قراءة في إعجاز القرآن
الشيخ أمين نايف ذياب
المقدمة
هدف هذه القراءة
تهدف هذه القراءة إلى إعادة بناء الفكر اإلسالمي في موضوع خطير جدا  ،هو موضوع إعجااز
القرآن  ،ذلك أن اإلعجااز يعرارا ا ن لقاراءاد جديادة ج بتجار تطاور ال؛ررفار ج لتطاور الر ا مان
جهر أخرى  ،لبدعوى عدم توقف ال؛ررفر عند ال؛اضين من جهر ثانير  ،ليسعشهد دعاة عادم العوقاف
عند ال؛اضين با ياد ال؛نددة بالعوقف عند ما لرثوه عان ا بااء  ،لهاذه هاي ا يااد َ ِ ال قإذاا ققيا اُ لاها
َّللا قااالوا با ْ
اتَّبقروا اما أا ْنزا ال َّ
اُ ناعَّبقام اماا أا ْلفا ْينااا اع ايْا قا آباا اءنااا أا اللا ْاو اااانا آبااامه ْ ع يا ْر قق اونا ااايْالا ي الع يا ْهعاادلنا
(البقرةَ 170لقولا َ ِ ال قإذاا ققي اُ لاه ْ تا ارالا ْوا قإلاى اما أا ْنزا ال َّ
الرساو قل قااالوا اسسْابناا اماا ال اجا ْدناا اع ايْا قا
َّللا ال قإلاى َّ
آباا اءناا أا اللا ْو ااانا آبااامه ْ ع يا ْر ا؛اونا ااايْالا ي الع يا ْهعاادلنا ل(ال؛ا:ادةَ 104لقولاا َ ِ قااالوا أا قجالْعانااا قلعا ْ قفعانااا اع َّ؛اا
ا ال اما ن ْاتن لاك ا؛ا قب؛ؤْ قمنقينا ل (يونسَ 78لقال ترالى
ال اج ْدناا اع ا ْي قا آ ابا اءناا التاكونا لاك ا؛ا ْال قكب قْر اياء فقي ْاْل ا ْر ق
َ ِ قاااالوا ال اج ا ْدناا آباا اءناااا لا اهااا اعابق ادقينا ل (اْلنبياااءَ 53لقولااا ِ قاااالوا باا ْ
اُ ال اج ا ْدناا آباا اءناااا اا اذالقكا يا ْفرا ااونا ل
َّللا قااالوا اب ْ
(الشرراءَ 74لقال أيضا ِ ال قإذاا ققي اُ لاه اتَّ قبروا اماا أا ْنازا ال َّ
اُ ناعَّ قبام اماا ال اجا ْدناا اع ايْا قا آ ابا اءنااا أا اللا ْاو
ش ْي ا
ااانا ال َّ
ير ل (لق؛انَ 21لمث ها قولا ترالى َ ِ با ُْ قاالوا إقنَّا ال اج ْدناا آباا اءناا
ب ال َّ
طان يادْعوه ْ إقلاى اعذاا ق
س قر ق
س ْناا قم ْان قا ْب قاكا فقاي
ار قه ْ م ْهعادلنا ل (الزخرفَ 22لفي آير قال َ ِ ال ااذالقكا اما أا ْر ا
اع اى أ َّم ٍر ال قإنَّا اع اى آثا ق
ار قه ْ م ْقعادلنا ل (الزخرفَ23
قا ْريا ٍر قم ْن ناذ ٍ
قير قإ َّع قاا ال معْ ارفوهاا قإنَّا ال اج ْدناا آباا اءناا اع اى أ َّم ٍر ال قإنَّا اع اى آثا ق
لير القارئ ل قارآن لجاود آيااد معراددة فاي هاذا ال؛وضاوع يار هاذه ا يااد  ،لال ريا ااُ
ال رابر أنـه في سالار إرارار ع اى الع؛تاور ساول ماورلف الفرقار لال؛اذه  ،فاي اثيار مان قضاايا
الفكر اإلسالمي  ،لمواضيم اإلي؛ان  ،لايفير أخذ اْلسكاام  ،للاـهذا ي؛عنراون لبارفه فياا مان الشادة
لالتدة لالنظر بازدراء ل؛ن يدعو إلعادة النظر في قضير خ ق القرآن مثال ج فيرفضون إعاادة النظار
أن قبول البتث َّ
بالقول ال؛ورلف [ بأن القرآن ير مخ وق ] مم َّ
باين
باأن القارآن مرجاز دلياُ لاضاب ق
ع ى اون القرآن مخ وقا  ،فكُ مرجازة لاا تراالى مخ وقار  ،لاوناا يار مخ اوق لايس منطوقاا باا مان
الوسي  ،لليس مفهوما من دععد أخرى ير دعلار ال؛نطاوق  ،باُ هاو مجارد مضااهاة لقاول اليهاود
لالنصارى في قدم الك ؛ر  ،فإن هؤعء دعاة العجدياد لاإلباداع لالتداثار يقي؛اون الادنيا لع يقردلناـها ،
ع ى فعب مثُ هذه ال؛واضيم  ،ف ؛اذا تباينت مواقفه ؟ فه مم جديد القول لليسوا مم إعادة النظر في
مثُ هذه ال؛واضايم ؟ للقفاوا عهثاين عناد تق ياد مان ع يجاوز تق ياده و مان منظومار اْل:؛ار ال؛رارلفين
.
من الضرلري العفريق بين ال؛ررفر النامير باسع؛رار ـ لهذا الن؛او مط اوب لضارلري  ،لهاو
ارط من ارلط تقدم ال؛ررفر ـ لباين القطيرار ال؛ررفيار ال؛ يار ل ؛اضاي ال؛ررفاي ج لبنااء مادلوعد
تأسيساير جديادة ل ؛ررفار ـ لهاذه تصا ب جز:ياا لاابره نظريااد الر ا ـ للكنهااا ع تصا ب ل ؛ررفار فااي
قضايا اْلنسنر  ،أل مج؛وعار القاي  ،أل ال؛ادرااد ال؛بنيار ع اى عاال الشاهادة  ،أي [مواضايم اإلي؛اان
اْلساسااير لالضاارلرير] لع يجااوز أي متاللاار ل عجديااد ال؛ررفااي ت؛تااال لبااـهعانا لمنكاارا لزلرا ِ ،
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الإقنَّها ْ لاياقولااونا م ْن اكااراي قماانا ْالقاا ْاو قل الزلراي ل لع يصااب العوقااف ال؛ررفااي عنااد ال؛اضااي  ،أل العتريااف
ل ؛ررفر باس هي؛نر الكهنود .
اعع؛اداي ع ى ما سبق َّ ،
فإن ال؛ط وب هو ن؛و ال؛ررفر ج لليس ير ذلك ج أي بقااء خايم معصاُ
بين ال؛اضي لالتاضر  ،ل ير ذلك هو ضياع الهوير ج لعدم اإلمساك بشرط العقدم .
يج؛م الباسثون ع اى َّ
أن ج؛يام الدراسااد ال؛وجاودة فاي العاراف عناد ال؛سا ؛ين ج بادأد مقعرنار
بالقرآن الكري  ،لاقعصرد هذه الدراساد بادئ اْلمر ع ى ال سان الرربي  ،إذ تنـزل با القرآن الكري
 ،لهاو اعااب يار سيااة الرارب ت ييارا أساسايا ااامال  ،فانعقاُ الرارب مان دلر القاي الفرديار لالتياااة
سا ْنااكا قإ َّع ار ْس ا؛اري
القب يار إلاى سيااة الرس؛ار لالهدايار ل بشارير ج؛رااء ج تصاديقا لقولاا تراالى َ ( ال اماا أا ْر ا
قل ْ ارالا؛قينا (اْلنبياءَ. 107
تقعصار ع اى نار القارآن
أثار القرآن الكري سراري فكريري ابيرةي في سا:ر أنواع ال؛ررفار ج ف ا
ْ
ا
لمااا يعصااُ بااا  ،بااُ ااا؛ ت ع ااوم ال اار فااي مدلولااـها الواساام  ،لاااانوا بتااق مباادعين بـهااـا  ،فأباادعوا
الـ؛راج ا؛رج الرين ل خ يُ بن أس؛د الفراهيدي  ،لقد أبادع الخ ياُ بان أس؛اد نفساا ا؛اا هاو مشاهور
ع ا الراارلا ج ل؛ررفاار الشاارر فكاان فعتااا أي فااعب  ،لجاااء ت ؛يااذه سايبويا ليؤلااف الكعاااب فااي قواعااد
ال سان الرربي  ،لسار السابقون مسيرتـه ال؛ررفير عقدا أثر عقد  ،ا؛ ت الكثيار مان سقاول ال؛ررفار
ال؛عر قاار باإلسااالم َ ار ا العوسيااد  ،منعجااين منهجااا خاراا ي بر ا العوسيااد  ،هااو ع ا الكااالم لالعفسااير ،
لأرول الفقا  ،لع مصط ب التديث  ،لع اوم ال ساان الررباي  ،بتياث لرافت ع اوم ال ساان بأناـها
مفعاح الر وم  ،أل ال؛عر قر بالتياة  ،االعاريخ سيراي لم ازي  ،لالج رافيا  ،لالف ك  ،لع وم التيوان ،
لالط  ،لع الطبيرار  ،لالكي؛يااء  ،لالنبااد  ،لالهندسار  ،لالرياضاياد  ،ف ا يباق سقاُ مان سقاول
ال؛ررفر إعَّ لله باع فيا .
