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        امللخص:

اإلعجاز مصطلح ظهر متأخرا يف بيئة املتكلمني، وقد التبس بالبحث يف الدليل 
والعلة فنتج عن هذا أن انتاب املصطلح قلق واضطراب وتردد، وقد ناقشت 
القرآن  خصوصية  مظاهر  يف  بحث  أنه  إىل  خلصت  ثم  املظاهر  هذه  الدراسة 

وأوصت بأن بحثا حتليليا وصفيا يف مظاهر إحكامه.
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Abstract 
     Miracle as a term appears lately in the environment of speak-
ers, confuses the reason and results in anxiety and hesitation. The 
current article discusses these phenomena and concludes that it to 
study of the specificities of the Glorious Qur'an and recommends 
that it should be analyzed analytically and descriptively according 
to its provisions 
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متهيد : قلق املصطلح واضطراب الرتديد

كيف يكون الدليل اإلهلي حالٌّ يف البرشّي؟ هل كان البحث يف إعجاز القرآن 
يكون  أن  قبل  أنفسهم  الباحثني  نفوس  يف  معجز  القرآن  أن  حقيقة  إلقرار  حماولة 
كان  حد  أي  وإىل  عليهم؟  والرد  والطاعنني  واملكذبني  املرتددين  إلقناع  حماولة 
البحث يف دالئل اإلعجاز نابعا من الرتدد يف قبول أن تكون اآلية ودليل نبوة حممد 
ي بنص لغوي يعني التحدي يف أمر يعرفونه وتتيرس  o لغوية؟ ثم إن كون التحدِّ
هلم أدواته، أم يعرفون أنه معجز، أم يعرفون علة إعجازه، أم عليهم أن يعرفوا علة 
أثٌر يف خماطبة اآلخر  الباحثني  إعجازه؟ وإىل أي حد كان جلهود املتكلمني وبحث 
o ؟ وكم من الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن وبنبوة حممد  غري املؤمن بنبوة حممد 
o فعلوا هذا نتيجة ما قدمه الباحثون مما قالوا إنه دالئل إعجاز وكم منهم آمن 

باالستامع إىل القرآن العظيم مبارشة ؟

هو بحث يف مظاهر عظمة القرآن، بحث يف مظاهر إحكامه، وإن شئت تساحما : 
هو بحث يف مظاهر إعجازه، وإن شئت دقة وحتديدا : هو بحث فيام يمكن أن يدرك 
البرُش من مظاهر إحكامه. وقد نبه غري واحد من القدماء واملحَدثني إىل أن مصطلح 
)اإلعجاز( مصطلح متأخر، يقول ابن تيمية : » واآليات والرباهني الدالة عىل نبوة 
، ويسميها من  األنبياء  آيات غريه من  أكـثر وأعظم من  متنوعـة وهي  حممد كثرية 
يسميها من النظار معجزات، وتسمى دالئل النبوة وأعالم النبوة، وهذه األلفاظ إذا 
سميت هبا آيات األنبياء كانت أدل عىل املقصود من لفظ املعجزات، وهلذا مل يكن 

لفظ املعجزات موجودًا يف الكتاب والسنة وإنام فيه لفظ اآلية والبينة والربهان  1

ويشري حممود شاكر إىل أن مصطلح اإلعجاز » لفظ حمدث مولَّد، وبيقني قاطع، 
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كالم  يف  أجده  ومل   ،  o اهلل  رسول  حديث  يف  وال  تعاىل،  اهلل  كتاب  يف  نجده  ال 
أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم، وال يف يشء من كالم التابعني وَمن بعَدهم، إىل 
خفاء  عىل  يظهران  فجأة  نجدمها  ثم  اهلجرة،  من  والثاين  األول  القرنني  انقىض  أن 
يف بعض ما وصلنا كالم أهل القرن الثالث ثم يستفيض استفاضة غامرة يف القرن 

