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 اهلل الرمحن الرحيم بسم [3]

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله سيدنا حممد 
ى  عبده ورسوله ، املبلغ عن رب العاملني رسالته بلسان عريب مبني . وعل

إبراهيم وإمساعيل الرسولني الكرميني أفضل الصالة  أبويه الرسولني الكرميني
وأزكى التسليم . وعلى صحابتهم املصطفني األخيار مصابيح اهلدى 

 وقدوة األمة إىل يوم الدين .

 أما بعد .......... 

فإن احلديث عن إعجاز القرآن هل  و من أكثر املوضوعات جدال 
ث عنه دائرا من كل وجه فهو تارة قمة البالغة وتشعبا وال يزال احلدي

مثل حيتذى العربية والبيان اإلنسان ، وتارة أخرى هو لإلعجاز العلمي 
وبيان شاف . والناس منقسمون بني هذا وذاك كل له حججه يعرضها 
وينافح عنها بكل ما أيت من قوة . ولكن أي هذه اآلراء صحيح وأيها 

رآن الكرمي مجيع الكتب السماوية املنزلة قبله  أقرب إىل بيان ما فاق به الق
، فأعجز البشر قاطبة عن معارضته على الرغم من التحدي القائم للبشر 
منذ نزول اآليات تلو األخرى تطالب البشرؤ على اختالف ألواهنم أن  
يأتوا مبثله فال يقدرون على ذلك ويقفون معجَّزين أمام آياته وسوره ال  
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أوجه إعجازه علَّهم يصلوا إىل استنكاه من  يسعهم سوى البحث عن 
 أي وجه جاء القرآن معجزا للثقلني .

ومن هنا جاء كتاب األستاذ حممود حممد شاكر ، باحثا عن   [4]
وجه إعجاز القرآن من وجه آخر خمالف ملا سار عليه من سبقه ممن  

إىل إعجاز  عرض لإلعجاز . فالوجه الذي دلف منه األستاذ شاكر 
يكن حماولة لبيان اإلعجاز القرآن ذاته ، بل هو حماولة لتأريخ القرآن مل 

البحث يف علم إعجاز القرآن كيف جاء ؟ ومل  جاء ؟ مث هو فوق ذلك  
كما قال األستاذ شاكر يف مطلع املدخل األول : ) وهذه الفصول  
الثالثة اليت كتبت ها عن ) إعجاز القرآن ( ، تقصُّ عليك هذه القصة 

يضة يف صفحات قالئل ، ومبنهجي يف حتليل الكالم وحتليل  الطويلة العر 
التاريخ ، ألنه املنهج  الذي التزمته فنجوت من شرٍّ م ستطرٍي ، ومن بالٍء  
ماحٍق ، ولكين أكتب هذه القصة ، بعد أن انطمست   م ع امل كانت 
الئحة قدميًا مث ع ف ت  . وبعد أن عزمت  على أن أ ع ف يك من املسالك 

ة ، وحىت تألف الوعرة  طريقي ، واألشواك املتشابكة ، والظلمات احملري 
وتعرفه معرفة تسهِّل عليَّ وعليك اقتحام املسالك واألشواك والظلمات (  

إعجاز القرآن كما . فهذا الكتاب إذن ذو وجهني األول تأريٌخ لعلم 
وضعه علماؤنا قدميا ، والثان بيان ملنهاج العلماء يف النظر واستقراء  
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لطرائق نظرهم ومداخلهم يف البحث عن اإلعجاز يعتمد على حتليل  
علم خاص هو )   [5] الكالم وحتليل التاريخ حتليال يهدف ] لتأسيس

ستدعى نشأت ه علم  إعجاز القرآن ( ، ي ضارع ) علم  البالغة ( ، الذي ا
حبث  أهل  القرنني الثالث والرابع يف ) إعجاز القرآن ( [ . لذا كان 
البحث عن تارخ نشأة كلمة ) إعجاز القرآن ( هو األساس األول الذي 

وهكذا جاء هذا الكتاب . يصل بنا إىل تأسيس علم ) إعجاز القرآن ( 
بيان وجه  القرآن ، فهو مل يعن كسابقيه بمنطا فريدا بني كتب إعجاز 

اإلعجاز ، بل كانت جل عنايته منصرفة إىل تأسيس علم إلعجاز القرآن 
 مستمدة أصوله من مباحث السلف . 

هذا والكتاب مقسم إىل ثالثة مداخل كل منها يقص تاريخ ) 
إعجاز القرآن ( كما نشأت صورته عند األستاذ شاكر ، كل مدخل  

األول ، لكنها مجيعا  منها ينظر إىل هذا تاريخ اإلعجاز من وجه غري 
تصب يف آخر األمر يف معني واحد أال وهو تأسيس علم ) إعجاز 

 القرآن ( . 

وقد نشر املدخالن الثان والثالث منفصلني عن األول ، أما الثالث 
فقد نشر يف كتاب مستقل بعنوان ) قضية الشعر اجلاهلي يف كتاب ابن  

ظاهرة القرآنية ( ملالك  سالم ( ، وأما الثان فقد كان مقدمة لكتاب ) ال
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بن نيب . لذا فقد آثرت ضم املدخلني األول والثان يف كتاب واحد 
 لتكون الفائدة هبما أجدى .

التوقف عنده لبيانه ، وهو أن هذه بيد أن هنا أمرا البد من [ 6]
املداخل تقص علينا أيضا جزءا من سرية حياة األستاذ شاكر مع العلم 

ها وقد قال يف مبدأ املدخل الثان : ) وقد  وسريته مع الكلمات وتارخي
كان كتب اهلل عليَّ أن أقف مع هذا اللفظ زماناً طويال ، حائراً مرتدداً ،  
وخائفًا متلددًا ، وجازعًا متحفظًا ، وكامتًا حرييت عن قلمي ولسان ، 
حىت تصرَّمت سنوات ، وأنا على ش ف ا حفرٍة من النار ، فأنقذن اهلل 

ه ، وسلمت  حبمده سبحانه بعد خمالطة العطب ( . وهذا برمحته وفضل
من أصعب األمور وأشقها على النفس إذ  الذي ذكره األستاذ شاكر 

ترتكها يف حرية ال خيرج منها بريئا إال بعد طول جماهدة ومعاناة ترامها  
 ظاهرين ظهورا بينا يف ثنايا حديثه يف املدخلني .  

يه وهو أن املدخلني الثان وهنا أمر أخري البد من األشارة إل
والثالث قد جاءا تامني أما األول وهو أحدثهن كتابة كما ذكر األستاذ 

بادئا فيه مث مل يكمله ،   العشرونشاكر مل يتمه ، إذ وقف عند الفصل 
ولو كان فعل لكان فتحا وخريا كثريا جاءنا ، لكن قضاء األجل كان قد  

 وافاه قبل أن يكمل املدخل األول . 
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اهلل رمحة واسعة جزاء ما قدم من علم للعربية واإلسالم ودافع  رمحه
هكذا طيلة حياته   [7]عنهما دفاعا هان أمامه كل مرختص وغال ، ظل 

سيفه قلمه ال يرتكه وال حييد عن رأي صواب وحق بني حىت لو كان يف 
والعطب ما فيهما . جزاه اهلل عن اإلسالم واملسلمني خري هذا من املضرة 

، ونسأل اهلل أن يدخله فسيح جناته مع األبرار والصديقني اجلزاء 
 والشهداء .

اللهم اغفر لنا خطايانا ، وذكرنا ما نسينا ، وأهلمنا الصواب 
 لنكون خري خلف خلري سلف . 

 

فهر محمود                               2001القاهرة يف 
 شاكر
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