ظ َُّ القرآن الكري نبرا ع ينضا لتراار فكريار مباراار  ،يعقادم الفكار سانر براد سانر  ،لي؛ساك
ال؛س ؛ون مررفيا بشرلط العقدم ـ ر ترايز ال؛ اك الجباري الرضاوا ـ مناذ تاولي مراليار بان أباي
سفيان الخالفر  ،بالقيام ع ى اإلمام التق  ،بالسفهاء من الررب  ،الذين لا ياع؛كن اإلساالم فاي نفوساه
ت؛كنا قويا  ،لمم تبااير القرن الخامس الهجري سدف مع يران اْللل َ سيطرة السالجقر العرك ( أي
الرج الداخ ين في اإلسالم سديثا ع ى الدللار  ،ففاي هاذه السايطرة تا فصاُ الطاقار الرربيار ـ لهاي
طاقر اجعهاد لأداء ـ عن الطاقر اإلسالمير لهاي طاقار مرااني ( طاقار الرربيار هاي ال ساان ب؛اا فياا مان
قدرة ع ى تأديار مرااني اإلساالم لال؛ع يار الثااني َ هاو رادلر الوثيقار القادريار سانر 408هاـ  ،لهاي
لثيقر منرت اعجعهاد في الفكر ( أي في قضايا اإلي؛ان لقضايا ال؛ررفر الر ؛ير لاإلنساانير لظهارد
الدعوة ل عق يد ال؛ذهبي  ،لقام الساالجقر أهاُ القاوة الرساكرير بقعاُ مفكاري ال؛رعاـزلر بالدرجار اْلللاى
لسانده الر ؛ اء الـ؛عنفذلن من أهُ الفعوى ج؛اعر اْلااعرة لأهُ التديث بالعصافير الجسادير ل رامار
لكُ من هو من أهُ العوسيد لالرادل ( ال؛رعاـزلر ت اك هاي التقاا:ق العاي ق بات لضام ال؛ررفار رأساا
ع ى عق .
إعجاز القرآن
القرآن الكري هو االم هللا  ،نزل با الرلح اْلمين  ،ب سان عربي مبين  ،ع ى نبي الهدى مت؛د
بن عبد هللا ـ ر واد هللا ع يا ـ لهداير الثق ين  ،يعض؛ن لفت نظر ل كون ال؛نظور ل عفكر فياا ل وراول
إلى مررفر هللا  ،لبهذا النظر يصُ ال؛ك ف إلى اإلي؛ان  ،لفي القرآن أيضا أمر لنـهيا لع يه؛اا مادار
الشااريرر  ،ليتااوي الوعادا بااالثواب لالوعيااد بالرقاااب  ،أي يااوم الجاازاء  ،لقصصاا ي عاان أسااداف لأما
ماضير  ،لأخباراي عن عوال ا:بر االجن لال؛ال:كار  ،لأماوراي آتيار  ،مثاُ البراث لالتشار لالتسااب
لقيام الساعر  ،اُ ذلك في سبيُ بناء اإلنسان اْلفضُ لاْلا؛ُ الذي يس؛و في درجاد الرقي 0
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ترني هداير الثق ين َ له؛ا اإلنس لالجن  ،هداير اإلنس ت؛ت ببرث رسول الهدى مت؛د ـ را ى
هللا ع يا لس ـ لقد ت؛ت هداير البيان لالدعلر لـه عبر اتصال الرسول التي مم البشر  ،قال ترالى َ
س ْنااكا اااهقداي
س ْنااكا ااا قهداي المباشقراي الناذقيراي ل (اْلسزابَ 45لقولا ترالى َ ِ قإنَّا أا ْر ا
ي قإنَّا أا ْر ا
ِ ياا أايُّ اها النَّبق ُّ
الم ابشقراي الناذقيراي ل (الفعبَ 8لأاد القرآن اعتصال الـتي بأنا مثُ اتصال موسى بفرعاون قاال تراالى َ
سا ْناا قإلااى فق ْر اع ْاونا ارساوعي ل (ال؛زماَُ 15لبراد ااهادتا
س ْناا قإلايْك ْ ارسوعي اااهقداي اع اايْك ْ اا ا؛اا أا ْر ا
ِ قإنَّا أا ْر ا
ع ى ال؛ب ين لانعقالا إلى الرفيق اْلع ى تتولت ال؛ه؛ر اتالر رسالير لألمر اإلسالمير قاال تراالى َ ِ
اا قهيداي ل(البقاارةَ ماان
الرساول اع اايْك ْ ا
ااَّ الياكااونا َّ
سااطا ي قلعاكونااوا اا اهداا اء اع اااى النَّا ق
ال اااذالقكا اجرا ْنااااا ْ أ َّماري ال ا
ا ير. 143
أ َّما هداير الجن فقد ت؛ت ب ير اعتصال التي قاال تراالى َ ِ ق ْ
ي أانَّاا اسْاعا ا؛ ام نافاار مقانا
اُ أ ق
اي قإلاا َّ
لس ا
الر ْاا قد فام امنَّاا بقا قا اللا ْان ن ْش قاركا بق اربقنااا أا اساداي ل (الجاـنَ2 ،1
س ق؛ ْرناا ق ْرآنا ي اع اجبا ي * يا ْهدقي إقلاى ُّ
ْال قج قن فاقاالوا إقنَّا ا
لاُ ما يقال خالف ذلك من مزاع ج براد إع؛اال الفكار فاي قولاا تراالى َ ِ قإنَّاا يا ااراا ْ ه ااو القا قبي اا قم ْان
اسيْث ع تا ار ْلناه ْ ل ت اردُّ درايري لعرارضها الصريب مم القرآن الكري .
ال؛ساا ؛ون ا هاا معفقااون ع ااى اونااا مرجااازاي  ،للكاانه مخع فااون سااول ساار إعجااازه  ،لهاااذه
اعخعالفاد متصورة في ث؛انير ألجا في الزمن الكالسيكي  ،أي من النباوة إلاى ماا قباُ ناـهاير القارن
الخامس الهجري  ،إذ ترجب لاسعقر برد ذلك رأي عبد القاهر بن عبد الرس؛ن بن مت؛د الجرجاني د
471هـ  ،برد ما اسعفاد من ن ظريار الانظ العاي بادأد تضاب مان الجااسل إلاى التباا:ي ( أباو ع اي إلاى
القاضي عبد الجبار من اون اإلعجاز يعج ى في نظ القرآن ع ير 0
د أا َّن لاها ْ أا ْجاراي اا قبياراي
صا قل اتا ق
قي أا ْق اوم اليباشقر ْال؛ؤْ قمنقينا الَّذقينا يا ْر ا؛ ونا ال َّ
ِ قإ َّن اهذاا ْالق ْرآنا يا ْهدقي قل َّعقي ه ا
ل (اإلسراءَ9
لقد تتدى القرآن الكري الررب الراربر لالررب ال؛ساعرربر ْ
أن ياأتوا ب؛ثاُ القارآن قاال تراالى ِ
فا ْياأْتوا بق اتدقي ٍ
را قدققينا ل (الطورَ( 34م فرجزلا ج؛يرا عن اإلتيان ب؛ث ا  ،للذلك قال
ث قمثْ ق قا إق ْن ااانوا ا
اجعا ا؛ ار ق
ترالى َ ِ ق ُْ لا قال قن ْ
ت ْق
آن ع ايأْتونا قب ق؛ثْ ق قا اللا ْو ااانا اب ْرضه ْ
اْل ْنس ال ْال قج ُّن اع اى أا ْن ايأْتوا قب ق؛ثْ قُ اهذاا ْالق ْر ق
ه ا
ظ قهيراي ل (اإلسراءَ( 88ك للـهذا خفف هلل عانه العتادي  ،فصاارلا مطاالبين ْ
أن ياأتوا برشار
قلبا ْر ٍ
ان اسْاعا ا
سور من مث ا قال ترالى َ ِ أا ْم ايقولونا ا ْفعا اراه ق ُْ فاأْتوا قب ار ْش قر س او ٍر قمثْ ق قا م ْفعا ار ايا ٍ
ط ْرع ْ
د الادْعوا ام ق
را قدققينا ل (هودَ( 13ك لإذ عجزلا أيضا  ،تتاول العتادي إلاى اإلتياان بساورة
لن َّ ق
َّللا قإ ْن ا ْنع ْ ا
قم ْن د ق
ان اسْاعا ا
َّللا
لن َّ ق
لاسدة من مث ا قال ترالى َ ِ أا ْم ياقولونا ا ْفعا اراه ق ُْ فاأْتوا بقس ا
