيد العراين عن الرافعي و هو حياوره:
"..حنن اي بين نعيش يف جو عامي ال يعرف العربية،ما يتحدث الناس و ما ينشئ
كتاب الصحف يف ذلك سواء ،و اللسان العريب هنا يف هذه الكتب،اهنا هي البادية ملن
يطلب اللغة يف هذا للزمان بعد ما فسد لسان احلضر و البادية"..
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كان الرافعي يف كتابته يعىن مبوسيقية عباراته ،فهو خيتار مجال هلا رنني و موسيقى،و
ذوقه متميز يف اختيار كلماته ،فاملامه مبنت الغة،و احاطته أبساليب العربية،و معرفته
ابلفروق اللغوية يف مرتادف الكالم قد كان له الفضل يف أن يصنع لنا هذا النوع من
البيان الرفيع،فقد كان قوي العبارة ،غريب الديباجة ،حتس عندما تقرأ له أنك تقرأ ألحد
جهابذة القدماء.ان هذا النهج يف الكتابة أضاف للعربية ثسطا من املعاين مل يسبقه أحد
اليها من قبل وثروة جديدة األدب .
1

و هذا التميز يف األسلوب ميكننا أن نوجز أهم خصائصه يف التايل :
.1وضوح املعىن و بساطة يف التعبري.
.2لغة متجددة األلفاظ و األسلوب،و براعة يف وضع أسلوب خاص به وحده ،و
توسع يف مذاهب العربية و مراعاة لألوزان و طبيعة و قواعد اللغة.
 .3مراعاة تناسب الرتاكيب و موسيقاها،و الرتكيز عليها أكثر من العناية ابأللفاظ
.
.4متيز يف األسلوب و اختيار للعبارات تصنع لألديب اختصاصا منفردا به وحده.
.5إعادة النظر و التنقيع و الكتابة ابجتهاد ظاهر إبنكار ملذهب السهولة و
االسرتسال.
.6العناية ابجملاز.
فقد كان يف كتاابته متوسع يف بناء اجلملة "و لو أراد أحد ان يتتبع ما أجد
الرافعي على العربية من أساليب القول ألخرج قاموسا من التعبري اجلميل يعجز عن جيد
مثله لكاتب من كتاب العربية ".2
 - 1أنظر  :حياة الرافعي  ،حممد سعيد العراين ،ص  64و مصطفى صادق الرافعي  ،اجلوزو ،ص 195وأيضا نثر مصطفى
صادق الرافعي  ،ضيف هللا م/ح/م  ،ص  311وما بعدها  ،وأيضا دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه  ،حممد عبد
املنعم خفاجي ،ص266
-2حياة الرافعي–حممد سعيد العراين ،ص 226
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فللرافعي تراكيب كثرية يرفضها األصل النحوي ،فمنها ما ميكن خترجيه بتأويل و
غريه،و منها ما ال يكاد يستطيع أحد اخراجه من دائرة اخلطأ،و هذه ليست اال جرأة و
توسع منه.
كان الرافعي دولة يف البيان ال يوجد ألسلوبه نظري عند البلغاء و احملدثني،فمن
الشاق املمتنع أن حيلل أحد أسلوبه و بيانه،فاملعىن و الصورة و الرتكيب تشرتك اشرتاكا
متداخال يف أسلوبه،فال تعرف الفصل التحليلي بني عنصر و عنصر ،فقد كان من
طبيعة الرافعي تصور الصورة قبل أن حيدد املعىن،فأفكاره صور تتناسق،و هلذه الصور
معاين راقية تدهش كل من يقرأ،فهي حتس األنفاس،ففي نثره جتده شاعرا ويف الشعر
جتاوز كل صور البيان و عندما تقرأ ال ميكنك اال أن تتوقف مندهشا ،إذ أنك تلمس
جهدا ابلغا يف الكتابة و يف هذا يقول طه حسني يف نقده لرسائل األحزان ":ان كل مجلة
من مجل الكتاب تبعث يف نفسك شعورا قواي أن الكاتب يلدها والدة ،و هو يف هذه
الوالدة يقاسي ما تقاسيه االم من آالم الوضع"..
و قد خفف الرافعي من أسلوبه البياين ،و نزل اىل تبسيطه بعض الشيء حني الج
العمل الصحفي األديب،و لكنه مل يرتك مجال الصياغة،و روعة التحليق الفكري،و حماوال
أن يقرب املعىن و الفكرة اىل قرائه يف :الرسالة ،كوكب الشرق..اخل.
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المبحث الثاني :
اإلعجاز القرآني عند مصطفى صادق الرافعي
حتدى القرآن أهل البيان يف عبارات فارغة حمرجة  ،و هلجة واجزة مرغمة  ،أن أيتوا
مبثله أو سورة منه  ،فما فعلوا  ،و لو قدروا  ،ما أتخروا بشدة حرصهم على تكذيبه و
معارضة بكل ما سلكت أمياهنم  ...و لكن أقواما أنكروا هذه البداهة و حاولوا سرتها ،
فجاء كتابكم " إعجاز القرآن " مصدقا آلايهتا  ،مكن إبنكارهم  ،و أيد بالغة القرآن و
إعجازهم أبدلة مشتقة من أسرارها  ،يف بيان مستمد من روحها  ،كأنه تنزيل من التنزيل
أو قبس من نور الذكر احلكيم

1

هكذا أقف عند كلمة تنزيل من التنزيل متأملة هداها و مقاصدها  ،و أقف أمام هذا
املؤلف الذي رصف فيه الرافعي زبدة جهوده  ،و صب فيه روح ثقافته و علمه يلتمس
يف دروب ظلماء أوقعت أسرها أايد أرادت حلضارة أربعة عشر قران من البناء  ،االنصهار
و الذوابن مل يكن غريبا من الرافعي التصدي هلذا اجملال العميق و الدقيق  ،من جماالت
الدراسات األدبية و النقدية اليت دارت حول البيان القرآين املعجز  ،هو الذي أمضى
حياة حاطلة محل فيها لواء الذود عن محى أصالة اللغة العربية و أسسها .

-1اتريخ آداب العرب :إعجاز القرآن والبالغة النبوية
أ-دوافع أتليف الكتاب :
أشرت سابقا إىل أن الرافعي محل لواء الذود عن محى االلغة العربية وعن أصالتها يف
وقت تكالبت على األمة اخلطوب من كل حدب وصوب؛ فإرهاصات االستعمار من

 - 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص8
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جهو ومن جهة أخرى تيارات فكرية خطرة أرادت مس معامل احلضارة االسالمية  ،يقول
الرافعي :
"و إن فينا فريق يف الطاعة فريق املعصية ،أن كتاب إعجاز القرآن و البالغة النبوية(اجلزء
الثاين من موسوعته األدبية) اتريخ آداب العرب اليت حاول جهده أن حيارب امدادات
التشويه اليت أرادها دعاة التجديد ابللغة العربية"

1

يقول مصطفى الشكعة معلقا على كتابه هذا' :أن الرافعي بسبب متسكه هبدفة
الذي ألزم به نفسه كان سببا يف انصراف املؤلف عن املنهج التقليدي الذي وضعه
املستشرقون لدراسة األدب العريب و ضع منهجا ابتكره بنفسه "،رآه أليَق " بدراسة األدب
العريب ،أما منهجه فيتمثل يف رحلة دينية علمية ثقافية طويلة تتناول اتريخ القرآن نزوال و

مجعا و تدوينا و ترتيبا يف بسطة من القول املعتمد على احلقائق التارخيية.2
يعترب كاتبنا أول من خص اإلعجاز القرآين بكتاب مستقل يف العصر احلديث
بعد السيوطي فلم يشغل الفراغ يف هذا اجملال ابلذات غريه ،و هو عند الذين دافعوا عن
وعند أشد النقاد من املعاصرين القالئل الذين فهموا اإلسالم فهما صحيحا و غاصوا يف
أعماق الشريعة اإلسالمية3.و ذكر كتابه حتت راية القرآن " رأى اجملمع العلمي أن
الكلمة وحدها نكبة على اللغة كأهنا جندي دولة أجنبية يف أرض دولة مستقلة بشارته و
سالحه و علمه يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد".
و يرمي هؤالء ابلضعف مما حذا هبم السعي إىل تغريب اللغة ":ال أعرف من
السبب يف ضعف األساليب الكتابية،و النزول ابللغة دون منزلتها إال واحدا من ثالثة
،فإما مستعمرون يهدمون األمة يف لغتها آداهبا لتتحول عن أساس اترخيها الذي هي أمة

 - 1مصطفى صادق الرافعي كاتبا عراي ومفكرا اسالميا  ،مصطفى الشكعة  ،ص 56

- 2املرجع نفسه  ،ص 60
 - 3حتت راية القرآن(املعركة بني القدمي و اجلديد)،حتقيق(حممد سعيد العراين)ط1394(7هـ1974-م) ،دار الكتاب العريب-
بريوت -لبنان-ص 25
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به  ،و لن تكون أمة إال به ،و أما النشأة يف األدب على مثل هنج الرتمجة يف احلملة
اإلجنيلية و االنطباع عليها و تعويج اللسان هبا و إما اجلهل من حيث اجلهل أو من
حيث الضعف".

1

و يضيف" :و القرآن الكرمي ليس كتااب جيمع بني دفتيه ما جيمعه كتاب أو كتيب
فحسب ،إذ لو كان هذا أكرب أمره لتحللت عقده و إن كانت وثيقة و ألتى عليه الزمان
،أو ابحلري لنفس من أمره شيء كثري من األمم ،و الستبان فيه مصاغ للتحريف و
التبديل من غال أو مبطل و لكانت عربيته الصرحية اخلالصة عند اللعوام و املستجمعني
يف إحالته إىل أوضاعهم إذ اثبت هلم قدرة على ذلك...إن القرآن جنسية لغوية جتمع
أطراف النسبة إىل العربية"

2

يقول سعيد العراين ":اختيار املوضوع ،كان أول عمل حيتفل له الرافعي و إذا كان
مل يعمل يف الصحافة قبل اشتغاله ابلرسالة ،فإنه مل يتعود من قبل أن يفتش عن املوضوع
إذ مل يكن حياول الكتابة إال أن يدفعه إىل الكتابة دافع".3
مل خيطئ إذا املعجم الغريب حيث عرف األسلوب أبنه الفن و إن يكن لفظة فن
تعين اليوم غري ما كانوا يعنون هبا قدميا ،فالواقع أن األسلوب هو الفن بعينه ،أليس
األسلوب طريقة التعبري عن التفكري ابختيار األلفاظ و رصفها يف عبارات مجيلة؟

4

كذلك جند الرافعي يف هذا الكتاب يتكئ يف ثقافته و أسلوبه على الرتاث
العريب اإلسالمي ،فال غرو إذا وجدانه متأثرا مبا حفظه من تراث العرب ،و بيان
فصحائهم و ذكرت يف املبحث األول حفظه لنهج البالغة و فصول من املخصص.

 -1حتت راية القرآن  ،الرافعي  ،ص 36
 - 2املصدر نفسه ،ص 50
 - 3حياة الرافعي  ،سعيد العراين  ،ص 220
 - 4يف األسلوب األديب  ،د علي بوسامل  ،الطبعة األخرية 2000 -م  -دار مكتبة اهلالل للطباعة والنشر ،ص 75
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وكثرة قراءاته يف كتب اجلاحظ و ابن املقفع أيب الفرج األصفهاين انهيك عن
حفظه القرآن و اطالعه على علومه يف كتب الرتاث ،فهو يعتين ابلرتاكيب أكثر من
عنايته ابأللفاظ ،ينتهج يف ذلك منهج القدماء و يرتاوح أسلوبه بني السهولة و العمق ،و
الشدة و القوة ؛و سالسة املعىن و دقة الصور اليت يستحضرها و أسوق ذلك مناذج عل
القارئ يتفق معي يف أ ّن الكاتب ميلك من البالغة اليت تستوقفك أمام اجلملة عاجزا
دهشا تريد منها ان تطبع يف حافظتك ولكن هيهات "..إنه البد ملن ينظر يف كتابنا من
إطالة الفكر و التأمل فأن ذلك حيدث له روية ،و تنشئ له الروية أسبااب إىل اخلواطر ،
وتفتح عليه اخلواطر أبوااب من النظر  ،ويهديه النظر إىل اإلستنباط و اإلستخراج "

1

مث أنظر أىل تعريفه للقرآن " :آايت منزلة من حول العرش  ،فاألرض هبا مساء
هي منها كواكب  ،بل اجلند االهلي قد نشر له من الفضيلة علم وانضوت له من األرواح
مواكب  ،أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفاهلا ،وامتنعت عليه " أعراف "الضمائر فابتز
أنفاهلا ،فكم صدوا عن سبيله صدا  ،ومن ذا يدافع السيل اذا هدر ،واعرتضوه ابأللسنة
ردا "...

2

مث يصف ألفاظه  ":ألفاظ اذا اشت ّدت فأمواج البحار الزاخرة ،وإذا النت فأنفاس
احلياة اآلخرة  ،تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها  ،وتصف اآلخرة فمنها جنّتها
وصدامها  ،ومىت وعدت من كرم هللا جعلت الثغور تضحك يف وجوه الغيوب وان
أوعدت بعذاب هللا جعلت األلسنة ترعد من محى القلوب "

3

أنظر إىل هذا الوصف " :أمواج البحار الزاخرة قال حبار ابجلمع ال ابألفراد
زايدة يف بالغة التشبيه و قيد التشبيه بشرط" اشتدت" يعود على ألفاظ القرآن و قوله
أنفاس احلياة الزاخرة ،إذ اشتمل كتاب هللا على تفاصيل احلياة و ما فيها من معاش العباد
 - 1إعجاز القران والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص27
 - 2إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص 29
 -3املصدر نفسه  ،ص30
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و معادهم ،فوصفها وصفا جيعل القلوب ترعد له ،و األرواح لذكرها ترجتف فيرتاوح أتثريه
على النفس بني خوف و طمع و طمأنينة و هلع ،يقول مرتمجه ":1لقد من يومئذ أن
عليه رسالة أن يؤديها" ،و يقول أيضا  ":أصدر الرافعي اجلزء الثاين من اتريخ آداب
العرب ،عن إعجاز القرآن فيعجز و يتحدث عن اإلسالم حديث املؤمن إىل املؤمن ،
حديث قلب إىل قلب ليس بينهما حجاب فكل ما ينطق يبني .....و وجد الرافعي
كأمنا اكتشف نفسه".2
و يضيف  ":و عاد الرافعي يقرأ من جديد ،ينظر فيما الكتاب و أنشأ املنشئون يف
خمتلف عصور العربية ،يبحث عن التعبري اجلميل و العبارة املنتقاة و اللفظ و الكلمة
النادرة ،فيضيفها إىل قاموسه احمليط بو معجمه الوايف لتكون له هوان على ما ينشئ من
األدب اجلديد الذي يريد أن حيتذيه أدابء العربية".
إذا تلك هي مميزات أسلوب الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن :مجال التعبري،
انتقاء العبارة  ،جزالة األلفاظ و ندرة الكلمات املتقاة من رصيده األديب الرتاثي.و كان
األخري مدعاة لتعرضه للنقد من قبل أدابء عصره كطه حسني و العقاد ،سالمة موسى
وحىت أدابء جاؤوا بعده و ابحثني أخذوا عليه صعوبة األلفاظ يف التأليف.3
ب-اتريخ آداب العرب يف ميزان النقاد:
أشاد النقاد و األدابء أبمهية هذا الباب من أبواب التاريخ ،أو كما أطلق عليه الرافعي
الحقا كتاب "إعجاز القرآن و البالغة النبوية".و قد رأيت سيدي القارئ سابقا الكلمة
اليت تص ّدرت كتابه،

"تنزيل من التنزيل" للعلم املصري "سعد زغلول" وظل الرافعي

 -1واقصد هنا حممد سعيد العراين )(1905 -1964أحد كبار كتاب مصر ،خترج من دار العلوم سنة 1930وكان أول
دفعته صاحب الرافعي ورافقه
 - 2حياة الرافعي  ،حممد سعيد العراين  ،ص  69و71
 - 3نفس املصدر السابق ،ص 73
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يرددها يف كل مناسبة فخرا واعتزازا  ،و اعتدها نصرا عزيزا له و لكتابه .1بعد غضبته
الشديدة من هجوم العقاد غري املتوقع وجتاهل طه حسني واعتدها حجة أنصفت مصنفه
الذي بذل فيه من اجلهد ما ظهر يف طيات بالغته ورصانة عباراته كأنه افرغ فيه ذؤابة
روحه  ":أما تقريض سعد ،فهو غاية من غاايت و قد قيل يل أنه مل يكتب خريا من هذا
و لعل هللا ينفعنا به  ،و مل أقابله  ،و لكنين أرسلت إليه الكتاب يف الربيد ،و هو رجل
بليغ ذكي مهته القراءة و املطالعة ،فسرين أن يكون ذلك أتثري الكتاب ،إذ ليس ما
يضطره إىل هذا التقريض إال إعجابه ابلكتاب و يقول الرافعي" :و سنرسل له الكتاب
اآلخر".2

 - 1نثر مصطفى صادق الرافعي .ضيف هللا حممد  -دار مكتبة الشركة اجلزائرية ،بدون سنة الطبع . .ص71
 - 2رسائل الرافعي ،ص 127
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إال أن مع هذا التقريظ اجلميل من أدابء هلم وزهنم يف الساحة األدبية  ،إال
أنه مل ينل رضى خصومه املزمنني كالعقاد و طه حسني ،سالمة موسى ،فقد أمجع ثالثتهم
على قوة بيان الكاتب و مجال أسلوبه ،و لكن هذا ال يعين أن املؤلف جاء جبديد يف
جماله أو أحدث فرقا عما كتبه السلف فهو ال يعدو يف نظرهم أن يكون "نقل عبارات
البدو" 1و هذا كالم نقله عن البالغ األسبوعي مقال كتبه العقاد.
و قال عنه حممد هبجت األثري واصفا أدب الرافعي  ":فكانت له خاصية
العلم وخاصية القوة و التأثري بفضل قوة الطبع و سداد الفكر و سطوة الروح ،و كل هذا
يدين لفضل أدوات األديب الكاملة اليت اجتمعت له على النحو ما اجتمعت لقرائح
املطبوعني من عظماء األدابء العربية كاجلاحظ و التوحيدي و أيب نواس و البحرتي ،بل
إن مؤرخا كبريات يف األدب العريب مثل طه حسني على ما بينه و بني الرافعي من عداوة
و شحناء ،يعرتف أبنه استفاد شيئا جديدا من كتاب الرافعي يف موضوعات كثرية منه".2
يقول مصطفى الشعكة ":و احلق أن كتاب الرافعي يف اتريخ آداب العرب ال يزال
عمال علميا جليال قليل النظر".3
هدف الرافع ــي من كتابه ديين إسالمــي ،إذ كان الرافعي يف أعيانه صادقا مع
ربــه ،صادقا مع نفسه  ،صادقا مع جمتمعه و كان هذا األعيان قوة دافعة له يف الذود عن
حياض كتاب هللا و التعلق الشديد بكالم رسول اإلسالم حبا و دراسة.و مع ذلك فقد
واجه الرافعي انتقادات كثرية كما أسلفت سابقا ،تتعلق كلها أبسلوبه و منهج طرحه و
أخذه للمواضيع.
ا –العقاد :فنجد مثال خصومته مع األديب و العالمة و صاحب العبقرايت
العقاد ،فقد قامت بينه و بني الرافعي خصومة أدبية عنيفة كتابه السفود كان مثرهتا ،و
 - 1نثر مصطفى صادق الرافعي .ضيف هللا حممد .ص74
 - 2اإلمام مصطفى صادق الرافعي ،مصطفة نعمان حسني البدري ،ص06
-3مصطفى صادق الرافعي ،كاتبا عربيا و مفكرا إسالميا ،مصطفى الشكعة  /ص 54وص 57
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يروي ذلك حممد سعيد العراين" :حدثين الرافعي فقال :سعيت لدار املقتطف ألمر
فوافقت العقاد هناك ،و لكنه لقيين بوجه غري الذي كان يلقاين به فاعتذرت من ذلك
إىل نفسي مبا أهلمتين نفسي ،و جلسنا نتحدث و سألته الرأي يف إعجاز القرآن فكأمنا
ألقيت حجرا يف ماء أمني ...فمضى يتحدث يف محاسة و غضب و إنفعال ،كأن أثرا
بينه و بني إعجاز القرآن ،و لو كان طعنه و جترحيه يف الكتاب نفسه هلان علي ،و لكن
جره إىل حديث آخر عن القرآن نفسه و عن إعجازه و إتيانه هبذا
حديثه عن الكتاب َ
اإلعجاز ...أصدقك القول اي بين :لقد اثرت نفسي ساعتئذ ثورة عنيفة.1"...
إذا مازلنا نرى يف مقاصد و غاايت الرافعي تلك احلمية الدينية اليت أنيطت هبا
أسباب و دوافع أتليفه الكتاب ،و حيدثنا مرتمجه معقبا على احلادث ــة و على أسباب اليت
أدت ابلرافعي إىل أتليفه كتاب "السفود"،
قائال " :فكانت غضبة الرافعي األوىل لكرامة القرآن و العقاد ينكر إعجازه.
ولكتابه؛ و العقاد جيحد فضله مث كانت الغضبة الثانية للتهمة اليت رماه هبا العقاد بسبب
اهتامه ابلتزوير".2
فالرافعي و العقاد أديبان قد أحكما أصول صناعتيهما ،كل يف انحيته و
غرضه ،و أفنيا الليايل و األايم و السنني يف ممارسة ما هو فيه و إليه و كالمها يعلم عن
صاحبه مثل ما يعلم عنه.
ب" -هيكــل  :أطلق امحد حسني هيكل عن طريقة الرافعي يف حديثه عن متيز
األساليب الفنية للمقالة :طريقة "البيان املقطر'' وما هذه التسمية يف رأيه االبلورة مليله
واهتمامه جبمال الصياغة وروعة الديباجة '' إذ متيز بيانه يف رأي الناقد نتيجة تركيب
وجهد إذ يعمد صاحبه اىل اعتصار املعاين وتوليد األفكار و مزج اخلواطر من خالل
 - 1حياة الرافعي ،ص 185
 - 2مجهرة مقاالت األستاذ محود حممود شاكر ( مجع د .عادل سليمان مجال ،ج.1ط )2003/1مكتبة اخلانعي ،ص 10
وانظر أيضا حياة الرافعي  ،نفس املصدر السابق ص 190
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جمازات مركبة واستعارات بعيدة وكناايت خفيفة فيأيت بيان آخر االمر امسية بعملية تقطري
االلوان من الزهور املعروفة و الورود املألوفة الستخالص عطر مركب مركن غريب فيه
مجال و ليس فيه جالء و فيه فن ولكنه فن املهارة اليت تسيطر على الفطرة. 1
ومما يكمل طريقة الرافعي بعد ذلك كله أنه أميل إىل استخدام بعض البديع و لكن
يف اقتصاد و فنية وبعض هذا البديع أييت خبدمة اجلانب البياين املتصل بروعة الصياغة ,
كالسجع و اجلناس وبعضه اييت خبدمة اجلانب املعنوي اجلانح اىل توليد األفكار كاملقابلة
و التورية .ولست ادري هل هذا ذم أم مدح للرافعي أو هو مدح و ذم يف آن واحد نفي
حاضران قلّما جند أديبا أو كاتبا مع ( شيوع الرداءة ) أقول كاتب يقول عنه انقد كهيكل
األديب يعيد يف بيانه االسلوب التقطري او اعتصار املعاين وليس ذلك نتيجة سرقة ادبية
او اقتباس بل هو حاصل رصيد ثقايف واسع وعميق و موهبة أدبية التقارع إال مبن هو
اهل للمقارعة و املعارضة .
ج  -الزيـ ــات  :وعنه قال الزايت يف رسالة أسلوب الرافعي سيان السالمة و
السالسة و اإلجياز العميق  ,وهذه املزااي نتايج محية الكتمال عدته و غزارة مادته وصفاء
ذوقه وذكاء فهمه و االشد ما يروعك منه قوة الفن وحركة الذهن فأما قوة الفن فهي
االستاذية اليت ختلق املادة و تصنع القالب و تصنع اللفظ وحتدد الرسوم و توضح الفروق
وتتصرف مبفردات اللغة تصور املصور البالغ أبلوان الطيف وختيل إليك أن الصناعة طابع
و أن املعاانة سليقة يضيف الزايت  :ولقد بلغ علم الرافعي ابلعربية واداهبا حد االجتهاد
و الرأي ''

2

 -1تطور االدب احلديث يف مصر من أوائل القرن التاسع عشر اىل قيام احلرب الكربى الثانية امحد هيكل ( استاذ االدب بكلية
دار العلوم ) جامعة القاهرة ط (1971م) دار املعارف ص  – 387ص391
 - 2وحي الرسالة ال فصول يف االدب و النقد و السياسة و االجتماع  ,امحد حسن الزايت ط  1381 ( 7ه1962 ,ه )
مكتبة هنضة مصر ابلعجالة  ,ص .441
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الفصل الثاني
-3منهج الرافعي يف كتابه اعجاز القرآن :

مل يكن " اعجاز القرآن و البالغة النبوية " هو كل ما كتب الرافعي يف جمال
الدراسات القرآنية و األدبية و النقدية حول اإلعجاز فقد اخذ منه أسرار اإلعجاز '' من
اجلهد و املشقة مأخذا ،مجع فيه بني النظرية و التطبيق إال ان هذا الكتاب يذكران مبؤلف
اجلاحظ الذي مل يرى النور و مل بعرف طريقه اىل القراء –مطبوعا -الن املنااي تصب من
تشاء عندما يشاء الواحد املنان.
ٍ
ِ
مكمال للطّريق الذي بدأه يف اتريخ آداب العرب
السفر الذي أراده املؤلف ّ
هدا ّ
كجزء تطبيقي لنظرية إعجاز القرآن .وهو اآلخر مل خيرج عن كونه جمموعة من املقاالت
كان بصدد نشرها كسائر كتبه السابقة نشرت منه بعض املقتطفات هنا وهناك بعضها
يف كتابه وحي القلم والبعض يف جملة الرسالة

1

أشار الرافعي يف مقدمته إىل املنهج الذي اتبعه يف كتابه  ،فلم يشأ اطالق القول يف
االعجاز ابتداء " :وبعد فإننا سنقول يف القرآن الكرمي ما يتعلق بلغته ويتصل ببالغته ،
ويكشف أوجه اإلعجاز يف ذلك فإن من القرآن ما يهدي لليت هي أقوم وأن القول فيه
ما برح كثري املذاهب متعدد اجلهات متصل احلدود يفضي بعضها اىل بعض إذ هو كتاب
مستقرا ومستودعا...
السماء إىل األرض
ّ
ّ

2

قدم الرافعي لكتابه ؛ منتهجا أساليب القدماء يف مصنفات علوم القرآن على

التمهيد لقضية اعجاز القرآن ابلتأريخ لعلومه املختلفة وفق تسلسل علمي سليم ،ولكنه
ليس ابجلديد امنا هو حاصل ملقروئيات الكاتب حول هذا الفن من امهات الكتب
فتطالعنا ثقافته وقدرته على حتكمه ابملادة الرتاثية من حيث اللغة ومن حيث الرتتيب

 - 1رسائل الرافعي اليت بعث هبا انبغة االدب وحجة العرب مصطفى صادق الرافعي اىل صديقه حممود ابورية -1934
1912ط 2دار املعرف ص  132ونظر ايضا مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية املطلة على السرايلية مصطفى اجلوزو
ص 105
 - 2إعجاز القران الكرمي والبالغة النبوية ص20
180

الفصل الثاني

إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي

الكتاب يف فصوله األوىل يشبه متاما كتب علوم القرآن اجلامعة لتاريخ القرآن وترتيب
نزوله ومجعه وقراءاته ليكون التفصيل يف ذلك مبثابة املقدمة ملعرفة وجوه اإلعجاز وأسسه
اليت مدارها النظم والرتكيب واإليقاع الصويت الذي سيأيت بيانه يف املباحث القادمة وكذا
الدراسة املتصلة ابألوضاع الرتكيبية وغرابتها
ويف نظره  :أ ّن اإلعجاز ميثل قيمة دينية على مستوى الرسالة وقيمة لغوية مجالية على
مستوى الشكل 1وقدر كل مشكل خاص على اسلوب وتركيب النص القرآين وقد
تعرض إىل جممل االفكار واآلراء اليت سبقته وتناولت ذلك املوضوع ّإما انقدا أو معارضا

.

مرده إىل البيئة الفقهية اليت نشأ فيها ورث عنها تلك العصبية البيئية
كل ذلك ّ
اليت بلغت فيه أمدا بعيدا وابلكشف عن أصول العصبية الدينية يف نشأة الرافعي امنا
نكشف الستار من بعض أصول النزعة األدبية وخاصة النزعة إىل البيان والصلة بني اللغة
والدين أمر مفروغ منه وظاهرة كان هلا أثرها يف الصراع األزيل بني احملافظة والتجديد
ولكنها أتخذ طابعا ومنحىن آخر عندما تتعلق ببيئة كالبيئة الفقهية

2

وتكاد جتد االتفاق قد انعقد واإلمجاع قد قضى أب ّن ما يؤخذ على الرافعي تعقيد
اسلوبه حىت عند املدافعني عنه من الكتاب واألدابء فتجدهم إما يشريون إىل ذلك املاحا
يصرحون به تصرحيا وعند خصومه يلقون به القاء شديدا عصيا على شخصية مثل
وإما ّ
شخصية اإلمام وعقل مثل عقله تقبله أو حتمله دون أن يكون له رد أقوى وأشد فتجد

مثال عبد العزيز املقاحل يشري اىل ذلك يف كتابه " :كان الرافعي أصعب كتّاب اجمللة
وكانت مقاالته غامضة يرّكب معانيها تركيبا شعراي مع ّقدا بعض الشيء ويصوغ كلماهتا يف
 - 1د.عزالدين بويبش– حقيقة االعجاز القراين عند الرافعي عىن جملة جامعة االمري عبد القادر للعلوم االسالمية دورية اكادمية
متخصصة حمكمة العدد السادس صفر 1420ه –جوان 1995م ،ص74
 - 2تطور النقد والتفكري االديب احلديث يف الربع االول من الفرن العشرين ،د ،حلمي مرزوق ظ ()1983دار النهضة العربية
(،بريوت لبنان )،ص  371وانظر ايضا :تطور االدب احلديث يف مصر من اوائل القرن التاسع عشر اىل قيام احلرب الكربى الثانية
امحد هيكل ،ط  )1971( 2دار املعارف ص 53
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إيقاع موسيقي ينسجم مع حالته النفسية مث يستطرد "وابلرغم من ذلك الغموض
والتعقيد فقد كان أقرب إىل وجدان القارئ منه إىل عقله واستأثرت مقاالته املتنوعة
1
سر اللغة يف ألفاظها أو مبعىن آخر ذلك هو
إبعجاب ميتزج بقدر من احلرية " ذلك هو ّ

آلة األديب وأداته يف التعبري ال يغفل عنه ويقع أدبه حيث يريد فاللفظة يف يده كمادة
التمثال يف يد املثّال أو األلوان يف ريشة الفنان البد لكليهما من الوقوف على طبيعتها
وخصائصها حىت يسمو بفنه اىل مراتب اجلودة واإلتقان وهو أمر طبيعي لرتاه يف أجبدايت
الثقافة الفنية بني نقاد املعاصرين " 2وقد قال عنه مصطفى كامل "هو احلكمة العالية
مسوغة يف أمجل قالب من البيان  ،ولكي تكون حجته دامغة أعطى األدلة اليت ق ّدمها
نوعا من الصالبة العلمية فقد قارن استعمال نفس الكلمات يف النص القرآين والنصوص
األدبية لينتهي يف األخري إىل األسس اليت بىن عليها نظريته اليت مدارها اللفظ ومناطها
النظم ابلدرجة األوىل .
أما كمال يوسف احلاج يف رسالته اليت قدمها للدائرة العربية يف اجلامعة األمريكية
"وكأين به من جهة اثنية يكتب هذا الكتاب ليدافع عن عقيدته وينفي ماجاء يه بعض
الكتب من أنّنا يف عصر عقلي جيب علينا فيه أن ختضع كل شيء إىل احملك املنطقي
والرافعي املسلم املسلمني يف سبيل عقيدته االسالمية ليأيت مثل هذه التعاليم "

3

إ ّن كتاب إعجاز القرآن دنيا واسعة من الفكر اجلاد والعمل البنّاء قد يكون من
الصعب تقدميه وعرضه يف قالب يتناسب وجاللة مكانته إالّ أ ّن لبعض العلماء واألدابء
مآخذ عدة على مؤلّفه من حيث منهجه  .وألسلوبه يف معاجلته لقضية النظم والرتكيب
وعرض فكرة اإلعجاز على النحو الذي حناه .
1

 -النهضة والسقوط يف الفكر املصري احلديث ،د،غايل شكري  ،ط )1978( 1دار الطبيعة الطباعة والنشر ص 63

 - 2دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه ،د ،عبد املنعم خفاجي ط 1ج ( 1دار اجليل )  ،ص364
 - 3مصطفى صادق الرافعي وأدبه كمال يوسف احلاج( عن رسالة مطبوعة على اآللة الراقية ،قدمت لنيل شهادة استاذ الدائرة
العربية للعلوم سنة  ،1954ص31
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د.نعيم احلمصي مثال يف تقدميه لبحث الرافعي ابعتباره من علماء الربع األول من
القرن العشرين األوائل الذين ألّفوا بشكل مستقل كتااب عن إعجاز القرآن إالّ أنّه يف رأيه
يعاجل املوضوع معاجلة فكرية  ،يروح املسلم املتحمس للدفاع عن قضيته ومناوءته خلصومه
 ،وسعيا منه لتحقيق هدف كان يراوده منذ أتليف الكتاب ودور على مكانة املؤلف
وإبداعه ،إال أنه يعيد عن الروح العلمية الصحيحة .

1

أما الدكتور عبد العزيز عبد املعطي عرفة يف معرض حديثه عن حماوالت التجديد
يف البحث البالغي فيجد ان العصر احلديث قد خصت جبهود قيمة تسحق الوقوف
عندها ودراستها. 2
لكن املطعين يف -خصائص التعبري الفين يف القرآن الكرمي  -أن ما يؤخذ على
منهج الرافعي أسلوب التعميم  ،وبعده عن الرتتيب العلمي املنهجي ،ومل يذكر أمثلة تدعم
فكرته فاملطعين يذهب اىل ما ذهب اليه كل من نعيم احلمصي و عبد الكرمي اخلطيب
يف موقفهما من منهج الرافعي.
إال أن للرافعي عدة تطبيقات جتدها يف ما اتفق من مؤلفاته كوحي القلم و رسائله
اليت بعث هبا اىل صديقه ايب رية  ،3وميكننا اعتبار أن هذا اجلزء من إعجاز القرآن جزء
نظري  ،إذ كنا مجيعا ننتظر أن يولد كتابه املوعود أسرار القرآن .

 -1فكرة إعجاز القرآن ،د.نعيم احلمصي  ،ص 335وما بعدها .
 -2خصائص التعبري القرآين و مساته البالغية ،د.عبد العظيم ابراهيم حممد املطعين– رسالة دكتوراه،ط،1992-1413 1ج1
مكتبة وهبة ص 161و ما بعدها
 - 3أنظر من رسائل الرافعي  ،حممود أبو رية ،ص 301الرسالة رقم  225يف رده على حسن القاايين فيما قاله من أن كلمة
"القتل أنفى للقتل" أبلغ من قوله تعاىل " :ولكم يف القصاص حياة " ورسالة ال 45و 104ص155
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المبحث الثالث:
مفهوم القرآن وعلومه عند الرافعي :

-)1القرآن

:

عرفه العلماء كاللحياين :هو مصدر كالغفران مسي به املقروء نسميه للمفعول ابملصدر،
قال تعاىل يف شأن القرآن الكرمي " :إان علينا مجعه و قرآنه فإدا قرأانه فاتبع قرآنه" أي
قراءته و لكنه يف هذا التعريف جيمع صفات القرآن و خصائصه بلغة حمكمة بليغة قلما
جندها عتد غريه.
يف مستهل الكتاب و بعد مقدمات و كالم قيل يف قيمة املؤلف وجدت الرافعي
يضع منهجا للكتابة أشبه بكتب علوم القرآن فينطلق من التعليم اىل التخصيص فال
ميكنك ان تلج البيوت إال من ابواهبا و ال ميكنك ان ختصص إال بعد تعميم و حتديد
لتحسن بذلك انطالقتك يف البحث العلمي او الكتابة االدبية .
للمفاهيم ُ

يعرف الكاتب القرآن تعريفا ال يرصف حروفه إال الرافعي أتيت وكأين هبا آللئ
ّ
انتظمت حروفها بعطر ملساته وكأهنا نفس حية تعود لنا بشخصه حاضرا:
" آايت منزلة من حول العرش فاألرض هبا مساء هي منها كواكب ،بل اجلند اإلهلي
قد نشر له من الفضيلة علم و انضوت إليه من األرواح مراكب أغلقت دونه القلوب

فاقتحم أقفاهلا ،و امتنعت عليه أعراف الضمائر مث يضيف  " :ألفاظ اذا اشتدت فأمواج
البحار الزاخرة واذا هي النت فأنفاس احلياة اآلخرة  ،تذكر الدنيا فمنها عمادها
ونظامها وتصف اآلخرة فمنها حبتها وصرامها  ،ومىت وعدت من كرم هللا جعلت الثغور
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تضحك يف وجوه الغيوب  ،وان أوعدت بعذاب هللا جعلت األلسنة ترعد من محى
القلوب ".
فهو من جيمع يف القرآن أسس الفضيلة و التقديس قوله :آايت منزلة من حول
العرش فاألرض هبا مساء هي منها كواكب" 1فإن آلايته أتثري على املقبل عليها و املعرض
عنها ،فمهما حاول الناس قدميا و حديثا الصد عنه و معارضته ما أمكنهم دلك ،2قال
تعاىل:

ُ َّ
ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ
َ َ َ
ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ
َۡ َ
ان َل يَأتون ب ِ ِمثلِهِۦ َول ۡو َكن
ء
ر
ق
ٱل
ا
ذ
ه
ل
ث
م
ب
وا
قل لئ ِ ِن ٱجت َمع ِ
ِ
ِ
ٱۡلنس و ِ
ت ِ
ٱۡلن َع أن يأت ِ ِ

َب ۡع ُض ُه ۡم ِلِ َ ۡعض َظه ٗ
ريا ٨٨
ٖ
ِ

3

تلقت العرب القرآن تلق متفاوت ،و لكن األشد وقعا تلك االهتامات و
الشبه اليت ألقيت على النيب على النيب صلى هللا عليه و سلم و ما وسم به ،يقول يف
دلك الرافعي :السحر ما تومهوه  ،فلما نزل كتابه قالوا :هدا هو السحر املبني و يفسر
قوله تعاىل":

َ َ ۡ َ َٰ َ ي َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
ِصون ١٥
أفسِحر هذا أم أنتم َل تب ِ

4

 ،و من الشعر ما تسمعونه أم أنتم ال تسمعون؟ بلى إنه لسحر يغلب حىت يفرق
بني املرء و عاداته ،و ينفد حىت يتصرف بني القلب و إرادته و جيري يف اخلواطر كما
تصعد يف الشجر قطرات املاء فيصل ابلروح فإمنا ميد هلا سبب إىل السماء".

5

و بعد فراغه من تعريف القرآن ،انتقل إىل اتريخ القرآن و مجعه و تدوينه ،فبني
خصائصه و ميزاته  ،فكيف أنزل منجما و أسباب دلك و يرى الرافعي نقال عن أهل
احلديث أن التنجيم كان سببا و وجها من وجوه حتدي القرآن للعرب،و حجة عليهم مث
عرف القراءة و طرق األداء .

- 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 23
 - 2القرآن و ونصوصه عدانن زرزور ( ،)1393-1979مطبعة خالد بن ألوليد ص37
 - 3االسراء 88
 - 4سورة الطور ،اآلية 15
 -5انظر اعجا القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص24
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وذكر يف هذا البحث تفصيال مهما وجه من وجوه اإلعجاز املتعلق بطرق األداء
اللغوي و النظم القرآين و ستكون التطبيقات اليت ذكرها بتفصيل أكثر يف الفصل الثاين
من هذه الدراسة حىت ال أقع يف التكرار ،و مما تبدو و غزارة املعلومات و دقة استغالهلا
و قدرة الكاتب على ترتيبها و تنظيمها و لكن يؤخد بعني اإلعتبار عزو الكالم إىل
مصادره ممن أخد عنهم يف هدا الفصل 1و ختريج النصوص اليت يستشهد هبا ،و الخيل
هدا العرض التارخيي منن تعقيبات للكاتب يشري فيها إىل عظمة القرآن و ينبه إىل وجوه
إعجازه كما جاء يف قوله ":و من أعجب ما رأيناه يف إعجاز القرآن و إحكام نظمه،
أنك حتسب ألفاظه هي اليت تنقاد إىل معانيه"

2

مث يضيف :أنك تتعرف إىل ذلك و تدركه بعد متعن و تدبر فتنهي إىل نتيجة أن
معاين القرآن منقادة أللفاظه ،مث تعود فتحسب العكس و تتعرفه متثبتا فتصري منه إىل
عكس ما حسبت و ما إن تزال مرتددا على منازعة اجلهتني كلتيهما حىت ترده إىل هللا".
فهذا يدل على متيز القرآن مبنهج فريد يف ألفاظه و معانيه ،يف فواصله و رءوس
آايته و مثل هذا كثري كالسجع الذي ترتكه الفواصل للقرآن ،و إن كان هذا ال يطلق
على القرآن الكرمي كوصف مسوا به عن كالم األدابء كما جاء يف اإلعجاز عند الباقالين.
ا-اختالف القراءات واالعجاز  :أما عن االختالف يف القراءات فمرده إىل
اختالف هلجاهتم ،و إذا كان العرب تتفاوت هلجاهتم ف ابملعىن الواحد بوجه من وجوه
التفاوت ،فالقرآن الذي أوحى هللا به لرسوله حممد صلى هللا عليه و سلم يكمل له معىن
اإلعجاز إذا كان مستعجما حلروفه و أوجه قراءته للخالص منها ،و ذلك ما ييسر عليهم

 - 1املصدر نفسه  ،ص36
 - 2هذا ما جاء يف رسالة اخلطايب ،يف حديثه عن اإلعجاز ابللفظ و املعىن و كذلك الباقالين و إليه ذهب كثري من القائلني
ابإلعجاز  ،أنظر :فكرة إعجاز القرآن نعيم احلمصي بتصرف.
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احلفظ ،القراءة و الفهم 1.مث خلص اىل احلديث عن القراء و القراءات السبع
املتفق عليها عند مجهور العلماء و أسباب اإلقتصار على القراء السبع ،السبعة دون
غريهم و تقسيم القراءة الصحيحة كقراء انفع و عاصم و من حيث الفصاحة أبو عمرو و
الكساين و قد أورد آراء العلماء تعميما ال ختصيصا و توخيا منه يف ذلك جتنب اإلطالة
و اإلطناب ألن جوهر موضوعه هو حقيقة اإلعجاز و ما هذه الفصول إال متهيد
للهدف الذي يريد أن يصل القارئ إليه.
ب -قراءة التلحني  :القراءة عند الرافعي هلا ثالث مراتب :حتقيق و صدر و
تدوير ،و األول من قرأ بعد املائة الثانية أول من قرأ ابلت

هو عبيد بن بكرة 2و جاء

يف اإلتقان عن كيفيات القراءة
التحقيق و هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد و حتقيق اهلمزة و امتام
احلركات و اعتماد اإلظهار و التشديدات .و اجلر بكسر بفتح احلاء و سكون الدال
املهملتني و هو إدراج القراءة و سرعتها و ختفيفها ابلقصر و التسكني و اإلختالس و
البدل و اإلدغام الكبري و ختفيف اهلمزة و قد عد العلماء القراءة بغري جتويد حلنا فقسموا
اللحن إىل جلي و خفي.
خلل يطرأ على األلفاظ فيخل ،إال أن اجللي خيل إخالال ظاهرا يشرتك يف معرفته
علماء القراءة و غريهم،و هو اخلطأ يف اإلعراب و من الفوائد اليت ساقها السيوطي يف
اإلتقان ما قاله يف مجال القراء  " :قد أشبع الناس يف قراءة القرآن أصوات الغناء فقال :
إن أول ما غىن له من القرآن قوله تعاىل – فأما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف
البحر –نقلوا ذلك و قد قال صلى هللا عليه و سلم يف هؤالء  < :مفتونة قلوهبم و
 –1مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ،ط )1420-1999( 2الرسالة،ص  154و انظر أيضا :اإلتقان يف علوم القرآن،
ج ،1ص ،93و ج ،2ص 204
-2االتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 132
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قلوب من يعجبهم شأهنم > و مم ابتدعوا شيء مسي الرتعيد  ،و هو أن يردع صوته
كأنه يردع من برد و أمل و آخر مسوه الرتقيص  ،و هو أن يروم السكون على الساكن مث
ينفر مع احلركة يف عدو أو هروله .
 و آخر يسمى التطريب ،و هو أن يرتسم ابلقرآن و يتنغم به فيمد يف غريمواضع املد و يزيد يف املد على ما ال ينبغي.
 و آخر مسي التحزين ،و هو أن أييت على وجه حزين ،يكاد يبكي من خشوع وخضوع .قال اجلزري ":و ال أعلم لبلوغ النهاية يف التجويد مثل رايضة األلسن و التكرار
على اللفظ املتلقي من فم احملسن و قاعدته ترجع إىل كيفية الوقف و اإلمالة و اإلدغام و
إحكام اهلمز و الرتقيق و التفحيم و خمارج احلروف" .1و يف املائة الثالثة ،افنت اخللفاء و
األمراء و أولعوا ابلغناء و افتنوا به و كان أول ما غىن به القرآن ،قراءة اهليثم"أما السفينة
فكانت ملساكني" إذ كان خيتلس املد اختالسا فيقرءها املسكني ،و إمنا من صوت الغناء
كهنية للحن" 2.و كان يف الصحابة و التابعني رضي هللا عنهم من حيكم القراءة على
أحسن وجوهها و يؤديها أبفصح خمرج ،فكأمنا يسمع منه القرآن غضا طراب ،لفصاحته و
انتظام رانته و هو حلن اللغة نفسها يف طبيعتها ال حلن القراءة يف الصناع
اختالف العلماء يف تالوة القرآن ابألحلان و التطريب و ملقامات إذا مل ميثل شيء
من احلروف عن خمرجه و صفاته الالزمة و العارضة ،فلو تغري أمجعوا على حترميه و بذلك
قال النووي" :أمجع العلماء على استحباب حتسني الصوت ابلقرآن ،ما مل خيرج عن حد
القراءة الرتتيل فإن خرج حىت زاد حرفا أو أخفاه حرم".
و البد من التفريق هنا بني حتسني الصوت ابلقرآن و قراءته ابألحلان ،فتحسني
الصوت تزيينه ابلرتتيل و اجلهر و التخزين و قراءته ابألحلان بطريقة أهل علم املوسيقى يف
- 1مباحث يف علوم القرآن  ،مناع القطان ،ط1999 -1420 – 2م ،مؤسسة الرسالة  ،ص190
 - 2اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 44وما بعدها ونظر ك املعراف  :ابن قتيبة الدينوري  /وانظر أيصا  :الكشف
والبيان ن تفسري القرآن  ،امحد حممد بن ابراهيم الثعليب  ،حتقيق ايب حممد بن عاشور  ،ج 6ص 186
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األحلان أي النغم و األوزان حسبما رتبوه يف صنعة الغناء .قال القصطالين يف حكم هذا
النوع من األحلان " :و قد علم ما ذكرانه أن ما أحدثه املتكفلون مبعرفة األوزان و
املوسيقى يف كالم هللا من األحلان و التطريب و التغين املستعمل يف الغناء ابلغزل على
ايقاعات خمصوصة و أوزان خمرتعة أن ذلك من أشنع البدع".1
-)2لغة القرآن:
أفرد الرافعي مبحثا يف لغة القرآن بعد أن أشار إىل التفصيل فيها يف اجلزء األول من
اتريخ آداب العرب ،إذ يبني أن القرآن نزل بلغة أهل قريش و كان دلك طبيعيا ،فإن
اختار لغة العرب ليتنزل هبا آخر كتب هللا تعاىل لإلنسان ،على تعدد لغات البشر و
اختالف ألسنتهم ،يشري إىل فضيلة بيانية جامعة إمتاز هبا اللسان العريب.
فاملعجزة القرآنية منوطة هبذا البيان و متصلة به ،بل كانت يف حقيقة األمر من
جنسه ألن اإلعجاز الدي جاء يف القرآن الشرع مقروان ابلتحدي أو مثرة له ،يشري
صاحب القرآن و نصوصه يف هامش خصه يف كتابه القرآن و إعجازه و اتريخ توثيقه،
إىل أن القرآن عرب عن اللغات و اللغة ابللسان و األلسنة ،و مل ترد فيه كلمة لغة و لغات
و من مزااي التعبري القرآين ابللسان ،اإلشارة إىل اجلانب الصويت مع اجلانب لداليل ،
األمر الدي يدع الباب مفتوحا لدراسة األلسنيات ،أو اإلنتفاع هبا يف دراسة العربية أو
اإلستعانة هبا يف تفسري القرآن أو يف دراسة النص الديين.2
فالقرآن أنزل بغري ما ألفه صلى هللا عليه و سلم من اللغة القرشية ،و ما اتصل
هبا ،كدلك كان مغمزا فيه  ،إد ال تستقيم هلم املقابلة حينئذ بني القرآن و بني أساليبه و
بني ما يؤثرونه من كالم النيب فيهون دلك على قريش ،مث على العرب و يضيف أن
القرآن قد نزل على قول العلماء بلغات أخرى غري لغة قريش كلغة سعد بكر ،و هي
القبيلة اليت كان صلى هللا عليه و سلم مسرتضعا فيهم و لغة جثيم بن بكر و نصر بن
 - 1البيان يف آداب محلة القرآن  ،فتح الباري البن حجر ،ج ، 8ص.690
- 2القرآن واعجازه واتريخ توثيقه  ،ص13
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معاوية و ثقيف ،و تلك من أفصح لغات العرب ،مث أتيت لغة خزاعة ،و هديل ،و
كنانة و أسد و ضبة و كانوا على قرب من مكة يكثرون الرتدد إليها و من بعدهم قيس
و ألفافها اليت يف وسط اجلزيرة
و ضرب لدلك مثال كقوله تعاىل " :ال يلتكم من أعمالكم" أي ال ينقصكم بلغة
بين عبس و قد ذكر ابن عباس أن القرآن نزل على سبع لغات ،منها مخسة بلغة العجز؛
يعين سعد بن بكر و جثيم بن بكر و نصر معاوية وثقيف و هؤالء كلهم من هوازن ،و
يقال هلم :عليا :هوازن.
هلذا قال بعض أهل العلم يف لغة العرب :أفصح العرب عليا هوازن و سفلى متيم،
فعلى أنه ال يراد بدلك السبع منتشرة يف القرآن فبعض القرآن بلغة قريش و بعضه بلغة
هديل و بعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة اليمن و بعضهم بلغة غريهم.
و ذلك على تفاوت بني أنصباء هده اللغات مجيعا يف القرآن الكرمي و بعبارة
أخرى فإنه ال يشرتط أن يكون نصيب كل من هذه اللغات مساواي لنصيب لغة أخرى
منتشرة يف القرآن .و ومنهم من قال أن القرآن أنزل بلسان قريش و من جاورهم من
العرب الفصحاء مث أبيح بعد ذلك لكل قبيلة من العرب أن تقرأ القرآن بلغتها اليت جرت
عليها رغم االختالف يف اللغات بني خمتلف القبائل و ذلك من حيث اللهجة أو
االلفاظ أو االعراب

1

جاء يف االتقان أن الواسطي ذكر يف كتابه االرشاد يف القراءات العشر  :يف
القرآن من اللغات مخسون لغة  ,و قال ابن اجلوزي يف فنون االفنان يف القرآن بلغة مهدان
 :الرحيان  :الرزق و العيناء  :البيضاء  ،و ابن عبد الرب يف الشهود قول من قال  :نزل

 - 1دراسات يف علوم القرآن  ،د أمري عيد العزيز ط 1988 / 1408 2دار الشهاب ص 89
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بلغة قريش معناه عند االغلب  ،الن غري لغة قريش موجودة يف مجيع القراءات من حتقيق
اهلمزة و حنوها و قريش ال هتمز. 1
ورمبا استعمل القرآن الكرمي الكلمة الواحدة على املنطق أهل اللغات
املختلفة فجاء هبا على وجهة ملناسبة يف نظمه  2إذ ختتلف القراءات على حسب الطرق
اليت حتىي منها  ،فالناقلون عمن قرأ بلغة قبيلة ينقلون بتلك اللغة يف األكثر و أئمة القرآن
عند السيوطي ال حتصى و قد صنف طبقاهتم حافظ االسالم أبو عبد هللا الذهيب  ،مث
حافظ القرآن أبو اخلري بن اجلزري. 3
مفردات القرآن :-1غريب القرآن  :عرف الرافعي الغريب عي اللفظة احلسنة املستعربة يف التأويل ،
حبيث ال تساوي يف العلم هبا و اهلها و سائر الناس .
قال اخلطايب يف بيان اعجاز القرآن  ":و من هنا تسميث كثري من السلف تفسري
القرآن و تركه القول فيه حذرا أن ينزلوا فيذهبوا عن املراد  ،و إن كانوا علماء ابللسان و
فقعاء يف الدين فكان االصمي و هو إمام اللغة ال يفسر شيئا من غريب القرآن  ،و
حكى أنه سئل عن قوله سبحانه و تعاىل  " :قد شغفها حبا " فسكت و قال هذا يف
القرآن  ،مث ذكر قوال لبعض العرب يف جارية القوم أرادوا بيعها  :أتبيعوننا و هي لكم
شغاف ؟ و مل يزد عن ذلك و حنو هذا الكالم و محلة ما عدوه من ذلك يف القرآن كله
سبعمائة لفظة أو تزيد جاء يف اإلتقان  :أفرده ابلتصنيف خالئق ال حيصون منهم أبو
عبيدة و أبو عمر الزاهد و ابن يزيد و من أشعرعا كتاب العزيزي  ،فقد أقام يف أتليفه
مخسة عشرة سنة حيرره هو و شيخه أبو بكر االنباري  ،و من أحسنها املفردات للراغب
و أليب حيان يف ذلك أتليف خمتصر يف كراسني  ،و هذا العلم ضروري علمه و هو من
 - 1اإلتقان يف علوم القرآن ج 1،ص 149
 - 2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ص 71
 - 3اإلتقان يف علوم القرآن ص 199
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شروط املفسر و أدواته و مسي غريب القرآن عند الصحابة  " :اعراب القرآن " كقوله
تعاىل

َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ
ُ َ
َّ َ َ َ ۡ
إِن عل ۡي َنا َج َع ُهۥ َوق ۡر َءان ُهۥ  ١٧فإِذا ق َرأنَٰ ُه فٱتب ِ ۡع ق ۡر َءان ُهۥ ١٨

جاء يف تفسري الطربي : 1اختلف أهل التأويل يف أتويله فقال بعضهم  :أتويله :
فإذا أنزلناه إليك فاتبع قرآنه و عن ابن عباس قال  " :فإذا أنزلناه عليك فاستمع له " و
عن قتادة قال اتبع حالله و اجتنب حرامه و يعلق الطربي بقوله و أوىل هذه االقوال
ابلصواب يف ذلك قول من قال " فإذا تلي عليك فاعمل به من األمر و النهي و اتبع ما
أمرت به فيه  ،ألنه قيل له  :إن علينا مجعه " يف صدرك و  :قرآنه " و دللنا على معىن
قوله و " قرآنه "  ،و " قراءته" فقد بني ذلك على معىن قوله :و ّفرق الطوسي بني التالوة
و القراءة يف جممع البيان  :فإذا قرأانه فاتبع قرآنه " و القرآن أصله الضم و اجلمع و هو

مصدر كرجحان و النقصان .2
و ذكر أبو عبد هللا الرازي يف التفسري  :أن مجاعة من قدماء الروافض زعموا أن
القرآن قد غري و بدل  ،و لو كان الرتكيب من اللع تعاىل ماكان االمر كذلك . 3و جاء
يف البحر احمليط  :فإذا قرأانه  :أي امللك املبلغ  ،فاتبع  :أي بذهنك و فكرك .4مث يضيف
الرافعي  " :و كان الصحابة رضي هللا عنهم يسمون فهم عذا العريب اعراب القرآن الهنم
يستبينون معانيه و خيلصوهنا . 5و نقل حيث ان ابو هريرة  " :اعربوا القرآن و التمسوا
غرائبه "

6

 - 1االتقان يف علوم القرآن  ،ج ،1ص150
 - 2معجم الفروق اللغوية الفروق اللغوية برتتيب و زايدة  ،أبو هالل الغسكري ط 1412 1ه مؤسسة النشر االسالمي التابعة
جلماعة املدرسني حتقيق الشيخ بيت اللع بيات و مؤسسة النشر االسالمي ص  ، 141جامع البيان  ،الطربي  ،ج،24ص68
 -3تفسري الرازي  :مفاتيح الغيب  ،دار احياء الرتاث العريب  ،ج  30ص 729
-4البحر احمليط  ،ابو حيان األددلسي  ،ج ،10ص6
 - 5اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 53
 - 6السرية احللبية  ،برهان الدين احلليب  ،ط ، 1ج ،2دار املعرفة  ،ص 153
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و قد قال ابن العباس ما نقله الرماين و اخلطايب يف الرسائل أو الذكر "ان خفي عليكم
شيء من غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر  ،فإن الشعر ديوان العرب و يف الكالم
سيدان عمر رضي هللا عنه  :نعم االبيات من الشعر يقدمها الرجل يف صدر
رجاحته،يستعطف هبا قلب الكرمي و يستميل هبا لؤم اللئيم.

1

واحلاصل أن احلق احلقيق ابالعتماد و به جتتمع األقوال ان احملرم عليه هو انشاد
الشعر اي االتيان ابلكالم املوزون عن قصد وزنه  " .كذلك عد العلماء يف القرآن من
غري لغات العرب و اكثر من مائة لفظة ترجع اىل لغات الفرس و الروم و احلبشة و الرببر
و العربان و القبط و هي كلمات اخرجتها العرب على اوزان لغتها و اجرهتا يف فصيحها
فصارت بذاك عربية  ،و امنا وردت يف القرآن ألنه ال سيد مسنها اال ان توضع مبعانيها
الفاظ جديدة على طريقة االوىل فيكون قد حاطب العرب مبا مل يفقهم عليه  ،و ما ال
يدركون مبفرداهتم اللغوية و جه التصرف منه  ،و ليس ذلك مما يستقيم له امر و ادعوا
عند العرب من معاين االعجاز يف شيء الن الوضع يعجز اعلع و هو كانوا اهل اللغة

2

إذا السؤال هنا نفسه الذي أورده اخلطايب يف رسالته على غريب القرآن هل هو
معجز؟ فواضح أن الرافعي جيد أن معرب القرآن و غريبه معجز و ذلك ما اتفق عليه
مجهور العلماء فاأللفاظ املعربة اليت اختلطت ابلقرآن الكرمي

بالغتها يف نفسها فال

يوجد غريها يقوم مقامها أو يوضح معانيها و نغين عنها يف مواضعها من نظم اآلايت
سواء أكان ذلك فردا أو تركيبا و هو قول حسن على الرتجيح املؤلف بعد الذي بينه
سابقا و لقد تقرر عند أئمة البالغة  " :أنه لو كان اكثر ألفاظ القرآن غربيا لكن حماال
أن يدخل ذلك االعجاز  ،وأن يصح التحدي به ،ذلك النه خيلو اذا وقع التحدي من
أن يتحدى من له علم ابمثاله من الغريب أو من ال علم له بذلك فلو حتدى به من
يعلم امثاله مل يتعذر عليه ان يعارضه مبثله ولو ُحتُ ّدي به من ال علم له ابمثاله كان ذلك
 -1املصدرنفسه  ،ص 154
-2اعجاز القران والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 54
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مبنزلة ان يتحدى العرب كان ذلك مبنزلة أن يتحدى العرب إىل أن يتكلموا بلسان الرتك.
يقول أحد الباحثني :أن مفهوم الغريب اتسع مبرور الزمن من مستوى األداء اللغوي
للمفردة ،إىل مستوايت تركيبية حنوية و بالغية خمتلفة ،كان هذا اإلتساع ملما شيئا مع
ظروف العصر و حاجته،و كثرة اجلدل حول القرآن و حقائقه و إمكاانت و ختصاصتهم
املعرفية كل ذلك له أثر يف هذا االتساع و التعدد.

1

و يضيف لنتائج حبثه :إن تلك اإلمكاانت على كثرهتا (و يقصد هنا ملؤلفات اليت
صنف فيها علماء القرن الثالث و الرابع ) مل يكن بينهم اختالف يف تفسري دالالت
األلفاظ إال ما كان من كتب اهتمت ابجلوانب النحوية و كتب املشكل و كتاب
املفردات للراغب األصفهاين يف القرن السادس اهلجري.
فإن غرابة الرتكيب يراد به الرتكيب غري املألوف كتقدمي ما حقه التأخري ،و حذف
ما حقه الذكر ،و يداخل أصوات الرتكيب ،و تلك الغرابة تعد من إعجاز القرآن الذي
حتدى به هللا أفصح العرب ألنه كالم رب العزة.2
-2الوجوه و النظائر:
 تعريف الوجوه والنظائر : لغة  :الوجوه  :قال ابن دريد , :وجه الكالم السبيل اليت تقصدها به  ،وصرفتالشيء عن وجهه اي عن سننه .
 ويف لسان العرب  :يف احلديث انه ذكر قننا كوجوه البقر  )..أي يشبه بعضهابعضا

 - 1د .حسن امحد هود بن مسيط  ،جامعة الريموك  ،االردن  ،املالمح الداللية يف كتب غريب القران الدالالت الرتكيبية
واملعجمية" ملخص ص7
 - 2إعجاز القران والبالغة النبوية  ،ص54
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 والنظائر  :مجع نظري وهو املماثل والشبيه  ،يقال فالن نظري فالن اذا كان مثلهوشبيهه واجلمع نظراء .ومن ذلك قول ابن مسعود  :ولقد عرفت النظائر اليت كان الرسول
صلى هللا عليه وسلم يقوم هبا عشرين سورة من املفصل يريد بذلك السور املتماثلة املعاين
كاملوعظة او احلكم او القصص ،ال املتماثلة يف عدد اآلي

1

 الوجوه والنظائر 2اصطالحا  :عي أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت يف مواضعمن القرآن الكرمي على لفظ واحد وحركة واحدة  ،وأريد بكل مكان معىن الكلمة غري
معناها يف املكان االخر وتفسري كل كلمة مبعىن يناسبها غري معىن الكلمة األخرى .وهذا
ما يسمى الوجوه أما النظائر  :فهو اسم لأللفاظ وهو وعلى هذا تكون الوجوه امسا
للمعاين ومن هذا كان األصل يف وضع كتب الوجوه والنظائر .
وقد انتقد هذا التعريف االمام الزركشي 3يف الربهان والعالمة السيوطي يف االتقان وذكر
مقاتل يف صدر كتابه حديثا مرفوعا  :ال يكون الرجل فقيها كل الفقه حىت يرى وجوها
كثرية فمنه :
اهلدى سبعة عشرة حرفا مبعىن البيان كقوله تعاىل
ۡ

ُ َ َٰٓ َ َ َ َٰ ُ ٗ
ُ َ َ ُ
َع هدى مِن َّرب ِ ِه ۡم َوأو َٰٓلئِك ه ُم
أولئِك
َّ

ُۡ ُ َ
ون 4 ٥ومبعىن اإلميان كقوله تعاىل َ :و َيز ُ
يد َّ ُ
اَّلل اَّل َِين اهتَ َدوا ُه ًدىَه
ٱلمفل ِح
ِ

5

ومبعىن الداعي  :كما يف قوله عز من قائل *:ولكل قوم هاد * وقوله ايضا
وجعلناهم ائمة يهدون أبمران * ومبعىن الرسل والكتب..
علم الوجوه و النظائر من فروع علم التفسري ،و هو علم يبحث يف كل لفظ يف
القرآن الكرمي ،ورد يف أكثر مكن آية و كانت داللته على معناه يف كل آية مفسرة غري
 -1اإلتقان يف علوم القران .ج.1ص158
 -2الوجوه والنظائر يف القران الكرمي –سرحان القرعاوي .ج1ص 3وانظر ايضا لسان العرب .ابن منظور ج
 - 3الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي  ،عبد الرمحن القرعاوي  ،ج،1ص3
 - 4سورة البقرة االية 05
- 5سورة مرمي االية 76
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معناه يف اآلايت األخرى  ،وعرفها املؤلف :أهنا األلفاظ اليت وردت فيه مبعان خمتلفة :
كلفظ اهلدى  ،فإنه على سبعة عشر وجها مبعىن الثبات والدين والدعاء وحنوها1ومن
هذه األلفاظ  :الصالة والرمحة والسوء والفتنة والروح وغريها  ،وكلها مما يتبسط يف
استعماله بوجوه من القرآن وسياسة القرينة وغريها يف العربية شريعة من شرائع األلفاظ '
وبيان ذلك يف قول السيوطي يف اإلتقان  :صنف فيه قدميا مقاتل ابن سليمان
وابن اجلوزي من املتأخرين وابن الدامغاين وأبو احلسن بن عبد الصمد املصري ، 2مث
يعرف الوجوه على اهنا  :اللفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معاين كلفظ االمة
والنظائر كااللفاظ املتواطئة وقيل النظائر يف اللفظ والوجوه يف املعاين وضعف النه لو اريد
هذا لكان اجلمع يف االلفاظ املشرتكة وهم يذكرون يف تلك الكتب اللفظ الذي معناه
واحد يف مواضع كثرية ،فيجعلون الوجوه نوعا القسام والنظائر نوعا الخر وقد جعل
بعضهم ذلك من معجزات القران حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف اىل عشرين وجها
واكثر واقل وال يوجد يف ذلك كالم البشر.
مث يشري الرافعي اىل بيان اإلفراد اليت اتيت مبعىن مفرد غري الذي يستعمل فيه عادة
وضرب لذلك امثلة ومناذج واستشهد البن فارس ماذكره الزركشي والسيوطي واسوقه من
مصدره :
أذكر ان كل ما يف كتاب هللا جل ثناؤه  ،من ذكر األسف فمعناه  :احلزن كقوله
تعاىل يف قصة سيدان يعقوب عليه السالم  :اي اسفي على يوسف *  3اال قوله  ":فلما
اسفوان" 4فمعناه  :أغضبوان واما قوله يف قصة سيدان موسى عليه السالم  ":غضنب
أسفا" ،قال ابن عباس" :مغتاظا "وكل ما يف القرآن من ذكر البكم فهو اخلرس عن

- 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص 54
- 2االتقان يف علوم القرآن  ،ج ،1ص 158
 - 3سورة يوسف  ،االية 84
 - 4سورة الزخرف االية 55-43
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الفصل الثاني

عمي" امنا اراد" بكمُ " عن النطق ابلتوحيد
الكالم ابإلميان  ،كقوله تعاىل " :صم بكم ُ
مع صحة السنتهم اال حرفني  :احدمها يف سورة بين اسرائيل ":عميا وبكما وصما"
واآلخر يف سورة النحل قوله عز وجل  ( :احدمها أبكم فإهنما يف هذين املوضعني ال
يقدران على الكالم

1

 -3أثر القرآن يف اللغةعند الرافعي :
احلديث عن القرآن الكرمي و أثره يف اللغة يشبه حديث الشيء عن ذاته  ،فالقرآن عريب
املىن ،فالشارع اختار أفصح اللغات لكتابه العزيز و قد أنزل القرآن ليكون معجزة خمتلفة
عما سبقها يف اخللود و احلفظ.
و يف هذا الفصل و عن هذا املوضوع ال يتحدث الرافعي عن الوجوه اللغوية اليت
جاء هبا القرآن يف الكالم فصارت من بعده هنجا و لغة تتكلم هبا األلسن و ال يتحدث
عن وجوه أتثريه ابللغة ،و إمنا يتحدث و إبسهاب عن لغة القرآن و كيف ظهرت  ،و
كيف أظهرت و كيف " :جاوزت هبا قدره الطبيعي بعد أن صار هو قدره" .
أ -القرآن معجز قليله و كثريه:
يرى الرافعي أن النمط الذي جاءت به لغة القرآن ،معجز يف قليله و كثريه معا ،و
شبه هذا اإلعجاز يف كمال نسقه ابلنور أو الضوء فتجزأ الضوء ال خيرجه من طبيعته.2
لذلك متيزت بدقة املعاين و صور احلقيقة مبجاز ،و ما متيزت به من تقلب يف األساليب
و حتول الرتاكيب فجعل إعجازها خالد للتاريخ ال يتوقف به الزمان أو املكان.
و إن الذي ينظر إلة القرآن الكرمي جيده من حروفهم ركبت كلماته و من كلماهتم
ألفت مجله و آايته ،و على منهاجهم يف التأليف جاء أتليفه فاملادة اللغوية اليت يتألف
أي كالم واحدة ال تتغري .لكننا نعلم أن اللغة العربية متتاز أبن فيها اخلاص و العام
منها َ
و املطلق و املقيد  ،و اجململ و املبني ،و فيها العبارة و اإلشارة،و الفحوى و اإلمياء ،و

 - 1انظر  :أفراد كلمات القرآن العزيز  ،امحد ابن فارس اللغوي  ،حتقيق  :حامت الصاحل الضامن ،ص9
 - 2النبأ العظيم  ،عبد هللا دراز  ،ص84
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فيها اخلرب و اإلنشاء و فيها اجلمل اإلمسية و الفعلية و فيها النفي و اإلثبات ،و فيها
احلقيقة و اجملاز و فيها اإلطناب و اإلجياز و فيها الذكر و احلذف و فيها اإلبتداء و
العطف و فيها التعريف و التنكري و فيها التقدمي و التأخيـر.1
فطريقة ختري هذه األمور و وضعها يف مكاهنا الالئق املناسب وفق ما يتطلبه املعىن
حىت حتدث اجلملة صورة فنية رائعة ،هذه هي اليت يتشكل منها البيانو يسمو و يتميز هبا
أسلوب عن أسلوب  ،و تركيب عن تركيب.
القضية اليت يطرحها الرافعي يف هذا الشأن ابلغة األمهية فعادة ما تكون اللغات
دليل أقوامها ،تعرف بتطورها السمات اخلاصة اليت قد تتميز هبا أمة من األمم يف ميدان
من امليادين ،سياسي كان أو اجتماعي أو ثقايف أو عقدي ،لكن القرآن قضية أخرى ألن
متدبره و الباحث فيه ال ميكن أن جيلو بلغته طبيعة العرب و أسلوبه يف احلياة ،ألن
املتأمل املتدبر فيه سيجد يف القرآن ما وصفه الرافعي ببالغته اجلميلة " :اإلقرار أبن هذا
القرآن إمنا هو أثر من لغة قوم جاوزوا يف احلضارة حد أهلها من سائر األجيال و بلغوا
من أحوال املدينة أرقى هذه األحوال و كانوا من العلوم يف مقام معلوم ،ألن هذا املاء
الصايف الذي يرتقرق يف عبارته وهذا عليه من اشارات السماء اىل األرض وضراعة االرض
للسماء اىل ما حله منه من معضالت االجتماع  ،وكشفه من وجوه السياستني النفسية
والقومية  ،اليكون البتة يف لغة امة قد اانخت هبا اخالق البداوة يف ساقة االمر حىت
عبدت األصنام .2
وال خيفى على أحد أن االنسانية مل تعرف طول اترخيها لغة خلدها كتاهبا اال اللغة
العربية فقد اعطى اللغة إكسري احلياة وسر البقاء وقد حفظ هذا الكتاب نصوصا من
هلجات العرب اليت ال يرقى شك إىل فصاحتها و سالمة ألفاظها لغة و أداء ،و ذلك

- 1قضية االعجاز والبالغة النبوية  ،ص 42
- 2املصدر نفسه ، ،ص 56
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يف القراءات القرآنية اليت متثل منهجا يف النقل ال يصل إىل واثقته علم آخر مهما
يكن حىت منهج احلديث  ،إذ يذكر الباحثون و املهتمون هبذه املسائل أن اي لغة من
اللغات تبقى مالزمة ألهلها كما أهنا ترقى بقوهتم و تضعف بضعفهم ،فهذا املظهر
خاضع إىل قانون النشوء و االرتقاء ،و مما يالحظ يف كثري من ألفاظ القرآن أهنا اختريت
اختيارا يتجلى فيه وجه اإلعجاز من هذا االختيار ،و ذلك من األلفاظ اليت منر هبا على
القرون و األجيال ،منذ نزل القرآن إىل اليوم فإذا بعض األجيال يفهم منها ما يناسب
تفكريه ،و يالئم ذوقه  ،و يوائم معارفه و إذا األجيال األخرى تفهم من هذه األلفاظ
عنها غري ما فهمته تلك األجيال  ،و لوال استبدلت هذه األلفاظ مل يصح القرآن خلطاب
الكافة.

1

فكتاب هللا أشرف ما صرفت إلية اهلمم و أعظم ما جال فيه فكر  ،و مد به قلم
،ألنه منبع كل علم و فكرة ،و مربع كل هدى و رمحة ،و هو أجل ما تنسك به
املتنسكون و أقوى ما متسك به املتمسكون ،من استمسك به فقد علقت يده حببل متني
،و من سلك سبيله فقد سار طريق قومي  ،و هدى 2إىل صراط مستقيم.3
و يضيف الرافعي ":فال مذهب ملن يفهم الكتاب الكرمي ،و يقف على دفائن
احلكمة فيه إال أن يدفع به املذهب إىل إحدى اثنتني :أما أن يعتقد أنه ألنزله الذي يعلم
الغيب يف السموات و األرض ،فجاء كما يراه :أمرا من أمر هللا ،و إما أن ينكر هذا و
يعتقد أن القرآن الذي بعث به النيب األمي يف أولئك األميني إمنا وضع يف زمن كانت فيه
األمة العربية غري نفسها ،و كانت ابلغة ما شاء من علم و جهل ،و حضارة و بداوة ،و

- 1مناهل العرفان يف علوم القرآن الزرقاين ،ج ،2ص- 241
 -1فضل القرآن الكرمي و أثره يف حفظ اللغة العربية و إثرائها ،د .خري الدين خوجة ( الكوسويف) ،أستاذ التفسري و الدراسات
القرآنية ،جامعة قطر  -جملة القسم العريب ،جامعة بنجاب ،الهورو ابكستان -ع  ،)2012(19ص21
- 3مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،عبد العظيم الزرقاين  ،ج،2ص- 241
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صالح و فساد .1جيد ما يصف ذلك مع حقيقته الصرحية يف القرآن" :بل جاءهم ابحلق
و أكثرهم للحق كارهون" .قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي :أن من أعظم نع هللا
تعاىل على عباده و حبيب سنته على خلقه ،ما منحهم من فضل البيان الذي به
عن ضمائر صدورهم يبينون و به على غرائم نفوسهم يدلون ،فذلل منهم األلسن و سهل
به عليهم املستعصب عنه إايه يوحدون ،و إايه به يسبحون و يقدسون ،و إىل حاجاهتم
به يتوصلون وجه بينهم يتحاورون ،فيتعارفون و يتعاملون" مث قال" :مث جعلهم جل ذكره،
فيما منحهم من ذلك طبقات ،و رفع بعضهم فوق بعض درجات فبني خطيب مسهب
و ذلك اللسان مهذب و مفحم ال يبني و عي عن ضمري قلبه ال يعرب ،و جعل أعالهم
فيه رتبة ،و أرفعهم فيه درجة ،أبلغهم .
فيما أراد فيه بالغا ،و ابينهم عن نفسه بياان ،مث عرفهم يف تنزيله و حمكم أي كتاب
فضل مبا حباهم من البيان على من فضلهم به على من ذي البكم و املستعجم اللسان
َ

ۡ ۡ

ۡ

َ

فقال تعاىل فر ذكره :أ َو َمن يُنَ َّش ُؤا ِف ٱۡل ِل َيةِ َو ُه َو ِف ٱل َِص ِام غ ۡ ُري ُمبِ ٖي  ،2 ١٨فقد وضح إذا

لذوي األفهام ،و يبني ألويل األلباب أن فضل أهل البيان على أهل البكم و املستعجم
اللسان ،بفضل اقتدار هذا من نفسه على إابنة ما أراد إابنته عن نفسه ببيانه و استعجام
لسان عما حاول إابنته بلسانه.3
و هذا ما يبينه الرافعي يف كتابه ،فمن املعلوم ابلضرورة أن القرآن قد مجع العرب
على لغة واحدة مبا استجمع فيها حماسن هذه الفطرة اللغوية ،اليت بلغت درجة كماهلا يف
القرآن فما استطاع أحد جماراهتا أو معارضتها يف حاضر التنزيل أو بعده هذا ما سهل

- 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص 65
 -1سورة الزخرف اآلية 18
 -2تفسري حممد بن جرير الطربي ،حتقيق محود حممد شاكر ،دار املعارف،ج -1ض  8و 9
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انقياد اجلماعات على اختالف أجناسها و لغاهتا و منابتها إىل هديه فكان له أثر
وراثي يف طاعة األمم لشرائعها.