الرابع وما بعده  2 

العلوم،  تدوين  وحركة  اإلعجاز  مصطلح  ظهور  بني  واضح  االرتباط  ولعل 
ومنها علوم العقائد يف أواخر القرن الثاين اهلجري وبداية الثالث ، عىل الرغم من 
أن ظهور املصطلح يف التأليف جاء متأخرا ، فأول من استعمل مصطلح اإلعجاز 
اهلجري  الرابع  القرن  بداية  املتوفَّ يف  املعتزيل  الواسطي  يزيد  بن  اهلل حممد  أبو عبد 
فيام  فهو،ـ  اهلجري؛  الثالث  القرن  منتصف  بعد  كان  أن هذا  يرجح  مما  هـ،   306
نعلم، أول من ألف يف اإلعجاز كتابا جاء فيه هذا اللفظ رصحيا : » إعجاز القرآن »، 
وقد ُفِقد هذا الكتاب يف مجلة ما فقد من كتب الرتاث ولكنه من املرجح الواضح أنه 
أثر تأثريا مأل اآلفاق يف زمانه حتى استقر املصطلح عند األجيال تلو األجيال إىل يوم 
الناس هذا 3 ، وكان املستعمل مصطلح التحدي الذي ذكره اجلاحظ 150 ــ 255 
هـ يف رسالته :  حجج النبوة  ، كتبها بعد وفاة أيب إسحاق النظَّام 231 هـ ، كام كان 
مصطلح اآلية هو املرتدد يف كتاب عيل بن ربن الطربي » الدين والدولة يف إثبات 
نبوة حممد o   4الذي ألفه قبل منتصف القرن الثالث اهلجري، ومل يستعمل كلمتي 

)إعجاز( و)معجزة(، وإنام استخدم مكاهنام كلمة )آية( .

ولعلنا ال نبالغ إذا ذهبنا إىل أن مصطلح اإلعجاز مل ينعم باالستقرار منذ أن صكه 
من صكه يف ذلك الزمن البعيد، عىل مستوى املفهوم والدليل والعلة واملظاهر، إىل 
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الذوقي  اإلدراك  حدود  عند  به  والوقوف  للمصطلح  املنضبط  العلمي  التنكر  حدِّ 
املستعيص عىل الوصف عىل حد تعبري السكاكي، ومن ثم شاب املصطلح قدر هائل 
من الرتدد يف الوقوف عىل املظاهر والعلل والدالئل، وقد تولد عن هذا الرتدد ترددا 
يف قبول مقوالت السابقني واملعارصين للباحثني يف القضية، ونتج عن ذلك الرتدد 
ردود عىل مقوالهتم، كام شاب املصطلح قدر هائل من الرتديد ملقوالت مكررة ربام 

كان بعضها مردودا عليه . 

استدعاء؛ ألن  البالغي  البحَث  الكريم  القرآن  إعجاز  البحُث يف  استدعى  لقد 
كانت  هنا  ومن  للغة،  خاص  استعامل  فهو  ثم  ومن  لغوي،  نص  العظيم  القرآن 
أن  بيد  الكريم،  القرآن  يف  البالغي  البحث  استدعت  التي  هي  القول  خصوصية 
البحث البالغي مل يسكن يف دائرة البحث عن اخلصائص البالغية فحسب، ولكنه، 
انرصف  وجل،  عز  اهلل  كالم  بأنه  التحدي  وُبعد  القول  بخصوصية  مدفوعا  كان 
انرصافا كامال، أو كاد، إىل أن يكون بحثا يف اإلعجاز، أو هكذا شهدت عنوانات 
رون خطورة  الدراسات واألبحاث التي نحت هذا املنحى، يستوي يف ذلك من ُيَقدِّ
مصطلح اإلعجاز واإلفرازات املعرفية املختلفة يف تاريخ املصطلح يف املنجز املعريف 
ون كل  رون هذه اخلطورة وال يقيمون وزنا لتلك األبعاد ممن يُعدُّ العريب ومن ال ُيَقدِّ
إشارة لظاهرة بالغية يف القرآن الكريم من اإلعجاز. » فلقد كثر التأليف يف اإلعجاز 
أن  إما  املنحى  هذا  أصحاب  وأكثر   ،  5 واإلرساف   اإلسفاف  حد  معها  بلغ  كثرة 
يكونوا من الباحثني الشباب يف الدرجات العلمية األوىل )املاجستري والدكتوراه(، 
بالدرس  املختصني  غري  من  دينية  بعاطفة  املدفوعني  اهلواة  الباحثني  من  يكونوا  أو 
وأرسارها،  ودقائقها  املَهـيِّئة  املعارف  أدوات  هلم  توفرت  وال  والبالغي،  اللغوي 
فيسمون دراساهتم ، وأكثرها من اهلشاشة بمكان، بأهنا دراسات يف إعجاز القرآن. 6
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وال خيفى عىل ذي عقل أن هؤالء إنام هم يف طور التكوين ألدواهتم املعرفية، أو 
هم، يف أحسن األحوال، يف طور التجريب هلذه األدوات .