ط ْرع ْ قم ْان د ق
ورةٍ قمثْ ق قا الادْعوا ام ق
را قدققينا ل (يونسَ( 38ك لجاء العتدي مارة ثانيار فاي ال؛دينار قاال تراالى َ ِ ال قإ ْن ا ْناع ْ فقاي
قإ ْن ا ْنع ْ ا
راا قدققينا ل
لن َّ ق
َّللا إق ْن ا ْناع ْ ا
ار ْي ٍ قم َّ؛اا ن َّاز ْلنااا اع ااى اعبْا قدناا فااأْتوا بقس ا
اورةٍ قم ْان قمثْ قا قا الادْعاوا اا اهداا اءا ْ قم ْان د ق
(البقرةَ( 23م 0
يعبين من هذه ا ياد تتدي القرآن ل ررب في زمن العنـزيُ  ،لهذا هو العتادي القاا :إلاى ياوم
الدين  ،فال يصب الزع بااعشاف سر العتدي ـ بسب ما يعكشف عنا الر في مسيرتا الصاعدة ـ فهذا
فضال عن عدم لجاهعا  ،فهو يسعبطن عدم ظهور العتدي زمن العـنـزيُ  ،لهو زع ل ينقُ عن أسد
َّ
إن
ماان السااابقين ماان ال؛س ا ؛ين أل يااره  ،ليبنااى ع ااى هااذا القااول الخطياار القااول العااالي لهااو َ
مرارري النبي ل يؤمنوا برسالر النباي بادليُ ال؛رجازة  ،إذ ال؛رجازة يار مررلفار لاـه  ،ع اى َّ
أن
آياد العتدي ناطقار َّ
باأن اإلعجااز فاي منطاوق نصاا للايس فاي مرانياا  ،لانظار إلاى هاذه ال؛بااني فاي
القرآن برين الفاسر َ ( قب اتدقي ٍ
اورةٍ
اورةٍ قم ْان قمثْ قاا ( قبس ا
ث قمثْ ق قا ( قب ق؛ثْ قا قا ( قب ار ْش قار س ااو ٍر قمثْ قا قا ( قبس ا
قمثْ ق ا قا ف؛ااا ط بااا هللا ماانه اإلتيااان ب؛ث ااا نصااا  ،لع ي؛كاان س؛ هااا ع ااى ياار الاانر  ،فال؛راااني تابراار
ل ؛باني  ،قيُ َ قال الوليد بن ال؛ يرة ـ براد اساع؛اعا ل قارآن َ [ فاو هللا ماا مانك رجاُ أع ا باْلاارار
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مني  ،لع أع برجزه لع بقصيده مني  ،لع بأارار الجن  ،لهللا ما يشبا الذي يقاول اايالا مان هاذا ،
إن لقولا الذي يقول لتاللة َّ ،
لهللا َّ
لإن ع يا لطااللة لإناا ل؛ث؛ار أعااله م ادق أساف ا  ،لإناا لير او لع
ير ى ع يا  ،لإنا ليتط الذي تتعا ] .
سواء رب إسناد هذا القول ل وليد بن ال؛ يرة  ،أم ل يصب َّ
فإن أهُ السا يقر مان ال ساان الررباي
يدراون الفرق بين نر لنر بداهر ج لليس ببناء الدليُ ج إذ الدليُ من ع؛ُ أهاُ القاعادة لاْلراول
للهذا اخع ف أهُ القاعدة ع ى ألجا اإلعجاز .
إن زع من يزع َ َّ
َّ
إن العتدي باإلعجاز بدأ مم ألل ياوم نازل فياا القارآن  ،بادليُ أنَّاا مط اوب
مم ألل نزلل ل قرآن الكري اإلي؛ان باإلسالم لنبوة مت؛د ـ ر ى هللا ع يا لس ـ مثُ هذا القول خطأ
في فه ال؛رجزة  ،لهي أي ال؛رجزة ع تكون أرالي  ،بُ هي جواب ل؛ن أنكار رساالر النباي  ،أ َّماأ مان
قام عنده الدليُ عقال ع ى هللا  ،لأقام عق ا ع ى العس ي بتك؛عا َ إذ يخ ق الخ اق  ،لأناا مط اوب مانه
لأن ال؛خاالف متاسا َّ ،
فرُ التسن لاجعناب القبايب َّ ،
لأن مان قاال َ إنَّاا نباي لرساول فها يررفوناا
ليررفااون ساايرتا  ،فها يصاادقونا بااـهذه الاادع ، ُ:فخديجاار أل ع ااي أل زيااد أل هنااد باان أبااي هالاار اباان
خديجر لربي بيت ال؛صطفى أل ال؛أل من قريش لع ى رأسه أبي بكر لالزبير بن الروام لسارد بان
ج فه ا ليسااوا بتاجاار إلااى دليااُ اإلعجاااز  ،ليؤمنااوا بالشااهادة الثانياار  ،ماان يتعااا دليااُ
أبااي لقااا
اإلعجاز نوعان من الناَّ َ مرارر ل رسول مكابر  ،أل من ل يرارر الرسول من اْلجيال اإلنساانير
العي تأتي في ير زمن الرسول  ،لالذي يع؛رن دعواد الرسُ  ،يررف َّ
أن الرسُ ع يبدألن رسالعه
بالعتاادي  ،فااإبراهي ع يااا السااالم لا يقااُ َ إنااا نبااي  ،لدليااُ راادق دعااواي ْ ،
أن تضااروني فااي النااار
لأخر سالـ؛ا  ،ال؛رجازاد يظهرهاا فاي لاسادة مان ساالعين  ،بنااء ع اى ط ا مان ال؛رساُ إلايه أل
لتفل النبي سعاى ياؤدي رساالعا  ،لا ؛اا ااابر ال؛كاابرلن تراددد ال؛رجازاد  ،ففرعاون ااابر موساى
ْام
للهذا ترددد ال؛رجزاد قال ترالى َ ِ الأاد قْخ ُْ يااداكا فقاي اج ْي قباكا تا ْخار ْ با ْي ا
ضاا اء قم ْان اي قْار ساوءٍ فقاي تقس ق
آياااا ٍ
د إقلاااى فق ْر اعا ْاونا القا ْو قم ا قا إقنَّه ا ْ ااااانوا قا ْوم اا ي فاا قس اققينا ل لأاثاار ينااو إساارا:يُ العباارم لاْلسااال ر فعرااددد
ال؛رجزاد ع ى يد موسى له (الن؛َُ12
فصُ سول اإلعجاز
سكى أبو ع؛رل ا دمي قال َ قال أبو الهذيُ َ لرد اعاب ال؛هدي في س؛ ي من البصرة فت؛ ت
 .لاجع؛اام الناااَّ عنعزاعااي ماانه ج فنهيااعه  ،فبين؛ااا أنااا فااي لساام دج اار  ،إذ برجااُ قاارب زلرقااا ماان
ي أاياء من القرآن  ،فقيُ لي َّ
إن ب يعي عندك  ،فقد اتبرعك فااتق هللا
زلرقي فقال َ إني رجُ أاكُ ع َّ
و ق ت َ ف؛ا جنس ما أاكُ ع يك ؟ قال َ آياد توه؛ني أناـها معناقضار أل م تونار  ،ق ات َ ف؛ااذا أسا
أن أجيبك بج؛ ر  ،أل تساألني عان آيار و آيار  ،فقاال َ باُ الج؛ ار  .فق ات َ أتر ا َّ
إليك َ ْ
أن رساول هللا ـ
ر ى هللا ع يا لس ـ  ،اان من ألسم الررب ج ير مطرون ع يا في ل عا ج لأنَّا اان عند قوما من
أعقُ الررب  ،ع ي ْ
طران ع يا  ،قال َ أل ه نر  .ق ات َ فهاُ تر ا َّ
أن الرارب ااانوا أهاُ جاد ٍل لبياان ؟
قال َ ال ه نر  .ق ت َ فهُ اجعهدلا في تكذيبا ؟ قال َ ال ها نرا  .ق ات َ فهاُ تر ا أناـه تر قاوا ع ياا
بال؛ناقضر أل ال تن ؟ قال َ ال ها ع  .ق ات َ فععارك قاوله مام ع ؛ها بال ار ج لتأخاذ بقاول رجاُ مان
أن ع إلا إعَّ هللا  ،لأاهد َّ
اْلنباط و فقال َ أاهد ْ
أن مت؛د رسول هللا  ،افاني هذا و لانصرف لتفقا فاي
الدين و .