1

و يف بيان جزل قوي فيه عمق و فلسفة يقف عنده القارئ مفتوان ،مستصعبا
حينا و مستحسنا حينا آخر ؟،يصف املؤلف صعوبة قياس بالغة القرآن ببالغة البشر إذ
عدها من أعضل األمور و أصعبها على اإلطالق ،ألن قياس العجز هنا متعلق أبمر
معنوي و هو اللغة ،خاصة إذا كان أمر اللغة فطرة فيهم  ،و كي ال أفسد ما قاله الرافع ــي
بشرحي الذي من االستحالة أن يصله فصدق من قال تنزيل من التنزيل ":و من أعضل
األمور و أشدها التباس أ ن يكون أمرؤ من الناس قادر على أن يقيس ببيانه أو علمه
مبذاهب البيان فرتة أقوام و عجزهم يف أمر معنوي كاللغة".2
أي فرق بني القرآن و كالم العرب ما دامت
يرتدد من وقت آلخر سؤال ملخصهَ :

األلفاظ واحدة فيهما؟

مبعىن أن أتليف أسلوب القرآن من نفس األلفاظ اليت أتلف منها كالم العرب  ،و
قد أثري السؤال يف النصف األول القرن العشرين فذهب فريق إىل موافقة أسلوب القرآن
ألساليب العرب ،و كان على رأس هذا الفريق د .زكي مبارك استدل على رأيه أبن
القرآن عريب و قد أنزل على قوم يفهمونه و يتكلمون بلسان عريب مبني و كان هلم أدب
و لغة قوية و متينة يقرب يف روحه و أسلوبه من روح القرآن ،مبا أن البيئة واحدة و
العصر واحد مث أن القرآن قد ذكر يف كذا موضع أهنم أهل بالغة و فصاحة و جدال و
عناد.يذكر الرافعي أن الفنون البالغية يف كالم العرب ختتلف عن ذلك حيث ميكن
التصرف فيها بوجوه التصرف املعروفة و ال حيدث أتثري كبري ،قد حاول أن يعقد موازنة
عامة بني الفنون البالغية يف القرآن و كالم العرب .وقد ذكر أبو احلسن علي بن عيسى
 - 1اإلعجاز و البالغة النبوية ،ص 57
 - 2املصدر نفسه  ،ص 58
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الرماين ان ذلك من نقض العالة حيث ان العادة كانت جارية من أنواع الكالم معروفة
منها (الشعر ومنها السجع ومنها اخلطب ومنها الرسائل املذكور الذي يدور بني الناس يف
احلديث فان القرآن بطريقة مفرد خارجة عن العادة هلا منزاة يف احلسن تفوق به كل
طريقة والقاضي عياض ذكر ضمن االوجه اليت عدها يف إعجاز القرآن صورة نظمه
العجيب و االسلوب الغريب املخالف ألساليب العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء
عليه ورفعت مقاطع اية وانتهت فواصل كلماته اليه ومل يوجد بعجه نظري له وال استطاع
احد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقوهلم ومل اىل مثله يف حسن الكالم من نثر او نظم
او سجع او رجز او شعر.1
مث يرد حل لنا الرافعي مكمل مهمته اليت بداها انفا يف اثبات امهية اتثري القرآن
على اللغة واثبات ذلك على ضوء االقيسة ستشهد يف ذلك مبجموعة من الشواهد

َ َّ َّ
ُ
َ َ ُۡ َۡ
القرآنية كما جاء يف قوله تعاىل َولَ َق ۡد َ َ
ِض ۡب َنا ل َِّلن ِ
ك َمث ٖل ل َعل ُه ۡم
اس ِف هَٰذا ٱلقرء ِ
ان مِن ِ
َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
َ َ َ َّ ُ َ
ون  : ٢٧قُ ۡر َءانًا َع َرب ًّيا َغ ۡ َ
ون 2٢٨جاء يف تفسري الطربي  :يقول
ري ذِي عِو ٖج لعلهم يتق
يتذكر
ِ
َّ َّ

َ

َ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ
تعاىل : :قُ ۡر َءانًا َع َرب ًّيا غ ۡ َ
ون ٢٨يعين ذي لبس"  ،مث قال حدثنا جماهد
ري ذِي عِو ٖج لعلهم يتق
ِ
َّ َّ

َ

َ ُ ۡ َ َّ ُ َ
 : :قُ ۡر َءانًا َع َرب ًّيا غ ۡ َ
ون ٢٨و نصف قوله :قرآان عربيا على احلال من
ري ذِي ع َِو ٖج لعلهم يتق
ِ

قوله هذا القرآن  ،ألن القرآن معرفة و قوله  " :قُ ۡر َءانًا َع َرب ِ ًّيا نكرة و جاء يف تفسري ابن
عاشور و املقصود من هذا احلال التورك على املشركني حيث تلقوا القرآن تلقي من مسع

كالما مل يفهمه كأنه بلغة غري لغة ال يعريه ابال  ،كقوله

َ ُّ ٗ
ۡ ُ َّ َ ُ
ي َوتنذ َِر بِهِۦ ق ۡو ٗما لا ٩٧
بِهِ ٱلمت ِق

تعاىل فَإ َّن َما ي َ َّ ۡ
َس َنَٰ ُه بل َِسان َِك َلِ ُبَ ِ َ
ش
ِ
ِ

3

" مع التحدي هلم أبهنم عجروا عن معارضته وهو من لغتهم وهو أيضا ثناء على
القرآن من حيث أنه كالم ابستقامة ألفاظه ألن اللغة العربية أفصح لغات البشر  .و
 - 1فنون البالغة العربية بني القران وكالم العرب  ،د .فتحي عبد القادر فريد  ،منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع ،ط، 1ص14
 - 2سورة الزمر اآلية 27-28
 - 3سورة مرمي  ،اآلية 97
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العوج بكسر العني أريد به  :اختالل املعاين دون األعيان و أما العوج بفتح العني
فيشملها  ،و هذا خمتار أئمة اللغة مثل دريد و الزخمشري و هذا ثناء على القرآن بكمال
معانيه بعد أن أتى عليه ابستقامة ألفاظه .
ووجه العدول عن وصفه ابالستقامة إىل وصفه إببقاء العوج عنه التوسل إىل ايقاع
" عوج" و هو نكرة يف سياق ما هو مبعىن النفي و كلمة غريا فيفيد انتقاء حسب العوج
على وجه العموم النفي  ،أي ليس فيه عوج قط و ألن لفظ عوج خمتص ابختالف
املعاين  ،فيكون الكالم نص يف استقامة معاين القرآن ألن الداللة على استقامة ألفاظه و
نظمه قد استفيدت من وصفه لكونه عربيا كما علمته آنفا .1

- 1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،عبد الرمحن بن انصر السعدي  ،حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق ط1
1420ه  2000 -م  ،مؤسسة الرسالة  ،ص723
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ويف رأي الرافعي أن أتمل لفظة " عوج " إمنّا تدل على وصف القرآن أبنّه فطرة ،
هذه الفطرة العربية و قد جاء يف تفسري ابن السعدي (غري ذي عوج) أي جعلناه قرآان
عربيا واضح األلفاظ  ،سهل املعاين خصوصا على العرب  ،أي ليس فيه خلل و ال
نقص بوجه من الوجوه ال يف ألفاظه و ال يف موضع آخر " احلمد هلل الذي أنزل على
عبده الكتاب و مل جيعل له عوجا " فهذا األثر املوضوعي الذي تركه القرآن الكرمي يف
اللغة العربية يف التدليل على أن القرآن الكرمي كان السبب املباشر يف نشأة معظم العلوم
العربية و العلوم اإلسالمية  ،و كيف أن العلماء تفرغوا على خدمته و العناية به يف علوم
كثرية أنشأوها لذلك  ...و مازالت هذه العلوم تنمو و تشق و تتفرع.
حىت قامت على موقعها يف القرن الرابع اهلجري الذي يعترب أزهر عصور التأليف يف
اتريخ الثقافة العربية اإلسالمية  ،ومن مجلة تلف اإلاثرة  :توجد هلجات العرب بعد
تعددها قبل نزول القرآن  ،غلى جانب التأثري اهلائل يف ألفاظ العربية اذ كان مبثابة ثورة
كربى يف الواقع  ،من حيث هتذيبها و ترقيق حواشيها و القرآن ينقل العرب من حال إىل
حال  ،ومن البداوة إىل احلضارة  ،ومن جزيرة إىل األمصار ومن حيث هذا احلشد من
األلفاظ املشرتكة و االصطالحية و األلفاظ اإلسالمية اجلديدة .
فأما األلفاظ االصطالحية فرياد هبا تلك اليت خرجت عن داللتها األوىل إىل الداللة
على معان جديدة اصطالحية مل تكن معروفة و موجودة عند العرب فقد اقتضى القرآن
فوق احلياة اجلديدة و نظام الدولة و ما يتصل بذلك  ،علوما شرعية و لغوية و كالمية و
طبيعية  ،ويف كل علم مصطلحاته و تعريفاته حىت لقد قام بعض املصنفني بوضع معاجم
خاصة لتلك املصطلحات العلمية مثل كتاب التعريفات للجرجاين و كشاف
اصطالحات الفنون للتهانوي

1

- 1القرآن ونصوصه  ،عدانن زرزور )1400-1980 (،مطبعة خالد بن الوليد ،ص 20
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- )4آداب القرآن:
أ-اجلنسية العربية
هي من أهم ما نتعرض له الرافعي يف كتابه هذا يف رأي النقاد  . 1يقول مصطفى
الشكعة "مث يدلف الرافعي إىل اجلوانب االجتماعية املستندة من طبيعة االعجاز فيتحدث
عن أثر القرآن يف هتذيب الروح العربية  ،و يفوق بني عصبة الدم و عصبة الروح و جيري
دراسة مقارنة بني التوراة و االجنيل و القرآن و اللغة و القومية و الفصحى و العامية  ،و
يفرد املؤلف اباب طويال لآلداب القرآنية يضمن اآلداب االنسانية  ،و الفرد و اجلماعة ،و
احلرية وحدودها "
و جند الكاتب يبني كيف كان إلعجاز القرآن أن يوجه العصبة عند العرب من
عصيبة للجنس إىل العصيبة للروح بعد أن ألف بني قلوهبم و سوى بني أقدارهم مث ألف
بينهم و بني سائر األمم املؤمنة  ،فيقول " و لقد كان اعجاز القرآن ان جيمع هؤالء
الذين قطعوا الدهر ابلتقاطع على صفة من اجلنسية ال عصيبة فيها إال عصيبة الروح  ،إذ
أخدهم ابلفطرة حىت ألف بني قلوهبم  ،وساوى بني نفوسهم و أجراهم .2
على املعدلة يف أمور جتعل منهم أمة تسع األمم بوجهها كيف أقبلت ألهنا ال توجه
اال هلل فكان بينها و بني هللا كل ما حتت السماء  ،ومن هذا املعىن نشأت اجلنسية العربية
 ،فإن القرآن بدا كما علمت ابلتأليف بني مذاهب الفطرة اللغوية يف األلسنة  ،مث ألف
بني قلوب على مذاهب قلوهبا على تلك الطريقة احلكمية اليت ال أييت علم الرتبية أبفضل
منها .
من هدا الكالم املستفيض ننتهي اىل ان اجلنسية العربية يعين هبا ما تركه القرآن يف
العرب من أثر اذ خلصهم من العصبية القبلية اىل عصبية الروح و الدين  ،فكانت
 - 1إعجاز القرآن الكرمي  ،د .فضل عباس ،ص.49
 - 2مصطفى صادق الرافعي كاتب عريب و مفكر اسالمي  .د .مصطفى الشكعة ص 63
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مقاصده هذه املعجزة حتقيق هذه الوحدة السياسية اليت تركها القرآن فيها ألهنا توافقت و
فطرتنا يف القدمي و احلاضر ،الفطرة اليت جعلنا هللا هبا مستعدين الستقبال هذه املعجزة و
تقبلها و توارثها.
و هذا ما يبني املؤلف ":فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية اليت يساهم
فيها كل عريب مبقار ما هتيأ له من أسباهبا الطبيعية ،اذ كان مبا احتواه من أساليب و ما
تناوله من اصول الكمال اللغوي و ما دار عليه من وجوه الوضع البياين قد هتك احلوائل
و حما الفرق اليت تبني قرائح العرب اللغوية بعضها من بعضها من بعض ،فاجتمعت من
على الكمال الذي كانت تتخيله و ال أتبوا عما يدينها اليه معاجلة
اكتسااب ،ولو اهنم متالوا طوال الدهر أن يذهبوا من لغتهم ليبلغوا مبا مبلغ الكمال
الوصفي ،على النحو الذي جاء به القرآن ،مبا ازدادوا ال اتعاداي يف الرأي و تباعدا عما
جينحون اليه اذ تنزع كل فطرة اىل منزعها يف كل قبيل فيزيد الناقص منهم نقصا فطراي و
هو حيسب كماال ،و يبعد الكامل عن حقيقة ما يلتمسه من الكمال بعد ان يرى غريه
قد حسبه نقصا ،الن الفطرة داال ابالذعان و ال تذعن اال ملا يكون يف حدكما هلا املطلق
و ليس يف اتريخ العرب اللغوي ذلك ابلتحقيق قبل القرآن و ال بعده غري القرآن "

1

و اكثر عائق للسالم بني االخوة املسلمني يف العصر احلديث اختالف مذاهبهم
على اساس من التعصب السياسي و العقدي حىت متحي آاثر األخوة اليت منها وحدة
املعتقد و اهلدف ان اختالف ابناء الوطن الواحد يف الدين او املذهب يفضي حتما إالأن
سياسة إذ هم نزعوا من قلوهبم روح التسامح الديين و املذهيب ،و لن يتوفر هبم هذا
التسامح اال حتت قيادة إسالمية موجودة ،اذ ان من اهداف الوحدة السياسية يف
القرآن الكرمي

ُ ُ ُ َۡ َ
ٱۡل ِم َّية
قلوب ِ ِهم

ۡ َ َ َ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا ِف
أهنا تناهض احلمية اجلاهلية عمال بقوله تعاىل إِذ جعل ٱَّل
َ
َ ََ ُۡ ۡ َ َۡ
َ َ
َ َّ َ ۡ َ
نز َل َّ ُ
جَٰهل َِّي ِة فَأ َ
ٱَّلل َسكِينَ َت ُهۥ َ َ َٰ
َع َر ُس ِ
ِي َوأل َز َم ُه ۡم ُك َِمة
وَلِۦ وَع ٱلمؤ ِمن
ۡحِية ٱل ِ

 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي ،ص 63
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ُ
َشء َعل ٗ
ى َو ََكنُ يوا أَ َح َّق ب َها َوأَ ۡهلَ َها ۚ َو ََك َن َّ ُ
َّ
كل َ ۡ
ٱَل ۡق َو َٰ
ِيما ٢٦
ب
ٱَّلل
ِ
ِ ِ

فاألخوة تستبدل احلمية

ابلطمأنينة أو السكينة تدخلها على قلوب األخوة املؤمنني و تلزمهم تقوى هللا فأي كتاب
يف اتريخ البشر ترك هذا األثر على اإلنسانية إال كتاب هللا.1
ب-التوراة و اإلجنيل و القرآن الكرمي :
حىت يثبت الرافعي حجته ذهب إىل عقد مقارنة بني الكتب السماوية السابقة
و بني القرآن ،و استشهد بذلك التوراة و اإلجنيل ،و تساءل :هل ظلت الكتب
السماوية على حاهلا  ،هل من أحد اليوم يقرؤها بلغتها األصلية  ،األثر قليلة من اليهود
و غري اليهود الذين يعيشون على أحالم الذاكرة.
يقول الدكتور عبد العفيف طبارة يف روح اإلسالم" :طال الزمن على الكتب
السماوية السابقة و تناوهلا األيدي ابلتبديل و التأويل ،و بلغت االختالفات الدينية مبلغا
كبريا ،و كانت البشرية يف خطر املروق من دين هللا و االستسالم للوثنية و االحتاد ،و
يهديه و أصبح العامل يف حاجة إالوحي من هللا جينبه مواطن الضالل ،و يهديه إىل سواؤ
السبيل و كان أهل كل كتاب يكفرون من عدادهم و اختلفوا يف معركة احلقيقة اإلهلية و
كنف الدين  ،فجاء القرآن يبني احلق من الباطل ،و يبني للناس ما أشكل عليهم ،قال
تعاىل خماطبا رسوله:

َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ي َ ُ
َ
َ ۡ َ َ
َ َ َ
َّ
تٱَّلل ِ لقد أرسلنا إ ِ َٰٓ
َل أ َم ٖم مِن ق ۡبل ِك ف َز َّي َن ل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن أع َمَٰل ُه ۡم ف ُه َو َو ِ َُّل ُه ُم

َ َ َ َ
ۡ
ٱَلَ ۡو َم َول ُه ۡم عذاب أ َِلم ٦٣

2

و لقد تصدى القرآن لنقد التوراة و أثبت أن اتباعها قد غريوا و بدلوا يف تعاليمها.

ُ ُ َ
َ
قال تعاىل :م َِن َّٱَّل َ َ ُ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َّ
اضعِهِۦ َو َيقولون َس ِم ۡع َنا َوع َص ۡي َنا
ِين هادوا َي ِرفون ٱلَك َِم عن م َو ِ
ري ُم ۡس َمع َو َرَٰع َِنا َ ََّلا ب َألۡسِنَته ۡم َو َط ۡع ٗنا ف ٱلِين َول َ ۡو َأ َّن ُه ۡم قَالُوا َسم ۡع َنا َوأ َ َط ۡعناَ
َو ۡ
ٱس َم ۡع َغ ۡ َ
ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ

 - 1أسس بناء الشخصية من خالل القرآن الكرمي  ،د.الصادق العبودي  ،1989 ،الدار التونسية للنشر  ،ص 215
 - 2سورة النحل  ،االية 63
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َ َّ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ
َّ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ
ََ ۡ
َٰ
ٱَّلل بِكف ِره ِۡم فال يُؤم ُِنون إَِل
كن لعنهم
ل
وٱسمع وٱنظرنا لكن خريا لهم وأقوم و ِ
َ ٗ
1
قل ِيال ٤٦

و هذا طبيعي فقد عرفت سابقا اعجاز القرآن كونه معجزة بيانية اليت خص هبا
النيب خبالف الكتب السماوية السابقة كوهنا مفصولة عن دعوة النيب و رسالته و مضافة
إليها ،أي أمنها متثل عنصرا خارجيا عن الكتاب أو الوحي الذي أنزل على النيب ،فإن
عربان عن هذا املنزل أبنه دعوى ابأللف املقصورة ـ النيب فإن برهان هذه الدعوى" و
دليلها جاء مفصوال عنها و مضافا اليها فقد جاء موسى عليه السالم ابلتوراة ،و
كانت آيته أو معجزته قلب العصا حية و جاء عيسى بن مرمي ابإلجنيل و كانت آيته أو
معجزته ابراء األكمة و االبرص و احياء املوتى ،و مل يصف أحد التوراة ذاهتا او االجنيل
حبكم كوهنما و حيا اهليا أو منزلني من عند هللا مبعجزة ،فضال عن االعجاز الذي وصف
به القرآن الكرمي فيما بعد و غين عن هذا البيان أن نذكر أخريا أن هذه املعجزات اترخيية
،مبعىن أهنا وقعت يف التاريخ ،رآها قوم النيب الذين بعث فيهم  ،و هلذا فإن امياننا حنن
املسلمني أو تصديقنا بوقوع هذه املعجزات كد ـ فيما نالحظ ـ من تصديق كثري من
أولئك الذين وقفوا يف االميان عند عتبة تلك الرسالة و مل يتجاوزوا أنبياءها و كتبها اىل
االميان مبحمد (صلى هللا عليه وسلم ) و القرآن الن مسألة النقل عنهم ليكتنفها
الغموض و االضطراب  ،و ألن أسانيهم يف الرواية ال حتمد أسام قواعد النقد العلمي ،و
هي املسألة اليت أاثرها أحد الفيلسوف اهلولندي (سبينوزا) 2يف رسالته عن الالهوت و
السياسة ،حني عرض ابلنقد ألسانيد العهد القدمي -يف حني أن القرآن الكرمي ارتقى هبذه
املعجزات أو اخلوارق يف عقيدة املسلم كما ارتقى كذلك بسرية االنبياء السابقني ،و
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حياهتم مع اقوامهم ،اىل درجة التوثيق اإلهلي الذي ال يعرتيه ابطل و ال يتطرق اليه
شك.1
قال ابن خلدون يف املقدمة "اعلم ان اشرف املعجزات و أعظمها ،و اوضحها
داللة  :القرآن املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه و سلم ،فإن اخلوارق يف الغالب
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النيب ،و أييت ابملعجزة شاهدة بصدقه و القرآن هو بنفسه
الوحي ملدعي و هو اخلارق املعجز فشاهده يف عينه و ال يفتخر إىل دليل مغاير له كسائر
املعجزات مع الوحي  ،فهو أوضح داللة إلحتاد الدليل و املدلول فيه"

2

تلك هي إحدى مزااي إعجاز القرآن الكرمي كونه العلي القدير جعلها من نوع
خاص  ،و ذلك حلكم جليلة مثال :ملواءمة طبيعة الرسالة ،إذ كان الرسول سابقا يرسل
إىل قوم خمصومني أو قبيلة خاصة و لفرتة زمنية حمدودة ،فكان التحديد زماان و مكاان و
قوما  ،حيدد مهمة الرسول ،أما الرسالة اخلامتة فقد امتازت عن الرساالت السابقة

ي َأ ُّي َها ٱنلَّ ُ
بشموعها و عمومها و عامليتها زمنا و مكاان و مكلفني ،يقول تعاىل :قُ ۡل َ َٰٓ
اس إ ِ ِّن
َ ُ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
ُ َّ َ ُ َ ً َّ
َ ي َ َٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ
ُ
َ
ت وٱۡل ِ
حۦ وي ِميت فامِنوا
َر ُسول ٱَّللِ إ ِ َۡلك ۡم َجِيعا ٱَّلِي َلۥ ملك ٱلسمَٰو َٰ ِ
ۡرض َل إِله إَِل هو ي ِ
َّ ۡ ُ َّ
َّ َ
َ
َ َّ ُ َ
ۡ
َّ
َّ
3
ب ِٱَّللِ َو َر ُس ِ
م ٱَّلِي يُؤم ُِن ب ِٱَّللِ َوَك َِم َٰتِهِۦ َوٱتب ِ ُعوهُ ل َعلك ۡم ت ۡه َت ُدون ١٥٨
ب ٱۡل ِ ِ
وَلِ ٱنل ِ ِ

و كون القرآن املعجزة اخلالدة فمن املعجزة تستنبط أحكام الشريعة اإلسالمية .فآية

التصديق للرسالة يف الرسالة نفسها و ليس يف معجزات األنبياء السابقني ما يستنبط منها
حكم تشريعي  ،و هذه هي ميزة فريدة ملعجزة رسول هللا فداللتها على مصدرها الرابين
كأن فيها نفسها ،فالرسالة هي املعجزة و ملعجزة هي الرسالة".
منهج حياة و معجزة ابقية إىل يوم القيامة ،و لكل معجزة قرآنية وقت لظهورها،
فكما أن معجزات هللا متجددة يف هذا الكون املخلوق تظهر ابستمرار و ال تنقطع
 روح الدين االسالمي ،د.عبد العفيف طبارة ،ص 1451 - 2بني مفهوم املعجزة و إعجاز القرآن –نظارات نقدية -د.عدانن حممد زرزور-ص 19و انظر مقدمة ابن خلدون ص 88
 - 3سورة األعراف  ،اآلية 158
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فكذلك آايت هللا و معجزاته تظهر يف كالمه القدمي املنزل على رسوله .تقنن سلوك الفرد
،فلوال الشرائع على حد قول الرافعي "فرمبا شرع (االنسان ) لنفسه ما ال يضع الشيطان
اخبث منه بل ما يركض فيه الشيطان ركضا " .فال بد اذا من هتذيب النفس و دره
املفاسد ،بتقومي الطباع و تثقيف األخالق و تثبيت اإلرادة ،وجعل احلدود اليت تقف
عندها نفس اإلنسان هذا ما جعل األدب عقيدة ال فكرا حبيث لو نزع انزع ال بد
لإلنسان من وازع يرده و يصده فيكن حاكما و حمكوما يف آن واحد.

1

فقد أنزل هللا قرآنه جامعا للفضاء للشريفة و األخالق املنيفة  ،و حىت رسوله
أبحلى الكماالت اخللقية  ،و مل يزل املسلمون تشرأب أفئدهتم إىل ما احتواه القرآن من
جليل الشيم و ترنو بصائرهم إىل هنج رسول هللا و أن الفضائل اليت أمر هبا القرآن هي
الفضائل اإلنسانية احلقة اليت أمجع أصحاب العقول الراجحة و الفطر السليمة و دعاة
اإلصالح على املناداة هبا.
و اإلنسان إذا مل تصاحبه الرغبة يف اإلستقامة ضعف إقباله على اخلري ،و أصبح
هدفا سهال للتورط يف املعاصي و الذنوب.
و قد صبغ كل املواضيع اليت طرقها و عاجلها بصبغة اهلدى ،و املوعظة و
اإلرشاد ،فلم ينسق هذه األحباث على أساس وحدات منفصلة و مستقلة عن بعضها
البعض كما هو شأن عامة الكتب و املؤلفات ،فصريها بذلك وحدة متكاملة هدفها
واحذ و غايتها واحدة و هي السمو ابإلنسان بروحه  ،مبيزاته اخللقية إىل أعلى درجات
ما أراد هللا له وفق السليقة اليت جبل عليها

 - 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي ،ص 120
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د-نظرية اإلصالح يف القرآن و وحدة اجملتمع عند الرافعي:

1

يعود بنا الرافعي مرة أخرى إىل مسألة الفطرة ،فيذكر أمهية اآلداب النفسية و
ضرورهتا لتوثيق صلة الناس بعضهم ببعض ،فهذه الصالت هي اليت حتدد حلدود يف
عالقات األفراد ببعضهم ،يقول اإلمام حممد أبو زهرة  " :إن جمموعة األحكام ايل اشتمل
عليها القرآن يف تنظيم اجلماعة اإلسالمية و إقامة بنياهنا تتجه إىل تكوين نظام عام حتمي
فيه اإلنس و األداين و األنساب.
و العقول و يكون اجلماعة سياج قوي من الفضيلة و األخالق الكرمية لتكون تلك
اجلماعة مثاال ال حيتذي يف املعامالت اإلنسانية و تقوم عالقته بغريه على أسس من

ََ
﴿۞ َولق ۡد
التعارف اإلنساين و تكرمي اإلنسانية يف كل إنسان سواء كان عدوا أو وليا
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ
َ َۡ
َ َّ ۡ َ َ ي َ َ
اد َم َو َ َ
ۡح ۡل َنَٰ ُه ۡم ف ۡٱل َِب َو ۡٱِلَ ۡحر َو َر َز ۡق َنَٰ ُهم م َِن َّ َ
ري م َِّم ۡن خلق َنا
كرمنا ب ِن ء
ٱلطيِبَٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ت وفضلنَٰهم َع كث ِ ٖ
ٗ
3
َت ۡف ِضيال  2﴾٧٠و إن أو ل ما اجته اليه االسالم هو محاية احلرايت العامة و اخلاصة)

فالشريعة هي الضابط املوجه ألفعال الناس و سلوكياهتم على بنية من احلكمة
(كيف)يف املنهاج و السنة و الطريق و السبيل كما نعرفها يف امهات الكتب  ،وهي
املرشد املوجه لتحصيل املنفعة و الفائدة و حتقيق عموم مصاحل اجملتمع فهي حتقق التوازن
بني ما يطلبه العقل وبني ما حيتاجه فتحقق التوافق الطبيعي الذي به تتحقق أسباب
السعادة

-2روح الدين اإلسالمي ،ص  204و ما بعدها
نفس املرجع السابق ص 205
من روائع القرآن – أتمال علمية و أدبية يف كتاب هللا عز وجل ،حممد سعيد رمضان البوطي ،1420-1990 /مؤسسة الرسالة،
بريوت ص 2111
 -2سورة االسراء االية 70
-3شريعة القرآن يف دالئل إعجازه  ،االمام حممد ابو زهرة – (1381هـ 1961-م) دار العروبة  ،القاهرة ص .52
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ومع ذلك فإن الفلسفة كلها و التجارب مجيعا و العلوم مل تنشئ جيال من الناس
كالذي أخرجته آداب القرآن من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن صور و
جماالت االعجاز يف القرآن الكرمي دعوته إىل إصالح اجملتمع إصالحا متماثال كامال
حيفظ كيانه و أفراده وبني يف القرآن أن االجتماع إمنا هو شيء روحاين فقد عرض القرآن
أبسلوبه البالغي و ندائه اخلطايب و إعجازه التشريعي كل اجملاالت اهلادية و األصول
اجلامعة الوافية و اليت من شأهنا النهوض ابجملتمع وأفراده إىل املدينة الفاضلة والعدالة
الشاملة
وذلك يبدو واضحا يف التفسري الذي تركه القرآن و يشري إليه التاريخ إشارات
واضحة  ،عندما هنض هبذه املعجزة االجتماعية (احلجاة من العرب فتخضوا رمال
الصحراء  ،على أشعة الشمس يف هذا الشرق كله فحيثما استقرت ذرة وقع وراءها عريب
 ،بل نفضوا أقدامهم على عروش املمالك و هم كانوا بني داع للصم  ،وراع للغنم ،
وعامل على وهم  ،و جاهل فهم  ،و بني شيطان خلبثه مادة لوجود الشيطان  ،و أسنان
كأنه لشره آلة لفناء االسنان فمازالوا يبسطون تلك اجلزيرة مىت بلغت أصنافها  ،و مازالوا
ابلدنيا حىت مجعوا إليهم أطرافها ).
و من هنا نعلم قيمة هذه احلقيقة الثابتة اليت أشار إليها ابن خلدون يف مقدمته أن
االجتماع االنساين ضروري وهو ما يعرب عنه بقول بعضهم " االنسان مدين ابلطبع
"ومعىن ذلك ،أن اجملتمع ضروري لإلنسان وهو ما يؤيده الواقع  ،و بيانه أن هللا جليلة
هي مزااي القرآن  ،و مالكها أنه هو الرسالة اإلهلية و معجزاهتا اخلالدة وهو الدعوة و
براهينها الدامغة ،أجل إنه الشمس و ضياؤها  ،فقد اختذ فيه الدليل و املدلول عليه أقوى
من اختاذ الروح ابجلسد  ،فالقرآن هو نفسه الوحي اإلهلي املنزل اخلارق املعجز للخالئق
الدال على اهلبة مصدره  ،فشاهد صدفة يف عينه ال ينفك عنه مهما توالت العصور و
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انقضت الدهور  ،يقيم لألجيال براهني دامغة ال جتد بعده مناصا اال التسليم وال سبيل
اال االميان به وبنبوة مبلغه

1

 -)5أصول األخالق يف القرآن عند الرافعي :
أ -التقوى  :وهي لفضيلة عبد الرافعي اراد هبا هللا و عال  ،إحكام ما بني
االنسان و اخللق و احكام ما بني االنسان وخالقه .و املقصود هبا ان ينفي االنسان كل
ما فيه ضرر لنفسه او ضرر لغريه و ال شك ان االميان ابهلل هو أول أسباب تقوى هللا ،
خاصة و أن دعوة الرسل كانت لإلميان ابهلل  ،و عمادها األول الدعوة إىل تقوى هللا  ،و
هبا يتبني أن الدعوة إىل التقوى هي الدعوة إىل االميان
و قد دعت اآلايت القرآنية املؤمنني إىل تقوى هللا مما يبني أن اإلميان املقصود
لتحقيقها إمنا هو درجة فوق ترك الشرك  ،فاملتقني هلم اعتقادات نظرية و أعمال ظاهرة
 .فإذا كان االميان و العبادة سبيل بني حتصيلها فإن مما يكمل ويرفع درجتها السلوك
الراشد واخللق القومي يف ظاهر املرء و ابطنه  ،وكذلك يف سره و عالنيته  ،و لذلك فإن
املؤمن ابستعماله االخالق احلسنة  ،و رايضة نفسه عليها يتدرج يف مدارجها وذلك
كرايضة نفسه على الصرب و احللم

2

يقول يف ذلك الرافعي ....":و كأن ضمري احدهم اذا مل حيضر بتقى هللا تعاىل ال
حيضر ابهلل نفسه  ،وهو امركما ترى  ،يريد القرآن ان يكون املنبع االنساين يف القلب  ،مث
أن يبقى هذا املنبع ما بقي صافيا ثرا ال يعتكر و ال ينصب  ،كأمناغ القلب مساء ماتزال
متد له من نور وهدى ورمحة "

 - 1املعجزة اخلالدة  ،حسني ضياء الدين العرت  ،ص  270وما بعدها
 - 2التقوى يف القرآن الكرمي  ،دراسة يف التفسري املوضوعي ،حممد الدبسي ،ط ، 1سلسلة الرسائل اجلامعية  ،دار احملدثني ،
ص 270
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َ َ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ ُ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ ُ
ج َعل َنَٰك ۡم
اس إِنا خلق َنَٰكم مِن ذك ٖر وأنث و
ب ـ املساواة  :يقول تعاىل ﴿ :يأيها ٱنل
ُ ُ ٗ َ َ َ ي َ َ َ َ ُ ي َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
ك ۡم إ َّن َّ َ
ٱَّلل َعلِيم َخبِري  1﴾ ١٣إذ ال تفوته
شعوبا وقبائِل َلِ عارف ۚوا إِن أك َرمكم عِند ٱَّلل ِ أتقى َٰ ۚ ِ

بني العناصر يف حتقيق العدالة  ،فاهلل خلق اخلالئق خمتلفني  ،وان اختالف االلوان و
االلسنة من آايت هللا تعاىل  ،و اجلميع عباد هللا تعاىل  ،و اجلميع عباد هللا و النص يبني
ثالث معان سامية توجب املساواة اليت اساسها و االصل فيها عند هللا هو التقوى فال
مزية للجنس او اللون او اللسان او املنبت وجاء يف تفسري الزخمشري.

2

"و املعىن :أ ّن احلكمة اليت من أجلها و تتكرر على شعوب و قبائل هي أن يعرف
بعضكم نسب بعض فال يفرتى إىل غاية أدائه ال أن تتفاخروا ابآلابء و األجداد وتدعوا
التفاوت و التفاضل يف األسباب  .بني اخلصلة اليت هبا يفضل االنسان على غريه و
يكتسب الشرف و الكرم عند هللا تعاىل فقال  " :إ ّن أكرمكم عند هللا أتقاكم "ال
أنساكم وعن النيب صلى هللا عليه وسلم " أنّه طاف يوم فتح مكة حممد هللا و أثىن عليه
تكربها  ،اي أيها الناس امنا
مث قال  :احلمد هلل الذي أذهب عنكم عصبية اجلاهلية و ّ
3
الناس رجالن مؤمن تقي كرمي على هللا  ،و فاجر شقي هني على هللا  ،مث قرأ اآلية
وجاء يف التفسري أن هللا خيرب الناس أهنّم خلقوا من نفس واحدة و جيعل منها
زوجها  ،وجعلهم شعواب من القبائل و بعد القبائل مراتب اخرى لفصائل و العشائر و
العمائر و األفراد وغري ذلك وقد أورد أحاديث كثرية بعدة رواايت و أسانيد تدل على
أساس األفضلية بني األفراد فجميع الناس يف الشرف ابلنسبة الطينية اىل آدم وحواء سواء

 - 1سور احلجرات  ،االية 13
 - 2الزخمشري هو :ابو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري ( 467هـ 538-هـ )
 - 3رواه عبد هللا بن عمر وذكره ابن حيان يف صحيحه برواية صحيح ابن حيان برتتيب ابن بلبان حممد بن حيان السبيت حتقيق
شعيب االرنؤوط  ،وانظر الكشاف  ،الزخمشري ،ج ، 3ص569
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و إمنا يتفاضلون ابألمور الدينية وهي طاعة هللا ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم
بعد النهي عن الغيبة و احتقار بعض الناس بعضا منبتها على تساويهم يف البشرية ،
ولكي حيصل التعارف كل يرجع اىل قبيلته .
ومن مجلة املعاين اليت دل عليها النص أ ّن الفضل ال يكون ابجلنس بل ابلعمل
الصاحل الذي به يتقي صاحبه وجه هللا تعاىل و الذي ال يريد به اال النفع العام  ،و إن
النصوص القرآنية كلها تدعو إىل الرتاحم بني الناس كما تنص على الوحدة االنسانية أنظر
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ج-احلرية :
ال إميان ملن ال تقوى له هكذا اقرت الشريعة قوانينها من خالل اخلطاب القرآين و هكذا
يؤكد صاحب الكتاب ويكرر ويعيد ويبين الفضائل يف القرآن  ،وجيعل مناطها و مدارها
تقوى هللا  ،و احلرية جانب من اجلوانب اليت أُحيطت هبا مقاصد األحكام القرآنية و
احلرية مقررة أبصول األحكام أوهلا حماربة و مدافعة أخالق النفس احليوانية ابلتقوى و
اخللق الثابت  ،وجتنب االخالق املوروثة.
ولقد انقشت هذه الفلسفة القرآنية وجودين يف القرون السابقة حىت قالوا ان احلرية
هي جوهر الوجود اإلنساين وهي إحدى مقوالت الفلسفة الوجودية.
انقش ذلك الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه اإلسالم مالذ
اجملتمعات اإلنسانية ولست بصدد مناقشة هذه الفلسفة أين جلأت إىل الدكتور يف مؤلفه
ألنه انقش مفهوم احلرية ونتساءل معه  :ما الفرق بني ضرورات الطبيعة اليت تعين خروج
 - 1سورة البقرة  ،اآلية 213
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اإلنسان وختلصه من القسم اخلارجي وتفاعل يتم بني اإلنسان واألنظمة الكونية اليت حتيط
به وهي عنوان لإلرادة اليت ميلكها يف سائر تصرفاته وشؤونه االختيارية ضرورات العبودية
اليت طبعت هبا كينونة االنسان هلل عز وجل ؟االجابة بسيطة وسهلة ومسلم هبا:
إن االنسان ال يستطيع جتاوز ذاتية االنسانية احلرية إذن وفق املنهج القرآين ترويض
إرادة االنسان على االنسجام مع الواقع و تغذيتها بسلطان هذه االرادة وفق الواقع
الكوين الذي فرضه هللا اذ هو من مجلة األدلة الدامغة العلمية على وجود هللا وامتالكه
لناصية االنسان . 1فهناك تالزم شديد بني عبودية االنسان هلل عز وجل و السلوك
األخالقي الفاضل و الطريقة القرآنية لعرض هذا املوضوع  ،ألنه يربط بني مبادئ
العقيدة و االميان ابهلل و املبادئ السلوكية يف احلياة ويكشف عن التالؤم الذي بينهما.2
إذن ما مفهوم احلرية من املنظور القرآين ؟ عرفها الشريف اجلرجاين ":احلرية يف
اصطالح أهل احلقيقة ،اخلروج من رق الكائنات و قطع مجيع العالئق و الغيار وهي على
مراتب  :حرية العامة عن رق الشهوات  ،وحرية اخلاصة عن رق املرادات لعناء إرادهتم
من إرادة احلق و حرية خاصة اخلاصة  ،عن رق الرسوم و اآلاثر المتحاهنم يف جتلي نور
األنوار و االستشهاد هبذا التعريف مرده إىل سببني :
 أ ّن الرافعي يف بيانه ملفهوم املساواة و احلرية و تالؤمها مع مقتضيات الفطرةاالنسانية على ضوء ما نص عليه اخلطاب القرآين ينحى منحىن تصويف  ،و كثريا ما جيد
القارئ يف اسلوبه هذه اللمحات الصوفية وقد بينت سابقا ضمن حديثي عن عن
اسلوب الرافعي من خالل ااثره ان اللمسات الصوفية تتزامن كتاابته و تبدو جليلة يف
أسلوبه  ،و القارئ يالحظ ذلك خاصة يف هذا الفصل الذي فيه يردد الرافعي اجلمع بني
عنصرين مهمني  :أسلوب القرآن يف آدابه وروح االنسان وفطرته.
- 1من روائع القرآن  ،حممد سعيد رمضان البوضي (1420هـ ـ 1999م) ،مؤسسة الرسالة ص .166
 - 2من رسائل الرافعي اىل ايب رية  ،ص 20
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َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ
وأبسلوب بديع أييت الرافعي فيفسر قوله تعاىل َٰٓ :
ام ُنوا َل َتِلوا َش َ َٰٓ
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ٱَّللِ وَل ٱلشهر ٱۡلرام وَل ٱلهدي وَل ٱلق َٰٓ
ام يَ ۡب َتغون فضال مِن َّرب ِ ِه ۡم
لئِد وَل ءامِي ٱِليت ٱۡلر
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ۡ
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ِ
ج ِد ٱۡلرام أن
ورِضوَٰنا ۚ ِإَوذا حللتم فٱصطاد ۚوا وَل ُي ِرمنكم شنان قوم أن صدوكم ع ِن ٱلمس ِ
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ٱَّلل إ َّن َّ َ
َع ۡٱۡلثۡ ِم َو ۡٱل ُع ۡد َو َٰن َو َّٱت ُقوا َّ َ
ِيد
تعتد هوا وتعاونوا َع ٱل ِِبِ وٱَلقوى وَل تعاونوا
ِ
ِ
ِ
ۡ َ
1
اب ٢
ق
ٱلعِ ِ

و الشنئان يقول الكاتب :العداوة والغضب وما يف حكمهما  .وهذا على اهنما
من قوم ال من فرد كما ترى يف اآلية الكرمية  :فينطوي يف هذه االضافة احلرب و
االستعمار غريمها فتأمله" 2و املقصود ابلتأمل هنا ال التدبر حسب بل الوقوف على
مقاصد :
اآلية و أحكامها و الرجوع اىل معانيها و أتويلها  .جاء يف التحرير و التنوير  ":و
اما اآلية اليت حنن بصدد تفكريها فهي واردة بعد التنكري مبيثاق هللا  ،فكان املقام االول
للحض على القيام هلل  ،اي الوفاء له بعهود هم له  ،و لذلك عد قوله  ،قوامني ابلالم و
اذ كان العهد شهادة اتبع قوله  :قوامني هلل بقوله  :شهداء ابلقسط  ،اي شهداء ابلعدل
 ،شهادة ال حدث فيها  ،و أوىل شهادة بذلك شهادهتم هلل تعاىل وقد حصل " وأ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ ي ۡ
ضيف تفسري الرازي لقوله تعاىل  :وَٰٓ ﴿:
ِي َِّللِ ش َه َدا َء ب ِٱلقِ ۡس ِط
يأيها ٱَّلِين ءامنوا كونوا قوَٰم
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ى َو َّٱت ُقوا َّ َ
ٱَّلل َخب ُ
َ
َٰ
ري ب ِ َما
و
ق
وَل ُي ِرمنكم شنان قوم َع أَل تعدِل ۚوا ٱعدِلوا هو أقرب ل ِلت
ۚ ِ
ِ
ُ

َۡ َ َ
ون  ٨أي ال حيملنّكم بغض قوم على أالّ تعدلوا فيهم لكنّه حذف للعلم ويف اآلية
تعمل

قوالن :االول اهنا عامة أبن ال يعاملوا احد اعلى سبيل العدل و االنصاف وترك امليل
والظلم و االعتساف والثاين اهنا خمتصة ابلكفار فاهنا نزلت يف قريش ملا صدوا املسلمني
عن املسجد احلرام .

 - 1سورة البقرة ،اآلية 08
 - 2اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،مصطفى صادق الرافعي 102 ،
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فإذ قيل  :فعال هذا القول كيف يعقل ظلم املشركني مع ان املسلمني امروا بقتلهم
و يسيء ذراريهم .

1

قلنا  :ميكن ظلهم ايضا من وجوه كثرية  :منها أهنم إذا أظهروا اإلسالم ال يقبلونه
منهم ومنها قتل أوالدهم ومنه نقض عهودهم مث قال تعاىل (اعدلوا هو اقرب للتقوى )
فنهاهم اوال ان حيملهم البغضاء عل ترك العدل مث استأنف فصرح هلم ابألمر ابلعدل
أتكيدا و تشديدا" .2وال جيرمنّكم " و ال خيذلنّكم يف اجلرم كما يقول آَمثين ـ فاآلية دلت
على أن  :على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليه أن يقتصر هبم على املستحق هلم
من القتال و االسرتقاق و حترمي املثلة هبم 3ولد اإلنسان والدة جديدة يف اجلزيرة العربية،
االنسان الذي يتخلق أبخالق هللا  ،وكان هذا املولد اجلديد للعرب و لإلنسان يف سائر
االرض  ،بعد ان امجعت قبل االسالم اصول اجلاهلية املتعصبة العمياء  ،جاهلية قاعدهتا
االوىل "انصر اخاك ظاملا او مظلوما " .
ومل يكن االمر مقتصرا على العرب بل هي اجلاهلية االانسانية  ،و املسافة شاسعة
بني درك اجلاهلية  ،وأفق االسالم  ،مسافة قدرت حدودها بني قاعدتني  :انصر اخاك
ظاملا او مظلوما "وقول سبحانه وتعاىل  " :ال جيرمنكم شنان قوم  ،وميضي السياق يقوي
يف اجلماعة املسلمة  ،روح العدل و القسط و تكفكف فيها شعور العدوان و امليل و
االنتقام  ،و العربة املنشودة يف هذا يف هذا املنهج و هذا الركن من الفضيلة املستمدة من
التقوى إماته الغيظ و الشنئآن هلؤالء القوم.4
د -قاعدة االمر بملعروف والنهي عن املنكر  :ومها مبدأ وغاية عند الرافعي
مصدرمها واحد ابهلل و اإلميان كما سبق وبني يف الفصول السابقة مرجع اآلداب اليت جاء

 -1رسائل الرافعي اىل ايب رية ،ص 21
 -2تفسري الرازي (مفاتيح الغيب )  ،ج  ،11ص ، 320دار إحياء الرتاث العريب
 -3تفسري القرطيب  ،أبو عبد هللا القرطيب  ،ج ،6دار الكتب العلمية ،ص 109
 -4يف ظالل القران  ،سيد قطب ،ج ، 2ص  853ومابعدها بتصرف
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هبا القرآن  ،االمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،صفة اترخيية جاء بياهنا يف قو له تعاىل :

َ
َّ ُ َ ۡ ً َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
َ َُ َۡي
َ ُ
ۡ
ٱكتَ َس َب ۡ
ته َر َّب َنا َل تؤاخِذنا إِن
ت َوعل ۡي َها َما
﴿ َل يُكل ِف ٱَّلل نفسا إَِل وسعها ۚ لها ما كسب
َّ َ ي َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ي ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ
َ ُ ۡ
َ
َع َّٱَّل َ
ِين مِن ق ۡبل َِنا ۚ َر َّب َنا َوَل َتَ ِمل َنا َما
نسِينا أو أخطأنا ۚ ربنا وَل َت ِمل علينا إَِصا كما ۡحلتهۥ
َ
َ
َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ي َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
1
َ
َٰ
َل َطاقَ َة نلَا بِهِۦ وٱعف عنا وٱغفِر نلا وٱرۡحنا ۚ أنت مولىنا فٱنِصنا َع ٱلقو ِم ٱلكفِرِين ٢٨٦

وهذا ترتيب ملنازل الفضيلة فيتضح من خالل التقدمي والتأخري تقدمي " األمر والنهي عن
املنكر "على األمر ابإلميان ،يقول الرافعي "فتأمل كيف قدم و أخر  ،فإنك ال حتب هذا
النسق الرتتيب ملنازل الفضيلة االجتماعية الكربى  ،جتعل االمة يف نفسها خري أمة " يف
التفسري الكبري قول االميان الرازي  ،رمحه هللا  " :و اعلم ان هذا كالم مستأنف و
املقصود منه بيان علة تلك اخلريية  ،كما تطول زيد كرمي يطعم الناس ويكسوهم و يقوم
مبا يصلحهم  ،وحتقيق الكالم أنه ثبت يف أصول الفقه  :ان ذكر احلكم مقروان ابلوصف
املناسب له يدل على كون ذلك احلكم معلال بذلك الوصف  ،مث ذكر عتيبة هذا احلكم
وهذه الطاعات اعين االمر ابملعروف و االميان فوجب ان تكون تلك اخلريية معللة هبذه
العبادات".2
وألن االميان ابهلل أمر مشرتك فيه بني مجيع االمم احملققة جاء تقدمي األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر عن اإلميان يف اخلطاب  ،وقد فصل هللا هذه االمة احملققة
على سائر األمم احملققة  ،فيمتنع أن يكون املؤثر يف حصول هذه الزايدة هو كون هذه
األمة أقوى حاال يف األمر ابملعروف و النهي عن املنكر من سائر األمم فإذن املؤثر يف
حصول هذه اخلريية هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر و أما االميان ابهلل فهو شرط
لتأثري هذا املؤثر يف هذا احلكم ألنه مامل جيد االميان مل يصر شيء من الطاعات مؤثرا يف
صفة امليزية  ،فاملوجب للخريية كوهنم أمرين آمرين ابملعروف وانهني عن املنكر .

 - 1سورة آل عمران اآلية 110
 - 2مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي  ،ج ، 8ط1420( 3هــ) دار إحياء الرتاث العريب ص 325
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و االميان شرط التأثري1ويف تفسري البيضاوي  :إمنا أخرى (أي االميان وحقه أن
يقدم ألنه قصد بذكره الداللة على أهنم أمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر االميان ابهلل و
تصديق و إظهار لدينه ،و استدل هبذه اآلية على أن االمجاع حجة ألهنا تقتضي كوهنم
آمرين بكل معروف وانهنب عن كل منكر فالالم لالستغراق" 2.ومن ذلك ما ذكره
الشوكاين  :إن اخلريية مشرتكة أول األمة و آخرها ابلنسبة إىل غريها من االمم  ،و إن
كانت متفاضله يف ذات بينها كما ورد يف فضل الصحابة على غريهم وبعد قول جماهدة
إهنم خري امة على الشرائط املذكورة يف اآلية وهذا يقتضي ان يكون "أتمرون" وما بعده
نصب على احلايل وما يهمهما من قول جماهد معىن التقدمي والتأخري بتأخري اإلميان عن
االمر ابملعروف والنهي عن املنكر اذ قال ":ال يتم االميان ابهلل سبحانه وتعاىل إال ابإلميان
هبذه االمور  ،اي كنتم خري امة حال كونكم امرين انهني مؤمنني ابهلل  ،وكما جيب
عليكم االميان به من كتابه ".3
وجند الرافعي قد محل قضية االمر ابملعروف و النهي عن املنكر احداهم او كان
الفضيلة االجتماعية املستندة يف عمومها على قوة االرادة و استقالهلا ما يتطلبه االمر
ابملعروف وال يتم اال به  ،اما الثاين حرية الرأي و استقالله عند النهي عن املنكر
واستقالل النفس وخلوها من العقائد الباطلة و اخلرافات  .وقيود االوهام و العادات و
التقاليد  ،وبناء هذه االستقاللية ابلنظر والتدبر و اعمال الفكر يف دالئل قدرة هللا و
آايت إعجازه يف الكون فال آايت بال تدبر و تفكري هكذا فقط يستطيع املكلف املؤمن
أداء رسالة االمر ابملعروف و النهي عن املنكر مبا ان مصدره اليقني االهلي و التصديق
اجلازم واالميان الصادق و قوة يقينه مبصدرية احلق الذي نذود عنه" .4
 - 1انظر :مفاتيح الغيب  ،نفس املصدر السابق ص326
 - 2انوار التنزيل واسرار التأويل  ،انصر الدين (البيضاوي ،حتقيق حممد صبحي خالف وحممد امحد االطرش) ،ط1421( 1ه ـ ـ
.)2000دار الرشيد .ج،2ص 23
 - 3فتح القدير ( اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ) ،حممد بن علي الشوكاين  ،ج ،2ص 33
- 4االعجاز والبالغة والنبوية  ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص 103
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الفصل الثاني

مل يرتك املؤلف املسألة دون أتصيل ،لذلك الفيته يعرف االمر ابملعروف و النهي
عن املنكر و يفسره تفسريا موضوعيا

1

فيقول ":اعرتى لفظ املعروف ما اصاب لفظة

التقوى و امنا املعروف كل ما يعرفه الفعل الصحيح حقا و املنكر كل ما ينكره "2وحتقيق
ذلك عند ابن منظور يف لسان العرب قوله ":تكرر نكر املعروف يف احلديث  ،وهو اسم
جامع لكل ما عرف من طاعة هللا و التقرب اليه و االحسان اىل الناس وكل ما ندب اليه
الشرع  ".فهو اسم حييط ابلدين فيدخل يف ذلك كل ما أمر به هللا و رسوله من توحيد
هللا واالخالص له (التقوى) (.3اما املنكر فهو كل اعتقاد او قول او عمل انكره اله
ورسوله كالشرك ابهلل وهو ضد املعروف وهو ما عرف قبحه نقال وعقال قال ابن جرير
'وأصل املنكر ما انكره هللا وراوه قبيحا فعله(اي اهل اإلميان) ولذلك اإلميان مسيت
معصية هللا منكرا الن اهل اإلميان ابهلل يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوهبا 4وبعد إمنا
خرج من هذا القرآن ماال خالف على اعجازه و صار معجزا ألنه جاء أبفصح االلفاظ
يف احسن نظم التأليف مضمنا اصبح معاين من توحيد هللا تعاىل وتنزيهه يف صفاته ودعاء
اىل طاعته وبيان لطرف مبادرته وحترمي وخطى وإابحة ومن وعظ و تقومي وامر مبعروف
وهني عن منكر وإرشاد إىل حماسن االخالق وزجر عن مشاؤها واضحا كل شيء
موضعه الذي ال يرى شيء منه وال يتهم يف صورة العقل امر اليف منه جامعا يف ذلك
بني احلجة واحملتج له و الدليل واملدلول عليه ليكون ذلك اوكد للزوم ما دعا اليه واابء عن
وجوب ما امر به وهنى عنه

5

 - 1انظر هامش نفس الصفحة  103نفس الصدر السابق.
 - 2السان العرب ابن منظور ج  9ص 236وانظر ايضا تذكرة اوىل الغري شعرية االمر ابملعروف والنهي عن املنكر عبد هللا بن
صاحل القصري ط1411(1هـ) دار العاصمة ص11

 - 4األمر ابملعروف والتهي عن املنكر (اصوله وضوابطه وآدابه ) خالد بن عثمان السبت ط)1995 1415(1ص.10
 -5الربهان يف علوم القران  ،أبو عبد هللا بن هبادر الزركشي  ،حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم ،ط1957 -1976 1
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-أصول األخالق يف القرآن عند الرافعي

تعترب الفلسفة اخللقية من العلوم املعيارية  ،أي ال تقتصر على دراسة ما هو
كائن  ،او االوضاع الراهنة ولكن ما ينبغي أن تكون عليه لذا تقتصر مهمته على وضع
الشروط اليت جيب توافرها يف الرادة االنسانية ويف االفعال االنسانية لكي تصبح
موضوعا ألحكامنا االخالقية عليها.1
ومن هذا املنطلق يعاجل املؤلف على ضوء االعجاز املوضوعي يف القرآن الكرمي
مسألة األخالق مقارنة بني ما وضع من نظرايت فلسفية تعين ابلفلسفة االخالقية وبني
ما شرع من أحكام قرآنية هذبت هذه االخالق على نسق يتوافق وما متليه احليلة
االنسانية.
فإن أول مسالة واجهت الفالسفة يف دراسة األخالق معرفة الفرق بني
االرادة اخللقية و االرادة الطبيعية  ،الن افعال االنسان وسلوكه منها ما هو صادر عن
دوافع طبيعية عزيزية حبته ومنها ما خيضع للقوانني واملبادئ و القواعد.
قد خرج العلماء من هذه البحوث إبثبات عجز الفالسفة عن اللحاق آبفاق
الشريعة االسالمية حيث حتقق لإلنسان اذا ما التزم هبا أعلى مستوى اخالق ممكنة
على مستوى الفرد و اجلماعات و االمم  ،و من مث فال حميص من اتباع الشريعة
االسالمية دون غريها .يقول الرافعي  " :فانظر هل جاءت علوم الفلسفة و االجتماع
بعد ثالثة عشر قران من نزول القرآن الكرمي مبا ينقض هذه احلقيقة ؟ وهل قررت
تفسريها بوجوه ضعيفة مضطربة ال تبلغ يف الكمال مبلغها وال تقارب هذا املبلغ وهل يف
اآلداب اإلنسانية اليت قامت عليها االمم هلذا العهد مثل ان تكون سعادة االنسان يف
منفعة الناس 2وهو هنا يشري إىل النظرية املنفعة ،ذات اجلذور اليواننية وعند الفيلسوف

 - 1دستور األخالق  ،د.حممد عبد هللا دراز ( حتقيق عبد الصبور شاهني  ،مؤسسة الرسالة ،ص23
-2اعجاز القرآن الكرمي والبالغة النبوية  ،ص 104
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أبيقور (342ت270،ق م ).فاملنفعة فكرة فلسفية ال تلتزم ابألصول الدينة 1اذ نقيس
صيحة العمل وصوابه مبا حيققه من منفعة وسعادة بصرف النظر عن توافقه مع االخالق
.ففي راي سقراط ان االنسان يبحث عن السعادة فإذا عرفت أن الفضيلة هي الطريق
الوحيد الذي يوصل إىل السعادة فإنه ال خيطئ طريقها وال ميكن ان يعمل االنسان ما
يؤدي اىل شقائه وهو عامل بذلك حمتار له  ،و االشرار يف نظر سقراط ال ذنب هلم اال
جهلهم حبقيقة مقاصدهم او جهلهم بتحديد الوسائل اليت تؤدي اىل الغاايت الطيبة

2

وذهب الفيلسوف اليوانين (ارس تيس) ان اللذة هي صوت الطبيعة .هذه النظرية اليت
تولد منها الفكر الراس مايل وهذا اخلالق متاما جاء به القران و اما املنفعة القرآنية كما
اشار الرافعي سابقا  ،تلك اليت تقوم على حتقيق املصلحة .
ما هتواه النفس و لو بلغت النفس يف حتصيل منفعة الغري ما يصنع عليها مصلحتها
فتحتمل املكارة و يكون ذلك مقدما على سعادة نفسه.3
فالعلم و الربح و اللذة و الراحة ة املتعة و الصحة و حنوها كلها مصاحل يف
ذاهتا انفعة ألصحاهبا هلا ابي مزلق حصلت  .و اجلهل و اخلسارة و االمل والتعب و
املرض  ...كلها مفاسد يف ذاهتا  ،اال ان هذه النظرة الذاتية يف حتديد املنفعة و
املفسدة هي نظرة قاصرة ال تكفي و ال تصلح لبناء االحكام عليها شرعا او وضعا
 ،الن اللذة العارضة قد تعقب آالما و مضارا لصاحبها و لغريه يف نفسه او شرفه
او ماله  ،كذا الربح يف بعض صوره وطرفه  ،اذا كان ابتزاز او جشعا  ،قد يؤدي اىل
الظلم و اكل اموال بعض الناس ابلباطل  ،وهذا اجلهاد على ما فيه من ضرر
ابألنفس و اتالف لألموال فانه تتوقف عليه حياة الناس و امن البالد من خطر

 -2املوسوعة الفلسفية املختصرة ترمجة حممد فؤاد كامل دار العلم بريوت
- 2اعجاز القران والبالغة النبوية  ،ص 104
 - 3جملة جامعة االمري عبد القادر للعلوم االسالمية  ،العدد1420(06هـ  ،جوان )1999عن مقال للدكتور سعد الدين دداش
املصلحة مراتبها و جماالت تطبيقها يف الشريعة االسالمية ص.219
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العدو .1ورمبا نشأت املشكلة يف ميدان البحث االخالقي  ،ان االخالق ترفض
دافع البحث عن اللذة ( املنفعة ) لذاهتا كسلوك اخالقي  ،الن الشعور االخالقي
يظهر ان ابتغاء اللذة ال بد ان يفضي اىل حالة اليمة من التشتت الروحي و الصناع
النفسي  ،اي ان مسايرة الطبيعة من حيث نشيدان اللذة وجتنب االمل ال حتقق لدى
االنسان مكارم االخالق اليت يستمدها من معرفة للقيم و املبادئ االخالقية و املثل
العليا

2

 -1االخالق بني الفلسفة و علماء االسالم  ،د مصطفى حلمي  ،ط 2004(1ـ1424هـ)،ص40وانظر ايضا  :قصة احلضارة ،
ويل حبوارث  ،ترمجة حممد بدران ج2جملد ،4ص59دار توش
 -3االخالق بني الفلسفة وعلماء االسالم  ،د.مصطفى حلمي ،ط1424 -2004 1هـ ،ص ،40وانظر أيضا  :قصة احلضارة
،ويل ديورانت ،ترمجة حممد بدران ،ج 2جملد  ، 4ص 59
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اذا أنخذ مما نسيق ان االخالق يف القرآن عند الرافعي اصلها التقوى او االميان و
اركاهنا الفضيلة اما اسس الفضيلة تقوم على ثالث احلرية  ،االستقاللية لإلرادة و
املساواة  ،ذلك مذهب الرافعي يف اجلانب االجتماعي إلعجاز القرآن .
و نعقد يف الفصل التايل بيان امهية اللغة يف معرفة كل ذلك اذ يقول " :ذلك
و به االعجاز االديب يف القرآن وهو متصل ابللغة اتصاال سببيا كما رأيت  ،مث هو من
وراء اجلنسية العربية اليت بسطنا القول فيها ألنه بتحقيق تلك العصبية الروحية  ،اما
حقيقة هذا االعجاز مما يتعلق حبال اآلداب نفسها و كوهنا آداب الفطرة احملصنة اليت متاد
الزمن ألهنا مادة االنسانية و ألهنا فصل ما بني االنسان وحوانيته وبني هدام احليوان
الناطق يف انسانيته"

1

 -6دعائم اإلنسانية يف القرآن الكرمي :
أ-تعيني النسبة الصحيحة يف املساواة بني االنسان و االنسان  :وهلذا ابعاد
اجتماعية يف حتصيل اسس املساواة بني االفراد واجلماعات و يقتضي ذلك املساواة يف
اصل احلقوق االنسانية الثابتة من احتاد االصل  ،ويقتضي العدالة و ال يرهق جنسا آخر
بظلم او اذى او مضايقة او استعباد .
و األفضلية ال تكون ابجلنس و العشرية  ،بل يكون التفاضل ابلعمل الصاحل  ،ام
ليس ابللون وال ابلسامية او االرية  ،امنا االكرام ابلعمل خلدمة االنسانية  ،و العدالة كما
تكون بني اآلحاد تكون بني اجلماعات .حىت تورث االجيال العدالة ال الظلم و
االستعباد.2و الوحدة ال اإلشفاق بني فرد وفرد وبني جنس وجنس  ،و يعمل الزمن عمله
يف متكني (التفرقة)طباع هذه التفرقة ابلوراثة.

 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبية  ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص 106
 - 2نفس املصدر السابق ص 107
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ب-حياطه النسبة الصحيحة يف املساواة االنسانية فيما يبتلى به االنسان من اخلري
و الشر فتنة  :مبا انه قد ذاب يف ميزان العدالة يف التشريع االسالمي  ،العرف و القرابة و
الطائفة و التبعية  ،ومل يبق منه اال اعتبار واحد هو احلقيقة االنسانية املطلقة فال تكون
وقائع السياسة واحداث اجملتمع وما يشبهها من الفنت كاحلروب وحنوها اال عمال انسانيا
يريد به دفع اعتداء او اقرار للحق ال رغبة لتحقيق اهواء النفس و تسليط العقوابت على
رقاب الناس مبا يؤدي اىل ابتغاء اهللكة و احياء لشهرة إلابدة  :يقول الشيخ حممد ابو
زهرة " :جاء القرآن فحارب التعصب القبلي ،و التعصب اجلنسي و التعصب االقليمي،
وجعل الناس أمة واحدة ال فرق بني عريب وغري عريب و قامت بذلك العالقة الدولية على
َ َُۡ َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ِبت ۡم ل ُه َو خ ۡري
ِإَون ََعق ۡب ُت ۡم ف َعاق ُِبوا ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِۡب ُتم بِهِۦ َولئِن ص
أسس﴿ َۡ
َّ
ِلصَِٰب َ
ين 1﴾١٢٦ويضيف  ":و اذا كان الوجود يتنازع فيه اخلري و الشر  ،و الفضيلة و
ل
ِِ
الرذيلة  ،فإنه ال بد من دفاع اخلري  ،لقد اراد االسالم للناس احملبة ".

2

فنرى إذا تركيز أسلوب القرآن فيما يعرب عنه من املوضوعات و املعاين  ،تغليب
النزعة االنسانية الشاملة  ،و حياذر ان أييت يف خطابه او يف شيء من تعليقاته على
االحداث ببيانه فكر القارئ اىل خصوص بيئة او عرف اقليم او مجاعة معينة من
الناس.3
ج  -احلد يف النسبة ابلقياس اىل القوة االزلية  :لكي يتحقق معىن املساواة بني ما
هو قوي او ضعيف و يعرب الرافعي عن ذلك بكالم مجيل " :ومن مث ال تكون االنسانية
اال الغلطة و الفظاظة يف االقوايء  ،و اال الذلة و املسكنة يف الضعفاء و تكون كل ذرة
تسقط على االرض من نعل القوي تفتح يف االرض قربا لرجل ضعيف "فتمضي يف رايه

 - 1سورة النحل االية 126
 - 2املعجزة الكربى ،حممد أبو زهرة  ،ص460
 -3من روائع القرآن  ،د ،سعيد رمضان البوطي ،ص-221.
226

الفصل الثاني

إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي

اسباب الدمار و اهلالك  ،ومتسي حياة االنسان جحيما  ،و قد اجتمعت الدايانت
السماوية يف هذا احلد ألنه اساس كل نظام انساين

1

اإما نزل القرآن يف كل ذلك مبواقف اجتماعية أخالقية فذة خطرية أايم كانت
االنسانية ترزح حتت الظلم و التعسف و التسلط يف اجملتمع  ،إذ بث القرآن الكرمي يف
املؤمنني روحا انسانية شاملة  ،ورتب يف دمهم حقائق انسانية  ،فالعقوابت و التشريعات
تبني عظمة املنهاج القرآين و كماله يف محاية االفواد و اجملتمعات  ،و إبمكاننا ادراك امهية
هذا اجلانب يف التشريع القرآين  ،و أمهية التحديد فيه اذا تتبعنا ختبط القوانني البشرية  ،و
فشلها قدميا و حديثا يف هذا الباب سواء منها ما يتعلق بتحديد احلرية ذاهتا او درجتها
او نوع العقاب املناسب هلا او وسيلة اليت تصلح اجملتمع و ال تزيده فسادا.
و القرآن الكرمي خياطب الفطرة البشرية و هي عامة يف مجيع الناس و طبيعتها
ال ختتلف يف قوم عن اآلخرين و الكتاب الذي يفي حباجات البشرية هو كتاب هللا ،
ألنه يفي ابملفاهيم الضرورية للفطرة ولو ان االنسانية جتردت من هواها و جلست يف
نسبة مؤمتر عاملي تتفق على املفاهيم اليت تقيم العالقات بني الدول و االفراد على احلق و
العدل و احلرية و املساواة لوجدت نفسها مع القرآن وجها لوجه سواء اعلنت اعتقادها
ام مل تعلن ذلك.2

وقد جاء يف ِ
الظّالل  :ان يف القرآن الكرمي مناهج حياة كاملة معجزة مناهج

حلياة االفراد  ،وحياة اجلماعات  ،و حياة االمم و الشعوب و حياة االنسانية كلها
مناهج متناسقة مع نواس الفطرة االنسانية اليت تعرف النفس البشرية يف كل اطوارها و
احواهلا و اليت تعرف اجلماعات االنسانية يف كل ظروفها و اطوارها ومن مث هنر يعاجل
النفس املفردة  ،و يعاجل اجلماعة املتشابكة  ،ابلقوانني املالئمة للفطرة  ،املتغلغلة يف
وشائها و دروهبا ومنحنياهتا الكثرية  ،يعاجلها عالجا متكامال متناسق اخلطوات يف كل
 - 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص108
 - 2مالمح االعجاز النفسي يف القرآن الكرمي ،د .بلقاسم حممد غايل  ،كلية الشارقة ،جملد ، 4ع  ،1ص 22
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َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ۡ
ُ ي َّ
جانب1.يقول املوىل عز وجل َٰٓ ﴿" :
۞يأيها ٱَّلِين ءامنوا كونوا قوَٰم
ِي بِٱلقِ ۡس ِط ش َه َدا َء َِّلل ِ
َ ُ ۡ َ ًّ َ ۡ َ ٗ َ َّ ُ َ
َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
ُ
ليۡن َو ۡٱۡلَ ۡق َرب َ
ِك ۡم أَو ٱلۡ َو َٰ ِ َ
ٱَّلل أ ۡو َ َِٰل ب ِ ِه َما فَ َال تَ َّتب ِ ُعوا ٱل ۡ َه َو َٰٓ
ى
ي ۚ إِن يكن غن ِيا أو فقِريا ف
س
نف
ولو َع أ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
َ ۡ ُ ي َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون َخب ِ ٗريا  " 2﴾١٣٥على أن شهوة
أن ت ۡعدِل ۚوا ِإَون تلوۥا أو تعرِضوا فإِن ٱَّلل َكن بِما تعمل

االنتقام ان ال تؤثر يف جتسيد املساواة .3ألن البغي أو العدوان من طبيعة النفس الظالمية
 ،اهلمت الفجر و التقوى و بغفلتها و جهلها حجبت عن التقوى و نور احلق حىت
احندرت اىل هوة العدم و النسيان حيث تضال عدمية الذكر فاقدة الشخصية نسيت هللا
فنسيها  ،و هذا النوع من النفوس يفضي أبصحابه اىل التحجر الفكري و الطغيان
اخللقي .

ويبني املؤلف امهية حتديد نسبة املساواة بني االفراد على االمس الثالث اليت

سبق ووضعها ألهنا ما تقول به االنسانية "واهنا فطرة االنسانية اليت نظر الناس عليها
".4و يضيف موضحا" :و انت اذا تدبرت آداب القرآن الكرمي حيث اصبتها منه ،
رايتها قائمة على تلك الثالث مجيعا فان روح هذه اآلداب كلها يف ثالث كلمات من

َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ
ۡ َُ
َ ُٗ َ ََۡٗ َ ۡ ُۡ ُ َ
ون ﴾٦٤
ي ل ُه ُم ٱَّلِي ٱخ َتلفوا فِيهِ وهدى ورۡحة ل ِقو ٖم يؤمِن
قوله تعاىل ﴿وماَي أنزنلا عليك ٱلكِتَٰب إَِل َِلب ِ

5

و يشري اىل امهية القيد يف جعل اهلدى و الرمحة منوطة بقوله "لقوم يؤمنون " اذا ان
االميان اذا انتقت معه كل آداب االنسانية ". 6
وجاء يف مفاتيح الغيب  ":وصف القرآن بكونه هدى و رمحة لقوم يؤمنون  ،ال
ينفي كونه كذلك يف حق الكل  ،كما ان قوله تعاىل يف سورة البقرة
ۡ

ُٗ
[فِيهِ هدى

لِل ُم َّتقِ َي]7ال ينفي كونه هدى لكل الناس كما ذكره يف قوله و امنا خص املؤمنني ابلذكر

 - 1يف ظالل القرآن  ،سيد قطب ،ج ، 4ص49
- 2سورة النساء  ،اآلية 135
 - 3مباحث يف علوم القرآن  ،مناع القطان  ،ص 279

 - 4اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص 108

 - 5سورة النحل االية 64
 - 6اعجاز القران والبالغة النبوية  ،ص 109
 -7سورة البقرة االية 02
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َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ي ُ َ
َُۡۡ ُ
ان ُه ٗدى ل َّ
ِلن ِ
اس
نزل فِيهِ ٱلقرء
من حيث اهنم قبلوه فانتفعوا به ﴿-شهر رمضان ٱَّلِي أ ِ
َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ
ََ َ
َۚ .1﴾١٨٥كما يف قوله " ﴿إ َّن َما ي أَ َ
نت ُمنذ ُِر َمن َ ُۡي َشى َٰ َها 2﴾٤٥ألنه
ان
ت مِن ٱلهد
ِ
وبيِنَٰ ٖ
ى وٱلفرق ِ

امنا انتفع إبنذار هؤالء القوم فقط ".3
و املناسبة  ،أن القرآن انزل إلمتام اهلداية و كشف الشبهات اليت عرضت لألمم
املاضية و احلاضرة فرتكت امثاهلا يف العرب و غريهم  ،فلما ذكرت ضالالهتم و شبهاهتم
عقب ذلك ببيان احلكمة يف ارسال (حممد )وانزال القرآن اليه فالقرآن جاء مبينا
للمشركني ضالهلم بياان ال يرتك للباطل مسلكا اىل النفوس و ومفصحا عن اهلدى
فصاحا ال يرتك للحيلة جماال يف العقول  ،و رمحة للمؤمنني مبا جازاهم امياهنم من خري
الدنيا و االخرة.
وعرب عن الضالل بطريقة املوصولة "الذين اختلفوا فيه "لألمساء ان سبب الضالل
هو اختالف يف انبيائهم  ،فالعرب اختلفت ضاللتهم يف عبارة االصنام  ،عبدت كل
قبيلة منهم صنما و االتيان بصيغة القصر يف قوله تعاىل:
َ

َّ

َ

ۡ ُ
َ ُٗ َ َ َۡٗ َ ۡ ُۡ ُ َ
َلِ ُبَ َ
ون ﴾٦٤
ي ل ُه ُم ٱَّلِي ٱخ َتلفوا فِيهِ وهدى ورۡحة ل ِقو ٖم يؤمِن
ِ

َ َ ي َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
﴿وما أنزنلا عليك ٱلكِتَٰب إَِل

قصد االحاطة ابألهم من غاية القرآن و فائدته اليت انزل ألجلها فهو قصر ادعائي
يرغب السامعون يف تلقيه و تدبره من مؤمن و كافر و كل مبا يليق حبالة حىت يستووا يف
االهتداء و القرآن اهم مقاصده الفوائد اجلامعة ألصول اخلري و هي كشف جماالت اهلدى
اىل معارف احلق و حصول اثر ذلك االمرين  ،و هو الرمحة الناشئة عن جمانية الضالل و

 - 1سورة البقرة االية 185
 - 2سورة النازعات االية 45
 - 3مفاتيح الغيب  ،ج ،9ص417
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اتباع اهلدى .و التعبري بـ ":لقوم يؤمنون  ،دون املؤمنني " ،او للذين آمنوا لإلميان اهنم
الذين االميان كالسجية هلم و العادة الراسخة اليت تقوم هبا قومتيهم "

1

قالوا :سبب اخلالف يف قوله تعاىل ال ليس هبم اختلفوا فيه" دليل على ان اتباع
الرسل السابقني ،نشأ بينهم خالف ابلسلطة الزمنية  ،اذ حدثت االخرية بعد الرسل
عندما اخذ اتباعهم يكنبون الصكوك و يدعي كل واحد فبهم سلطته على الذين و
يشرع ما اتفق و هواه وملا متليه عليهم عقائدهم املنحرفة اما اهلدى فهو بيان الطريق
الصحيح الواضح للغاية و الطريق ال يكون واضحا اال اذا خال من الصعاب و العقبات
وخال ايضا من املخاوف  ،فهو طريق واضح مأمون سهل  ،وايضا يكون قصريا يواصل
ََُ ُ
زنل م َِن
اىل الغاية اما الرمحة وصف احلق تبارك وتعاىل ابنه شفاء و ابنه رمحة" ﴿ون ِ
َي
ُ
ٱلۡ ُق ۡر َ
ان َما ه َو ِشفاء ﴾ 2فالشفاء :اذا اصابنا داء املوىل عز وجل يقول  :طيبوا
ء
ِ
داءكم وداووا امراضكم بكذا و كذا.. .
أما الرمحة  :هي ان مينع ان أييت الداء مرة اخرى فتكون وقاية تتبلغ الداء من
منهج لشفاء هذه البداءات فالقرآن فيه هدى و رمحة ملن آمن ابلنيب و برسالته و يسمعه
املؤمن به فيكون له هدى ورمحة ويرتك يف نفسه اشراقات نورانية تتسامى به وترتفع اىل
اعلى الدرجات .

3

فاألصل اذا هو التوحيد  ،وكل ما طرأ على هذه العقيدة من شبهات  ،و كل ما
شابه من شرك يف صورة من الصور من تشبيه او متثيل كله ابطل  .و يتفق االمام
الشعراوي رمحه هللا و السيد قطب يف تفسري هلما مع الرافعي يف مسالة التلقي ،فقد يتلقى

 -1التحرير و التنوير " حترير املعىن السيد و تنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد "حممد الطاهر بن عاشور ،
ط(1984هـ) ،الدار التونسية للطبع  ،ج  ،14ص .195سورة االسراء اآلية 82
- 2سورة االسراء  ،االية 82
 - 3تفسري الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي ،ط(1997م)ج ،13ص8037وما يليها ،مطابع اخبار اليوم  ،و انظر ايضا،
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العريب .ج 3ص.404
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القرآن من يرتك اثره فيه فيتحرك وجدانه و تستجيب له روحه و تنقاد له جوارحه وقد
يتلقاه آخر فيعرض عنه  ،و كأنه مل يسمعه وقد اروى اخلطاب القرآين يف كثري من
املواضع يف بيان من " على قلوهبم أكنة أن يفقهوه " او الذين قالوا  :قلوبنا غلف "
فوضعوا قلو هبم ابملغلفة اذا اين تقع مسالة حد". 1
املساواة اليت افرد هلا الرافعي هذا الفصل يقول االستاذ يف ذلك  " :وما للظلم
والتعسف و املكابرة املخاتلة و ال كل الرذائل االجتماعية  .اال مظاهر متعددة هلذا
االختالف بعينه و ال القوانني و العادات و الشرائع و الفضائل االجتماعية ،اال وسائل
خمتلفة لتبني هذا االختالف على حدود بينة من احلق 2فال ميكن لإلنسان ان يدرك متيز
االشياء اال اذا وجدت نقائضها كالظالم و النور واخلري والشر وما هو حمسوس و غري
حمسوس فالقيم االنسانية واحدة فالدين و النبوات و احلق واخلري واجلمال و االمانة قيم
عامة والعمل مالزم خللق كل إنسان (وهللا خلقكم وما تعملون) والعدل والرب واالحسان
والصدق والشجاعة االدبية والصرب واملروءة واملعاملة احلسنة وإرادة اخلري والتماسك
واملسؤولية والقول احلسن قيم فردية واجتماعية وسياسية طالبها القرآن من مجيع الناس
وجلميع الناس.
ومن ذلك تعارف الشعوب وتعاملهم ابملثل وإحقاق احلق فيهم ودعوهتم إىل
حكمته القرآن وعلى العكس ايضا فان شرور االنسانية واحدة مهما تكونت وتكيفت
فهي ابلنسبة للفضائل مرفوضة عند مجيع الناس وهي ابلنسبة للسلوكيات البشرية منبوذة
مكروهة وإن ختبط بعضها يف بؤرها فان العقالء يبينون ويصلحون 3والناس إذا امة
واحدة ابلرتكيب اجلمعي االنساين مركبون من النسان الواحد والنفس البشرية الواحدة و
هبذا البد من تشريعات جامعة تتناسب معها النبوات والشرائع واآلداب العامة اليت نبه
إليها القرآن .
-1حكمة القرآن واحلضارة نذير محدان ط1416( 1ها 1995م) دار الكلم الطيب (بريوت لبنان)ص152
- 2االعجاز والبالغة النبوية ص
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هذا الرتكيب الذي نبهه هللا عن طريق اخلطاب إىل ان احلضارات كياانت مستقلة
من الناس واايمها متساوية بينهم وجعلهم اهل الفضل واالحسان فهي مسائل وقضااي
خاطب القرآن هبا الناس كافة ألهنا كانت وماتزال شغلهم الفكري والعلمي

1

ففي ضوء

القرآن يقول مالك بن بين 2يبدو الدين ظاهرة كونية حتكم فكر االنسان وحضارته كما
حتكم اجلاذبية املادة وتتحكم يف تطورها
-7وسائل النهضة يف القرآن الكرمي وعواملها:
 -01صلة احلرية ابلشريعة .
 -02صلة الشريعة ابألخالق .
 -03صلة االخالق ابهلل .
فاحلرية تقيدها الشريعة على ما بني املؤلف سابقا بيان احلرية يف القرآن الكرمي
فال حرية مطلقة امنا حرية الشريعة تلك اليت تتوافق و فطرة االنسان 3وقد سبق و حتدثت
اىل مفاهيم احلرية يف حديث املساواة و صدها .فهي " :املكنة العامة اليت يقررها الشارع
لألفراد حبيث جتعلهم قادرين على أداء واجباهتم و استيفاء حقوقهم و اختيار ما جيلب
املنفعة و يدرا املفسدة دون احلاق الضرر ابآلخرين "

4

فال بد اذا تتوافق احلرية و ضوابط الشريعة تلك اليت توافقت و الفطرة االنسانية
،فإن كتب احلرايت هو اقوى معاول هدم اجملتمعات االنسانية بشكل عام ،و اطالق
احلرايت دون قيد او ضبط مدعاة ايضا لفساد االنظمة و اهنيار للقيم لذلك قامت
البشرية خالل عقود طويلة من اعمارها من جتارب و مناهج بشرية قاصرة كانت تويل

 - 1نفس املرجع السابق
- 2الظاهرة القرآنية مالك بن بين ط1420( 4ها  )2000دار الفكر ص300
 - 3التعريفات ،اجلرجاين بن علي اجلرجاين ،حتقيق :إبراهيم األبياري ط)1405(1دار الكتاب العريب  ،بريوت 116
-4احلقوق و احلرايت (السياسية يف الشريعة االسالمية ،د .رحيل حممد غرابية ،دار املنار ط)2000/1421(1ص41
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اهتماما ابألنواع من احلقوق على حساب حقوق اخرى  ،فهي حينا تقدمت الفرد و
تعبده و تعطيه اكثر مما يستحق فيكون ذلك على حساب اجملتمع  ،فتقع اجملتمعات يف
ازمان فردية و تقديس للذات و هتميش لبنائها و حينا آخر تعلي من قدر اجملتمع و
تنسي الفرد فتحبسه حقوقه  ،فتتضاءل قيمة الفرد و يصري جمرد ترس يف عجلة احلياة .
و القرآن قدر اعلى الفردية يف الفطرة االنسانية  ،و عززها و اعلى من قيمتها و
لكن ال يكون ذلك على حساب اجلماعة  ،بل جعل توازان فريدا بني كال النزعتني فال
جتد لذلك نظري يف االنظمة البشرية الوضعية قدمية كانت او حديثة.
يقول االمام ":ال غرو كان هذا القرآن من اجل ذلك امنا يصف محل اآلداب اي
الكليات االدبية اليت تالئم الفطرة يف خمتلف امنائها وال يقرر االخالق تقريرا وضعيا على
اسلوب الكتب و املصنفات  ،فيمنعها على ان هلا قواعد و ضوابط و اشباه القواعد و
الضوابط
مما هو مثار االختالف و مبعث الفرقة يف مذاهب احلكماء و مما ال يكون
اآلداب معه اال معادة على الناس يف كل عصر بنوع من التنفيح و ضرب من التغيري
يناسبان اختالف كل عصر عن الذي قبله ال بل ان املعجزة يف هذه االداب الكرمية اهنا
تقرر االخالق تقريرا عاما  ،فيصفها القرآن على اهنا هي القواعد لغريها  ،والضوابط ملا
يبتز عليها و يوردها يف احسن احلديث".....