مرنى اإلعجاز
اإلعجاز من مادة ( ع ز  ،جاء في لسان الررب عبن منظور َ الرجز نقيه التزم  ،اع اجزا
اسر ] ل اعجزا اع ْجازاي فيه؛اا لتاأتي فاي لساان الرارب ع اى مرنياين َ اْللل
عن اْلمر يا ْرجز [ أي فعب ٍ
الضر ف لفقدان القدرة فعقول الررب َ عجز عن الشيء أي ضرف عنا  ،لتقول الررب َ عجزد عن
فالن ج إذا ل أقدقر ع يا ،
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متاللر العررف ع ى الوسدة اإلعجازير
هذه دعوة ل عررف ع ى مرنى قول َ (الوسدة اإلعجازير ج من الثابت َّ
أن القرآن تتدى الررب
ْ
بأن يأتوا ب؛ثُ هذا القرآن لإذ ا ؛ر القرآن تصدق ع ى َ
ج؛يرا
القرآن الكري ا ا .
.1
أي سورة من سور القرآن الكري .
.2
أي آير من القرآن الكري .
.3
أي جزء من أير آير تتت ارطين َ
.4
§ اْللل ليس سرفا من سرلف ال؛باني ـ أي سرلف اْلبجدير ـ أل ال؛راني ساواء ااان مان
[م ْن قن ْر ا؛رٍ]
سرف لاسد ـ مثُ الكاف ـ من قولا ترالى َ [ اا ق؛ثْ ق قا] أل الثنا:ي مثُ سرف من في قولا َ ق
الرا قسخونا ] ل ير ذلك من سرلف ال؛رنى فال يعيسر ل واسد
أل الثالثي مثُ لكن في قولا ترالى َ [لا قك قن َّ
إن ساارلف القارآن هااي سارلف عربياار اساا؛ا ي
أن ياأتي بااالترف ليقاول َ هااذا مان القاارآن  ،بااُ يقاال َ َّ
ْ
لروتا  ،أل َّ
أن يقال َ هذا لرد في القارآن اتارف مبناى ااذا مارة  ،لاتارف مرناى ااذا مارة  ،لفاي
السورة الفالنير اذا مرة لليس ير ذلك .
§ الثاني ليست ا ؛ر مفردة ج سواء اانت اس؛ا أل فرال أل سرفا  ،لقاد لرد بتاث
سرف ال؛رنى مم بتث سرف ال؛بنى عاعرااه؛ا في اعس  ،لهذه الفقرة بتث في الك ؛ر اس؛ا اانات
أل فرال  ،ل ال؛قصود الك ؛ر العي لردد في القرآن الكري  ،مثاُ َ هللا أل قاال  ،فاال يقاال َ هاذه قارآن
اري  ،سواء اانت ا ؛ر مفردة  ،أل ا ؛ر مضافر  ،أل ابا ج؛ ر مثُ َ يد هللا أل فوقه  ،لالضابم لكُ
ذلك موضوع العض؛ين  ،ف؛ا يصب تض؛ينا هو قرآن  ،لما ع يصب تض؛ينا ليس قرءاناا ي  ،ليفها مان
ذلك َّ
أن القرآن من ا ير َ هو ما اان ج؛ ر اس؛ير أل فر ير  ،دلن أي ت يير في سالـها .
§ لالسؤال َ أي من هذه اْلربرر هو ال؛رجز ؟ هذا سؤال يج الجواب ع يا من
قبااُ النابعاار الجاادد و لهااو سااؤال يعتاادى هااؤعء ال؛عألااـهر الجاه اار مررفيااا ج العااي تثااور عناادها مشاااعر
العقديس سين تتديد الوسدة اإلعجازير بأنـها السورة لليس أقُ من ذلاك ج ت؛اماا هاي مثاُ الادب الاذي
قعُ الطفُ ليت؛يا من ذبابر و .
الوسدة اإلعجازير َ هُ هي آير لاجدة فعكون (ال (البقرةَ 1لهاي آيار ل (ياـس لهاي آيار أيضاا
ان (الاارس؛نَ 64ل ياار ذلااك آياااد اثياارة فا ْ
اإن قااالوا َ ع  .له ا عبااد قااا :ون  ،فكي اف
لمثااُ (م ا ْدهاا َّمعا ق
العفريق بين ا ياد ؟ لما يتك فيها باإلعجاز ؟ لما ع يتك فيها باإلعجاز ؟ هُ ال؛ريار طول ا ير ؟
أل ت؛ام ال؛رنى ؟ أل البال ر لالفصاسر ؟ أيها هو ال؛ريار ؟ أياـها الساادة النوابات و لالساادة ال؛عألاـهر و
ورةٍ قم ْن قمثْ قا لع يدل لالنر ل يقاُ َ َّ
وو فإن قيُ َّ
إن ماا دلن الساورة لايس
إن قولا ترالى َ ِ فاأْتوا بقس ا
مرجزا لالنر في مث ا ِ فا ْ ايأْتوا قب اتدقي ٍ
را قدققينا ل ينطبق ع ى أي جزء يوراف بأناا
ث قمثْ ق قا قإ ْن ااانوا ا
قرآن  ،ي اردُّ ع يه بأن ا ير من القرآن قرآن  ،لسعاى الج؛ ار مان ا يار هاي قارآن أيضاا  ،لمام أناـه؛ا
قرآن ا؛ا مر  ،إعَّ أنـه؛ا ليسعا ع ى لرف اإلعجاز  ،فاْلعجاز هو ل قارآن ا اا  ،ثا لرشار ساور مان
مث ا  ،ث لسورة من مث ا  ،لمفهوم الردد هو مفهوم سصر  ،لكن الكارثر هو في اعوجا الفه  ،ذلاك
أنااـه يجه ااون أسااباب تساا؛ير السااورة بأنااـها سااورة  ،ناااظرين ع ااى ال ال ا إلااى البال ار فااي الاانر ،
لالبال ر يقينا ليست اإلعجاز  ،فالسورة رارد سورة لخصا:ر لـها َ أه؛ها الوسادة ال؛وضاوعير ،
فكُ سورة تفقد جزءا منها فقدد الوسادة ال؛وضاوعير ْ ،
لإن اساعبدلت ا ؛ار مكاان ا ؛ار فقادد الناسيار
الج؛الير في السورة  ،فكُ سورة ـ سعى سين الرجز عن إدراك ذلك ـ هاي مخع فار عان يرهاا  ،ع اى
َّ
أن منطوق النر جرُ الوسدة اإلعجازير ع ى اْلقُ هي السورة .
تتديد السورة في القرآن ليس تقسي؛ا من الصتابر  ،بُ هو تقسي من هللا ترالى  ،ا؛ا يعباين مان
مرطياد تدلين القرآن ـ إعَّ ما قيُ عن سورة العوبر  ،لهاو قاول ضاريف ج ع يصا؛د أماام البتاث ،
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لسورة  ،لتج؛م س اوراي  ،لالعرجيب الواضب أنـها أي الج؛م ب ير ه؛ز  ،فيكون مرنى السورة ال؛نـزلر
من منازل اعرتفاع  ،لس؛ي سور ال؛دينر سورا لت؛ايعا ما يتوياا بساب ارتفاعاا  ،لفاي هاذا ال؛رناى
قول ناب ر بني ذبيان في مدح النر؛ان بن ال؛نذر م ك التيرة َ
أالاـ ْ تا ار أا َّن هللا أ ْع ا
ورةي تا ارى ا َُّ ام ْكٍ دلنا اها ايعاذا ْبذاب
طاكا س ا
ْ
قصارد عنهاا مناازل ال؛ اوك ،
يرني الذبياني في ذلك أعطاك منـزلر من منازل الشارف  ،العاي
فهي سورة عرتفاعها لع و قادرها بساب خصاا:ر هاي ع يهاا  ،لع ي؛كان تسا؛ير ساورة مان القارآن
بأنااـها سااورة ج إذا نقصاات آياار أل ا ؛اار ج أل اسااعبدلت بااـها ا ؛اار خااار القااراءاد ال؛عااواترة  ،لقااراءة
ا ساد أل القراءاد الشاذة ليست قرءانا ي  ،فهُ أدراع ذلك أيها السادة ؟ و
يعرت ع ى ما سبق َ إ َّما اْلخذ بنظرير اإلعجااز الشاامُ ج ليعولاد عنهاا لجاود آيااد مرجازة ،
اوح
لأخرى ير مرجزة  ،ليقال له ماذا تقولون في قولا ترالى َ ِ قإنَّا أا ْل اس ْيناا قإلايْاكا اا ا؛اا أا ْل اس ْينااا قإلااى ن ٍ
س
وب ال ْاْل ا ْسبا ق
ساى الأاي ا
اط ال قعي ا
الالنَّبقيقينا قم ْن با ْر قد قه الأا ْل اس ْيناا إقلاى إقب اْراهقي ا الإق ْس ا؛ا قعي اُ الإق ْس اتاقا اليا ْرق ا
ُّاوب الياون ا
الهاارلنا الس ا ْي ا؛انا الآتا ْيناا داالدا زا بوراي ل أهي مرجزة لوسدها ؟ له ع بد نافون لذلك  ،ف؛ا هو بادي ه ؟
الصرفر ا؛ا هي عند ابن سزم لهي قولا َ َّ
إن اُ ا ؛ر قا:؛ر ال؛رناى  ،ير ا أناـها إذا
أل اْلخذ بنظرير ق
ت يت من القرآن  ،فإنـها مرجزة  ،ع يقدر أسد ع ى الـ؛جيئ ب؛ث ها أبدا ْ ،لن هللا ترالى سال بين الناَّ
بااركا
لبين ذلك  ،في اليسير من القرآن لفي اثيره  ،ليرد ع ى ابن سزم قصر قاول ع؛ار أل ياره َ تا ا
سن ْالخالقينا قبُ نزللها في آير َ ِ ث َّ اخ ا ْقناا النُّ ْ
طفاارا اع اقااري فا اخ ا ْقنااا ْالرا اقاارا مضْا اري فا اخ ا ْقنااا ْال؛ضْا ارا
هللا أا ْس ا
س ْوناا ْال قر ا
قع ا
اركا َّ
سن ْالخاا قلققينا ل (ال؛ؤمناونَ 14لكان عناد
َّللا أا ْس ا
ظاما ي فا اك ا
ام لا ْت؛ا ي ث َّ أا ْنشاأْنااه اخ ْ قا ي آخ اار فاعا اب ا
ظ ا
ابن سزم َ َّ
إن الك ؛ر معى ذارد في خبر ـ ع ى أنـها ليست قرءانا ـ فهي ير مرجازة  ،فاابن سازم ع
يرع؛د العت يُ ال وي بُ يرع؛د منطوق النر ع ى الظاهر لليس ع ى ال؛رنى .
فا:دة ل عفكر لاعععبار
أبن سزم يقول َ بالصرفر  ،لقولا قري من الضرب اْللل الذي قالت باا ال؛رعاـزلر  ،لهاو قاد
رد سديث البخاري في سرمر ال ناء لال؛رازف إذ أباسه؛ا  ،لهو قد قال بوفاة عيسى بن ماري ليرياده
هللا سيا عند نزللا  ،لهو قد هاج اْلااعرة هجوما ع هوادة فيا في اثيار مان مقاعتاـه  ،لهاو سا يم
ب سانا ع ى أبي سنيفر لمالك  ،لمم ذلك ليس متال ل هجوم من قبُ أهُ التديث لاْلااعرة لالسب
أنا يري طاعر التكاام ْ ،
لإن ظ ؛اوا  ،أل فساقوا  ،لهاذا يفسار سقيقار الهجاوم ع اى ال؛رعاـزلر  ،لر ا
خرل ال؛رعـزلر من التياة الفكرير ل ؛س ؛ين  ،لمم َّ
أن الـ؛رعزلر طورد نظريار الصارفر إلاى نظريار
الاانظ  ،إعَّ َّ
أن نااار الراادالة لالب ضاااء ع زالاات موجااودة عنااد ج؛اام اإلسااالميين ـ دلن اسااعثناء ـ بااال
بصيرة لع تبصر  ،لع سجر لع دليُ  ،بُ ه ع ى مورلف الر؛اى  ،لرادق هللا تراالى إذ يقاول فاي
س قبيالي ل (اعسراءَ. 72
اعابا َ ِ ال ام ْن ااانا قفي اه قذ قه أا ْع ا؛ى فاه او قفي ا ْ قخ ار قة أا ْع ا؛ى الأا ا
ض ُُّ ا
لـ؛اذا ع زال الهجوم اْلع؛ى ي فه ؟ أعن قراءة فاسصر ل؛واضيم اعخعالف ؟ أل هو ال؛ورلف
القاتُ ؟ جااء فاي تر ياق ( السايد بان عباد ال؛قصاود بان عباد الارسي لهاو متقاق النكات لالرياون أي
تفسير ال؛الردي عند ذاره الصرفر توثيقا لرأي قيُ في اإلعجاز في الهامش رق ( 32ما ي ي َ
ضرَّفاا ايخ اإلسالم ابن تي؛ير رس؛اا هللا للرافا بأناا أضارف اْلقاوال لهاو قاول
(( لهذا الوجا ا
أهُ الكالم  .لقد ردَّ هذا الوجا أيضا اإلمام الخطابي ليشاير إلاى ال؛رجام بقولاا (( راجام الادقا:الق
( 155/1ثالف رسا ُ:في إعجاز القرآن ل خطابي  . 21يالسل أنا ل يشر إلى مرجرا عن ابن تي؛ير
.
اإلعجاز في النظ ليس ير
ما هو النظ َ النظ في القرآن الكاري هاو فاي التارلف فاي الك ؛ار لفاي ترتيا الك ؛ااد لفاي
تراق الج؛ُ لابا الت؛ُ في ا ير لفي ترتي ا ياد لفي مفععب السورة لفي خعام السورة أي ج؛ ر
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ترتي السورة بدءاي من أللها إلى آخرها لمن الطبيري اسعواء السورة ع ى ع و في الصاور البيانبار ،
لال اير في الفصاسر  ،لااع؛ ت سرلف ا ؛اد القرآن ع ى نظ أدى إلى جارَّ باديم لنساق راوتي
يثير التس ليرهف الذلق للذلك قيُ الكالم في الرربير ع ى ثالثر أضارب َ اارر  ،لنثار  ،لقارآن ،
لالتقيقر أنا نثر ج؛م اُ ارلط النثر  ،لكنا نوع من النثر فريد  ،ما بين نثر مرسُ اقولا تراالى َ ِ
*للا ْاو اع قا ا َّ
َّللا ال ُّ
اب قع ْنادا َّ ق
قإ َّن ا َّار الد اَّل ق
َّللا فقاي قه ْ اخيْاراي اْلسْا ا؛ اره ْ اللا ْاو أاسْا ا؛ اره ْ
صا ُّ ْالاب ْك الَّاذقينا ع يا ْر قق اونا ا
ااب
لاعا اولَّ ْاوا الها ْ م ْر قرضااونا * ل ليقااول َ ِ يااا أايُّ اهااا الَّاذقينا آ امنااوا إق ْن ت قطيرااوا فا قريقاا ي قماانا الَّاذقينا ألتااوا ْال قكعا ا
ْاف تا ْكفارلنا الأا ْناع ْ تعْ ااى اع اايْك ْ آ ايااد َّ ق
َّللا الفقايك ْ ارساولا ال ام ْان اي ْرعا ق
صا ْ
ايردُّلا ْ اب ْردا قإي ا؛انقك ْ ااافق قرينا * ال ااي ا
ر ااراطٍ مسْاعا ققي ٍ ل لمثاُ آيار الادين ِ يااا أايُّ اهاا الَّاذقينا آ امناوا قإذاا تاداايا ْنع ْ بقاداي ٍْن قإلااى أا اجا ٍُ
بق َّ ق
قي قإلااى ق
اَّلل فاقا ْد هاد ا
ْ
ب ااا قتا أا ْن اي ْكعا ا اا ا؛اا اع َّ ا؛اا َّ
َّللا فا ْ اي ْكعا ْ ال ْلي ْ؛ قا قُ الَّاذقي
ى فاا ْاعبوه ال ْل اي ْكع ْ اب ْيناك ْ ااا قت قب ْال ار ْد قل الع ايأ ا
م ا
س؛ ي
ضا قريفا ي أا ْل ع ياسْاعا قطيم
اس قم ْنا ا
َّللا اربَّا الع يا ْبخ ْ
س قفيها ي أا ْل ا
ايْالا ي فاإق ْن ااانا الَّذقي اع ا ْي قا ْال ات ُّق ا
ق َّ ا
اع ا ْي قا ْال ات ُّق ال ْلياعَّ ق
اان
أا ْن ي ق؛ َُّ ه او فا ْي ْ؛ ق ُْ ال قليُّا بق ْالرا ْد قل الا ْسعا ْش قهدلا ا
ا قهيداي قْن قم ْن قر اجاا قلك ْ فااإق ْن لاا ْ ياكونااا ارج ااي قْن فا ارجاُ ال ْام ارأاتا ق
ب ال ُّ
ض ْونا قمنا ال ُّ
ش اهدااء قإذاا اما دعاوا الع
ش اهدا ق
قم َّ؛ ْن تا ْر ا
ض َُّ قإ ْسدااه ا؛ا فاعذا قا ار قإ ْسدااه ا؛ا ْاْل ْخ ارى الع ايأْ ا
اء أا ْن تا ق
َّللا الأا ْق اوم قل َّ
ش اهاداةق الأا ْدناى أا َّع تا ْرتااابوا قإ َّع أا ْن
سم قع ْندا َّ ق
ر ق يراي أا ْل اابقيراي قإلاى أا اج ق قا ذا قلك ْ أا ْق ا
تاسْأاموا أا ْن تا ْكعبوه ا
اار
ضا َّ
ْس اع اايْك ْ جنااااح أا َّع تا ْكعبو اهااا الأا ْاا قهدلا قإذاا تا ابااا اي ْرع ْ الع ي ا
اارةي اس ق
تاكااونا قت اجا ا
اضا اارةا تادقيرلنا اها اب ْياناك ْ فا ااي ا
َّللا ال َّ
َّللا الي ار ق؛كا َّ
اايءٍ اع قاي ل أل نثار يار
اااتق الع ا
ا قهيد ال قإ ْن تا ْف ار وا فاإقنَّا فسوق قبك ْ الاتَّقوا َّ ا
َّللا قبك ق
اُ ا ْ
مرسُ أي تدخُ ع يا الفار ر لهي ج؛يم ر ار السور ذاد إيقاع سريم
ألجا اإلعجاز الكالسيكير
§ الوجا اْللل َ هو البال ر إذ اإلعجاز فيها  .لقد فسر الوجا اْللل من القا :ين با َ بأناا
صاا ق
ااع؛ال يسير لفظا ع ى اثير من ال؛راني  ،لضربوا مثال لذلك قول هللا تراالى َ ( اللاكا ْ فقاي ْال قق ا
صا ق اسيااة عدد سرلفه؛ا عشرة أسرف ،
اسيااة (البقرةَ من ا ير 179فج؛م في ا ؛عين ه؛ا َ ( ْال قق ا
مراني االم اثير  ،لقد رد مصطفى رادق الرافري في اعابا ( تتات رايار القارآن ع اى مان ساالى
صاا ق اسياااة ردا طاويال  ،لاارح اارسا
بين قول الررب َ [ القعُ أنفى ل قعُ ] لقولاا تراالى َ ( ْال قق ا
صا ق اس اياة لقد أسس الرافري رده ع ى اإليجاز من جهار
لافيا سقيقر اإليجاز في قولا ترالى َ ( ْال قق ا
 ،لع ااى الع؛ييااز بااين التاارلف ال؛عال:؛اار لال؛عنااافرة بااين النصااين  ،لرأى َّ
أن فااي ناار َ [القصااا
سياااة] طباقااا ـ أي تتااوي متساانا لفظياا ي  ،أي ج؛راات الربااارة القرآنياار بااين معضااادين  ،فجر اات ا ياار
القصا ـ لهو مود القاتُ ـ سياة  ،أي لرفعا بضده ؟ .