1

يريد القرآن نفس حمررة من األهواء والشهوات و ليس معىن التحرر من الشهوات
احلرمان منها فان القرآن يريد للناس ان يستمتعوا هبذه احلياة فيقول تعاىل:
ُ

ُُ

َ

َ

ۡ

َ َٰ َ ي َ
ن َءاد َم
﴿۞يب ِ

ُ ُ
ََ ُ
ُ ُّ ُ ۡ
ك ۡم ع َ
ٱِش ُبوا َوَل ت ُ ۡ ُ ي َّ ُ
ِند ك َم ۡسج ٖد َوَكوا َو ۡ َ
َسف َِي 2﴾٣١ويقول
خذوا زِينت
ِ
ِ
َسف ۚوا إِنهۥ َل َيِب ٱلم ِ
ِ

عز من قائل

ُّ ۡ َ َ َ
َ َي
ََ ََ َ َ َ َ َ
َ ي َ َ َٰ َ
ۡ
ٱَّلل َّ
ك َّ ُ
يبك م َِن ٱلنيا وأحسِن كما
ٱل َار ٱٓأۡلخِرة وَل تنس ن ِص
﴿ َو ۡٱب َتغِ فِيما ءاتى

 - 1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص 110وانظر ايضا يف القلم ،ج 2ص.64
 - 2سورة األعراف االية 77
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ۡ

َّ َّ َ ُ
ۡ
َ َ
سد َ
ٱلف َساد ِف ٱۡل ِ
ِين  1﴾٧٧ومع هذا التقومي
ۡرض إِن
ٱَّلل َل َي ُِّب ٱل ُمف ِ

كف احلرية فاإلنسان ال يعبد أال خالقه وهذا اإلقرار للحرية يلقي على اإلنسان تبعة
اختياره وحيمله مسؤولية حريته .2
وإن مبدا التناسب بني املسؤولية واحلرية متتد جذوره بعمق يف الضمري اإلنساين
حبيث ال ميكن جتاهله دون ان يبدو يف موقفنا شيء من اإلجحاف فإىل اي صد إذن إذا
اخذان اإلنسان كما هو ميكن ان نتحدث عن مسؤولية مشروعة إذ ان علم النفس
احلديث يثبت ان الغرائز االنسانية اقل صرامة واكثر قابلية للتفسري والرتبية يؤثر بعضها يف
بعض اكثر واالنسان الذي استطاع ان يروض احليوان املتوحش إىل مستأنس كيف ال
ميكنه السيطرة على ذاته و طباعه اخلاصة و بذل اجلهد يف ذلك والقرآن يعرتف لإلنسان
هبذه القدرة املزدوجة اليت اواهبا اإلنسان ويف نطاق فرض القائل :أبن جزءا من طبيعتنا
يطل مطلقا عصيا عن كل تعديل جيب التفريق بني املطالب اليت توصي هبا ميولنا الفطرية
وبني عالقات هذه املطالب إبرادتنا. 3
 خصائص اخلطاب القرآين يف بيان مفهوم احلرية :لبيان ماهية احلرية يف هذاالفصل  ،يوثق املؤلف خصائص اخلطاب بوصفه "نظام انساين عام "ال يراد به احلرية
املنفعة -للنوع كله ،مث املوازنة بني مقدار هذه املنفعة و بني مقدار احلرية اليت تنال هبا.فاحلرية املطلقة عبث و املنفعة املطلقة ضرر ولو اتيح و ابيح كل امة ان تفعل ما تريد
وفقا لتسلطها على ضعف غريها لكان يف ذلك مفسدة و فتنة عظيمة يف االرض .
و ابجلملة مقاصد القرآن من خالل آدابه امنا اراد هبا ":االنسان االجتماعي الذي
جيتمع فيه من اآلداب االجتماعية اليت ضمنت على مر عصور متعاقبة و بقاء روح
 - 1سورة القصص- 77:
 -4القرآن و قضااي العصر عائشة عبد الرمحن دار املعارف القاهرة ص.77
-3دستور االخالق يف القرآن (دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن)حممد عبد الرمحن دراز ط)1418،1998(10مؤسسة
الرسالة ص .207
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آدابه يف انفس املسلمني كأهنا فيهم صفة وراثية وكما كانت هذه الروح السبب
االكرب يف انتشار االسالم حىت بني اعدائه" .و تلك داللة صرحية على انه الدين احلق
الطبيعي لإلنسانية و هو حقيقة زمنية مل يزل كل عصر أييت الناس بدليلها و مل يستطع
اعداء االسالم ان يكابروا فيها فكابروا يف تعليلها.1
اذا بيان مجلة االداب القرآنية عند اديبنا يتميز ابسلوب يبىن على مجلة من
األسس :
 -01االطالق كأنه نظام انساين واحد .
 -02املوازنة بني احلرية و املنفعة .
 -03ضبط الصلة بني عامل العقل و عامل املادة .
 -04ان االرادة االجتماعية لإلنسان اساسها الفضيلة االدبية اليت هي جزء من
الشريعة اليت هبا تتحقق ارادة ومنفعة اجلماعة.

1

 اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص113235
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المبحث الرابع
علوم القرآن عند الرافعي
اختلف العلماء حول هذا الوجه ،االعجاز اال انك جتد الرافعي يف كتابه يشيد به و
جيعله واحدا من اهم وجوه االعجاز يف القرآن الكرمي :ومنهم من حصره فجعله قاصر على اآلن
الكشوف العلمية يف الطبيعيات و علم الفلك و غريها بينما الرافعي جعل منهجه خمتلفا و
يسمى هذا الفصل القرآن و العلوم "و ليس راتب عاقل .ممن يتدبرون اتريخ العلم احلديث ،و
يستخصون اسباب نشأته و يتشبثون عند اخلاطر من ذلك اذا اقدموا عليه و عند الرأي اذا
قطعوا به  .انه لو مل يكن القرآن الكرمي لكان العامل اليوم غري ما هو يف كل ما يستطيل به
....فإمنا كان القرآن أصل النهضة االسالمية ".

1

قال القاضي ابو بكر بن الغريب يف قانون التأويل :علوم القرآن مخسون علما و
أربعمائة علم و سبعة آالف علم و سبعون الف علم على عدد كلم القرآن الكرمي
مضروبة يف اربعة ؟الكل كلمة ظهر وبطن وحد ومقطع .و هذا مطلق دون اعتبار تركيب
و ما بينهما من روابط و هذا مما ال حيصى و يعلمه هللا  ،و ام العلوم ثالثة توحيد و
تذكري و احكام فالتوحيد يدخل فيه معرفة املخلوقات و معرفة اخلالق أبمسائه و صفاته و
افعاله  ،و التذكري منه الوعد و الوعيد و اجلنة و النار  ،و التصفية الظاهر و الباطن و
االحكام منها التكاليف كلها و تبني املنافع و املضار و االمر و النهي و الندب "....

2

 - 1نفس املصدر السابق ص 114
 - 2قانون التأويل ،حممد بن عبد هللا بن الغريب  ،ط1406( 1هـ1982/م)حتقيق،حممد السليماين القبلة دار للثقافة االسالمية
،مؤسسة علوم القرآن ـ ص
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قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم ":1معظم آيل القرآن ال ختلوا عن احكام
مشتملة على آداب حسنة و اخالق مجيلة ".2
للقرآن وجه اجتماعي كما قال الرافعي من حيث أتثريه يف العقل االنساين
فالعالقة من العلم و الدين رابط مصريي بقرارات معا مصري االنسان و كهالة اذ هو
ضياء لكشف الواقع و املعرفة احلقيقية  ،و احلقيقة هي فعل هللا و اثره  ،فالعلم طريق
طبيعي لرؤية آاثر اخلالق و تزداد معرفة اخلالق ابزدايد العلم.ايضا مبعناه العام اي يشمل
الفلسفة .اداة لكشف حقيقة الكون و حقيقة االنسان و ارتباط االنسان ابلكون و
ابملوجودات و دور االنسان يف العامل و احلياة و يف الكون .3و يشري املؤلف يف اهلامش
اىل اتريخ العلوم و تطورها و نشأهتا يف احلضارات القدمية و اقتصاره اي العلم على
طبقات معينة من اجملتمع و من احلضارات اليت حتدثت عنها :احلضارة املصرية االشورية و
الغرانطيني و الرومان ،و اهلنود و اليوانن.4
و ليس من املغاالة يف شيء ان نقول ان مجيع ما انتجه العقل االسالمي
طيلة عهود ازدهار احلضارة االسالمية راجع اىل القرآن الكرمي اما بشكل مباشر او
بشكل غري مباشر ومن مظاهره ايضا أتثريه الكبري يف احلضارة االنسانية  ،ومن ذلك انه
مهد إبشعاعه العلمي لقيام احلضارة االوروبية احلديثة .فالقرآن بدعوته املفتوحة للعلم بىن
احضاره شاخمة سعدت هبا االن لن يناقضه علم كوين صحيح يقول الرافعي يف ذلك ":و
هذا كله مل يعرفه اساتذة اليوم (االوروبيون)اال يف القرن السادس عشر للميالد هم قد
 - 1عبد العزيز بن عبيد بن ايب القاسم بن احلس .شيخ االسالم لدينه(578هـ/ت 660هـ)نفقة على االمام فخر الدين عساكر
و قرأ االصول العربية و يف قضاء مصر اختصر هناية املطلب و القواعد الكربى و القواعد الصغرى الوايف ابلوفيات الصخري
،م/ص،185تذكرة احلفاظ الذهيب
 - 3معرتك االقران يف اعجاز القرآن ايب الفصل جالل الدين (السيوطي(،حتت :امحد مشس الدين)اجمللد
،1ط1988/1408(1م).دار الكتب العلمية بريوت  ،لبنان  ،ص.20
 -4الطبيعيات و االعجاز العلمي للقرآن الكرمي .د .عبد احلليم عبد الرمحن خضر -الدار السعودية للنشر و التوزيع ،ص19
 - 4انظر :قصة احل3ضارة،م-ص ،و اتريخ احلضارات العام .م .ص
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اخذوه و اخذوا معه كثريا من الفضائل االجتماعية عن املسلمني و علمائهم ال يكابر يف
ذلك منصفوهم وذوو االحالم منهم ".

1

-1القرآن و عالقته نشأة العلوم الدينية :
اشار املؤلف يف اجلزء االول من كتابه اتريخ آداب العرب اىل اسباب ظهور
(التدوين العلمي و بعض اسبابه و اليت ختتصرها يف نقاط موجزة حىت ال اطيل على
القارئ الكرمي و الن مقام احلديث عنها بتحصيل قد يطول و ال يقصر  ،اذ احاول
حصر ما ذكره الكاتب على سبيل املثال:
 1ـ اختالف املسلمني يف قراءة القرآن  ،وامتزاج الثقافات ودخول هلجات و
ثقافات دخيلة بسبب اختالف السنة احلضريني اىل ان فشل بينهم اللحن و الزي عن
الوجوه الصحيحة لألعراب فاضطرب كالم العرب و ظهر املولد2واملصنوع  .فسكان
البالد كانوا يف هذا العصر  -عصر التدوين  -يتكونون من عنصرين عنصر عريب وهو
العنصر الفاتح  ،وعنصر أعجمي  ،وكان أكثر محلة العلم يف عصر الصحابة عرب فلما
أخذ العلماء يعلمون يف االمصار املفتوحة اشرتك العرب واالعاجم يف نقل العلم عنهم
حىت اذا كان عصر التابعني واتبعيهم كان محلة العلم عراب ،يقول ابن خلدون يف تعليل
هذا ":و السبب يف ذلك ان امللة يف اوهلا مل يكن فيها علم وال صناعة ملقتصر احوال
السذاجة والبداوة و امنا احكام الشريعة اليت هي اوامر اللهو نواهيه كان الرجال ينقلوهنا
يف صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة مبا تلقوه من صاحب الشرع و
الصحابة و القوم عرب مل يعرفوا امر التعليم و التأليف والتدوين وال ينفعوا إليه وال دعتهم
 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص 116
 - 2شرح ذلك امحد امني يف االسالم بقوله  :كما كان هناك توليد بني االجسام كان هناك توليد عقلي فعقول الناس من االمم
املختلفة كان يتناوهبا اللقاح فالفارسي حيمل عقال فارسيا مث يعتنق اإلسالم ويتعلم اللغة العربية  ،فينشأ مزيج من العقلني  ،كتوليد
افكار جديدة  ،ومعاين جديدة فاألدب العريب كان مزيج طبع ابلطابع العريب االسالمي فسمى اداب "عربيا انظر ضحى االسالم ،
امحد امني  ،ج ، 1ص.15
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إليه حاجة وجرى االمر على ذلك زمن الصحابة والتابعني كانون برميون للمختصني
حبمل ذلك و نقله القراء اي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا اميني فقيل جلملة القرآن
"قراء" مث صارت هذه العلوم كلها حمتاجة إىل التعليم فاندرجن يف مجلة الصنائع وقد
قدمنا ان الصنائع من منتدل احلظي وان العرب ابعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك
حضرية

1

2ـ ـ كثرة التأويل وحتريف الكالم الشرعي وظهور القول على الرسول
 3ـ انتشار اجلهل آبمور الدين وبعد العوام عن محل العلم او طلبه
 4ـ اختالف املدارس الفقهية و اختالف الفقهاء يف استنباط االحكام الشرعية مما
تسبب يف ظهور الفنت اختالط االمر على الناس
كانت هذه مجلة االسباب اليت ذكرها املؤلف يف مؤلفه عن اسباب النشأة
العلمية للعلوم عند العرب .
ان منظومة الفكر االسالمي هي قلب حضارته ط املانورت العقول و القلوب ،
فحصنت املسلم ابلعلم و التقوى و حثته على نشدان الرتقي و الصالح لنفسه و ألمته
و للعلم فاذا كانت احلركة الدينية يف صدر االسالم هي احلركة االكثر انتشارا فذلك الن
اكثر العلماء كانوا علماء دين و ان السبب يف ذلك ان الذي ملك على الناس نفوسهم
و اراد فيه سبب وحدهتم و علة هنضتهم لواله لقبعوا يف كسر بيتهم و ملا تعوا حدود
بالدهم و ملا فتحوا االمصار و دوخوا املمالك.
اخلص للقرآن قوم من غري العرب فاعتنقوا عقيدته فأقبلوا عليه يتفهمونه و
احلديث جيمعونه ويشرحونه

1

 فجر االسالم ،امحد امني1969(،م) دار الكتاب العريب ،بريوت ص152239
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فعنده صدرت سائر العلوم االسالمية او انشات مستعينة من العلوم القرآن نفسها
اضافة اىل سنة نبيه 1و اذا نظران أتمل اىل انواع العلوم اليت يف علوم القرآن فظهر يل ميكن
تقسيمها اىل قسمني .
أ-القسم االول :العلوم الناشئة منه:

و هي ما كانت متعلقة به تعلقا مباشرا

و ال خترج اال منه يف علم نزول القرآن و احواله و علم القراءات و علم مجعه وتدوينه و
علم الرسم و الضبط وعلم ع ّد اآلي

2

و اما العلوم الناشئة عنه اليت ذكرها املؤلف و تعين هبا العلوم املرتبطة به كنص
شرعي تؤخذ منه االحكام التشريعية و يشاركه فيها احلديث و العلوم املرتبطة به كنص
اديب و تكون هذه خادمة له.
 -1القراء :وهو علم يعىن بضبط اللغة و حترير كلماته و تفرقة خمارج حروفه و
عددها و عدد كلماته وآايته و سوره و احزابه و انصافه و ارابعه و عدد سجداته و
التعليم عند كل عشر آايت ،و املشابه و املتماثل.
 -2إعراب القرآن :و يعين به املبين من االمساء و االفعال و احلروف العامة
وغريها وعنوا ايضا يف االمساء و تواجهها و اضرب االفعال  ،و الالزم  ،و املتعدي جاد
يف االتقان "من فوائد هذا النوع معرفة املعىن الن االعراب يبني املعاين و يوقف على
اغراض املتكلمني".3
 -3علم التبشري  :وهو علم يعىن أبلفاظ القرآن و معانيها  ،و جرى بينهم
اخلالف بني املعىن الواحد للفظ و املعنيني فأعلموا فكرهم بوسائل و ادوات املفسر
فراجحوا واستنبطوا كل مبا افضى به عقله واملى عليه جهده و جاء يف التحرير  :نقول

 -1املدخل اىل علوم القرآن و العلوم االسالمية .د .حممد امني فرشوخ ط(1دار الفكر العريب (بريوت)ص173
 -2االتقان يف علوم القرآن ج 2-1ط1398(4م1978-م)مسيوخي ،انظر ايضا الربهان يف علوم القرآن  ،ج 1ص17
 - 3االتقان يف علوم القرآن .ج ،1ص.235
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هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاين الفاظ القرآن وما يستفاد منها ابختصار او بتوسع
و املناسبة بني املعىن االصلي و املعىن املنقول اليه ال حيتاج اىل تطويل "

1

4ـ علم اصول الفقه :2اما لشمل التخصيص و اخلرب و النص و الطاهر و اجململ
و احملكم و املشابه و االمر و النهي و النسخ اىل غري ذلك من انواع القسية و الصعاب
و االستقرار فهذا اطلق عليه عند العلماء علم اصول الفقه.3
5ـ اصول الدين(التوحيد) :و هو توسع االصول يف استنباط االدلة العقلية من
القرآن الكرمي و الشواهد االصلية و النظرية وهو مصطلح مركب من كلمتني :
 اصول :مجع مفردها اصل وهو كل ما يتبىن عليه غري سواء اكان االنبياء حسياكاألساس الذي يشيد عليه البناء فهو اصل له او كان االنبياء كليا كابتداء االحكام
اجلزئية على القواعد الكلية جاء يف الربهان "فالتوحيد تدخل فيه معرفة املخلوقات مبعرفة
اخلالق أبمسائه و صفاته و افعاله فالدالئل " :و اهلكم اله واحد".4فيه التوحيد كله يف
الذات و الصفات و االفعال .
 الفقه :و فائدة هذا العلم هي اقدره على نصب االدلة السمعية على مدلوهلا ومعرفة االحكام الشرعية بتطبيق قواعدها على االدلة (التفصيلية اليت تستنبط منها
االحكام و القضاء يف ذلك او االجتهاد يعتمد على العقل و التربير وحذف االمور و
استخراج الدليل من الكتاب و السنة و ال يؤتى اال القلة من القادرين.

 - 4التحرير و التنوير  ،حممد الطاهر بن عاشور ،ج ،1ص.12
 - 1ذكر الشوكاين ":مجيع مباحث اصول الفقه راجعة اىل اثبات اغراض ذاتية لألدلة و االحكام من حيث اثبات االدلة
لألحكام وثبوت االحكام ابألدلة "انظر ارشاد الفصول اىل حتقيق احلق من االصول حممد بن علي بن حممد الشوكاين حتقيق الشيخ
امحد عزو عناية ،ط1419(1هـ 1999/م)دار الكتاب العريب ،ط،1ص.23
 -2عرف العلماء االصول هذا العلم :القواعد اليت يوصل فيها البحث اىل االستنباط االحكام من ادلتها التفصيلية او هو العلم
هبذه القواعد .
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وقد بني املؤلف طبيعة هذا العلم بقوله ":و احكمت طائفة صحيح النظر و
صادق الفكر فيما فيه من احلالل و احلرام و سائر االحكام فاستثنوا اصوله و فرعوا
فروعه و بسطوا القول يف ذلك بسطا حسنا  ،و مسوه بعلم الفروع و ابلفقه ايضا".
 و الفقه يف اللغة  :هو الفهم يقال فقه االمر اذا فقهه او متعن فيه جنال غوامضهاما يف االصطالح :1اي يف تعريف الفقهاء له " :معرفة احكام هللا تعاىل يف افعال
املكلفني ابلوجود و احلظر و الندب و الكراهية و اإلابحة هي مشتقاه من الكتاب و
السنة و ما نصبه الشارع ملعرفتها من االدلة ،فاذا استخرجت االحكام من االدلة قبل هلا
فئة .

2

فعلم احلالل و احلرام يف االسالم مصدره القرآن و هو الشريعة العلمية و االحكام
التكليفية وما من امر شرع ابلنسبة اال كان مرجعه اىل القرآن فهو ما قال فيه العلماء  :ال
يوجد حكم شرعي اال كان له اصل يف القرآن و السنة النبوية الشريفة بنيته او شرحته و
لقد طار بعض امللحدين هبذه احلقيقة و زعموا انه ميكن االستغناء ابلقرآن عن السنة و
ذلك هو االختيار على احلقائق . 3
 6ـ قصص القرآن (التاريخ):
يقول املؤلف ومن مجلة ما اعتىن به املسلمون عناية طائفة منهم مبا (جنوا)
حواه القرآن من اخبار القرون السالفة و االمم اخلالية و نقلوا اخبارهم ووقائعهم  ،حىت
ذكروا بدء الدنيا و اول االشياء و مسوا ذلك ابلتاريخ و القصص 4وتعبري كثري من العلماء
ان قصص القرآن لون من الوان تصاريفه البيانية فقد ذكر هللا احلقائق االسالمية يف
 - 1الربهان يف علوم القرآن .ج2ص.03و انظر يف ذات املعىن :االتقان يف علوم القرآن ج 1ص 556و املشوق يف علوم
القرآن و علم البيان ابن قيم اجلوزية،ص،05مناهل العرفان ص1232
 - 2مقدمة ابن خلدون ـ دار الكتاب اللبناين،ص.798
 -3املعجزة الكربى (القرآن)-االمام حممد ابو زهرة ،ص.391انظر االتقان يف علوم القرآن
ج.2ط1403(.1هـ2003/م)،دار الفكر –بريوت لبنان ص482
 - 4اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،ص118
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القصص فلم يكن صربه فقط بل كان بياان حلقائق االسالم فمنهج القصصي يف القرآن
الكرمي منهج جامع شامل متكامل فاذا كان الباحثون اآلن يعينون نوعية املنهج الذي
ميلكونه يف حبوثهم االدبية و العلمية فان مر ذلك اىل املنهج القرآين يقول الدكتور حممد
الدايل يف كتابه املوسوم "الوحدة الفنية يف القصة القرآنية ...":ورجل التاريخ العاشق
لألخبار  ،ان غمضت علية حوادث الليل و النهار ومل تسعفه املشافهة و املناقلة او
الرواية جلأ اىل مصدرها يف قصص القرآن".....

1

اال ان الشيخ حممد عبده يرى ان ترتيب االحداث يف القصص القرآين ليس قائما
على االساس التارخيي الذي يضطلع به املؤرخون و امنا يرجع اىل اعتبار بالغي يف غايته
حتريك العواطف و الوجدان "2و يعقب الدكتور عدانن زرزور 3على ذلك ان يوضح
القيمة التارخيية للقصة القرآنية و قيمتها و اقامة الدليل السريع على ان القصص القرآين
اتريخ اثبت و اخبار سلفت وحوادث وقعت  ،و هلذا وصف هللا تعاىل قصص القرآن
أبهنا احلق :فقال تعاىل "أن هذا لعو القصص احلق) 4و هو ما ذهب اليه القاضي عياض
يف الشفاء و الشيخ حممد ابو زهرة يف املعجزة الكربى.
 7ـ اخلطابة و الوعظ :ومن مجلة العلوم اليت اوالها العلماء عناية(:امثال وحكم).
و املواعظ وذكرة املوت وامليعاد و احلساب و اجلنة و النار

1
2

5

 الوحدة الفنية يف القصة القرآنية .د .حممد الدايل –ط1414(1هـ1993/م).آمون للطباعة و التجليد.ص.16 -تفسري املنار ـ الشيخ حممدعبده(،أتليف العالمة رشيد رضا)ط.1ج12مطبعة املنار،ص101

 -3القرآن ونصوصه ،د عدانن زرزور 1400(،هـ1980/م).مطبعة خالد بن الوليد ،ص333
 - 4سورة آل عمران اآلية64
- 5إعجاز القرآن و البالغة النبوية ص ،118أنظر االتقان اجلزء  2ص  162و أيضا املعجزة الكربى ص .419
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 .8وعلم للواقيت :وهو ضرب من اضراب العلوم اليت تعرف عنها ازمنة الليايل
واالايم واحواهلا ومقاديرها ملعرفة زمن العبادات فالعامل ينظر إىل ما فيه الكن الدالة على
احلكم الباهرة يف الليل .
 -9علم املواريث (الفرائض) " :وأخذ القوم مبا فيه آية املواريث من ذكر السهام
وارجاءها وغري ذلك علم الفرائض و استنبطوا منها من ذكر النصف و الثلث و الربع و
السدس والثمن حساب الفرائض ومسائل اهلول و استخرجوا منه احكام الوصااي القرآن
الكرمي بيان املرياث ابلتفصيل و مل يكن يف السنة النبوية تفصيل يف القرآن و لكن فيها
تطبيق ألحكامه و توضيح ملا عساه يستغلق على بعض االفهام فالقرآن بني مرياث
االوالد واالبوين والزوجني ومرياث اوالد االم والعلماء درسوا كل ذلك وبينوه وقعدوا له
القواعد و صنفوا فيه مستنبطني منه ما يفيد و ينفع من االحكام الشرعية رمحة ابلعاملني.
 -10املعاين والبيان والبديع:
وهو العناية االدبية جبانب من جوانب االعجاز القرآين واختص به الدابء و
الشعراء فنظروا إىل جوالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق واملبادئ و املقاطع
واملخالص والتلوين يف اخلطاب واالطناب واالجياز و غري ذلك تطلق كلمة البديع يف
اصطالح النقد والبالغة على اخلصائص الفنية (املتعلقة ابلصناعة الكالمية وأتليف
الكالم ونظمه ونعين ابخلصائص الفنية هذه االستعماالت اخلارجية عن اصل وضع اللغة
،اليت يراد هبا فوق إفادة اصل املعىن زينة او قوة فيه و على ذلك قول ابن رشيق":
واإلبداع إتيان الشاعر ابملستطرف الذي مل جتري العادة مبثله مث لزمته التسمية حىت قيل له
بديع وإن كثر تكرره فاذا مت للشاعر ان أييت مبعىن خمرتع يف لفظ بديع فقد استوىل على
االمد وحاز قصب السبق" 1جاء يف التحرير انه من الوجوه اليت جاء هبا القرآن معجزا

- 1التحرير و التنوير ،الشيخ حممد بن الطاهر بن عاشور،ج 1ص .140
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العرب ":ما ابدعه القرآن من افانني التصرف يف نظم الكالم مما مل يكن معهودا يف
اساليب العرب ولكنه غري خارج عما مسح به اللغة "

1

واإلجياز من مذاهب العرب يف كالمها إذ ان العرب ختتصر الكالم ليخفقوه لعلم
املستمع بتمامه فكانه يف متام القول  :ويقولون :ربنا ما خلقت هذا أبطالء ويف قوله
تعاىل ":واشربوا يف قلوهبم العجل"  2يقول يسقوه حىت غلب عليه جمازه جماز املختصر

3

اما الفراء فريى ان من شان العرب إلجياز وتقليل الكالم فيحذفون من الكالم قصدا
للتخفيف و يقول ":والكتاب اعرب واقوى يف احلجة من الشعر "حتاسبينا ما قيل :ان
النحاة قد جعلوا الشعر اصال للقرآن.
وقد عرف اجلاحظ اإلجياز بقوله :لو ان قائال قال لبعضنا  :ما اإلجياز
؟لظننت انه يقول االختصار و اإلجياز عنده ليس يعين به قلة عدد احلروف و اللفظ بل
البد ان يكون متطابقا ملقتصر احلال وان يكون السامع على العلم به .
يقول" :و االجياز ليس يعين به قلة عدد احلروف و اللفظ وقد يكون الباب
من الكالم من اتى فيما يسع بطن طومار فقد اوجز و كذلك االطالة وامنا ينبغي له ان
حيذف بقدر ما ال يكون سببا إلغالقه و ال يردد و هو يكتفي يف االفهام بشطره فما
فضل عن املقدار فهو اخلطل"4و يضيف على ذلك فيقول "ويل كتاب مجعت فيه آايت
من القرآن :لتعرف هبا فصل ما بني االجياز و احلذف و بني الزوائد و الفضول و
االستعارات .فإذا قرأت فضلها يف االجياز.
و اختلف من بيت االجياز و االضباب و انشطة وهي املساواة اوال ويقول
السيوطي واعلم ان االجياز و االطناب من اعظم انواع البالغة حىت يقل صاحب سر
1

 اعجاز القران والبالغة النبوية  ،مصطفى صادق الرافعي ن ص سورة البقرة االية 932 - 3انظر قضية االعجاز القرآين و اثرها يف تدوين البالغة العربية ،د  ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة ص ،104وانظر ايضا :جماز
القرآن ،اليب عبيدة،ج،1ص.10
4
 احليوان ،اجلاحظ،ج،1ص.90245
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عن بعضهم انه قال  :البالغة هي االجياز و االطناب و قال صاحب

الكشاف :كما انه جيب على البليغ يف مظان االمجال ان يوجز و جيمل فكذلك
الواجب عليه يف موارد التفصيل ان يفصل و يشبع "انتهى كالم السيوطي.
نذهب يف كل مذهب ،او كما نقول اليوم "انه يفسح اجملال خليال امللتقى و على
لف غريه يف مسالة بالغة االطناب ":اذا كان االطناب ال منزلة اال و حيس اكثر منها
فاألطناب مشيئة اجياز".2
هذه اشارة وحملة عن قصد املؤلف مبعىن البيان و البديع و االجياز بنيته يف شيء من
االختصار ألنه سيأيت بيانه تفصيال يف املباحث القادمة.
 2ـ القرآن والعلوم االسالمية:
احتار املؤلف يف هذا الفصل ان ينتقل بنا يف رحلة اترخيية أتصيلية لتطور
خمتلف العلوم بسبب من القرآن الكرمي  ،متصفحا لوريقات من اتريخ الفنون املختلفة
كالتفسري و االدب و الفقه يف خمتلف العصور اليت ازدهرت فيه كما يبني يف هذا الفصل
ايضا دور اخللفاء االمويني و العباسيني انتهاء اىل عصر الراشدين يف حبث هذه العلوم و
العناية هبا ":و لسنا نريد ان خنوض يف الكشف عن مبدأ انتشار العلوم النظرية و العلل
الباعثة عليها ،ومن كان مع اهلها من اخللفاء و من كان عليهم فلذلك موضع يف كتاب
التاريخ هو 3املك به و اوىف ،غري اننا نوثق الكلمة يف ان القرآن الكرمي هو كان سبب
العلوم و مرجعها كله أبنه ما من علم اال وقد نظر اهله يف القرآن و اخذوا منه مادة
علمهم او مادة احلياة له  ،فقد كانت سطوة الناس يف االجيال االوىل من العامة شديدة
على اهل العلوم النظرية .اال ان جيعلوا بينها و بني القرآن سببا من التأويل و االستشهاد

 هو  :ابن سنان اخلفاجي ( ت 466هـ) - 2االتقان يف علوم القرآن،ج،2ص.69
 -3ثالث رسائل يف اعجاز القرآن،ص.80
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و النظر واشار يف ذلك اىل نشأة :علوم التفسري و انواعها و تطورها ،و اجتهادات
العلماء يف معرفة معاين القرآن و مقاصده ومل يكتف بذلك لتظهر سعة ثقافة الرافعي و
احاطته بفنون خمتلفة من العلوم كالفلسفة و التاريخ و االدب و الشعر ،و احاطته مبا
حوته امهات التصانيف و التأليف الزاخرة مبا جادت به العقول و احلجى يف خمتلف
العصور.1
"يذكر امحد امني و يصف هذه احلقبة قائال" :أول ما نالحظ ان االمة االسالمية
يف هذا العصر خطت خطوة جديدة يف حياهتا العقلية و حركاهتا العلمية و كان هذا
نتيجة الزمة لكل ما احاط هبا من بيئة طبيعية و اجتماعية .2
و من مميزات العصر العباسي ظهور حركة "التدوين "يف كل فروع العلم و منها
الفقه 3وقد كانت الفاظ القرآن مادة كبرية من مواد اللغة اجتهد العلماء يف حتديد
معانيها ،وكان حافزا هلم على الرحلة و الرواية لتبني مدلوهلا .فعلم التفسري يف العصر
العباسي اختذ شكل احلديث بل كان جزءا منه ،واباب من ابوابه  ،مث جاءت اخلطوة الثانية
وهي جتريد ما ورد يف احلديث املرفوع و املوقوف من التفسري و قد دعا بذلك قوم من
التابعني اختص كل مجاعة جبمع تفسري عامل مصرهم فغىن املكيون برواية ما ورد من
التفسري عن ابن عباس امللكي ،كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جري  ،وعزا التابعون من
الكوفيني برواية ما ورد عن ابن مسعود الكويف.
و ما لتحيز الرافعي هذا لبوجه من التاريخ االبيان لفضل القرآن على العلوم الدينية
و العقلية فشغل يف هذا الفصل جبمع اشاوات خمتصرة لتطور بعض العلوم املتعلقة بعلوم
القرآن كالتفسري و الفقه ومدى أتثر العوام مبا طر أعلى االمة العربية من تغريات سياسية
و اجتماعية و عقلية .
 - 1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص123
 - 2ضحى االسالم ،امحد امني،ج،2ص01
 -3نفس املصدر،ص171
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ادى هذا اىل ظهور مناهج علمية و تعدد طرف و اساليب التفسري  ،وكما كان
احلديث فيه الوضاع و الصادق فكذلك التفسري و الرافعي يبني ذلك على وجه أتكيد
ألمهية العلوم و القرآن و ما زال سبب هلا :فإنه ال يعرف يف اتريخ العامل كله ،من لدن
ارخ الناس ،كتاب بلغت عليه الشروع و التفاسري و االقوال و املصنفات املختلفة ما بلغ
من ذلك على القرآن الكرمي "

1

ال عيار اخذ انه قد حدث اختالف بني املسلمني من الناحية السياسية و كان
هلذا صداه يف العقائد فكان نقاش عقائدي بني املسلمني  ،وهذا النقاش سار مع احلياة
العلمية خبط مواز للعلوم االخرى حىت نضجت العقائد نتيجة الصراع الفكري و
السياسي .
و احلقيقة ان تقسيم التاريخ العباسي اىل فرتات و تسميته أبمساء القائمني على
السلطة قد يكون حمببا من الناحية الفكرية و العلمية  .الن العلوم االسالمية اليت منشؤها
القرآن مل تتوقف او تفرت منذ ان بعث النيب صلى هللا عليه وسلم اىل يومنا هذا بل سارت
على الناموس الطبيعي لتطور العلوم بصرف النظر عن التقلبات السياسية.
أ-العلوم العقلية و اثرها على الدراسات القرآنية و التفسري:2
دخلت الفكر االسالمي مذاهب دخيلة حادت عن العقيدة االسالمية ،وقد
جاء ذلك كنتيجة حتمية للفتوحات االسالمية اليت سيطرت على حضارات كثرية كما
سبق و ان اشرت على ضوء ما اشار اليه الرافعي و كان النقاش بني املسلمني يف اصول
العقيدة ينتصر اهل احلق حلقهم ابملنطق و الفلسفة و براهينهم و يزيغ اهل الضالل يف
متاهات الفلسفة و اقيسة املنطق .

 -1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص124

 - 2عندما نذكر العلوم العقلية تقفز اىل الذهن ما اابلقة القدماء على بعض اجلهود الفكرية يف العصور املتأخرة بعد وفاة النيب
صلى هللا عليه وسلم (القرن الثالث و الرابع اهلجري )و اقصد هنا *الفرق الكالمية" و عادة ما يطلق هذا املصطلح على املعتزلة
و الشيعة .
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 1ـ الشيعة :و يطلق عليهم الروافض 1بدات ارهاصات هذه الفكرة ان صح
التعبري او هذه الظاهرة بعد مقتل سيدان عثمان رضي هللا عنه اال ان عقيدهتم و ضحت
اكثر لظاهرة سياسية او دينية و للكن كظاهرة علمية ايضا و الشيعة فرق كثرية جدا
اما عقائدهم يف الذات و الصفات يف نفس عقائد املعتزلة و قد اثرت هذه العقائد على
تفسري القرآن حىت بلغ ببعضهم القول ان القرآن حمرف ومن اشهر تفاسريهم تفسري
الطربسي و الطوسي و تفسري ايب احلسن العسكري 2ومن الفرق اليت اشار اليها الرافعي
هم االثنا عشرية و هم على ما جاء يف التفسري و املفسرون للذهيب 3مييلون ابلقرآن حنو
عقائدهم و يلوونه حسب اهوائهم و مذاهبهم و هؤالء ليس هلم يف تفسريهم املذهيب
مستند صحيح يستندون اليه امنا هي اوهام و خرافات منه اعتقادهم أبن :مجع القرآن
وأتويله هو كتاب مجع فيه علي(كرم هللا وجه)القرآن على ترتيب النزول .اجلامعة :وهي
كتاب طوله سبعون ذراعا من إمالء الرسول صلى هللا عليه وسلم و خط علي عليه
السالم مكتوب على اجللد املسمى ابلرق يف عوض اجللد مجعت اجللود بعضها ببعض
حىت بلغ طوهلا سبعني ذراعا و عدها من مؤلفات علي ابعتبار أنه كتبها و رتبها من قول
رسول هللا(صلى هللا عليه و سلم).
أما :احلفر فقد ذكره ابن خلدون يف مقدمته و ابن قتيبة يف أتويل خمتلف احلديث
يقول ابن خلدون ":و اعلم ان كتاب احلفر كان اصله ان هارون بن سعد العجلي
و هو راس الزيدية كان له كتاب يرويه جعفر الصادق و فيه علم ما سيقع ألهل البني
 - 1انظر :أتويل خمتلف احلديث ابن قتيبة االمام ايب حممد عبد هللا بن سلم بن قتيبة (حتقيق حممد حمي الدين
االصفر)ط2مؤسسة االشراق ص 122جاء يف التخصص :قال ارفض القوم اجلهم ارسلوها بال رعاء و قال ابن السكيت
:الرفض االبل املتفرقة و مسي الروافض من الشيعة الهنم تركوا زيد بن علي انظر :البن سيده حتقيق(خليل ابراهيم جفال
)ج2دار احياء الرتاث العريب ص 173و انظر ايضا كتاب العني الفوا هيدي (حتقيق د مهدي املخزومي .د .إبراهيم السامرائي
)ج(7بدون سنة طبع)دار مكتبة اهلالل ص29

 - 2التفسري و املفسرون ج، 4ص125

 -3انظر  :التفسري و املفسرون ،الذهيب،ج،2ص،16و انظر ايضا :أتويل خمتلف احلديث ،ابن قتيبة ،ص،122و املقدمة ابن
خلدون .
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على العموم و لبعض االشخاص منهم على اخلصوص ،و قع ذلك جلعفر و نظائره من
رجاالهتم علوا طريق الكرامة و الكشف الذي يقع ملثلهم من االولياء و كان مكتواب عند
جعفر يف جلد ثور صغري فرواه عنه هارون العجلي ،وكتبه ومساه اجلفر ابسم اجللد الذي
كتب فيه الن احلفر يف اللغة هو الصغري و صار هذا االسم علما على هذا الكتاب
عندهم ،و كان يف تفسري القرآن و ما يف ابطنه من غرائب املعاين مروية عن جعفر
الصادق و هذا الكتاب مل تتصل رواتبه و ال عرف عينة و امنا يظهر منه شواذ من
الكلمات ال يصحبها دليل ،و لوضع السند اىل جعفر الصادق لكان فيه نعم املستند من
نفسه او من رجال قومه  ،فهم أهل كرامات".1
و للروافض هوطقاهتم و احنرافاهتم العلمية و العقلية ال يسعين يف هذا البحث
الرقوق عندها تفصيال امنا اردت بيان منهج الرافعي و آرائه فيما يتعلق مبذاهب املفسرين
و كذا اجتاهات الدراسات القرآنية و تطورها و اثر القرآن يف ترسيخ اللغة و استمرار
بقائها  .وقد ادرج املؤلف يف حاشيته الصفحة رأيه يف مذهب الشيعة و انظر سيدي
القارئ تعقيده بعد بيان آراء العلماء يف امهات الكتب ككشف الظنون و مقدمته ابن
خلدون  ،واحق امام رايه يف املسالة ":و عندان ان كل ذلك موضوع و ابطل ،وان
الكالم فيه اسلوب من اساليب القصص و ضرب من التهويل و املبالغة وال نظن ان علم
ما كان وما يكون شيء يسعه أو يسع الرمز اليه جلد ثور ،اال ان يكون هذا الثور هو
الذي قيل فيه إنه كان حيمل االرض حتميا على احد قرنيه "فهو يذهب مذهب الذهيب
يف ابطال قوله الشيعة ووصف آرائهم ابهلرطقة و اخليال و ليس املؤلف او الذهيب و
حدمها من يرى يف مذاهب الروافض مغاالة وبعد عن احلقائق العلمية و الرباهني العقلية
الدامغة.2

 - 1انظر هامش ص124من كتاب املؤلف :اعجاز القرآن و البالغة النبوية.
 -2املال و النحل .الشهر ستاين(،ت548هـ)،ج،1مؤسسة احلليب،ص.19
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و مع اتفاق مجهور العلماء على تفسري الشيعة و ضالهلم اال ان الرافعي يف هذا
املقام ليس بصدد بيان ضالل عقائدهم امنا بيان مسألة علمية تتعلق بدراسة القرآن و
عوملة و انتحال فصل املسألة عن املسألة .وقد اشار املستشرق .
جولد تسهري :و ال يقنع الشيعة ايضا حبمل عبارات القرآن و استعماالته على
احداث و اشخاص من عهد االسالم املبكر و حروبه االوىل على اخلالفة السائدة بل
كان البد ان يشتمل القرآن على نظامهم ومنهجهم اىل اقصى نتائجه كذلك ينبغي ان
يكون يف القرآن مكان التتويج نظريتهم يف االمامة و تصحيحها و لظهور االمام احملتجب
يف مستقبل الزمان"1و يشري الرافعي يف هذا املقام اىل بعض غريب تفاسريهم كتلك اليت
ادخلوا عليها احلساب كتفسريهم لقوله تعاىل ":اان انزلناه يف ليلة القدر ،وما ادراك ما ليلة
القدر ،ليلة القدر خري من الف شهر "قالوا يعين أبن شهر مدة الدولة االموية .فقد
كانت اايمها خالصة ثالاث ومثانني سنة و اربعة اشهر جمموعها الف شهر سواء.2وهو ما
نسب اىل احلسن بن علي رضي هللا عنهما" .وذكر احلافظ كثري يف تفسريه مجلة من
االخبار عن مناسبة نزول هذه اآلية وخلص قول الشيعة :و قال سفيان الثوري :بلغين عن
جماهد :ليلة القدر خري من الف شهر قال عملها صيامها وقيامها خري من الف شهر
.رواه ابن جرير وهذا القول أبهنا افضل من عبادة الف شهر ،و ليس فيها ليلة القدر هو
اختيار ابن جرير وهو الصواب ال ما عاداه و ذكر ايضا يف بيان ذلك ":قلت و قول
القاسم بن الفضل احلداين انه حسب مدة بين امية فوجدها الف شهر ال تزيد يوما و ال
تنخفض  ،ليس بصحيح خان معاوية بن ايب سفيان (رضي هللا عنه)استقل ابمللك حني
سلم اليه احلسن بن علي احلمرة سنة اربعني ،و اجتمعت البيعة ملعاوية و مسي ذلك عام
املبايعة مث استمروا فيها متتابعني ابلشام و غريها مل خترج عنها االمدة دولة عبد هللا بن
- 1مذاهب التفسري االسالمي،ترمجة،د.عبد احلليم النجار ،مكتبة اخلاجني القاهرة1374(،هـ1955/م).القاهرةص/333.انظر
االتقان يف علوم القرآن .ج2ص.244
 - 2اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص.125
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الزبري يف احلرمني و االهواز و بعض البالد قريبا من تسع سنني .لكن مل تزل يدهم عن
االمرة ابلكلية بل عن بعض البالد ،اىل ان استلمهم بنوا العباس اخلالفة "كذلك ذكره
ابن عطية يف احملرر الوجيز ،ابن جرير الطربي 1يف جامع البيان.2
 التفسري و التاريخ  :ويذكر الرافعي مناذج عن تفسري القرآن الكرمي تفسريا اترخيياو يذكرها هنا ":عمرو بن فائد ابو علي االسواري" وهو ابن القصاص و ذكره اجلاحظ
يف البيان و التبيني اذ يقول ":مث قص يف مسجده ابو علي االسواري و هو عمرو بن
قائد مئتا و ثالثني سنة ،فابتدأ هلم يف تفسري سورة البقرة فما ختم القرآن .
حىت مات النه كان حافظا للسري و لوجوه التأويالت فكان رمبا يفسر آية واحدة
يف عدة اسابيع كأن اآلية ذكر فيها يوم بدر و كان هو حيفظ مما جيوز الن يكف يف
ذلك من االحاديث الكثرية و كان يقص يف فنون كثرية من القصص و جيعل للقرآن
نصيبا من ذلك و كان يونس بن حبيب يسمع منه كالم العرب و حيتج خبصاله احملمودة
كثرية. 3و يذكر املؤلف ذلك يف اجلزء االول من اتريخ آداب العرب.4
املتصوفة و تفسري القرآن :وهم ال يبتعدون كثريا عن املنهج الباطين يف تفسري القرآن فتكاد تفاسريهم شبه
تفاسري الشيعة .وقد فسر الصوفية القرآن من خالل منهج عرفاين خاص او يف ضوء
الروح كما قال الباحث املصري جولد ستيهر.و الباطنية نقضوا عرى التفسري من اساسه

- 1و ابن جرير الطربي جامع البيان يف تفسري القرآن،حتقيق بن عبد احملسن الرتكي ط،1دار فجر للطباعة و النشر ج 2ص
.546
 -2تفسري القرآن العظيم .اجلاحظ ابن كثري .ج،8ص.441انظر احملرر الوجيز،ج5ص.505
 - 3البيان و التبيني ،اجلاحظ ،حتقيق(احملامي فوزي عطوي)ط1968(1م)،ج،1ص.153
 - 4انظر :اتريخ آداابلعرب ،مصطفى صادق الرافعي،ط1394(4هـ1974/م) ج،1ص382و انظر ايضا :الربهان يف علوم
القرآن .ج،2ص67وما بعدها.
252

الفصل الثاني

إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي

و هدموا قاعدته اليت وجب على املفسر االحاطة هبا كما اشرتط للمفسر عند العلماء اذ
زعم الباطنية ان النصوص ليست على ظاهرها الذي تدل عليه حبسب الوضع اللغوي بل
ان هلا معاين (ابطنية)ال يعرفها اال االمام املسؤول عن التأويل  ،وميكن تعريف هذا
التأويل أبنه صوف اللفظ عن معناه -او عن ظاهر معناه بال دليل او قرينة و هلذا قال
االمام الغزايل يف هذه التأويالت :إهنا تكذيبات عرب عنها ابلتأويالت 4.هذا ويعرف
تفسري املتصوفة ابلتفسري االشاري.
و بني تفسري الصوفية و الباطنية اجتماع و افرتاق ،فقد اجتمعوا يف ان كليهما ال
يعتمد اللغة العربية و دالالت االلفاظ و ال االجتهاد و النظر العقلي املنطلق من هذه
اللغة و الدالالت ،و املؤسس على اصول الشريعة و مقاصدها و قواعد التفسري و حدود
التأويل ووجه افرتاقهما :ان الباطنية يفسرون اآلايت مجيعا بنهام املنبوذة او املكذوبة ،و
اليت اخرتعوها ليعطلوا احكام الشريعة االسالمية ،او ليقلبوا حكمة القرآن  ،فيكونوا
بذلك قد فرغوا القرآن من حمتواه او من معاينه .و خرجوا عليه و ابطلوا احكامه .اما
اصحاب التفسري االشاري من الصوفية فيسلمون أبن املراد من القرآن تلك املعاين اليت
تدل عليها اللغة و اليت يذكرها اهل العلم ابلتفسري غري اهنم يذكرون عند تفسري اآلية
معاين اخرى اضافية  .وقد اشرتط العلماء يف قبول التفسري االشاري اال حيل حمل الظاهر،
أو أال يدعى أنه هو املراد و حده دون الظاهر ،فضال عن اشرتاطهم اال يكون منافيا
له.1
و يعتز صاحب "الفتوحات االهلية" زعيم التصوف الفلسفي النظري و هو تفسري
اآلايت القرآنية تفسريا يتفق مع نظرايته الصوفية ،سواء كان ذلك يف التفسري املشهور
ابمسه او يف الكتب اليت تنسب اليه كالفصوص و هو من اصحاب نظرية وحدة الوجود

 - 1علوم القرآن و اعجازه و اتريخ توثيقه ،د ،عدانن حممد زرزور ،دار االعالم ،ص.353
253

الفصل الثاني

إعجاز القرآن عند مصطفى صادق الرافعي

،ويشري اليه الرافعي يف حاشية الكتاب عند تفسري حميي الدين ابن عريب 1قوله تعاىل
"وكل شيء احصيناه يف امام مبني "ان قوله احصيناه يدل على انه تعاىل ما اودع فيه اال
علو ما متناهية مع كوهنا خارجة عن احلصر لنا .و قال :وقد سألت بعض العلماء ابهلل
تعاىل هل يصح الحد حصر (امهات)هذه العلوم؟ فقال نعم هي مائة الف نوع و تسعة
وعشرون الف نوع و ستمائة نوع ،كل نوع منها حيتوي على علوم ال يعلمها اال هللا
تعاىل.و ليس كل علماء املتصوفة على ضاللة فمنهم من يشهد له ابلعلم و الزايدة يف
هذا الفن :و هناية القول يف هذا الفصل أن القرآن منهل ال ينصب ما زال العلماء
ينهلون من روافده املتعددة و فنونه املختلفة فما استطاعوا له طوال ،و ان الذي حياول
بشكل من االشكال احصاء علوم القرآن ضرب من اخليال او اجلنون  ،و اما التفسري
فمناهجه و اساليبه و كتبه عند العلماء على مر الزمن و التاريخ كعلم مدون وفن له
قواعده و ضوابطه كثرية كما ذكر الرافعي نقال عن كتاب كشف الظنون.اذ عد اكثر من
ثالمثائة اسم و الرجل امنا عد بعضها.2
)3التفسري العلمي للقرآن الكرمي و رأي الرافعي:
 .1مفهوم التفسري العلمي :
هو شكل من اشكال البحث املوضوعي يف تفسري القرآن الكرمي ،و ال ميكن اجلزم انه
ضيع احملدثني و نتيجة جهودهم ،و لكن قبل اخلوض يف مسألة هذا املنهج اليت عرض هلا
 - 1ابن عريب هو :ولد ابو بكر حممد بن علي ،من قبيلة حامت الطائي و املعروف "ابن عريب" أبلقاب "حميي الدين" و الشيخ
االكرب ،و ابن افالطون يف مدينة مرسيه 17رمضان 560هـ يف عهد خالفة املستنجر يف املشرق من اسرة غنية نبيلة ،كان كثري
الرجال من مؤلفاته :الفتحات املكية ،فصوص احلكم ،ديوان ترمجان االشواق ،كتاب اليقني تويف ابن عريب يف دمشق
عام638هـ1240/م،و دفن بقاسيون /انظر :اسني بالثيوس(ابن غريب حياته و مذهبه ) ترمجة عبد الرمحن بدوي
،ط(1979م)،و كالة املطبوعات،ص 5و ما بعدها .
 -2انظر اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،ص126و انظر ايضا :كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ،مصطفى بن عبد
هللا(حاجي خليفة )،ط(1941م)،مكتبة املثىن بغدادج1ص.427
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الرافعي يف كتابه ،و اشار اليها يف غري ما موضوع من كتبه ،و قبل االطالع على موقفه
من هذا النوع من التفاسري البد من معرفة معىن و مفهوم التفسري العلمي.
يراد به االستناد اىل حقائق العلم التجريدي .و نظرايته .يف شرح آايت الطبيعة ،و
خلق االنسان و اليت وردت يف القرآن الكرمي يف سياقات شىت ،و مواضع متعددة و
عرف ايضا ابلكوين ،او تفسري اآلايت الكونية.1
وقال املتكلمون انه صفة يتجلى هبما الذمر ملن قامت به وزعم املاديون انه ليس ال
اخلصوص اليقينيات اليت تستند اىل احلس وحده .
وقال علماء التدوين :انه املسائل املضبوطة جبهة واحدة و الغالب ان تكون تلك
املسائل نظرية كلية و قد تكون ضرورية وقد تكون جزئية 2و منا تعريف للعلم اما
املصطلح فما وجب امجاع بني املؤلفني و الباحثني على حتديد مفهوم موحد جامع و
اكثر الكتب اليت كان شاغلها التفسري العلمي او االعجاز العلمي تكاد ختلو من
التحديدات االصطالحية.
اسباب ظهوره :كثر كالم الناس يف هذا اللون قدميا و حديثا ال نتساءل مجيعا ما سبب
ظهور هذا النوع من ذكر الكونيات يف القرآن الكرمي:
.1إقامة احلجة على اخللق بذكر آايت هللا يف اآلفاق و االرض و االنفس .
.2حتريك اآلذان ان تتوثب اللتماس املزيد من آايت هللا للبحث يف اسرار الكون و
طبائع املادة .
.3حماولة بعض املسلمني اللحاق ابلركب العلمي و التأكد من عدم معارضة القرآن و
االسالم للعلم.

 - 1التفسري و املفسرون ،الذهيب،ج،4ص.380
 -2مناهل العرفان ،عبد العظيم الزرقاين ج،1ص.14
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وال بد هنا من التفريق بني االعجاز العلمي و التفسري العلمي ،فاألخري سبق بيانه
من التحديد الذي سبق و ذكرته اما االعجاز العلمي فهو اخبار القرآن و السنة و النبوية
حبقيقة اثبتها العلم التجرييب اخريا و ثبت عدم امكانية ادراكها ابلوسائل البشرية يف زمن
الرسول صلى هللا عليه وسلم
و ليس الرافعي وحده من مال اىل هذا النوع من االعجاز او التفسري كذلك جند
العالمة جالل الدين (السيوطي و االمام الغزايل(1ت505هـ)ينحو منحىن الرافعي يف
القول ابلتفسري العلمي ،و يقرر ذلك بوضوح و توسع يف كتابه االتقان فانظر قوله يف
النوع اخلامس و الستون ":و قد احتوى على علوم اخرى من علوم االوائل مثل الطب و
اجلدل و اهليئة و اهلندسة و اجلرب و املقابلة و النجامة و غري ذلك ...........و اما
اهليئة ففي تضاعيف سورة من اآلايت اليت ذكر فيها ملكوت السموات و االرض وما
ثب يف العامل العلوي و السفلي من املخلوقات.2و االمام الرازي رائد هذا املنهج من
الناحية التطبيقية و قول منهجه ابلنقد حىت قيل عن تفسريه يف كشف الظنون :ان االمام
فخر الدين الرازي مأل تفسريه أبقوال احلكماء و الفالسفة وخرج من شيء اىل شيء حىت
يقضي الناظر العجب .و قليل عنه يف البحر احمليط :مجع االمام الرازي يف تفسريه أشياء
كثرية طويلة ال حاجة هبا يف علم التفسري ،و لذلك قال بعض العلماء "فيه كل شيء اال
التفسري"

3

وقد افرد الذهيب يف مؤلفة رأي إمام االصويل الشاطيب (ت720هـ)دون غريه ملع
العلم ان هذا املنهج قد واجه موجة من االعرتاضات اليت ابدى فيها العلماء و الكتاب

 - 1التفسري و املفسرون ،الذهيب،ج،4ص.382
 - 2االتقان يف علوم القرآن ،ج،2ص.162
 - 3انظر :التفسري و املفسرون ،ج،4ص،54فكرة إعجاز القرآن ،د ،نعيم احلمصي ،ص.101
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انكارهم للتفسري العلمي مفسدين آراء اصحابه ،وقد آليت على نفسي ان اعرج إبجياز
على اوجه و اسباب رد املنكرين و حججهم و اخلروج من ذلك اىل رأي الرافعي يف
املسألة:
 .1يرى اكثرهم ان حماوالت التفسري العلمي وصلت يف كثري من االحيان اىل تربير و قعود
املسلمني و ختلفهم يف ميدان البحث العلمي ،و كذا بسبب انطوائها على معىن التعويض
للمتخلف عن هذا القعود و ان كان هذه احلجة عند الشاطيب اضعف من اعتبارها .
.2مغاالة الناس يف تفسري القرآن تبلك النظرايت كأداة بقلب كتب التفسري اىل كتب يف
علم االحياء او الفلك او الطب ،وذلك بنقل ما اكتشفه االوروبيون يف هذا الباب و
حشو كتب التفسري فيه ألدىن مناسبه.1
.3يرى بعضهم أن هذا االجتاه من التفسري غري سديد و ذلك الن العلم يف قلقو تغيري
دائم ،ينقص اليوم ما اقره ابالمس و احلقائق العلمية تبقى اثبتة يف نظر العلماء حىت
متحضها حقائق اخرى فكيف جيوز يف املنهج الصحيح ان حيتكم يف آايت هللا اليت ال
أيتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها اىل تلك النظرايت القلقة املتغرية او اخلاضعة
للتغيري.2
.4ـ ان القرآن كتاب كامل يف موضوعه اضخم من العلوم الكونية .
 .5احلقائق القرآنية حقائق هنائية قاطعة مطلقة .اما ما حييل اليه البحث العلمي
االنساين بكل ادواته هي حقائق غري هنائية مقيدة ابلتجربة و الفحص .
 .6احلقائق العلمية او االحرى بنا ان نسميها (فروض علمية )و كل النظرايت اخلاصة
نشأة االنسان و اطواره و نشأة اجملتمعات ال ميكننا اعتبارها حقائق علمية حىت ابلقياس
 -1مناهج التفسري من العصر االول اىل العصر احلديث ،ج.1ص 58وما بعدها.
 - 2حملات يف علوم القرآن ،حممد بن لطفي الصباغ ص 292وص،294وهو رأي الشاطيب يف املوافقات  ،و الذهيب ،وسيد
قطب و مجهرة من العلماء ،انظر ايضا :فكرة االعجاز القرآين ،نعيم احلمصي.
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االنساين و امنا هي نظرايت و فروض ،كل قيمتها اهنا تصلح لتفسري اكرب قدر من
الظواهر الكونية او احليوية او النفسية او االجتماعية اىل ان يظهر فرض آخر ليفسر قدرا
آخر اكرب من الظواهر.
 راي مصطفى صادق الرافعي:
وحنن بصدد احلديث عن اآلايت الكونية ،او التفسري العلمي ،و إزاء موقف موضوعي
يقتضي الوقوف موقف احمللل الواصف ،ال املنتقد ،اجد الرافعي يرفع راية االعجاز العلمي
بل و جيعل منه من اهم وجوه االعجاز و يرجع يف ذلك اىل مؤلف من مؤلفات معاصريه
":الفلكي املشهور الغازي امحد خمتار ابشا :وهو دايين تركي .....من كبار القادة
العثمانيني تعلم إبستنبول وتنقل يف اعمال ابجملاز و اليمن و اسبانيا ومصر (مندواب
ساميا)و عاد اىل بالده من اعضاء جملس االعيان سنة (1908م)وكان صدر اعظم سنة
(1913م)و تويف ابألسبانة لقب الغازي حلسن بالئه يف احلرب الرتكية الروسية وكان
جييد العربية اال انه ضيق كتبه ابللغة الرتكية و ترجم شفيف لكن 1بعضها مثل (رايض
املختار مرآة امليقات و االدوار ).و إصالح التقومي و التقومي املايل.2
و الكتاب تفسري لسبعني آية من كتاب هللا مفسرة تفسريا علميا ،اعتمد فيه
الكاتب و يقرر املؤلف ان ذكر اآلايت الكونية و العلمية يف القرآن دليل على نوع آخر
من االعجاز ،فالزمن زمن علم وهو متجه اليه مبا هو متاح من ادوات البحث و الدليل و
سيكون ذلك احد اسباب اجلوهرية للتقدم احلضاري ،فالدين حجة عقلية و سيكون
العقل آخر االنبياء يف االرض.
فالقرآن رسم لإلنسان هذا املنهج و حثه عليه و طلب منه تطبيقه ،وهلذا مل يكن
بدعا ان يؤيت مثراته يف العامل االسالمي على النحو املعروف يف التاريخ .
 - 1شفيق ،يكننب منصور ابشا بن امحد يكن ،عامل ابلقانون و الرايضيات ولد ابلقاهرة ،وتويف فيها ،له مؤلفات يف علم احلساب
و حساب التفاضل و التكامل و ترمجات كتاريخ /االعالم ج3ص159
 -2انظر االعالم ،خري الدين الزركلي ،ط،)2002(5دار العلم للماليني ،ج،1ص255
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قال الغازي يف مقدمته كتابه وهو ما نقله الرافعي ":و يف القرآن غري ما يكفل
للهيئة االجتماعية سعادهتا و سالمتها يف معاشها و معادها مما حواة من الدساتري
االخالقية و االدارية و السياسية و غطة االمثال و القصص – فيه اشارات و آايت
بينات يف مسائل ما برحت العلوم الطبيعية حتاول الكشف عن كنهها منذ عصور ،و ال
سيما يف علم التكوين و التخريب (القيامة)الذي دل بنظرايت االخصائيني من علماء
الفلك و مباحثهم و مشاهداهتم يف طور التقدم و االرتقاء ".1.1هـ.
ذلك هو العلم احلديث ،علم هذا الكون ،ابلذي فيه من مواد و قوى و ظواهر
جارية او ساكنة هلذه املواد و القوى وهو اىل اليوم اثبت قاعدة يستقر عليها اعتقاد و
اميان ما انفسخت تلك القاعدة للعقائد و االميان.2
و على الرغم من استنكار علماء التفسري هلذا املنهج قدميا و حديثا ،اال ان عددا
كبريا من العلماء املسلمني ظل مؤمنا أبن االشارات الكونية يف كتاب هللا ،اي اآلايت
املتعلقة ببعض اشياء هذا الكون على امجاهلا و تناثرها بني آايت الكتاب اجمليد .تبقى
بياان من هللا خالق الكون و مبدع الوجود .ويف القرآن اسرار الكائنات و احوال السماء
قدرته و مناسبها وتناسقها تقديرا حقيقا ،لذلك فهم الناس من علم" اهليأة السماوية
"3ان االجرام ماهي االنفاط صغرية متناثرة هنا و هناك ،كأدراك عظمة الشمس و
الكوكب " 4فإن هذه االرض يشبهها الكاتب هنا حببة احلمص من حيث احلجم مقارنة
ابلشمس و"كوكب الشعرى"، 5أقول كحبة احلمصة و مائدة مستديرة فمساحة

 - 1اعجاز القرآن و البالغة النبوية،ص.131
 - 2الطبيعيات و العجاز العلمي للقرآن الكرمي ،د ،عبد العليم عبد الرمحن خضر الدار السعودية للنشر و التوزيع ص.249
 -3هكذا جاء يف الكتاب ،انظر اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،ص.131
 -4الطبيعيات و االعجاز العلمي للقرآن الكرمي ،د ،عبد العليم عبد الرمحن خضر ،ص79
 -5الشعرى بكسر الشني :جنم يف السماء ،قال جماهد و ابن زيد :هو من زمر اجلوزاء ومها شعراين ،احدامها  :العميصاء و
األخرى ،ألهنا عربت اجملرة ذكره الزهراوي وامسه عبد العريب ،لذلك خصت ابلذكر ،انظر :احملرر الوجيز ،ايف عطيةج،6ص234و
قال ابن عباس :هو الكوكب ،انظر :جامع البيان يف تفسري القرآن ح،22ص551و انظر لفتح القدير (الشوكاين) ،ج7ص.82
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مث ينقل لنا املؤلف تفسري قوله تعاىل يف سورة يسن اآلية "38:و الشمس جتري
ملستقر هلا" ،ففيها بيان فائدة عظيمة حول اال عاملنا الشمسي ،و هذه الفائدة تتجلى يف
معرفتنا أن هذا العامل مكون من طائفة مستقلة من االجرام السماوية نعد ابملئات يدور
بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية يف الثانية الواحدة  ،يقول املؤلف .
فالنجوم كلها تتحرك مع جمراهتا يف الفضاء الكوين .فالشمس (و معها كواكبها
طبعا) تتحرك مع جمرتنا متباعدة عن اجملرات .و هبذا تتحرك النجوم حتركا معقدا و إن كل
جنم يشغل مكاان يف الفضاء الكوين خمتلفا مبرور الزمن و ال يعود اىل نفس مكانه ابدا وال
يدري احد هناية هذا التحرك و قد عرب عنها القرآن الكرمي يف عدة نصوص فتأمل قوله
يف سورة االنبياء (و هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر كل يف فلك
يسبحون ).اذ تبحر الشمس عن االرض مبسافة فلكية واحدة ،حقا ان التعرف على
الكون و ما فيه من ابداع دليل واضح على قدرة اخلالق.1
ويوجهها املؤلف يف هامش الصفحة اىل وجه آخر من وجوه االعجاز يف اآلية
،وجه بياين يراد به االعجاز العلمي ":أتمل هذا التنكري يف قوله "مبستقر" فهو يشعرك ان
العامل الشمسي جيري يف الالهناية اىل "هناية حمتومة "2وهذه حقيقة علمية ،قيل " املستقر"
هو ابعد ما تنتهي اليه و ال جتاوزه و قيل هناية ارتفاعها يف الصيف و هنابة هبوطها يف
الشتاء ،و قيل مستقرها حتت العرش ألعفا .
تذهب اىل هناك فتسحبه،3وجاء يف الكشاف قال" ملستقر :حلداها مؤقت تنهقي
اليه من فلكها يف آخر السنة ،شبه مبستقر املسافر اذ قطع مسريه " 4وقيل الوقت الذي
نستقر فسه و ينقطع جريها وهو يوم القيامة و بذلك قال الرازي يف مفاتيح العنب وذكر

 - 1الطبيعيات و االعجاز العلمي للقرآن الكرمي ،د ،عبد العليم عبد الرمحن خضر ،ص79
 - 2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ص.132
 - 3فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري ،امحد بن علي الشوكاين ،دار الفكر ،بريوت ،ج،4ص369
 -4تفسري الكشاف ،الزخمشري،ج،5ص434.
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يف تفسريها اربعة اوجه :نقول الرازي ان الالم يف قوله "ملستقر تذكر للوقت و للوقت
طرفان ابتداء و انتهاء يقال سرت من يوم اجلمعة اىل يوم اخلميس فجاز ما يستعمل فيه
يف احد طرفيه ملا بينهما من االتصال و يؤيد هذا قراءة من قرأ(و الشمس جتري اىل
مستقر هلا).ومن الوجوه اليت ذكرها يف أتويل (املستقر 1:ـ يوم القيامة 2،ـ السنة 3 ،ـ
الليل اي جتري اىل الليل 4،ـ ان ذلك املستقر ليس ابلنسبة اىل الزمان بل هو للمكان
ويضيف :فإن اصحاب اهليئة قالوا الشمس يف فلك و الفلك يدور فيدير الشمس
فالشمس جتري جمرى مستقرها.1
و يضيف صاحب السرائر مستبدا بعظمة القرآن و اعجازه و قدرته على التأثري "و
سريجع الفلكيون موحدين اذا علموا ان االسرار العلمية اليت حيسبوهنا جديدة ،هي يف
القرآن كما ظهرت هلم 2".و هذا املأخذ الذي وقف عنده املعارضون ملنهج التفسري
العلمي او االعجاز العلمي يف القرآن ،هو انتظاران و قعود املسلمني عن االكتشاف
أبنفسهم و بذل اجلهد يف البحث و االستنباط من القرآن الكرمي  ،نقرأ بلغتهم ،و هم
حاملي الرسالة ،فكيف بنا ننتظر االكتشافات العلمية تولد من صلب احلضارات الغربية
مث هنتف هبم :هذا موجود يف كتابنا فإنه يف رأيي مدعاة للكسل و اخلمول.
ويشري الرافعي ان الكتاب مؤلف من ثالثة فصول :االول يبحث كيفية تكوين
العامل ووجود احلياة ،و الثاين يوم القيامة او خامتة عمر االرض ،و الثالث يف املباحث و
اآلايت القرآنية املتعلقة إبعادة اخللق وهو نتاج جملهود دام مخسة و عشرين سنة.3
وميضي الرافعي يف سرد االمثلة ليوضح وجهه نظره آية وقف عليها يف كتب العالمة
"داوود األنطاكي(1ت1800هـ) .يذكران املؤلف أبن القرآن و اآلية اليت ساقها يف هذا

 - 1مفاتيح الغيب – الرازي ،ج،13ص.42
 - 2اعجاز القرآن و البالغة النبوية،ص.133
 - 3نفس املرجع السابق ص.133
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املقام نزلت على بين امي يف قوم ال يعرفون من فنون العلوم ،كعلم التشريح مثال او علم
التكوين ،فجمعت اآلية بني االعجاز البياين و االعجاز يف املعىن و إعجاز يف الصورة،
مع أن ظاهرها يؤدي اىل مفهوم عبارة علمية حمضة كنوع من أنواع التقرير.
وهذه احدى ميزات اآلايت العلمية يف القرآن جتمع بني قوة املعىن ما يفوق و
يضاهي قوة العقل العريب يف قوة الفهم و قوة التعبري.2
و جاء بيان خلق االنسان يف كثري من أي القرآن الكرمي و منه قوله سبحانه و
تعاىل يف سورة املؤمنون من اآلية  14-12ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طني
فيعرب عن الطني ابلصلصال .وهو الطني اليابس الذي يشبه الفخار فقال هللا تعاىل":
خلق االنسان من صلصال كالفخار ،خلق اجلان من مارج من انر"-3و يف سورة
املؤمنون اليت ذكرت او ذكر املؤلفات اوضح هللا تعاىل مراحل خلق االنسان .و مجعهما
يف آية شاملة مطابقة ملا اكتشفه االطباء و علماء التشريح 4و ال حاجة لنا بعد هذا
البيان هني (يقول الدكتور وهبة الزحلي الفاجع عن أصل خلق االنسان اىل ابطال نظرية
النشوء و االرتقاء للعامل االورويب داروين ان أصل اإلحياء من انسان و حيوان و طري هو
كائن من خلية واحدة مث تطور اىل خلتني ......و إن االنسان تطور عن القرد لوجود
تشابه بينهما يف الرأس.
و يفسر الرافعي يف احلاشية وصف القرار " أبنه مكني " يقول هو إعجاز يفهمه االطباء

 - 1داوود االنطاكي :هو داوود بن عمر االنطاكي املعروف ابلضرير ولقب ابلبصري أيضا ،انتهت اليه رايسة االطباء يف زمانه ولد
يف انطالية ،و حفظ القرآن الكرمي ،و قرأ املنطق و الرايضيات من الطبيعيات (ولد1008هـ1600/م)من تصانيفه تذكرة اويل
االلباب ،انظر االعالم الزرلكي ،ج، 2ص.333
 -2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،ص.134
 -3سورة الرمحن اآلية .15-14
 -4االنسان يف القرآن الكرمي ،أ ،ذ ،وهبة الزحلي ،جملة احلضارة االسالمية ،يصدرها :املعهد الو طين للتعليم العايل للحضارة
االسالمية  ،وهران ،العدد الرابع 1419( ،هـ1998/م)،ص.62
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و الذين درسوا التشريح ،من مجلة النظرايت العلمية أن الرحم جمهر يف تكوينه ويف
خصائصه مبا ميكن أشد التمكني للجرثومة اليت يكون منها اللقاح ،ففيه خمابئ.
و يالحظ أن االنطاكي من خالل هذه اآلية بني الدالالت الظاهرة و بني احلقائق
العلمية اليت شاهدها يف علم التشريح .و قد نظر العالمة مصطفى صادق.
فيما كتبه داوود االنطاكي يف تفسريه هلذه اآلية ،و قارنه مبا جاء يف علم التشريح
احلديث فوجده مطابقا ملا يف هذا العلم.
فاخللق :االنشاء و الصنع ،مل يكن العرب يعرفون من كلمة العلقة و العلق  ،اال
اهنا الدم اجلاهد و يفسرها داوود االنطاكي لقوله "أي صريانها دما قابال لتمدد و التخلق
ابلزوجة و التماسك ".ومن إعجاز القرآن العلمي يقول الطاهر بن عاشور يف التحرير و
التنوير مسيت هذا الكائن ابلعلقة فإنه وضع بديع هلذا االسم اذ قد ثبت يف علم التشريح
ان هذا اجلزء الذي استحالت اليه النطفة هو كائن حي له قوة امتصاص من دم االم
بسبب التصاقه بعروق الرحم تدفع اليه قوة الدم و العلقة ،قطعة من دم عاقد.1
اما لفظ الساللة يف اللغة أييت مبعان منها :انتزاع شيء و إخراجه يف رقق ،كما
تعين أيضا السمكة الطويلة ،اما املاء املهني فاملراد به هنا ( أي يف طور الساللة ،أي ماء
الرجل ،و ابلرجوع اىل اختبارات االطباء للسائل املنوي سنجد ساللة تستخلص من ماء
الرجل و على شكل السمكة الطويلة و يستخرج برفق من املاء و قد أشار الذكر احلكيم
بقوله "مث جعل نسله من ماء مهني".2و من غرائب تفسري االنطاكي أنه جعل وجها
متقاراب بني أطوار اخللق  ،خلق االنسان و (واط)اليت بلغت سبعة أطوار و الكواكب
السيارة السبعة.3

 -1انظر :اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص 136وانظر أيضا :التحرير و التنوير  ،الطاهر بن عاشور ،ج ،19ص.24
 -2سورة السجدة اآلية .08
 -3إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص.136
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و املرحلة الثانية بعد النطفة و العلقة مرحلة االنشاء :أي مرحلة العظام اليت
يكسوها هللا عظما فانظر ماذا قال علماء االحياء أن تكون اجلنني مير بطورين االول
تكون العظام اما الثاين فتكوين العضالت ،مبصطلحات عينية معاصرة العظام ال تتطور
معا يف آن واحد يف اجلسم كله ،بل هناك برانمج أو جدول زمين لتكوهنا و أول عظام
يكتمل تكوهنا هي عظيمات اآلذان الداخلية (خالل املرحلة اجلنينية )بينما ال تكتمل
مراكز النمو للعظام الطويلة لألرجل اال بعد سن العشرين من الوالدة او اكثر و هبذا
ينتقل اجلنني يف شكله من مرحلة املضخة اليت حتمل مشكال آدميا إىل مرحلة العظام اليت
يغلب عليها شكل اهليكل العظمي املميز لإلنسان  ،جاء يف تفسري الطري :وقوله
(فخلقنا املضغة عظاما) يقول :فقد جعلنا تلك املضغة اللحم عظاما وقد اختلف القراء
يف قراءة ذلك فقرأته عامة قراء احلجاز و العراف سوى عاصم (فخلقنا املضغة
عظاما)على اجلمع ،وكان عاصم و عبد هللا يقرآن ذلك(:عظما)يف احلرفني على التوحيد
مجيعا .و قد رتبها الرازي أي مراحل التخلف سبع مراتب يقول :املرتبة السادسة :قوله
تعاىل فكسوان العظام حلما ) و ذلك ألن اللحم يسرت العظم فجعله كالكسوة هلا ،و يورد
يف ذلك قول املعتزلة ":لوال ان هللا تعاىل قد يكون خالقا لفعله إذا قدره ملا جاز القول
أبنه أحسن اخلالقني ،كما لو مل يكن يف عباده من حيكم و يرحم مل جيز أن يقال فيه
أحكم احلاكمني و ارحم الرامحني ،و اخللق يف اللغة هو كل فعل و جد من فاعله معرت
اال عن سهو و غفلة "1هـ .
و يف تفسري اجلامع الصحيح للقرطيب :من هذه اآلية قال ابن عباس حلمر حني
سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر فقالوا :هللا أعلم ؟ فقال عمر :ما تقول ابن عباس
؟ فقال :اي أمري املؤمنني إن هللا تعاىل خلق السموات سبعا و االرضني سبعا و خلق ابن
آدم من سبع و جعل رزقه يف سبع  ،فأراها يف ليلة سبع و عشرين فقال عمر رضي هللا
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عنه :أعجزكم أن أتتوا مبثل ما اتى هذا الغالم الذي مل جتتمع شؤون رأسه"1و هو قول
االنطاكي عن توافق االطوار الكونية و االطوار االنسانية سبعا سبع.
وما خنرج به من هذا الفصل أن مصطفى صادق الرافعي دعا اىل هذه اللون من
التفسري و حث عليه وهو يرى أن اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي حتتوي على إعجاز
داخل اجملاز ،و يرى أن الزمن متجه يف سريه اىل اجلهة العلمية القائمة على البحث و
الدليل فإذا أسفر الصبح ـ أي تقدم البحث العلمي مبا خيدم التفسري ،و بقي بعض الناس
يناما ال يرونه و قد مأل الدنيا فذلك من عمى النوم يف أعينهم.2
لكن البد من االستطراد هنا و التنبيه اىل أن املغاالة يف هذا النوع عن التفاسري و
االعتماد على املنهج العلمي كليه إذ يسلم البعض أن كل ما يكتشف هو خادم للقرآن
الكرمي و لنص من النصوص الكونية و جعلوا ذلك من دالئل االعجاز الذي ختتلف
صورة ابختالف العصور وقد جانب هؤالء الصواب حني التطبيق .ألهنم مجعوا بني كل
نظرية وحقيقة علمية و بني آية من آية القرآن الكرمي كما صرفوا االلفاظ عن مدلوالهتا
اللغوية و كان عملهم اىل املوسوعات أقرب منه اىل التفسري .
و مع ذلك يف عصر طاعه فيه اجلانب املادي  ،و جانب الناس القرآن فكانوا
غرابء عنه أو كالغرابء و مع أجيال ال تؤمن من اليوم مبا هو علمي حبت ،البد عن حتري
احلذر مع النشء يف تلقينهم وموضوعات القرآن الكرمي ،فالقرآن يف النهاية معجزة هللا و
املعجزة اليت ابد هبا هللا نبيه ،فهو كالم هللا معجزة يف كله دون تبحيض أو ختصيص
معجز يف جزئياته كما يف عمومه ويف ذلك ال أخاف سيد قطب عندما قال :ومل جيئ
القرآن ليكون كتاب علم فلكي او كيمياوي او طيب  ،كما حياول بعض املتحمسني له أن

 - 1انظر جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج،12ص،108مفاتيح الغيب ،أبوبكر الرازي ج ص ،و جامع البيان يف تفسري القرآن
ج ص.
 - 2التفسري العلمي لآلايت الكونية ،اترخيه ،مواقف العلماء منه ،د ،بكر زكي عوض،ص 496بدون معلومات طبع.
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يلتمسوا فيه هذه العلوم ،أو كما حياول بعض الطاعنني فيه أن يلتمسوا خمالفاته هلذه
العلوم "،1فإن كلتا احملاولتني دليل على سوء االدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته و جمال
عمله  ،إن جماله هو النفس االنسانية  ،و احلياة االنسانية ،ووظيفته أن ينشئ تصورا عاما
للوجود و ارتباطه خبالقه ،و لوضع االنسان يف هذا الوجود و ارتباطه بربه ،وأن يقيم على
اساس هذا التصور نظاما للحياة  ،يسمح لإلنسان أن يستخدم كل طاقاته .
و ال مينعين يف هذا املقام أن أستشهد بقول الدكتور يف كتاهبا الرائع القرآن و قضااي
االنسان ":و قد تكررت االشارة اىل خلق االنسان من علق  ،او من تراب او من علقة
،يف آايت كثرية ،و ليس من شأين هنا أن أعرض ملا خيوض فيه احملدثون من أتويالت
علمية هلذه اآلايت فلست من أصحاب هذ املذهب ،و إمنا قصارى جهدي أن أتدبر
آايت كتابنا االكرب و اصغي اىل احياء سياقها ،و آايت خلق االنسان ،جاءت كلها يف
سياق العظة و االعتبار ،الفتة اىل اطوار اجلنني البشري اليت يدركها الناس أبيسر مالحظة
و انتباه ويبدوا يف اآلايت العمد الواضح اىل االستقالل هبا على القدرة االهلية على
البعث 2و إذا كان االسلوب العلمي يف التشريح و االحياء  ،ال يتعلق مبثل الكفر و
الشكر .و االميان و اخلصومة و االبتالء و الغرور.......فإن طبيعة النص القرآين من
حيث هو كتاب هدى و دين تقتضي توجيه كل لفظ و آية اىل مناط اهلداية و
االعتبار.3
و القاعدة يف التفسري و البيان ما قاله الزرقاين ":أما االمور اليت حيب البعد عنها يف
التفسري ابلرأي فمن أمهها التهجم على تبيني مراد هللا من كالمه على جهالة بقوانني اللغة
أو الشريعة ،و مهما محل كالم هللا على املذاهب الفاسدة ،ومنها اخلوض فيما استأثر هللا

- 1يف ظالل القرآن سيد قطب ج 1ص ..9
- 2القرآن و قضااي األنسان د.عائشة عبد الرمحن –بدون سنة طبع –دار املعارف ص 20
 - 3نفس املرجع السابق ص.22
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بعلمه ومنها القطع أبن مراد هللا كذا من غري دليل و منها السري مع اهلوى و
االستحسان"

1

- 1مناهل العرفان،عبد العظيم الزرقاين ج، 2ص.367
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الفصل الثالث :أسس اإلعجاز عند الرافعي
املبحث األول :الرافعي وأقوال السابقني يف إعجاز القرآن
أوال:حقيقة اإلعجاز القرآين عند الرافعي...
اثنيا :الرافعي وجهود الدارسني لقضية إعجاز القرآن.
اثلثا:الرافعي واألقوال يف إعجاز القرآن
املبحث الثاين:الرافعي وجهود املؤلفني يف إعجاز القرآن
-1نظم القرآن  :اجلاحظ.
 -2إعجاز القرآن  :الواسطي
الرماين
 -3النكت يف إعجاز القرآنّ :
-4إعجاز القرآن  :الباقالين
-5بيان إعجاز القرآن اخلطايب
-6حترير التحبري  :ابن أيب اإلصبع
-7التبيان يف اإلعجاز  :الزملكاين

املبحث الثالث:التحدي واملعارضة ورأي الرافعي
-1وجوه اإلعجاز
-2سر الفصاحة وسالمة الفطرة
-3التحدي واملعارضة ودفوع الرافعي

املبحث الرابع  :خصائص أسلوب القرآن الكرمي
-1تعريف األسلوب
2خصائص أسلوب القرآن الكرمي
-3متام اإلعجاز والقصور البالغي اإلنساين
-4معجزات الصناعة البيانية

ا
املبحث اخلامس  :أسس اإلعجاز القرآين عند الرافعي
 -1مفهوم النظم عند الرافعي:
 الترتكيباحلروف واحلركات الصرفية واللغوية عند الرافعي الطريقة اليت انفرد هبا النظم عند الرافعيالغنة وأتثريها اإليقاعي طول املفردة القرآنيةسورة النور أمنوذجااإلعجاز اإليقاعي يف غريب القرآناثلثا  :اجلمل وكلماهتا

أسس اإلعجاز عند الرافعي

الفصل الثالث
المبحث األول

بين الرافعي و أقوال السابقين:
"لقد اثبت اتريخ االنسانية أن هذا اليقني الساري فيها لن يكون غري الدين ،فهو
وحده معىن اجلاذبية بني املعلوم الذي تبدأ النفس سريها منه و بني اجملهول الذي تصري
اليه النفس طوعا و كرها ...على انك ترى اصحابنا ..ال يتحاملون على شيء ما
يتحاملون على القرآن الكرمي فهم خيصونه مبكاره العلم كلها و جيفون منه أشد اجلفاء و
القرآن سر اللغة و أساس البالغة و ممكن االعجاز"

1

ال شك سيدي القارئ بعد رحلتك معي يف املبحث السابق علمت أن هذا لن
يكون اال أسلوب الرافعي فإين قد حبثت يف أمهات الكتب ،عن مقدمة أبلغ من هذه
املقدمة يف كتب علوم القرآن عند املعاصرين فلم اجد ما يضاهي بالغتها قدمت سابقا
أن الرافعي قرر يف صدر كتابه امنا كتب كتابه "اعجاز القرآن "ليجلوا عن وجه االعجاز
يف كتابنا املقدس" فمن املقرر يف مناهج الدراسة العلمية أنه ملناقشة نص من النصوص
األدبية و تناوله تناوال علميا يف خصائصه و مقوماته ال بد قبل كل شيء من توثيق
نسبته اىل مصدره ،ألن ذلك كثريا ما يلقي ضوء يعني على تقييم النص و تقديره تقديرا
يكون أقرب للصواب .و الرافعي و هو الرجل الذي أخذ على عاتقه تناول نص القرآن
من حيث اعجازه ابلدراسة مل تكن لتفوته هذه احلقيقة لذلك نص الفصول األوىل ببيان
مصدره و اتريخ مجعه ،و طرق قراءته انتهاء اىل املوضع الذي استهدفه من أتليفه الكتاب
"اعجاز القرآن" و "اعجاز البالغة النبوية" .

- 1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.11
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 أوال :حقيقة االعجاز عند الرافعي : )1إعجاز القرآن :
يرتاوح اعجاز القرآن عند الرافعي بني معنيني:
االول  :يف ضعف القدرة االنسانية يف حماولة املعجزة و مزاولته على شدة االنسان
واتصال عنايته.
الثاين  :استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن و تقدمه ،فكأن العامل كله يف
العجز انسان واحد ليس له غري مدته احملدودة ابلغة ما بلغت .
هو وجه من وجوه االعجاز ذكره الرماين و عدد من العلماء عرفوا االعجاز و
جعلوه مقرتان بقصور القدرة مع توفر الداعي  ":وجوه االعجاز تظهر من سبع جهات و
ذكره ترك املعارضة مع توفر الداعي و شدة احلاجة.1".........
و اإلعجاز عن الطربي (ت310هـ) مبينا و جها من وجوهه اذ يقول ":االعجاز
هو عجز العرب عن معارضته و ال تعد السخافات اليت جاء هبا مسيلمة او سجاج
معارضة 2و غري بعيد عن ذلك عرفه االشعري على انه فعل خارق للعادة مقرتن
ابلتحدي سليم يف املعارضة ينزل منزلة التصديق ابلقول من حيث القرينة ،و هو منقسم
اىل خرق املعتاد و إىل اثبات غري املعتاد.3
أما القاضي عبد اجلبار(4ت969هـ):فمعىن قولنا يف القرآن أنه معجز :أنه يتصدر
على املتقدمني يف الفصاحة فعل مثله يف القدر الذي اختص به".
 - 1انظر :رسائل يف إعجاز القرآن -ص.75
 -2اإلتقان يف علوم القرآن  ،جالل الدين السيوطي ،ج،2ص.148
 - 3املغين يف أبواب العدل و التوحيد  ،القاضي عبد اجلبار ،ج،1ص.226
-4عبد اجلبار بن امحد القاضي أبو القاضي أبو احلسن املعتزيل ،قاضي قضاة الرأي شيخ االعتزال ،تويف سنة اربع عشرة وأربعمائة
و قيل سنة مخس عشرة ،ويل القضاة يف هذا الصاحب و عزل بعد وفاته إلنكاره فضله و القولة مبعصيته انظر :الوايف ابلوفيات
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و قال السكاين (ت626هـ) و اعلم ان اعجاز القرآن يدرك وال ميكن و صفه
كاستقامة الوزن ،تدرك و ال ميكن و صفها و كاملالحة ،وكما يدرك طيب النغم العارض
هلذا الصوت و ال يدرك حتصيله لغري ذوي الفطرة اال إبتقان علمي البيان و املعاين و
التمرين فيهما.1
و قد ذكره ابو اخلري من مجلة فروع علم التفسري و قال :صنف يف مجاعة ،فذكر
منهم اخلطايب و الرماين و الرازي ،و منهم الباقالين و ابن سواقة و ابن أيب اإلصبع و
الزملكاين2و التعبري عن املعجزة ابآلية كثري جدا يف القرآن كما اسلفت يف الفصل االول
عن دالالت اللفظ.
و لقد كانت االعجاز القرآين خليقا أن يثري يف احلياة االسالمية مباحث على
جانب من االمهية يتصدى هبا العلماء للكشف عن وجوه البالغة القرآنية ،و عن اسلوب
القرآن الفذ يف التصوير و التعبري و بذل اولئك العلماء جهودا مشكورة ،وقاموا
مبحاوالت مضنية ابراز البالغة القرآنية يف صورة موحية ذات ضالل تركت أثرها على
اجتاهات الدراسيني للعلوم القرآنية و االحباث العربية مجلة وتفصيال ،و غالبا ما وقفوا عند
النص الواحد ،فاقتطعوه اقتطاعا من الوحدة القرآنية الكربى ،ودرسوه على حده دراسة
حتليلية جزئية ذهب مبعامل مجاهلا خالئهم الذي ال يتناهى حول مشكلة اللفظ و املعىن
،فكانت النزعة الكالمية غالبا ما تفسد عليهم تذوقهم للنصوص و ادراكهم مواطن
البالغة و اإلعجاز ،و الواقع ان مفهوم االعجاز يرتبط ارتباطاوثيقا ابلقرآن الكرمي كما
يقرتن ابلتحدي و املعارضة و خبصائص اللغة العربية و مدى طواعيتها على تقبل منطني
من الكالم :االول :اهلي مساوي ،والثاين بشري أرضي ،و يف ذلك قال حممد حممود

ج،6ص،38سري أعالم النبالء الذهيب ج17ص،244األعالم ،الزركلي ج ،ص.
 -1مفهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن السادس اهلجري ،امحد مجال العمري ،بدون سنة طبع ،دار املعارف ،مصر -ص .17
-2أجبد العلوم :صديق بن حسن القنوجي ،ط1423(،1هـ2002/م)،دار ابن حزم ،ص.282
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شاكر ":فإذا صح ان االعجاز كائن يف رصف القرآن و نظمه و بيانه بلسان عريب مبني
و أن خصائصه ابنية للعهود من خصائص كل نظم و بيان تطلعه البشر يف بياهنم ،مل
يكن لتحديهم به معىن إال أن جتتمع هلم و للغتهم صفات بعينها" 1فالباحث املفكر ماك
حدد مفهوم االعجاز ابلقول أهل اللغة يرون أن االعجاز هو االيقاع يف العجز ،واهل
االصالح يرون ان االعجاز هو احلجة اليت يقدمها القرآن اىل خصومه من املشركني
ليعجزهم هبا .فأما حني نريد حتديد هذا املصطلح يف حدود التاريخ اي يف حدود ادراك
البشر حلجة ،وادراك املسلم حلجة االسالم خباصة خالبة من مراجعة القضية يف ضوء
التاريخ.2
يقول احد الباحثني معلقا على ذلك و بذلك يكون قد حدد هذا املفهوم يف
االطار اللغوي و االطار الديين و االطار التارخيي ليستشهد بعد ذلك آبايت التحدي يف
القرآن الكرمي و لينتقل اىل مستوى آخر من التحديد فيقول ":فاإلعجاز هو ابلنسبة اىل
شخص الرسول احلجة اليت يقدمها خلصوصه ليعجزهم هبا و هو ابلنسبة اىل الدين وسيلة
من وسائل تبليغه و هنا يضئ مالك من بين على حتديده مسات معينة :
 .1أن اإلعجاز كحجة البد أن يكون يف مستوى ادراك اجلميع ،فال ميكن أن
يتحدى هللا البشر ال يدركون كنهى وماهيته ،واال فال منطق هنا يف التحدي .
.2

اإلعجاز البياين او اللغوي ابعتبار حجة النيب(صلى هللا عليه وسلم) وسيلة

من وسائل تبليغ هذا الدين.3
 .3من حيث الزمن :أن يكون أتثريه بقدر ما يف تبليغ الدين من حاجة اليه ،و
هذه االخرية حتدد نوع صلته ابلدين ،الصلة اليت ختتلف من دين اىل آخر ابختالف

- 1مداخل إىل إعجاز القرآن الكرمي ،أبو فهر حممد حممود شاكر ،ص.96
 - 2الظاهرة القرآنية ،مالك بن نيب ،ص.20
- 3النقد واالعجاز دراسة حممد حتريشي،ص.16
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ضرورات التبليغ ،وهذا التوجه يكشف عن مستوى من التحليل تبدو فيه صفات
االعجاز حمددة من حيث احلجة و الوسيلة و الزمن .
و كان مصطفى صادق الرافعي من الذين حددوا هذا املفهوم كما ذكرت يف بداية
املبحث،وينتج هذا التحديد من استقراء ألهم حتديدات العلماء لإلعجاز  ،فالرافعي من
الباحثني املتخصصني يف دراسة االعجاز ،وقد ربط حتديده هذا ابلزمن و عالقته بضعف
املقدرة االنسانية اليت تعين كل الناس و لو كان بعضهم لبعض ظهريا و ربط املؤلف
االعجاز ابلقرآن فقال " :ان القرآن معجز ابملعىن الذي يفهم من لفظ االعجاز على
اطالقة ،حني ينفي االمكان ابلعجز من غري املمكن فهو أمر ال تبلغ منه الفطرة
االنسانية مبلغا ،و ليس اىل ذلك مأتى و ال جهة و امنا أثره كغريه من اآلاثر االهلية ".1
فيمكن القول كون القرآن معجزا لكونه داال على تلك احملاسن و املزااي اليت خيتص
هبا غريه من سائر الكالم و ال جيوز ان تكون راجعة اىل الدالالت الوضعية سواء كانت
ابعتبار داللتها على معانيها الوضعية ،او جمردة عنها وقد ذهب اىل ذلك اقوام.
وقد افرد ابلتصنيف يف اعجاز القرآن كما جاء يف االتقان خالئق ذكرهم الرافعي
يف مؤلفه منهم اخلطايب و الرماين و الزملكاين و اإلمام الرازي و ابن سراقة و القاضي أبو
بكر الباقالين و قبلهم املفسرون و علماء الكالم و الفقهاء و اهل االصول و احلديث و
علم املقاصد و االدابء من اهل النحو و البالغة و البيان و اهل دقائق العلوم كما سبق
و أشار املؤلف يف فصل االعجاز العلمي.
و حسبه يف هذا الفصل أن أشار اىل حتديد عام مبعىن االعجاز و قد جعل ذلك
مقدمة لينفذ ما قيل يف هذا العلم تفصيال عند العلماء املتقدمني ،غرضه من هذا نرتك
املؤلف عنه جبزالة أسلوبه و براعة بالغته يبني:
275
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"وحنن قائلون فيما هو االعجاز عند علمائنا ـ رمحهم هللا ـ و ما وضعوه فيه من
الكتب مث ما هي حقيقة عندان ،مث نبسط الكالم فضال من البسط أبسلوبه و بيانه مما
يناسب 1اللغة و يستطرف اليها  .......و لسنا ندعي أننا أشرفنا على األمد و أوفينا
على معجزة االبد ،فإن هذا أمر ضيق كثري االلتواء ملن تلتمس جوانبه ،و اقتحم
مصاعبه."...
اثنيا :الرافعي و جهود الدارسني لقضية االعجاز القرآين:
تبوأ القرآن مكان الصدارة لكونه النص االديب االول لألمة ،و الكتاب املعجز و
الوحي السماوي اىل جانب كونه أساس التشريع و املوجه اىل معاين االمور ،فكان من
الطبيعي أن يكون سحور االهداف الفكر و التأليف و التأليف يف األمة.
فظاهرة االعجاز القرآين ظاهرة مل تعرفها اآلداب االخرى اليت عرفتها االنسانية على
وجه العموم و العرب على وجه اخلصوص ،فمن الطبيعي أن تشتغل حيزا واسعا يف
الدراسات العلمية
وان تشكل فارقا مهما يف طريق حتوالت احلركة النقدية ابتداء من عصور التدوين
،مل يكن النقد هي مسافة العام موجها اىل خدمة فكرة االعجاز على حنو عامد ولكن
عدم انفصاله عن البالغة كان من الطبيعي أن يقف به عند تلك الفكرة او جيعل أدواته
ووسائله صاحلة للوقوف عندها .
اثلثا :إرهاصات التدوين و نشأة علم االعجاز :
ظلت القدرة الناقدة و املغروسة يف طباع العرب تعينهم على متييز طبقات الكالم
حيذقون هبا نقده ،و حيكمون هبا عياره و هم يف غىن عن النظرايت و االصول املدروسة
اليت أتسس عليها نقد الكالم متاما كما كانوا يف غنية بصحة طباعهم ،و سالمة ألسنتهم
- 1نفس املرجع السابق ص.139
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عن املعرفة النحوية و الصرفية وهلذا مل يتكلموا يف وجه االعجاز ،ومل يلتفتوا اليه فاملعروف
ال يعرف ،الن برهانه قائم يف نفوسهم و مضى االمر كذلك تبدلت أحوال العرب ،و
النت جلودهم و جنم يف جمتمع املسلمني أهل التشكيك و جاهروا ابلزيغ ،و كثر القول
يف القرآن و اعجازه.1
يقول فضل عباس ":من املفيدأن ننبه هن أن مصطلح االعجاز مل يكن معروفا يف
عهد النبوة و الصحابة و التابعني ،امنا عرف فيما بعد ،دليل ذلك كتاب هللا تبارك و
تعاىل فالكلمة اليت كانت تقوم مقام املعجزة ـ هي اآلية و هذا ما ورد يف كتاب هللا تبارك
وتعاىل .قال تعاىل :

َ َ َ َ َ َ ي َ ُّ ۡ َ
َۡ ُ َ
َ َ َ
َ
ت إ ََّلي أَن َك َّذ َ
ون َو َءاتيۡ َنا ث ُمود
ب ب ِ َها ٱۡل َّول ۚ
وما منعنا أن نرسِل بِٱٓأۡلي َٰ ِ ِ

َ

َّ

َ

َّ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ
َ
ٱٓأۡلي َٰ ِت إَِل َۡتوِ ٗيفا .2٥٩و يعتقد الكاتب أن املصطلح
ٱنلاقة مب ِ
ِصة فظلموا بِها ۚ وما نرسِل ب ِ

كعلم مل يظهر قبل القرن الثاين اهلجري .و أول ما نشأ نشأ يف بيئة املتكلمني .3اذ أن
القرآن عول على قدرة العرب يف متييز طبقات الكالم ـ وتلك شهادة من هللا هلم ابلتفوق
يف هذا الباب و بقيت هذه القدرة الناقدة ،و املغروسة يف طباعهم تعينهم على متييز
طبقات الكالم حيذقون هبا نقده و هلذا ايضا مل تكن املعارف البالغية و النقدية اليت
ولدت يف صورة اشارات و علل ،وتوجيهات مل تكن منبثقة من فراغ ،وامنا كانت بداايت
تقنني منهجي علمي لتلك السليقة الناقدة و اجلملة اللغوية الفصيحة و ملا كان انتقال
السنة القرب على حنو السليقة أمرا ابكرا كان النحو أسبق علوم العربية ،فنتحدث أصوله
يف أوائل القرن الثاين4و ملا دخلت األفكار الفلسفية يف أول عهد بين العباس فتلقفها

-1اإلعجاز البالغي ،د ،حممد حممد أبو موسى ،ص.21
-2سورة اإلسراء اآلية .59،
- 3إعجاز القرآن الكرمي ،د ،فضل عباس ،ص.27
-4اإلعجاز البالغي ،د ،حممد حممود موسى .21،
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الذين حيبون كل واحد من األفكار و مييلون إىل االستغراب يف أقواهلم فنفعتهم الفلسفة
إىل أن يعتنقوا القول ابلصرفة و يطبقوه على القرآن الكرمي.
فقال قائلهم :إن العرب كان يف مقدورهم االتيان مبثله لوال ان هللا سرفهم عن ذلك
مبنع و عجز أحدثهما فيهم.1
ال يبعد ان يكون هذا القول منقوال عن الفلسفة اهلندية فلقد ذكر أبو الرحيان
البريوين (ت440هـ)  ":ان مجهور علماء "الربامهة" 2يف اهلند يعتقدون أن البشر يعجزون
عن حماكاة الفيدا "3و هو كتاب يشمل على جمموعة من االشعار ليس يف كالم الناس ما
مياثلها يف زعمهم  ،الن برامها صرفهم عن االتيان مبثلها".
ملا بدأ العرب ترمجة الكتب يف العصر العباسي االول عن الفارسية و اهلندية و
اليواننية عرف الناس هذه االفكار فتلقف املغرمون بكل واحد من االفكار و مستهجن
من االقوال مهما كان شذوذه ،كان املعتزلة أسرع الفرق لالستفادة من الفلسفة اليواننية
وصيغها صيغة اسالمية و االستعانة هبا على نظرايهتم و جدهلم ،و كان من أشهر من
أستخدم الفلسفة يف ذلك ابو اهلذيل العالف و النظام و اجلاحظ.
يف هذا العصر كما الحظ الذهيب وضعت يف اللغة العربية أسست كل العلوم ـ
تقريبا ـ فقل ان نرى علما اسالميا نشأ بعد و مل يكن قد وضع يف العصر العباسي ،وضع
تفسري القرآن ومجع احلديث ووضعت علومه ووضع علم النحو و القافية سيبويه كتابه
اخلالد وجد بعد ذلك توسيع هذه العلوم و زايدة جزئياهتا وإجادة أتليفها او ضعفه
،ومعاجلة مسائلها معاجلة انفع و اضروا قد كان لكل من العلوم النقلية و العقلية منهج
-1القول ابلصرفة يف اعجاز القرآن الكرمي ،د ،عبد الرمحن بن معاضة الشهري ،ط،)1432( 1دار ابن اجلوزي ،ص.28
 -2هي داينة وثنية هندية ،متثل مبادئ روحية وخلقية اىل جانب املبادئ القانونية و التنظيمية متخذة عدة اهلبة حبسب االعمال
امل تعلقة هبا فلكل منطقة اله ولكل عمل او ظاهرة اله ،وقد تشكلت غري ميسرة طويلة من القرن اخلامس عشر (ق،م)انظر :امللل و
النحل ،250/2واملوسوعة امليسرة يف االداين و املذاهب املعاصرة ص،531و املوسوعة العربية امليسرة .1906/2
-3انظر :ضحى االسالم ،أمحد امني ،ج،2ط، 10دار الكتاب العريب ص ،13فجر االسالم ص.299
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خاص ،فأما منهج البحث و التأليف يف العلوم النقلية و يف اقل من مخسني سنة من
آخر الدولة االموية اىل صدر الدولة العباسية كانت أغلب العلوم قد دونت و نظمت
،سواء يف ذلك العلوم النقلية من علوم القرآن واحلديث و الفقه و علوم اللغة و االدب
على اختالفها و العلوم العقلية من علوم الرايضة و املنطق و الفلسفة و الكالم.
وهكذا غدت الدراسات البالغية مقدمة لدراسة القرآن الكرمي و تفسريه و ضرورة
لتذوق و ادراك البيان القرآين ،حىت انك حتب من العلماء من كان ال يبدأ بتدريس
تالميذه كتب التفسري ،االبعد ان يدرس هؤالء التالميذ فنون البالغة .وقال االميان أبن
سر االعجاز يف فصاحته و بالغته اىل اجياد حركة أتليف كبرية يف لغة القرآن و فصاحته.
وسبق وأشرت ان هذا املصطلح مل يظهر اال متأخرا قصد "اعجاز القرآن" و اول
كتاب حيمله يف عنوانه فهو كتاب اعجاز القرآن للواسطي (ت306هـ) و هو كتاب
مفقود ،اال ان قدم كتاب خاص إبعجاز القرآن وصل الينا هو "النكت يف اعجاز
القرآن" أليب احلسن علي بن عيسى الرماين (ت384هـ) مث تتابعت املؤلفات بعد ذلك و
كثرت كثرة ال تكاد حتصى قدميا و حديثا .1و جتدر االشارة هنا ان احلديث عن التأليف
يف علم االعجاز أقصد به انفراد كتابه مستقلة حتمل يف عناوينها املصطلح اما الفكرة او
العلم قد فرض له العلماء ابلدراسة و خصوه بلد ابحثهم كاملفسرين ،والفقهاء واهل
االصول وعلوم احلديث  ........اخل و خمتلف الفنون .
و لقد كان مرد التدوين يف علوم القرآن و اعجازه اىل نشأة علم الكالم ،و هو
علم كان مثرة للبحث يف العقائد و قد تعاون على نشوئه أسباب كثرية من الفتوحات
االسالمية اليت نشأت على أعقاهبا الفلسفات احلديثة و علوم املنطق فمنهم من حاول
التفلسف يف الدين و ااثرة اخلالفات الدينية و كذلك املسائل السياسية و لعل اوضح
-1دراسات يف علوم القرآن ،د ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي ط،)1428،2007(،5ص،292فوسة مكتبة فهد
الوطنية أثناء النشر.
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مثل لذلك مسألة اخلالفة وسبب اثلث حاجة املتكلمني اىل الفلسفة لوقوفهم أهم
خصومهم جيادلوهنم فمثل حججهم ،اضطرهتم إىل أن يقرؤوا الفلسفة اليواننية و ينتفعوا
ابملنطق و ابلالهوت اليواننيني مسي هذا العلم الذي يبحث يف العقائد ابألدلة العقلية
على املخالفني بعلم الكالم ،وقد مسي كذلك ،ألن اهم مسألة وقع فيها اخلالف يف
العصور االوىل مسألة علم الكالم و خلق القرآن و مسي العلم كله أبهم مسألة فيه .أو
ألن مبناه كالم صرف يف املناظرات على العقائد و ليس يرجع اىل عمل ،و املتكلمون
فرق خمتلفة :معتزلة و مرحبة وشيقة و خوارج و غريهم سبقوا فالسفة االسالم يف الزمان.
رابعا -:الرافعي و االقوال يف اعجاز القرآن :
علم الكالم :ينفذ املؤلف يف هذا الفصل االقوال يف االعجاز ابعتباره انقدا معتمدا يف ذلك
على منهج املقارنة و التحليل .والرافعي يف هذا املقام ال يغفل أمهية التصنيف و الرتتيب
العلمي التارخيي اذ تظهر سعة اضالعه و ذكائه فهو قد ابرع أديب مبدع و عامل مطلع
حافظ ال نكاد ننتهي من قراءة فصل من فصول كتابه حىت تصحيب اشراقاته العلمية و
تتداعى طعون الطاعنني و دعاوى املفوضني يف ألفاظ جزلة وعناية دقيقة أبسلوبه فرتاه
جيمع اللفظة اختصا مبا جيانسها و يالئمها ،اما يف حروفها ،اضافة اىل الصقل و
التهذيب و ال يزال يقلبها و ينسبهما ،حىت خترج قوية رصينة :وتراه يقول ":وهذه سبيل
من الكالم ال يزال اذاها حاضرا ،و سالكها حائرا ،فإنه يندفع اليها أاين متناقضان اال
كان أقوامها معتربا صوااب حبتا ال بقوله و لكن بضعف اآلخر وان كان هو يف نفسه خطأ
صواحا و فسادا صرفا او جهال و إحالة "1ويف قوله "وقد أسلفنا يف غري هذا املوضع ان
كل فرقة انشغبت يف االسالم ،وانبسطت هلل ظل ـفإمنا هي عقل رجل ،ديين واحد "و
280
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براعته يف وصفهم ".فاملقر من أولئك كاملنكر من هؤالء ،ما دام سبيل مجيعهم من صناعة
الكالم ،وعلى انحية املكابرة "
و للحديث عن املتكلمني البد اوال من حتديد املصطلح ان علم الكالم هو علم
يقتدر معه اثبات العقيدة الدينية إبيراد احلجج و دفع الشبه".1و قال ابن خلدون "هو
علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية ابألدلة العقلية "2و عرفها اجلرجاين " :ابلعلم
الذي يبحث فيه عن ذات هللا تعاىل و صفاته و أحوال املمكنات من املبدأ و املعاد على
قانون اإلسالم "،3و كذلك عرفه طاش كربى زاده :أبنه "علم يقتدر معه على إثبات
احلقائق الدينية إبيراد احلجج عليها و دفع الشبه عنها " و عرف أيضا أبنه ":ابب من
االعتبار يف أصول الدين يدور النظر منه على حمض العقل يف التحسني و التقبيح و
اإلحالة و التصحيح و اإلجياب و التحوير و االقتدار و التعديل و التحوير و التوحيد،
والتفكري".
يبني الرافعي أن أقواهلم يف اعجاز القرآن متضاربة يسقط بعضها بعضا ،و يف
حديثه عرض الرافعي رمحه هللا للقول ابلصرفة ،وشيء من حرية النظام الذي اشتهر عنه
هذا القول .مث قال أبسلوب ساخر" .و هو عندان رأي لو قال به صبيته املكاتب ،وكانوا
هم الذين افتتحوه و ابتدروه لكان مذهبا من ختالطهم يف بعض ما حياولونه اذا عمدوا اىل
القول فيما ال يعرفون ليومهوا أهنم قد عرفوا "
وال فإن من سلب القدرة على شيء ابنصراف مهته عنه و هو بعد قادر عليه مقرن
له .ال يكون تعجيزه بذلك يف الربهان اال كعجزه هو عن الربهان ،اذا كان مل يعجزه عدم
القدرة ،و لكن اعجزه القدرة وهو ال يغالب ،واملرء ينىب و يذكر وقد يرتاجع طبعه فرتة ال
عجزا و قد حيتويه السأم و يتخونه املالل ،فينصرف عن الشيء و هو له مطبق و ذلك
- 1املواقف من علم الكالم ،ص.07
 -2املقدمة ،ابن خلدون ،ص.458
 -3التعريفات ،الشريف اجلرجاين ،ص.162
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ليس أحق أبن سيء عجزا من ان مسي هتاوان و ال هو أدخل فيما حيمل عليه الضعف
منه فيما حيمل عليه فضل الثقة."1
و يوضح الدكتور فضل عباس رأي الرافعي يف الصرفة فيقول ":و توضيحا لكالم
الرافعي نقول ":أن القول ابلصرفة ال يتفق و احلكمة االهلية بيان ذلك :ان هللا حتداهم ان
أيتوا مبثل القرآن او بسورة منه :فهل يليق ابحلكيم اخلبري و احلكم العدل ان يقول هلم
لتجتمعوا و لتتعاونوا و لتبذلوا كل ما عندكم من جهد و طاقة و لتستعينوا مبن تشاؤون و
افعلوا كل ذلك من اجل االتيان بسورة ،مع ارخاء العنان هلم يقول :سأمنعكم و اصرفكم
عن هذا .
لنتصور مدرسا وضع أسئلة االمتحان لطالبه ولكنه عند حلظة االمتحان مجع
االقالم من الطالب ،او أطفا الكهرابء و لنتصور احد الناس يتحدى حامل االثقال و
لكنه حينما جاء ليحمل قيد يديه ،ماذا يقول الناس عن هذا املدرس و عن هذا
املتحدي إن عملهما ليس فيه شيء من احلكمة وال اجلدية بل هو عبث "،2وقد
استعرض الرافعي اقوال املتكلمني و محل مجلة شعراء على النظام و مساه بـ  ":شيطان
املتكلمني و جند الرافعي يذكر مذهب الصرفة مجلة و تفصيال" 3يقول اإلمام حممد ابو
زهرة  " :إن مثل الذين يقولون :إن إعجاز القرآن ابلصرفة كمثل الذين قالوا  :إن القرآن
سحر يؤثر " و قد اثبت ذلك الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن فقال  ":وعلى اجلملة فإن
القول ابلصرفة ال خيتلف عن قول العرب إن هذا السحر يؤثر و إن التشابه بني القول انه
سحر االمتناع عن املماثلة يف كليهما من خارج الشيء ال من ذاته فالقول ابلصرفة
يفيد ان العرب مل يكونوا عاجزين ولكن حيل بينهم و بني العمل على املماثلة و كذلك

-1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ص 143و ما بعدها.
 -2إعجاز القرآن الكرمي  ،د ،فضل العباس ،ص.100
 - 3قضية اإلعجاز القرآين و اثرها يف تدوين البالغة العربية ،د ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة ،عامل الكتب ،ص.771
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االمر يف السحر بشدههم حىت يعجزوا و هو ما وصل إليه الوليد بن املغرية بعد ان قدرو
دبر يف مأليف  ،قومه جييء كاتب متفلسف فيأيت هبذا القول من غري تقدير وال تدبري.1
ويعرض املؤلف حتديد مفهوم الصرفة عند كل من النظام  ":إىل أن اإلعجاز كان
ابلصرفة و هي ان هللا صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرهتم عليها فكان هذا
الصرف خارقا للمادة " .2وهو قول يغزوه الباحثون قدامى وحمدثني دون خالف على
ذلك حيث ان النظام وهو رأس املعتزلة بينما فريق سنة القول ابلصرفة يف إعجاز القرآن
إىل املعتزلة وإىل النظام نفسه و تردد فريق اثلث يف سنته إىل املعتزلة فجاءت اقواهلم
مضطربة و آراؤهم متناقضة و حىت نتعرف وجه احلق يف هذه القضية و الرأي الذي
ينسب القول إىل املعتزلة عامة و إىل النظام خاصة و هو الرأي الشائع و عليه اكثر
الباحثني يف اإلعجاز من احملدثني ومل أييت ذلك من فضاء بل جاءت استنتاجاهتم فقال
البغدادي " الفضيحة اخلامسة عشرة من فضائحه قوله ،أي النظام :إن نظم القرآن و
حسن أتليف كلماته ليست معجزة للنيب (صلى هللا عليه وسلم)وال داللة على صدقه يف
دعواه النبوة ،وامنا وجه الداللة منه على صدقه ما فيه من االخيار عن الغيوب ،و قال
الشهر ستاين": 3قوله أي النظام يف اعجاز القرآن :إنه من حيث اإلخبار عن االمور
املاضية و اآلتية و من وجهة صرف الدواعي عن املعارضة ،ومنع العرب عن االهتمام به
حريا و تعجيزا حىت لو خالهم لكانوا قادرين على ان أيتوا بسورة من مثله بالغة وفصاحة
و نظما "يقول د.منري السلطان ":إن رأي النظام هو احملصلة التلقائية ملذهب املعتزلة يف
العدل االهلي".4

 -1املعجزة الكربى اإلمام حممد ابو زهرة ،ص.74
 -2نظرية اإلعجاز القرآين و اثرها يف النقد العريب القدمي،د ،امحد السيد حممد عمار ،دار الفكر ،ص.43
-3امللل والنحل الشهر ستاين،ج،1ص.66
-4مقاالت اإلسالميني ،األشعري ،حتقيق حمي الدين عبد احلميدج1ص.296

283

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

و يشري الدكتور منري سلطان اىل عدم موافقة لنسبة نظرية الصوفة اىل النظام
ويستند يف ذلك اىل استعراض آراء النظام الكالمية ،فاإلنسان عنده مستطيع بنفسه ال
حبياة،و استطاعته هي غريه و تبقى االستطاعة على الفعل حىت حتدث به آفة و هذا
االنسان ال يقدر على ما ال خيطر بباله أي أن قدرة االنسان مقيدة مبدى علمه ومدى
ما خيطر بباله فالقدرة اتبعة للعلم بل لإلرادة نفسها ال أييت مرتبتها إال بعد مرتبة العلم
،فاإلنسان ـ عند النظام ـ يعلم الشيء مث نريده نفسه مث تقوم قدرته بتنفيذه اذن فالعجز
ليس يف القدرة االنسانية و لكن يف استطاعة القدرة اليت منحها االنسان ،فاملنحة اليت
منحها هللا تعاىل لإلنسان بذلت استطاعتها ،فاستطاعت كل االغراض مث مل تستطع
القرآن ،و قد حاولت و جربت ففشلت ،ال ألن القرآن القدمي ،وال ألن حكاية للقدمي
،فاحلكاية و االصل واحد ـ عند املعتزلة بل ألن املنحة حمدودة و القدرة هلا هناية و ال
حيلة معها ،فهكذا أراد املانح جل وعال ،ولو زاد يف العطاء لزادت القدرة يف االستطاعة
و ألتى على االنسان حني من الدهر و هو للقرآن مقلد وآلايته معارض.1
وقد بني مجهور العلماء و منهم الرافعي أن الصرفة بكل صورها ،تسلب االعجاز
الذايت للقرآن ،واهنا وهم ذهب اليه خيال القائلني هبا دون سند أو دليل.2
و قد خالف الدكتور أمحد أبو زيد كثريا من الباحثني حني قال  ":فإيراد قضية
االعجاز يف سياق هذا البحث املتعلق ابلصرفة ،ويف معرض الرد على الدهر يبني ،يفيد
أبن هذه النظرية امنا وضعت للدفاع عن القرآن  ،وتنزيهه عن مطاعن امللحدين ،فهو يرى
أن هذه النظرية امنا وضعت للدفاع عن القرآن  ،و ال يذكر أمد دور املعتزلة يف الدفاع
عن القرآن  ،و بيان اعجازه و اسراره البيانية ،اال أ ،عدم اتفاقهم على مفهوم واحد

 -1إعجاز القرآن بني املعتزلة األشاعرة ،د.منري سلطان ،منشأة املعارف،ص.54
-2الصرفة داللتها عند القائلني هبا ردود املعارضني هلا ،سامي عطا مس ،ص.4
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نظرية الصرفة يدل على اهنا مل تصدر عن عقيدهتم يف كالم هللا ،و يف خلق القرآن ،لذا
أميل اىل ماذكره كل من البريوين .
والبغدادي و الشهر ستاين، 1من أقوال،2و الرافعي يف هناية حديثه عن الصرفة
يقدم رأيه اخلاص الذي يعتقده و به يبني ،والرافعي مل يرفض قول املعتزلة ابلصرفة فقط
،ففي عرضه آلراء العلماء السابقني يف اإلعجاز و استنفاده جهدا واضحا و كبريا يف
عرض هذه اآلراء و مناقشتها مث ينتهي به املطاف اىل رفض هذه اآلراء مجيعها صحيحها
و سقيمها ،فإذا انتهى من هؤالء العلماء ،وقضوا فيما خلفوا وراءهم من مباحث يف
االعجاز هذا القضاء ،مل يدع الباب يغلق على فراغ بل حاول ان مييد هذا الفراغ وان
يقدم الرتجيح الصائب و الرأي السديد يف بيان صحة الرأي يف نظرية اإلعجاز.3
وتظهر حجته يف ذلك خاصة يف تفنيد قول النظام ابلصرفة 4معتمدا على
مرتكزات :
 -1اعتماده على رأي اجلاحظ و انتقاده للنظام مع ان الرجلني ينتميان اىل مدرسة
واحدة و ينقل قول اجلاحظ يعيب مذهب النظام وهو تلميذه فيقول":إمنا كان عيبه
الذي ال يفرقه سوء ظنه وجوده قياسه على العارض و اخلاطر و السابق الذي ال يوثق
مبثله ،فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس االصل الذي قامت عليه كان امره على
اخلالف .و لكنه كان يظن الظن مث يقيس عليه و ينسى أن بدء أمره طان ظنا ،فإن أيقن
جزم عليه و حكاه عن صاحبه حكاية املستبصر يف صحة معناه ،ولكن كان ال يقول

 -1الفصل يف امللل و االهواء و النحل ،ابن حزم ،مكتبة اخلاجني ،ج،3ص12
-2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،فهي ص.145
-3اإلعجاز يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي خطيب ،ص.329
 - 4الصرفة داللتها لدى القائلني هبا سامي عطا حسن ،جامعة أهل البيت ،و ردود املعارضني هلا
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مسعت و ال رأيت و كان كالمه اذا خرج خمرج الشهادة القاطعة مل يشك السامع أنه امنا
حكى ذلك عن مساع قد امتحنه ،او عن معاينة قد هبرته".1
 -2ان من سلب القدرة على شيء ابنصراف ومهه عنه ،وهو بعد قادر عليه مقرن
له ال يكون تعجيزه بذلك يف الربهان اال كعجزه هو عن الربهان ،اذ كان مل يعجزه عدم
القدرة.
ظاهر هذا التقرير أن ابن حزم افلك مسلك معاصريه كاجلرجاين (ت)451القائل
أبن الذي اعجز به هللا العرب ،ولكن ذلك الظاهر من تقرير ابن حزم ليس كذلك يف
بقية كالمه 2يقول الرافعي يف هذا الشأن "،و مل نر ان أحدا فسر هذه الكلمة "الصرفة
كابن حزم الظاهري ،فإنه قال يف كتابه (الفصل)يف سبب االعجاز ":مل يقل احد ‘ن
كالم غري هللا تعاىل معجز لكن ملا قاله هللا تعاىل و جعله كالما له اصاره معجزا ومنع من
مماثلته .قال :وهذا برهان كاف ال حيتاج اىل غريه و يعقب الرافعي أبسلوب قريب من
التهكم و السخرية بقوله ":بل هو فوق الكفاية و اكثر من ان يكون كافيا ايضا :ألنه ملا
قاله ابن حزم و جعله رااي له ،اصاره كافيا ال حيتاج اىل غريه ...و هل يراد من اثبات
االعجاز للقرآن اال اثبات أنه كالم هللا تعاىل "3و هذه داللة اخرى على وفرة ما لديه من
املعلومات اليت تستطيع هبا أن يصدر مثل هذه األحكام الكلية ،فهي تواتيه من كل
انحية ،ويعيش يف عصورها وادوارها مجيعا و حيضرها عصره أيضا هذا االمتزاج األثري و
مىت رأيت هذا املؤرخ ال يتوكأ اال على املنطق و املقاييس و االوزان ،فاقذف به و بتارخيه
و ادبه و آرائه حيث شئت ،فإنه ال ميتنع يف يدك و ال يستعصي ،وتلك حقيقة علمية
أخرى يضيف فيها املؤلف جديدا اىل االحكام يف التاريخ العريب ،و جيتهد لنا فنا من
النقد و املقارنة فيبدوا ان الطريقة العلمية عنده قائمة على استقراء املادة و احاطة من
-1إعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرابين ،د ،صالح عبد الفتاح اخلالدي-دار عمار ط1-1421هـ2000/م ص.95
-2امللل و النحل ،ابن حزم ج ص.94
 -3إعجاز القرآن و البالغة النبوية ص.146
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مجيع جهاهتا ،فهي ال خترج التاريخ نفسه كما هو يف الواقع ،وامنا جتئ برأي ما يكون فيه
معياره دائما ذكاء صاحبه و عقله و خياله ،و جند الرافعي يف هذا التاريخ شخصية
جتتمع فيها مواهب متعددة واضحة  ،فيكتب يف التاريخ مؤرخا  ،ويف اللغة لغواي  ،و يف
الشعر شاعرا ،و يف النثر كاتبا  ...مث ال يفوته ان يكون جريئا يف احلق نقااب عليه ".1
و اذ رجعنا اىل كالم ابن حزم يف الفصل يقودان كالمه اىل ان القرآن ليس من
جنس البشر فال جيوز قياسه ككالم البشر أبي حال من االحوال و هذا ال يعقل ان
خيالف فيه سلم فهو مث خيالف علماء اإلسالم يف القول إبعجاز القرآن ،فقد وضع
املسألة اي مسألة االعجاز يف مكاهنا الصحيح و مل ينف البالغة عن القرآن.
بقي يف هذا املقام أن أوضح أن الرافعي أراد من بيانه موقف ابن حزم من قضية
الصرفة أن يوجهنا اىل مسألة غاية يف االمهية كون االمام يدور كالمه يف هذا الفصل كله
على نفي أن يكون القرآن يدخل و كالم املخلوقني حتت حد واحد و مقياس واحد
،وهذا ابلتأكيد ما مل يقله احد من القائلني ابإلعجاز البالغي فما نقل عن احد أنه يقول
،إن القرآن يف أعلى درج البالغة يف كالم املخلوقني و امنا قالوا "انه يف درج البالغة اليت
تفوت قدرة املخلوقني فوقا يبهر و يقهر"حىت تنقطع األطماع عن املعارضة .و ابن حزم
يرفض ان يعلل عجز اخللق عن االتيان مبثل القرآن أبي علة اخرى سوى اهنم قد عجزوا
فاختار القول لذلك ابلصرفة فهو الذي يفيد ذلك ،فالقائلون هبا ال يذكرون لعجز الناس
سببا سوى ان هللا أراد ذلك.2
و لقد ابطل هذا القول أقصد القول ابلصرفة مجهور العلماء منهم القاضي الباقالين
و اجلرجاين اذ عقد االول له اباب يف كتابه "نكت االنتصار لنقل القرآن "حتت عنوان
الكالم على املعتزلة القائلني أبن العرب صرفوا عن معارضته مع قدرهتم على االتيان مبثله

-1بني احملافظة و التجديد ،مصطفى نعمان البدري ،ط1991/1411(1م)ص 420بتصرف.
-2الفصل يف امللل و األهواء و النحل ،ابن حزم ،ج،1ص،87و انظر أيضا :
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"و خالصة القول يف هذا أن القول ابلصرفة قول ابطل و هو كما وصفه اجلرجاين أبنه
"قول يف غاية البعد و التهافت وأنه من جنس ما ال يعذر العاقل يف اعتقاده "1و احلقيقة
ان الداللة عن بطالت هذا القول تظهر يف كثري من االوجه ذكرها العلماء و ليس من
قول يف اعجاز القرآن اسقط من القول ابلصرفة وقد بني ذلك يف الفصل االول الدواعي
و االسباب اليت بىن عليها العلماء حججهم إلبطال هذه النظرية و نفيها عن اعجاز
القرآن الكرمي .
و نفاها ايضا القاضي عبد اجلبار اىل مفهوم معاير لسابقيه و هو يف هذه املرة
يرتبط ابلقوم أنفسهم ،وليس شيئا خارجا عنهم أو مفروضا عليهم فرضا و هذا املفهوم
هو ان ":دواعيهم انصرفت عن املعارضة لعلمهم أهنا غري ممكنة على ما دللنا عليه ،لوال
علمهم بذلك مل تكن لتتصرف دواعيهم ألن جنعل انصراف دواعيهم اتبعا ملعرفتهم أبهنا
متعذرة ،وقال ابن كثري رمحه هللا  (:و اما من زعم من املتكلمني ان االعجاز هو صرف
دواعي عن معارضته مع امكان ذلك او هو سلب قدرهتم على ذلك نقول ابطل مث
قال (:فاخللق كلهم عاجزون حقيقة و يف نفس االمر عن االتيان مبثله ،و لو تعاضدوا و
تناصروا على ذلك ال تقدر الرسل الذين هم أفصح اخللق ،و اعظم و اكملهم أن يتكلموا
مبثل كالم هللا ،و هذا القرآن الذي يبلغه الرسول (صلى هللا عليه وسلم) عن هللا اسلوب
كالمه ال يشبه أساليب كالم رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم).2
جمموعها كلها وهذا فاسد مث يضيف :فإن قد أبطلنا رأي أهل الصرفة و زيفنا
كالمهم فال وجه بعده من وجوه اإلعجاز و هكذا فإان قد أبطلنا قول من زعم ان الوجه
يف اعجازه اشتماله على االخبار ابألمور الغيبية و ابطلنا قول اهل االسلوب و غريه من
-1نظرية الصرفة مالحمها و ابعادها و أثرها يف الفكر االسالمي ،السيد جعفر السيد ابقر احلسيين ،و انظر ايضا :التحرير و التنوير
،ج،1ص103و ما بعدها وفكرة االعجاز يف كتب الدراسات القرآنية ،د ،حممد مقدم ،رسالة (2004/2003م)ص.294وما
بعدها بتصرف.
 -2حملات يف علوم القرآن و اجتاهات التفسري ،د ،حممد بن لطفي الصباغ 1ط،3ص.94
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سائر االقاويل فال جيوز أن تكون معدودة يف وجوه االعجاز الن االمور الباطلة ال جيوز
ان تكون علال لألحكام الصحيحة ومن وجه اثن وهو ان الفصاحة و البالغة اذ كانت
حاصلتني فيه فهما كافيتان يف االعجاز فال وجه يعد غريمها و معهما" 1و قد عد املؤيد
ابهلل العلوي عشر مذاهب أبطلها كلها و رجع ما ذهب اليه عبد القاهر اجلرجاين وجها
بدة العلماء كما وصفهم اال ان الرافعي مل يعقب على مذهب العلوي ابلرتجيح او الرد
كما عقب على السابقني من املتأخرين الذين ذكرهم امنا راح يفيد االقوال ابإلعجاز و
ما يؤخذ على مذهبه هذا أنه غالبا ال يعزو ما يشري اليه من اآلراء اىل أصحاهبا او
مؤلفاهتم امنا يشري اشارة املعتمد جبعل القارئ يبحر يف عامل املصنفات حبثا وتدقيقا و
استنباط أو بثقة العامل الذي يعرف قارئه و سعة علمه و اطالعه و اين ارجح الرأي االول
ألنه قد اوضحه يف بداية مصنفه هذا و ان كانت عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطئ)
عزو القول اىل صاحبه اال اذا جهل املصدر و كثريا ما يكتفي الرافعي ابلتلميح اىل القول
و اغفال ذكر الطائفة او اصحاب املذهب او صاحب الكتاب اال اندرا و كما حتدث
الذين تعرضوا لقضية االعجاز يف القرآن عن الصرفة من اهل الكالم كذلك جلماعة منهم
من اهل التقسيمات املنطقية على تباين بينهم يف اآلراء "شبه و مطاعن يوردوهنا على
القرآن و هي حنو عشرين وجها".2
ب ِّمما نَـزلَۡ َان َعلَى َعبَۡ ِد َان
إذ فسروا قوله تعاىل يف سورة البقرة َ :وإِن ُكنتُمَۡ ِيف َريَۡ َٖ
ون ٱَّللِ إِن ُكنت ۡمَ ِ ِ
فَأَۡتُواْ بِسور ٖةَ ِمن ِمثَۡلِِهۦ وٱدَۡعواْ ُشه َداَيء ُكم ِمن د ِ
ني 3٢٣من قرأ
َ ُ َ َ ّ ُ
صدق َ
َُ ّ ّ
ُ َ
 -1الطراز،لإلمام حيي بن محزة العلوي اليمين ،حتقيق د ،عبد احلميد هنداوي املكتبة العصرية ،ج،ص224
ط1423(1هـ2002/م)،و انظر ايضا البيان العريب(دراسة يف تطور الفكرة البالغية 2عند العرب و مناهجها و مصادرها الكربى
،د ،بدوي طبانة ط1388( 4هـ)املطبعة الفنية احلديثة ،ص 332و ص.365
- 2اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص.149
- 3سورة البقرة.
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سورة منه فقد اتى مبثلها قال الزركشي يف الربهان أي يشهدون لكم أهنا يف نظمه وبالغته
و جزالته فعجزوا فقال تعاىل فَِإن ملَۡ تَفَۡ َعلُواْ َولَن تَفَۡ َعلُواْتفعلوامبالغة يف التعجيز و
إفحاما هلم و به قال السيوطي يف االتقان 1و الزخمشري يف الكشاف انظر إىل تفسريه إذ
يقول َ :وإِن ُكنتُمَۡ ِيف َريَۡبَٖ ِّمما نَـزلَۡ َان َعلَى َعبَۡ ِد َان فَأَۡتُواْ بِ ُس َورةَٖ ِّمن ِّمثَۡلِِهۦمعناه مما
هو على صفته يف البيان الغريب وعلو"و علو الطبقة يف حسن النظم" و يقول أيضا "و
الن القرآن جدير بسالمة الرتتيب و الوقوع و الوقوع على اصح األساليب و الكالم مع
رد الضمري إىل املنزل أحسن ترتيبا و ذلك أن احلديث يف املنزل ال يف املنزل عليه وهو
املسوق إليه و مربوط به فحقه إن ال يفك عنه برد الضمري إىل غريه 2يقول الفخر الرازي
عند تفسريه هلذه اآلية فإن قيل :قوله (فأتوا بسورة من مثله ،تتناول سورة الكوثر و سورة
العصر و سورة الكافرون و حنن نعلم أن اإلتيان مبثلها او مبا يقول منها ممكن فإن قلتم أن
اإلتيان أبمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر ،كان ذلك مكابرة ،و اإلقدام على
أمثال هذه املكابرات مما يطرق التهمة إىل الدين ،قلنا هلذا السبب اخرتان الطريق الثاين
أي طريق الصرفة و قلنا إذا بلغت السورة يف الفصاحة إىل حد اإلعجاز فقد حصل
املقصود وإن مل يكن األمر كذلك كان امتناعهم عن املعارضة مع شدة دواعيهم اىل توهني
أمره ،معجزا فعلى هذا التقدير حيصل املعجز " 3إن فحوى كالم الرازي هنا يوحى أنه
مييل اىل القول ابلصرفة خاصة يف السور القصار.
و قد عقد عبد القاهر اجلرجاين فصال (يف الذي يلزم القائلني ابلصرفة)

4

 -1الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين بن عبد هللا بن هبادر الزركشي حتقيق حممد أبو الفضيل ط1376(1هـ1957/م)،دار
إحياء الكتب العربية ،ج،2ص،110اإلتقان يف علوم القرآن ،ج،2ص.167
 - 2الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون االقاويل يف وجود التأويل أيب القاسم جار هللا بن عمر الزخمشري ،ج،1ص. 242
 -3التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي ،117/2،دار الكتب العلمية بريوت ط.2
 - 4دالئل االعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (علق عليه حممود حممد شاكر)ط،3مطبعة املدين ،ص.38
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و من مجلة ما عاجله اجلرجاين ورده يف الدالئل يقول ":و هذه شبهة أخرى ضعيفة
ممن يقدم على القول من غريورية و هي أن يدعي أن ال معىن للفصاحة سوى التالؤم
اللفظي و تعديل مزاج احلروف حق ال يتالقى يف النطق حروف تثقل على اللسان".1
و قد استشهد مبا قاله اجلاحظ يف ذلك مثبتا الفرق بني قول الشاعر:
وقـ ـ ـ ــرب حـ ـ ـ ـ ــرب مبكـ ـ ــان ق ــفز و ليس

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب قب ــر ح ـ ـ ـ ــرب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــر

وقول ابن يسري:
ال أذي ـ ـ ـ ــل اآلم ــال بع ـ ـ ـ ـ ــدك إنـ ـ ــي

بعـ ــدها ابآلم ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ـ ــد خب ـ ــيل .

إذ يبني اجلاحظ من خالل هذه املقارنة بني البيتني كيف أن ألفاظ النطق األخري
أن البيت إذا تفقدانها وجدانها بعضها يتربأ من بعض فالكالم عنده و كما أشرت يف
املبحث األول مؤسس على ثالث طبقات.
 -1املتناهي يف الثقل املفرط فيه.
 -2األحق منه أي الكالم الثقيل.
 -3ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان إال انه ال يبلغ أن يعاب به صاحبه
و يشهر أمره يف ذلك و حيفظ به
 -4الفصيح هو ما خال وصفا من الثقل و الكلفة و العيب.
وقد أبطل اإلمام اجلرجاين هذه الشبهة  -:إن ذهب إليها ذاهب – إن قصر
انصفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه املراد هبا لزمنا أن خنرج الفصاحة من

 - 1دالئل االعجاز (يف علم املعاين)،االمام عبد القاهر اجلرجاين ،السيد حممد رشيد رضا ،دار املعرفة (بريوت
،لبنان)،ط(1402هـ1981/م)،ص.45
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حيز البالغة "1اهـ و تفصيل ذلك و تعليله عنده أنه ان سلمنا هبذه القاعدة فال خيلو من
أمرين :
األول :جعله أي الكالم البليغ العمدة يف املفاضلة بني عبارتني دون اعتبار غريه .
الثاين :جعله وجها من وجوه التفاضل و اقتضاء تقدمي كالم على كالم.
يعربه القاضي من
وهذا يفضي إىل قصر الفضيلة عليه فال يكون اإلعجاز إال به و ّ

الشناعة و السخف الذي ال يقبل و احتج يف ذلك بقوله ":ألنه يؤدي إىل أن ال يكون
للمعاين اليت ذكروها يف حدود البالغة من وضوح الداللة ،وصواب اإلشارة و تصحيح
االنقسام ،و حسن الرتتيب و النظام ،و اإلبداع يف طريقة التشبيه و التمثيل و اإلمجال مث
التفصيل ،ووضع الفصل و الوصل موضعهما و توفية احلذف و التأكيد و التقدمي و
التأخري شروطها – مدخل فيما له كان القرآن معجزا حىت ندعي أنه مل يكن معجزا من
حيث هو بليغ وال من حيث هو قول فصل و كالم شريف النظم بديع التأليف و ذلك
أنه ال تعلق شيء من هذه املعاين بتالؤم احلروف"

2

"مث يرد على شبهة من رغم أن عجز العرب مل يكن ألصل أهنم ال يستطيعون أن
أيتوا مبثل نظم القرآ ن ،ولكن العجز الذي ظهر فيهم ،ألهنم حتدثوا أبن أيتوا بنظم يف
مثل معاين القرآن .
ومعلوم أن معاين القرآن مل تكن ممكنة لديهم و ال يصح التحدي إال مبا يتصور
وجوده وما يدخل يف خري املمكن "3ويف كتابه الدالئل يستدل على ما قرره يف الشافية
من أن القرآن معجز يف نفسه و أن إعجازه يف نظمه و أتليفه.

 - 1نفس املصدر السابق ص.46
 -2نفس املصدر السابق ص.47
 -3قضية اإلعجاز القرآين و اثرها يف تدوين البالغة العربية ،د ،عبد العزيز عرفة ط1405(1هـ1958/م)،عامل الكتب
،ص.570
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و قد أشار الرافعي رمحه هللا عليه يف هامش الصفحة إىل املبالغة اليت متيزت رد
القاضي على املطاعن و الشبه " :و قد أطال عبد القاهر اجلرجاين يف الرد على القول
أبن من قرأ سورة فقد جاء مبثلها ،و أبدى يف ذلك و أعاد وفشا و كرر(يشري إىل
استشهاده أبقوال اجلاحظ)".حىت أخذ الرد شطرا من كتابه "دالئل اإلعجاز" و زعم هنا
القول أيضا يف الشعر والفصاحة يقول القاضي ":وال يصح أن يكون الوصف الذي
يكون به اإلعجاز يف الكلم املفردة ،ألن تقدير كونه فيها يؤدي إىل اجملال "وهو أن تكون
األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة قد حدث يف مذاقه حروفها و أصدائها أوصاف.1
و ال يزال ميزان البالغة و التقدير يزخر ابآلراء و املذاهب اليت تتهالك و يبتلع
بعضها بعضا ،و ال يزال العلم يكفيه احلكم يف تفاضل األقوال .و تقسيم حظوظها يثبتها
من االستحسان غاية غائمة نستشرق إليها كما استشرق عبد القاهر إليها و إن كد و
اثبر و أثرى ،وقد أشار إىل ما يشبه رأي الرافعي يف نقده للجرجاين حممد أبو موسى يف
مؤلفه الشيق" :اإلعجاز البالغي" إال انه هنا يتابع كيف يعلوا بعض الكالم بعضا ،أو
تتوافر فيه العناصر اليت يرقى هبا يف سلم الفضيلة درجا بعد درج حىت يتجاوز احلدود اليت
تطيقها طاقات البشر .وتنقطع دوهنا أطماعهم ،و تستوي األقدام يف العجز هنا سيتبحر
هذا الباب و يذكر عبد القاهر أنه ال يكفي يف هذا أن تنصب له قياسا وان وصفه وصفا
جممال بل البد من التفصيل...و ليس هذا حديثنا للمرح العظيم الذي بناه عبد القاهر
،و الذي فتح به آفاقا سامية ووضع به أسسا دقيقة هلم الكالم ،وتذوق أسراره و غوامض
بنائه ،وإمنا هو حقيقة أدركها من هم أعرف برتاث املرجاين و أنفذ يف فهم الباب كله.2

 - 1قضية االعجاز القرآين  ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة املصدر نفسه،ص57
 - 2اإلعجاز البالغي دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم،حممد حممد أبو موسى  ،مكتبة وهبة ص .157
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ويقرر الرافعي أن إطالة احملاججة يف املضيف من األقوال جدال و السخيف منها
موضوعا ال ختلوا من أن تكون يف نفسها رأاي ضعيفا"1و يف كالم اإلمام وجهة نظر
جدير بنا األخذ هبا و كما ترى فيها أتثر الرافعي ابملنهج الفقهي األصويل و هي من
مجلة اآلداب اليت حتدث عنها ابن حزم يف امللل و النحل .
و كم ذكره ابن اجلرجاين :إذ ادعى هذا األخري أن الكذب و السفه موجود يف
القرآن الكرمي وهو مما رده وسفهه املؤلفان .
الرافعي و السيوطي:و يقول الرافعي أن السيوطي يف كتابة اإلتقان قد افرد لإلعجاز فصال كان قد
بسط فيه األدلة اليت أشار إليها كخالصة و تفصيل ألقوال العلماء من املتأخرين ،و يضم
بعضها إىل بعض دون أن يتعرض هلا أو ألكثرها بنقد كاف وهو ما أشار إليه إذ يقول":
فالصرفة إىل جانب القول ابلبالغة إىل جانب القول ابملعنيات فال ندري ما أيخذ هبا و
ما يدع و كأنه ال يرى ضرورة ألكثر من عرضها".2
إال انه ينفرد برأي حيتج له ابإلجياز و األحاديث كون القرآن مصدر جلميع العلوم:
دينية و دنيوية و يبني يف آخر املؤلف ما ألفاظ القرآن من مجال ويورد ألفاظ خفيفة يف
النطق موسيقية يف السمع و يقارهنا مع مرادفاهتا يف اللغة لبيان حسن االنتقاد يف
األلفاظ وهي مالحظة موسيقية حمضة تقدر له.3
و كان عصر السيوطي عصر أتليف و تدوين يف خمتلف العلوم و شىت الفنون
فاستمر على التحصيل و التأليف و الشرح و االختصار و ليس هناك فرق بني ما جاء
به الزركشي يف الربهان و بني ما مجعه السيوطي يف اإلتقان اللهم اإلمجال املوسيقى
 -1إعجاز القرآن و البالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ص( 149اهلامش).
- 2إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر نعيم احلمصي  ،مؤسسة الرسالة ص.161
 - 3نفس املرجع السابق،ص.163
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اللفظية اليت سبق وأشرت إليها و رأيه الذي قال به علماء املنفذين و املتأخرين على حد
سواء :كالغزايل و الشاطيب كون القرآن يف إعجازه ال خيتص بوجه واحد من وجوه
اإلعجاز و إمنا معجز لكونه مصدر جلميع العلوم.1
رابعا-املنكرون لإلعجاز يف ميزان الرافعي  :جيدر يب التذكري أن ظهور الفرق
الكالمية كان وليد جلملة من املعطيات السياسية و الدينية و الثقافية و االجتماعية كما
سبق و ذكرت يف كذا مقام من هذا البحث ،و القرآن منذ انزل مناط عناية ودراسة
املسلمني و غري املسلمني حبثا و تقصيا.
يقول امحد أمني": 2و ملا انتهى املسلمون من الفتح و هدءوا و اخذوا
يفكرون ظهرت هذه املسألة (يقصد املعتزلة و اجلربية3والقدرية)4وكان قد تكلم فيها من
قبل فالسفة اليوانن"5و يضيف امحد أمني" :و على عكس من هؤالء القدرية طائفة
اجلربية و كان من أوهلم جهم بن صفوان ،و لذلك تسمى هذه الفرقة اجلهمية و كان
يقول إن اإلنسان جمبور ال اختيار له و ال قدرة  ،وألنه ال يستطيع أن يعمل غري ما عمل
و أن هللا قدر عليه أعماال ال بد أن تصدر منه".
 - 1اعجاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق ،د ،حفين حممد شرف ،اجلمهورية العربية املتحدة ،اللجنة العامة للقرآن و السنة
،الكتاب الرابع 1390(،هـ1970/م)ص.1585
 - 2فجر االسالم ،أمحد أمني ،ص.348
- 3جاء يف امللل و النحل ان الصنف الثالث منهم مرجئة خالصة عن القدر و اجلرب ،و إمنا ضلت هذه الطائفة ابألرجاء دون غريه
و هي فيما بينها مخس فرق تكفر بعضها بعضا و هم البوسنية و العثمانية و الثوابنية و التومنية و املرسية و صنف منهم قالوا
ابألرجاء و اجلرب على مذهب جهم فهم معدودون يف اجلهمية "1هـ.انظر امللل و النحل ،عبد القاهر بغدادي ،ج/1ص 139و
قال ايضا ":ذكر فرق الضالل عن القدرية املعتزلة عن احلق و القدرية عشرون فرقة "نفس املصدر السابق ص.147
 -4يقول الشهر ستاين:املعتزلة يسمون أصحاب العدل و التوحيد و يلقبون ابلقدرية و ذلك إلسنادهم أفعال العباد لقدرهم و
إنكارهم القدر ،فيها موافقة لرأي معبد اجلهبين غيالن الدمشقي القدريني و قال أبو منصور يف كتاب الفرق يف بغداد املسائل اليت
اتفق عليها القدرية و منها قوهلم مجيعا أن هللا غري خالق إلكساب الناس و أن الناس هم الذين يقدرون أكساهم .1.هـ ،انظر فجر
االسالم ،نفس املصدر السابق ،ص،349انظر ايضا اتريخ اجلهمية و املعتزلة ،جلمال الدين القامسي (الدمشقي
،ط1399(،1هـ1979،م).مؤسسة الرسالة ص.72
 - 5إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.150
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و يف هذا الباب يفيد الرافعي أقوال منكري اإلعجاز من املعتزلة عائدا إليهم
ابحلجة البينة و التسفيه الواضح جلملة أقواهلم بعد أن سبق و أشار إليهم كما ذكر يف
بداية هذا البحث ":أما الذين يقولون إن القرآن غري معجز .ال بقوة الفدر و ال بضعف
القدرة فقد ذكران منهم طرفا "5وهم أئمة املعتزلة و أرابب الفلسفة و األداين مثل
:عيسى بن صبيح املزدار.
عيسى ابن صبيح املزدار :كان متكلما ابرزا و عاملا زاهدا وكان يسمى راهباملعتزلة لعبادته ،و قيل انه حيث حضرته الوفاة ذكر أن ما ملكت مال شبه مل يدر ما
حكمها فأخرجها للمساكني حترزا و إشفاقا.1
و املراد بضم امليم و هو أبو موسى عيسى بن صبيح املزدار تلميذ بشري بن املعتمر
كما ذكر الرازي و اجلاحظ.و قال البغدادي يف الفرق و كما قيل عمر"لقبه الذي يرى
اجلاحظ أن ترمجة من الفارسية إىل العربية الئق به إذ معناه :القذر اجليفة و قد تويف سنة
226هـ"2و هو من كبار املعتزلة ومن املقدمني فيهم ومن عقائدهم كما أسلفت القول يف
القدر و التولد و قوله يف القرآن :قدره الناس على مثل القرآن فصاحة و نظما و بالغه
،و هو ممن ابلغوا يف القول خبلق القرآن و كفر من قال بقدمه أبنه قد أثبت قدميني .و قد
سأله إبراهيم ابن السندي 3مرة عن أهل األرض مجيعا نكفرهم فأقبل عليه إبراهيم و قال
احلبة أتى عرضها السموات و األرض ال يدخلها ال أنت و ال ثالثة وافقوك؟ فلم حير
جوااب و من أشهر تالمذته اجلحفران و أبو زفر و حممد بن سويد ،و حكي الكعيب عن
اجلعفرين أهنما قاال :إن هللا تعاىل خلق القرآن يف اللوح احملفوظ و ال جيوز أن ينقل إذ
يستحيل أن يكون الشيء يف مكانني يف حالة واحدة و ما نقرؤه فهو حكاية عن

-1نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد العريب القدمي،د.أمحد سيد عمار ،ص.46
 - 2انظر :االعتقادات (الرازي)ص/الربصان و العرجان و العميان و احلوالن ح،1ص.138
 -3هو :إبراهيم بن السندي بن علي بن هبرام ابو اسحاق تويف سنة 303ه.
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املكتوب األول يف اللوح احملفوظ و ذلك فعلنا و خلقنا .قال :و هو الذي اختاره من
األقوال املختلفة يف القرآن "1هـ.
احلسينية:و هي فرقة أخرى من فوق املعتزلة أتباع احلسني بن القاسم القناين و من
هرطقاهتم أيضا أهنم أكثر بالغة و أقوى حجة مما تضمنه القرآن و هو من اسحق و ابعد
احلجج العقلية اليت نقلت عن املعتزلة .
و قد أطال العلماء يف رد و تسفيه هذه النظرايت و الشبه و املطاعن كلها ،يف
معظم كتبهم و ال داعي للوقوف عندها كلها الن املقام يف هذا املبحث ليس مقامها.2

 -1امللل و النحل الشهر ستاين ،ج،1ص.82
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المبحث الثالث
الرافعي و جهود المؤلفين في مادة اإلعجاز القرآني
مل يوفر سادتنا العلماء بعد تفشي النزعة الكالمية و انتشار فكرة الصرفة يف الدفاع
عن اإلعجاز القرآين ابتداء من املائة الثالثة "1لقد ظهرت املعتزلة جبانب األدابء ووجد
بظهورهم اول كالم منظم عن إعجاز القرآن الكرمي  ،و ظهر جبانبهم طائفة من املفسرين
كان هلم يف تنمية البالغة و الكشف عن أشرارها و خاصة بالغة القرآن الكرمي.2
كان احلديث عن اإلعجاز يف القرنني األول و الثاين أترخيا حمضا ملوقف كفار
العرب من القرآن و إعجازه ،أو تفسريا آلايت اإلعجاز يف كتاب هللا تبارك و تعاىل يقول
اإلمام" :فلما فشت مقالة بعض املعتزلة أبن فصاحة القرآن غري معجزة ،و خيف أن
يتلبس ذلك على العامة ابلتقليد أو العادة و على احلشوة من أهل الكالم الذين ال
رسوخ هلم يف اللغة و ال سليقة هلم يف الفصاحة و ال عرق هلم يف البيان ،مسند احلاجة
إىل بسط القول يف فنون من فصاحته و نظمه ووجه أتليف الكالم فيه".
-1نظم القرآن اجلاحظ :
و هو مؤلف أشار إليه املتكلم األديب أبو عثمان اجلاحظ ،و هو زعيم للبيان العريب يف
قوته و أمره ،و يف دقته و صحته و حالوته و مجاله وفيه.
و بعد أن اثبت اجلاحظ عجز العرب و هم يف أوج بالغتهم من معارضة القرآن الكرمي
يقول الدكتور عبد العزيز عبد املعطي عرفة أن الذي أعجزهم مع انه من حبس كالمهم
-1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.151
 -2إعجاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق ،حضين حممد شرف ،ص.11
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منطه البديع.1و يقول يف كتابه احليوان ":و يف كتابنا املنزل يدلنا على أنه صدق نظمه
البديع الذي ال يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدالئل اليت جاء هبا من
جاء به"2و حنن هنا بصدد احلديث عن مؤلف اجلاحظ ،ال عن مذهبه فقد سبق و
فضل القول يف هذا الباب.
يرجع سبب التأليف يف إعجاز القرآن إىل انتشار مذهب الصرفة و ظهر الزاندقة
الذين كانوا يلفقون اآلاثر و ينشروهنا و يطعنون يف القرآن ،و يبحثون عن متشاهبة و عن
خاصه و عن عامه و يصنعون الكتب على أهله ،و كذا اليهود يقول اجلاحظ يف قوله
تعاىل  :ومن يقرض هللا قرضا حبسا فيضاعف له .قالت اليهود على وجه الطعن و
الغيب و التخطئة ،و كذلك ظهر من انكر اجملاز يف القرآن و يف اللغة العربية او يف
القرآن كل هؤالء ألف اجلاحظ من اجلهم كتاب "نظم القرآن "هذا الكتاب الذي ضاع
و مل يضلنا اال خربه الذي بثه كتبه "احليوان" و "العثمانية" و حيدثنا اجلاحظ عنه فيقول
..":و بلغت منه أقصى ما يكن مثلي يف االحتجاج للقرآن و الرد على كل طعان فلم
أدع فيه مسألة لرافضي و ال حلديثي و ال حلشوي ،و ال لكافر مباد و ال ملنافق مقموع و
ال أصحاب النظام ممن يزعم ان القرآن حق و ليس أتليفه حبجة و أنه تنزيل و ليس
بربهان و ال داللة".3
و يبدو من إشارات اجلاحظ مواضيع الكتاب تضمنت تفصيل اآلراء و املذاهب
املتباينة املختلفة حول قضية إعجاز القرآن و تقييد حلجج الطاعنني منذ نزل القرآن إىل
زمن اجلاحظ و احتجاج للنظم القرآين و أسلوبه البياين قياما إىل كالم العرب .

 - 1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية ،د ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة ص.155
 - 2نفس املصدر السابق ص155و ما بعدها.
- 3نفس املرجع السابق ص157و انظر ايضا احليوان ج،1ص.9
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و يرجع الدكتور عبد الرءوف خملوف 1الرأي أن الكتاب خاص ابلدفاع عن النظم
القرآين و جالء احلس البياين و اعتماده يف ذلك على أمرين:
 -1عنوان الكتاب ،فما كان الرجل ليسميه "نظم القرآن " أال وهو يعقد القلب
على أن النظم هو وجه اإلعجاز فيه و ليس شيء غري ذلك .
 -2ما جتده يف كتب اجلاحظ الباقية من كلمات متناثرة هنا و هناك فكلها يوحى
ابجتاهه هذا الذي رجحنا ،من ذلك ما جاء يف العثمانية "حني يقول ":فأما معرفة
صحيح الكالم ما سقيمه و حقه من ابطله ،و فصل ما بني املقرب و الدليل ،و
االحرتاس من حيث يؤتى املخدوعون  ،و التحفظ من مكر اخلادعني و أتيت اجملرب و
رفق الساحر و خالبة الشيء ورجز الكاهن و أخبار املنجمني و فرق ما بني نظم القرآن
و أتليفه و نظم سائر الكالم و أتليفه فليس ،يعرف فرق يف النظم و اختالف البحث
حىت يعرف القصد من الرجز و املخمس من األسباع و املزاوج من املنثور و اخلطب من
الرسائل و حىت يعرف العجز العارض الذي جيوز إيقاعه من العجز الذي هو صفة يف
الذات فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة النظم و أن حكم البشر واحد يف العجز
الطبيعي و إن تفاوتوا يف العجز "1هـ،يقول الدكتور "فحديث اجلاحظ يف هذا النص
واضح الداللة على مذهب يف إعجاز القرآن و أن حكم البشر واحد يف العجز الطبيعي
عن بلوغهم مثله دون العجز العارض الذي قد يكون لو كان اإلعجاز ابلصرفة "12هـ.
و قد بقي الكتاب إىل أن اطلع عليه الباقالين فقد عرض به و أبسلوب اجلاحظ
فيه و يف غريه مما كتب حيث قال ":وقد يزعم زاعمون أن كالم اجلاحظ من املتقن الذي
ال يؤخذ فيه و الباب الذي ال يذهب عنه و أنت جتد قوما يرون كالمه قريبا و منهجه
بعيدا فإن أردت أن حتقق هذا فانظر يف نظم القرآن و يف الرد على النصارى ،ويف خرب

 - 1الباقالين و كتابه اعجاز القرآن ،د ،عبد الرءوف خملوف ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ص.39
-2نفس املصدر السابق ،ص.40
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الواحد ،و غري ذلك مما جيرى هذا اجملرى هل جتد يف ذلك كله ورقة واحدة تشتمل على
نظم بيع و كالم مليح".