أن الرافري جاء بقولا باجعهاد منا  ،فإذا بالتقيقر َّ
اان الظن َّ
أن أمر الع؛ييز باين القصاا سيااة
لالقعُ أنفى ل قعُ  ،لرد عند ال؛الردي في النكت لالريون  ،لعند الطبرسي في مج؛م البيان .
البال ر ذاد لجوه م عال؛ر  ،رب؛ا يعيسر ل واسد إماطر ال ثاام عنهاا  ،فععج اى ع اى الساامم  ،أ َّماا
نفس لجا اإلعجاز فال  ،لمن هنا يسعتيُ ْ
أن تكون البال ر هي اإلعجاز .
َّ
أن االم الرارب ـ قباُ نازلل القارآن ـ هاو ااالم ب يا ااررا
من ال؛ر وم عند القاري لالداني
ق تا ا؛يَّازا باا القارآن  ،لالع؛ياز ع
لنثرا  ،ليكثر فيا اإليجاز  ،لبالعالي تكون بال ار القارآن مجاردا فار ٍ
يكون إعجازا  ،ع ى َّ
أن في داخُ النر القرآني ت؛ايز ع ى برضا الابره  ،فاأي منهاا هاو ال؛رجاز ؟
لمن ال؛ر وم َّ
أن العتدي هو تتدي ترجيز لليس تتدي ت؛ييز  .فالبال ر إذن ليست هي اإلعجاز .
§ الوجا الثاني َ هو ماا يظهار مان فصااسر فاي نار القارآن ـ أي فاي البياان ـ لقاد أج؛ام
الفصتاء لالب اء ع ى ال؛نزلر الر يا ل فصاسر في القرآن  .سكاى القاسا بان ساالم ( انيعاا أباو عبياد
لهااو مشااهور بااـهذه الكنياار  ،قااال َ َّ
رادا ْع بق ا؛ااا تااؤْ امر (التجاارَ ماان
إن أعرابيااا ساا؛م رجااُ يقاارأ َ ( فاا ْ
ا ير 94ف؛ا اان من اْلعراباي إعَّ ْ
أن ساجد و لقاال ساجدد لفصااسر هاذا الكاالم و لقاال أيضاا أي أباو
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عبيد َ س؛م رجاُ رجاالي آخار يقارأ َ ( فا ا َّ؛اا ا ْسعايْأاساوا قم ْناا اخ اصاوا ن قاجياا ي (يوسافَ مان ا يار 80فقاال
السامم َ أاهد َّ
أن مخ وقا ع يقدر ع ى هذا الكاالم  .لسكاى اْلرا؛ري هاو عباد ال؛ اك بان قريا بان
عبد ال؛ ك بن ع ي د بالبصرة سنر 216هـ قال َ رأيت بالبادير جارير خ؛اسير أل سداسير لهي تقول َ
ير سـ ق قا
اسع فر هللا لذنبي ا ـا
قع ت إنسانا ي ل ق
ر ق قا
مثْ اُ ازا ا ٍل ناع ٍ في دا قل قا
ف ال يُ لل أ ا
فاا ْنعا ا
ص ا
فق ت لها َ قات ك هللا ما أفصتك و فقالت َ أتردُّ فصاسر برد قول هللا َّ
عز لج َُّ َ ( الأا ْل اس ْيناا قإلاى أ قم
ْاك ال اجاا قع وه مقانا
ض قري قا فاإقذاا قخ ْف ق
ت اع ا ْي قا فاأ ا ْل ققي قا فقي ْاليا ق الع تاخااافقي الع تا ْتزا نقاي قإنَّاا ارادُّله قإلاي ق
سى أا ْن أا ْر ق
مو ا
س قين ا (القصرَ . 7فج؛م في آير لاسدة بين أمرين  ،لنـهيين  ،لخبارين  ،لإنشااءين ( يالسال
ْال؛ ْر ا
أنـها تعك عن مسعوى من الفصاسر لليس االمها عن اإلعجاز .
§ لمم إج؛اع أهُ الرربير ع ى فصاسر القرآن  ،للضوح بيانا  ،لهاو فاي ال؛نزلار الر ياا
من الفصاسر  ،لكن من ال؛ررلف لجود الفصاسر في االم الررب ج فيكون القرآن فصيتا في مسعوى
أع ى من مسعوى االم الررب  ،لهذا ع يدل ع ى اإلعجاز  ،لإنـ؛ا يادل ع اى الع؛ياز  ،لمام ذلاك َّ
فاإن
الف صاسر تعفالد في ا يااد  ،للهاذا ع يصا ب هاذا الوجاا ل دعلار ع اى اإلعجااز  ،مث اا فاي ذلاك مثاُ
الوجا اْللل .
الوجا الثالث َ هو الورف الذي تنقضي با الرادة  ،بتيث قيُ َ َّ
§
إن القارآنا
خار عن جنس االم الررب  ،فالقرآن مم اونا ل يخر عن الرربير مفارداد لتراايا ج فهاو لايس
نثرا ع ى لرف الررب ج لليس ارراي ع ع ى بتور الررب ج لع ع ى يرها مان ضارلب الشارر ج
لع ي؛كن لرفا بأنا من جنس خط الررب  ،لل يأد ع ى أس وب الررب باالنظ لالرجاز لالساجم
لال؛زدل  ،فال يادخُ فاي أي ااكُ مان أااكال ااالم الرارب ج مام َّ
أن ا ؛اتاا لسرلفاا لألزاناا ا هاا
مسعر؛ ر في نظ؛ه لنثره .
كي ( الفرُ بصي ر العضريف َّ
أن ابن ال؛قفم ِ هو عبد هللا  ،اات اااعر  ،لأساد النق ار مان
س ا
الفارسير إلى الرربير  ،لهو فارسي اْلرُ  ،نشأ بالبصرة  ،لاتـه بالزندقر  ،قع اُ ع يها من قبُ أميار
البصارة ل َ ط ا ا ْ
أن يراارا القاارآن  ،فانظ االماا  ،لجر اا مفصاالي  ،لسا؛اه ساوراي  ،فاجعااز يومااا
اي ْاْل ا ْمار
ايه ْال ا؛ااء الق ق
بصبي يقرأ فاي مكعا َ ( الققيا اُ اياا أا ْرا ا ْب ا قراي اماا اء قك ال اياا ا
سا ا؛اء أا ْق ق قراي ال ق ا
ض ا
د اع اى ْالجودقي ق الققي اُ ب ْرداي قل ْ قا ْو قم َّ
الا ْسعا او ْ
الظا قل ق؛ينا (هودَ . 44فرجام  ،لمتاا ماا ع؛اُ  ،لقاال َ أااهد
َّ
أن هذا ع يرارا أبداي  ،لما هو من االم البشر  ،لاان فصيب أهُ عصره  ،فر فصاسر ابن القفم
لنظ ا االمااا فصاايتا إعَّ أنااا أدرك َّ
أن موضااوع اإلعجاااز لاايس فصاااسر القاارآن فاإلعجاااز لاايس هااو
الفصاسر .