1

و من مؤلفاته أيضا حجج النبوة وهي رسالة يف معجزات النيب(صلى هللا عليه
وسلم) وهي تتضمن خبالف "نظم القرآن "مجيع معجزات النيب(صلى هللا عليه وسلم) ال
القرآن منفردا.
و آخر يف خلق القرآن و آخر يف "الفرق بني النيب و املتنيب" و كتاب ":مسائل يف
القرآن الكرمي "إضافة إىل املناقشات الكالمية العديدة يف النبوة و اإلعجاز املنتشرة يف
كتاب احليوان.2أما عن نظم القرآن الذي يقول عنه اخلياط ما ذكره مسري سلطان بقوله:
"و ال يعرف لالحتجاج لنظم القرآن و عجيب أتليفه و أنه حجة حملمد (صلى هللا عليه
وسلم) على نبوته غري كتاب اجلاحظ و يف البيان و التبيني حيدثنا اجلاحظ كيف خالف
القرآن كالم العرب املوزون و املنثور و هو منثور غري مقفى على خمارج األشعار و
األسجاع و كيف صار نظمه من أعظم الربهان و أتليف من اكرب احلجج".3اهـ
و اجلاحظ جيمع بني قوة البيان ورصانة األسلوب و قوة احلجة له أسلوب يتميز
ابالنسيابية يظهرها االستطراد و اإلطناب و كثرة التحليل ،و يتناول األديب بيان القرآن
هبذا األسلوب و هذه الطريقة ،فسلك يف تفهم فنون بيانه و استعاراته و تشبيهاته جديدا
،فال يبدوا أنه اتبع املفسرين و اللغويني و النحويني و ال املعتزلة أنفسهم إتباعا حرفيا بل
شق لنفسه طريقا و ارتضى رأاي الءم فيه بني طبيعة األسلوب القرآين و البيان العريب
بصفة عامة ،أما دراسته لفن التعبري يف اآلية فلم يتجه االجتاه اللغوي املعروف بتوجيه مهه
إىل غريب األلفاظ فيشرحها بل توسع فأدخل يف االعتبار املعىن العام يف اآلية بل السورة
- 1انظر :اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص،151و انظر أيضا :الباقالين و كتابه إعجاز القرآن
،د،عبد الرءوف خملوف ،ص.41
 - 2إعجاز القرآن بني املعتزلة و األشاعرة ،د.مسري سلطان ،ص.58
 - 3نفس املرجع السابق ص62و انظر االنتصار اخلياط ص.155
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أحياان .و ميكن القول أن اجلاحظ قد انتهج يف تفسريه البياين لآلايت القرآنية منهجا
يتلخص يف:
 -1استخدام املنهج العقلي إلثبات احلجة.
 -2حتكيم الذوق الفين يف أسلوب اآلية إذا اختلف يف تفسريها و هنا تتضح
مقدرته الفنية يف تذوق النصوص و معرفته بدقائق نظام الكالم و اطالعه على ضروب
القول عند العرب ،و مدى استيعابه الدقيق لبيان القرآن.1
و يبدوا أن هذه العبقرية مل متنع النقاد أن يعرضوا ملنهج اجلاحظ يف الدور عن الكرة
النظم و إعجاز القرآن نقدا و تقريضا ،كما أشرت سابقا إال أن أديبنا الرافعي يرجح
هاهنا ميزان اجلاحظ و يرد عنه ما رآه املؤلف دعما جلهود اجلاحظ و يؤسسه لدفاعه
أبمرين:
 -1الظرف الزمين :فسبب أتليف اجلاحظ لكتابه خيتلف اختالفا ظاهرا عن
الظرف الزمين الذي دعا الباقالين إىل أتليف كتابه ،فاألول أراد رد سهام الطاعنني عن
إعجاز القرآن خبض النظران كان متهما ابلصرفة أم ال إما الباقالين فدوافعه خمتلفة ال
شك – يف الظروف التارخيية و السياسية و الدينية و العلمية ختتلف اختالفا بينا.
 -2حاول اجلاحظ يف مصنفه توكيد القول يف الفصاحة و الكشف عنها على ما
بقي ابتداء يف هذا املعىن إذ كان أول من بدأ التأليف فيه و مل تكن املناهج العلمية يف
الدرس البالغي قد وضعت بعد و يعد اجلاحظ من أوائل من رسم الطريق لدراسة
البالغة.2

- 1اثر القرآن يف تطور النقد العريب ،د ،حممد زغلول سالم ،ص73و ما بعدها.
 -2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.151
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-2اعجاز القرآن (حممد بن يزيد الواسطي (ت306هـ):
يقول نعيم احلمصي :يؤلف يف هذا العصر ابو عبد هللا حممد بن يزيد الواسطي
كتااب يف إعجاز القرآن البياين يقول فيه :أن القرآن معجز ابلنظم و الكتاب مفقود و
ذكره الرافعي فلم يزد على أن قال :انه قد سبق عبد القاهر اجلرجاين إىل التأليف يف هذا
الوجه من اإلعجاز و انه أول من جود يف هذا املذهب – أي مذهب أن القرآن معجز
ابلنظم – مث تبعه الرماين ،و انه أي الواسطي بسط القول فيه على طريقتكم يف التأليف
.وذكر الرافعي كما ذكر عبد العليم اهلندي ان اجلرجاين شرح كتاب الواسطي شرحا كبريا
مساه املعتضد و شرحا اصغر منه و ذلك قبل ان يضع كتابيه (دالئل اإلعجاز )و أسرار
البالغة و يعقب الرافعي على ذلك بقوله (و ال نظن الواسطي بىن اال على ما ابتدأه
اجلاحظ ،كما بىن عبد القاهر يف دالئل االعجاز على الواسطي.
و يعلق بضم احلمصي على ما جاءه به الرافعي معتقدا أن الكاتب يديل برأيه يف
هذا الباب من القول و املعلوم أن كتاب الواسطي مفقود ،و يستغرب متسائال حول
حجة رأي الرافعي و مدى صحته العلمية كون الواسطي أول املؤلفني و اجملودين ملذهب
إعجاز القرآن.
و جيمع كثري من النقاد يف العصر احلديث إىل رفض ما اعتقده الرافعي كالدكتور
علي مهدي زيتون الذي أشار إىل ذلك قائال ":و مما يعتقد أن مفهوم النظم قد بدا يعين
البناء العام للنص ،و امتد كذلك حىت زمن الطوسي (460هـ1067/م)و الطربسي
(548هـ1153/م)و ان كان املعىن الثاين النحوي قد شهد لوجود نواة نكت الرماين
"تفتحت عند عبد اجلبار لتؤيت اكلها على يد عبد القاهر و لتمتد حىت زمن الزخمشري و
الرازي جيعلنا هذا منيل إىل رفض ما ذهب إليه الرافعي من أن الفكرة بدأت عند اجلاحظ
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و انتقلت إىل الواسطي 1فاجلرجاين الن وجود هذه الفكرة اجلنيين عند الرماين ،ينفي ان
تكون قد بلغت من التطور مبلغا مرموقا عند اجلاحظ و الواسطي"

2

وقد ذكر السيوطي من افرد التصنيف يف إعجاز القرآن و نظمه من السنة أو
املعتزلة و مل يشري إىل كتاب الواسطي و ليس مثل السيوطي من تفوته مسألة هلذه لكان
أشار إليها و كذا الزركشي يف الربهان .
-3الرماين(:3النكت يف إعجاز القرآن)
هو العالمة األديب أبو احلسن علي بن عيسى الرماين و قد سبقت ترمجة و هو
من أعالم االعتزال ،و كتابه او مؤلفة (النكت يف إعجاز القرآن )من الكتب املؤلفة يف
القرن الرابع اهلجري الثالثة :كتاب الرماين و كتاب اخلطايب و كتاب الباقالين اليت وصلتنا
".4
بدأ الرماين كتابه ببيان وجوه اإلعجاز اليت تظهر كما أسلفت يف الفصل األول من
سبع جهات  :ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة و التحدي للكافة و الصرفة
والبالغة و األخبار الصادقة عن األمور املستقبلة و نقض العادة و قياسه بكل معجزة.5و
قسم البالغة إىل ثالث طبقات و قسمها إىل عشرة أقسام :اإلجياز و التشبيه و االستعارة
و التالؤم و الفواصل و التجانس و التصريف و التضمني و املبالغة و حسن البيان مث

 - 1انظر :البالغة فكرة اإلعجاز القرآين ،د ،نعيم احلمصي ،ص62و انظر أيضا إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق
الرافعي،ص.152
 -2اعجاز القرآن و اثر .يف تطور النقد االديب من اول القرن اخلامس 11/هـاىل هناية القرن السابع 13(/هـ)،علي مهدي زيتون
،نصوص و دروس ،ط1992(1م)،دار املشرق.
 -3يعرف الرماين ابإلخشيدي نسبة إىل إسناده :انه اإلخشيد أستاذه ،و ابلوراق ألهنا صرفته و كان إماما علم العربية على ما ذكره
ايقوت احلموي يف معجم األدابء ج/1826/4حتقيق إحسان عباس ،ط1414(1هـ)،دار الغرب اإلسالمي-انظر أيضا البداية و
النهاية ج،11ص،314طبقات املفسرين ،24،بغية الوعاة ج.2ص180
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-4إعجاز القرآن أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين ،حتقيق :امحد صقر ،ص.2
 -5ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،نفس املصدر السابق ،ص.169

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

فسرها اباب اباب على ترتيبها تعريفا و متثيال و بعد أن فرغ من تفسري أبواب البالغة العشر
إىل بيان الوجوه السبعة اليت ذكرها يف أول كتابه على أن مظاهر إعجاز القرآن ووضع
أوجه داللتها على اإلعجاز ،و بذلك يبدو أن الرماين قد حدد موقفه من اإلعجاز يف
كتابه فالقرآن عنده معجز بنظمه و بيانه و ذلك ألنه خرق العادة من هذه الناحية فلم
يكن ما تضمنه شعرا يقيده الوزن و القافية و لكن كالم مجيل لطيف و إن اقصر سورة
فيه معجزة كأطول سورة فيه ،و ما يؤخذ على الرماين يف كتابة القول ابلصرفة الذي ال
ينسجم مع ما قرره من الوجوه األخرى لإلعجاز.1
و يعيب الرافعي على املتقدمني يف أتليفهم كوهنم كانوا امتدادا لبعضهم البعض حىت
كاد أن يتهمهم ابلتكرار و البعد عن اجلدة إال قليال .و ليست عيبا بكل حبث ال بد و
أن يؤسس على ما سبقه إما بناء أو نقدا أو دحضا و جتديدا .
إذ جند أن الرماين قد ثقل عنه الكثري ،و ال يؤخذ الرماين أبقوال السابقني يف
البالغة فيما ورد عن بعضهم منها يف صورة مقتضبة متوافرة ذكر أكثرها اجلاحظ يف البيان
و التبيني ،ومنها أهنم كانوا يسألون عن البالغة فيجيبون :هي إفهام املعىن ،و هي حتقيق
اللفظ على املعىن ،إال إن الرماين ال يرى البالغة جمرد إفهام للمعىن.2و ترى طرافة
التعريف الذي و ضعه الرماين للبالغة يروم من خالله حتقيق معنيني املعىن األول متعلق
ابألثر النفسي و املعىن الثاين متعلق ابألسلوب أو الصورة البيانية للبالغة من اللفظ و
الصياغة و النظم ،و ال جند اختالفا أو خالفا يف تقسيماته العشر املبالغة فقد وردت يف
حبوث السابقني يف الدراسات القرآنية أو يف كتب البيان العريب و الدراسات اللغوية و
الشعرية ،فالتشبيه و االستعارة و اإلجياز و املبالغة وردت أبمسائها و ألفاظها أو أبلفاظ

-1نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد العريب القدمي ،د ،سيد حممد عمار،ص.80
 -2انظر ص من املذكرة الفصل األول قد سبق و أشرت إىل مذهب الرماين يف بيان معىن البالغة.
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مغايرة (التجانس ـ ـ التجنيس)و إما اجلدة يف األبواب اجلديدة اليت أضافها الرماين إىل
حبوث البيان و البالغة يف القرآن كالتالؤم و التصريف و التضمني.1
-5إعجاز القرآن الباقالين(ت403هـ):
هو القاضي أبو بكر الباقالين ،وامسه حممد و كنيته أبو بكر يف النصف األخري من
القرن الرابع ال يعرف حتديدا سنة والدته و يذكر الرافعي كالما طويال عن الباقالين و
حيدثنا عن كتابه املشهور"إعجاز القرآن"«:الذي امجع املتأخرون من بعده أنه ابب يف
اإلعجاز على حدة»

2

و يستغرب الرافعي من كون القاضي قد جتاهل اإلشارة إىل اعتماده على الرماين أو
اخلطايب أو الواسطي و ال حىت اجلاحظ«:إىل كتاب اجلاحظ بكلمتني ال خري فيهما
».3يقول القاضي « :و كذلك قد يزعم زاعمون أن كالم اجلاحظ من السمر الذي ال
يؤخذ فيه و الباب الذي ال يذهب عنه و أنت جتد قوما يرون كالمه قريبا و منهاجه
معيبا ،و نطاق قوله ضيقا حىت يستعني بكالم غريه و يفضح إىل ما يوشح به كالمه :من
بني سائر و مثل اندر و حكمة ممهدة منقولة و قصة عجيبة مأثورة ،وأما كالمه يف أثناء
ذلك فسطور قليلة و ألفاظ يسرية فإذا أحوج إىل تطويل الكالم حاليا عن شيء يستعني
به فيخلط بقوله من قول غريه كان كالما ككالم غريه فإن أردت أن حتقق هذا فانظر يف
كتبه يف نظم القرآن و يف الرد على النصارى و يف حيز الواحد و غري ذلك مما جيري هذا
اجملرى هل جتد يف ذلك ورقة واحدة تشتمل على نظم بديع أو كالم مليح ؟على إن

- 1انظر ثالث رسائل يف إعجاز القرآن و انظر أيضا :قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوينه البالغة العربية ص 331ـ ،333و
انظر أيضا :اثر القرآن يف تطور النقد العريب اىل آخر القرن الرابع اهلجري ،د ،حممد زغلول سالم ص.236اإلتقان يف علوم القرآن
،ج2ص136و ما بعدها.
- 2إعجاز القرآن و البالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ،ص.152
-3انظر :اعجاز القرآن للباقالين .حتقيق :السيد امحد صقر ،ط(،)1963عنه ذخائر العرب ،دار
املعارف،ص121وص126وص.127
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متأخري الكتاب قد انزعوه يف طرقته وجاذبوه على منهجه فمنهم من ساواه حىت ساماه
و منهم ومن ابر عليه ابراه».1
وقد تعرض له من نقاد لعصر احلديث نفر كثري لكن قبل ذلك ال بد أن نعرض
للمتقدمني من العلماء و آراؤهم يف كتابه إعجاز القرآن و أمهيته و مالمح اجلدة فيه و
ليس أبفضل من املؤلف اليتيم الذي حققه السيد امحد صقر و الثاين الذي قدمه و نرمه
الدكتور عبد الرءوف خملوف أقول و ليس أفضل من هذين السفرين معنيا لبيان ذلك:
ممن محل على الباقالين و اخذ عليه أبو حامد االسفراييىن406-344(2هـ)كان
شديد اإلنكار على أصحاب الكالم عامة و على األشاعرة و الباقالين يف خاصة و هو
القائل«:اشهدوا علي أبن القرآن كالم هللا غري خملوق كما قاله امحد بن محبل،ال كما
يقوله الباقالين»3وتتربأ األشاعرة ومن مزاعم الباقالين .و لكن هل كان الباقالين مبتدعا
يقول خبلف القرآن ،حبديث السيد امحد صقر مبقولة «فما كان الباقالين مبتدعا يدعو
الناس إىل الضاللة»

4

و فيه اشتد أبو حيان التوحيدي":5فما شر الثالثة أم عمرو بصاحبك الذي ال
تصحبينا .يزعم انه ينصر السنة و يفحم املعتزلة ،وينشر الرواية و هو يف إضعاف ذلك
على مذهب احلزمية و طرائق امللحمة قال« :و هللا إن هذا ملن املصائب الكبار و احملن
الغالظ و األمراض اليت ليس هلا عالج»و قد يكون ابو حيان مدفوعا اىل تلك العداوة
بتأثري العداوة بني الباقالين و بني أستاذه أيب سليمان املنطقي من جهة ،و بينه و بني أيب
حامد االسفراييين من جهة أخرى و كالمها له نفس أيب حيان منزلة سياسية و إجالل

 -1نفس املصدر السابق ،ص.248
- 2أبو حممد االسفراييين ،هو.
 - 3إعجاز القرآن للباقالين ،ص.54
-4نفس املصدر السابق،ص.54
- 5نفس املصدر السابق،ص.56
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ابلغ ،و من النقد القاسي الذي تعرض له الباقالين هو تلك األقوال املذكرة اليت قاهلا عنه
ابن حزم الظاهري الذي تعرض له الباقالين هو تلك األقوال املذكرة اليت قاهلا عنه ابن
حزم الظاهري (384-456م)يف كتاب«الفصل يف امللل و األهواء و النحل »قال:
«كافر أصلع الكفر مشرك ملحد خبيث املذهب ملعون يكد يف أمساء هللا و خيالف
القرآن و يكذب هللا يوجب الشك يف هللا و يف صفة النبوة! مظلم اجلهالة من أهل
الضاللة ،ممرور فاسق أمحق يكيد لإلسالم و يستخف به» ،و يذود السيد امحد صقر
عن إمامه بنفي كل ما نسبه ابن حزم من أقوال خبيثة لألشاعرة أو للقاضي الباقالين .
ما من احملدثني الذين تعرضوا له ابلنقد أيضا :الدكتور حممد مندور و الدكتور امحد
بدوي و الدكتور بدوي طباعة و عبد الكرمي اخلطيب .
 -1حممد مندور :
يتعرض حممد مندور للقاضي الباقالين يف حديثه عن الشعر و نقده لالستدالل من
ذلك على إعجاز القرآن عن طريق االستدالل العكسي ،ويرى الدكتور عبد الرءوف
خملوف انه نقد ال غناء فيه و يشري الدكتور حممد مندور أن طريقة الباقالين يف نقد
البحرتي ال ختتلف يف شيء عن هذه الطريقة اليت أنتجها يف نقد امرئ القيس ،و خيلص
من ذلك كله إىل أن النقد الذوقي يف املستقيم مل يتوفر للباقالين.1
 -2الدكتور بدوي طبانة:
خص الباقالين بثالث صفحات من كتابه البيان العريب و هو فيها على خط
مضاد للدكتور مندور يف ذلك يقول  «:و يف أيدينا اثر جليل يدل على حذف
املتكلمني للبيان فضال عن حذفهم لعلم الكالم و هذا األثر هو كتاب إعجاز القرآن
الذي ألفه أبو بكر الباقالين الذي أفاض القول فيما يوجه للقرآن من املطاعن ».2
 -1الباقالين و كتابه اعجاز القرآن ،د ،عبد الرؤوف خملوف ،منشورات دار مكتبة احلياة،ص.530
-2البيان العريب ،الدكتور بدوي طبانة ،ط،4دار مكتبة األجنلو املصرية ،ص.55
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ويقول الدكتور طبانة و هو يقصد من هذا أن التفاوت يف اجلودة يف كالم اجمليدين
شيء يهدي إليه النظر اليسري يف املأثور من كالمهم فمنه اجليد و منه الوسط و منه
الرديء حىت معلقة امرئ القيس املشهورة و هي يف جمموعها أجود املأثور يلحظ فيها هذا
التفاوت بني أجزائها و يدرك التباين يف القوة بني أبياهتا أما القرآن فكل نظمه جيد و
كل و صفه حمكم.
و يف رأي الدكتور عبد الرءوف إن الباقالين مل يقصد إىل ذلك حني ذكر البديع و
انه ال يستفاد من جهته اإلعجاز و إمنا قصد إىل أن الصور البديعة جزئيات صغرية ميكن
أن يتأىن للشاعر منها مثل الذي جنده يف القرآن .و هي حني أتتى للشعراء و الكتاب و
اخلطباء ال تفيد إعجازا و ال مسوا و ال تقتما يف نفس الكالم ألن الفينة يف الكالم تتأتى
يف نظم القطعة املتكاملة وف ختليف كل متناسق األجزاء حمقق للغرض الذي من اجله
أنشئ و اجلزئية و إن كانت بعض ذلك الكل فإهنا لذاهتا ال تقوم دليال على إعجاز من
أتى هبا بل مما ال حيب أال يطيل الناقد الوقوف أمامه عند نظره يف األثر الفين ابعتباره
كال متكامال

1

 .3عبد الكرمي اخلطيب (اإلعجاز يف دراسات السابقني ):
و هو كتاب مهم بسط فيه مؤلفه يف دراسة حتليلية اترخيية مناهج العلماء يف بالد
وجوه اإلعجاز و من محلتهم القاضي الباقالين ،يرى الكاتب أن القاضي ليس مؤسسا
لآلراء اليت يقول هبا يف وجوه اإلعجاز و ليس هو الذي كشف عن هذه األخرية و
نصب األدلة إليها بل هو مسبوق هلذه اآلراء وهو ميوج أبنه إمنا حيكي أقوال من سبقه
من العلماء يف هذا امليدان و لكن الرجل مع هذا يقول الدكتور عبد الكرمي نظر فيما نظر
إليه غريه و رأى فيما ينقل من رأي و بعد أن عرض الدكتور عبد الكرمي خمتلف الوجوه

- 1إعجاز القرآن للباقالين ،ص.538
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اإلعجازية و البيانية عند الباقالين خيتم بقوله مؤكدا هو اآلخر أن "الرجل مل أيت جبديد
حيدثنا به عن إعجاز القرآن و كل ما يقوله بعد هذا هو كالم مكرر معاد"،1و احلديث
يف هذا املقام يطول إال لكنت عرضت جلميع من أخذوا ابلنقد دراسة الباقالين لوجوه
اإلعجاز .
أما الرافعي فوضع الكتاب و مؤلفه يف ميزانني ،امليزان األول يف آراءه و انتقد
إعراضه عن اإلشارة إىل اعتماده على دراسة السابقني كاجلاحظ و اخلطايب و الواسطي
.و امليزان الثاين أشاد ابلبحث البياين و املنهجية اليت درس هبا الباقالين قضية اإلعجاز و
ارأتيت و أجيب أن رأيي صواب إن أبني يف نقاط جوهرية رأي الرافعي ذو الوجهني
،مآخذه على الرجل و حماسنه اليت ذكرها و أشاد هبا عن كتابه :
 -1عاب اإلمام األمثلة و يف رأيه أن هذه األمثلة و إن شاد هبا الباقالين و
اعتربها من حماسن الكتاب إال أهنا يف رأي اإلمام قد ذهبت أبكثره و عزت مجلته و هي
من عيوبه.2
 -2مع ان القاضي كان غرضه ان ينبه على الطريقة و يدل على الوجه و يهدي
اىل احلجة لكن االغراق يف احلشد و املبالغة يف االستعانة و االعتماد على النقل جعل
من الكتاب يبدو و كأنه على غري ما وضع له و الثالثة اليت ذكر يقول (يقصد الطريقة و
الوجه و احلجة لو نبسط هلا كل علوم البالغة و فنون االدب لوسعتها و هي مع ذلك
حشو ووصل. 3
إال ان كثري من النقاد خالف الرافعي فيما ذهب إليه كعبد الكرمي اخلطيب و نعيم
احلمصي و كذا الدكتور عبد الرءوف خملوف الذي قال ":و ال أوافق الرافعي إىل ما
-1إعجاز القرآن يف الدراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب،ص.222
 - 2إعجاز القرآن للباقالين ،د ،عبد الرءوف خملوف ،ص 528و ص529و انظر إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى
صادق الرافعي ،ص.152
 3نفس املصدر السابق ،ص.153
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ذهب إليه يف قضية حشر الباقالين لألمثلة و الشواهد و الشواهد فخلك يف رأيه منهج
أهل الذوق يف الفنون و اآلداب "،وذلك أن يضعوا اليد على النماذج حىت يتحسس
التذوق اسرار الفن و يعرف مواطن احلسن و مواقع اجلمال او ما عسى ان يكون بصد
ذلك و ما اخر البالغة العربية اىل ان نقرأ من علمائها هنجوا فيها منهج املناطقة فعنوا
برسم احلدود ووضع التعاريف و من مث جاءت كتبهم و هي ابعد ما تكون عن فن
الكلمة.1
و على الرغم من ذلك مل يفت الرافعي االشادة جبهود القاضي الباقالين يف كتابه و
من مجلة ما اشاد به فأنصفه:
 -1ان الكتاب قد استبد هبذا الفرع من التصنيف يف اإلعجاز  ،و اجتمع فيه ما
حيتاجه هكذا مصنف من قوة اللغة و مجال البيان و احملاججة و النقد على ما امتاز به
من علو املنزلة وعمق الفكرة و دق الرتتيب و قوة احلجة .
 -2تضمن الكتاب عصره فاستحث به اخلواطر الوانية و اهلمم املتثاقلة يف اهل
التحصيل و االستيعاب .
 -3خال عصره من كتاب مثل كتابه إذا كانت علوم البالغة مل هتذب بعد و مل
جترد فيها األمهات و األصول و امجع يف كتابه خصال كثرية كاألمجال و التهذيب و نقد
آراء من سلقه من العلماء.
و تنتهي مع الرافعي يف رحلته مع القاضي الباقالين و كتابه ،وقد أتى حديثه هذا كما
بدأه فضيلة اإلعجاز واسعة ،عميقة ،ضاربة يف العمق ال ميكن سرب أغوارها كلها و ال
معرفة أسراره مجيعا يقول "إن الناقص يف هذه الصيغة كاخلارج عنها و الشاري فيها
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كالبائن منها ،و قد كانت علوم البالغة مل هتذب لعهده ،و مل يبلغ منها االستنباط
العلمي ،و مل جترد فيها األمهات و األصول ".1
-6اإلمام اخلطايب 388(:هـ)بيان إعجاز القرآن :
و فيه انقش و جوه اإلعجاز و أوضح فيها رأيه ،و عوض مذهب الصرفة و قال به لوال
أن رأيه يف داللتها تشهد خبالف ذلك وهي قوله تعاىل :قل لئن اجتمعت اجلن و
اإلنس على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله و لو كان بعضهم لبعض ظهريا
فأشار يف ذلك اىل أمر طريقة التكلف و االجتهاد و سبيله التأهب و االحتشاد ،و
املعىن يف الصرفة اليت وصفوها ال بالئم هذه الصيغة ،فدل على ان املراد غريها.2
وقد أعطى اخلطايب للبالغة أمهية كبرية و خصص هلا معظم الكتاب ،،و لكنهم ال
يذكرون شيئا حيدد جهاهتا ،فهم يسلمون هبذا الوجه من أوجه اإلعجاز دون حتقيق و
اخلطايب يرفض ان يكون مقلد الغرية مثلهم و اإلعجاز البالغي عند يقوم على ثالثة
أسس:
 -1الفصاحة :ان القرآن جاء أبفصح األلفاظ.
 -2تضمن اصح املعاين .
 -3استخدم يف نظم املعاين أحسن نظم التأليف.
و اما اجلانب اآلخر غري البالغة فقد أشار اخلطايب أيضا إىل وجه عاب على معاصريه و
املتقدمني يف حبوث االعجاز اغفاله و قد سبق و فصلت القول قيد يف املباحث االوىل:و
التأثري النفسي للقرآن منظوما و ال منثورا اذا قرع السمع خلص له اىل القلب من اللذة و

 -1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.154
 -2بيان إعجاز القرآن ،،ثالث رسائل إلعجاز القرآن ص.109
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احلالوة يف حال  ،ومن الروعة و املهابة يف اخرى ما خيلص منه اليه قال تعاىل  :هللا
نزل احسن احلديث كتااب متماثال هبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني
جلودهم و قلوهبم اىل ذكر هللا1و ملا مسعته اجلن ان قالت :إان مسعنا قرآان عجبا
يهدي اىل الرشد فآمنا به 2يقول يف اي ذوات عدد منه ،وذلك ملن القى السمع وهو
شهيد و هو من عظيم آايته.
-7فخر الدين الرازي (:ت388هـ):هو حممد بن عمر بن احلسين بن علي امللقب
فخر الدين الرازي املولد الطربستاين االصل، 3شافعي املذهب كان يعرف اببن اخلطيب
أيضا .
و اما لقبه "الرازي" فهو نسبة اىل مدينة "الري"

4

وقد امجع السبكي كلمة االطراء و الثناء عليه بوصفه امام املتكلمني ذو الباع الواسع يف
تعليق االجتماع ابلشاسع من حقائق املنطوق و املفهوم ،اما ابن حجر العقالين يف مقال
عنه انه راس يف الذكاء و العقليات لكنه من اآلاثر و له تشكيالت على مسائل من
دعائم الدين تورث حرية سأل هللا ان يثبت االميان يف قلوبنا و لست يف هذا املقام بصدد
البحث يف هذا اجلانب من حياة الرازي الفكرية او النقدية و لكن معرفة و تقضي آراءه
حول قضية اعجاز القرآن يف تفسريه الكبري ،فاإلعجاز عنده يف فصاحة القرآن و جتده
- 1سورة الزمر اآلية .23
- 2سورة اجلن اآلية .23
 -3ثالث رسائل يف اعجاز القرآن ،بيان اعجاز القرآن ،أليب سليمان بن براهيم اخلطايب ،ص68و ما بعدها.
- 4هي نسبة على خالف القياس ،و قد حلقوا الزاي يف النسبة اليها كما احلقوها يف املروزي نسبة اىل (مرو)،د ،املدينة كبرية من
بالد الديلم ،ينظر :معجم البلدان 256/48و ينظر هتذيب االنسان ج/1ص.450
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يؤكده بشيء من التفصيل ،و التعليل و احملاورة املنطقية اليت تدلل ابحلجة إلثبات هذا
الرأي ،مث تراه مسبوق و جها آخر من وجوه اإلعجاز ،أما الطريق الثاين أن يقول القرآن
ال خيصى ما أن يقال انه كان ابلغا يف الفصاحة إىل حد اإلعجاز أو مل يكن كذلك ،فإن
كان األول تثبت انه بعجز و ان كان الثاين كانت املعارضة على هذا التقدير ممكنة،
وقال بعض الباحثني ان يف قوهلم األخري منحىن من مناحي الصرفة أما الدكتور ماهر
مهدي بالل اثبت يف حبثه املرسوم بــ :فخر الدين الرازي بالغيا أن املؤلف قد أبطل القول
ابلصرفة صراحة و مل يرتض أي وجه من أوجه اإلعجاز غري الفصاحة.1
ومن الوجوه اليت يضيفها الرازي إىل الفصاحة ،إعجاز القرآن من حيث املعىن ،إذ
جتده يف كثري من األحيان يتكلم حول معاين اآلايت من حيث الرتتيب و التناسق و
املنطقية يف التدرج ،ويصرح أن اإلعجاز ميثل املعاين كما يشمل األلفاظ فهذه املعاين
كاملة ال اختالف فيها و ال اعوجاج و ال تقدمي و ال أتخري.2
هذا و مل يثري الرافعي إال امسا لإلمام الرازي ال إجيااب و ال سلبا و إمنا جعله منه أهم
صنفوا و قد تكلموا عن إعجاز القرآن.
 8ـ ابن أيب اإلصبع( 3حترير التحبري ،بديع القرآن):
كان بليغ مصر األوحد الذي ال يلحق مثاوه و مل يشفق عنان أما رأيه يف إعجاز القرآن
فريى انه معجز أبلفاظه و أسلوبه و تراكيبه و أثره يف النفوس البشرية ،وخيالف عبد
القاهر و الباقالين يف رأيهما اللذان يقوالن فيه أبن وجود األنواع البديعة يف القرآن غري
-1فخر الدين الرازي بالغيا ،ماهر مهدي هالل،ص.193
 - 2نفس املرجع السابق ص.196
 -3هو :زكي الدين عبد العظيم ابن عبد الواحد بن ظافر بن عبد هللا بن حممد املصري املعروف اببن أيب اإلصبع تويف
(354هـ)،من أشهر مؤلفاته :بديع القرآن و اخلواطر السوائح يف أسرار الفواتح من أشهر بلغاء مصر ،خرج لنفسه معجما كبريا
مفيدا قد درس ابجلامع الظافري ابلقاهرة مدة انظر فوات الوفيات ،حممد شاكر بن عبد الرمحن بن شاكر صالح الدين ،ت
(إحسان عباس) ،ط (1979م)،دار صادر بريوت ،ج/2ص،367انظر أيضا ،األعالم ،خري الدين الزركشي ،فوات الوفيات
ج،294/1معجم مصطلحات.
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دال على إعجازه ،ويؤيد ذلك جبمع األنواع البديعة اليت عرفت إىل عهده و جديده
الذي اكتشفه مستشهدا هلا آبايت القرآن خمرجا لذلك اآلايت على الوجوه البالغية مبينا
يف دراسته هلذه الشواهد سالمة نظم القرآن ،وسالسة أسلوبه و بالغة معاينة وفصاحة
ألفاظه مث يقارن بني هذه الشواهد و أمثاهلا من النثر و الشعر ليثبت بالغة القرآن و
إعجاز البشر عن اإلتيان مبثله و كان هدفه من وراء ذلك  :مهولة استخراج إعجاز
القرآن و تقريب طرق إجيازه.1
و على هذا ميكن أن يعد مؤلف "بدائع القرآن" يف البالغيني إذ أنه جيمع و ينتقي
و يهذب و يبدو أن فكرة هذا الكتاب كانت رد فعل لفكرة الباقالين اليت بسطها يف
"إعجاز القرآن" و اليت ذهب فيها إىل أن إعجاز القرآن ال يلتمس من انحية ما اشتمل
عليه من البديع.
ومن أروع ما كتب يف هذا الباب "ائتالف اللفظ مع املعىن" تلخيص تفسري هذه
التسمية أن تكون ألفاظ املعىن املراد يالءم بعضها بعضا ،ليس فيها لفظة انفرة عن
أخواهتا غري الئقة مبكاهنا كلها موصوف حبسن اجلوار ،حبيث إذا كان املعىن مولدا كانت
األلفاظ مولدة ".2
يبدو أن املتكلمني اختذوا دراسة البيان أساسا اعتمدوا عليه لدراسة القرآن ،
وسبيال من سبل إدراكه و ابن أيب اإلصبع واحد من هؤالء أراد فهم معانيه و معرفة
أحكامه و ما إشارة الرافعي هلذين الكتابني البن أيب اإلصبع بسبب أتثره و هذا الوجه
من وجوه إعجاز القرآن.

- 1إعجاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق ،د ،حقي حممد شرق ،ص.16وانظر معجم مصطلحات القرآن ،د ،علي شواخ
إسحاق ،ج/1ص.149
-2البيان العريب ،دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ،د ،بدوي طبانة ،ص.68
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كما أشار الكاتب أيضا إىل مؤلف آخر له و املؤلف ال يستهان به يف مجهرة
علماء جرد واسيوف اهلمة و مشروا عن ساعد اجلدة و البذل املعطاء لكشف ما
استطاعوا إليه سبيل من أوجه اإلعجاز ،واعين هنا العامل األديب الزملكاين.1
-9الزملكاين(727ه ـ):التبيان يف اإلعجاز:2
و الكتاب عرض و تلخيص اآلراء عبد القاهر اجلرجاين "دالئل اإلعجاز"فال خيرج
يف إعجازه عن فكرة النظم و لكنه جيعله يف جودة كل من اللفظ و املعىن و يف ائتالفهما
و ليس هذا جبديد.3
و قد رتب الكتاب على سوابق و مقاصد و لواحق ،أما السوابق فقد وزعها على ثالث
مقدمات ،املقدمة األوىل يف فضل علم البيان و املقدمة الثانية يف حصر مواقع الغلط يف
اللفظ و املقدمة الثالثة يف طريق حتصيله و أما املقاصد فتجمعها أركان ثالثة:
 -1الركن األول يتحدث عن الدالالت االفرادية ،كاحلقيقة و اجملاز و الفرق بني
اإلثبات ابالسم و الفعل و التقدمي و التأخري يف االستفهام و النفي.
 -2مراعاة أحوال التأليف بني املفردات و اجلمل حىت تكون أجزاء الكالم بعضها
آخذا أبعناق بعض.
 -3احلديث عن معرفة أحوال اللفظ و أمساء أضافه يف علم البديع و يذكر فيه
ستة و عشرون لوان من ألوانه.
مث ينتهي اىل رد الشبه اليت آاثرها الطاعنون و املخالفون لنظرية النظم على حنو ما
ذهب إليه اإلمام عبد القاهر.1
 - 1فكرة إعجاز القرآن ،منذ البعثة حىت عصران احلاضر  ،د ،نعيم احلمصي ،ص.112
 - 2هو كمال الدين ،عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف األنصاري الزملكاين نسبة إىل زملكان،قرية بغوطة دمشق  ،من ألقابه
أبو املكارم و أبو حممد و اشتهر ب ـ (ابن خطيب زملكان ،اشتهر بعلم البيان ،شافعي املذهب تويف سنة 727هـ ،انظر اجمليد يف
إعجاز القرآن اجمليد ،البن الزملكاين ،حتقيق دكتور شعبان صالح ،ص ، 19و انظر ايضا ،طبقات الشافعية ،السبكي
ج،8ص.316
- 3فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران احلاضر د.نعيم احلمصي ص. 112
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يقول الرافعي" :و هي كتب بعضها من بعض"2و يف هامش الصفحة يطلع أديبا
على معجز األدابء 3لياقوت احلموي يقول :الرافعي  ":ال يفوقه يف هذا الباب أتليف ،
يقصد يف ذلك أبو زيد البلخي و كتابه نظم القرآن  ،ويؤسس ذلك على ما وجده يف
كتاب البصائر 4ال يف حيان الفارسي التوحيدي 5مشيدا بكتاب نظم القرآن ،إذ تكلم
يف مجيع معاين القرآن بكالم لطيف دقيق .
 -10امحد بن سهل ابو زيد البلخي)(اجلاحظ الثاين )نظم القرآن:
هو أبو زيد امحد بن سهل البلخي (235/322هـ ،احد علماء اإلسالم
و علمائها البارزين يف األدب و الفقه و الفلسفة ،وكتابه ونظم القرآن ال يفوقه يف هذا
الباب أتليف قال أبو صيان التوحيدي لقول أيب حامد القاضي ":أرى كتااب يف القرآن
مثل كتاب أليب زيد البطين ،وكان فاضال يذهب إىل رأي الفالسفة و لكنه يتكلم يف
القرآن بكالم لطيف دقيق يف مواضع و اخرج سرائره و مساه نظم القرآن ومل يؤد على
مجيع املعاين فيه و هذا الكتاب .
و ال تزال القائمة حافلة أبمساء علماء و أدابء شحذوا اهلمم و بذلوا اجلد واجلهد
أمنهم من سلك طريق اهلدى فأجاز و أصلح و إن كان جهده عند األحزبة انقص غري
كامل ،و كيف يكتمل القرآن أسراره عميقة و أغواره مستظل دوما ابد الدهر حمل

 - 1اجمليد يف إعجاز القرآن اجمليد ص ،و انظر أيضا:قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية،د .عبد العزيز عبد
املعطي عرفة،ص.732
 -2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.154
 - 3هو مؤلف لياقوت احلموي الرومي من أشهر كتب الرتاحم تشتمل النسخة منه زهاء ملا منائه ترمجة موزعة على حنو  33طبقة
من حنوين و لغويني و نسابني و قراء ترمجة و حققه الدكتور إحسان عباس ،طبع ألول مرة سنة .1907
 -4البصائر و الذخائر لصاحبه ايب حيان التوحيدي من ابرز القادمني فيه ابن اجلوزي و الذهيب و اعتربوه من الزاندقة وصنف مع
ابن الراوندي وابو العالء املغريب.
 -5كان من تالميذه الرماين .انظر:من أعالم النبالء ،ج، 11ص87انظر البصائر.
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السؤال وما بعث البعث و التدقيق ،مهما اختلفت األزمان و األمكنة و تقلبت املفرق و
املذاهب أصاب من أصاب و اخطأ من أخطأ ،لكن نفق معهم مجيعهم و حنن نعلم ان
حسن النية و صالح املقصد حاضر قبل الطعن و التشويه ،هي وقفة غري موضوعية إمنا
عقول العباد درجات وأفهامهم خمتلفات و لو كان العباد يف الفهم سواء ما محلوا أمانة
الرسالة و ال أنيط التكليف و احلجى ،فخر سري يوم احلساب ابلرقاب  ،و تشخص
األبصار".1
و املؤلف ذكر يف كتابه قليل من هؤالء و هؤالء و مل يشري حسب البصر ،و
التمثيل و ال وجه اقتصاره على أمنها دون اآلخر إمنا اكتفوا ابإلشارة إليهم إشارة املعلم
لطالبه ،إىل مواطن املذاكرة و املراجعة وحسب ذلك أن جيعل القارئ ينتج خزانة
املصنفات يف خمتلف الفنون األدبية و البالغية توسعا وسعيا للتفصيل و هنال من روافد
املباحث األدبية التارخيية والدراسات القرآنية.

-1الذخائر أليب حيان التوحيدي حتقيق  :وفاء القاضي انظر لسان امليزان و قد أشارت إليه عائشة عبد الرمحن يف إعجاز وسائل
ابن األزرق ،ص21و ب ـ ،مصطفى مسلم ،مباحث يف إعجاز القرآن ص.47رمتة صوان احلكمة ،البيهقي ،ح،1ص.6
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المبحث الثالث:
التحدي و المعارضة و رأي الرافعي :
بعد رحلة اترخيية نقدية جاب بنا فيها الرافعي بني املخطوطات لعصور ابلغة شهدت
فيها الدراسات القرآنية ألوج ازدهارها و تطورها ،حيط بنا الرجال شأنه شأن العامل احلذق
احمليط دراية بفنون صناعته العارف أبحواهلا املدرك ملداخلها و خمارجها ،هنا حيث حيقق
الرأي ،و يبث الفكرة و يؤسس لنظرية تلمس فيها اجلدة صدر التقليد و الصواب خشية
اخلطأ،و معرفة السبيل إىل تذوق جممل النواحي اجلمالية يف ألفاظ القرآن.
وجه الرافعي اهتماما ابلغا اىل دراسات القرآن و بيانه و يؤسس لذلك يف كتابه مستندا
إىل مخس وسائل أو طرق :
 -1البحث و التأمل .
 -2تصفح اآلراء و تقيدها .
 -3االستنباط من القرآن و اكتناه الروح التارخيية يف أوضاع اإلنسان و آاثره.
 -4تتبع كالم البلغاء يف أغراضهم اليت قصدوها يف مؤلفاهتم.
 -5رد وجوه البالغة إىل أسرار الوضع اللغوي اليت ترجع إىل اإلابنة عن حياة املعىن
برتكيب يتالءم و املعىن دقة يف التأليف ،و أحكاما للوضع و مجاال يف التصوير.1
"أما الذي عندان يف وجه إعجاز القرآن ،و ما حققناه بعد البحث ،وانتهينا إليه
ابلتأمل و تصفح اآلراء و إطالة الفكر و إنضاج الروية ،و ما استخرجتاه من القرآن نفسه يف
نظمه ووجه تركيبه و إطالة أسلوبه ،مث ما تعاطيناه لذلك من التنظري و املقابلة و اكتناه الروح
 -1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص.156
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التارخيية يف أوضاع اإلنسان و آاثره و ما نتج لنا من تتبع كالم البلغاء يف األغراض اليت
يقصد إليها و اجلهات اليت يعمل عليها ،ويف رد وجوه إىل أسرار الوضع اللغوي ،اليت مرجعها
إىل اإلابنة عن حياة املعىن برتكيب حي من األلفاظ يطابق سنن احلياة يف دقة التأليف ".1
-1وجوه إعجاز القرآن عند الرافعي:
يقرر الرافعي يف هذا البحث أن القرآن معجز من وجوه عدة و خيالف يف ذلك كثري من
العلماء الذين سبقوه و جعلوا إعجاز القرآن مقتصرا على النظم أو الصرفة.
يقول الرافعي":فالقرآن معجز يف اترخيه دون سائر الكتب و معجز يف أثره اإلنساين و معجز
يف حقائقه و هذه وجود عامة ال ختالف الفطرة اإلنسانية يف شيء فهي ابقية ما بقيت".2و
أنت ترى أن الرافعي قد جعل وجوه اإلعجاز يف ثالث :
 -1اتريخ القرآن.
 -2أثره اإلنساين .
 -3حقائقه.
ونريد بتاريخ القرآن نزوله يف تلك الفرتة من حياة األمة العربية ،و اليت بلغ فيها شأن اللغة
العربية عندهم غايته ووصل أثر الكلمة يف النفس اإلنسانية هداه فكان جميء القرآن يف هذه
الفرتة ابلذات و على هؤالء القوم أبعياهنم هو وجه ابرز من وجوه اإلعجاز".3بلغ العرب يف
عقد القرآن مبلغا من الفصاحة مل يعرف يف اترخيهم من قبل ،فإن كل ما وراءه أن ما كان
أدوارا من نشوء اللغة و هتذيبها و تنقيتها و إطرادها على سنن االجتماع ،فكانوا قد أطالوا
الشعر و افتنوا فيه و تواىف عليه من شعرائهم أفراد معدودون كان كل واحد منهم كأنه عصر
-1نفس املصدر السابق ص .156
-2إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص .156
-3إعجاز القرآن يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب ص.231
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يف اترخيه مبا زاد من حماسنه و ابتدع من أغراضه و معانيه .و ما نفض عليه من الصبغ و
الرونق مث كان هبم من هتديد اللغة العربية" 1كان العرب مغرمني ابلفصاحة و البيان يعظمون
الشعر و ينحنون لكل قول بليغ و كانت لبعضهم براعة كبرية يف التعبري ،بلغوا فيه يف عصر
النبوة ما بلغه قوم فرعون يف السحر .فقد خصوا من البالغة و احلكم من ما مل خيص به
غريهم من األمم و اتو من دراية اللسان ما مل يؤت به إنسان ومن فصل اخلطاب ما يقيد
األلباب و جعل هللا هلم طبعا و خلقه و فيه غريزة وقوة ،أيتون منه على البديعة ابلعجب و
يدلون به إىل كل سبب  ...منهم البدوي ذو اللفظ اجلزل و القول الفصل و الكالم الفخم
و الطبع اجلوهري و املنزع القوي و منهم احلضري ذو البالغة البارعة و األلفاظ الناصعة و
الكلمات اجلامعة و الطبع السهل ،و التصرف يف القول القليل الكلفة  ،الكثري الرونق الرقيق
احلاشية2و الفصاحة عند أهل العلم أن يكون اللفظ جاراي على القوانني املستنبطة من
استقراء كالم العرب كثري االستعمال عندهم املوثوق بعربتيهم ،و قد علموا عند األلفاظ
الكثرية الدور فيما بينهم هي اليت تكون جارية على اللسان ساملة من تنافر احلروف و
الكلمات ،و بني الغرابة و التعقيد اللفظي و املعنوي و قد حرموا أبن اللفظ الفصيح ما
يكون ساملا عن املخالفة القوانني و التنافر الغرابة والتعقيد.3
و جاء يف الدالئل "و اعلم انك إذا رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتضه الشك
 ،أن نظم يف الكالم و ال ترتيب حىت يغلق بعضها ببعض بعضها على بعض و جتعل هذه

- 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،نفس املصدر السابق ص .157
-2الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ،القاضي ايب الفضل عياض ص.317
-3املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،التفسري ايب حتقيق (،د .عبد احلميد هنداوي ) ص،137انظر دالئل اإلعجاز للقاضي أيب بكر
عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممود شاكر ،ص 55و ما بعدها
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نسب من تلك و استنتج أن اللفظ تبع للمعىن يف النظم و إن الكلم ترتتب يف النطق بسبب
ترتب معانيها"
و الرافعي ليس بصدد بيان و التفصيل يف هذا اجلزء أو هذا الوجه من اإلعجاز على
أمهيته ،و لكن اقتضت منهجية حبثه الوقوف عند هذا الفصل ،و هذا اجلانب من بيان اتريخ
وحال العرب قبل و أثناء نزول القرآن لنا تفصيل هبم علينا أن ال نغفله و الذي يقتضي أن
مناط إعجاز القرآن ال يتعلق جبهة واحدة وأن العريب خليق هبذا االصطفاء إذ أعده هللا
لذلك أعدادا :يقول الرافعي يف بيان ذلك  ":إمنا مذهبنا بيان إعجازه يف نفسه من حيث
كالم عريب ،ألننا إمنا نكتب يف هذه اجلهة من اتريخ األدب دون جهة التأويل و التفسري
"1ومن املعلوم أن العرب حيبون الكلمة اجلميلة و الصوت اجلميل ،ويطربون للكلمة الشعرية
َ
ۡ ُ َّ َ ُ
و هم قوم لد قال تعاىل :فَإ َّن َما ي َ َّ ۡ
َس َنَٰ ُه بل ِ َسان َِك َلِ ُبَ ِ َ
ي َوتن ِذ َر بِهِۦ ق ۡو ٗما
ش بِهِ ٱلمت ِق
ِ
ِ

ُّ ٗ
لا 2 ٩٧وهم أهل خصام و جدل و قد اهتم العرب كثريا بصناعة الشعر يقول الدكتور
شوقي ضيف  ":من يرجع إىل صناعة الشعر العريب يف أقدم مناذجه يرى صعوبة هذه
الصناعة و إهنا ليست عمال عقال بل هي عمل موسوم بتقاليد و مصطلحات كثرية ،وتلك
آاثر الشعر اجلاهلي تتوىف قيود و مراسيم متنوعة ،و قصائد القرف السادس امليالدي على ما
يقول أكثر األدابء أهنا مثرة صناعة طويلة.3

- 1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص.157
- 2سورة مرمي اآلية .97
 -3مباحث يف البالغة و إعجاز القرآن الكرمي ،امحد رفعت امحد زجنري ،جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي
،ط1428(1هـ2007/م)ص.33
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و قد ذكر عبد املعطي عرفة إن علماء املقارنة بني اللغات رأوا أن اللغة العربية بدأت
اترخيها املعروف خبصائصها املميزة هبا اليوم يف عصر سابق للدعوة اإلسالمية ،ويردونه إىل
القرن الرابع قبل اهلجرة و يرده العقاد إىل عصر قبل ذلك بكثري و يعلل رأيه أبن املقابلة من
اللغة العربية و بني أخواهتا السامية تدل على تطور ال يتم يف بضعة أجيال ،و ال بد له من
أصل قدمي ،يضارع أصول التطور يف أقدم اللغات ،و منها السنكريتية و غريها من اللغات
اهلندية اجلرمانية.
فقد كان العرب على استعداد قوي لإلصالح لساهنم و هتذيب لغتهم أبخذهم من
لغات القبائل الوافدة عليهم يف موسم احلج ،ويف هذه األسواق األدبية املطلقة متكنه حىت
عذب أسلوهبم ورقت حواشيهم لغتهم وصاروا أفصح العرب وتغلبت هلجتهم على هلجات
العرب األخرى من مجيع القبائل.1يقول اإلمام" :و كل من يبحث يف اتريخ العرب و آداهبم
،و ينفذ إىل ذلك من حيث تنفذيه الفطنة و تتأتى حكمة األشياء فإنه يرى كل ما سبق
على القرآن من أمر الكالم العريب و اترخيه إمنا كان توطيدا له و هتيئة لظهوره و تناهيا إليه و
درية إلصالحهم به وليس يف األرض أمة كانت تربيتها لغوية غري أهل هذه اجلزيرة".2
)2سر الفصاحة و سالمة الفطرة عند الرافعي :
أ -مفهوم الفصاحة:
لغة :من الفصح و الفصاحة و جاء يف القاموس احمليط فصح ككرم ،فهو فصيح و
فصح من فصحاء و فصاح و اللفظ الفصيح ما يدرك ما يدرك حسنه ابلسمع و فضح

 -1قضية اإلعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية،د.عبد العزيز عبد املعطي عرفة ،ص41و ما بعدها
 - 2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص158
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األعجمي تكلم ابلعربية و فهم عنه أو كان عربيا فازداد فصاحة كتصفح و أفصح تكلم
ابلفصاحة و أفصح اللنب ذهبت رغوته أو انقطع اللبأ عنه.1
و الفصاحة الظهور و البيان و يقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه و أفصح كل شيء
ََ
َ َٰ ُ ُ ُ َ َ ۡ
َ
ُ
َ ٗ 2
إذا وضع يف الكتاب العزيز وأ ِخ هرون هو أفصح م ِِن ل ِسانا يفرق ابن سنان
بني الفصاحة و البالغة أن الفصاحة مقصورة على وصف األلفاظ و البالغة ال تكون إال
وصفا لأللفاظ مع املعاين  ،ال يقال يف كلمة واحدة ال تدل على معىن يفضل عن مثلها
بليغة و إن قيل أهنا فصيحة و كل كالم بليغ فصيح و ليس كل فصيح بليغا كالذي يقع فيه
اإلسهاب يف غري موضعه ،و اجلاحظ يعرف البالغة ":و قال بعضهم و هو أحسن ما
اجتبيناه و دوانه .ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه و لفظه
معناه .فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك.
و قد جاء يف البيان ":فمن زعم أن البالغة أن يكون السامع يفحم معىن القائل و
جعل الفصاحة و اللكنة و اخلطأ و الصواب ،و اإلغالق و اإلابنة و املعرب كله سواء و كله
بياان..و إمنا عىن العتايب إفهامك العرب حاجتك على جماري كالم العرب النصحاء.3و
عرفها الرازي أبهنا بلوغ الرحل بعبارته كله ما يف قلبه مع االحرتاز عن االحرتاز املخل و
اإلطالة اململة "4ويف اصطالح أهل املعاين :عبارة عن األلفاظ البيئة الظاهرة املتبارزة اىل الفهم
و املأنوسة االستعمال بني الكتاب و الشعراء ملكان حسنها و هي تقع و صفا للكلمة و

 -1القاموس احمليط ،الفريوز آبالي ،ج ،ص/و انظر ابن سنان اخلفاجي اسرارالفصاحة ص.58
- 2سورة القصص اآلية .34
- 3البيان و التبيني  ،أبو عثمان اجلاحظ ،ج،1ص.148
- 4فخر الدين الرازي بالغيا ،ماهر مهدي هالل ،ص.111
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الكالم و املتكلم ،حسب يعترب الكاتب اللفظة و حدها ،أو مسبوكة مع أخواهتا ،يقول
الرافعي:
«بلغ العرب يف عقد القرآن مبلغا من الفصاحة مل يعرف يف اترخيهم من قبل فإن كل
ما وراءه إمنا كان أدوارا من نشوء اللغة و هتذيبها و تنقيعها و أطرافها على سنن االجتماع
،فكانوا قد أطالوا الشعر و افتنوا فيه ،و تواىف عليه من شعرائهم أفراد معدودون كان كل
واحد منهم كأنه عصر يف اترخيه مبا زاد من حماسنه وابتدع من أغراضه و معانيه  ،وما نفض
غليه من الصيغ و الرونق  ،مث كان هلم من هتذيب اللغة و اجتماعهم على منط من القرشية
مثاال لكمال الفطرة املمكن أن يكون :و أخذهم يف هذا السمت ما جعل الكلمة انفذة "يف
أكثرها ال يصدها اختالف من اللسان و ال يعرتضها تناكر يف اللغة ،فقامت بذلك دولة
الكالم ،و لكنها بقيت بال ملك ،حىت جاءهم القرآن» .1و لو كانت العربية دون الكمال
اللغوي جني نزل هبا القرآن مل تستطع أي قوة أن تضبطها عند هذا احلد ،و ال ان تتحول
بينها وبني الرقي اللغوي الالزم و الذي هو اكتشاف الطاقات املبينة يف اللسان و إمنا كان
ذلك يكون قطعا ،و حينئذ تتجاوز اللغة يف بياهنا و ألفاظها و طرائق تراكيبها ،نظم القرآن
و طرائق بيانه و تقع تلك الفجوة بني لغة الناس و لغة القرآن.2و أييت اجلرجاين و يفصل
القول يف ذلك وحدي به أن يفعل يف حتقيق القول على البالغة و الفصاحة و البيان و
الرباعة ،و كل ما شاء كذلك و هو ما يعرب به عن فصل القائلني على بعض من حيث
نطقوا و تكلموا ،و اخربوا السامعني من األغراض و املقاصد ،و راموا أن يعلموهم ما يف
نفوسهم و يكشفوا هلم عن مخائر قلوهبم " .و يضيف ":ال معىن هلذه العبارات و سائر ما
جيري جمراها مما يفرد فيه اللفظ ابلنعت و الصفة و ينسب فيه الفضل و املزية إليه دون املعىن
- 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.157
- 2اإلعجاز البالغي ،دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم،د.حممد أبو موسى ص.14
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غري و صف الكالم حبسن الداللة  ..و إذا كان هذا كذلك فيبقى أن ينظر إىل الكلمة قبل
دخوهلا يف التأليف و قبل أن تصري إىل الصورة اليت يكون هبا التكلم".1
و إن حتديث عن حالة العرب قبل القرآن أديبا ال ميكن فصله عن وضعيتهم
االجتماعية و السياسية و االقتصادية و الدينية و لكنه حديث تطور شعبه و تتفرع طرقه إىل
ما يبعدان عن مقاصد البحث ،و لكن يكتفي ابإلشارة اىل ذلك ،إذ تروي كتب التاريخ و
السري أن العرب قبل اإلسالم كانوا قبائل متفرقة خمتلفة النزعات  ،و كانت كل قبيلة تكون
وحدة مستقلة هلا مركزها بني القبائل األخرى و هلا حدودها اخلاصة و محاما املستقل الذي
تذود عنه و تقلى يف محايته ،وكانت كل قبيلة تعتز مباضيها و حترض على اتريخ نضال آابئها
و أجدادها و جهادهم ال عالء شأن القبيلة ،ورعاية أفرادها و محايتهم كما تعتز القبيلة
حباضرها فتمجد شعراءها و تفخر خبطبائها ،تتغىن أبشعارهم و تروي خطبهم ،الن اخلطيب
أو الشاعر كان لسان القبيلة الناطق.2
فلهجة قريش كما يثبت "بشويف ضيف" مل يبدأ ذيوعها و انتشارها بني العرب يف
اإلسالم عن القرآن الكرمي كما ظن بعض الباحثني فقد كانت منتشرة بينهم .

 -1دالئل االعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين  ،حتقيق السيد حممد رشيد رضا ـدار املعرفة ،بريوت لبنان ،ص،35و انظر ايضا :قول ايب
هالل العسكري يف الصناعتني اذ يقول البالغة من قوهلم بلغت الغاية و بلغتها غريي و مبلغ شيء منتهاه و املبالغة يف الشيء انتهاء اىل
غايته فسميت البالغة بالغة و اما الفصاحة قال قوم أهنا من قوهلم أفصح الصبح اذا اضاء ،فظهر و فصح أيضا و افصح االعجمي إذا
أابن بعد مل يكن يفصح و يبني ،فصح اللحان اذا عرب عنا يف نفسه و اذ كان االمر على هذا فالفصاحة و البالغة ترمجان اىل معىن
واحد و ان اختلف اصالمها و قال بعض علمائنا :الفصاحة متام آلة البيان فلهذا اال جيوز أن يسمى هللا فصيحا اذا كانت الفصاحة
تتضمن معىن اآللة بينما يوصف كالمه ابلفصيح ملا يتضمن من متام البيان بدليل ان االلتغ و التمتام ال يسميان فصيحني لنقصان
آلتهما ،انظر :كتاب الصناعتني (،الكتابة و الشعر)،أليب هالل العسكري ،حتقيق و تصحيح حممد امني اخلاجني
،ط1319(1هـ)،مطبعة مأمون بك ،ص7و ما بعدها .
- 2نظم القرآن ،حممود السيد شيخون ،ص.09
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بل منذ أوائله ،فأقدم نصوصه كأحدثها نظم هبذه اللهجة القرشية اليت اختذوها لغة
أدبية عامة هلم و اليت مسيت بعد ابلفصحى ،فقد كانوا يشعرون بروعتها فاندفعوا حياكوهنا
،وقد امتألت نفوسهم أبهلها و مكانتهم الروحية و االقتصادية و السياسية و من غري شك
بلغ انتشار هذه اللهجة الذروة يف اإلسالم ،فقد اقبل العرب يف كل مكان مشاال و جنواب
على اكتشاف من اخاويف لعنته و قد اخذ يعممه يف أحناء اجلزيرة بل يف بلد إسالمي

1

يقول الرافعي يف ذلك  «:و كل من يبحث يف اتريخ العرب و آداهبم و ينفذ
إىل ذلك من حيث تنفذ به الفطنة و تتأتى حكمة األشياء فإنه يرى كل ما سبق على القرآن
من أمر الكالم العريب و اترخيه ،إمنا كان توطيدا له و هتيئة لظهوره و تناهيا إليه و درية
إلصالحهم به و ليس يف األرض امة كانت تربيتهم لغوية غري أهل هذه اجلزيرة فما كان فيهم
كالبيان آنف منظرا و أبدع مظهرا و أمد سببا إىل النفس و أقوم يف مسائها شرعا وأوفر يف
أنفسهم رحيا ..وهذا موضع عجيب للتأمل وأي شيء يف اتريخ األمم أعجب من نشأة لغوية
تنتهي مبعجزة لغوية»

2

فالذي كان يرصد جمرى احلياة العربية قبيل البعثة النبوية كان يرى أوضح ظاهرة يف
حياة هذه األمة و اقوى قوة عاملة فيها هي الكلمة "فالكلمة يف حياة األمة العربية هي
اتريخ امة أبسرها ،هي عقلها املفكر ،وهي قلبها النابض ،و قد يبدو الكالم غريبا إذا قلنا
أن ما يراه بعض الناس أن اللغة ليست مقصورة على العرب بل إن الناس مجيعا شركاء هلم يف
هذه الظاهرة الطبيعية ،فلكل أمة لغتها اليت تعيش هبا و تنتقل هبا األفكار و اآلراء بني
أفرادها.

- 1اتريخ األدب العريب ،العصر اجلاهلي ،د ،شوقي ضيف ،ص 136دار املعارف .
 -2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.158
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فلم يكن بني يدي العرب يف موطنهم هذا شيء يصلهم ابحلياة و جيعل بينهما و بني
قلوهبم ،وعقوهلم ،و مشاعرهم وخياالهتم طريقا إليها غري الكلمة البليغة ففي األمم األخرى
،كاخلط مثال  ،الرسم ،النحت ،فريون يف كل هذه اجملاالت مسارح فسيحة تتحرك فيها
عقوهلم و يسبح فيها خياهلم هذا إىل جانب ما عند تلك األمم من اللغة اليت ينظمون من
ألفاظها و عباراهتا ما تستطيع الكلمة مجلة من معطيات عنواهنم و قلوهبم 1و نستطيع أن
نؤكد أن العرب و حدهم من بني سائر األمم هم الذين استطاعوا صياغة احلياة كلها يف تلك
الكلمات اليت أصبحت لغة مكتملة البناء راسخة األركان ،فالشعر اجلاهلي الذي أدرك
اإلسالم أو أدركه اإلسالم ،هو الصورة الكاملة للبيان العريب ،وهو الشهادة القاطعة ملا بلغته
الكلمة يف اللسان الغريب ،من امتالكها كل ما ميكن من قدرة على اإلابنة عن أدق املشاعر
اإلنسانية.2
يقول املؤلف ":هذا على انه ـ كما علمت أنشأهم على الكرب ،ومل جير معهم على
املألوف من مذاهب تربية األمم ،و ال هو كان طباقا لروح اإلطالق التارخيية فيهم اليت
تظهرها العادات على كل دين و شريعة و سياسة ،إذ كانت مرياث الدهر و كان مستقرة
على عرق سار 3"..و هذا ما أشار إليه ابن خلدون يف مقدمته ،إذ انطلق يف تنظريه لعلوم
اللسان العريب من واقعة اللغوي ،فحىت تتحقق اللغة و تتمظهر يف أداء صحيح و صائب
البد من توازن معرب يف خادم و خاضع يف آن واحد للتطور العقلي االجتماعي اإلنساين وقد
أصاب الرافعي شاكلة الصواب حيث حتدث عن اإلعجاز القرآين من انحية األسلوب
،فذكر أن العرب حني ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا أن ألفاظه هي األلفاظ اليت يتداولوهنا و
- 1اإلعجاز يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب ،ص.110
-2نفس املصدر السابق،ص.113
- 3إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي.
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لكن طريقة نظم هذه األلفاظ ووجوه تركيبها ،و سبق حروقها يف كلماهتا ،ونسق الكلمات
يف اجلمل كلها جديدة يف ابهبا ،حىت أحسوا بضعفها و رأى بلغاؤهم أن األسلوب القرآين
مخس من الكالم غري ما هم فيه"1مث يقول ":ال جرم أن ذلك سر من أسرار الفطرة ،فلوال أن
كرب األمر بينهم كان للفصاحة و أساليبها ملا انتقام هلم الفطرة اللغوية و ما بلغوا منها حىت
صارت هذه األساليب كأهنا أعصاب نفسية يف أذهاهنم تنبعث فيها اإلرادة أبخالق من
معاين الكالم الذي جيري فيها و تعتزم أي تغلبهم على أخالقهم – و طباعهم – فتصرفهم
يف كل وجه ،كأهنا إرادة جبار حمرتم و ال يستأين و ال يتئد".2
و يعلق عبد الكرمي اخلطيب معقبا على هذا الكالم الذي مل يرقه كال معي رأيه أنه ال
ميكننا التسلم مبا يذهب إليه املؤلف يف كل العرب كانوا على فساد و يسريون يف اجتاه مضاد
للحياة حىت أشرفوا على الفناء ،و إن اإلسالم دفع هبم إىل هاوية الفناء اليت أشرفوا عليها ،مث
طلع هبم على احلياة من جديد (،و أحب يف هذا املقام أن انقل الكالم اجلميل دون تصرف
الذي ورد يف كتاب الدكتور عبد الكرمي)":إذ كان العرب على الفساد الذي ركبهم أقرب
الناس إىل اخلري و إىل قبوله ،و إذا كان هذا الفساد مل يصبهم
يف مروءهتم و يف خنوهتم و قوة نفوسهم  ..أهنم مازالوا أرضا طيبة نبت فيها وشوه
وجهها اجلدب أما صميم األرض فهو طيب  ....إذا أصاب هبا حيث اخضرت و أزهرت و
اخرج من كل زوج هبيج..فلم يكن من إعجاز القرآن هنا إال انه غرس مبادئ اإلسالم و
شريعته يف مناصب مهيأة للغرس و الثمر ..و لو سلمنا هبذا القول الذي يقوله الرافعي ملا
كان هذا من وجوه إعجاز القرآن إذ ال يصح أن يكون شاهد املعجزة مرتاخيا يف الزمن عنها

- 1مصطفى صادق الرافعي ،فارس القلم حتت راية القرآن ،د ،حممد رجب ،البيومي ،ص.100
-2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي،ص.159
329

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

و لقعاين إعقاهبا ،فذلك وضع ال يستقيم أبدا  ..و شاهد ال تنتفع به املعجزة إال بعد أن
تراتب أوال".1
ونتابع مناقشة لقول الرافعي قائال إن التسليم عرضا مبا يذهب إليه من وجوه اإلعجاز
و يقصد به الفاعلية املذهلة اليت تركها الظفران يف اجملتمع األساسي األول ،فلوا استقام ذلك
الوجه فلن يستقيم يف مجيع األحوال ،ويكون شاهد موته ،و كما يكون حجة للقرآن فقد
يكون حجة عليه كما نسمع كثريا من السفهاء و املضللني و يقولون :إن اإلسالم و ابلتايل
القرآن هو سبب أتخر املسلمني اليوم ؛وانه ال سبيل إىل اخلالص من هذا التخلف و اللحاق
يركب احلياة إال إذا خلع املسلمون دينهم هذا و القوا ذلك الكتاب يف أيديهم.
فهنا يكتشف الرافعي عن رأيه صرحيا يف إعجاز القرآن ،وهو ان فصاحة القرآن هي
آية إعجازه "ومل خيتلف الرافعي عن القدماء كاجلاحظ و الرماين و الباقالين ،وغريهم فهو
يؤكد هذا املعىن الذي ذهب اليه يف اعجاز القرآن فيقول يف موضع آخر بعد أن يذكر أثر
القرآن يف الشبه العربية و اجملتمع العريب.2
و جيلو الرافعي ذلك بقوله ":لوال أن القرآن قد ملك سر هذه الفصاحة و جاءهم منها
مبا ال قبل هلم برده ،و ال حيلة هلم معه ،مما يشبه على إمتام "أساليب االستهتار يف علم
النفس ".3فلو أن هذا القرآن غري فصيح يقول الرافعي او كانت فصاحة غري معجزة يف
أساليبها اليت ألقت إليهم  ،ملا منهم على الدهر منا ال ،و خلال منه موضعه الذي هو يف
اجلملة كأنه موجود فيهم أبكثر معانيه ،قبل أن يوجد أبلفاظه و أساليبه ،مث لنقضوه كلمة

 -1اإلعجاز يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب ،ص234و ما بعدها.
-2إعجاز القرآن يف دراسات السابقني ،نفس املصدر السابق،ص.337
-3االستهواء :و يعين به يف علم النفس القابلية لإلحياء و يعين به امليل للتصديق لو يقال دون احلاجة إىل متخيص لالنتفاع حنو هدف
معني أتثر به تفكريه.
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كلمة ،وآية آية ،دون أن تتخاذل أرواحهم أو ترتاجع طباعهم ،ولكان هلم و له شأن غري ما
عرف و لكن هللا ابلغ أمره و كان أمر هللا قدرا مقدورا.1
و مهما كان املتكلم لغواي كاتبا كان أو غري كاتب ،ومهما كان حيفظ يف ذهنه من منت
اللغة و ألفاظها ووجوه تراكيبها فإنه يقف من هذه اللغة إمام حبر عظيم من الكلمات و
التعابري احلقيقية و اجملازية وهيهات أن تنصب يف ذهنك أو تتدفق يف روحك و تنكشف
أمام خيالك واضحة فأنت إمنا يلقي حيال تفكريك و ذهنك إىل هذا البحر العظيم ليلتقط
منه ما تسارع إليك و سهل على لسانه أو اعتاد عليه قلمك و فكرك.
فلو كان هذا القرآن غري فصيح ،أو كانت فصاحته غري معجزة ،ملا ثبت على مدار
الدهر و لن عزمت مكانته ،او كان مصريه مصري الشعر و النثر يف أدب العرب ،كونه جزء
من التاريخ األديب موجود ألكثر معانيه قبل وجوده ابأللفاظ و األساليب.
و الرافعي أبسلوبه البليغ يريد أن يركن يف هذا اجلانب أكثر و كأنه أمام حمفل من
الطاعنني وأمام أمة من املعرضني إبعجازه ،حماراب زائدا عن حصون بالغته خطبا فذ شحذ
بالغته كلها لبيان حجته ،فرتاه يف هذا املقام يذود عن القرآن ذو اخلطيب الفذ ال الباحث
املنهجي ،فكثريا ما يكرر الفكرة مع الفكرة عود قصد و غري قصد و به يضع أمام ما يريد
تبليغه خطوطا محراء لينبه القارئ إىل أمهيتها وخطورهتا ،حىت يقال أن الرافعي معجز يف
إعجازه لذلك يدق عن اإلفهام يف الكثري من األحيان فيضرب و كأنه خياطب من وراء
الستار الغييب أو يطل عليك بذهنيات بعيدة املدى ،وأمجل ما يف هذا اجلزء من الكتاب
بالغته اليت ما بعدها بالغة يف حتليل املعاين و هي تكاد تكون جوالت فلسفية حول ماهية

 -1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص،161وانظر تقرير ذلك .يف دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين
=ص32و ما بعدها وانظر أيضا مقدمة ابن خلدون و انظر إعجاز القرآن ،الباقالين ،ص38
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اإلعجاز .1فقد افلح الرافعي مدى عمره األديب يف أن يكون يف األدابء أو حري بنا أن جنعله
يف طبقة العلماء البلغاء طبقة وصفه و براعة توليده ،وجير غوره و جودة تصويره ،ويكاد جيزم
أكثر النقاد و األدابء الذين عاصروه ومن جاء بعده من دارسيه أقول انه يكاد جيزم بعضهم
أنه يف النثر شبيه أبيب متام يف الشعر على انه قد ظلم ابلنسبة إىل سواه لدى مؤرخي األدب
املعاصر يف تعرضه حلمالت ظاملة وقف ضدها وقفة احملارب مؤيدا ابحلجة و العقل.2
فانظر إىل قوله ":فال يستطيع من ال يقول إبعجازه أن يقصره على زمن اجلاهلية أو
يتحلل يف ذلك ،وهو بعد من اإلحكام و السمو شرف الغاية و حسن املطابقة حبيث
تتعرف منه روح كل امة قد فرعت األمم و استولت على األمد التارخيي ،وانلت ما ال ينال
إال مع بسطه يف العلم ،و زايدة يف املعرفة لوجوه العمل و فضل من القوة و مع كمال املنزلة
يف كل ذلك و شابه من مقومات األمة...فذلك ما علمت" 3فتالحظ غالبا أن جنوح
الرافعي لدراسة آداب العرب و حىت هذا اجلزء الذي خصه لدراسة إعجاز القرآن هي دراسة
نقدية ذات منهج فين و هو عموما الطابع الذي غلب على أكثر الدراسات النقدية اليت
قدمها الرافعي يف قالب يف إسالمي حبث مع توظيفه ملصطلحات غري بعيدة من التكامل بني
جوامع ثقافية املستمدة من روح الرتاث العريب القدمي و املعاصر يف خمتلف الفنون كالفلسفة و
التاريخ والفقه ،وعلوم القرآن ،مع حرصه على تطبيق آراء النقاد القدماء يف نقده و دراساته
بعيدا كل البعد عن دراسات املستشرقني اليت رفضها مجلة وتفصيال و إقباله على األفالطونية
إذ تتضح وضوحا صلبا يف أسلوبه و كتاابته.

-1مصطفى صادق الرافعي و أدبه ،مصطفى كمال احلاج ،رسالة مقدمة لدائرة العربية نيل شهادة يف العلوم سنة.1946
 -2النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها احملاصرين ،د.محد رجب اليومي ،دار القلم ،ج ، 1ص.442
-3اإلعجاز و البالغة النبوية  ،مصطفى صادق الرافعي  ،ص.161
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-3لعروبة وقضية اإلعجاز عند الرافعي :
و هو الوجه الثاين الذي مجع فيه املؤلف يف غري ترتيب بني ما سبق و قد أشار إليه
يف الفصول السابقة عن األثر اإلنساين للقرآن الكرمي و حقائقه اليت تضمنها إعجازه و يرجع
أتثري القرآن على قوم أو أمة مثل األمة العربية إىل أسباب عدة أوهلا :
 -1طبيعة األرض

 -2طبيعة األهل

 -1طبيعة األرض  :يقول الرافعي ":من الثابت البني أن هليئة الطبيعة جهة التأثري يف
هتيئة اإلطالق فرتى يف اجلهات املقفرة أو املخفوفة و اليت يلقي منظرها يف نفسك الرهبة دون
احملبة و الفزع دون االطمئنان أقواما كانوا نشؤوا يف املعابد وولدوا يف الصوامع فليس يف
أخالقهم االستسالم للوهم و التخيل و اخلوف من كل شيء تكون فيه روح الطبيعة " 1أو
كان ملوقع مكة اثر ابلغ يف وحدة اللغة و هنضة العرب ألهنا كانت يف النصف الثاين من
القرن السادس حمطا للقوافل األمة من اجلنوب و قد لعبت البيئة العربية دورا هاما إذا كانت
العرب حتسني على شكل قبائل و على اختالف فيما بينها يقول امحد أمني كثرة وقلة و
شكل ذلك فارقا يف اختالف اللهجات فنستطيع إذا حصران الكلمات العربية املستعملة يف
اجلاهلية أن نعرف ماذا كانوا يعرفون من املادايت وماذا كانوا جيهلون و كانت عوامل كثرية
كما اثر على هذا التباين و الوفرة و العمق فلغات العرب على تعددها و اختالفها إمنا
ترجع إىل لغتني أصليتني  :لغة الشمال ولغة اجلنوب و بني اللغتني بون بعيد يف األعراب و
الضمائر و أحوال االشتقاق و التصريف حىت قال أبو عمرو بن العالء ":ما لسان محري
بلساننا و ال لغتهم بلغتنا" و إن كانت إحدامها ليست مبغزل عن األخرى و احلقيقة أن
السكوت املخيم على الصحراء ميال النفوس املستعدة رفعة و يكسبها صفاء ال شيء يف

- 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ص161
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الصحراء من صنع اإلنسان فالصحراء موسيقى ذات نغمة واحدة متكررة موسيقى عابسة
قاسية فال عجب أن ترى أهلها قد استوىل عليهم نوع من انقضاض (النفس أو الكآبة أو
الوجد وال عجب أن يتغىن شعراؤها بنوع واحد من القول و نغمة واحدة ألن الصحراء توقع
على نفوسهم صوات واحدا فيشعرون كما تلقوا شعرا واجدا.1
و يف اهلامش الفصل هذا حيدثنا الرافعي ألن للعرب مذاهب كثرية فيما يتعلق بتأثر
العامل البيئي يف جذع وطموح خياهلم إىل ابعد ما ميكن تسميته ابخلرافات و الذهاب
مذاهب بعيدة يف التمسك ابلتخيالت واملرقطات اليت أصبحت فيما بعد راسخة كجزء ال
يتجزأ من عقائدهم "ولكننا نفتخر على تعريف ما أتينا به تعريفا لفظيا فالعلتان إانث اجلن و
السعايل مجع سعالة وهي شجرة اجلن ويقال إن الغيالن من السعاىل واهلواتف  :مجع هاتف
وهي اجلن"وذكر أيضا أن آايت أتثرهم ابلبيئة حيث تعرف روحها هذه الطبيعة من خالل
خوفهم الشديد من كل شيء كاألواثن و ما قدسوا و تبعوا من عادات و أعراف و يوضح
الرافعي أيضا املنهج الفين التأثريي الذي اعتمده القرآن يف استماله قلوب نشأت على
العصبية و امليل إىل العاطفة و العض ابلنواجذ على معتقداهتم ،أمة مل أيل النيب (صلى هللا
عليه وسلم)على نفسه أي يدعوها حبكم الدهاء أو املخاتلة أو املراعاة فيقرهم على طبائعهم
ومعتقداهتم كما فعل كثري من قادة العامل ،ويضرب لذلك مثال و يستشهد بصفحة من
صفحات اتريخ أورواب عندما انتحل انبليون الكاثوليكية يف حربه على الفديني .2واسم حني
دخل مصر و يف روما خبصمة البااب.