§ا لوجااا الراباام َ اااون قار:ااا ع يكااُ  ،لسااامرا ع ي؛ااُ  ،لإاثااار تاللتااا تزيااده ساااللة فااي
النفوَّ  ،لميال إلى الق وب  ،ل يره من الكالم ْ
لإن اان مسعتسن النظ  ،مسعرذب النثر ي ا؛ا َُّ مناا إذا
أعيد  ،ليسعقُ إذا ر دد  .لهذا القول ع يقباُ ع اى ااُ الوجاوه  ،لإن؛اا يقباُ إذا ااان الساامم مؤمناا باا
لعنده دفقر من ال؛شاعر  ،أل إذا اان تاليا يتسن العاللة  ،لسامرا يدرك ال؛راني  ،أل يادرك الجارَّ
لي؛عأل سسا با  ،أل يدرك البال ر فيا  ،لمر اوم لجاود براه أهاُ ال؛شاا بر مان ع يساع؛م إلياا  ،باُ
لهناك من يصرح بأنا يكره س؛اعا  ،من هذا البيان ع ي؛كن جرُ هذا الوجا مقباوعي  ،ل تكا ع اى َّ
أن
أن قبول هذا القول ج يرني َّ
القرآن مرجز  .ع ى َّ
أن اإلعجااز هاو فاي راوتياد القارآن الكاري  ،للايس
في سديث مث ا  ،أل عشر سور من مث ا  ،أل سورة لاسادة مان مث اا  ،لهاو ماا تباين ساابقا َّ
أن العتادي
جاء في ذلك .
الوجا الخامس َ ما سواه من أخبار ال؛اضين  ،لهذا يرني عند القا :ين با َ
§
َّ
إن في القرآن الكري أخباراي عان أماور ماضاير م؛اا ع ؛اوه  ،أل لا ير ؛اوه  ،فاإذا ساألوا عناا  ،عرفاوا
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اب ْال اك ْه ق
ف ال َّ
رتعا  ،لتتققوا ردقا  ،االذي سكاه عن قصر أهُ الكهف َ ( أا ْم اس قسبْتا أا َّن أا ْ
الرققي ق
ر ات ا
ااانوا قم ْن آ اياتقناا اع اجبا ي (الكهفَ 9لاان موسى لالربد الصالب َ ( فا او اجداا اعبْداي قم ْن قع ابا قدناا آتا ْينااه ار ْس ا؛ري
قم ْن قع ْن قدناا ال اع َّ ْ؛نااه قم ْن لاادنَّا قع ْ؛اا ي (الكهافَ 65لساال ذي القارنين َ ( الياسْاأالوناكا اع ْان ذقي ْالقا ْارناي قْن ق ْ
اُ
سأاتْ و اع ايْك ْ قم ْنا قذ ْاراي (الكهفَ 83لقصر اْلنبياء مم أم؛ه؛ا َ ( اللاقا ْد أا ْر ا
ا
س ْناا رسالي قم ْن قا ْب قاكا قما ْنه ْ
ْ
َّللا فاإقذاا اجا اء أا ْمار
صناا اع ايْكا ال قم ْنه ْ ام ْن لا ْ نا ْقص ْ
ص ْ
ي بقميا ٍر إق َّع بقإق ْذ قن َّ ق
ام ْن قا ا
ر اع ايْكا ال اما ااانا قل ارسو ٍل أا ْن ياأتق ا
ق ال اخس اقر هناالقكا ْال؛ب قْط ون ا ( افرَ 78لما جاء في القرآن عن اْلما الساابقر َ ( أللاالقاكا
َّ ق
َّللا ق ق
ي قب ْال ات ق
ض ا
الَّذقينا اس َّق اع ا ْي قه ْالقا ْول فقي أ ام ٍ قا ْد اخ ا ْ
اْل ْن قس قإنَّه ْ ااانوا خاا قس قرينا (اعسقافَ18
ت قم ْن قا ْب ق قه ْ قمنا ْال قج قن ال ْ ق
 .لهذا الوجا مردلد لسببين َ اْللل  ،في العوراة قصر مثُ هاذه القصار  ،فهاُ يقاال َّ
باأن العاوراة
ل برها من اع أهُ الكعاب العي ترد بـها أخبار عن ماضين اع مرجازة ؟ ؟ ؟ الثااني هاو َّ
أن ساور
القصر لهاي ساور متادلدة ج هاي الاـ؛رجزة ج باُ جازء منهاا هاو ال؛رجاز ج ل يرهاا يار مرجاز ،
لخطُ مثُ هذا القول لاضب .
§ الوجااا السااادَّ َ هااو مااا فيااا ماان ع ا ال ي ا ج لاإلخبااار ب؛ااا يكااون ج فينكشااف راادقا
لرتعا  ،مثاُ قولاا تراالى عان اليهاود فاي دعاواه َّ
اُ قإ ْن ااان ْ
أن الادار ا خارة لها َ ِ ق ْ
اات لاكا الادَّار
راا قدققينا ل لقاال عانه مبااارة اااافا
لن النَّ ق
ا ْ قخ ارة قع ْندا َّ ق
ااَّ فاعا ا؛نَّاوا ْال ا؛ ْاودا قإ ْن ا ْناع ْ ا
َّللا خاا قل ا
صاري قم ْان د ق
َّللا اع قاي بق َّ
ماوقفه َ ِ اللا ْان ياعا ا؛نَّ ْاوه أابااداي بق ا؛اا قاادَّ ام ْ
ت أايْادقي قه ْ ال َّ
الظاالق؛قينا ل (البقارةَ 95 ،94ف ا للان يع؛نااى
ال؛ود لاسد من اليهود  ،لمثُ قولا ترالى عن تتدي القرآن لـه ِ ال قإ ْن ا ْنع ْ فقي ار ْي ٍ قم َّ؛ا ن َّاز ْلناا اع ااى
را قدققينا * فاإق ْن لاا ْ تا ْفرا اوا اللا ْان تا ْفرا اوا
لن َّ ق
َّللا إق ْن ا ْنع ْ ا
اع ْب قدناا فاأْتوا بقس ا
ورةٍ قم ْن قمثْ ق قا الادْعوا ا اهداا اءا ْ قم ْن د ق
ارة أ قعاد ْ
َّد قل ْ اكاافق قرينا ل (البقارةَ 24 ،33فاال زال العتادي بتارف
ار الَّعقي القودهاا النَّاَّ ال ْال قت اج ا
فااتَّقوا النَّ ا
النفي نفي ال؛اضي لنفي ال؛سعقبُ الدال ع ى العأبيد  ،فالصدق لالصتر في ال ي لاإلخبار ع؛ا يكون
موجودان في القرآن .
§ لهااذا الكااالم أيضااا عااار عاان الاادليُ  ،فااالقرآن لثااق َّ
أن ساافر العكااوين ماان
العوراة تك عن موضوع ال ي َ من خ ق  ،لتك يف  ،لعصيان باْلااُ مان الشاجرة ج بوسوسار مان
إب اايس  ،لهبااوط الكااُ ماان الجناار  ،لفااي الكعا اْلخاارى ماان اعا أهااُ الكعاااب ج ياارد موضااوع قيااام
ال؛ كود ج بأس وب اإلعالناد السرير َ اكعاب إاريا لسزقيال لرميا يوسنا الالهاوتي ل يرهاا  ،لإذا
اأن ال يا هااو اإلعجاااز ج ف ااير ن أرااتاب هااذا القااول َ َّ
قيااُ َ با َّ
أن ج؛ياام الكعا الساا؛الير بصورتااـها
التالير هي مرجزة أيضا  ،للير نوا أيضا َّ
أن التديث ا؛ا هو في مدلنر أهُ السنر لالج؛اعر هو أيضاا
مرجز ج لوجود أخبار عن ال ي فيا  ،لهكذا يسقم هذا الوجا أيضا .
§ الوجا السابم َ ج؛را ل؛رارف لع وم ل تكن في الررب  .قبُ الادخول لقباول أل رفاه
هذا الوجا  ،ع بد من تبين هذا القول ل تك ع يا  ،فال؛ط وب تتديد هذه ال؛رارف لالر اوم ال؛وراوفر
بأنااـها لا تكاان فااي الراارب  ،البااا ال؛ااراد ع ا اْلجناار لع ا الف ااك  ،لكاان القاادر ال؛وجااود منه؛ااا لماان
يره؛ا في القرآن  ،ع يشكُ تفسيرا ع ؛يا معكامال من جهر  ،لل يكن را القرآن من ذاره إثباد
اإلعجاز  ،بُ لردد ا؛شاهد سيار ل عادليُ ع اى هللا ج ب؛ررفار رافعين ذاتيعاين لاا تراالى  ،ه؛اا َ اوناا
قادرا ع يرجز  ،لاونا عال؛ا ع يجهُ  ،لال؛سار الر ؛ي الذي يعكشف ا ن  ،ليجد الر ؛اء دقر القرآن
في العربير عن جزء بيسير من ظواهر الر  ،هو لاسادة مان خصاا:ر القارآن الكاري الناميار ج ا ؛اا
ن؛اات مررفاار اإلنسااان  ،لهااي ع ت نااي للبساات بااديال عاان اْلساااَّ فااي اإلعجاااز  ،لهااذا القااول بهااذه
الصورة مهد ل قول باإلعجاز الر ؛ي لهو قول أخذ يشيم اثيرا بين ال؛س ؛ين .
تقوم هذه اْللجا السابقر لتعأسس ع ى ما ي ي َ
 .1اْللجا الثالثر اْلللى ع ى نظام ال؛باني أي ع ى الشكُ .
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 .2الوجا الرابم ع ى اْلثر النفسي ع اى الساامم مارتبم بإثاارة مشااعر العاالي أل
السامم .
 .3اْللجا الثالثر اْلخيرة ع ى منظومر ال؛راني أي ع ى ال؛ض؛ون .
مان ال؛ر ااوم عاادم لجاود ااالم يخ ااو مان ال؛باااني  ،أل ال؛راااني  ،أل اإلثاارة ل ؛شاااعر  ،فالشاارر
البادلي النبطااي أل يااره ج يتااوي ال؛باااني  ،لال؛راااني  ،لاإلثااارة ْلهااُ الباادالة ج لكااون الباادلي أدرك
الصورة الشررير  ،أما رورة ال؛باني ـ أل ما ي اك قون الـ؛تعوى ـ ف يس هي الجاع ر لهذا الانر البادلي
رفر اإلعجاز  ،فالنر البدلي قد يكون ع ى درجر من اإلبداع  ،للكنا ليس مرجزا يقينا .
رفر اإلعجاز هي رفر زا:دة َ عن ال؛بنى  ،لال؛رنى  ،لاإلثارة  ،لرفر البال ر لالفصااسر ،
لج؛اال العربيار  ،لهاي ع اى درجااد معفالتار فاي النصاو ج فيقاوم ع يهاا التكا باالع؛ييز باين ناار
لآخر  ،لليس إثباد اإلعجاز  ،ا؛ا ذار سابقا .
الص ْرفر عند ال؛رعـزلر لهي ع ى ضربين
§
الوجا الثامن َ ق
 .1الضاارب اْللل َ أنااـه راارفوا ماان قبااُ هللا ترااالى عاان القاادرة ع يااا  ،للااو
تررضوا لرجزلا عناا  ،لأسااَّ هاذا القاول هاو ماا ياؤمن باا ال؛رعاـزلر مان ااون اإلنساان قاادر بقادرة
ت؛كينير لهبها هللا لإلنسان لليس بقدرة ذاتير .
 .2الضرب الثاني َ أنـه ررفوا عن العررا لا  ،مم اونا في قدرتـه  ،للو تررضوا لا
أن يقدرلا ع يا  ،لأساَّ هذا القول ما ير ؛ا ال؛رعـزلر من َّ
لجاز ْ
أن ال ر م؛كنون منها لسدف عجزه
عن موضوع من مواضيرها .
لع ى طريقر ج؛م اُ ما في البيدر دلن ت؛ييز  ،رأي البره َّ
أن مج؛وع ذلك ا ا هاو ساب
الص ْرفر  ،لالكالم بهذه الصورة ع يبنى ع ى تصور رادق ل؛رنى
لرف القرآن باإلعجاز  ،ب؛ا فيها ق
اإلعجاااز  ،لإذا اااان اإلعجاااز مج؛اام ع يااا عنااد ال؛س ا ؛ين  ،لكاان سااره بقااي عصاايا  ،فكااان ْ
أن قالاات
ال؛رعـزلر اْل لا ُ:ـ الطبقر السادسر ف؛ا قب ها ـ بالصرفر ج إدرااا منها عسعرصاء مررفر سر اإلعجاز ،
لقد تأسس القول بالصرفر ع ى ما ي ي َ
من سيث ال؛فرداد َ ج؛يم ال؛فرداد العي اسعر؛ ها القارآن
§
دلن اسعثناء هي عربير لضرا  ،أل عربير ترريبا  ،ليش؛ُ العرري أس؛اء اْلعالم اْلعج؛ير .
أس وب القرآن في العرااي ج هو أس وب الررب  ،لكنا جاء
§
ع ى أس وب النثر ج دلن ْ
أن ي عـزم أس وبا لاسداي من أساليبا  ،لهو ليس ع ى أس وب الشرر  .لهاتان
الخصيصعان جرال لرف القرآن بأنا عربي أمر سق .
الراارب فاااي أياااام ناازلل القااارآن ج ااااانوا قااد قطراااوا ج؛يااام
§
ال؛سافاد في نضج ال سان الرربي  ،فالقرآن نزل في ل ر تامر النضج مكع؛ ٍر مفرداد لترااي .
أمام التقا:ق الثالف السابقر َ لهي العطابق العام بين الرربير
§
عنااد أه هااا ج لبااين عربياار القاارآن  .فكيااف عجااز الراارب ـ لها أهااُ الكااالم فيهااا ع ااى السا يقر  ،لها
لاضرو الرربير مفرداد لترااي ـ عن اإلتيان ب؛ث ا ؟ .
سير ال؛وضوع هذا أهُ اْللباب و أي أهُ رنرر الرربير أرال  ،فقد أقرلا بالرجز عن اإلتياان
ب؛ث ااا  .لااذلك فا َّ
اأن العفسااير بالصاارفر ـ قبااُ الااع؛كن ماان مفعاااح الر ااوم فااي ع ومااا َ الصاارف لالنتااو
لال؛راني لالبيان لالبديم لالررلا لأرول اعسعدعل  ،هو العفسير الصتيب لإلعجاز .
لإذ ااع؛ااُ مفعاااح الر ااوم فااي نااـهاير القاارن الراباام الهجااري ج تطااورد نظرياار الصاارفر تطااورا
طبيريا نتو نظرير النظ ع ى يد ال؛رعـزلر  ،ليأخذها عبد القاهر الجرجاني ج ليضرها في اعابا دع:اُ
اإلعجاز  ،لهو الكعاب الذي رار ع؛دة اإلعجاز لمتُ العس ي ج منذ لضرا عباد القااهر سعاى عقاود
ق ي ر خ ت  ،فسيد قط القعيُ ظ ؛ا عام 1966م في اعابا العصوير الفني في القرآن جراُ نظريار الانظ
أساسا ؟
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لكن في هذا الزمن ظهرد نابعار جديادة  ،بساب العقادم الر ؛اي ج لإلدخاال الانر القرآناي ع اى
التوسبر  ،للضرف هذه النابعر في مواضيم العراف ج فهاي فاي سالار اا ُ لعجاز عان تطاوير مفااهي
العراف  ،لإذ أجاز نظام العر ي اْلاادي؛ي تقدي أطرلسار فاي موضاوع جز:اي مان القارآن ج أل عناا ،
رار عين ال؛وضوع اْلاادي؛ي الجز:ي بديال عن الدراسر الرامر في موضوع أعجاز القرآن  ،للـهذا
ظهاار فااي الساااسر ماان يقااول َ اإلعجاااز البياااني فااي آياااد اااذا لآياااد اااذا  ،لاااان اْلللااى بااا ْ
أن يقااول
الخصا:ر البيانير في آياد اذا  ،لظهر في الصتف اليومير في رفتر التيه لالنفاَّ لالطهارة ،
لهي رفتر تظهر اُ رباح من يوم الج؛رر  ،أي اليوم الذي يقُ القراء فيا  ،يظهر في ت ك الجرا:اد
اعاباد عن اإلعجاز  ،هي من مواضيم بال ير جز:ير .
َّ
إن الـ؛واضيم البال ير الجز:ير ج فضال عان أناـها بتاث مان أبتااف البال ار  ،فهاي ليسات ساال
لإلعجاز  ،لإنـ؛ا هي سالر تذلق من اخر ْلمر بال ي  ،قد يكون في آير ج أل في آياد من سورة ج
أل ماان سااور مخع فاار ج أل فااي موضااوع  ،سس ا ذلق ال؛عااذلق لمرانااا ع ااى العااذلق ج فيعتااول أماار
اإلعجاز من إعجاز إلى تت يُ بال ي ل وي  ،لالعت يُ البال ي ال وي ليس موضاوعا ج؛اعياا  ،مان
هنا يصبب اإلعجاز متكوما بالرمير الفردير  ،مم َّ
أن اإلعجاز هو اْلسااَّ الوسياد ل ج؛ ار الثانيار مان
إعالن الدخول إلاى مسا؛ى اإلساالم ِ أا ْاا اهد أا َّن م ات َّ؛اداي ارساول هللا ل لع اى الت؛ ار الثانيار تبناى سقيقار
اإلي؛ان من الناسبر الر؛ يار ،لهاذا العتاول يشاكُ اارثار ج فاي زمان هجاوم أهاُ الع ريا ع اى ال ساان
الرربي  ،لع ى منظومر ال؛راني في القرآن الكري .
نظرير النظ تطوير لنظرير الصرفر لليس نقضا لـها
ال؛نظوماد الجديدة لإلعجاز
 .1النظرير الر ؛ير
 .2النظرير الرددير
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