- 1انظر فجر اإلسالم امحد أمني ص 46و انظر أيضا اتريخ العرب األديب امحد حسني الزايت دار هنضته مصر للطبع و النشر
ص.14
 -2الفنيني هم .
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أما القرآن كان منهجه خمتلفا ،و ال ميكنه أن يبىن مضاف ما يفكر أو ينتهجه البشر و
ال ميكن ألمة أن خترج من طباعها النفسية وعصبيتها و املخاتلة و احليلة ،و تستمر و تثابت
على مر الزمان و املكان ،وتكون هلا هذه القوة ،وجتتمع على هذه الكلمة ،و هذا ال ميكن
أن تلتمسه يف األرض كلها إال عند العرب .وال ميكن حتقيقه إال ابلقرآن 1و إعجازه وان كان
لذلك داللة أو أثر فهو أن العرب قوم فيهم ثقافة و أداين.2
فعلى عصبيتهم امتازوا بني معاصريهم ابلنزوع إىل الكالم الطيب ،لو انك وارث بني
العرب و غريهم ممن هم يف مثل حاهلم لوجدهتم يف امساك األعزل أما العرب الذين غلبت
عليهم األمية على الرغم من التفاوت الكبري بني ثقافات عاصرهتم كثقافة اليوانن و الرومان
وحاضرهتم إال أن الرصيد الفين و الفكري الذي تركوه ال يقل أمهية من حيث الزاد الكمايل و
القيمة احلضارية إذ أن األدب عندهم جزء من سليقتهم مت ركن حباجة إىل تقصيد أو تنظري
يقول اإلمام حممد أبو زهرة ":أما العرب الذين غلبت عليهم األمية مع تذوق يف القول و
حتيز خري و استهجان هجينه فإن أدهبم يكون ابللمح السريع ،و النظر اخلافق أحياان و
املستبصر املتدبر يف أكثر األحيان عند الذين أوتوا فكرا و عقال و إدراكا و يف اجلملة ال
وسط بني كالمهم و حبائهم ،وال زمن مستغرق بني خاطرهم و قوهلم ،فتكون خياالهتم فيها
مجال اللمح و قوة اللفظ ،وسرعة اإلدراك".3
لذلك كان من املناسب ميثل هؤالء الذين تلقوا دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم و
خاطبهم القرآن الكرمي ابتداء أن تكون املعجزة من النوع الذي حيسنونه رأيه يف ذلك دأب ما
 - 1إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.164
 -2قال املؤرخون :إن نوحا عليه السالم كان فيهم و ايضا سيدان ادريس ،وسيدان صاحل وشعيب وهود و إبراهيم و إمساعيل انظر
:قصص األنبياء ،عبد الوهاب النجار ،ص34و ص،32ص،70و قصص القرآن ،حممد أمحد جاء املوىل ،ص 15و ما بعدها ،وانظر
اتريخ الطربي .
-3املعجزة الكربى اإلمام حممد أبو زهرة ص .57
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سبق النيب (صلى هللا عليه وسلم) عن معجزات األنبياء و املرسلني ملعرفة مقدار علو املعجزة
إىل تعرف القدرة و الطاقة على جماراهتا أو معارضتها أبي شكل من األشكال.1
-4التحدي و املعارضة:
ال يكون خيلو كتاب او مصدر او مرجع صنف او اختص بدراسة اعجاز القرآن او
موضوع خيتص ابلدراسات القرآنية اال وجتده قد جعل من مباحثه قضية التحدي و املعارضة
بسري اترخيي و تقيد علمي منهجي إلقامة احلجة و بيان الدليل أن القرآن معجزة قائمة يف
ذاهتا ،اثبتة ال تقبل التغيري و التبديل و ال حىت املعارضة ،وأمحق ذاك أو سفيه من حاول و
لو جمرد احملاولة او ساوره غروره البشري كرغبة حقيقية او خاطر عابر جماراة القرآن و
معارضته.
و قد عرضت يف الفصل االول بتفصيل مسهب معىن التحدي و معىن املعارضة عند
العلماء و يف سائر كتب الدراسات القرآنية ،يف عرض حتليلي و لكن اروم يف هذا املقام ان
اجلوا منهج مؤلفنا يف مؤلفه يف بيان منهج الرافعي و أسلوبه يف طوح هذه القضية و ان كان
قد اشار اليها سابقا هو اآلخر يف بداية حبثه .و مقارنة ذلك مبا قدمه العلماء السابقني.
أ-معىن التحدي و املعارضة عند الرافعي :
التحدي قبل القرآن كان مفهوما مستغرقا للمنازعات األدبية يف أسواق العرب ،عكاظ
و أسواق عكاظ و غريها أما التحدي ابلقرآن فعرفه الرافعي :أن فصاحة القرآن و بالغته يف
اللفظ و األسلوب و املعىن فأدى إىل امتالك الوحدة العربية املعقودة يف األلسنة و قد استوىل

-1نفس املصدر السابق ص .58
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عليها بفرض قوته اليت تفوقها " فيما هي قوية به" حبيث يشعر أهلها ابلعجز و الضعف و
االضطراب ،شعور اال حيلة فيه حلديعة و التلبيس يف النفس بني الشك و اليقني ".1
فالتحدي لغة يتصل اتصاال و ثيقا ابملعىن االصطالحي و ان كان الرافعي يضع له
حدا أدبيا ال وجها اصطالحيا علميا ،ال مبعىن املباراة و املبارزة جاء يف لسان العرب "حتديث
حدايك أي
فالان "إذا ابريته يف فعل و انزعته الغلبة و هي مبعىن املبارزة و الغلبة ،يقال :أان ّ
معارضك ،وهذا حداي أي نده و نظره ،وأان حدايك هبذا األمر أي مباريك الوحيد فابرزي

وحدك.2
و يضيف الرافعي  ":ومن طباع النفس اليت جلبت عليها ،أهنا مىت خذلت و كان
خذالهنا من قبل ما تعده أكرب فخرها و امجل صنعها و اعظم مهها و اصاهبا الوهن يف ذلك
،وضرهبا اخلذالن ابليأس فقلها تنفعها انفعة بعد ذلك او جتزئتها قرة أخرى ،وقلما تصنع
شيئا دون الرتاجع و االسرتسال فيما احندرت إليه و جماوزة ماال تستطيع اىل ما تستطيع".3
وقد ذكر الرافعي يف هذا املبحث حتدي هللا تعاىل الكافرين أبن أيتوا مبثل هذا القرآن او
بعض سور منه وذكر من حاول االاين مبثل هذا القرآن العظيم فباء و ذكر طرفا من كالمهم
الذين به زعموا املعارضة .
و مل جيرؤ العرب رغم ما وصفوا به من عصبية و رغم ما بذلوه من جهد و اختذوه من
أسباب لصد الدعوة االسالمية و على ما كانوا يعلمون من هذا االمر و انه ذاهب بعقائدهم
و طريقهم بقول املؤلف ":فلم جيمعوا كيدهم ،و مل يصدموه بل استأنوا به على امر ،وسرحوا
فرصة كانت هلم ممكنة ،وتركوا أسبااب كانت منهم قريبة ،و ليس يف ذلك سبب وراء القرآن
 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.166
-2املعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى ،مادة صدا ،ج 1ص.162دار الدعوة.
-3إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،نفس املصدر السابق،ص.147
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،فإن كل آية يسمعوهنا كانت تصيبهم ابلشلل االجتماعي و ختذهلم انفسهم فال حيسون منها
اال تراجع الطبع و فتور العزمية ".1و قد بينت سابقا أن التحدي واحد من الشروط اليت
ينعقد هبا االعجاز القرآين ،وما ادى اىل خذالهنم أن تتحقق نظامهم أن يكون القرآن من
عند النيب فيقع التفاوت اللغوي الذي عادة ما يصاب به البلغاء فيحسنون مرة ويسيئون مرة
،علوا ونزوال و ظلوا يرتبصون منتظرين و لكن القرآن وحي هيهات أن يصاب أبمراض
اللسان وعالته.
ب-احلكمة من التحدي :
يبني الرافعي هاهنا احلكمة من التحدي لقرآن العرب و قد عاجل ذلك من اجلهتني
رئيسيتني أوهلما :استمرار اإلعجاز حىت يشهد التاريخ بعجز البلغاء برغم فصاحتهم و
براعتهم اخلطابية يف عصر شهدت الفصاحة فيه اوج أتلفها و تطورها فال جيرؤ بعد ذلك
أعجمي أو مولد أو طاعن على ان يزعم القرآن غري معجز يقول بروكلمان ":بفضل القرآن
بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا ،و املسلمون
مجيعا مؤمنون أبن اللغة العربية هي وحدها اللسان الذي احل هلم أن يستعملوه يف صلواهتم و
هبذا اكتسبت اللغة العربية منذ زمان طويل رفيعة فاقت مجيع لغات الدنيا األخرى اليت تنطلق
هبا الشعوب اإلسالمية".

2

أما الوجه الثاين من حكمة التحدي أن اللفظ املعجز ال ميكنه أن يؤدي معناه الذي
حيتمله إال إذا وقع هبا التحدي فعلى رغم العلماء و منهم الرافعي أن التحدي ميزان ينصب

-1إعجاز القرآن و البالغة النبوية  ،مصطفى صادق ،ص.128
 -2اتريخ األدب العريب كارل بروكلمان ،ج،1ص23نقله اىل العربية ،د ،عبد حلمي النجار ط،4ج:1ص.23
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بني القدرة و العجز ،وهذا ما ورد يف التعريف الذي ذكرته سابقا ملعىن التحدي إبعجاز
القرآن .
و كذا ذكر بعض الباحثني أن فائدة التحدي تظهر من جهات عدة وذلك الن
التحدي برهان و دليل على صدق الرسول (صلى هللا عليه وسلم)وكذلك من أجل.
تثبيت فؤاد النيب(صلى هللا عليه وسلم) ومن معه من املؤمنني فهو ابلتحدي يزداد ثباات
و عزما ويشعر مبدد هللا و عونه و أنه ليتعهده برعايته و من فوائد التحدي ابلقرآن أن يعرف
إعجازه من ال دراية له بفنون إعجازه عند وقوفه على عجز الفصحاء و البلغاء ابلعلم
املتواتر.1قال القاضي أبو بكر الباقالين :امنا احتيج اىل التحدي إلقامة احلجة و إظهار وجه
الربهان (على الكافة) ألن املعجزة أذا ظهرت فإمنا تكون حجة أبن يدعيها من ظهرت عليه
،و ال تظهر على مدع هلا إال و هي معلومة أعفا من عند هللا ،فإذا كان يظهر وجه اإلعجاز
فيها للكافة ابلتحدي وجب فيها التحدي ألنه نزول بذلك الشبهة عن الكل و ينكشف
للجميع أن العجز واقع من املعارضة... 2
و مما يؤكد هذا أن النيب (صلى هللا عليه وسلم) قد دعا اآلحاد إىل اإلسالم حمتجا
عليهم ابلقرآن ،ألن نعلم ضرورة أنه يلزمهم تصديقه تقليدا ونعلم إن السابقني األولني إىل
اإلسالم مل يقلدون وإمنا دخلوا على بصرية و مل نعلمه قال هلم :ارجعوا إىل مجيع الفصحاء
فإن عجزوا عن اإلتيان مبثله فقد ثبتت حجيت ،فاإلعجاز الذي وقع به التحدي هو إعجاز
يف ذات القرآن..يف آايته وكلماته فقد حتدى القرآن اإلنس و اجلن على أن أيتوا مبثله ..ذلك

-1إعجاز القرآن .الباقالين :حتقيق  :السيد امحد صقر ص .24
- 2نفس املصدر السابق ،ص،25انظر االتقان يف اعجاز القرآن ،ج،2ص.149يقول السيوطي ":و ال خالف بني العقالء أن كتاب
هللا معجز مل يقدر أحد على معارضته بعد حتديهم بذلك.
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وهو جمرد آايت تتلى و كلمات تقرأ و تسمع ...مل تكن تلك الكلمات قد اختلطت ابحلياة
و دارت دورهتا يف الناس و أقامت دولة و أنشأت نظاما.1
و يبني الرافعي يف هذا املبحث أو اجلزء مراحل التحدي .
و التحدي ،وتتجلى يف اآليت:
أ -طلب املعارضة مبثل القرآن.
ب -التحدي بعشر سور مثله مفرتايت.
ج -اقرتان التحدي ابلتفزيع و التأنيب.
د -التحدي بسورة كاملة.
و يسهب فضل عباس يف بيان هذه املراحل بشكل مجيل و يتفق مع ما ذهب اليه
الرافعي و أكثر العلماء الذين حبثوا هذا الباب من مباحث اعجاز القرآن ،فال يكاد خيلوا
مصنف من مصنفات الدراسات القرآنية قدميها وحديثها عن التطرف اىل مراحل التحدي اما
دراسة بالغية او بيانية او تفسري حتليلي ،فإن حتدي القرآن كان يف أكثر من آية و يف أكثر
من وقت واحد و يف أكثر من مكان كذلك .و االختالف بني املراحل الثالث اليت سبق و
اشار اليها الرافعي قائم من حيث تنزل اآلايت القرآنية و من حيث السياق و من حيث
االسلوب و هلذه الفروق و داللتها يف تعيني أو ترجيح احد القولني السابقني يف بيان وجوه
االعجاز ،فإذا كان التحدي يف املراحل الثالث املخاطب به العرب و العرب بضاعتهم البيان
و سجيتهم فن القول ،اذن فاملرحلة الرابعة املخاطب هبا الناس مجيعا عرهبم و عجمهم .
و ملا كان العرب بسجيتهم يدركون سر الكلمة حيث وهبهم هللا الفصاحة و البالغة و
ملا بعث النيب(صلى هللا عليه وسلم) و أيده هللا مبعجزة القرآن الكرمي الذي هو الغاية القصوى
- 1إعجاز القرآن يف دراسات السابقني ،عبد الكرمي اخلطيب ،ص340
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يف الفصاحة ،و قوة التأثري انظمة العرب ابلعديد من االهتامات الباطلة الكاذبة و إليك
سيدي القارئ جهود الرافعي يف بيان ذلك ،فلم أجد أبلغ و ال أمحل من أسلوبه و رأبت
ببالغة الكاتب على ان أحرك يف نصوص حرف فأفسد مجال و دهشة التصوير لعمري ان
كتابه مازال يعزف على أواتر البالغة أحلاان تسمعها و نقيها مث جتعلها مكررة يف ذهنك و
قد صبها يف روحك صبا فاستطعت اىل ذلك سبيال ،يقول االمام احلجة الرافعي رفع هللا
شأنه ":فلما رأوا مههم التسموا اىل ذلك و ال تقارب مطمعة فيه ،وقد انقطعت هلم كل
السبيل اىل املعارضة بذلوا له السيف ،كما يبذل املخرج آخر وسعه ،و أخطروا أبنفسهم و
أمواهلم وانصرفوا عن توهن حجته اىل هتوينها على انفسهم لكالم من الكالم ،فقالوا ساحر و
شاعر و جمنون و رجل يكتتب أساطري االولني ،وامنا يعلمه بشر ،وامثال ذلك مما اخذت به
احلجة عليهم وكان اقرارا منهم ابلعجز"

1

ويقول ":و أمر العادة مما ختدع به النفس عن احلق الهنا أعراق ضاربة يف القلوب
،ملتفة يف الطبائع ،وخاصة يف قوم كالعرب كان شأن املاضي عندهم على ما رأيت يف
موضع سلف وكانت العادة منهم دنيا حني مل يكن الدين االعادة "

2

وقد احتج الرافعي يف هذا الباب مبعلمه و ابالديب الذي جند اثره واضحا يف أسلوبه
ومنهج حبثه و أقصد بذلك اجلاحظ،و ملا جتد الكاتب يف هذا املصنف يشري اىل مصادر
حبثه.3

-1إعجاز القرآن الكرمي ،د ،فضل عباس ص.31و ما بعدها.
- 2إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.171
-3انظر :نفس املصدر السابق ص/172انظر االتقان يف العلوم القرآن نقل الرافعي للنص كامال اجلزء 2ص.248
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ج-معارضة القرآن الكرمي :
إ ّن التطرف ملوضوع معارضة القرآن يستلزم البحث عن ثبوتيتها التارخيية اذ يتم اثبات
مصداقية النص من خالل التحليل التارخيي حلقبة املعارضة و نصوصها و الظروف
السياسية املختلفة هبا و املؤلف يف هذا الباب أيتينا بصفحات من ذلك كله ويشري اىل
ماهية املعارضة عند من حاول فعجز فيقول ":و منهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة و
ظن أنه قادر عليها و حصر ذلك و بيانه متاما بعض ما يشهد به التاريخ من اعجاز
القرآن ".
مسيلمة بن حبيب الكذاب:1
اقتصر املؤلف هاهنا على دكر ما جاء به مسيلمة من االخبار الواردة يف بطون الكتب
و سردها سردا تقريراي يتوافق و حبثه و دراسته اليت بدأها ابجلزء االول من هذا املوضوع(اتريخ
آداب العرب) و كلنا يعلم ان مسيلمة ابحليامة و حديثه غري ذي شأن الصنعة مكانه الرجل
اوال سخافة ما أخرب عليه من جهة اثنية قال العلوي يف الطراز ":و أما ما حيكى عن
(مسيلمة) الكذاب فهو ابخلالعة أحق منه ابملعارضة ".2

-1هو مثامة بنب قيس من بين حنيفة وكان قد تنبأ قي حياة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)وقيل انه كتب اىل رسول هللا (صلى هللا
عليه وسلم)":من سليمة رسول هللا اىل حممد رسول هللا ،اما بعد فإن االرض نصفها يل ونصفها لك و بعث بذلك اليه مع رجلني من
اصحابه "....و قد ملك على يد وحشي....انظر تفصيل ذلك كله تفسري البغوي معامل التنزيل يف تفسري القرآن ط4
(1997/1417م) و اتريخ الطربي ج/ 3ص.137
-2الطراز ،ابو محزة العلوي ،ص.
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ومن مزاعم مسيلمة أن له قرآن نزل عليه من السماء و أييت به ملك يسمى رمحن ،و
ذكر الطربي":أن الرمحن كان من أمساء هللا ال يتسمى هبا الكذاب مسيلمة ـ و هو اختزاله
اايه يعين اقتطاعه من امسائه لنفسه ـ أخرب جل ثناؤه أن امسه "الرمحن الرحيم".1
و ال خيتلف الرافعي عن آراء مجهور العلماء يف مسيلمة ":و رأي اذا سئل فيه و كلها
ضروب من احلماقة يعارض هبا أوزان القرآن يف تراكيبه ،وحيتج يف اكثرها اىل سجع الكهان
ألنه كان حيسب النبوة ضراب من الكهانة فيسجع كما يسجعون ".2
يقابل القالب الشكلي (نقض العادة) مبا أتى به مسيلمة من احلماقات على وزن
القرآن او يقال ان الشعر احلر املعروف لدينا اآلن يغاير ما ألفه العرب من الشعر املنظوم ،او
النثر ففيه نقض للعادة على زعمهم و عند مراجعة كتب التفسري و التاريخ و االدب تروي
معارضات عروض هبا القرآن يشبه متاما السفه الذي ادعاه مسيلمة.3
ونقل له املؤرخون كمثل قوله  ":و املبذرات زرعا ،و احلاصدات حصدا ،و الذارايت
قمحا  ،و الطاحنات طحنا و العاجنات عجنا  ،و اخلابزات خبزا  ،و الثاردات ثردا و
الالقمات لقما  ،اهالة ومسنا لقد فضلتم على اهل الوبر ،وما سبقكم أهل املدر "..
و اذا أتملنا هذا الكالم الذي جاء به مسيلمة و غريه لوجدته ركيكا ساقطا
...ويذهب بعض الباحثني اىل انه من املمكن ان املسلمني وضعوه للتندر و التهكم و من
القائمني هبذا اجلاحظ و غريه كثري.4

-1جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي (310هـ)حتقيق(امحد حممد شاكر) ط2000/1420(1م) .
-2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.174
 -3التحدي ابلقرآن الكرمي ،د ،حمسن مسيع اخلالدي ،عن ملخص حبث ،جمهول الطابع ،ص.13
 -4فكرة اعجاز القرآن ،نعيم احلمصي ،ص،25و انظر :احليوان ،اجلاحظ،ج،7ص،5ص87
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كما أشار املؤلف اىل زهط من اهل التنبؤ يف صدر االسالم و يف السنوات الالحقة
من ذلك عبهلة بن كعب املكىن ابألسود العنسي 1و يطلق عليه ذا اخلمار أيضا ،وكان رجال
فصيحا و مل يصلنا شيء مما ادعى أنه اوحي اليه ولكنه قتل قبل وفاة النيب (صلى هللا عليه
وسلم).
ـ ومنهم ايضا طليحة بن خويلد بن نوحل ابن نضلة ،الفقعسي االسدي من بين دودان
بن اسد خزبيه ،وكان يعمل فيها يقولون أبلف فارس ادعى النبوة فاتبعه بنو اسد ذكر ذلك
الطربي يف اترخيه ":و ان االسود قد غلب على اليمني فلم يلبث اال قليال حىت ادعى طليحة
النبوة و عسكر مسرياء و اتبعه العوام و استكثف امره وبعث حبال ابن اخيه اىل النيب (صلى
هللا عليه وسلم) يدعوه اىل الوادعة و خيربه خربه و قال حبال ان الذي أيتيه ذو النون فقال و
قد مسي ملكا وقال حبال :اان ابن خويلد فقال النيب (صلى هللا عليه وسلم ) قتلك هللا و
حرمك الشهادة".2و مل يكن اتباع قومه له لفصاحة او معجزة جاءها ولكنهم عصبية و طلبا
ال مر حيسبونه كائنا يف العرب من غلبة بعظهم على مجاعتهم و حدث ان بعث ابو بكر
الصديق خالد بن الوليد لقتاله و كان مع طليحة بن حصن يف سبعمائة من بين فزارة و
لكنهم اهنزموا مجيعا و قد نقل كل ذلك و مجعه من امهات الكتب و حققه يف اهلامش على
ما قاله ابن االثري يف كتابه اسد الغابة و معظم البلدان لياقوت احلموي و كذا منهم سجاح
بنت حارث النميمة و هذه تنبأت بعد وفاة النيب( صلى هللا عليه و سلم)و تزوجت مسلمة
و مل تدع قرآان و اهنا زعمت انه يوحى اليها فتأمر و تشجع كولقها حني توجهت حنو
مسيلمة (عليكم ابليمامة ودفوا دفيفة احلمامة و اهنا غزوة صرامة ال حيقكم بعدها مالمة و
-1خرج بعد الوداع ،كان اسودا شعباان و كان يريهم االء حبيب و سبيب قلوب من مسع منطقة ،و كان أول من خرج أن خرج من
كهف خبان ،و هي كانت داره ،اتريخ الرسل و امللوك و صلة اتريخ الطربي ،ط،2ج،3ص.186
-2اتريخ الطربي ،ابن كثري الطربي ،ج،2ص.432
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منها ايضا النظر ابن احلارث مل يدع النبوة و ال الوحي و لكنه زعم انه يعارض القرآن فكلف
شيئا يف اخبار الفرس و ملوك العجم و ابلغ فجعلها خوارق ألنه جاء أبخبار جيهلها العرب
و مل حيفل االدابء و املؤرخون كثريا الخباره .1يقول الرافعي (:مث اسلمت هذه املرأة بعد
وحسن اسالمها و ما كانت نبوهتا اال زفافا على مسيلمة وما كانت هي إال امرأة ).2
و ذكر الرافعي ايضا :النظر احملارث و من جاء بعده مل يدعي النبوة و ال الوحي و
لكنهم زعموا معارضتهم القرآن و مل حيفل احد من املؤرخني و ال االدابء هبذا الرجل.3
و ينافح الرافعي يف هذا املقام عن رجلني اهنما ابلزندقة والكفر بسبب حماولتهما
معارضة القرآن .
ان معرفة االمام من الثالثة (لنب املقفع املتبين و ابن الراوندي) ازاء قضية املعارضة أتيت
من جالء دفاعه يف كتابه عن املتهمني متخذا يف ذلك موقف الدارس احمللل و لكن السؤال
هل حنن ازاء حتليل و دراسة موضوعية ام هي عادة املؤلف عندما أتخذه احلمية وقد تشرب
و ما سيال عاطفيا اىل فكرة ما ستخذهلا اهلمة و استقصر الوسيلة و املعايري و احلجج و ال
يكون ذلك عادة من فراغ او ارض رخوة بل صلبة اثبتة قوامها رصيد علمي سيتحقق
الوقوف عنده و تقديره.
و ابن املقفع من رجال احلضارة اإلسالمية و قد ساهم يف إثرائها و ما وصلنا ابن
املقفع يدل على صدق امياهنم و إخالصه لبناء هنضة األمة اإلسالمية يف إطار منهج
إصالحي مبين على اسس عقلية صرفة غري أن األقوال يف اهتامه ابلزندق كثرية .ويف عصره
 - 1فكرة اعداد القرآن نعيم احلمصي ،ص.25
-2ال ادري ماذا يقصد بقوله هنا حتديدا و لكن هي إشارة أن طبيعة املرأة املتقلبة يف مزاحها و أدائها و اهنا يف هناية جمرد كائن ضعيف.
 -3إعجاز القرآن ،و البالغة النبوية ص.178هو النظر :ابن حارث ،ابن كلدة ،ابن علقمة القرشي  ،من بين عبد الدار عداده يف أهل
احلجاز.
345

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

مارس األدابء و النقاد و اللغويون و الفالسفة و املفكرون ،حرية اجتماعية وأدبية واسعة يف
حياة بلغت مرحلة كبرية من التطرف يف االستهتار و قصف املتع و شرب احلمزة...اخل و
كان ابن املقفع يعيش حياته و ميارس مهنة الكتاب ترمجة و أتليف أدى ذلك إىل ذيوع
صيته .
يرى العديد من القدماء و حمدثني أن آاثره املرتمجة اىل العربية سواء املفقودة او املوجودة
غايتها الدعوة للعقيدة املعنوية خاصة ولعقيدة فارس عامة و من فهي احياء كبري ملاضي
الفرس املتميز و كان اختفاء مؤلفاته مدعاة لفتح الباب واسعا أمام مناوائ ايقاعه يف الزندقة
لكن االميان الرافعي له راي خمتلف الستقام ان يكون ابن املقفع على رواية الرواة ان ابن
املقفع عارض القرآن مث استحيا من فعله فمزقه يقول املؤلف  ":اما حنن فنقول :ان الروايتني
مكذوبتني مجيعا و ان ابن املقفع ابصر الناس ابستحالة املعارضة ال لشيء النه من ابلغ
الناس و اذا قيل لك ان فالن يزعم ان كان املعارضة و حيتج لذلك و ينازع فيه فاعلم ان
فالن هذا يف الصناع احد رجلني اثنني ":اما جاهل فيصدق يف نفسه و اما عامل يكذب على
الناس و لن يكون فالن اثلث ثالثة).1
اما ابن الراوندي :ابو احلسين بن حيي املعروف اببن الراوندي من اهل مروا الروز كان
من متكلمي املعتزلة قيل ان ابوه كان يهوداي مل يكن يسترت على مذهب او رأي املتكلم ابرع
حذق ال يضاهيه احد يف عصره و اختلف يف سنة وفاته و قيل انه كان قبل ذلك و مما الف
من الكتب امللعونة :كتاب حيتج فيه على الرسل و يبطل الرسالة و ينقض على نفسه ونقضه
اخلياطة.2
 -1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.149
-2انظر الفهرس ال من الندمي ،ج،1ص،216االنتصار للخياط :ص58ووفيات االعيان ج،1ص.94
346

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

الرافعي على ابن الراوندي عن رايه القائد ان املسلمني اجتهوا لنبوة نبيهم ابلقرآن الذي
حتدى به النيب فلم تقدر على معارضته ،فيقال هلم أخربوان :لو ادعى مدع ملن تقدم من
الفالسفة  .....مثل دعواكم يف القرآن ،قال :الدليل على صدق بطليموس او اقليدس ان
اخللق يعجزون عن أيتوا مبثل كتابه ،اكانت بنبوته تثبت .؟
وكان رد األمام الرافعي قطعا إذ تعجب جلمل الراوندي و جعله كتاب القرآن و كتاب
اقليدس او ااي كان يف ميزان واحد ،واعتربه من مجلة هذان األطباء و سفهه ،بقياس يشبه
قيامه م تأخرا "كما يطرد القياس عينه يف قولنا ان كل محار يتنفس ،وابن الراوندي يتنفس
،فابن الراوندي يكون ماذا ؟ و لو ان مثل هذه السخافة تسمى علما تقوم به احلجة فيما
حيتج له و يبطل به الربهان فيما حيتج عليه ،ملا بقيت يف األرض حقيقة صرحية و ال حق
معروف و ال شيء يسمى ابمسه ،ولكان هذا اللسان املتكلم قد عربته أمم كثرية ،ألن فيه قوة
من قوة اخللق 1"...و إمتاما للفائدة ،فإن أول من تكلم يف الصرفة يف كتابه فضيحة املعتزلة
ردا على اجلاحظ و هو أول من نسبه إىل النظام ،اال ان اخلياط يف كتابه االنتصار نقض
اقواله كلها و يسخر منه االمام "...2قد امعن يف سحفه فال تدري اجعل اهله هواه ،أم جعل
اهله يف فمه" .3و قد ذكره ابو العالء اجلعفري يف رسالة الغفران مستخفا رأيه و كتابه بقوله :
" و اما ابن الرواندي فلم يكن إىل املصلحة مبهدي و اما اتجه فال يصلح ان يكون نعال هل
اتجه كما قالت الكاهنة " اف وتف و جورب و خف " 4و مما روي عنه ايضا انه قال البن
االعرايب إمام اللغة و االدب هل يضاق اللباس ؟ يريد الطعن يف قوله تعاىل  " :فأذاقها هللا

- 1إعجاز القرآن و البالغة النبوية يف صادق الرافعي ص.181
- 2عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي ،حسن عبد الفتاح امحد .
-3اجلدول يف اعراب القرآن الكرمي حممد عبد الكرمي صايف ،ط1418( 4هـ ) مؤسسة االميان ص/180ص.182
 -4إعجاز القرآن و البالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ص/182ص.12
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اابس اجلوع " فقال له ابن االعرايب  :ال ابس ايها النسناس هب ان حممدا صلى هللا عليه
وسلم ما كان نبيا اما كان اعرابيا"1
و يبدو ان املغريب يف رسالة الغفران قد وقف ابلنقد واهلدم لكثري من االدابء الذين
هتيء قدرهتم على معارضة القرآن او الطعن يف إعجازه و من بني اولئك الشاعر املعروف
أبيب الطيب املتنيب الذي تويف قتيال سنة (354هـ) و الرواايت اليت تتهم زمرة االدابء و
الشعراء من اوائل القرن اهلجري اىل اخلامس مرجعه ابتداء قوة اساليب هؤالء الشعراء و
االدابء و الثاين كيد خصومهم هلم وحتديدهم ألخطائهم و نفس هذه الرواايت تنتهي اىل ان
املتنيب و ابن سينا و ابن املقفع و املغريب كفوا عن معارضة القرآن شعورا منهم ابلعجز و ال
عن االهتام ابملعارضة بدا مبالغا فيه او ملختلف اختالفا إلثبات العجز عن مقارعة القرآن
ألعظم الشعراء العربية و كتاهبا و الداللة على ان هؤالء اذا عجزوا فإن من دوهنم اعجز و
لعل نسبة املعارضة إليهم راجعة إىل أهنم جاءوا يف عهد كثرت فيه املذاهب و الفرق
االسالمية و احرتام اجلدل يف القضااي الدينية خاصة يف مسألة االعجاز و يذهب الدكتور
نعيم احلمصي اىل رأي أميل اليه رهبا صرح هؤالء آبرائهم ال من نبيل .
الطعن يف القرآن او الرعاية يف معارضته و لكن من قبيل التصريح أبفكارهم اذا كانوا
من اهل التفكري احلر فانقل عنهم نقال مبالغا فيه و اسرتسلوا يف اخليال و اضيف اىل اقواهلم
ما مل يقولوه.2

-1األساليب و االطالقات العربية ابو املنذر محود بن حممد بن مصطفى عبد اللطيف املنوي ،ط1432(1هـ2011/م)املكتبة الشاملة
مصر ،ص/23وانظر يف ذات السياق ،رسالة الغفران ،املغريب حتقيق ابراهيم اليازجي ط1325(1هـ1907/م)ص.168
-2فكرة اعجاز القرآن الكرمي ،د ،نعيم احلمصي ص.39
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و االمام الرافعي ال مينع ان يكون للرجل شيء من هذا و يرجع ذلك عنده ألسباب
منها ان بعض الشعراء يواجهون هذا النوع من اهلرطقة قبل النظم كقوله مثال  ":وصلتين
وصلك هللا حمتال و قطعتين مثال فان رأيت ان ال حتبب العلة ايل و التكدر الصحة علي
فعلت ان شاء هللا "فإن هذا و شبهه امنا هو بعض شعره منثورا"

1

ففي رأيه ان املتبين مل يكن ذلك الرجل الفصيح البصري أبساليب الكتابة و صناعتها
ووجوهها و ال هو من العرب االقحاح و ليس مينح ان ينسب اليه الكالم ألنه لو أراده يف
معرضة القرآن ما جاء أببلغ منه ألنه ال ميكن ان يكون افصح من العنسي او مسيلمة ويفوق
بني الوضعني التارخييني فإن كان ملسيلمة بعض االثر يف قومه و القرآن غصن طري و الوحي
يف طريقه اىل االنتشار ال كعصر املتنيب و القرآن راسخ يف قلوب الناس مدرك يف عقوهلم
مييزون معىن اعجازه و فصاحته و تعترب مغامرة املتنيب يف بين كلب مغامرة اقرب منها اىل
السذاجة من اجلرأة 3.غري ان اخلطيب البغدادي يذكر هذا اخلرب لكلمة اقل وقعا و اثرا على
آذان من كلمة ادعاء النبوة فقد اورد ":انه ادعى الفضول الذي نبذ به و سار خربه اىل امري
اطراف الشام فاستخص اليه من قيده وسار به اىل حمبسه "هذا يؤكد ما اداه الرافعي من
كالمه ان املتنيب مل يطمح متاما اىل النبوة و ملن فضول شاعر متهور ابدت له نفسه ماتبنيه
عادة عقول االدابء و الشعراء من خروج عن املألوف و عن خيال جامح و مغامرة قد ال
تكون حممودة العواقب غالبا .
اما املعلم االديب الثاين فهو من اعجم ما وقف عند التاريخ االسالمي و االديب من
حيث التناقض و التضارب ما نقل عنه من خرب و الغريب انه رحل يف مساته الشخصية ال
يشبه يف ادبيته النماذج اليت ذكرت آنفا و يشري اىل ذلك املؤلف ":و تلك و ال ريب على

-1اعجاز القرآن و البالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ص .184
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املعري اداه هبا و حاذق ".1ها انت عرفت سيدي القارئ ابو العالء املعري (449هـ)علم
يشهد له ال ابلعبقرية فحسب بل ينفرد ابحلكمة و بنوع و اتقان للذهن غري انه مل يبح من
فردية ادعائه النبوة و رجل كاملعروف مل خيل اترخيه من احلاسدين ألسباب كثرية ما حيمل بنا
لطول تفصيلها ذكرها كلها يف هذا املقام و لكن جيدر يب إىل ما جاء من التحقيق يف خرب
ادعاء النبوة و رأي الرافعي يف القضية.
حتليل ونقد :
و رد عن الرافعي ان املعري قال ":اقسم خبالق اخليل و اليح اهلابة ابلليل بني الشرق
مطلع سهيل ان الكافر الطويل الويل و ان العمر ملكفوف الذيل نعد مدارج السيل و طالع
التوبة من قبيل تنج و ما اخالك بناج"
وهو من الكتاب الذي به افرتي على املعري و قيل انه عارض به السور و اآلايت
تعداي عليه وظلما فإن الكتاب ليس من ابب املعارضة يف شيء و قد ذكره احلموي يف
معجم االدابء و مقداره مائة كراسة يقول ايقوت (الناس يف ايب العالء خيتلفون فمنهم من
يقول :انه كان زينتها و ينسبون اليه أشياء مما ذكرانها و منه من يقول :كان زاهدا عابدا
متقلال أيخذ نفسه ابلرايضة و اخلشونة و القناعة ابليسر و االعراض عن اعراض الدنيا ). 2

 -1ذكر اخلطيب البغدادي عن القاضي بن ام شيبان انه قال ":و قد كان املتنيب ملا خرج اىل كلب و اقام فيهم و ادعى انه علوي
حسين مث ادعى ذلك النبوة مث عاد يدعي انه علوي اىل ان اشهد عليه ابلشام يف الكذب يف الدعوتني و حسب دهرا طويال ز هذا
اخلرب يفيد انه ادعى العلوية و اراد ان يثبت انه منهم غري ان احلقائق الثابتة يف ذلك الزمان كانت تنايف دعواه انظر خزانة االدب
اخلطيب االديب ،مكتبة اخلاجني للطبع و النشر و التوزيع  ،د ،ت ،د  ،ط،ج20ص.355
 -2اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ص.185
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وحيكم ايقوت على املعري بسوء املعتقد فيقول  ":و كان متهما يف دينه ،قال السلفي
:حكي عن ايب عالء معري يف الكتاب الذي اماله يف الفضول و الغاايت و كأنه معارضة
للسور و اآلايت فقيل له :اين هذا من القرآن فقال :مل تسقله احملاريب اربعمائة سنة.1
اما النص املذكور حيلله الرافعي يف كتابه بقوله ":ان لفظة اتج هي الغاية و ما قبلها
مسجوع فيبتدأ ابلفصل و ينتهي اىل الغاية و هذا كما ترى عكس التواصل يف القرآن الكرمي
ألهنا أتيت خوامت آلايته فكأن املعارضة نقض للمعارضة و جماراة للموضوع و ثقل الياقوت
احلموي اختالف الناس فمنهم من يقول انه كان زنديقا و ينسب اليه االشياء و منهم من
يقول انه كان زاهدا عابدا متقلال أيخذ نفسه ابلرايضة و اخلشونة و القناعة ابليسر و
االعراض عن اعراض الدنيا و نقل قوال لكمال الدين ابو قاسم عمر بن ايب جرادة :2قرآن
خبط ايب السري شاكر بن عبد هللا بن سليمان املعري ان املستنصر صاحب مصر بذل اليب
العالء ما يف البيت من املال ابملعرة من احلالل فلم يقبل شيئا منه.
دفوع الرافعي و حجته :
 -1يعترب االمام ان االديب بصري لنفسه عامل ملكانته و مكانة الكالم الذي هو بصدد
معارضته و ليس من احلمق كي يقدم على جماراة على ما يستحيل معارضة .

 -1ارشاد االديب اىل معرفة اديب شهاب الدين ابو عبد هللا ايقوت احلموي ،حتقيق :احسان عباس دار العرب االسالمي بريوت ،ط1
(1414هـ1993/م) ج،1ص 305و انظر ايضا ابو العالء املعري دفاع املؤرخ ابن العدمي عنه دار سعد املصرية ص.100
- 2هو كما الدين ابو القاسم عمر بن امحد بن هبة هللا بن ايب جرادة العقيلي احلليب املعروف ابلصاحب ابن العدمي
(586ه666/،هـ)انظر فوات الوفيات ،ج 3ص126و بغية الطلب يف اتريخ حلب ج 1ص 16معجم الشيوخ الكبري مشس الدين
الذهيب حتقيق حممد احلبيب اهليلة ط1400( 1هـ1988/م) ج 1ص 417و اجلواهر املضية يف طبقات اخلفية عبد القادر بن حممد
بن رضى هللا القرشي حمي الدين احلنفي ج2ص104
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 -2ان البالغة ال تكون مراغمة للغة و ال هي اغتصاب أللفاظها و توطني لغرائبها و
الفصاحة كما يقول اجلاحظ شيء غري التشدق و إفاضة اإلمالء و غري اضطراب األسلوب
بني التواء و استقامة و استهالك للمعىن و توعر للفظ و املعري يعرف هذا كله من نفسه .
 -3إثبات املعري اعجاز القرآن يف رسالة الغفراء و نفضه ملذهب ابن الراوندي و ال ميكن
للرجل يف رايه ان يسري يف نفسه غري ما يبديه .1و يف ذلك قال الباقالين ":فإن قال كذلك
فقد اصاب و ابصر لقصد و ال ميتنع ان يشتبه عليه احلال يف االبتداء مث يلوح له رشده و
يبني له امله و ينكشف له عجزه ،ولو كان بقي على اشتباه احلال عليه مل خيف علينا موضع
غفلته ومل يشتبه لدنيا وجه شبهته و مىت امكن أن تدعي الفرس يف شيء كتبهم أنه معجز يف
حسن أتليفه و عجيب نظمه"

2

و قد جاء يف بعض البحوث ما مفاده أن االدعاء الذي يقتضي معارضة املعري للقرآن
الكرمي يف ايقاعه و فواصله يقول الباحثني :ال بد من النظر اىل هذا الكالم شيء من الريب
حيث ان من امضى النظر يف الفصول و الغاايت و جد انه نسجه على اسلوب القرآين يف
بعض جوانب منه كما يقول  ":أنلت العائلة اابها و اصاب الوحدة و رابها و هللا بكرمه
اجتباها ،اوالها الشرف مبا حباها ،ارسل الشمال و صباها و ال خياف عقباها " فيبدو هذا
يشبه السياق يف سورة الشمس اال ان الباحث جتد نفسها امام طريقتني :االول يفضي هبا
اىل لن املعري عارض القرآن الكرمي اما الطريق الثاين يدل على ان الشاعر االديب مقلد ال

 -1إعجاز القرآن والبالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ،ص185و ما بعدها ،انظر ايضا:
 -2- 2اعجاز القرآن ـ ابو بكر الباقالين ،حتقيق السيد امحد صقر ،ص،62وانظر ما قاله ايقوت احلموي من فهرست كتابه
النروسيات ،ج،1ص.137
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معارض ألنه لو كان االمر كله سرى يف كل الكتاب ال بعضه ،و ان اعتماده على السجع
متباينة يف اللزوميات بني موضع و موضع.1
و ينتهي الرافعي بنا يف هذا املبحث أن ال معارضة حقيقية إلعجاز القرآن .فتصور
املتهافتني على املعارضة أهنم وجدوا حمطا ألسالت أقالمهم يف مسجع اقتصار اعتقاداهتم أهنا
اضعف نقطة يف النظم القرآين ،فالسجع يف هذه.
السور هو مبثابة كمائن نظامية حادة عن مقاليد االعجاز القرآين و ذلك ابقتناص
العقيدة و النفوس و لكنها أثبتت عجزهم أمام حتمية اعجاز القرآن و اهليئة و هو يدلل
وجود معارضة و اال ما جدوى االعجاز فيه أو حىت نقول لو كانت هناك نية عند كفار
قريش فقد اجهضت هذه لوجود االعجاز هذا من جهة و انه ال ميكن جناح معارضته و ان
استوفت شرائطها من جهة اخرى ألنه من السهل املمتنع.
و يتضح أن جممل ما عرضه الرافعي هو املعارضات االدبية و أقصد ما وضعه حتت
جمهر الدراسة يف حني أن املعارضات السياسية أشد وضوحا من املعارضة االسلوبية ال سيما
و اهنا يف داخل قبائل العرب و يف حدود جماهلم اجلغرايف ،اما االسلوبية فقد شلت وجها
اترخييا من وجوه تلك املعارضة اليائسة .
و حيضرين يف هذا املقام ما خنتم به الدكتور نعيم احلمصي كجله املوسوم بفكرة
االعجاز ":التصديق بقضية االعجاز قائم على القناعة الوجدانية ،فاحلجة اليت تفتح املناصر
قد تزيد املنكر انكارا و املؤمن بفكرة االعجاز يرى أن عجز العرب عن معارضة القرآن دليل
على اعجازه و على رسالة الرسول ،على حني يرى من ال يؤمن هبا أن عجزهم حينئذ دليل
 -1د،علي ككنجيان خناري و د ،عبد االحد غييب ،فرشيد فرجزادة ،نظرة حتليلية يف الفصول و الغاايت أليب العالء املعري ،جملة
دراسات يف اللغة العربية و آداهبا فصلية حمكمة ،العدد الثامن شتاء 1390هـ2012/م/ص.126
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على ان النيب حيزهم بياان ،وليس دليال على انه رسول هللا و على ان القرآن كالم هللا وذلك ـ
يف رأي املنكر ،كما لو عجز الناس عن معارضة امرئ القيس من شعراء العرب من ادابء
االنكليز ،فإن عجزهم ال حيمل من أحدمها رسوال"1.ا.هـ
و يبقى الوجه املشرق من هذه املعارك الكالمية قدميها و حديثها و مستقبلها أن
القرآن سيبقى املداد االهلي الذي ال ينضب حيب لواقع الفكر و البحث يف أذهان العقول و
احلجى فتزهر بطون املصنفات ،وتتربعم يف كل عصر حقول ثرية شهية تعزي الباحثني على
مر الزمان و املكان .
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-1فكرة إعجازالقرآن الكرمي د.نعيم احلمصي ص .462
 - 2سورة االسراء اآلية  87ـ 92
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المبحث الرابع
خصائص أسلوب القرآن عند الرافعي.
 -1تعريف االسلوب :
يف اللغة :

االساليب الطرق و الفنون ،وكل شيء امتد على غري امتناع فهو اسلوب و يقال
لعنف االسد :اسلوب ألهنا ال تنتخي 1ويف اللسان ":يقال للسكة من النخل أسلوب و
يقال للسطر من النخيل أسلوب و كل طريق ممتد ـ قال :و االسلوب الطريق و الوجه و
املذهب يقال أنتم يف أسلوب سوء و جيمع أساليب و االسلوب الطريق أتخذ فيه ،وعند
الزخمشري مادة سلب يف أساس البالغة" :وسلكت أسلوب فالن طريقته و كالمه على
أساليب حسنة.
ّأمايف االصطالح

فإن ضبط للفظ من الصعوبة ما جعله مقرتان و معروفا عند العرب يف حديثهم عن

الفصاحة ،يقول اجلرجاين ":و البالء و الداء و العياد ،إن هذا االحساس قليل يف الناس
،حىت إنه ليكون أن يقع للرجل الشيء من هذه الفروق و الوجوه يف الشعر بقوله او رسالة
يكتبها املوقع احلسن مث ال يعلم أنه قد أحسن ،فأما اجلهل مبكانة االساءة فال تعدمه ،فلست
متلك اذا من أمرك شيئا حىت تطفر مبن له طبع اذا فتحته وري ،و قلب اذا رأيته رأى فأما و
 -1حممل اللغة البن فارس ،حتقيق :زهري عبد احملسن زهران،ط1406(2هـ1986/م)ج،1ص،470لسان العرب ،ابن منظور
،ط،3ج/1ص،43أساس البالغة ،الزخمشري،ج،1ص.468
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صاحبك من ال يرى ما تريه ،و ال يهتدي للذي هتديه  ....و كما ال تقيم الشعر يف نفس
من ال ذوق له ،كذلك ال تفهم " .1و االسلوب عند العرب عموما اختذ عدة مسارات ،اذ
يدل عند بعضهم على طريقة العرب يف أداء املعىن كما جاء يف أتويل مشكل القرآن "و
الشاعر اجمليد من سلك هذه االساليب ،و عدل بني هذه االقسام فلم جيعل واحدا منها
أغلب على الشعر و مل يطل فيمل السامعني ،ومل يقطع ابلنفوس ظمأ اىل املزيد ".2و يبدوا
ان ابن قتيبة يرى أن الفصاحة تقتضي مناسبة القول للمعىن فيكون اإلجياز و اإلطناب
حسب ما تقتضيه الصياغة عادة ،مع مراعاة حال امللتقي عن القاء قصيدته.
وقد حاول بعضهم توظيف مفهوم االسلوب كونه مرتبط مبعىن النظم كالزخمشري و
القاضي الباقالين و اجلرجاين ،أما ابن خلدون الذي تبلورت يف تعريفه فكرة القدامى عن
االسلوب إذ نص يف وضع حد االسلوب حنوا تنظرياي بناء على جهود سابقية "و لنذكر هنا
سلوك االسلوب عند اهل الصناعة ،وما يريدون هبا يف اطالقهم فاعلم أهنا عبارة عندهم عن
املنوال الذي ينسج فيها الرتاكيب او القالب الذي يفرخ فيه و ال يرجع اىل الكالم ابعتبار
افادته اصل املعىن الذي هو وظيفة االعراب و ال ابعتبار افادته كمال املعىن من خواص
الرتاكيب  ...امنا يرجع اىل صورة ذهنية للرتاكيب املنتظمة ابعتبار انطباقها على تركيب
خاص "3و هكذا حدد ابن خلدون معىن االسلوب و صورة االبداع االديب.
هكذا اذا حتدد ماهية االسلوب عند اهل اللغة من البالغيني و النقاد ،اما الرافعي
فيحدد االسلوب االديب عنده مبا ال يبتعد كثريا عن ما تقدم و قد استهله يف مقدمة كانت
-1دالئل االعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممود حممد شاكر،ط1413(3هـ1992/م)،مطبعة
املدين،القاهرة،ص.549
- 2الشعر و الشعراء ،ابن قتيبة الدينوري ،بدون سنة طبع ،بدون حتقيق ،دار احلديث ،القاهرة ،ج،1ص.76
-3ديوان املبتدأ أو اخلرب يف اتريخ العرب و الرببر و من عاصرهم من ذوي الشأن االكرب ،ابن خلدون ،حتقيق خليل شحادة
،ط1408،1988(،2م)،دار الفكر بريوت ،ص.786
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وصال بني ما سلف من حديث التحدي و املعارضة ،و موضوع الفصاحة و البالغة عند
العرب و مكانتها و ميزاهتا اليت وصفها الرافعي  :بقوله ":مل يكن من الفرق عند فصاحتهم
بني فن وفن من القول اال ما يكون من تفاوت املعاين و اختالف االغراض و سعة التصرف
"و يصف الكالم على انه كان على منوال واحد "قبيال واحدا و خسا معروفا "1اضافة اىل
أهنم كانوا "ال يغتصبون لفظة و ال يطردون كلمة و ال يتكلفون لرتكيب و ال تلومون على
صنعة الفطرة و متدهم الطبيعة ننسق األلفاظ اىل ألسنتهم ،وجتري مع أوهامهم ،و تستجيب
فيهم لكل حركة من النفس لفظة املعىن الذي هو اصل هذه احلركة مث ال تكون هذه اللفظة
اال كأهنا خلقت لذلك املعىن خلقا ،و أفرغت عليه إفراغا حىت ال يناسبه غريها فيما ال يلتئم
على لسان املتكلم ،وال يكون يف موضعها أليف منها يف مذهب و حنن قومه و طريقة لغته
"اذا االسلوب االديب عند العرب يف نظر الرافعي قائم على أسس و منه وجوه الفصاحة اليت
أشار إليها ابن قتيبة و ابن خلدون و مل خترج عن ذلك املعىن زمن ميزاته:
 -1عدم االختالف البني بني أساليب العرب اال من حيث تباين الفنون أو املعاين.
 -2جزالة العبارة.
 -3ائتالف اللفظ مع املعىن و حسن هذا االئتالف .
 -4انتفاء التنقيح و االبطاء و الرتدد يف القول و صناعة اخلطاب.
 )2خصائص أسلوب القرآن :

ان الباحث اذا رجع اىل كتاب الرافعي مل تستطع أن يلم متام االملام بتحديد خاصية
معينة من خصائص أسلوب القرآن اليت ذكرها ،و ذلك راجع اىل طابع التعميم ،وقد أوضح
أن االعجاز القرآين امنا يرجع اىل االسلوب و النظم و التأليف ،غري انه عمم و مل خيصص

 -1إعجاز القرآن و البالغة النبوية.
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مثال كما يقول أحد الباحثني ":الكمال اللغوي ميكن ان يندرج حتت ما ذكره من اخلصائص
االخرى مثل ما للحركات النحوية و الصرفية من البالغة و النغم و املوسيقى و اختصاص
القرآن بطريقة يف استعمال الكلمات كاألفراد دائما او اجلمع دائما و هكذا هو يشبه
الباقالين يف تعدد االقسام.1
فالقرآن معجز يف اسلوبه من حيث طرق نظمه ووجوه تركيبه و نسق احلروف يف
كلماهتا و كلماته يف مجلها و نسق هذه اجلمل يف مجلته "2و ما زال يؤكد أن تركيبه هو روح
الفطرة اللغوية فيهم.
و هذا ما يشهد للقرآن كأقوى االدلة أنه وحي من هللا و ليس من كالم البشر فال هو
من قبيل الشعر ،و ال هو من قبيل ما كان متداوال عندهم من ألوان النثر و ال يشب يف
شيء لون من الوان كالمهم ،ومن اراتب يف هذه احلقيقة فليضع أي آية يف أي نص من
كالمهم فيجد الفرق بينهما شاسعا .
يقول اجلاحظ ":و هو حممد (صلى هللا عليه وسلم) كان اغلب االمور عليهم و
احسنها عندهم و أجلها يف صدورهم حسن البيان ،ونظم ضروب الكالم ،مع علمهم و
انفرادهم به فحني استحكمت لفهمهم وشاعت البالغة فيهم و كثر شعراؤهم وفاق الناس
خطباؤهم بعثه هللا عز وجل وجعل حلية الكربى الدالة على صدق نبوته "القرآن الكرمي و كان
ذلك من اعجب ما ااته هللا ساقط معسائر ما جاء به من اآلايت ومن ضروب الربهاانت و
لكل شيء ابب و مأتى و اختصار و تقريب".3

-1خصائص التعبري البياين و مساته البالغية ،عبد العظيم ابراهيم حممد املطعين ،ط)1992/1913(1مكتبة وهبة ،ج،1ص.156
 -2إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.189
 -3من الفصول املختارة للجاحظ على هامش الكامل نقال عن :قضية االعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية ،د ،عبد
العزيز عبد املعطي عرفة ،ص.152
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 )3الفرق بني اسلوب القرآن و الكالم البشري :خيتلف القرآن كل االختالف عن
االسلوب البشري فهو ال يشبه يف شيء أي لون من الوان التعبري سواء تلك اليت كانت متداولة يف عصر

الرسول.او اتى جدت يف العصور اليت تلته ،وهو منزه عن النقص ،و التكرار اململ لغري
ما فائدة و لذلك التعقيد الذي حلبه عند صاحب الذكرة العميقة ،و ال ذلك الثقل الذي
جتده عند االجياز فهو" :بليغ النظم عجيب التأليف ،متناه يف البالغة ،وهذا االبداع ال
خيتص مبوضوع دون آخر و ال يتفاوت من آية اىل اخرى ،أي أن نظمه بديع يف قصصه
،ومواعظه ،وتبشريه و ختويفه ووعده ووعيده كما هو بديع على حد سواء يف حكمه و
أحكامه و فيما يشتمل عليه من اخالق كرمية ،ويسر مأثورة ،وفيما يضربه من أمثال و ما
أييت به من حجج و ال تفاوت يف نظمه بني آايته الطويلة و آايته القصرية ،وال تفاوت يف
فيه ايضا بني قصصه املكررة و هو ينتقل بك من معىن اىل معىن فال جتد فيه ذلك الضعف
الذي جتده عند البلغاء عندما ينتقلون من شيء اىل شيء و من ابب اىل ابب ".1
و الرافعي اذ يعرض رأيه يف االعجاز ال يفوته ان يعرج على سبب االعجاز البياين
عموما فهو يرى ان اسلوب االديب نتيجة ملزاجه اخلاص و ان اعجاز القرآن يف اسلوبه راجع
اىل انه ليس من مزاج البشر  ،لوال ذلك ألشبه أسلواب من أساليب العرب او من جاء بعدهم
اىل هذا العهد و هلذا من أهم
َ

َ ۡ َّ َ
ميزاته ما أشار اليه القرآن َ ول َ ۡو ََك َن م ۡ
غ
د
ِن
ع
ِن
ري ٱَّلل ِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
ِ
ِ

َ

ٱ ۡختِل َٰ ٗفا كث ِ ٗريا  .٨٢2تالحظ هنا انه قد جعل السبب مسببا و العلة معلوال فبدال من ان
يسعى إلثبات ان القرآن من هللا إبثبات أنه معجز فرتاه يقوم ابلعكس فيثبت أنه معجز ألنه

 -1املعجزة القرآنية ،بغدادي بلقاسم ،ديوان املطبوعات ،اجلامعية ،اجلزائر ،ص.109
- 2سورة النساء اآلية .82
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من عند هللا و لذا فقد علل ذلك أبنه انفرد عن اساليب العرب أبسلوبه اخلاص اذا ليس و
ضعا انسانيا على جهة العموم ،و لو انه أثبت قبل ذلك أن أسلوب القرآن فوق طاقة البشر
لكانت طريقته يف الربهنة صحيحة1ـ
 )4متام االعجاز و القصور البالغي االنساين عند الرافعي :

ـ أيمر العرب :استلقن العرب بالغة القرآن و فصاحته فيئموا من احملاولة جمددا ملعارضة
القرآن او حىت احملاولة ،و العجز هنا من قبيل القوة ال احليلة .
يقول الرافعي  ":وقد استيقن بلغاء العرب كل ذلك فاستيأسوا من حق املعارضة اذ وجدوا
من القرآن ما يغمر القوة و حييل الطبع و خياذل النفس مصادمة ال حيلة و ال قرة فالنيب قد
حتدى العرب قاطبة أبن أيتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه ،واثبت ذلك اخلطايب بقوله ":و قد
بقي النيب صلى هللا عليه وسلم يطالبهم به مدة عشرين سنة مظهراهم النكري زاراي عن أدايهنم
مسفها آراءهم و احالمهم حىت انبذوه و انصبوه احلرب :فهلكت فيه النفوس و اريقت
املهج و قطعت و احالمهم وذهبت األموال و لو كان ذلك يف رسهم و حتته اقدارهم مل
يتكلفوا هذه االمور اخلطرية و مل يركبوا تلك الفواقر املبرية و مل يكونوا تركوا السهل الدمث من
القول اىل احلزن الوعر من الفعل و هذا ما ال يفعله عاقل ،و ال اختياره ذو لب و قد كان
قومه قريش موصوفني برزانة االحالم و وقرة العقول و االلباب و قد كان فيهم اخلطباء
املصاقع و الشعراء املفلتون و قد وصفهم هللا تعاىل يف كتابه ابجلدل و اللدد ،فقال سبحانه:
َ

َّ

َ

َ َ َۡ ُ ۡ َۡ َ ُ َ
َ
َ ما َ َ
ون .2 ٥٨
ِض ُبوهُ لك إَِل جدَل ۚ بل هم قوم خ ِصم

- 1إعجاز القرأن البياين بني النظرية و التطبيق،د.حنفي حممد شرف ص .211
-2الزخرف ،اآلية .58
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فكيف كان جيوز ـ على قول العرب و حمرى العادة مع وقوع احلاجة و لزوم الضرورة ـ
أن يغفلوه ،و ال يهتبلوا الفرصة فيه،و ان يضربوا عنه عنه صفحا و ال جيوزوا الفخ و الظفر
فيه لو ال عدم القدرة عليه و العجز املانع منه"

1

يرى الرافعي ان سر التفاوت التفاوت بني اسلوب القرآن و اسلوب البشر ،مع ان
املادة اللغوية واحدة ال ختتلف ترجع اىل امور أمهها :
أوال :ما جنده يف القرآن الكرمي من قوة نسج و إحكام يف السرد :يقول" :فأما ان
يكون الكالم الذي يقصد اليه يف املعارضة كهذا القرآن ،أحكم دقيقة و جليلة و امتنع كثرية
و قليلة و اخذ منافذ الصنعة كلها ،واستربأ املعىن الذي هو فيه اىل غايته و قطع على صاحبه
امر اخليار يف الوجه الذي يعارضه منه و كان من وراء ذلك اباب واحدا يف امتناعه ال موضع
فيه للتصنيع ،و ال معمز للثقاف و ال مورد للمقالة ،وقد تولقت عالئقه و ترادفت حقائقه
فأنت إن قرأت القرآن من اوله اىل آخره لن حتس بنربه او ثغره يف انتقالك بني املعاين ،ومن
اآلية اىل اليت بعدها أو من موضوع اىل موضوع".2
فالقرآن اذا يتميز يف اسلوبه مبا جعل االنسان يقف مذهوال بني يدي اعجازه فوائده
تلتقي هناايت الفضائل كلها جيمع بني القصد يف اللفظ و الوفاء حبق املعىن و فيه اقناع للعقل
و امتاع للعاطفة و يف بيانه امجال فالناس عادة ما يغبنون اذا ما أرادوا حتديد أغراضهم لتتمتع
للتأويل و لكن القرآن تتسابق فيه الغيلتاندون فتور فكما تظهر معاينه و مقاصده واضحة
جلية اال انه يرتك جماال و متسعا لالجتهاد يف الفهم كما جند القارئ ان التعابري ال خترج عن
كوهنا طلبا ألفعال او هنيا عن افعال مبا جيعله يتسم برباعة القول و تنوع الصيغ الكثرية للتعبري
الذي يريده .
 - 1نظرية اإلعجاز القرآين و أثرها يف النقد العريب القدمي ،د ،سيد حممد عمار،ص.81
- 2إعجاز القرآن الكرمي و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.190
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اثنيا  :إن االحكام و القوة يف االسلوب القرآين جتدها يف القرآن مكية و مدنية على
السواء و يف سوره الطويلة و القصرية ،فهو ال خيتلف يف تصويره اليوم اآلخر و احلديث عن
الكون و آايت الوحدانية ال خيتلف عنه يف آايت االحكام على تعدادها و هذا ما ال جتده
عند فصحاء العرب شعراء و خطباء ،و هو اجابة عن السؤال الذي سئل منذ عهود هل
يعرف اعجاز السور القصار مبا يعرف به الرافعي يف هذا ،ذلك ان كل سورة قد علم أهنا
معجزة بعجز العرب عنها يقول ":و مسعت بعض الكرباء من اهل هذا الشأن يقول انه يصح
أن يكون علم ذلك توقيفا و الطريقة االوىل أسد و تظهر فائدهتا يف ان االوىل تبني ان ما
علم به كون مجيع القرآن معجزا موجود يف كل سورة قصرت أو طالت فيجب أن يكون
احلكم يف الكل واحدا و االخرى تتضمن تقدير معرفة اعجاز القرآن ابلطريق اليت سلكناها"

1

و نسب املتحدي إليه الكلمة منه أو العبارة فإن ذلك مما جيوز ،أن يتأتى لبعضهم
وقد اشار اجلاحظ لذلك يف حجج النبوة "و ذلك اذ يقول بعد تقرير ان املتحدي إليه ال
لكون اقل مقدار اقصر سورة "ألن رجال من العرب لو قرأعلى رجل من خطبائهم و بلغائهم
سورة واحدة ،طويلة أو قصرية لتبني له يف نظامها و خمرجها و يف لفظها و طبعها ،انه عاجز
عن مثلها".2و يبني اجلاحظ مؤيدا مبا ذهب اليه الباقالين أيضا أن هذا التحدي ليس منوطا
ابحلرف و احلرفيني و الكلمة و الكلمتني ":اال ترى أن الناس قد كان يتهيأ يف طبائعهم و
جيري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم :احلمد و اان هلل و على هللا توكلنا ،وربنا هللا و
حسبنا هللا ونعم الوكيل و هذا كله يف القرآن غري انه متفرق ،غري جمتمع و لو اراد انطق الناس

-1الربهان يف علوم القرآن الكرمي ،الزركشي ،ج،2ص.109
 -2الباقالين و كتابه اعجاز القرآن ،د ،عبد الرؤوف خملوف.ض.162
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أن يؤلف من هذا سورة واحدة طويلة ،على نظم القرآن وطبعه و أتليفه و خمرجه ملا قدر عليه
و لو استعان جبميع قحطان و معبد بن عدانن".1
و يفرض االمام اىل مسألة هامة و هي ذات عالقة برأي املعتزلة العقدي حول القرآن
الكرمي و التحدي عالقة ذلك بقضية الصرفة ،ويقول يف ذلك ":ال جرم كان من الرأي
الفائل و املذهب الباطل قول أولئك الذين زعموا أن االعجاز كان ابلصرفة على ما عرفت
من معناها ،و ما دعاهم اىل القول هبا اال عجبهم كيف مل أيت للعرب أن يعارضوا السورة
القصرية و اآلايت القليلة مع هذا التحدي و هذا التفريغ ،وهم و الكالم سيد عملهم و هلم
فيه املواقف و املقامات أن اولئك لو كان هلم احساس العرب أو مل أيخذوا االمر على ظاهره
و ردوه اىل اسبابه يف الفطرة لرأوا أن املعىن للعجز هو يف الكثري و القليل فإن التحدي
ابلسورة الواحدة طويلة أو قصرية ،مل يكن يف اول آية نزلت من القرآن ...كان بعد سور
كثرية منه".2
و يظهر يف هذا الفصل آاثر املتقدمني يف فكر االمام فهو مل يذهب بعيدا عن حقيقة
االعجاز عند اجلاحظ و الباقالين (الذي شد املصنفة سابقا)و ال عن القاضي عبد القاهر
اجلرجاين ،اذ يبدو املؤلف متأثرا متام التأثري مبا ذهب اليه هؤالء تقليدا و لكن اثراء و اعادة
ترتيب و توضيب و شكل آخر يف الطرح ابلنظر اىل تطور احلس النقدي يف عصره اعتمد
على اسلوب املقارنة بني ماديت اللغة العربية قبل االسالم و لغة القرآن من جهة اثنية وهي
ذات مالمح نظرية اجلاحظ اليت ترسخ فهم الرتاث االديب مجلة وحتليل خصائصه مث املوازنة
بينه و بني البالغة القرآنية يبد ان املؤلف ارتضى لكتابه اخلفة من الشواهد و االمثلة و عزو
-1نفس املصدر السابق ،ص ،163وانظر ايضا :حجج النبوة ،اجلاحظ على هامش كتاب الكامل يف اللغة و االدب للمربد ،مطبعة
التقدم العلمية .1932،ج،1ص.293
 -2إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.193
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الكالم اىل اصحابه و ذكرت اسباب ذلك اليت اراتبتها وقد اومأ اليها الكاتب نفسه يف بداية
حديثه عن االعجاز.
و ابلعودة اىل موضوع املعارضة و اعجاز السور القصار و الطوال يف القرآن الكرمي
،قال الرماين:فإن قال قائل ":فلعل السور القصار ميكن فيها املعارضة ،قيل ال جيوز ذلك من
قبل ان التحدي قد وقع هبا فظهر العجز عنها يف قلة ـ فائتوا سورة ـ فلم خيص بذلك الطوال
دون القصار ،فإن قال :فإنه ميكن يف القصار أن يتغري الفواصل فيجعل بدل كل كلمة كما
يقوم مقامها فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل له :ال من قبل أن املفحم ميكنه أن ينشئ بيتا
واحدا و ال يفصل بطبعه بني مكسور و موزون".1

مبا ان السورة جاءت بلفظ ذكرة (بسورة ) يف قوله تعاىل ":فليأتوا بسورة من مثله
"فيقول العلماء خبالف املعتزلة منهم أهنا تشمل كل سورة يف القرآن طويلة أو قصرية فيكون
املعجز من القرآن هو السورة من القرآن الكرمي طويلة أو قصرية ،وهذا ترجيح مجهور العلماء
و زادوا على ذلك :أن مقدار السورة القصرية و هي ثالث آايت ،معجز ايضا و ذهبت
طائفة أخرى اىل ان االعجاز يف القليل و الكثري من القرآن دون تقييد بسورة ،واستدلوا
بظاهر قوله تعاىل ":فليأتوا حبديث مثله" .2ويطرح هذا قضية أخرى من مجهور العلماء هل
كل ثالث آايت من القرآن معجزة كقولنا اعجاز سورة ،اذ أننا جند الكثري من اآلايت املفردة
يف القرآن الكرمي تزيد على كثري من السور القرآنية القصرية ،فتالحظ أن للسورة القرآنية
شخصية و ذاتية ختتلف من حيث األداء و املقاطع و املفاصل عن غريها من السور و ان
تشاهبت موضوعا وهدفا .

- 1االتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،ج،2ص.159
 -2مباحث يف اعجاز القرآن الكرمي ،مصطفى مسلم،ص.39
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قال ابن كثري فاإلعجاز حاصل يف طوال السور و قصارها و هذا ال اعلم فيه نزاعا بني
الناس سلفا و خلفا" .1و ذكر شيخ االسالم ابن يتيمة" :ما ذكره من ان السور القصرية ال
اعجاز فيها مما ينازعه أكثر العلماء ،و يقولون بل السورة معجزة و انزعه بعض االصحاب
(اصحاب ابن حبل) يف اآلية و اآليتني قال ابو بكر بن العماد قوله :امنا جاز للجنب قراءة
اليسري من القرآن ألنه ال اعجاز فيه ،ما اراه صحيحا ،الن الكل حمرتم و امنا ساغ للجنب
قراءة بعض اآلية ،توسعة للمكلف ،ونظرا يف حتصيل املئوية و احلرج مع قيام احلرية كما سوغ
الصالة مع يسري الدم مع جناسته".2ا هـ.
 .2التكرار:
ينتقل الرافعي يف هذا اجلزء اىل معىن حتقيق للتحدي ،و هو التكرار و كعالين يف هذا
البحث احب ان أجلوا آراء العلماء و مفاهيم حول املصطلح مث ابني موقف الرافعي يف
كتابه ملصطلح التكرار.

تعريفه :استعراض املعىن اللغوي مل يصطلح التكرار يبني أن معاين مادة كرر تدور حول
عدة حماور بينها ابن منظور فيذكر أن الكل الرجوع ...و الكل مصدر كن عليه يكر كرا و
كرورا و تكرارا عطف و كرر الشيء و كرره أعاده مره بعد أخرى و كررت عليه احلديث
...رددته عليه و الكل الرجوع هي الشيء و منه التكرار و كره البحث و جتديد اخللق بعد
الفناء و كأين به يريد القول أبن املتكلم على سبيل املثال يذكر عدة مجل متتالية فينسى
املتلقي فيكرر املتكلم كالمه ليذكر عرف اجلاحظ االطناب و حدد له احلال و املقام الذي
يستدعيه يقول ":و مجلة القول يف الرداد أنه ليس فيه حد ينتهي اليه و ال يؤتى على وصفه
 -1تفسري ابن كثري،ج،1ص.62
 -2أكثر اهل العلم يرون العفو عن يسري الدم و القبيح و ممن روي عنه ذلك .ابن عباس و ابو هريرة و جابر و ابن ايب اوىل و سعيد
بن املسيب وجبري و طاووس و النخعي و قتادة و االوزاعي ،انظر املغين :ج،1ص.725
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،وامنا ذلك على قدر املستمعني و من حمضره من العوام و اخلواص و قد رأينا هللا عز وجل
ردود ذكر قصة موسى و هود و هارون و شعيب و ابراهيم و لوط و عاد ومثود.1
و يعرف ايضا ابألطناب و قد عرفه ابن قتيبة و تعرض لبعض صوره ،فحقيقة التكرار
أن أييت املتكلم بلفظ مث يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق املعىن أو خمتلفا أو أييت مبعىن مث
يعيده و هذا من شرطة اتفاق املعىن االول و الثاين .فإن كل متحد االلفاظ و املعاين فالفائدة
يف اثباته أتكيد ذلك االمر و تقريره يف النفس و كذلك اذا كان املعىن متحدا و ان كان
اللفظان متفقني و املعىن خمتلف فالفائدة يف االتيان به الداللة على املعنيني املختلفني.2
و قد عرفه الزركشي أبنه  :الرتديد و االعادة و ذكر أن من أسباب كونه من أساليب
الفصاحة "تعلق بعضه ببعض"و هذا التعلق من االمور اليت حتقق التماسك مثل تعلق شبه
اجلملة مبا يرتبط به.3
ويعرض احد الباحثني :على انه اعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة او فقرة و ذلك
ابللفظ نفسه او ابلرادف و ذلك لتحقيق اغراض كثرية أمهها حتقيق التماسك النصي بني
العناصر املتباعدة.4
و عنه قال ابن األثري ":اعلم أن يف القرآن مكررا ال فائدة يف تكريره ،فإن رأيت شيئا
منه تكرر من حيث الظاهر فأنعم نظرك فيه فانظر على سوابقه و لواحقه لتتكشف لك
الفائدة منه ".5
 -1قضية االعجاز القرآين و اثرها يف تدوين البالغة العربية ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة ص.206
- 2لسان العرب ،ابن منظورة ،مادة كرر ،4،3851،دار صادر ،بريوت ،لبنان .،
- 3لربهان يف علوم القرآن ،الزركشي ،ج،2ص.
 -4علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق ،د ،صبحي ابراهيم الفقي ،ط1431/2000(1م) دار قباء للنشر و التوزيع ،القاهرة
،ج،2ص.19
 -5نفس املرجع ،ص.17
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و جاء يف االتقان :التكرير أبلغ من التوكيد كنوع رابع من أنواع "اطناب الزايدة "و هو
عنده من حماسن الفصاحة و من مجلة فوائده :التقرير و قيل :الكالم اذا تكرر تقرر و قد نبه
تعاىل على السبب الذي ألجله كرر االقاصيص و االنذار بقوله تعاىل "و صرفنا فيه من
الوعيد لعلهم يتقون،1أو حبدث هلم ذكر و منها التأكيد و زايدة التنبيه على ما ينفي التهمة
ليكمل تلقي الكالم ابلقبول مث قال :أنه تعاىل أنزل هذا القرآن و عجز القوم عن االتيان
مبثله ،مث أضح االمر يف عجزهم أبنه كرر ذكر القصة يف مواضع اعالما أبهنم عاجزون عن
االتيان مبثله أبي نظم جاءوا و أبي عبارة عربوا" اهـ.
 التكرار عند الرافعي :مل يذهب االمام بعيدا عن حتديد العلماء ملعىن التكرار و هو يف نظره من املعاين
الدقيقة و مفهوم التحدي "هو الذي يف بعض آايت القرآن فتختلف يف طرق األداء و
اوصل املعىن واحد يف العبارات املختلفة كالذي يكون يف بعض قصصه لتوكيد النصر و
الوعيد و بسط املوعظة و تنبيت احلجة و حنوها "اهـ  2و يشري املؤلف اىل أمهية هذا النوع و
هذا الوجه من أوجه البالغة القرآنية حيث أن الكثري من امللحدة و مذهب مذهبهم ظنوا أن
هذا الضرب من فنون القول نقص ووهن .
أ-أنواع التكرار:
إن احلديث عن أنواع التكرار كثري يف كتب البالغة خاصة و كذا يف بعض كتب
تفسري القرآن الكرمي و االكثر هو احلديث عن دواعيه و أغراضه ابعتبار أنه اعادة ذكر لفظ
 -1اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،ج،2ص 77ـ .88
-2إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي
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أو عبارة أو مجلة او فقرة ابللفظ نفسه او ابلرتادف و هناك نوع من التكرار اشار اليه
السيوطي و هو نزول بعض أي القرآن ،او سورة أكثر من مرة ،اآلية نفسها و السورة نفسها
فمن املالحظة أن تكون اآلية نفسها او السورة نفسها نزلت يف أكثر من موضع ،لكن
املصحف ذكر هذه اآلية مرة واحدة ،وكذلك السورة فلم يذكر املصحف ـ على سبيل املثال ـ
سورة الفاحتة أكثر من مرة ،هلذا ال يعد هذا من قبيل التكرار.
قسم العلماء التكرار الوارد يف القرآن اىل نوعني :
تكرار اللفظ و املعىن :و هو ما تكرر فيه اللفظ دون اختالف للمعاين و قد جاء على
وجهني :مفصول و موصول ،اما املوصول فيأيت على وجوه خمتلفة:
اما تكرار كلمات يف سياق اآلية مثل قوله تعاىل  :هيهات هيهات ملا توعدون و
اما املفصول فيأيت على صورتني :اما تكرار يف السورة نفسها ،واما تكرار يف القرآن كله و
مثال التكرار يف السورة نفسها يف قوله تعاىل  :و ان ربك هلو العزيز الرحيم 1يف سورة
الشعراء تكررت مثان مرات.
و اما التكرار يف القرآن كله و هو الذي ال حيدث مستوى السورة الواحدة بل يتعداها
اىل التكرار على مستوى السور .
أما النوع الثاين :هو تكرار املعىن دون اللفظ :
مثل قصص االنبياء مع أقواهم كقصة سيدان آدم مع ابليس و قصص بين اسرائيل و
ذكر اجلنة و نعيمها و ذكر النار و عذاهبا.

 -1سورة املؤمنون ،اآلية .36
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ب-أغراض التكرار:
بعد التكرار من الظواهر االسلوبية اليت تستخدم لفهم النص االديب و الشك ان له
عالقة و طيدة ابلنحو و هو مصطلح عريب كان له حضوره عند البالغيني العرب القدامى
و نقال عن ابن قتيبة يف أتويل مشكل القرآن ":و أما تكرار االنبياء و القصص فإن هللا تبارك و

تعاىل أنزل القرآن جنوما يف ثالث و عشرين سنة بفرض بعد فرض " 1و قد اخرب هللا عز
وجل ابلسبب الذي ألجله كرر األقاصيص و االخبار يف القرآن الكرمي اذ قال تعاىل ":و
لقد وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون "و قال أيضا "و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او
ليحدث هلم تكرارا "...فإن ترك التكرار يف املوضع الذي يقتضيه و تدعوا احلاجة اليه فيه
،إبزاء تكلف الزايدة يف وقت احلاجة اىل احلذ و االختصار ،وامنا حيتاج اليه يف االمور املهمة
اليت تنظم العناية هبا و خياف برتكه و قوع الغلط و النسيان فيهما و االستهانة بقدرها.2
و يصد ابن قتيبة أغراض التكرار اليت أذكرها موجزة فيما أييت :
 -1تيسريا منه على العباد.
 -2تدرجييا لكمال الدين.
 -3تنبيها للمسلمني من سنة الغفلة .
 -4استعبادا و اختبارا للبصائر
 -5التوكيد الذي تتعدد مقاصده و غاايته .

-1أتويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة،ص 76
-2بيان اعجاز القرآن املطبوع ضمن ثالث رسائل يف اعجاز القرآن اخلطايب ،حتقيق (حممد خلف هللا ،د ،حممد زغلول سالم
)ط1976(،3م)،دار املعارف ،مصر ،ص.52
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 -6تنزل اآلية و اآليتني جوااب هلم عما يسألون و ردا على النيب (صلى هللا عليه
وسلم) كما يف قوله تعاىل "و رتلناه ترتيال".
 -7االيضاح بعد االهبام أي ذكر املعىن مبهما مث توضيحه .
ويوضح ذلك االمام الرافعي بناء على ما جاء يف الصناعتني نقال عن اجلاحظ يف
كتابه احليوان و هو من اسرار معاين التكرار اليت مل ينته هلا أكثر العلماء و فيه بفوق العلماء
بني اخلطاب املوجه اىل العرب و االعراب و اخلطاب املوجه اىل اسرائيل او كان الكالم
عنهم ،فاالول يكتفر فيه ابللمحة الدالة و ابلشارة املوحى هبا فيقع الكالم على سنن مال
ألفوه من إجياز و حذف خبالف النوع الثاين خيتلف ابختالف طبيعة امللتقى او احملكي عنه
لذلك كان الكالم مبسوطا مبالغة يف افهامهم و توسع يف تصوير املعاين هلم و تلوينها
اباللفاظ اجيازا يف موضع و اطنااب موضع .1قال اجلاحظ ":و رأينا هللا تبارك و تعاىل اذا
خاطب العرب و االعراب أخرج الكالم خمرج االشارة و الوحي و احلذف و اذا خاطب بين
اسرائيل او حكى عنهم جعله مسبوطا و زاد يف الكالم فأصوب العمل اتباع آاثر العلماء و
اإلقتداء على مثال القدماء و االخذ مبا عليه اجلماعة".2

-1يقو ل الرافعي ردا على طه حسني فيما يتعلق بليت عمرو بن كلثوم :اال ال جيهلن احد علينا فنجهل فوق جهل اجلاهلني ،و
يفسر ذلك تفسريا أمجل من البيت نفسه يف كتابه :حتت راية القرآن ":إن التكرار يف بيت عمرو بن كلثوم هو سلر البالغة فيه و هو
اللون الذي نفضه الشاعر من ألوان روحه على املعىن ليخلقه خلقا حيا حبيث لو مل يكن هذا التكرار لضعف املعىن و سقطت رتبة
الشعر فإن هذا الشعر ميثل يف البيت غضب قومه و حفاظهم و قدرهتم على اجملازاة و النقمة و االخذ الشديد "مث أعاد بنا البيت بقوله
،مىت ما جيهلن أحد علينا جهلنا ......اخل او ال بقوله اال مث هنى فهذه واحدة مث كرر بعد ذلك بعد ذلك لفظ اجلهل ابلفعل و
املصدر و اسم الفاعل و كأنه يقول ان الصباع بثالثة و كل ذلك امنا أفاده التكرار و هذا هو غضب الطبع البدوي و حفيظته "انظر
حتت راية القرآن ،مصطفى صادق الرافعي املكتبة العصرية،ط،)1423/2002(1ص.113
 -2انظر :يف نفس املوضوع :مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم البيان املعاين و البديع و إعجاز القرآن ،البلخين ابن النقيب (،حتقيق
:د ،زكراي سعيد علي )،مكتبة اخلاجني ،ص.226و و احليوان عمرو بن حبر اجلاحظ ،ط،2دار الكتب العلمية بريوت ،ج،1ص.64و
انظر ايضا :الصناعتني أليب هالل العسكري ،ص،االعجاز و البالغة النبوية مصطفى صادق الرافعي ص.195
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و يعترب الرافعي ان التكرار يف لغة العرب و اشعارها هو سر الفصاحة "ما ابلك إن ورد
يف القرآن ،و هو نفس ما ذهب اليه الباقالين يف االنتصار للقرآن " يقول ":و للتكرار فوائد
حنن ذاكروها ـ إن شاء هللا ـ فمنها أن هللا سبحانه و تعاىل ملا خاطب العرب بلساهنم على
أوجه ما نستعملها يف خطاهبا و كانت تستجيز االطالة و التكرار اترة اذا ظنوا ان ذلك أبلغ
يف مرادها وأجنع و تقتصر على االختصار أخرى يف مواطن االختصار خاطبهم هللا سبحانه
على ما جرت عليه عادهتم و العرب تقول "عجل عجل " "وقم قم"فنقول "و هللا ال أفعله"
مث "و هللا ال افعله" اذا اردت التوكيد و حسم الطمع يف نعلته".1
وهو عنده سر من اسرار االدب العرباين جرى القرآن عليه يف أثر خطاهبم خاصة
ليدركوا ألوهية مبا يتميز به من:
ـ رشاقة العبارة .
ـ حسن املعرض.
ـ فصاحة الرتكيب.
ـ اابنة املعىن .
ـ وتكرار الكالم لكل ما يفيده التكرار :توكيدا و مبالغة و حتقيقا ،و هي مجلة وجوه
اعجاز التكرار اليت ذكرها الرافعي ،وقد استعمل لذلك الرتادف يف اللفظ و املعىن ،ومقابلة
االضداد وغريها مما هو يف نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية ،و حتسني للتكرار
املعنوي.2

 -1االنتصار للقرآن  ،القاضي ابو بكر الباقالين ،حتقيق حممد عصام القضاة ،ط1422(،1هـ2001/م)،دار الفتح عمان
،ج/2ص.800
 - 2إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي،ص.196
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ومن املعلوم ضرورة أن الناس خمتلفون يف طبقاهتم و ثقافتهم و مذاهبهم ،و اشرتطوا
لبالغة الكالم ان يكون مالئما للمواطن اليت يقال فيها و االشخاص الذين خياطبون به ،و
هذه الناحية أثر كبري يف اختالف االساليب ،فإذا نظرت اىل القرآن الكرمي ترى تنوع أسلوبه
يف عهدي نزوله ،وتتميز السور املكية عن املدنية ،و القصارى عن الطوال فامللكي مثال يتسم
ابلقصد يف العبارة غالبا وقوهتا ،ألنه كان خياطب قوما كفروا برهبم ،و اشتدوا يف عنادهم و
حماربتهم لنبيهم ،وحىت يف خطابه للمنافقني و كذلك االسلوب الذي خاطب به أهل
الكتاب من اليهود و غريهم قد متيز بطابع خاص استدعاه لسان حاهلم و طبيعة عملهم و
تفكريهم.
-5معجزات الصناعة البيانية يف القرآن الكرمي :
ان تركيب اسلوب القرآن كما أسلفت وجه مباين لكل ما عرف من أساليب البلغاء
يف ترتيب خطاهبم و تنزيل كالمهم على انه يؤايت بعضه بعضا و تناسبه كل آية منه كل آية
أخرى يف النظم و البالغة ،فيبدوا و كأنه قطعة واحدة ،و البلغاء ختتلف أساليبهم يف أنفسها
من القوة اىل الضعف ألسباب و علل ال يصعب الكشف عنها يف نفس القائل و ذلك ألنه
ليس وضعا انسانيا يقول االمام ":فيقال ان املولدين و من حكمهم تتهيأ هلم معارضة السور
القصارى و اآلايت القليلة ،و أيتون اىل ذلك ابلصيغة و ما ألفوه من إحكام الرصف و
ادماج الكالم و التغلغل يف طرائق االنشاء و التوفر.
على حتسني هبجته و تزيني ديباجته فإنه مع هذه الوسائل كلها ابعد من العرب يف
أسباب العجز.1

 -1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.197
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فأنت ترى الرافعي يثبت ان االعجاز القرآين هو عجز العرب عن معارضة القرآن وقد
اكد على ذلك مستعمال مصطلحات تكررت يف هذا املبحث ويف الكتاب عموما و حىت
يف وحي القلم و كتابه حتت راية القرآن (روح القرآن ،روح املعىن ،الفطرة ،الفطرة اللغوية
،الوجدان ،االحساس)كما اللغة ،كمال الفطرة الفنية و من مجلة خصائص بعة االسلوب
القرآين و إعجازه البياين أشار الرافعي إىل :
أ -املالءمة و االحتباك:
املالءمة من التالؤم وهو نفيض التنافر ،ونعين به تقدير احلروف يف التأليف و هو عند
بعضهم.على ثالثة اوجه :متنافر و متالئم يف الطبقة الوسطى و املتالئم يف الطبقة العليا.
و املتالئم يف الطبقة العليا القرآن كله ،اما فوائده البالغية تظهر يف حسن الكالم يف
السمع و سهولته يف اللفظ و تفصيل يف املعىن له يف النفس ملا يرد عليها من حسن الصورة
و طريق الداللة .قال الرماين ":فإذا إتضاف اىل ذلك حسن البيان يف صحة الربهان يف أعلى
الطبقات ظهر االعجاز للحيد الطباع البصري جبواهر الكالم "و هنا االشارة واضحة ملا نعرفه
ابسم النظم.1
فالتالؤم وصف البد منه لكي يكون الكالم خفيفا على اللسان مقبوال يف األذن
موافقا حلركات النفس مطابعا لطبيعة الفكرة أو الصورة او العاطفة .

ب-االحتباك :
لغة :االحتباك من احلبك و هو (الشد و االحكام و حتسني أثر الصنعة يف الثوب
)ويف احلجاج :احكمته و احسنت عمله فقد احتبكت و احملبوك الشديد اخللق من الفرس
- 1قضية االعجاز القرآين و أثرها يف تدوين البالغة العربية ،د ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة ،ص.386
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وقيل هو االبتزاز أبحكام و االحتباك شد االزار و كل شيء احكمته و احسنته عمال فقد
احتبكته و يروى يف تفسري "و السماء ذات احلبك حسنها و استواؤها وقال بعضهم :ذات
اخللق احلسن و حتبك الشخص شد احلبكة و هي حبل شيد به على الوسط " حتبك و مشر
على ساعديه استعدادا للعمل و جاء يف االتفاق ان االحتباك من الطف االنواع و ابدعها
وقد ذكره الزركثي و البقاعي،1اذ قال يف شرح البديعة :من انواع البديع االحتباك وهو نوع
عزيز وهو ان حيبك من االول ما أثبت نظريه يف الثاين و يف الثاين ما اثبت نظريه يف االول
َّ ُ ي
َ َ َّ
َ
ي
َ َ َ ُ َّ َ َ َ
ۡ ُ
ۡ
ِين كف ُروا ك َمث ِل ٱَّلِي َينعِ ُق ب ِ َما َل ي َ ۡس َم ُع إَِل د ََع ٗء َون َِدا ٗء ۚ ُص ُّم بُكم ع ۡم
كقوله تعاىل  :ومثل ٱَّل
َ

َ

ُ

َ
ون ١٧١
ف ُه ۡم َل َي ۡعقِل

2

املولدين ومن يف حكمهم من إرادة الطوال للمعارضة و إن ارادوا مثل النظم او مل
يريدوه على ان املعارضة ال تكون شيئا سيئا ما مل تكن مبثل النظم و االسلوب اما النظم فقد
علم وجه استحالته 3و اما االسلوب فحذف من االول االنبياء لداللة الذي ينعق عليه و من
الثاين الذي ينعق به لداللة الذين كفروا عليه" 4و حذف عند الزركشي ابحلذف املقابل :و

- 1الصحاح ،اتج اللغة ،الفار ايب حتقيق امحد عبد الغفور عطار ،ج.4/1578الفائق يف غريب احلديث و االثر ابو قاسم الزخمشري
حتقيق علي حممد البجاوي حممد ابو الفضل ابراهيم ،ج 1/257هتذيب اللغة اهلروي ،حتقيق حممد عوص املرعب ابواب احلاء
،ج.4/68جممل اللغة ابن فارس حتقيق زهري عبد احملسن سلطان ج.1/262معجم اللغة العربية املعاصرة ،د ،امحد خمتار عبد احلميد
عمر ج.1/437القاموس احمليط ،حممد الدين الفريوز آابدي حممد ،نعيم العرقسوسي ج.1/935
 -2سورة البقرة .171
 - 3يشري هنا اىل حدين سابق يف الصفحة 197و ما بعدها اذ يفيد ان اعجاز السور القصار كامن يف نظمها أيضا وطريقة أتليفها
من اجلملة اىل الكلمة اىل احلرف حبيث الرتكيب و أجراس حروفها و فواصلها وان ارادة معارضتها من قبل املولدون خترج منه اىل عيوب
اللسان الن مناط االعجاز يف نظم القرآن للنظم الرتكيب ،االسلوب ،وروح املعىن ،انظر :اعجاز القرآن و البالغة النبوية مصطفى
صادق الرافعي ص.198
 -4االتقان يف علوم القرآن ج،2ص79
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هو ان جيتمع يف الكالم متقابالن فيحذف يف كل يف كل واحد منهما مقابلة لداللة اآلخر
عليه " ويقع االحتباك بني اجلمل املتقابلة وبني االلفاظ الضدية و املتشاهبة او املتناظرة و بني
املهنية و املشتبه ومن العلماء الذين بينوا االحتباك ابو حيان االندلسي (ت745هـ)
توضيحا مفصال ولكن مل يطلق عليه اسم االحتباك بل اشار اليها من قبيل البديع كوجه من
اوجه احلذف يف بيانه لآلية ":و من هن مثل الذي عليهن ابملعروف "قال معلقا عليها :هذا
من بديع الكالم اذا حذف شيئا من االول اثبت نظريه يف اآلخر و اثبت شيئا يف االول
حذف نظريه يف اآلخر و اصل الرتكيب :و هلن على ازواجهن مثل الذي ألزواجهن عليهن
فحذفت على ازواجهن إلثبات عليهن و حذف ألزواجهن الثبات هلن "

1

يقول السيوطي و مأخذ التسمية من احلبك الذي معناه الشد و االحكام و حتسني
أثر الصنعة يف الثوب و حبك الثوب :سد ما بني خيوط فلما ادركها الناقد البصري بصوغه
املاهر يف النظم وضع احملذوف مواضعه فكان مبايعا من خلل بطرقه فسد بطريقه ما حيصل به
من اخللل مع ما اكسبه من احلسن و الرونق.
و االحتباك يف القرآن الكرمي امثلته كثرية و انواعه متعددة و يؤدي ادوارا بيانية و
ملسات بالغية تؤدي الدهشة يف امتع و اروع صورها ومرد هذا التنوع و االختالف يرجع اىل
تقدير احملذوف و احملذوف نفسه غالبا من السياق.2او بوجود قرينة تدل عليه ومن مجلة
فوائده البالغية حددها احد الباحثني على سبيل املثال ال احلصر فيما يلي و قد رجعت اىل
مصادره اليت اعتمد عليها :

-1نفس املصدر السابق،ص.80و انظر ايضا :البحر احمليط يف التفسري ابو احليان حممد االندلسي حتقيق صدقي حممد مجيل ،دار
الفكر بريوت ،ط(1420هـ) ج،2ص.470
- 2عدانن عبد السالم أسعد وأمحد فتحي رمضان ،االحتباك يف القرآن الكرمي رؤية بالغية عن جملة كلية الرتبية االساسية اجمللد 4
العدد  2االحتباك يف القرآن الكرمي (الرؤية البالغية )ص.25
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 -1احكام النظم حبذف فضول الكالم و ما ميكن االستغناء عنه مع قلة االلفاظ
وكثرة املعاين اليت تدل عليها.
 -2حتقيق فضيلة االجياز و سرعة الوصول اىل االمر املطلوب فباستخدام االحتباك
يعطي دالالت اوضح و يكون ذا اثر ابلغ يف إيصال املعىن
 -3جعل املتلقي يبحث عن احملذوف فيدفعه إىل التجاوب مع ما يقرأ فرتسخ املعلومة
يف ذهنه فيقل نسيانه .
 -4هتذيب العبارة ألن املعىن الذي يدركه الفهم ادراكا قواي مع حذف االلفاظ الدالة
عليه يكون يف ذكرها فضول يتنزه عنه البيان.1
تلك اذن وجوه البيان ألساليب القرآن اليت متيز هبا نظمه و عجز املولدون و انتباههم
عن حماكاة أساليب القرآن يف طول سوره و قصرها و جاءت حماوالهتم ابلفشل و جاء
أسلوهبم مرتبكا متكلفا بعيدا متاما حىت عن احملاسن ببالغة و البيان و البشرية.2
و قد أشار املؤلف أيضا اىل خاصية هلا من الشأن ما جيعلنا نتمهل يف التوقف عندها
اذ افرد هلا العلماء مصنفان وشهدت هلا ميادين اجلدل جبوالت وصوالت و ان املقام ليضيف
للتفصيل فيها وامنا اول احلديث عنها كما فعل االمام اىل املباحث القائمة واقصد ابلذكر
التناسق وعلم املناسبة و امهيتها البالغية و البيانية كوجه من وجوه اعجاز القرآن و خاصية
من خصائص اسلوبه .
طوال السور و قصرها :
مجع القرآن يف عهد النيب (صلى هللا عليه وسلم) و اعيد مجع ما مجع يف مصحف
جامع يف عهد عثما (رضي هللا عنه) و رتبت السور بوحي اهلي ،وكذا انعقد االمجاع على ان
- 1النبأ العظيم عبد هللا دراز ص،125و انظر ايضا خصائص الرتاكيب ،د ،حممد ابو موسى .
- 2اعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.199
376

أسس اإلعجاز عند الرافعي

الفصل الثالث

النيب مل يقبض اال بعد ان قرأ على سيدان جربيل ابلرتمت الذي مل يوافق مناسبة النزول و امنا
كان عليه الصالة و السالم أيمر الكتبة و يشري اىل مواضع السور و اآلايت .
يقول االمام حممد ابو زهرة ":و كان من املستحسن ان نتكلم يف هذا ال يف مقدار
البالغة فيها " (يقصد الطوال و القصار من سور القرآن )فاجلميع سواء و لكن من حيث
احلكمة ان امكن ان يؤدي تطاولنا اىل معىن ندركه فكتاب هللا فوق طاقتنا يف ادراك مراميه
كلها ألهنا ارادة هللا تعاىل و هي ال تقبل التعريف "..

1

هل هناك فرق بني اعجاز الطوال واعجاز القصار؟ شوال وقف عنده الرافعي وكعهدي
به يف هذا الكتاب مل أيْل على نفسه بيان ذلك مجعا بني ما اتفق عنده من نظرايت السابقني
و استشهادا ابلقياس اىل ماجد من مكتشفات العلوم يقول ":فأنت ترى ان السور القصار
اشد فستعلم وجه االمر فيه ".2
التناسق يف الرتتيب ان نظم السور القصار كله يكاد يكون على منسق واحد مؤلف
النغم مبا سيسر حفظه و هذا التسيري نرده احباب كثرية منها احتاد النغم و الفواصل و منهج
التالؤم بني ألفاظها واحد .وكأهنا لقصرها ال يتغري فيها النغم و ال مقاطع الكالم كقوله ":و
الضحى و الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى".
ج -إجياز القصر :
فكل آية وضعها كأهنا سورة من كلمات قليلة تساعد الطفل الصغري على حفظها فال
يضيق هبا نفسه أبسلوهبا بعيد عن االطناب اململ او الثقل املعقد مل حيدث ان وجدان اطفالنا
حيفظون املعلقات مثال يف سهولة حفظهم لسور القرآن فالطفل املسلم جتد والديه يعودانه
على حفظ القرآن الكرمي ويبدآن ابلقصار غالبا دون صعوبة وهذا اعجاز من نوع آخر شيء
- 1املعجزة الكربى االمام حممد ابو زهرة ص.302
 - 2نفس املصدر ص.198
377

أسس اإلعجاز عند الرافعي

الفصل الثالث

يبديه اعجاز القرآن يقول االمام حممد ابو زهرة :و اننا نرى ان اجلزء االخري يف ترتيب القرآن
الكرمي الذي اختفى ابشتماله على قصار السور و الذي يسهل حفظه على الناشئني الذين
ال يريدون مجع القرآن يف صدورهم ".1
اعجاز النظم يف سورة الناس قال هللا تعاىل
ٱنلَّ ِ
اس ٣

ۡ

ۡ

َّ

َ
ُۡ َ ُ ُ
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السورة البديعة يف نظمها تكرار فاصلتيها و هي منوذج تطبيقي لنظرية اعجاز السور القصار
اذ ختتص عن غريها ابالعتبار و الوقوف عند فواصلها املتقاربة غري املتباعدة بينما اآلايت
الطوال تكون يف موضوع حيتاج اىل التدير يف اوله ر آخره و أخذه مجيعا كما يف آايت
االحكام و بعض القصص.2
يف حني السور القصار كل آية فيها تصلح ان تكون موضع تدبر بل يلزم فيها التدبر
و ان كانت متصلة مبا بعدها صلة وثيقة وللسائل ان يسأل عن تكرير "الناس" يف فواصل
هذه السورة يف مخسة مواضع قيل ملشابه رؤوس ألي لغريها من السور او الن االوصاف
الثالثة اتى هبا عطف بيان لقولك "ابو فارق ابو حفص عمر" هناك تطابق يف الوزن
العروضي لكلمة(الوسواس) مع اخلناس فضال عن التجانس الصويت يف البنيتني فلفظة
الوسواس من املفردات اليت اختربت حملاكاة أصواهتا حماكاة طبيعية و الوسوسة من املفردات
اليت يتضاعف فيها املعىن بسبب تكرير أصواهتا ابن(ت329هـ)":كأهنم تومهوا يف صوت
اجلندب استطالة و مد فقالوا :سر و تومهوا يف صوت البازي تقطيعا فقالو سر سر و ذلك
 -1املعجزة الكربى االمام حممد ابو زهرة ص.303
 - 2اسرار التكرار يف القرآن املسمى الربهان يف تربية متشاهبة القرآن هلا قيد احلجة و البيان برهان الدين الكرماين حتقيق عبد القادر
امحد عطا دار الفضيلة ص.257
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ان جتد املصادر املضاعفة أتيت للتكرير حنو الزعزعة و القلقلة الصلصلة ،القعقعة ).1تكرير
احلرف املقطع يؤلف شخصية الكلمة يف حتقيق الداللة احلقيقة حىت ال ميكن يف أي أن حتل
حملها يف أداء وضيفتها اإلمجالية و الداللية املضافة و كما اشارت سابقا جعل ابن االثري
(ت627هـ)هذه اخلاصية من اساليب التوكيد .
فجمعت سورة الناس بني تناسب الفواصل و( السنني) مصرف 1وهيمنته على النص
فيرتاكم و يسود بشكل جيعلك تشعر ان صوتك حيدث وسوسة كاملة تتناسب وجود السورة
وهو ما استفاد قطب أشار اليه ":و نوع آخر ومن تصوير االلفاظ جبرسها يبدوا يف سورة
الناس ...اقرأها متوالية جتد صوتك حيدث وسوسة كاملة تناسب جو السورة ،جو وسوسة
الوسواس وسبب ذلك تكرار صوت السن وتراكمه و تكثيفه فيها ما يتناسب مع معىن
السورة و قد وصف القدماء و احملدثون حرف السني من حروف الصفر و قالوا عنها اهنا
اصوات تنمل انسالال و هذا املوقف لصوت السيء يتناسب متاما مع الوسواس و هذا يعين
انسجام الرتكيب الصويت للمفردة مع داللتها او الزمة من لوازم تدل عليه .
و اذا نظران اىل السني وجدانها من حروف االنفتاح و هي اليت ال يرتفع فيها اقصى
اللسان حنوى االعلى و ال يتأخر حنو اجلدار اخللفي للحلق ،وهي من أصوات التفوق و فيها
ال يضيق جمرى البلعوم الن مؤخرة اللسان ال تتأخر فيه وفق هذا السني سن األصوات
املستقلة و املنفتحة و املرقمة.
اذ هذه األسباب البالغية و البيانية اجتمعت كلها لتجعل من خصائص هذه السورة
تناسب مقاطعها عند النطق هبا و معانيها و ألفاظها ألن الفاصلة تقع عند االسرتاحة
ابخلطاب لتحسني الكالم هبا فرونق الكالم كما ال خيفى عليك صفاؤه و صفاء الكالم

-1يف ضالل القرآن  ،سيد قطب ،اجمللد ،6ص.4011
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يبدو فيما يلقاك من جرسه وايقاعه يف نظم كلمة مجلة كما سيأيت تفصيله يف املبحث
الثاين. 1
و خالصة القول ان هذا الرتتيب الصويت أدى وظائفا عدة و أثر كبري يف اعطاء آايت
القرآن الكرمي جرس موسيقيا له أثره يف امالة النفس البشرية الن القرآن ينتقي االصوات
حبسب الدالالت قصد جتسيد املعاين يف احسن سورة .
ارتباط الفاصلة القرآنية مبعاين الرتكيب و اآلايت فلم يقتصر اخلطاب القرآين على
رعاية حسن النظم فحسب ،امنا اهتم مع ذلك و قبله ابملعىن لذا حيدثنا العلماء على وجب
اختيار سورة الفاحتة كمستهل كبداية القرآن الكرمي و ختمه ابملعوذتني ووجه التناسب بني
املواضيع الثالث"

2

و إان نقول أن بعض اآلايت فيها طول ،و بعض اآلايت الكرميات فيها قصر ليس
معناه أن ما فيه طول هو من قبيل التطويل يف الكالم بل هو من قبيل االطناب الذي ال جتد
فيه كلمة زائدة وال حتب فيه عبارة ليس مثة حاجة إليها بل إن اآلية اليت يكون فيها تطويل
قد جتيء يف مجلة ما هو من قبيل إجياز القصر مثل قوله تعاىل  ":يريد هللا بكم اليسر و ال
يريد بكم العسر
وليس املراد ابلطويل ان تكون االلفاظ اكثر من املعاين بل املراد ما يتجاوز حد
االطناب البليغ املستحسن :فاملعاين مع االلفاظ متكافئة ورمبا كان فيها اجياز ال اطناب فيها
فضل عن التطويل ،والطول لآلية يعطيها ألفاظا كثرية رمبا تكون أكثر من االلفاظ.

 - 1العزف على أنوار الذكر ،حممود توفيق حممد سعد ،ط1424(1هـ) ص.90
-2انظر انوار التنزيل و اسرار التأويل (حتقيق :حممد عبد الرمحن )،ط1418(1هـ)ج،5ص 350ـ روح البيان ،املوىل ابو الفداء
،ج10ص،546التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن خوي ج3صص،529جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج،24ص.709
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و كذلك جاءت السور قصارا على هذا الرتتيب يف الفواصل تيسرا من هللا عز وجل
للناس و هي احلكمة اليت أضافها الرافعي يف آخر حديثه من امهية الفواصل يف السور القرآنية
القصرية يقول ":ويضاف اىل هذه احلكمة فائدة أخرى و هي تيسر القرآن و أداء الصالة
على العامة فإهنم لوال هذه السور لرتكوا الصالة مجيعا اذ ال تصح الصالة او آبايت مع
الفاحتة :و قد أغنتهم القصار و يسرت عليهم فكانت على ما تضمنته معجزة اجتماعية
كربى "يقصد بذلك ترسخه و سوعه انتشاره و ترسخ املعاين اجلزلة و القيم القرآنية يف روح
الصغري و الكبري العامل و االممي النساء و الرجال ،عراب و أعاجم يف يسر املاء يف انسيابه و
شفافيته و رقته و غزارته و فائدته بعد الظمأ الروحي أنيعت االرواح و له رقت قلوب
االخالق أبداال تبني ال يروم يف أتثريه و التأثر اال من أبت عليه نفسه و غلطة قلبه و كان
من الذين على قلوهبم أكنة".ت
)6إعجاز القرآن و معجزات الصناعة :

حيدد الرافعي مفهوم معجزا الصناعة الكالمية يف القرآن الكرمي ،ويقارهنا ابلصناعة يف
املعجزات املادية ،و أتساءل يف هذا املقام كيف وجه الرافعي فكرة أبدية اإلعجاز يف صناعة
الكالم .
 هي مركبات قائمة من مفردات مادية حىت وقف امرؤ من الناس على سر تركيبهاووجه صنعتها فقد بطل إعجازها .
 أما صناعة الكالم ":هو صور فكرية ال من أوضاعها من التفاوت على حسب مايكون من اختالف االمزجة و الطباع و آاثر العصور ـ و ال جتزئ فيها الصناعة و آالهتا من
صفاء الطبع ،ودقة احلس و سالمة الذوق و حنوها مما يرجع أكثره اىل الفطرة النفسية يف أي
مظاهرها "
أ-عناصر هذه الصناعة :
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حيدد الرافعي أن سر هذه الصناعة من وراء عنصرين لطاملا تكررا يف مواضع شىت يف
مصنفة موضوع البحث.
 )1العنصر االول  :الفطرة اللغوية ،واحلسب البياين .
 )2أسرار الطبيعة يف أنفسهم ،واسرار أنفسهم يف الطبيعة.1
فالقرآن اذن مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء يف ترتيب خطاهبم و
تنزيل كالمهم ،فالعرب رغم جوة صناعتهم الكالمية مىت تقلبت العصور و اختلف الناس
ثقافة ومزاجا كما اختلفت ذائقة الناس و اجتاهاهتم االدبية لذلك شهدت الفنون االدبية و
الصناعة البالغية قفزات نوعية جعلت الصناعة تتباين تباين االمزجة و االذواق و الثقافات و
االجتاهات الفكرية لكن السؤال هل جند يف القرآن هذا االختالف .
ينقلنا الرافعي اىل قوله تعاىل ":و لو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
بعد أن قدم التفسري هذه اآلية مبا ذكرته سابقا و من رحاب هذه اآلية تفهم سر االعجاز و
لكنك ال تضع يدك عليه ال ميكنك أن تشري قائال هذا هو سر االعجاز فالقرآن يف النهاية
معجز بذاته.
"و يف القرآن مظهر غريب إلعجازه املستمر ال حيتاج يف تعرفه اىل روية و ال اىل
اعاانت و ما هو اال ان يراه من اعرتض شيئا من أساليب الناس حىت يقع يف نفسه معىن
إعجازه "

2

وحيضرين يف هذا املقام ما أورده الدكتور عبد الكرمي اخلطيب يف كتابه نقال عن القاضي
عبد اجلبار يف بيان اثر اجلانب الذايت لالستبيان و أثره يف النظم " فاإلنسان إذ يقع لنفسخ
- 1اعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،ص.200
- 2نفس املصدر السابق،ص.201
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خاطر من اخلواطر من عامل الالحمسوس إيل عامل احلس مصورا يف الكلمات وهنا خترج معاين
خمتلفة الصور و األلوان ابختالف الناس يف إدراكهم املعين و تفاعلهم به وقدرهتم علي
التقاطه و تصويره وعرضه يف معرض من الكلمات احملفوظة او املكتوبة " مث يبني ذلك فبقول
" قد علمنا أن مع حضور الكالم قد خيتلف االختيار يف املتغري حبسب التجربة و العادة ".
"فال بد مع العلم ابلكلمات – وذلك يف لدود الوضع اللغوي من أن تتقدم للتكلم
هذه الطريقة يف نفسه ويف غريه ليعرف مواقع مجل الكالم إذا أتلفت فيفصل بني ما أيتلف
من كلمات خصوصية وبني ما أيتلف من غريها ويعرف الطرائف يف هذا الباب مث يقول "
البد مع ذلك من حماضرة ما يعلمه
وألنه قد جيوز أن يتساوى الرجالن يف املعرفة و احدمها أقوى حماضرة من اآلخر وان
كان الذي يقصر عنه مثله يف العلم أو أزيد لكنه حيتاج –فيما نعلم – إىل تثبيت و فكرة و
نسق من كالم عبد اجلبار هنا عند قوله" :ألنه قد جيوز أن يتساوى الرجالن يف املعرفة و
احدمها اقوي حماضرة من اآلخر ".1
هذا هو الفرق بني إعجاز القران و فصاحته و بالغته و بالغة بين البشر و براعتهم يف
النظم  ،األول ال تفاوت فيه وال مظهر أتقلب األمزجة وتباين الثقافات و أتثري النفس " و
ليس من شيء يف أسلوب القران و بعض من موضعه أو يذهب بطريقته أو يدخل يف السنة
من كالم الناس " مث يضيف "وما من عامل أو بليغ إال وهو يعرف ذلك و يعد خروج القران
من أساليب الناس كافة دليال علي إعجازه وعلي انه ليس من كالم إنسان "

االعجاز يف دراسة السابقني  ،الدكتور عبد الكرمي اخلطيب  ،ص 232 -اعجاز القران و البالغة النبوية الرافعي ص 2012

2

1
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صورة مزاج الكاتب فيما يكتبه و البالغة:
لقد مارس أهل العربية فنوهنا منذ نشأة لغتهم حين نشبت و ترعرعت و أصبحت يف
عنفوان شباهبا عمالقا معطاء واستظهروا شعرها و نثرها و حكمها وامثاهلا وطاوعهم البيان
يف اساليب ساحرة حقيقة و جمازا  ،اجيازا و اطنااب  ،حديثا ومقاال و كلما ارتفعت اللغة
وتسامت وقفت علي اعتاب لغة القران يف اعجازه 1اللغوى كسرية صاغرة .
لكن قبل ان يعجزها القرآن و قبل ان يقف البلغاء و الفصحاء من اهل اللغة موقف
الصاعر امام االصناعة االالهية  ،فهل سلمت حقا صنعاهتم يف فنون القول من العيب او
النقص  ،وهل كان القران اول من كشف اللثامة عن عيوهبا ونواقصها وماهو سبب اعجاز
القران البياين
يف هذا املبحث مما يالحظ علي الرافغي انه جعل اليبب مسببا و البعلة معلوال  ،فبدال
من السعي الثبات ان القران من عند هللا و ابثبات ابنه معجز  ،تراه يفعل العكس كما
صبق و ان اشرت و ذلك ببيان ان االديب و البليغ عادات ما خيضع اسلوب نصه ملزاجه
اخلاص و ذكر ابن سينان اخلفاجي ان قوما كانو يفضلون اشعار العرب علي شعر كافة
احملدثني و من بني اسباب ذلك ان هذه االشعار املتقدمة كانت تقع من قائلها من غري
تكلف وال تصنع و االشعار احملدثة تقع بتكلف  ،وما وقع ابلطبع افضل مما صدر عن
التكلف .
ويف ذلك يقول العقاد ايضا  :ان اخليال وليد طالعاطفة  ،و هو الذي ينتج الصور
الكثرية اليت تشع الروعة يف البيان العريب  .فالتاثري النفسي – غالبا – انبع من السطور و

1
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االخيلة  ،و عادات ما ختون العاطفة االديب و اييت نتاجه مضطراب  ،فيه من احلشو والغرابة و
التكلف و االرتباك .
ان اختالف االساليب اذن راجع ايل اختالف شخصية الكتاب من حيث الضوق و
الذهب االمر الذي يتايت منه تنوع االساليب وتباينها و لو احتدت الفكرة الواحة
فرتى كل أديب او شاعر قد امتاز بطابعه اخلاص و تعترب اللغة هي الوعاء الذي حيمل
افكار وعواطف االديب ابعتبارها مقوم مجايل ينتظم يف انساق تعبريية تسعي للتاثري علي
املتلقي .
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المبحث الخامس :
أسس االعجاز القرآني عند الرافعي
1مفهوم النظم القرآين عند مصطفى صادق الرافعي و أسس اإلعجاز القرآين
أيل علماؤها جهدا يف
يعد نظم القرآن من أكثر قضااي اللغة العربية جدال  ،مل ُ
دراسته ،فما تركوا فيه جانبا وال وجها إال وأخذوه ابلبحث والنّقد والتفنيد  ،وكان أهم
دواعي التأليف فيه ،ظهور املدارس الكالمية واللغوية .
وكثري ممن ّادعى على الرافعي كونه أفرد لنفسه الكشف عن أسرار النظم واإلعجاز
ولكنّا جنده هاهنا ينفي ذلك بشكل جلي منكرا يف تواضع جمّ ":امنا تلك اجلهات صفات
من نظم القرآن وطريقة تركيبه  ،فنحن اآلن قائلون يف سر اإلعجاز الذي قامت عليه هذه
سر ال ن ّدعي أننا نكشفه أو نستخلصه أو ننتظم أسبابه
الطريقة وانفرد به ذلك النظم ،وهو ّ

"

1

 -1تركيب الكالم :
يرتكب الكالم عن عند اإلمام من ثالثة  :حروف هي من األصوات  ،وكلمات هي
من احلروف  ،ومجل هي من الكالم .ويكمن سر اإلعجاز يف نظم القرآن إذ يتناوهلا كلها .

1

 إعجاز القرآن الكرمي والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 209386
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وحنن نعلم أن معىن النظم يرتدد بني معان متعددة بعضها مستمد من املعىن اللغوي ،
وبعضها يرمي اىل البيان واإلنشاء  ،وبعضها كصاحب الصناعتني يرى النظم يف حسن
التأليف وجودة الرتكيب وحسن الوصف .
أما القاضي اجلرجاين فأخذه مأخذا حنواي :فالنظم هو أن تضع كالمك الوضع الذي
يقتضيه علم النحو .

1

ويبدو حاليا من البحوث البالغية والنحوية أيّـا كانت طبيعتها كما أشار الدكتور عبد

العزيز عبد املعطي عرفة  :أن قضية االعجاز القرآين دفعت العلماء اىل اخلوض يف مسائل
البالغة العربية كبيان أسرار النظم القرآين  ،والكشف عن مجال نظم الكالم بوجه عام اىل أن
انتهى األمر اىل االمام عبد القاهر اجلرجاين واالمام الزخمشري فنالت بذلك الدراسات
البالغية على يديها تقدما وازدهارا .2
ويبني اإلمام منهجه يف دراسة هذا الباب وال ينفي السبق لإلمام عبد القاهر اجلرجاين
يف هذا املبحث من دراسة إعجاز القرآن وإن كان خيتلف عنه يف التأسيس والبناء .
ويوضح ذلك بقوله  " :حنن إمنا نبحث يف القرآن من جهة ما انفرد به يف نفسه على
وجه اإلعجاز  ،ال من جهة ما يشركه فيه غريه على أي وجه من الوجوه وأنواع البالغة
مستفيضة يف كل نظام سوي وكل أتليف مونق  ،وكل سبك جيد  ،وما كان من الكالم
بليغا فإنه صار بليغا وإن كانت هي بعد يف أكثر الكالم اىل تفاوت واختالف .

- 1الصناعتني الكتابة والشعر ،،أبو هالل العسكري ( تصحيح أمحد امني اخلاجني ) ،ط ( 1حمرم 1320-1319ه) األستانة
العلية  ،ص 39
 - 2قضية اإلعجاز القرآين وأثرها يف البالغة العربية  ،عبد العزيز عبد املعطي عرفة  ،ص 675
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ومن أهم الفروق بني أنواع البالغة يف القرآن الكرمي وبني هذه األنواع يف كالم البلغاء ،
أن نظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها إقتضاء طبيعيا ألهنا يف أصل تركيبه "

1

إن نظم حروف القرآن الكرمي وجه من وجوه البالغة وذلك خيتلف حتما عن كالم
البلغاء اليت تصنع ملوضعها وتبىن عليه  ،ويقصد هنا الكالم فقد يؤدي هذا اىل تغري .
ويرى اإلمام أن سر اإلعجاز ال يقتصر على اجلملة القرآنية أو الكلمة فقط إمنا يتسع
فيشمل إعجاز احلرف يف موضعه  ،وعلل ذلك بقوله " :ألنه ميسك الكلمة اليت هو فيها
ليمسك هبا اآلية واآلايت الكثرية وهذا هو السر يف إعجاز مجلته إعجازا أبداي  ،فهو أمر
فوق الطبيعة اإلنسانية وقارن ذلك مبا يشبه اخللق احلي متاما "

2

أوال  :احلروف وأصواهتا :
 -1مفهوم احلرف :
مادة "ح ر ف " جاء يف القاموس  ":وواحد حروف التهجي " ،والناقة الضامرة
واملهزولة  ،وعند النحاة  :ماجاء ملعىن ليس بسم وال فعل وما سواه من احلدود فاسد ،
ونزل القرآن على سبعة أحرف"سبع لغات من لغات العرب

3

واحلرف من كل شيء  ،طرفه وشفريه وحده  ،واحلرف  :واحد حروف التهجي
الثمانية والعشرين ،الذي هو يف األصل الطرف واجلانب  ،وقال الفراءوابن السكيت ( :
وجوزوا التذكري يف األلف  ،واحلرف عند النحاة أي يف
وحروف املعجم كلها مؤنثة ّ ،

 - 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 211
 - 2املصدر نفسه ،ص211
 -3القاموس احمليط  ،الفريوز اابدي  ،إشراف نعيم العرقسوسي  ،مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع ،ط)1426-2005 (8
ص 799وانظر اتج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،ط،4دار العلم
للماليني ،ج/ 4ص 1342
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اصطالحهم  ،ما جاء ملعىن ليس ابسم وال فعل وما سواه من احلدود فاسد .ومن احملكم
احلرف  :األداة اليت تسمى الرابطة  ،ألهنا تربط االسم ابالسم والفعل ابلفعل  ،ك:عن وعلى
 ،وحنومها. 1
اصطالحا  :يكاد ينعقد اإلمجاع بني النحاة على تعريفهم ملصطلح احلرف ،وأدق
تعريف نلتمسه تعريف سيبويه  :إذ يقول  :فالكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس ابسم
والفعل .ويضيف  :إىل ذلك أن ما جاء ملعىن وليس ابسم وال فعل حنو مث وسوف وواو
القسم. 2
وع ّد الفارايب احلروف دواال على املعاين وأبو يعلى الفارسي الذي ذكر أن احلرف
ماجاء ملعىن يف غريه .والشريف اجلرجاين الذي عرفه على أنه ما دل على معىن يف غريه
واحلرف األصلي ما ثبت يف تصاريف الكلمة  ،وحرف اجلر ما وضع يف فضاء الفعل أو
معناه إىل ما يليه  :حنو مررت بزيد وأان مار بزيد .
أما من الناحية الفيزايئية فإن احلرف هو الصورة السمعية للمسموع .فاحلرف هو كيفية
تعرض الصوت هبا ميتاز الصوت عن صوت آخر مثله يف احل ّدة والثقل متيزا يف املسموع ال
يقال عروض الكيفية للصوت يستلزم قيام العرض ابلعرض أل ّان نقول  :الالم يف الصوت
ألجل التبعية  ،فاملعىن أن احلرف كيفية تعرض للجسم بتبعية الصوت فال يلزم ما ذكر "

3

ويبدو أن الرافعي مل يبتعد كثريا عن هذا املعىن إذ يذهب مذاهب القدماء يف رؤيته
املعاصرة  :أن مادة الصوت هي مظهر االنفعال النفسي وأن هذا االنفعال بطبيعته امنا هو
سبب يف تنويع الصوت مبا خيرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة ويضيف :وقد كان منطق
 - 1لكتاب  ،سيبويه  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون  ، ،مطبعة اخلاجني ،ط ، )1408-1988( 3ج، 1ص12
 - 2التعريفات  ،الشريف اجلرجاين  ،ص 85
 - 3التعريفات  ،الشريف اجلرجاين  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ط ، 1ص868
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القوم جيري على أصل من حتقيق احلروف وتفخيمها ولكن أصوات احلرف إمنا تنزل منزل
النربات املوسيقية املرسلة ومجلتها كيف اتفقت  ،فال بد هلا مع ذلك من نوع يف الرتكيب
وجهه من التأليف حىت ميازج بعضها بعضا  ،ويتألف منها شيء مع شيء فتتداخل
خواصها وجتتمع صفاهتا  ،ويكون منها اللحن املوسيقي وال يكون إال من الرتتيب الصويت
الذي يثري بعضه بعضا على نسب معلومة وترجع إىل درجات الصوت وخمارجه وأبعاده

1

تظهر أمهية كالم الرافعي يف هذا املقام عندما نرجع إىل قصائد الشعراء القدماء منهم
واحملدثني لتنشد ضالتك من اإلشباع الذوقي لكمال وتناسق املعاين واألحلان  ،وال تتوقف
جودة النظم يف أتثريها على النفس من انطباع دهشة الصورة يف خيال املتلقي وانعكاسها
على روحه  ،ألن هذا ال يعترب كافيا غالبا .
إن وقع احلروف وتناسبها مع وضع الكلمات إضافة إىل وقع هذه املوسيقى متكاملة
هو ما يرتك هذا التفاوت يف ذوق املتلقي للفن األديب وهو ما يفشل فيه الشعراء غالبا وأهل
الغناء أيضا والطرب إذ جتدهم حياولون ويف غمرة تلك احملاوالت يتجلى عجزهم ويتعرى
النقص الذي يفهمون دواعيه وأسبابه على ما بذلوه من جادة اجلهد .وكانت الذائقة العربية
جتتهد لبلوغ هذا املرام ولكن أركصت راايهتا ونكست بعد بالغة القرآن وجودة بيانه .فوجدته
يف نصوص القرآن ومل جتده يف غريه على اختالف األدوات وتطورها الفين وأتثرها اترة
ابلفلسفة وعلوم املنطق وامتزاج ثقافتها ومشارهبا لكن يبقى القرآن يتسم بذلك الكمال الذي
مل يبلغه أحد ولن يبلغه.

 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي 214-213 ،
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من هذا املنطلق أسس الرافعي لقاعدة اإلعجاز واعترب احلرف أحد أهم عناصره ونبه
اىل أمهيته مبا أنه قوام الفصاحة العربية يف أسباهبا اللسانية. 1
كما نبه اىل أمهية حروف القرآن من حيث خمارجها الصوتية يف تعديل ما رآه الرافعي
معوجا أللسنة القوم وما إتسمت به حسب وصفه من استخفاف واستثقال ولني يف حرف
وجسأة يف حرف آخر وبني نظم مؤتلف ونظم خمتلف .وهو ما بىن عليه نظرية االستهواء
الصويت اليت يف ج ّدة بنائها بدأها قدماء قبله كاجلرجاين والباقالّين وكذا الرماين .
اثنيا  :االستهواء الصويت :
ويعين هبا تلك الفواصل اليت تنتهي هبا آايت القرآن ،إذ تعترب صورا اتمة لألبعاد اليت
تنتهي هبا مجل املوسيقى وهي متفقة مع آايهتا يف قرار الصوت  2إتفاقا بالئم نوع الصوت
والوجه الذي يساق عليه .
مبا أن مادة الصوت يف نظره هي مظهر االنفعال النفسي  ،وأ ّن هذا االنفعال بطبيعته
إمنّا هو سبب يف تنويع الصوت مبا خيرجه فيه مدا أو غنّة أو ش ّدة

3

وإذا كان اجلرجاين قد بدأ يف نظرية النظم من الرتكيب  ،ومل يدخل اللفظة يف إعجاز
القرآن  ،فإن الرافعي قد بدأ بداية معاكسة  ،بل أوغل فلم يبدأ من الكلمة يف القرآن بل من
احلرف

4

 - 1أنظر  :الصناعتني  ،املصدر نفسه  ،ص  34وما بعدها
 - 2مصطلح يعرف يف علم املوسيقى ويعين به :اخنفاض يف عدد اهتزاز نربات الصوت  ،ويكيبيداي  ،املوسوعة احلرة.
 - 3اعجاز القران والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص215
 -4علوم القرآن الكرمي  ،نور الدين العرت ص 210وانظر لنفس املؤلف كتابه القرآن الكرمي والدراسات األدبية  :ص261
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وقد ظهرت هذه النظرية على يد الكاتب يف وقت اشت ّدت فيه سواعد الفنون ،
وشغلت املسارح حيزا ابرزا يف كيان الثقافة العربية مما جعل عنصر النغم واملوسيقى يظهر يف
الفن كعنصر مشارك لألدب يف حتقيق هدفه ابلنغم املالئم يف احلوار وأحداث املسرحيات .
و إىل ذلك يشري القاضي الباقالّين يف بيان متيز الكلمة من القرآن عن غريها من سائر
الكالم إذ تذكر يف تضاعيف الكالم أو تقذف بني شعر فتأخذها األمساع وتشوق إليها
النفوس  ،وىي وجه رونقها ابداي غامرا سائر ما تقرن به  ،كالدرة ترى يف سلك من اخلرز
فذلك وجه عنده يشهد برباعة النظم جتعل القرآن معجزا

1

 -2عناصر االستهواء الصويت :
 -1ذروة املوسيقى القرآنية عند الرافعي :
مثّة أمران لتبلغ املوسيقى يف الكالم ذروهتا  ،وحتقق أثرها :
 األول  :طبيعة الكلمة النابعة من صوت النفس  ،وهو الصوت املوسيقي الذي
يكون من أتليف النغم ابحلروف وخمارجها وحركاهتا  ،ومواقع ذلك من تركيب الكالم.
ويعد اإليقاع صورة للتناسق الفين يف القرآن الكرمي وآية من آايت إعجازه املتجلي يف
أسلوبه املتميز  ،فالقرآن حيوي إيقاعا موسيقيا يؤدي وظائف مجالية رفيعة  ،واجلمال الصويت
هو أول ما التَـ َقطَته األمساع العربية  ،ويظهر هذا اجلمال يف انتظام احلروف ووقعها وترتيب
الكلمات  ،وعرض املشاهد املتنوعة  ،والتجارب املختلفة  ،كما لو أهنا حية تراها العني .

1

الباقالين وكتابه إعجاز القران  ،عبد الرءوف خملوف  ،ص187392
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 الثاين  :وهو موقع الكلمة من الكالم صرفيا  ،وصوتيا ودالليا مع تركيب
احلروف  ،والكلمات بنسق حىت يستجمع هبا الكالم أسباب االتصال بني األلفاظ ومعانيها
.
إن الذروة يف االيقاع إمنا تكون يف النظم  ،ومبجموع احلروف  ،والكلمات واحلركات
الدائرة يف القرآن  ،سواءا كان ذلك يف احتادها ومتاثلها أو يف انسجامها وتوازهنا. 1
وإىل ذلك يذهب فضيلة الشيخ الدكتور نو الدين العرت بقوله أن جوهر أتليف القرآن
الصويت يكمن يف نظم حروفه ورصفها وترتيب أوضاعها  :هذا ينقر وهذا يصفر واثلث
يهمس ورابع جيهر وآخر حرف استعالء وغريه حرف شدة أو رخاوة وهكذا ترى اجلمال
اللغوي ماثال أمامك يف هذا التناغم املوسيقي املعجز. 2
وعن أتثري القرآن من خالل وقع حروفه وتناغم ايقاعه على مسع العامل واجلاهل على
حد سواء يثبت الرافعي نظرية إعجاز احلرف واالستهواء الصويت  :واجلاهل الذي يقرأ وال
يثبت معه من الكالم إال أصوات احلروف  ،و ما مييزه من أجراسها على مقدار ما يكون من
حسه ورقة نفسه وهو لعمر هللا أمر يوسع فكر العاقل وميأل صدر املفكر وال نرى جهة
صفاء ّ
تعليله وال نصحح منه تفسريا إال ما قدمنا من إعجاز النظم خبصائصه املوسيقية .

ولعلك تالحظ سيدي القارئ أن جوهر نظرية الرافعي االعجازية يدور بني ثالثة حماور
رئيسية  :النظم ،اجلرس الصويت  ،االيقاع .

 - 1د.كمال غنيم ورائد الداية  ،مجاليات املوسيقى يف النص القرآين  ،جملة اجلامعة االسالمية للبحوث االنسانية  ،اجمللد
20/عدد /2يونيو /2012ص7
 -2علوم القرآن الكرمي  ،د.نور الدين العرت  ،مطبعة الصباح  ،دمشق ،ط /1ص210
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واملوسيقى لفظ يوانين يطلق على فنون العزف على آالت الطرب  ،وعلم املوسيقى
علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث أتتلف أو تتنافر وأقوال األزمنة املتخللة بينها ،
ليعلم كيف يؤلف اللحن. 1
واملوسيقى اصطالحا  :االيقاع يف النص األديب الناتج عن اختيار احلروف وآتلف
العبارات  ،وأنغام االوزان ولقوايف وحروف الروي. 2
وال فرق بني االيقاع واملوسيقى اذ درجت هذه املصطلحات على ألسن علماء اللغة
.فإذا كان مجال بيان الشعر يتأتى من املعىن اللطيف واللفظ احللو العذب  ،والوزن املعتدل ،

وإذا ما أمعنا البحث يف املنظومة العربية األدبية الرتاثية  ،فإننا جندها متوقفة يف معظمها على
إبداعات فنية يكتنفها اإليقاع املنغم ابملوسيقى واألحلان  ،وقد متثل هذا بداية ابحلداء .والنغم
القرآين عند الرافعي وجرسه جتده يف إئتالف الفواصل وتناسبها.
 -2الفواصل اليت تنتهي هبا اآلايت :
أ -تعريف الفاصلة :
جاء يف هتذيب اللغة  :أواخر اآلايت يف كتاب هللا فواصل  ،مبنزلة قوايف الشعر
عز وجل
واحدهتا فاصلة  ،وقول هللا ّ

ت مِن َّ ُل ۡن َ
ت َء َاي َٰ ُت ُهۥ ُث َّم فُصلَ ۡ
( :الير ك َِتَٰب أُ ۡحك َِم ۡ
حكِيم
ِ

َخبِري  3 )١له معنيان :

 -1تفصل آايته ابلفواصل
-2فصلناه  ،بيّـنّاه  ،وقوله عز وجل ":آايت مفصالت " بني كل آيتني مهلة

4

 - 1الصحاح يف اللغة والعلوم  ،العاليلي ،ج ، 2ص520
 - 2هتذيب اللغة  ،األزهري  ،حتقيق حممد عوض مرعب ،ج،1ص219
 - 3االتقان يف علوم القرآن  ،السيوطي ،ج،3ص 332
 - 4الصحاح يف اللغة والعلوم ،العاليلي ،ج،2ص 520
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وينسب السيوطي اىل اجلاحظ قوله  ":مسّى هللا تعاىل كتابه إمسا خمالفا ملا يسمى به
العرب كالمهم على اجلملة والتفصيل  ،مسى مجلة قرآان كما مسّوا ديواان  ،وبعضه سورة
كقصيدة وبعضه آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية .

وعرف الفاصلة  :كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع وقال القاضي أبو بكر
ّ
الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام املعاين  ،وفرق الداين بني الفواصل
ورؤوس اآلي  ،فقال الفاصلة هي الكالم املنفصل قد يكون رأس آي وغريها  ،وكل رأس آية
فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية

1

ويعترب الرافعي أن الفواصل اليت تنتهي هبا آايت القرآن ما هي اال صور لألبعاد اليت
تنتهي هبا مجل املوسيقى "وهي متفقة مع آايهتا يف قرار الصوت اتفاقا عجيبا يالئم نوع
الصوت والوجه الذي يساق .
 -3خصائص موسيقى الفواصل القرآنية :
 حرف النون وامليم : حرف النون  :هو من احلروف اجملهورة كما جاء يف اتج العروس  ،ومن حروفال ّذلق
 حرف امليم  :أما امليم من احلروف الشفوية  ،ومن احلروف اجملهورة  ،وكان اخلليليسمي امليم مطلقة. 2
حيدثنا حممد زرزور عن أمهية هذين احلرفني يف اإلحكام اللفظي أو النظم املوسيقي
":أما األحكام اللفظي أو النظم املوسيقي فإن دور الفاصلة فيه شديد الوضوح ،حىت إ ّن هذه
الفواصل أكثر ما تنتهي ابلنون وامليم  ،وحروف املد واللني .وتلك هي احلروف الطبيعية يف
1
2

هتذيب اللغة  ،األزهري  ،حتقيق حممد عوض مرعب ،ج،1ص219اإلتقان يف علوم القرآن  ،السيوطي ،ج ،3ص. 332395
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املوسيقى اللغوية وقد أشار إىل كتاب سيبويه مؤيدا رأيه":أما إذا ترمنوا  -أي العرب فإهنم
الينون  ،ألهنم أرادوا م ّد الصوت .
يلحقون األلف والواو والياء  ،ما ينون وما ّ

الرتمن  :وانس
وقال  :إذا أنشدوا ومل يرتمنوا فأهل احلجاز يدعون القوايف على حاهلا يف ّ

من بين متيم يبدلون مكان املدة النون .1
ويبدو أن اإلمام الرافعي قد حنى منحى الرماين يف ابب التالؤم وبيان فائدته ما جاء
يف السفر القيم لعبد العزيز عبد املعطي عرفة  ،ما مفاده ":أنه يقصد من فائدة التالؤم القشرة
السطحية للقرآن الكرمي وهي الناحية املوسيقية من حيث ترتيب سكناته وحركاته يف صورة
تراتح هلا النفس وتتقبلها األذن ،وهذه الناحية مع حسنها وبلوغ القرآن فيها حد اإلعجاز
إال أهنا ال تقوم به كامال .

2

وقد كثر يف القرآن الكرمي ختم القرآن حبروف املد واللّني  ،وإحلاق النون وفق الطبيعة
السر
اإليقاعية للقرآن الكرمي  ،ولذلك كان ورود حرف املد كثريا يف القرآن الكرمي  ،مبينا عن ّ
3
الصويت املتجلي يف فواصل اآلايت القرآنية
وإن كان اقتصار الرافعي يف هذا على التنظري دون التمثيل ميكن االستشهاد يف هذا
املقام ببعض األمثلة لبيان نظريته .
 سورة الرمحن منوذجا :وردت األلف مقرتنة ابلنون بشكل كبري يف هذه السورة من خالل فواصلها ترى قوله

ۡ
َ َّ َ ُ ۡ َ َ
َّ ۡ َ َٰ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان َ ٢خلَ َق ٱ ِۡل َ َٰ
ِل َيان ٤
نس َن  ٣علمه ٱ
تعاىل (:ٱلرحمن  ١علم ٱلقرء

ۡ

َّ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ
ان  ( ٥ترى
ٱلشمس وٱلقمر ِِبسب ٖ

يف كال املوضعني حتديد للصوت مبا حيقق الرتمن .
 - 1نفس املصدر السابق ،ج، 1ص143
 - 2قضية اإلعجاز القرآين وأثرها يف تدوين البالغة العربية ،د عبد العزيز عبد املعطي عرفة
 - 3الكتاب  ،سيبويه  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،ط، )1408-1988 (3مكتبة اخلاجني -القاهرة  ،ج،4ص 204
396

الفصل الثالث

أسس اإلعجاز عند الرافعي

 أما صوت امليم فله متيزه أيضا يف الفواصل القرآنية مبا يفيد االستهواء الصويت وصوتامليم صوت يتميز ابجلهر وابلوضوح السمعي وأنه أنفي مرقق  ،ويتشابه مع الواو والياء
امل ّديتني وهذه الصفة الصوتية جتعل من فاصلة امليم لآلايت القرآنية اليت التزمت هبا  ،فاصلة
تالئم املوقع واملوقف واملناسبة اليت وضعت فيها  ،إذ جنده يف سورة االنفطار قد تناسبت
وجيعل الرافعي سر التباين بني القرآن وسائر الكالم يف ذلك األثر الذي يرتكه على املتلقي
سواء كان عاملا قادرا على تبني مواطن اجلمال البالغي وتركيب احلروف  ،أو جاهال فال يتقن
من القراءة اال ما يقع يف روعه من أصوات تلك احلروف وإيقاعها.
فال متل النفس طول التكرار وال جتده إال وكأن اللفظة املكررة غضة الطرية يف أانقة
تركيبها ويوضح الرافعي ذلك بقوله  " :وال نرى جهة تعليله وال نصحح منه تفسريا اال ما
قدمنا من إعجاز النظم خبصائصه املوسيقية  ،وتساوق هذه احلروف على أصول مضبوطة
من بالغة النغم  :ابهلمس ،اجلهر القلقلة ،الصفري  ،املد ،الغنة  ،وحنوها واختالف ذلك يف
اآلايت  ،بسطا وإجيازا  ،وابتداء وردا  ،وإفرادا وتكريرا .إذا أسس إعجاز احلرف من حيث
إيقاعه تدور حول ثالث حماور جوهرية  :التكرار ،التالؤم  ،اجلرس املوسيقي

1

 هل يف القرآن سجع :نفى أكثر العلماء السجع عن القرآن كما رأينا  ،الرماين والباقالّين واجلرجاين وغريهم
كثري  ،وما حتدث عنه الرافعي يف هذا الفصل ليس له عالقة ابلسجع .
يقول القاضي الباقالين مستشهدا جبملة من األدلة اليت تثبت أن القرآن نوع منفرد يف
اجلمال األديب  ،فالسجع عنده  :أن أييت يف الكالم بفقر تتساوى يف الوزن وتتماثل يف
مقاطع الفصول ":قد علمنا أن بعض ما يدعونه سجعا متقارب الفواصل متداين املقاطع ،

1

 إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 218397
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وبعضه مما ميتد حىت يتضاعف طوله عليه  ،وترد الفاصلة على ذلك الوزن األول بعد كالم
كثري  ،وهذا السجع غري مرضي وال حممود ،فإن قيل  :مىت خرج السجع املعتدل اىل حنو ما
ذكرمتوه خرج من أن يكون سجعا  ،وليس على املتكلم أن يكون كالمه كله سجعا  ،بل
أييت به طورا مث يعدل عنه إىل غريه ،قيل  :مىت وقع أحد مصراعي البيت خمالفا لآلخر كان
ختليطا وخبطا .1
ويرى الباقالين أيضا أن التماثل يف الوزن والصوت األخري من الفقرتني أو الفقر  ،شرط
عنده يف السجع ،وإذا مل يتحقق ذلك فإنّه ال يكون سجعا وينتهي حمقق الكتاب إىل اجلرم
أبن التوسع يف السجع ابملغايرة يف الوزن ويف الفاصلة  ،وابلتنقل من وزن إىل وزن آخر ومن
وسر
فاصلة ذات جرس إىل أخرى ذات جرس مغاير  ،هو سر اجلمال يف موسيقى القرآن ّ
2
عدم امللل من ترداده أو السأم لتكراره
الصواب يف تعريفه وحده ملوضوع
يتضح من الكالم أن القاضي قد حاد عن ّ
جادة ّ
السجع  ،واجلمال اإليقاعي جلرس الفاصلة وتكرار وقعها .
ال غرو إذ أن الرافعي ينتهج منهج الباقالين على انتقاده له كما رأينا يف بداية البحث
تعرض له الباقالين من نقد بسبب عدم ضبط
 ،اال أنه خيتلف عنه يف جدة الطرح  ،وكذا ما ّ
معىن السجع والفرق بني أثره املوسيقى يف الشعر وأثره يف إيقاع الفواصل القرآنية .

الرافعي يضبط ذلك بقوله  ":هذا على أنه ترسيل واتساق وتطويل  ،ال يضبط
بينما ّ
حبركات وسكنات كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم املوسيقي  ،وال خيرج
على مقاطع الكلمات اليت جتري فيها األحلان وضروب النغم

3

- 1الباقالين وكتابه اعجاز القرآن  ،عبد الرؤوف خملوف  ،ص221
 - 2نفس املصدر السابق  ،ص 223
 - 3إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الرافعي ص 218
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انطلق الرافعي كما رأيت سيدي القارئ  ،يف حديثه عن اإلعجاز من احلروف
وأصواهتا  ،ومدار ذلك :احلركة الصرفية واللغوية القرآنية املشتملة على تلك احلروف .وميكننا
القول أن عماد حديثه عن إعجاز النظم املوسيقي يعود ابلدرجة األوىل على األلفاظ وعلى
اجلانب الصويت منها على وجه اخلصوص .

1

مث أييت بعد هذا الفصل املاتع ليحدثنا عن جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن ،
عن الكلمة ومكاهنا من اجلملة ووجه اإلعجاز فيها وأتثريها النفسي بسبب من موسيقاها
وإيقاعها  ،ووجه االختالف يف رحلته بنا هذه املرة أنه خرج من التنظري إىل التطبيق ،
فوجدته يستشهد هذه املرة ابألمثلة التطبيقية ليثبت نظريته .
اثنيا  -الكلمات وحروفها :
-1تعريف الكلمة  :جاء يف شرح ابن عقيل أن الكالم املصطلح عليه عند النحاة
السكوت عليها واللّفظ جنس يشمل الكلمة والكلِم ويَشمل
:هو اللفظ املفيد فائدة حيسن ّ
املهمل ك  :ديز واملستعمل  :كعمرو
َ
َوعندهم لفظٌ وضع لِ َم ْعىن ُم ْفرد.
ِ
فسها مقرتن ِأبحد
َوعند املنطقيني مرادف ل ْلف ْعل يَـ ْع ِين كلمة دلّت على معىن ِيف نَ َ
ْاأل َْزِمنَة الث َالثَة ،الْ َك َالم الل ْف ِظ ّيُ :ه َو الْمركب من ْاألَلْ َفاظ واحلروف الدالة على معىن ِيف نفس
الْ ُمتَ َكلّم.
الْ َك َالم النـ ْف ِس ّيُ :ه َو معىن ِيف نفس الْ ُمتَ َكلّم يدل َعلَْي ِه ابلعبارة أَو الْ ِكتَابَة أَو
ِ
ِ
اجلُ ْملَةَُ ،والْ َق ْو ُل َما َملْ يَ ُك ْن ُمكْتَ ِفيًا بِنَـ ْف ِس ِه،
يل :ال َك َالم َما َكا َن ُمكْتَ ِفياً بِنَـ ْف ِس ِه َوُه َو ْ
ْاإل َش َارةَ .وق َ
ِ ِ
وهو اجلزء ِمن ْ ِ
ب أَقل َما يكون عليه ال َكلِم ،فذكر هناك
اجلُ ْملَةَ .وقَ ْد قَ َال سيبَـ َويْهَ :ه َذا َاب ُ
َ ُ َ ُْ َ
1
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ف وفَاءه وَالم ِاالبتِ َد ِاء وَمهزةَ ِاالستِ ْفه ِام و َغيـر ذَلِك ِمما هو علَى حر ٍ
ِ
ف َوا ِح ٍد،
َح ْر َ
ف الْ َعطْ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ
ِ
و َمسى ُكل و ِ ٍ
اس ُم ِجْن ٍ
س يَـ َق ُع َعلَى الْ َقلِ ِيل
ك َكلِ َمة .وقال ْ
اح َدة ِم ْن َذل َ
اجلَ َ
وه ِري :ال َك َالم ْ
َ
َ
ِ ِ1
َوالْ َكثري
واللفظ هو:الصوت املتقطع من اللسان املشتمل على بعض احلروف اهلجائية  ،وهو

اسم جنس يشمل الكالم والكلمة والكلم .
مادة وأكثر
ويقوم بناء الكلمة يف اللغات السامية مبجموع الصوامت اليت تكون كل ّ
الكلمات يف اللغات
السامية تتكون من مادة ثالثية ن وقد عرب النحاة العرب عن هذه الصوامت ابلفاء
والعني والالم  ،وتقوم فكرة امليزان الصريف على أساس التمييز بني احلروف األصول املمثّلة يف
امليزان الصريف وبني ما يطرأ على الكلمة املفردة من تغيري ابإلضافة أو احلذف .2وبعد هذا
التأصيل أردت الوقوف على ما فهمه الرافعي من الكلمة القرآنية .
 -2الكلمة القرآنية عند الرافعي :هي صوت النفس  :ألهنا تلبس قطعة من املعىن
فتختص به على وجه املناسبة  ،قد حلظته النفس فيها من أصل الوضع حني فصلت الكلمة
هذا الرتكيب. 3
ات)  ،كخاف
كقال يَ ُ
وت) َ ،
ص ُ
قول( .و) َ
ص ُ
-3تعريف الصوت َ ( :
صات (يَ َ
صات يَ ُ

معروفُ ،مذكر؛ َوقَ َال
س،
صائت ،أَي:
فيهما ،فَـ ُه َو
ٌ
َخي ُ
ٌ
صائح .والص ْو ُ
افَ ،
ٌ
ص ْواتًَ ،
ت :اجلَْر ُ
1
ابن ِ ِ
ِ
الصائح
ص ُ
الس ّكيت :الص ْو ُ
الص ُ
ائتّ :
وت ا ِإلنسان وغ ِريه .و ّ
تَ :
ُ ّ
 - 1لسان العرب  ،ابن منظور  ،ج،13ص 523وانظر أيضا شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد

احلميد ،دار الرتاث ط ،20ص ،16الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،أمحد بن فارس
الرازي،ص،47وأساس البالغة للزخمشري  ،مادة ك ل م  ،ج/2ص1
- 2إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي ،ص 220
- 3علم اللغة العربية  ،د.حممود فهمي حجازي  ،دار غريب للطباعة والنشر  ،ص142
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 -4عناصر بالغة الصوت يف الكلمة القرآنية :
و نسق الكلم البليغ عنده من ثالثة أصوات  ،صوت النفس  ،وصوت العقل ،
وصوت احلس
-1صوت النفس  :2ويقصد به الصوت املوسيقي الذي يكون من أتليف النغم
ابحلروف وخمارجها وحركاهتا ومواقع ذلك من تركيب الكالم ونظمه على طريقة متساوقة ،
وعلى نضد متسا ٍو إذ تكون الكلمة كأهنا خطوة للمعىن يف سبيله اىل النفس إن وقف عندها
هذا املعىن قطع به .
 -2صوت العقل :
وهو الصوت املعنوي الذي يكون من لطائف الرتكيب يف مجلة الكالم ومن الوجوه
البيانية اليت يداور هبا املعىن  ،ال خيطىء طريق النفس من أي اجلهات انتهى إاليها .
-3صوت احلس :
ويكون من دقة التصور املعنوي  ،واإلبداع يف تلوين اخلطاب  ،وجماذبة النفس مرة ،
وموادعتها مرة واستيالئه على حمضها مبا يورد عليها من وجوه البيان .
مث يضيف الكاتب مؤّكدا أنه على مقدار ما يكون يف الكالم البليغ من هذا الصوت
يكون فيه من روح البالغة  ،فإن خرج مما وقفت عنده الطباع النفسية  ،فلم يكن يف بعض

 - 1اتج العروس من جواهر القاموس  ،مرتضى الزبيدي،ج،4ص 597
 - 2وهو ما يعرف ابإلحياء يف العصر احلديث ويقصد به  :جتاوز الداللة اللغوية واملعىن املعجمي للكلمة إىل معان ودالالت جديدة
ومصادره قائمة على تصوير اإلحساس مبا حيتمل به من حلظة خاصة كالفرح واحلزن ...اخل وعالقة ذلك بثقافة الشاعر فكراي ولغواي
وكذا إاثرة جرس الكلمة  :اإليقاع دالالت شعورية ونفسية ،انظر  :التطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين ،دراسة بالغية  ،أطروحة
دكتوراه  ،إعداد الطالبة :جنان منصور كاظم اجلبوري  ،كلية الرتبية  ،قسم اللغة العربية (ابن رشد)جامعة بغداد (1426-2005م)
ص123
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الكالم مقدارا معينا حتسه يف جهة وتفقده يف جهة ويشبه كل ذلك أبلفاظ خللقة النفس يف
دقة الرتكيب وإعجاز الصنعة ومؤااتة الطبيعة وهنا تكمن روح اإلعجاز برأيه .
ويعد هذا الصوت من أبلغ االصوات شأان إذ خلت لغة العرب يف لساهنم من صرحيه
وانفرد به القرآن الكرمي وهذا ما جيعلك وأنت تقرأ القرآن الكرمي جتد من حروفه وأصواهتا
وحركاهتا ومواقع كلماهتا وطريقة نظمها ومداورهتا للمعىن أبنه كالم خيرج من نفسك وأبن
احلس إليها
هذه النّفس قد ذهبت مع التالوة أصواات واستحال ّ
كل ما فيها من ّقوة الفكر و ّ
1
مطوي يف لسانك
وجرى فيها جمرى البيان  ،فصرت كأنك على احلقيقة
ّ
(كالم خيرج من
وعلى هذا يعقب الدكتور حممود توفيق عد بقوله يف هامش كتابه " :
ٌ

جيمل ابلرافعي أن يزيله  ،وقد تشغل النفس بغرابة
نفسك ) وما بعده فيه من اإلهبام كان ُ
2
منطق الرافعي ونسق بيانه  ،فال تلتفت اىل ما ينبغي ان حيمله القلب من هذا الكالم "
ويعزو الدكتور سبب غموضه اىل قصور الفهم  ،وعلو شأن الرافعي علميا وفكراي
وبالغيا ن ما جيعل رواد دراسة تراثه ضآال مقارنة بعمق فكره .
وأظن ظنا أعتقد أنه الصواب ألنه يستند إىل األسباب اليت ذكرها املؤلف نفسه يف
مستهل سفره  ،ومنهجه الذي اعتمده  ،أنه أراد من قارئي الكتاب أن جيدوا فيه مفاتيح
يُعملون فيها جادة فكرهم واجتهادهم لبلوغ القصد وفهم كتاب هللا كما فهمه اإلمام .وأظنه

الرأي الصواب وهللا مبا ختفي الصدور أدرى وأعلم .

إال أنين ال أختلف مع فضيلة الدكتور عبد الكرمي اخلطيب 1وال الدكتور حممود توفيق
سعد 2او الدكتورة عائشة عبد الرمحن  ،كون املبحث الذي طرقه واملصطلحات اليت أرادها مل
أفهمها متام الفهم  ،ومل أجد من أشار إليها من القدماء واحملدثني .
 إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الرافعي  ،ص2231-2222
 العزف على أنوار الذكر  ،حممود سعد 241،402
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" وكأين ابلذي حيدثنا عنه الرافعي من صوت احلس  :أمر غائم يف نفسه هو مل يتبني له
تبينا بعينه على أن يتبينه لنا بياان يقينا ظلمة التحري "

3

وانظر إىل فضيلة الشيخ د .فضل عباس حيدثنا عن املسألة قائال " :فأما صوت احلس
وهو تقدير الكلمات تقديرا حمكما ملعانيها حبيث ال جتد كلمة فضفاضة تزيد عن املعىن الذي
اتما وهذا ما ال جنده يف شعر أو نثر .4
جيئت من أجله وأخرى ال تعرب على املعىن تعبريا ّ
 -4احلروف واحلركات الصرفية واللغوية عند الرافعي :

ترى يف كالم الرافعي بسط ألبعاد نظرية النظم عند اجلرجاين وكأن بينهما ختاطر ال
يفصل بينهما اال تلك املسافة الزمنية  ،ورأي الرماين يف موضع الكلمة ومناسبتها  ،بل هي
م ّد هلا وإحاطة ملا منه يكون البيان يف مبناه ومعناه .
إذ ينتهي عند قوله مقررا  " :اىل أنك لو تدبرت ألفاظ القرآن يف نظمها لرأيت حركاهتا
الصرفية واللغوية جتري يف الوضع والرتكيب جمرى احلروف أنفسها فيما هي له من أمر
الفصاحة  ،فيهيئ بعضها لبعض ويساند بعضا ولن جندها اال مؤتلفة مع أصوات احلروف
مساوقة هلا يف النظم املوسيقي حىت وإن احلركة كانت ثقيلة يف نفسها لسبب من أسباب
الثقل أيها كان فال تعذب  ،وال تساغ ورمبا كانت أوكس النصيبني يف حظ الكالم من احلرف
واحلركة ،فإذا هي استعملت يف القرآن رأيت هلا شأان عجيبا  ،ورأيت أصوات األحرف
واحلركات اليت قبلها قد امتهدت هلا طريقا يف اللسان واكتنفتها بضروب من النغم املوسيقي

 نفس املصدر السابق  ،ص 2421 إعجاز القران الكرمي يف دراسات السابقني ،ص 2002-3العزف على أنوار الذكر .حممود توفيق حممد سعد املرجع نفسه .ص241
 - 4إعجاز القران الكرمي ،د فضل عباس ،ص227-226
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حىت إذا خرجت فيه كانت أعذب شيئ  ،وأرقه وجاءت متمكنة يف موضعها وكانت هلذا
املوضع أوىل احلركات ابخلفة والروعة .

1

وأللفاظ القرآن من حيث تركيبها وطريقة استعماهلا كأهنا فوق اللغة  ،إذ ترتفع اىل
أنواع أمسى من الداللة اللغوية أو البيانية اليت هي طبيعة فيها  ،فتخرج من لغة االستعمال إىل
لغة الفهم  ،وتكون برتكيبها املعجز طبقة عقلية يف اللغة .
فال أحد من البلغاء ولو اجتمعت له أسباب الفصاحة العربية ال تتفق له فصاحة
كفصاحة القرآن ولو اجتمعت له ألفاظه  ،وإن إتفقت نفس هذه األلفاظ حبروفها ومعانيها
2

وهذا يفيدان اىل أن الكلمات ال تتسم يف وجودها االنفرادي بقبح أو حسن أو ثقل أو
خ ّفة  ،فتلك صفات تكتسبها من وجودها االجتماعي ،فهي أشبه بنعت التقوى يف اإلنسان
ال سبيل اىل نعته به مفردا عن قومهم حمجوزا عن الرتابط أبمور حياهتم .فإقامة الكلمة
مقامها اآلنس هبا حيجز النفس عن أن ترى فيها ثقال او نفرة بل ترى ما فيها من حروفه
مبعث أنس هبا  ،وهذا اليكون من الكلمة نفسها وإمنا مما يصنعه املتكلم هبا إذ يقيم من
قبلها ما يوطئ هلا السبيل اىل مقامها الشريف  ،فتتناغى أصوات مبناها مع ما قبلها وما
بعدها مثلما يتآخى معناها مع معىن جاراهتا وأخواهتا.
املفردات يف اللغة تشكل حركة عضوية صوتية ترمز اىل شيء حقيقي وضعي  ،وأما
املفردات يف السياق فهي عبارة عن تعانق اللغة والفكر لتوليد رموز جديدة .
يدل عليه من املعىن :
فال ب ّد إذن من وجود صلة بني اللّفظ الذي هو صوت  ،وما ّ
جين (395ه) :وإّمنا ُجعلت األلفاظ أدلّة على إثبات معانيها ال على سلبها "
يقول ابن ّ

1

 - 1اعجاز القرآن الكرمي والبالغة النبوية  ،الرافعي ،ص226
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فاأللفاظ عبارة عن أصوات تكتسب داللتها من جرس أصواهتا فينشأ ما يسمى
ابلداللة الصوتية اليت تعتمد على طبيعة األصوات يف نغمها وجرسها  :يقول اجلاحظ  :هو
آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوحد التأليف  ،لن تكون حركات اللسان لفظا
وال كالما موزوان وال منثورا اال بظهور الصوت  ،وال تكون احلروف كالما اال ابلتقطيع
والتأليف .
 -5الطريقة اليت انفرد هبا النظم عند الرافعي :
على خالف املباحث السابقة جند الرافعي هنا ينتهج منهجا آخر وخيتار ان جيعل
لنظريته جانبا تطبيقيا وذلك ابالستشهاد جبملة من الشواهد القرآنية بياان لعناصر االعجاز يف
روح الرتكيب ( صوت النفس  ،صوت العقل  ،صوت احلس )
ا -سورة القمر  :قال تعاىل :

ۡ
َََ ۡ َ يَ ُ َ َۡ َي
َ َ
َ
ۢنباءِ َما فِيهِ ُم ۡزد َجر  ٤حِك َمُۢة َبَٰل ِغة ف َما
( ولقد جاءهم مِن ٱۡل

ُت ۡغ ِن ٱنلُّ ُذ ُر ) ٥والنذر هنا مصدر معناه  :فكيف كان إنذاري ومثله عذرا ونذرا كما قال اىل
2
الض ّمة ثقيلة
شيء نكر فثقل  .مث يضرب لذلك مثاال من لفظة النذر " مجع نذير  ،فإ ّن ّ
وخاصة إذا جاء فاصلة
فيها لتواليها على النون والذال معا فضال عن جسأة هذا احلرف ،
ّ

للكالم .

ويوجه املؤلف أمساعنا اىل نبض كل حرف يف القرآن وكأنه كما قال سعد زغلول عنه
تنزيل من التنزيل  :فمن خصائص االيقاع يف هذه االية أن األصل أن توايل الضمة على
النون وال ّذال ترتك ثقال  ،خاصة إذا جاء فاصلة للكالم  ،قتأملنا للرتكيب يف قوله تعاىل :
َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُّ ُ
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا ب ِٱنلذرِ  ٣٦فإن مواضع القلقلة يف دال لقد وطاء بطشتنا

 اخلصائص  ،ابن جين ،ج،3ص 10012
الفراء ،ج،3ص107
 -معاين القرآن ّ ،
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املتوالية فيما وراء الطاء والتاء اىل واو متاروا ،مع الفصل ابملد  ،وكأهنا ميزان ينظم تتابع
الفتحات  ،حىت يكون ثقل الضمة مستخفا .
فإهنما ما جاءات اىل مسندة لراء
الراء من متاروا ّ
ويواصل منتشيا  " :مث ردد نظرك يف ّ
1
النُّ ُذر حىت إذا انتهى اللّسان اىل هذه انتهى اليها من مثلها

 -6الغنّة وأتثريها اإليقاعي :
أيخذ العجب أبعطاف دهشة الرافعي وذلك من غنة سبقت حرف الطاء يف نون
"أنذرهم "ويف ميمها  ،وللغنة األخرى اليت سبقت الذال يف النُّ ُذر .
مكوان للبنية الصوتية داخل
كما يضفي تكرار الصوت بعدا موسيقيا يكاد يكون ّ
الرتكيب اللساين  ،وميكن أن يقوم هذا التكرير على عالقة بني البنية الصوتية أو جمموعة من
الفونيمات بصوت معني حتاكيه البنية حماكاة مباشرة أو غري مباشرة 2وقد جاء عن "الزخمشري
" فيما نقل عن كشافه القدمي قوله« :الحتسن احملافظة على الفواصل جملردها إال مع بقاء
املعاين على سردها ،على املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتآمه ،فأما أن هتمل
املعاين،ويهتم بتحسني اللفظ وحده غري منظور فيه إىل مؤداه ،فليس من قبيل البالغة»

3

 - 1اعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الرافعي  ،ص 228
 -2مناذج من االعجاز الصويت يف القرآن الكرمي  ،دراسة داللية  ،د.دفة بلقاسم ن قسم األدب العريب  ،كلية االداب والعلوم االنسانية
 ،جامعة حممد خيضر بسكرة  ،جوان  2009/ص05
 - 3الكشاف  ،الزخمشري  ،ج، 5ص274
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وتكرار حرف الراء يف النذر ابعتباره من األصوات االنفجارية فهو يؤلف صورا
مشحونة ابلعنف والش ّدة غالبا  ،ومن تلك الصور التكرارية هو يشبه أيضا تكراره يف سورة
النّازعات ":فإّمنا هي زجرة واحدة،فإذا هم ابلساهرة "
 -7طول املفردة القرآنية وأثرها :
سورة النور اآلية  :55قال تعاىل :

1

َ ُ
ُ
َّ َ
َّلل ٱ ََّّل َ َ ُ
َو َع َد ٱ َّ ُ
ت
ِين َءامنوا مِنك ۡم َوع ِملوا ٱلصَٰل ِحَٰ ِ

َۡ
َ
َ
َ َ ۡ َ ۡ
ۡ َ
خلَ َف ٱ ََّّل َ
ليَ ۡستَخل ِف َّن ُه ۡم ِف ٱۡل ِ
ِين مِن ق ۡبل ِ ِه ۡم......
ۡرض كما ٱست

 ٥٥هي كلمة واحدة من عشرة

أحرف وموضع االعجاز فيها جاءت من تنوع خمارج احلروف ومن نظم حركاهتا فإ ّهنا بذلك
صارت يف النطق كأهنا أربع كلمات
جاء يف أحكام اجلصاص  ":وجد خمربه على ما أخرب فيه والداللة على صحة إمامة
اخللفاء "2وقوله عز وجل ليستخلفنهم يف األرض جاء ابلالم ألن معىن وعد وقال واحد
واملعىن ليجعلنهم خيلفون من قبلهم وليمكنهم يف دينهم وهو االسالم .
وجاء يف الربهان  :قوله ليستخلفنهم تفسري للوعد ومبني له كقوله تعاىل  : :يوصيكم
هللا يف اوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني  ،فاجلملة الثانية تبيني للوصية ال مفعول اثين وال
خيفى عليك قول األلوسي ما بني اآليتني من املناسبة.

3

وقد عاب ابن سنان اخلفاجي  ،طول الكلمات وال يرجح مجاله يف القرآن خبالف ابن
االثري  ،الذي أشار اىل أمهية مجاليات املفردة الطويلة يف القرآن ويستهجن ما جاء يف بعض
الشعر  ،إذ يرى أن طول النفس يف نطق معىن يسبب جهدا عضليا ألعضاء النطق يصحبه

 - 1اعجاز القرآن الكرمي والبالغة النبوية،الرافعي 229،
 -احكام القرآن  ،اجلصاص  ،حتقيق حممد صادق القمحاوي  ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج ، 5ص 1912 روح املعاين  ،األلوسي  ،حتقيق عبد الباري عطية  ،ط ،1ج ، 5ص 1483407
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احلق أن مساع كلمات القرآن ينفي هذا وإذا استطلعنا بعض اآلايت الكرمية
ملل غي خفي و ّ
وجدان مفردات ذات أحرف كثرية مثل :

 نستدرجهم  ،من قوله تعاىل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون. و نلزمكموها يف قوله تعاىل  :أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون .وتلمس ابن األثري كالرافعي مجال هذه املفردات يف القرآن انسفا رأي ابن سنان
ّ
ردها اىل األصل الثالثي  ،وإذا طبقنا رأيه قلنا  :إن األصول
اخلفاجي ن وذلك من خالل ّ

الثالثية هي صلب

وهو خيتلف عن الرافعي يف معيار اجلماليات ابلنسبة اىل هذه املفردات فمعيار ابن
األثري صريف ال عالقة له بقضية انسجام املقاطع الصوتية وسهولة نطق االصوات  ،فبعض
القبح يف الشعر كبيت املتنيب مثال :
إ ّن الكرام بال كرام منهم

مثل القلوب بال سويداواهتا

1

فسويداواهتا  :من القبح يف نفسها واستعماهلا وليس السبب طوهلا ،يقول أحد
الباحثني إن التطويل يف املفردة الواحدة يزيد يف زمن الصورة أمام العيون  ،ويزيد أيضا من
أتثريها يف النّفوس فطول الكلمة مقطعا وحروفا يوسع من دائرة الصورة مكاان وزماان إذ أن
املوسيقى فن جتميع النّغمات بطريقة تبعث السرور لألذن .
وترى الرافعي قد حلل تركيبها حتليال فنيا صوتيا ضمن نظام العالقات وأن االنتقال من
البناء الشكلي للكلمة اىل مضموهنا  ،تالحظ أن هذا التكوين الصويت يف جسم الكلمة طوال
وقصرا مرتبط ابملعاين واالغراض املراد تصويرها .

 -1العرف الطيب يف شرح ديوان أبو الطيب  ،انصيف اليازجي  ،دار القلم ،دون سنة طبع  ،دار القلم ،ص192
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وقد يشتد االيقاع اللفظي ويقوى  ،لالحياء ابملعىن الشديد كالتعبري عن يوم القيامة :
احلاقة ما احلاقة وما أدراك ما احلاقة " .وكلّها ألفاظ شديدة تناسب يف وقعها تناسب أهوال
القيامة ،وقوة اجلرس وشدته  ،تالحظها يف بناء الكلمة الذي اعتمد على حرف ممدود
ابأللف  :حا  ،صا ،طا " مث إيقاع املد على حرف مشدد  ،يقول الكاتب  ":وهذا إمنا هو
األلفاظ املركبة اليت ترجع عند جتريدها من املزيدات اىل األصول الثالثية والرابعية  ،أما أن
تكون اللفظة مخاسية فهذا مل يرد منه يف القرآن الكرمي شيء  ،ألنه مما ال وجه للعذوبة فيه يف
األصول"

1

-8االعجاز االيقاعي يف غريب القرآن

ۡ َ َّ ي َ ۡ َ ي َ َّ ۡ ُ ُ َ ي َ ُ ۡ َ َ َ ي ُ ُ َّ ي
ۡ َ ٗ ۡ
ض َ
زي َٰٓ
ى  ٢٢إِن ِه إَِل أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما
:قال تعاىل  (:ت ِلك إِذا ق ِس َمة ِ
َ
َ َّ ُ َ َّ َّ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ
َّلل ب َها مِن ُس ۡل َ
نز َل ٱ َّ ُ
أ َ
نف ُس َولَ َق ۡد َجا ي َء ُهم مِن َّرب ِه ُم ٱل ۡ ُه َد َٰٓ
َٰ
ى ٢٣
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(2
قيل ضيزى  :انقصة  :ويقال جائزة  :يقال ضازه إذا نقصه وضاز يف احلكم إذا جار
وضيزى وزنه فعلى كسرت  ،الضاد للياء .وقال العكربي يف التبيان ،أصله ضوزى مثل طوىب
القراء مجيعهم مل
من كسر أوهلا فانقلبت الواو ايء  ،وليست فعلى يف االصل .وقال الفراء :أن ّ

يهمزوا ضيزى  ،وضيزى فُـ ْعلى وإن رأيت أوهلا مكسورا فهي مثل قوهلم بيض وعني  ،كان
أوهلا مضموما فكرهوا ذلك فكسروا أوهلا ليكون ابلياء ويتالف اجلمع واالثنان .
يقول االمام  :ويف القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه وما حسنت يف كالم قط
اال يف موقعها منه وهي كلمة ضيزى .

1
،فصلت للدراسات والرتمجة والنشر  ،ص390
وظيفة الصورة الفنية يف القرآن ،عبد السالم أمحد الراغب ،طّ 1- 2سورة النجم  /االية 23-22
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وأنت ترى أن سورة النجم جاءت كلها مفصلة على الياء  ،وكلمة ضيزى جاءت
فاصلة من الفواصل  ،الكم الذكر وله األنثى " وهي بذلك اشتملت على استفهام إنكاري ،
واآلية الثانية  :تلك إذا قسمة ضيزى "إشتملت خامتتها على التهكم ومها معنيان متناسبان
أوهلما كاملقدمة لثانيهما وتنقسم اىل مقطعني :
أحدمها  :مد ثقيل  ،واآلخر م ّد فيف وقد جاءت عقب غنتني يف إذن وقسمة  ،يقول
":فكأهنا بذلك ليست اال جماورة صوتية لتقطيع موسيقي

1

وأتليف حروفها  ،يرتك اللفظة على غرابتها معىن حسي ويف آتلف أصواهتا معىن مثله
يف النفس .
اثلثا :اجلمل وكلماهتا:
أ -تعريف اجلملة :
اجلملة فيما يفهم من كتب النحو هي اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عنده ،
ويقول ابن جين  :إن الكالم جنس للجمل التوأم مفردها ومثناها وجمموعها كما أن القيام
جنس للمقومات مفردها ومثناها وجمموعها وكما يقول ايضا  :الكالم كل لفظ مستقل
بنفسه مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون اجلمل

2

أما ابن هشام ":فاجلملة عنده عبارة عن الفعل وفاعله ك :قام زيد واملبتدأ وخربه ك::
زيد قائم

1
جين  ،حتقيق فائز الفارس،دار الكتب الثقافية ،ص7وانظر أيضا شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب
 اللمع يف العربية  ،ابن ّ ،البن هشام ،حتقيق  ،عبد الغين الدقي  ،الشركة املتحدة للتوزيع  ،ص23
- 2إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص230
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مفهوم اجلملةعند الرافعي :

وأتيت اثلثة املراحل يف دراسة الرافعي التطبيقية ،وهي املرحلة األخرية من مراحل
النظم عنده ،واليت تتمثل يف اجلمل وكلماهتا ويقدم الرافعي لتلك املرحلة حبديث عام عن
اجلملة فيشري إىل أهنا هي مظهر الكالم ،وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي ،إذ حييل هبا
اإلنسان هذه املادة املخلوقة يف الطبيعة إىل معاين تصورها يف نفسه ،أو تصفها حىت ترى
النفس هذه املادة املصورة وحتسه.
مث أيخذ الرافعي يف عرض مراتب النظم يف الكالم البليغ حىت يصل إىل مرتبة النظم
يف القرآن الكرمي قائال" :فإذا بعد الكالم وأمعن حىت يكون بدقائق تركيبه وطرق تصويره كأمنا
يفيض النفس على احلواس إفاضة ،ويرتك هذا اإلنسان من اإلحساس به كأنه قلب كله ،مث
يبلغ من ذلك إىل أن يكون روح لغة كاملة ،وبيان أمرة برمتها ال حييله الزمن عن موضعه ،وال
يقلبه عن جهته ،وإىل أن جيعل البلغاء على تفاوهتم فيما بينهم ،وعلى اختالف عصورهم
وأسباهبم املتالحقة ،كأهنم معه طبقة واحدة ويف طوق واحد من العجز ،يعنيهم طلبه،
ويعنتهم إدراكه ،ويعرفون تركيبه ،مث ال جيدون له مأتى من النفس وال وجها من القدرة .فذلك
هو الكالم املعجز.
وإمنا اطرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب اإلعجاز من الصوت يف
احلرف إىل احلرف يف الكلمة إىل الكلمة يف اجلملة ،حىت يكون األمر مقدرا على تركيب
احلواس النفسية يف اإلنسان تقديرا يطابق وضعها وقواها وتصرفها ،وذلك إجياد خلقي ال قبل
للناس به ،ومل يتهيأ إال يف هذه العربية على طريق املعجزة اليت ال تكون معجزة حىت خترق
العادة وتفوت املألوف وتعجز الطوق"
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أما عن هذا الوضع العجيب لأللفاظ القرآنية يف مجلها إىل أن اكتملت اآلايت
كلها على هذا النمط من النظم فيقول الرافعي" :فأنت ما دمت يف القرآن حىت تفرغ منه ال
ترى غري صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها يف جهات الرتكيب ومواضع
التأليف وألوان التصوير وأغراض الكالم ،كأهنا تفضي إليك مجلة واحدة حىت تؤخذ هبا ..
وذلك أمر متحقق يف القرآن :يقرأ اإلنسان طائفة من آايته ،فال يلبث أن يعرف هلا جهة من
احلسن ترافد ما بعدها ومتده ،ال تزال هذه الصفة يف لسانه ولو استوعب القرآن كله على
أن الرافعي بعد جهده يف إبراز هذا النظم القرآين الذي جيري على استواء واحد يف تركيب
احلروف ابعتبار من أصواهتا وخمارجها ،والذي يتجلى كذلك يف متكينه للمعىن حبس الكلمة
وصفتها ،مث االفتتان فيه بوضعه من الكالم  ...يقرر بعد هذا كله أن للنظم القرآين روحا
خاصا انفرد به وجعل له ذلك الطابع الذي إذا التمس يف غري القرآن
خصائص اجلملة القرآنية :
-1قوة التأثري  :يقول الكاتب " :فإذا ارتفع الكالم اىل أن يصري يف تقليبه ومداورته
كأن طرق ما بني احلواس يف أنواع إدراكها وبني النفس فال خيطئ

1

-2دقة الرتكيب وطرق التصوير  :تتضمن اجلملة القرآنية عند الرافعي ؛ كونه معجزة
تبلغ إىل أن تكون وحدة متكاملة  ،إذ ختتلف ألفاظ اجلملة الواحدة وال تراها اال متفقة ،
وتفرتق وال تراها إال جمتمعة
 -3روح الرتكيب  :إ ّن لكل سورة من سور القرآن مقصد واحد يدار عليه أوهلا
ويستدل عليها فيها على ما جاء يف نظم الدرر  ،إذ
ويستدل عليه ّأوهلا وآخرها
وآخرها
ّ
ّ
ترتب املق ّدمات الدالة عليها على أتقن وجه وأبدع هنج  ،فالسورة يف تناسب مجلها وآايهتا
 - 1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الرافعي ،ص237
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وجنومها ومعاقدها  ،تشبه الشجرة واليت يسري فيهاكلها عصارة واحدة فال ختتلف طعومها
وال رائحتها  ،فاملقصد الكلّي للسورة يف تناسقها وتالؤم مجلها هو الروح املهيمن على مجيع
عناصر السورة بدأ من الكلمة يف أصغر صورها وانتهاء إىل املعقد ذي اآلايت العدة يف أكرب
صوره وهذا ما ترى به كل عنصر معتمدا يف أدائه رسالته الكلية على بقيّة العناصر كلّها
ومتعاوان معها تعاوان ال تغفل عنه البصرية " واليت مل تُعرف قط يف كالم عريب غري القرآن
الكرمي وهبا انفرد نظمه  ،وخرج مما يطيقه النّاس ولوالها مل يكن حبيث هو كأّمنا وضع مجلة
واحدة ليس بني أجزائها تفاوت
وهبذه الروح يتحقق التمازج بني السياقني الكليني للقرآن الكرمي  ،السياق التشريعي ،
والسياق التثقيفي .
ويعقب على ذلك كله بقوله  :وإنّ من أعجب ما حيقق اإلعجاز أن معاين هذا
الكتاب الكرمي لو ألبست ألفاظا أخرى من نفس العربية  ،ما جاءت يف منطها .
وابلوصول إىل غرابة هذا الوضع الرتكييب مبا أضفى إليه من روح إهلي ينهي الرافعي
دراسته إلعجاز القرآن يف نظمه بعد أن رأى يف القرآن الكرمي من وجهة نظره -املعجم
الرتكييب من الوجهة البالغية حني عده األصل يف فنون البالغة كلها ،فما يكون يف املنطق
العريب نوع بليغ إال هو فيه على أحسن ما ميكن أن يتفق على جهته يف الكالم حىت إنك لو
قابلت ما فيه من أمثلتها أبحسن ما استخرجه العلماء من مجلة كالم العرب ألصبت فرق ما
بني ذلك يف مسو الطبيعة اللغوية وإحكام البيان وانتظام حماسنه ،كالفرق الذي تكشفه املقابلة
ما بني النبوغ والتقليد  ..وهلل املثل األعلى.
ولعل هذا ما أراد الرافعي أن خيتم به رأيه يف ذلك اإلعجاز عندما قال" :وبقي سر من
أسرار هذه البالغة ال على طريقة املنطق
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ألن هذه الطريقة املنطقية ،أتيت على أوضاع وأقيسة معروفة مكررة يسرتسل
بعضها إىل بعض ،يراد هبا إلزام املخاطب ليتحقق املعىن الذي قام به اخلطاب إلزاما ابلعقل
ال ابلشعور ،والسياق ال بطبيعة املعىن ،ومن أجل ذلك تدخلها املكابرة وتتسع هلا املغالطة،
فرارا من اإللزام ،وإن كان املعىن يف نفسه واضحا مكشوفا والربهان من طبيعته قائما معروفا.1
أما طريقة البالغة ،واليت أوىف على الغاية منه القرآن ،فإمنا يراد هبا حتقيق املعىن وأخذ
الوجوه واملذاهب على النفس من أجزائه اليت يتألف منها بعد أن تستويف على جهتها يف
الكالم استيفاء يقابل ما ميكن أن تشعر به النفس من هذه األجزاء حىت ال تصدف عنه ،وال
جتد هلا وجها غري القصد إليه ،فيكون من ذلك اإللزام البياين الذي توحيه طبيعة املعىن البليغ
وكان حتما مقضيا"
وهذا ما اشار اليه االمام  :ثبت لنا من درس اساليب البلغاء  ،وترداد النظر يف اسباب
اختالفها و تصفح و جوه هذا االختالف  ،وتعرف العلل يف مباينة بعضها لبعض من طبيعة
البليغ وطبيعة عصره ان تركيب الكالم يتبع تركيب املزاج االنساين .
اللغة اوسع من التفكري االنساين الذي يقف عاجزا عن حماولة االملام بكل جوانبها من
خالل تعدد الصياغات اللغوية و الطرائق التعبريية اجملسدة لشواغل النفس االنسانية .
وهذا ما يفسره احد الباحثني  :اما االستجابة للنفس الكامنة و القومية فتمثل احلالة
العكسية للقضية االويل  ،حيث تتحول هبا اللغة من ادات مسيطرة و شاملة يصعب علي
االنسان استدراكها والوصول ايل اشتماليتها  ،ايل ادات مقيدة للذات الكاتبة او املعربة عن
مكنون نفسها  ،هدا القبد الدي حياول املرسل دائما ختطيه يف اللغة الشعرية من خاللل خلق
 - 1أنظر  :نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور  ،البقاعي  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،ج ، 14ص ،2وانظر أيضا  :العزف على أنوار
الذكر  ،حممود حممد توفيق سعد  ،ص ،89وإعجاز القرآن  ،د.فضل عباس  ،ص197
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ابداعات تركيبية و داللية جيدة يدرك من خالهلا عجز النمطية التعبريية السابقة عن جتسيد
احلالة االنفعالية .
فاللغة يف الواقع يف كل مظاهرها تكشف وجها فكراي  ،ووجها عاطفيا و يتفاوت
الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطري و حسب وسطه االجتمذاعي  ،و
احلالة التطي يكون فيها يقول االمام  :ان جوهر االختالف بني االساليب الكتابية  ،يف
الطريقة البيت هي موضع التباين ال يف الصنعة كاحملسنات اللفضية و حنوها .
و يرجع طفي دلك ايل نضرية ابيقراط  400قبل امليالد ايل امناط الشخصية االنسانية
الذي قسم الشخصية ايل اربعة امناط حسب االختالطات العضوية املوجودة يف جسم
االنسان و يشرح بذلك الرافعي بطريقته و اسلوبه  :امنا هو صورة الفرق الطبيعي الذي به
اختلفت البامزجة بعضها عن بعض ....كالعصيب البحت و العصيب الدموي و غري ذلك مما
هو مقرر يف الفروع الطبية .
ويصنف اجلاحظ من الشخصيات املفوية اليت امتاز ادهبا ابلرتسل املتداخل و هذه من
االستدالالت الطريفة و التو ضيفات العلمية البديعة اليت جلا اليها الرافعي يف كتابه  ،اذ
يفسر ان عدم قدرة بعضنا علي تقليد بعض عضماء االدب و البيان امنا مرده اخحتالف
االمناط الشخصية لكل انسان  ،و تباذينها من الناحية املادية فال ميكن لالنسان ان يكون
مبزاجني مزاجه هو نفسه  ،و مزاج ليكتب كابن املقفع او اجلاحظ او عبد احلميد الكاتب
مثال اذن هكذا ينفرد اسلوب القران عن االساليب االنسانية فال خيضع لالمسجة و تقلبها
و اضطراهبا فانظر سيدي القارء ايل قوله تعلي  :قل لئن اجتمعت االنس و اجلن علي ان
ايتوا مبثل هذا القران ال ايتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا قال الرازي يف تفسري هذه
االية  :ابلغنا يف بيان اعجاز القران و لناس فيه قوالن  :منهم من قال القراطن معجز يف
نفسه و منهم من قال انه ليس يف نفسه معجزا اال انه تعايل صرف دواعيهم عن االثبات
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مبعارضته مع ان تلك الدواعي كانت قوية كانت هذه الصفة معجزة و املختار عندان فب
هذا الباب ان نقول القران يف نفسه اما ان يكون معجزا او ال يكون و يقول ايضا لقائل ان
يقول هب انه قد ظهر عجز االنسان عن معارضته فكيف عرفتم عجز اجلن عن معارضته ؟
اجاب العلماء عن ذلك ابن عجز البشر عن معارضته يكفي يف اثبات كونه معجزا و ان
ذلك لو وقع لوجب يف حكمة هللا ان يظهر ذلك التلبيس و حيث مل يظهر ادعاءهم ان
القران من قول اجلن  ،وان حممد صادقا يف قوله و ال يعقل ان يتحدى اجلن انفسهم و قد
اجاب هللا عن هذا يف سورة الشعراء  :ها انبئكم علي من تنزل الشياطني تنزل علي كل افاك
اثيم .
الفصاحة عند الرافعي :
الفصاحة من اهم مقومات الكالم ومن اسس اخلطاب  ،و بيان اللسان عن املعاين .
و يفرق العلماء بني الفصاحة و البالغة  ،من حيث املفهوم  ،يف حني جيعلهما بعضهم
واحدا فصاحة الكالم يف االصطالح  :خلوصه من التعقيد و فصاحة القران كونه لفضا
عربيا مستعمال و رد املعين بوجه التعقيد فيه  .فكل التعاريف اليت تواضع عليها العلماء تدور
حول فلك واحد و هو االظهار و الوضوح مع اخللو من التعقيد  .قال ابو اسحاق الفصاحة
ميدان اليقطع االبسوابق االذهان و اليسلك اال ببصائر البيان  ،كما ان البالغة كنز اليصل
اليه االاجلهابذة احلذاق و اليتناول و اليبصر ابالحداق.
اما الرافعي فالبالغة عنصر من عناصر الفصاحة جامعة حلر اللفظ ونوادر املعاين
.ابسلوب حيسم مادة الطبع يف معارضته وهو الذي يراد به الكالم فرتاه نفسا حية "

1

وعناصر الفصاحة جتتمع عنده فيما أييت :

كنز الكتاب ومنتخب االداب  ،ابو اسحق الفهري  ،ج 1ص 781416
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القدرة على التاثري يف املتلقي تصفية وهتذيب االلفاظ . االتساع يف التاليف والرتكيب وانعكاس اثر مزاجه واثر عاطفته كانه جزء مادي منروحه
 ارهاف احلواشي يف النصوص . جتنب احلشو او الضعف والقلق التوكيد للمعىن ابملرتادفات املتباينة يف صورها. 1 االستعانة ابملعطوفات  ،والصور البيانية كالبديع والسجع وغريه وتعرف الفصاحةعند البلغاء  ،ابلذوق وجودة الصناعة وادراك أسرارها  ،فال ميكن لغريهم متييز الغث من
السمني  ،وقد اشار اىل ذلك اجلاحظ وابو هالل العسكري ومل خيرج ابن سنان اخلفاجي وال
اجلرجاين او الباقالين عن هذه الشروط والضوابط اال ان عبد القاهر اجلرجاين قد اخرج
الفصاحة من كوهنا متعلقة ابللفظ وحده  ،واعتربه كالداء الذي يسري يف العروق " وامنا
جعلها للمعاين. 2
ويعرج بنا الرافعي اىل املعارضة بني الغواية يف اساليب العرب والغريب يف القران الكرمي
واثر ذلك على البالغة والفصاحة .
ويقصد ابلغرابة  :الكلمة الوحشية اليت ال يظهر معناها  ،فتحتاج يف معرفتها اىل النظر
يف كتب اللغة الواسعة ،

اعجاز القران والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 2051 دالئل االعجاز  ،عبد القاهر اجلرجاين  ،ص3032417
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والذوق العريب ال حيب االغراب يف الكلمات  ،فهو عندهم دليل قساوة الطبع وتشيع
هذا يف كالمهم هذه املعاين كما يف قوهلم االستعانة ابلغريب عجز  ،والتشادق يف غري اهل
البادية نقص .
يقول الرافعي  " :فانظر هل حتس شيئا من كل ما تقدم يف اسلوب القران الكرمي وهل
ترى فيه من الغرابة اليت يكسوها البلغاء كالمهم يف جتويد رصفه وحبكه  ،اال ان غرابته يف
كونه منسجما ال غرابة فيه .1
خصائص اسلوب القرآن - :
 -1السهولة الغريبة  :واليت حيس فيها املتلقي للخطاب القرآين معروف عنده
االسلوب ولكنه يعجز عن معارضته .
 -2الرهبة الظاهرة  :يتميز اسلوب القران يف اتثريه على االنسان بتلك الرهبة اليت
يلقيها وتلك اليت جتدها يف اساليب الرتغيب والرتهيب والوعيد واايت اجلنة والنار ن ووصف
اخلالق وقدرته واعجازه يف الكون واخللق :
" واال اثرا من التمكن يصف له منزلة املخلوق من امر اخلالق  ،واال روحا اكرب من ان
يكون نفسا انسانة او اثرا من ااثر هذه النفس  ،مث هل جتد يف أغراضه اال ما كان يف وضعه
مادة لتلك الرهبة. 1

- 1قال اجلاحظ  " :وكلما كان اغرب كان ابعد يف الوهم وكلما كان ابعد يف الوهم كان اطرف وكلما كان اطرف  ،كان اعجب
وملَح اجملانني  ،فان ضحك السامعني من ذلك اشد وتعجبهم به اكثر ،
وكلما كان اعجب كان ابد وامنا ذلك كنوادر كالم الصبيان ُ
والناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف البعيد " اهـ
انظر  :البيان والتبيني  ،اجلاحظ ،ج 1ص  ، 90وذكر اخلطايب  :ان الغريب من الكالم يقال به على وجهني  :بعيد املعىن  ،غامضة ،
ال يتناوله الفهم اال عن بعد واالخر كالم من بعدت به الدار  ،من شواد قبائل العرب  ،ويقول الزجاجي "377هـ" يعرفه  :مبا قل
استماعه من اللغة ومل يدر يف افواه العامة  ،كما دار يف افواه اخلاصة  ،كقوهلم مسكت الرجل اي لكمته  ،وقوهلم للشمس  :يوح  ،انظر
 :معاجم معاين الفاظ القران الكرمي  ،فوزي يوسف اهلابط  ،جممع امللك فهد للطباعة  ،ص.05
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 -3الليونة واملطاوعة  :وذلك يظهر يف مرونته يف التأويل حبيث ال يصادم االراء
الكثرية اليت خترج هبا مسات العصور املتعاقبة  ،فكما فهمه العرب الذين مل ميلكوا من العلوم
اال فطرهتم  ،فهمه الفالسفة وارابب املناهج العلمية وارابب الفرق املختلفة  ،واحلق ان كان
شغل طوائف كثرية من الناس فرتة من الزمن .
وهذا ما اشار اليه الرافعي  " :واثبتت العلوم احلديثة كثريا من حقائقه اليت كانت مغيبة
ويف علم هللا ما يكون من بعد  ،وان ما عهد من كالم الناس ال حيتمل كل ذلك وال بعضه ،
بل هو كلما كان ادىن اىل البالغة كان نصا يف معناه " .ولبيان ذلك وقف  -رمحه هللا -
على املعىن البياين لالية يف سورة نوح :االية  16يقول الرافعي  :فبعضهم يفهم من نسقها ان
القمر نور والشمس نور  ،ولكن اختلف اللفظان ليكون يف ذلك تنويع بليغ " وجاء يف الدر
املنثور  :ارأيت ضوء الشمس والقمر اهو يف السموات السبع كما هو يف االرض قال  :نعم
قال  :امل تروا اىل قول هللا  :خلق سبع مسوات طباقا  ،وجعل القمر فيهن نورا  ،واخرج عبد
احلميد من طريق الكليب عن ايب صاحل عن ابن عباس  :وجعل القمر فيهن نورا  ،قال خلق
فيهن حني خلقهن ضياء كأهل االرض وليس يف السماء من ضوئه شيء "اهـ

2

وعندهم يروى ان وجه القمر يف السماء  ،وإذا كان داخلها فهو متصل ابلسموات ،
ومعىن نورا أي ألهل األرض "  ،وقيل نورا ألهل األرض والسماء وقال ابن عباس وجهه
يضيء ألهل األرض وظهره يضيء ألهل السماء .اما وجعل الشمس "سراجا " يعين
مصباحا ألهل االرض ليتوصلوا اىل التصرف ملعايشهم.3
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وقال القرطيب  :امل تروا كيف  :على جهة االخبار ال املعاينة وعلى ذلك علق
الشنقيطي  :اذا كان ذلك على جهة االخبار ن فكيف جيعل اخلرب دليال على خرب آخر ال
يدرك اال ابلسمع .
وجييب عن ذلك القرآن بقوله تعاىل  : :قل ائنكم لتكفرون ابلذي خلق االرض يف
يومني وجتعلون له اندادا ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها وابرك فيها وقدر
فيها اقواهتا اربعة اايم سواء للسائلني "
وقوله فيهن نورا قيل يف ظرف القمر فيكون التقدير يف احداهن وقيل ظرف النور
فيكون فيهن مجيعا  ،وقيل اذا كان يف احداهن  :فهو فيهن وقوله سراجا اي فيهن فحذف
لداللة االوىل عليه وامجعو على ان الشمس يف السماء الرابعة .

1

كان بعض اهل العربية من اهل البصرة يقول  :امنا قيل  :وجعل القمر فيهن نورا على
اجملاز  :كما يقال  :اتيت بين متيم وامنا اتى بعضهم "

2

كان بعض اهل النظر يذهب اىل ان القمر نور يف احداهن وهي مساء الدنيا  ،ليس يف
مجيعهن وجيعل ذلك حجة لقوله  :حيث جعل االايم املعدودات اايم التشريق فلم يلزمه ان
يبيح النحر يف مجيعها اعتمادا على ان هللا جعل القمر نورا يف بعض السموات وهو يف اللفظ
فيهن ال فيها .

3

إال أن التفاسري احلديثة اختلفت عن تفاسري املتقدمني جاء يف تفسري املراغي  :وجعل
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا  ،اي مل تروا كيف خلق السموات متطابقة بعضها
فوق بعض وجعل للقمر بروجا ومناز وفاوت نوره فجعله يزداد حينا حىت يتناهى مث يبتدئ
 - 1غرائب التفسري وعجائب التأويل  ،برهان الدين الكرماين  ،دار القبلة للثقافة االسالمية  ،مؤسسة علوم القرآن  ،ج ،2ص125
تفسري الطربي  ،جامع البيان  ،ج ، 3ص3002
3
النكت الدالة على البيان يف انواع العلوم واالحكام  ،الكرجي القصاب  ،حتقيق  :شايع بن عبده بن شايع االمسري
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ينقص حىت يستقر ليدل على مضي االشهر واالعوام وجعل الشمس كالسراج .ويف التحرير
والتنوير يفسر النور هنا على انه صاحل العتبار القمر من السموات اي الكواكب على
احملوي يف حاوية مثل
االصطالح القدمي املبين على املشاهدة الن ظرفية "يف " تكون لوقوع ّ
الوعاء كقول النمريي:

تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت

به زينب يف نسوة ٍ
خفرات

ٍ1

وقوله وجعل الشمس سراجا بتقدير  :وجعل الشمس فيهن سراجا  ،واملس من
الكواكب واالخبار عن القمر أبنه نور؛ مبالغةً يف وصفه ابإلانرة مبنزلة الوصف ابملصدر
والقمر ينري ضوءه األرض؛ إانرة مفيدة خبالف غريه من جنوم الليل فإن إانرهتا ال جتدي البشر
أما السراج ك املصباح الزاهر نوره ؛ الذي يوقد بفتيلة يف الزيت يضيء التهاهبا املع ّدل
مبقدار بقاء مادة الزيت تغمرها .
 الصورة البالغية  :الظاهر يف اآلية صورة بالغية وهي التشبيه البليغ يف األخبار عنالشمس والغاية من تقريب املشبه من إدراك السامع  ،فان السراج يف مفهوم العرب كان
أقصى ما يستضاء به يف الليل وقل من العرب من اختذه إمنا كان يف أديرة الرهبان .
ومل خيرب عن الشمس ابلضياء كما يف سورة يونس  :هو الذي جعل الشمس ضياء ،
واملعىن واحد هو اإلضاءة  ،فلعل ايثار السراج هنا ملقاربة تعبري نوح يف لغته  ،مع ما فيه من
الرعاية على الفاصلة الن الفواصل اليت قبلها جاءت على حروف صحيحة ولو قيل صفاء
لصارت الفاصلة مهزة واهلمزة قريبة من حروف العلة فيثقل الوقف عليها .

2

انظر املؤتلف واملختلف  ،ابو احلسن علي بن بن عمر الدارقطين  ،ت :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر  ،ج ،1ص 22361
التحرير والتنوير ن الطاهر بن عاشور  ،ج ، 29ص- 2 203
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ومل خيالف الرافعي شيئا من ذلك امنا زاد عليه قوله  :مث يفهم اهل القلوب مع كل هذه
الوجوه ان املراد من االية إثبات ما كشفته هذه العلوم من القمر جرم مظلم  ،وامنا يضيء مبا
ينعكس عليه من نور الشمس اليت هي سراجه اذ النور اليكون من ذات نفسه ابتداء ،
والبد له من مصدر يبعثه ن فذكر السراج بعد النور دليل على إن هذا مصدره ذااك

1

فهذا القران ال يقف عند البالغة والبيان من حيث االعجاز النه اهلي املصدر
وليس اهليا  ،فهويداور املعاين  ،ويرفع االساليب وخياطب الروح مبا تفهمه من املعاين ال من
احلروف .
فالطبيعة ميدان القران انتزع من عناصرها املختلفة متثيالته حىت يقرب الصورة العقلية يف
طبيعتها الكلية اىل ذهن االنسان العريب الذي مل يكن يعرف املنطق او الفلسفة  ،والذي مل
يعد يعرف متاما فن القول كما كان العريب يف عصره فهما متعادالن اذا من حيث تلقي
اخلطاب واتويله  ،غري ان لطائف التفسري ،واسرار التاويل ومناهج العلوم القرانية جعلت
االفضلية للعصور املتقدمة .

 -اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،الرافعي  ،ص 207
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اخلامتة
ويف اخلتام بعد رحليت هذه مع الرافعي وكتابه إعجاز القرآن الكرمي أقول :
 أن القرآن الكرمي معجز وإعجازه سر من األسرار اإلهلية  ،على تظافر جهود العلماء وتغري األزمانوتباين األدوات ومناهج الدراسة  ،إال أنين الحظت من خالل الدراسة النظرية هلذا البحث أن كل
البحوث القرآنية كان يفضي بعضها إىل بعض وأن ضبط حدود اإلعجاز مطلب عزيز املنال
الرافعي أديب وعامل له من األدوات اليت مكنته من أتسيس منهج خاص به لدراسة اإلعجاز اإلعجاز
القرآين من غري اجلهة اليت مضى عليها األقدمون ،بعد أن أوضح أن اإلعجاز القرآين إمنا يرجع إىل
األسلوب والنظم والتأليف.
 على زعم الرافعي أنه انتهج منهجا خمتلفا عن سابقيه يف بيان وجوه إعجاز القرآن إال أنه مل خيتلفكثريا إمنا هو بعض من كل و اإلعجاز عند الرافعي  -كما يبدو من كتابه إمنا هو يف النظم والتآلف،
وعندما عمد الرافعي إىل احلديث الفصل عن اإلعجاز نراه قد مجع ىف آرائه بني ما قاله األولون .وبني
ما اتفق له ومل يسبق لغريه .فهو  -إذن -مل يتحدث عنه من وجهة جديدة كما قال.
أن موسيقى ألفاظه منط فريد ليس معروفاً هلم يف كالم العرب وهنا وجه التجديدوإن كان قد أملح إليهقبله  ،حىت مل يكن ملن يسمعه ٌّ
بد من االسرتسال إليه ،فإنه إمنا يسمع ضرابً خالصاً من املوسيقى
اللغوية ،كأمنا يوقع إيقاعاً ال يتلى تالوة.
أن القرآن انفرد بصوت احلس الذي خلت من صرحيه لغتهم وهو الذى يتكون من دقة التصويراملعنوي ،واإلبداع يف تلوين اخلطاب ،مبجاذبة النفس مرة ومداهنتها منها مرة أخرى ،والتنقل هبا من
شأن إىل شأن حىت تتصل ابملعىن وتصبح كأهنا هي اليت تطلبه فتقع يف أسره.
تظهر اجل ّدة يف حبث الرافعي يف مصطلحات أشار اليها القدماء ومل يستعملوها استعماال صرحيا
كاإليقاع املوسيقي  ،وروح الرتكيب  ،وإن كنا مل منسك جيدا مراميه لقلة الزاد اللغوي والعلمي

ب

 أن بالغة القرآن ال تعتمد على اخليال الشعرى ،أو العادة الثابتة،أو العاطفة املطمئنة ،وإمنا يرجعاألسر فيها إىل جرس احلروف يف الكلمات ومواقع احلروف والكلمات وطريقة نظمها.
 كان ممكنا أن نستفيد من إبداع الرافعي لو أنه جتنب التكلّف يف أسلوبه أو جتنب أسلوب التعميماملادة العلمية .
يف ترتيب ّ

 أن يف جتنب الرافعي عزو النقل إىل املصدر جيعلنا نقف إزاء علمه موقف إجالل وتقدير لسعة مادتهاملعرفية .إال أن بعض النقاد رأوا فيه عيبا من عيوب البحث وكذا قلة الشواهد القرآنية ،وكأين به يرسم

لنا ما يشبه اخلرائط مبعامل اثبته تدلنا إىل الطريق الصحيح .
 إن األمة اإلسالمية واإلنسانية يف أمس احلاجة إىل أدب وأدابء حيملون لواء الذود عن أصالةومقومات أمتنا .
 القرآن م ِعجز يف اترخيه لكان معىن ذلك أن القرآن نزل خالياً من صفة اإلعجاز واكتسب هذا
ُ
املتحدى
اإلعجاز مبرور الزمن أايماً ودهوراً .إذ ال ميكن أن يكون اإلعجاز
َ
به هو هذا الوجه .ولكن ميكن محل كالم الرافعي على أن تلك الوجوه ِ
املعجزة اليت أفاض يف احلديث
عنها مل ينتقض منها وجه على مر األايم والدهور.فهى ابقية كيوم حتدى هبا.

ب
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المصادر و المراجع
القرآن الكرمي بروابة حفص عن عاصم

)1

ابراهيم السامرائي  ،فقه اللغة املقارن  ،ط، 3دار العلم للماليني 1983/ ،م/

 )2ابن جرير الطربي جامع البيان يف تفسري القرآن حتقيق  :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة،دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  1422هـ  2001 -م

)3

ابن خلدون والشريف اجلرجاين  ،موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي
اجلرجاين  ،رقيق العجم ،ط 1مكتبة لبنان .2004 ،

 )4ابن خلكان  :ابو العباس مشس الدين امحد بن حممد  ،وفيات األعيان وأبناء انباء الزمان ،
حتيقي إحسان عباس  ،دار صادر بريوت -لبنان  ،بدون س ط
 )5عبد القادر بن نصر هللا القرشي  ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  /حتقيق حمي الدين احلنفي
 ،الناشر حممد كتب خانة
 )6ابن سنان اخلفاجي  ،سر الفصاحة ،ط ، 1دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان  1402 ،ه-
1982م
 )7ابن عساكر  ،اتريخ دمشق  ،حتقيق علي شريي  ،دار الفكر  ،بريوت -لبنان 1415،ه -
1995م
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 )8ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز نط، 1دار الكتب العلمية  1422 :ه -
2001

ابن منظور  ،لسان العرب ،دار صادر بريوت -لبنان،ط2000(15م)

)9

 )10ابو احلسن عبد الرحيم اخلياط  ،االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد  ،حتقيق د.دينربج
 ،مطبعة دار الكتب املصرية  ،القاهرة 1935- 1344م
 )11ابو الفرج حممد بن اسحق الوراق املعروف اببن الندمي  ،حتقيق ابراهيم رمضان ن ط 2ن دار
املعرفة ن بريوت -لبنان

 )12أبو بكر حممد بن الطيب البالقالين  ،شرح وتعليق  :حممد عبد املنعم خفاجي  ،دار
اجليل  ،بريوت دس ط
)13

ابو عبد هللا القرطيب  ،اجلامع احكام القرآن ،حتقيق  :أمحد الربدوين وابراهيم اطفيش ،ط2

 ،دار الكتب املصرية 1384 ،ه 1964 /م ،
 )14ابو عثمان اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ،عبد السالم حممد هارون  ،ط ،1دار اجليل بريوت
لبنان  1411هـ  1991 -م
 )15ابو عثمان اجلاحظ  ،العثمانية  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون  ،ط ،1دار اجليل ،
 )16ابو عثمان اجلاحظ ن احليوان  ،عبد السالم حممد هارون  ،دار اجليل  ،بريوت لبنان،
 1411هـ  1991 -م

 )17أبو منصور الثعاليب  ،االعجاز واالجياز  ،دار صعب  ،د س ط
 )18ابو نصر امساعيل بن محاد اجلوهري  ،الصحاح  :اتج اللغة واتج العربية حتقيق امحد عبد
الغفور عطار  ،ط ،4دار املاليني  ،بريوت  ،لبنان 1407 ،ه1987-م
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 )19أبو هالل العسكري  ،كتاب الصناعتني  ،تعليق امحد أمني اخلاجني  ،مطبعة حممد علي
صبيح ابالزهر الشريف  ،ط 2د س ط
 )20أبو هالل العسكري  ،معجم الفروق اللغوية برتتيب وزايدة  ،حتقيق الشيخ بيت هللا بيات
 ،ط 1مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني 1412 ،ه
 )21ايب القاسم جار هللا بن عمر الزخمشري  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف
وجوه التأويل  ،دار املشرق  ،بريوت
 )22أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،أتويل خمتلف احلديث  ،حتقيق :حممد حمي الدين
األصفر  ،ط ،2املكتب اإلسالمي بريوت  ،مؤسسة اإلشراق الدوحة قطر 1419 ،ه -
1999م.
 )23ايب هالل العسكري  ،الصناعتني  :الكتابة والشعر  ،حتقيق وتصحيح  :حممد امني اخلاجني
 ،ط ،1مطبعة مامون بك 1319 ،ه
 )24احسان عباس  ،اتريخ النقد االديب عند العرب  ،دار الثقافة ن بريوت -لبنان
 )25امحد ابن فارس اللغوي  ،افراد كلمات القرآن العزيز  ،حتقيق  :حامت الصاحل الضامن  ،دار
البشائر للطباعة والنشر والتوزيع

)26

أمحد مجال العمري  ،املباحث البالغية يف ضوء قضية االعجاز القرآين  ،مكتبة اخلاجني ،

مصر 1410/19990
 )27أمحد عبد احلميد الغراب  ،الشخصية اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي  ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب 1985 ،م.

428

)28

أمحد مطلوب  ،البالغة عند السكاكي  ،دار التضامن  ،بغداد ،ط1965 1

)29

امحد مطلوب  ،مصطلحات بالغية  ،بغداد ط.1392/1972 ،1

)30

أمحد هيكل  ،تطور األدب احلديث يف مصر من اوائل القرن التاسع عشر اىل احلرب

العاملية الكربى الثانية ،ط ،1971 2دار املعارف  ،مصر
 )31اإلمام ايب عبد هللا مجال الدين حممد بن سليمان البلخي املقدسي  ،تفسري ابن النقيب يف
علم البيان واملعاين والبديع واعجاز القرآن  ،مكتبة اخلاجني ن بدون سنة طبع

 )32أمري عبد العزيز  ،دراسات يف علوم القرآن ،ط1408/1988 ، 2م ،دار الشهاب
للطباعة والنشر  ،ابتنة  ،اجلزائر
 )33بدر الدين الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن  ،حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم ،ط 1دار
إحياء الكتب العربية 1376 ،ه1957-م .
 )34بدوي طبانة ،البيان العريب  :دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها
ومصادرها الكربى  ،ط ، 1املطبعة الفنية احلديثة  ،مصر

)35

الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين بن عبد هللا بن هبادر الزركشي حتقيق حممد أبو

الفضيل ط1376(1هـ1957/م)،دار إحياء الكتب العربية
 )36بغدادي بلقاسم  ،املعجزة القرآنية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية .

)37

اتريخ فكرة إعجاز القرآن  ،نعيم احلمصي دمشق ن سوراي 1374/1955 ،

 )38التفتزاين  ،املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،
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 )39مجال الدين القامسي الدمشقي  ،اتريخ اجلهمية واملعتزلة  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة ،
1399ه197-م

)40

احلاجي خليفة  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،طبع بعناية وكالة املعارف

اجلليلة ومطبعتيها البهية 1934 ،
الشافعي،تفسري اإلجيي جامع البيان يف تفسري القرآن،ط 1ن دار
 )41احلسين احلسيين ا ِإلجيي
ّ
الكتب العلمية ن بريوت -لبنان 2004-1424 ،م

)42

حسني ضياء الدين العرت  ،املعجزة اخلالدة ،ط1415-1999/ 3م ،

)43

حفين حممد شرف  ،إاعجاز القرآن البياين بني النظري والتطبيق مطابع االهرام التجاري

1390-1970
)44

خالد بن عثمان السبت  ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  :أصوله وضوابطه وآدابه ،

1415ه.1995/
 )45خري الدين خوجة الكوسويف  ،فضل القرىن الكرمي وأثره يف حفظ اللغة العربية وإثرائها ،
جامعة قطر  ،جملة القسم العريب  ،جامعة بنجاب  ،الهور  ،ابكستان  ،العدد ، 19سنة
2012
 )46د.امييل بديع يعقوب  ،املعجم املفصل يف شواهد العربية ط1417-1996( 1م) ،دار
الكتب العلمية
 )47الراغب األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن  ،حتقيق صفوان عدانن الداودي
،ط ،1،1412دار القلم الشامية  ،دمشق سوراي
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)48

رحيل حممد غرابية  ،احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة االسالمية  ،ط1

1421/200ن دار املنار
)49

رشيد رضا  ،تفسري املنار  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  -لبنان .ط1

 )50الرماين .اخلطايب .عبد القاهر اجلرجاين  .ثالث رسائل يف اعجاز القران  ،حتقيق حممد
خلف هللا  ،حممد زغلول سالم  ،ط ، 2دار املعارف  ،مصر 1968-1378 ،م .

)51

الزملكاين  ،الربهان الكاشف عن اعجاز القرآن  ،حتقيق أمحد مطلوب وخدجية احلديثي ،

مطبعة العاين  ،بغداد ط.1394/1974 1
 )52سامي عطا حسن  ،الصرفة وداللتها لدى القائلني هبا وردود املعارضني هلا  ،جامعة اهل
البيت
 )53سامي حممد هشام حريز  ،نظرات من االعجاز البياين يف القرآن الكرمي  :نظراي وتطبيقيا ،
ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن 2006 ،

)54

سعد سليمان محودة  ،دار املعارف اجلامعية  ،مصر 1996

)55

سليمان عشرايت  ،اخلطاب القرآين مقاربة توصيفية جلماليات السر االعجازي  ،ديوان

املطبوعات اجلامعية  ،بن عكنون  ،اجلزائر
 )56السيد جعفر السيد  ،نظرية الصرفة مالحمها وابعادها واثرها يف الفكر االسالمي ،

)57

الشريف الرضي  ،تلخيص البيان يف جمازات القرآن  ،حتقيق  :حممد عبد الغين حسن ،

دار إحياء الكتب العربية -القاهرة ن مصر  ،ط1955 :1
)58

الشهرستاين  ،امللل والنحل  ،مؤسسة احلليب
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 )59شوقي ضيف  ،اتريخ االدب العريب  :العصر اجلاهلي  ،دار املعارف  ،بريوت -لبنان
 )60صاحل بلعيد  ،نظم القرآن  ،دار هومة للطباعة والنشر  ،اجلزائر .2001 ،

)61

صبحي الصاحل  ،مباحث يف علوم القرآن  ،ط  ،16دار العلم للماليني  ،بريوت -

لبنان.
 )62صديق بن حسن القنوجي  ،أجبد العلوم  ،ط ،1دار ابن حزم  ،القاهرة 1423 ،ه -
2002م .
 )63صالح عبد الفتاح اخلالدي  ،اعجاز القرىن البياين ودالئل مصدره الرابين ،
 )64عبد الرؤوف خملوف  ،الباقالين واعجاز القرآن  ،دراسة حتليلية نقدية  ،منشورات دار مكتبة
احلياة  ،بريوت -لبنان 1978م

 )65عبد الرمحن السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،حتقيق  :عبد الرمحن
بن معال اللوحيق  ،ط1420/2000 ،1م ،مؤسسة الرسالة
 )66عبد الرمحن بن معاضة الشهري القول ابلصرفة يف اعجاز القران ط 1دار ابن اجلوزي
القاهرة
 )67عبد العزيز املقاحل  ،عمالقة عند مطلع القرن  ،ط ، 1منشورات دار االداب -بريوت ،
1404ه1983-م

 )68عبد العظيم ابراهيم حممد املطعين  ،خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية  ،ط1
1413/1992مكتبة وهبة.
 )69عبد العظيم الزرقاين  ،مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،حتقيق فواز امحد زمريل  ،دار الكتاب
العريب .
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 )70عبد العليم عبد الرمحن خضر  ،الطبيعيات واالعجاز العلمي للقرآن الكلرمي  ،ط ، 1الدار
السعودية للنشر والتوزيع 1986-1406 ،م .

 )71عبد الفتاح الشني  ،من أسرار التعبري القرآين  ،صفاء الكلمة  ،دار املريخ للنشر ،
1403/1983
 )72عبد القادر حسني  ،اثر النحاة يف البحث البالغي  ،عبد القادر حسني  ،دار غريب
للطباعة والنشر 1998 ،م
 )73عبد القاهر اجلرجاين  ،دالئل االعجاز  ،حتقيق رشيد رضا  ،دار املعرفة ن بريوت -لبنان

 )74عبد الكرمي اخلطيب  ،االعجاز يف دراسات السابقني  ،ط ،1974 2دار الفكر العريب
 )75عبد هللا بن صاحل القصري  ،تذكرة أويل الغري بشعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
،ط ،1دار العاصمة 1411 ،ه
 )76عبد هللا بن عبد العزيز املصلح ن االعجاز العلمي اترخيه وضوابطه ،ط ، 3دار اجياد للنشر
والتوزيع  ،اململكة العربية السعودية 2001-1432 ،م
 )77عبد هللا دراز  ،النبأ العظيم ،دار الثقافة  ،الدوحة ،قطر 1405 ،ه1985-م
 )78عبد هللا دراز  ،دستور األخالق  ،دراسة مقارنة األخالق النظرية يف القرآن ،تعريب وحتقيق
وتعليق  :عبد الصبور الشاهني ،ط ،10مؤسسة الرسالة 1989 -1418،م.

 )79عبد املنعم خفاجي  ،النهضة  :دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه  ،ط 1دار
اجليل العريب  ،بريوت لبنان
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)80

العبودي الصادق ن أسس بناء الشخصية من خالل القرىن الكرمي 1989 ،م ن الدار

التونسية للنشر
 )81عدانن زرزور  ،القرآن ونصوصه  ،مطبعة خالد بن الوليد 1999 ،ه1400-م .
 )82علوم القرآن الكرمي  ،نور الدين عرت ،ط،1مطبعة الصباغ  ،دمشق 1414 ،ه

 )83علي بوسامل  ،يف األسلوب األديب  ،الطبعة األخرية  ، 2000-1421،دار مكتبة
اهلالل للطباعة والنشر
 )84علي مهدي زيتون  ،اعجاز القرآن وأثره يف تطور النقد االديب من اول القرن اخلامس اىل
هناية القرن السابع  ،علي مهدي زيتون ن ط 1دار املشرق بريوت  -لبنان ن 1992م
 )85عمار ساسسي  ،االعجاز البياين يف القرآن الكرمي ،دراسة تطبيقية لالعجاز البياين يف
الىيات احملكمات العبادات واملعامالت ،دار املعارف  ،اجلزائر .2004.
 )86عمر ابن امحد بن هبة هللا بن ايب جرادة كمال الدين ابن العدمي  ،بغية الطلب يف اتريخ
حلب  ،حتقيق :د سهيل زكار  ،دار الفكر

)87

عمر املال حويش  ،تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية  ،مطبعة األمة

.1392/1972 ،
)88

عمر فروخ  ،اتريخ األدب العريب  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،لبنان 1984

 )89فتحي أمحد عامر  ،بالغة القرآن بني الفن والتاريخ  ،دس ط  ،منشأة املعارف ،
االسكندرية

434

 )90فتحي عبد القادر فريد  ،فنون البالغة العربية بني القرآن الكرمي وكالم العرب  ،منشورات
دار اللواء للنشر والتوزيع ،ط1400 1ه
)91

فخر الدين الرازي  ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني  ،حتقيق علي سامي النشار  ،دار الكتب

العلمية  ،بريوت عبد السالم املسدي  ،األسلوبية واألسلوب  ،ط،3الدار العربية للكتاب

)92

فخر الدين الرازي  ،مفايح الغيب ،ط ،3دار إحياء الرتاث العريب ن بريوت  -لبنان ،

1420ه
)93

الفراهيدي  ،كتاب العني ن حتقيق  :د.مهدي املخزومي ،ابراهيم السامرائي  ،دار مكتبة

اهلالل
 )94فهد بن عبد ارمحن بن سليمان الرومي  ،دراسات يف علوم القرآن  ،ط ، 5مكتبة فهد
الوطنية اثناء النشر  1482 ،ه  2007 -م
 )95الفريوز اابدي  ،القاموس احمليط  ،حتقيق مكتب الرتاث العريب  ،مؤسسة الرسالة  ،اشراف
نعيم العرقسوسي ط1142-2005(8م)

)96

القاضي ايب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ن ج،3ط1

 ،1422/2001دار الكتب العلمية
 )97القاضي عياض  ،بن موسى اليحصيب السين املغريب  ،الشفا بتعريف املصطفى  ،دار الفكر
1423 ،ه2002-م
 )98قحطان عبد الرمحن الدوري  ،التحدي يف اايت االعجاز ،ط،1مؤسسة الرسالة بريوت ،
1417ه.1997-
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 )99كمال يوسف احلاج  ،مصطفى صادق الرافعي وأدبه ن عن رسالة مطبوعة لنيل شهادة
استاذ عن الدائرة العربية للعلوم سنة1964
 )100املؤتلف واملختلف يف امساء الشعراء والقاهبم واأنساهبم  ،اآلمدي  ،حتقيق  :ف .كرنكو،
ط1991-11411م،دار اجليل  ،بريوت لبنان
 )101مالك بن نيب ،الظاهرة القرآنية  ،مشكالت احلضارة  ،ترمجة عبد الصبور شاهني  ،تقدمي :
حممد عبد هللا دراز و حممود حممد شاكر ،ط 4دار الفكر املعاصر ،دمشق سوراي ،

 )102حممد بن علي الشوكاين  ،فتح القدير  :اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،
ط،1دار ابن كثري  ،دار الكلم الطيب ن دمشق 1414 ،ه
 )103حممد ابو زهرة  ،شريعة القرآن يف دالئل إعجازه ،ط1381/1961م ،دار العروبة ن
القاهرة ن مصر .
 )104حممد الدايل  ،الوحدة الفنية يف القصة القرآنية  ،ط ،1دار آمون 1414 ،ه 1993-م

 )105حممد الديسي  ،التقوى يف القرىن الكرمي  :دراسة يف التفسري املوضوعي ،ط1423- 1
 ،2008سلسلة الرسائل اجلامعية ن دار املاليني .
 )106حممد الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير  :حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من
تفسري الكتاب اجمليد  ،ط،1984 4الدار التونسية للطبع
 )107حممد امني فرشوخ  ،املدخل اىل علوم القرآن والعلوم االسالمية  ،دار الفكر العريب ،
بريوت -لبنان  ،ط ،1دس ط
 )108حممد بن امحد بن عثمان الذهيب  ،سري اعالم النبالء  ،مؤسسة الرسالة 2001-1422 ،
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 )109حممد بن حسن بن عقيل موسى  ،إعجاز القرآن بني السيوطي والعلماء ط،،1دار األندلس
اخلضراء  ،جدة -السعودية 1997-1417 ،
 )110حممد بن حيان السبيت  ،صحيح ابن حيان برتتيب ابن بيبان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط
،ط 2مؤسسة الرسالة  ،دمشق 1414 ،ه
 )111حممد بن عبد الرمحن بن شاكر صالح الدين  ،فوات الوفيات  ،حتقيق احسان عباس ،
ط ،1دار صادر -بريوت 1979 ،م.
 )112حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري االشبيلي ابو بكر  ،قانون التأويل  ،حتقيق حممد
السليماين  ،ط،1دار القبلة للثقافة االسالمية  ،مؤسسة علوم القرآن 1406 ،ه 1986-م

 )113حممد بن يزيد املربد  ،الكامل يف األدب واللغة تعليق حممد ابو الفضل ابراهيم و السيد
شحاتة ،د س ط  ،د ط ،مطبعة هنضة مصر  ،القاهرة
 )114حممد رفعت امحد زجنري ،مباحث يف البالغة واعجاز القرآن الكرمي  ،جائزة ديب الدولية
للقرآن الكرمي ،ط2007-1428 ،1م

 )115حممد زغلول سالم  ،أثر القرآن يف تطور النقد العريب  ،دار املعارف مصر ط1961 ،2
 )116حممد سعيد رمضان البوطي  ،من روائع القرآن ( أتمالت علمية وأدبية يف كتاب هللا عز
وجل) 1420/1990،م مؤسسة الرسالةن بريوت -لبنان .
 )117حممد سيدي بدوي  ،االخالق بني الفلسفة وعلم اإلجتماع  ،دار املعرفة اجلامعية
 )118حممد عبد هللا دراز  ،دستور األخالق حتقيق  :عبد الصبور شاهني  ،مؤسسة الرسالة
 )119حممد متويل الشعراوي  ،تفسري الشعراوي ط ،1997:مطابع اخبار اليوم
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 )120حممد حممد ابو موسى  ،االعجاز البالغي  ،دراسة حتليلية لرتاث اهل العلم  ،مكتبة وهبة

 )121حممود أبو رية  ،رسائل الرافعي اليت بعث هبا اىل صديقه حممود ابو رية 1912 ،
1934/ط 2دار املعارف  ،مصر
 )122حممود السيد شيخون  ،االعجاز يف نظم القرآن  ،ط ، 1398-1978 ،1مكتبة
الكليات االزهرية
 )123حممود حممد شاكر  ،مجهرة مقاالت االستا\ حممود حممد شاكر  ،مجع د.عادل سليمان
مجال ،ط ،2003 ،1مكتبة اخلاجني .
 )124مساعد بن سليمان بن انصر الطيار ،علوم القرآن ..اترخيه وتصنيف أنواعه ،جملة معهد
االمام الشاطيب للدراسات القرآنية .

 )125مصطفى اجلوزو  ،مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية املطلة على السرايلية  ،دار
األندلس للطباعة والنشر نط1405/1985 1
 )126مصطفى حلمي  ،األخالق بني الفلسفة وعلماء االسالم ،ط،1منشورات علي بيضون
،دار الكتب العلمية  ،بريوت لبنان 2004-1424،ه
 )127مصطفى صادق الرافعي  ،اعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،راجعه واعتىن به درويش
اجلويدي  ،املكتبة العصرية  ،صيدا بريوت
 )128مصطفى صادق الرافعي  ،اتريخ اداب العرب  ،دار الكتب الكتاب العريب  ،ط2
1394/1974
 )129مصطفى مسلم  ،مباحث يف اعجاز القرآن الكرمي ،ط 2دار مسلم للنشر والتوزيع الرايض
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 )130مصطفى نعمان البدري  ،الرافعي الكاتب بني احملافظةوالتجديد ،ط1

 )131مناع القطان  ،مباحث يف علوم القرآن  ،مؤسسة الرسالة ،ط1420/1999 ، 2
 )132د .منري سلطان ،إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة 121 ،ط 3منشأة املعارف
ابإلسكندرية

 )133منري سلطان  ،مناهج يف حتليل النظم القرآنية  ،منري سلطان  ،منشأة املعارف ،
االسكندرية
 )134موريس كروزيه واندريه اميار ن روما وامرباطوريتها  ،ترمجة  :يوسف أسعد داغر  ،فودمي
داغر ،ط/1982 2دار عويدات للنشر بريوت  -ابريس
 )135انصر الدين البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار الـتأويل  ،حتقيق حممد صبحي خالف وحممد
أمحد األطرش  ،ط ، 1دار الرشيد 1421 ،ه2000/م
 )136نذير محدان ن حكمة القرآن واحلضارة  ،ط ،1955 ،1416 ، 1دار الكلم الطيب ن
بريوت ن لينان
 )137ايقوت احلموي  ،معجم االدابء  ،حتقيق  :احسان عباس  ،ط 1ن دار الغرب االسالمي ،
1414ه
 )138حيىي العلوي  ،الطراز ،حتقيق  ،عبد احلميد هنداوي  ،ط، 1املكتبة العصرية ،بريوت -
لبنان 1980-1423 ،م
مذكرات املاجستري وأطروحيات الدكتوراه :

439

 - 139فكرة اعجاز القرآن  /رسالة ماجستري  ،الباحث  :مقدم حممد  ،املشرف د .حممد زعراط
،جامعة وهران  ،كلية احلضارة االنسانية والعلوم االسالمية ختصص دراسات قرآنية  ، ،سنة
.2004-2003
 -140االسلوب البالغي يف القرآن الكرمي  ،سورة الكهف منوذجا دراسة وصفية  ،م\كر مقدمة
لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية  :ختصص االسلوب واالسلوبية  ،الباحث حممد بوحلية ،
اشراف ا.د.عبد السالم ضيف  ،جامعة احلاج خلضر  ،ابتنة  ،كلية االداب والعلوم االنسانية ،قسم
اللغة العربية واداهبا  ،املوسم اجلامعي 2010-2009 :
-141فضل القرآن الكرمي وأثره يف حفظ اللغة العربية وإثرائها  ،د.خري الدين خوجة
الكوسويف،أستاذ التفسري والدراسات القرآنية  ،جامعة قطر بنجاب الهور  ،ابكستان،
العدد)2012(19
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سورة اِلقرة

الصفحة

23

َ ۡ
نت ۡم ف َر ۡ
ِإَون ُك ُ
ب م َِّما ن َّزنلَا..
ي
ِ
ٖ

31

155

َ ۡ ُ َّ ُ َ
شء م َِن ٱ ۡ َ
ل ۡو ِف َوٱ ۡ ُ
ۡل ِ
وع..
َ ونلَبل َونكم ب ِ ۡ ٖ

61

179

ۡ
ََ ُ
ك ۡم ِف ٱلقِ َص ِ
اص َح َي َٰوة..
ول

68

284-281

َّ ُ
َ
َ َّ
ُ
َ وٱتقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون فِيهِ إَِل ٱَّلل ِ..

125

96

َّ َ
َ ََ
اس َ َ َٰ
ج َدن ُه ۡم أ ۡح َر َص ٱنلَّ ِ
َع َح َي َٰوة ٖ..
وَل ِ

136

24

َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
فإِن ل ۡم تف َعلوا َولن تف َعلوا..

141

5

ُ َ َٰٓ َ َ َ َٰ ُ ٗ
َع هدى مِن َّرب ِ ِه ۡم..
أولئِك

224

213

َ َ َّ ُ ُ ٗ
ٗ
اس أ َّمة َوَٰح َِدة...
َكن ٱنل

243

2

ح ٱ ۡل َق ُّي ُ
ٱ َّ ُ
َّلل ََلي إ ِ َل َٰ َه إ ِ ََّل ُه َو ٱلۡ َ ُّ
وم ۚ..

255

442

185

َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ي ُ َ
ُۡ ُ
نزل فِيهِ ٱلق ۡر َءان..
شهر رمضان ٱَّلِي أ ِ

156

163

َ ُ َ
ِإَول َٰ ُهك ۡم إِلَٰه َوَٰحِد..

267

93

َ َ َ
ۡ َ َ َۡ َ َ ُ
ِإَوذ أخذنا مِيثَٰقك ۡم َو َرف ۡع َنا ف ۡوق..

271

171

َ َ َّ
َ َ َ ُ َّ َ َ َ
ۡ
ِين كف ُروا ك َمث ِل ٱَّلِي َينعِ ُق..
ومثل ٱَّل

439

آل عمران
44

َ َٰ َ ۡ َ َ ي ۡ َ
ۡ
ب..
ذل ِك مِن أۢنباءِ ٱلغي ِ

130

110

ُ ُۡ ََۡ ُ
ري أ َّمة..
كنتم خ

247

64

ُۡ َ ََۡ ۡ َ َ َ
قل َٰٓ
ب ت َعال ۡوا..
يأهل ٱلكِتَٰ ِ

270

سورة النساء
174

َ ُّ َ َّ ُ َ
َ
ُ
ي ُ
اس ق ۡد َجا َءكم بُ ۡرهَٰن مِن َّرب ِك ۡم  ..ي
ََََٰيأيها ٱنل

11

82

َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ان َول ۡو َكن..
أفال يتدبرون ٱلقرء ۚ

169

46

َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ
ِين هادوا َيَ ِرفون ٱلَك َِم..
مِن ٱَّل

236

135

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ۡ
ۡ
َٰٓ ۞
يأيها ٱَّلِين ءامنوا كونوا قوَٰمِي ب ِٱلقِس ِط..

255

سورة المائدة
31

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ ُ ۡ ُ
ام ُن يوا أ ۡوفوا ب ِٱل ُعقودِ..
يأيها ٱَّلِين ء

443

12

83

َ َ ُ َيُ َ َ
نزل إَِل ٱ َّلر ُسو ِل..
ِإَوذا س ِمعوا ما أ ِ

137

8

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َٰ َ َّ
ِي َِّللِ..
يأيها ٱَّلِين ءامنوا كونوا قوم

245

سورة اۡلنعام
38

َۡ
َ
َ
طئر يَ ِط ُ
ۡرض َوَل َ َِٰٓ
ِ
ري..
َ و َما مِن دآبَّةٖ ِف ٱۡل
ٖ

165-24

110-109

َ
َ
َۡ
ي ۡ
َّ
َ وأق َس ُموا ب ِٱَّللِ َج ۡه َد أيۡ َمَٰن ِ ِه ۡم لئِن َجا َءت ُه ۡم..

25

127-123

ُ َ
ََ َ َ َ ََۡ
ك ق ۡر َية ..
وكذَٰل ِك جعلنا ِف ِ

114

سورة اۡلعراف
154

َ َ َّ َ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ
ب أخذ..
ولما سكت عن موس ٱلغض

76

40

َ َ َ ۡ َ ۡ
َّ َّ َ َ َّ
كَُ
ِبوا..
ِين كذبُوا أَِبيَٰتِنا وٱست
إِن ٱَّل

86

72-46

ََ َۡۡ
َ
َََُۡ َ
اف رِ َجال..
اب َوَع ٱۡلع َر ِ
وبينهما حِج ۚ

113

156

َ ُۡ ۡ َ
ٗ
ۡ
َ
ب نلَا ِف هَٰ ِذه ِ ٱ ُّلنيَا َح َس َنة..
۞وٱكت

237

77

َ َ
َ َ
ََ َ
ف َعق ُروا ٱنلَّاقة َوع َت ۡوا ع ۡن أ ۡم ِر َرب ِ ِه ۡم..

261

سورة اۡلنفال
59

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ
ُ
ِين كف ُروا َس َبق ۚ يوا ..
وَل َيسب ٱَّل

12

31

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ
ُ َّ
ِين كف ُروا َس َبق ۚ يوا إِن ُه ۡم..
وَل َيسب ٱَّل

33

سورة اَلوبة

444

127

َ َ ي ُ َ ۡ ُ َ َّ َ
ُ
ورة نظ َر َب ۡعض ُه ۡم..
نزلت س
ِإَوذا ما أ ِ

137

َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ
سج َد ٱ ََّّللِ َم ۡن َء َ
ام َن..
إِنما يعمر م َٰ ِ

83

سورة يونس
38-37

َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ
ان أَن ُي ۡف َ َ
َت َٰ
ى..
وما َكن هذا ٱلقرء

21

24

ۡ َ ي
إ ِ َّن َما َم َث ُل ٱ ۡ َ
ۡل َي َٰوة ِ ٱ ُّلن َيا ك َماء..

75-21

12

َ َ َّ ۡ َ َٰ َ ُّ ُّ َ َ
لض د ََعنا..
ِإَوذا مس ٱ ِۡلنسن ٱ

139

سورة هود
72

َ
قَالَ ۡ
ت َءأ َ ِ ُل َو َأنَا َع ُ
ت َي َٰ َو ۡيل َ َٰٓ
جوز..

13

13

َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ۡ
ش سورٖ مِثلِهِۦ..
أم يقولون ٱفَتىه قل فأتوا بِع ِ

39

سورة يوسف
17

َ ۡ
َ ُ َ َٰٓ َ َ ي َّ َ َ َ َ
يأبَانا إِنا ذه ۡب َنا ن ۡستب ِ ُق َوت َرك َنا..
قالوا

98

84

َ َ َ َّ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َٰٓ َ َ َ َٰ َ َ َٰ ُ ُ َ
وسف..
وتوِل عنهم وقال يأسف َع ي

224

سورة الرعد
31

ۡ َ ُ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ٗ ُ َ ۡ
ۡلبال..
ولو أن قرءانا س ِريت بِهِ ٱ ِ

99

40

ُ َ
َ َّ َ ُ
ِإَون َّما نرِ َي َّنك َب ۡعض ٱَّلِي نعِ ُده ۡم..

127

سورة إبراهيم

445

3-1

ي َ َ َۡ
َ َ
نزل َنَٰ ُه إ ِ َۡلك..
الر كِتَٰب أ

106

سورة اۡلجر
94

َ
ۡ
َ ۡ ۡ
ُۡ
فٱ ۡص َدع ب ِ َما تؤ َم ُر َوأع ِرض..

74

سورة انلحل
26

َۡ َ َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َّ
ُ
ك َر ٱ ََّّل َ
ِين مِن قبل ِ ِهم فأت ٱَّلل..
ق د م

86

63

َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ي َ ُ
تٱَّللِ لقد أرسلنا إ ِ َٰٓ
َل أ َم ٖم مِن..

235

64

َ َ ي َ ََۡ َ َۡ َ
ب إ ََّل َلِ ُبَ َ
ك ٱ ۡلك َِتَٰ َ
ي...
وما أنزنلا علي
ِ
ِ

256

سورة اۡلَساء
59

َّ ي
َ َ َ َ َ ي َ ُّ َ
َ
ت إَِل..
َ وما منعنا أن ن ۡرسِل ب ِٱٓأۡلي َٰ ِ

88

َََۡ ۡ ُ َ ۡ
ُ َّ
ۡل ُّن..
قل لئ ِ ِن ٱجتمع ِ
ت ٱ ِۡلنس وٱ ِ

-213-55
109

82

ُ َي
َ و ُن َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ
ان َما ه َو شِفاء..
زنل مِن ٱلقرء ِ
ِ

257

96-87

َ َّ َ ۡ َ
َّ َ ۡ َ ٗ
ۡحة مِن َّربِك ۚ إِن فضل ُهۥ..
إَِل ر

377

-300-25
-10

سورة الكهف
110

ُ ۡ َّ َ ي َ َ َ َ ۡ ُ ُ
ك ۡم يُ َ َٰٓ
وح..
قل إِنما أنا بش مِثل
سورة مريم

446

90

58

ُ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
َّلل عل ۡي ِهم م َِن ٱنلَّب ِ ِيۧ َن..
أو َٰٓلئِك ٱَّلِين أنعم ٱ

126

76

َ و َيز ُ
ِين ٱ ۡهتَ َد ۡوا ُه ٗدى َوٱ ۡل َبَٰقِ َيَٰ ُ
يد ٱ َّ ُ
َّلل ٱ ََّّل َ
ت..
ه
ِ

241

97

ش بهِ ٱل ۡ ُم َّتق َ
َ َّ َ َ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ َ َ
ي..
ِ
فإ ِنما يَسنَٰه بِل ِسان ِك َلِ ب ِ ِ

3-14

سورة اۡلنبياء
5

َ ۡ َ ُ ي َ ۡ َ َٰ ُ
ث أَ ۡح َلَِٰۢم بَل ٱ ۡف َ َ
َتى َٰ ُه..
بل قالوا أضغ
ِ

35

62

َ ُ ي َ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ
َ َ َ
ۡ
َ
ُ
َٰٓ
َٰ
قالوا ءأنت فعلت هذا أَِبل ِهتِنا يإِبرهِيم..

126

22

َ َ َ
َ ي َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
َّلل لف َس َدتا ۚ..
ل ۡو َكن فِي ِهما ءال ِهة إَِل ٱ

141

سورة اۡلج
51

َ ُ َ َٰٓ َ
َ َّ َ َ َ ۡ ي َ َ َ ُ َ
ج ِزين أولئِك..
وٱَّلِين سعوا ِ
ف ءايَٰتِنا مع َٰ ِ

14-3

سورة المؤمنون
36

ُ َ َ
َ َ َ َ
۞ه ۡي َهات ه ۡي َهات ل َِما توع ُدون..

499

سورة انلور
39

َ َّ َ َ َ ُ ي َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ
َساب بق َ
َ
َ
يع ٖة..
ك
وٱَّلِين كفروا أعم َٰلهم
ِِ

37

َ
َّ ُ ۡ
ۡ َّ
َ
رِ َجال َل تل ِهي ِه ۡم ت َِجَٰ َرة َوَل َب ۡيع عن ذِكرِ ٱَّلل ِ..

83

8-7

َ َ ُ َ َ َٰ َ َّ ُ َ ۡ ُ ُ
َ
َ
َّ
وقالوا ما ِل هذا ٱلرسو ِل يأكل ٱلطعام..

25

447

-118-71
128

5-4

ۡ َ َ ي َّ ي ۡ
َ َ َ َّ َ َ َ
ِين كف ُر يوا إِن هَٰذا إَِل إِفك..
وقال ٱَّل

35

23

َ ي َ
َ ُ
َ
َ وقد ِۡم َنا إ ِ ََٰل َما ع ِملوا م ِۡن ع َم ٖل..

75

12

َ
َ َۡ
إَِذا َرأت ُهم مِن َّمكن بَ ِعي ٖد..

76

سورة الشعراء
171-170

َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َجع َ
ي..
فنج ۡينَٰ ُه َوأهل ُه يۥ أ ِ

13

156-153

َ ُ ي َّ َ ي َ َ َ ۡ
َّ
َ
ُ
َ
قالوا إِنما أنت مِن ٱلمسحرِين..

19

سورة القصص
28

َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ
ي..
قال ذل ِك بي ِن وبينك أيما ٱۡلجل ِ

110

7

ََۡ َ َۡي َ ُ ُ َ َ ۡ َ
َل أ ِم م َٰٓ
وأوحينا إ ِ َٰٓ
ۡرضعِيهِ..
وس أن أ ِ

146

77

َ ي َ َ َٰ َ
َ
ك ٱ َّ ُ
َّلل ٱ َّل َار ٱٓأۡلخ َِرة..
َ وٱ ۡب َتغِ فِيما ءاتى

260

34

َ
َ ُ ُ َۡ
ٗ
َ وأ ِخ هَٰ ُرون ه َو أف َص ُح م ِِن ل ِ َسانا..

247

59

َ
َ َ َ َ َ ُّ َ
ك ُم ۡهل َِك ٱلۡ ُق َر َٰ
ى َح َّ َٰ
ت َي ۡب َعث..
وما َكن رب

434

سورة العنكبوت
51-50

َ َ ُ ََۡ ي ُ َ َ َ
َ
نزل عل ۡيهِ َءايَٰت مِن َّربِهِ..
وقالوا لوَل أ ِ

24

سورة الروم
3-1

ال ي يم ُ ١غل َِبت ٱ ُّلر ُ
وم..
ِ

448

142

سورة السجدة
21

َۡۡ َ
َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ
َٰ
اب ٱۡلدّن..
ونلذِيقنهم مِن ٱلعذ ِ

76

8

َ َ
َ َ َ
ُ
ث َّم َج َعل ن ۡسل ُهۥ مِن ُسلَٰلةٖ..

289

سورة اۡلحزاب
46

َس ٗ
اجا ُّمن ٗ
َ و َداع ًِيا إ ََل ٱ ََّّللِ بإ ۡذنِهِۦ َو ِ َ
ِريا..
ِ
ِِ

76

سورة سبأ
5

ف َء َايَٰت ِ َنا ُم َعَٰجز َ
َ وٱ ََّّل َ
ِين َس َع ۡو ِ ي
ين..
ِِ

14

38

ف َء َايَٰت ِ َنا ُم َعَٰجز َ
َ وٱ ََّّل َ
ِين ي َ ۡس َع ۡو َن ِ ي
ين..
ِِ

14

43

َ ُ
َ َي
َ
ِإَوذا ُت ۡت َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َ
ت قالوا َما هَٰذا ..

ل علي ِهم ءايَٰتنا بيِنَٰ ٖ

36

سورة فاطر
44

َۡ
َ ُ
أَ َو ل َ ۡم يَس ُ
ِريوا ِف ٱۡل ِ
ۡرض ف َينظ ُروا..

13
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70-69

َ
َ َّ َ
لش ۡع َر َو َما يَۢنبَ ِغ َُل ۚ يۥ..
َ و َما عل ۡمنَٰ ُه ٱ ِ

36

سورة الزمر
73

َ وس َ
ِيق ٱ ََّّل َ
ِين ٱ َّت َق ۡوا َر َّب ُه ۡم إ ِ ََل ٱ ۡ َ
ۡل َّنةِ ُز َم ًرا..

68

23

َ
ٱ َّ ُ
َّلل نَ َّز َل أ ۡح َس َن ٱ ۡ َ
ِيث ك َِتَٰ ٗبا ُّمتَ َ َٰ
شب ِ ٗها..
ۡلد ِ

146

449

سورة فصلت
26

َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ِين كف ُروا َل ت ۡس َم ُعوا..
وقال ٱَّل

95-35

سورة الشورى
31

َۡ
َ و َما ي أَ ُ
نتم ب ُم ۡعجز َ
ين ِف ٱۡل ِ
ۡرض..
ِ ِ ِ

17

18

َ
ۡ
ۡ ۡ
أ َو َمن يُنَ َّش ُؤا ِف ٱۡل ِل َيةِ َو ُه َو ِف ٱل َِص ِ
ام ..

228

سورة اۡلحقاف
32

ب َد ِ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ
َ و َمن ََّل ُُي ۡ
جزٖ..
اع ٱَّللِ فليس بِمع ِ
ِ

15

سورة اَّلاريات
29

ََََۡ
َ َّ َ َ َّ
َُ
ك ۡ
ت..
ت ٱ ۡم َرأت ُهۥ ِف َصة ٖ فص
فأقبل ِ

13

34

ۡ
َ ُ َ
ََُۡۡ
َ
َ
ي
َٰ
ِيث مِثلِهِۦ إِن َكنوا ص ِدقِي..
فليأتوا ِِبد ٖ

31

سورة انلجم
23

ۡ َ َّ ي َ ۡ َ ي َ َّ ۡ ُ ُ َ ي َ ُ ۡ َ َ َ ي ُ ُ
إِن ِه إَِل أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم..

68

سورة الرۡحن
24

ۡ
َ ََۡۡ
نش ُ
ۡل َوار ٱل ۡ ُم َ َ
َ و َ َُل ٱ ۡ َ
ات ِف ٱِلَ ۡح ِر كٱۡلعل َٰ ِم..
ِ

73

20

َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ
ان..
بينهما برزخ َل يبغِي ِ

110

15-14

ۡ
َ ۡ َ َّ
ۡ َ
َ خلَ َق ٱ ِۡل َ َٰ
نس َن مِن َصلص َٰ ٖل كٱلفخارِ..
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سورة اۡلش
21

َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
َ
ۡ
ُ
لو أ َ
نزنلَا هَٰذا ٱلق ۡر َءان َٰ
َع جب ٖل ل َرأيتهۥ..

144

سورة اۡلمعة
5

َ َ ُ َّ َ ُ ُ
َ ُ َ َۡ ُ َ َ َ
ِين ۡحِلوا ٱ ََّل ۡو َرىَٰة ث َّم ل ۡم َي ِملوها ك َمث ِل..
مثل ٱَّل

72

4

َ ََۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ك أَ ۡج َس ُ
ام ُه ۡم..
جب
ِ۞إَوذا رأيتهم تع ِ

69

سورة اۡلاقة
6

َ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ
َ
َ
َ
َ
ۡ
يح َصَص َعتِيةٖ..
وأما َعد فأهل ِكوا بِرِ ٖ

69

8-3

َ َ ي َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َّ ُ
ۡلٓاقة..
وما أدرىك ما ٱ

124

سورة اۡلن
15-12

َۡ
َ و َأنَّا َظ َن َّنا ي أَن َّلن ُّن ۡعج َز ٱ َّ َ
َّلل ِف ٱۡل ِ
ۡرض..
ِ

12

سورة القيامة
18

َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
فإِذا قرأنه فٱتبِع قرءانهۥ..
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سورة انلازَعت
45

َۡ َ
إ َّن َما ي أَ َ
نت ُمنذ ُِر َمن ُيشى َٰ َها..
ِ

256

سورة انلاس
4-3-2-1

ُۡ َ ُ ُ
وذ ب َ
ب ٱنلَّ ِ
اس..
ر
قل أع ِ ِ
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