برشية  بأفكار  اإلعجاز  يربط  أنه  اخلطرية  املنحى  هذا  خطورة  أن  إىل  وننبه 
واستنباطات كثريا ما تكون يف طور التعلُّم؛ إذ مل يستِو هلا عود وال تكونت هلا أدوات 

املعرفة، وال انصقلت هلا مهارة البحث العلمي، وال توفرت هلا خربة الباحثني.

ومن ثم يأيت تأمل االجتاهات املعارصة للبحث البالغي يف قضية إعجاز القرآن 
لن  تقييمة  رؤية  عىل  القراءة  هذه  تنطوي  أن  من  مناص  وال  قراءات،  عىل  قراءة 
تتخلص من كوهنا مراجعة للتفكري البالغي العريب، إن هذه املراجعة تأخذنا حتام 
إىل قراءة منجز معريف هو يف احلقيقة قراءة عىل قراءة، فدراسات املحدثني البالغية 
القرآن ال تنفصل بحال من األحوال عن قراءة املحدثني أنفسهم  يف قضية إعجاز 
لتناول الرتاث البالغي لقضية إعجاز القرآن، ولعل هذه القراءة تطرح من األسئلة 

أكثر مما تقدم من اإلجابات :

أي  وإىل  ؟  القدماء  عند  التأسيسية  باملقوالت  املحدثني  وعي  كان  حد  أي  فإىل 
حد جتاوز املحدثون املنجز الرتاثي وأضافوا إليه، أو جاءت قراءاهتم بتقديم رؤى 

جديدة، نقدا أو نقضا أو إضافة ؟ 

إىل أي حد كان تواصل متأخري املحدثني مع األفكار التأسيسية عند متقدميهم، 
استثامرا ملقوالهتم؟ وإىل أي حد مارست املقوالت التأسيسية سلطة املصادرة عىل 
التفكري البالغي احلديث واملعارص؟ وإىل أي حد جاء التناول البالغي عند املحدثني 

اجرتارا ألفكار القدماء : تكرارا أو تطبيقا؟ 
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واحلقيقة أن مواقف املحدثني قد تشعبت بني عدة مناٍح مستغرقة استغراقا تاّما يف 
االستسالم إىل سلبية القراءة للمنجز املعريف لرتاث إعجاز القرآن يف الرتاث البالغي 
ويف تراث علوم القرآن، ومن هنا نجد أن الكثرة الغالبة ممن يرددون يف دراساهتم 
مصطلح اإلعجاز ال يدرون خطورة املصطلح وحساسيته وعمقه واستعصاءه، بل 
لعلنا ال نرسف يف سوء الظن إذا زعمنا أهنم يتخذون من مصطلح اإلعجاز توشية 
من  فيتخذون  أحيانا،  ضحالتها  بل  تواضعها،  عىل  ودراساهتم  أبحاثهم  لعناوين 
مصطلح اإلعجاز وما يتضمنه تاريخ املصطلح، وما حتتفظ به ذاكرة العالمة اللغوية 
تعضيدا  كله  ذلك  من  يتخذون  نقول  عقائدية،  أبعاد  من  اإلسالمي  التاريخ  يف 

لدراساهتم وإضفاء يشء من اهليبة عليها.

ملقوالت  ترديدا  كبري،  حد  إىل  اإلعجاز،  لقضية  املحدثني  قراءات  جاءت  لقد 
تراثية عىل مستوى التطبيق، عىل الرغم من أن هذه املقوالت كانت وما تزال يف طور 
احلديثة  املعاجلات  أكثر هذه  كانت  وإن  اليقني،  ثلج  إىل  وملا تصل  التساؤل  حرارة 
الرتاث،  يف  التطبيقية  املعاجلات  هنج  تفارق  ال  بحيث  التطبيق  دائرة  يف  تقوقعت 
ومن أبرز الشواهد عىل هذا املنحى االستهالكيِّ الدوراُن يف فلك نظرية النظم دون 
أعامق  وراء  الغوص  حماولة  ودون  التنظريي،  املستوى  عىل  إليها  اإلضافة  حماولة 
أكثر عىل مستوى التطبيق، بل لعل بعض املعاجلات اتسمت بالعشوائية يف استعامل 

املصطلحات ووصف الظواهر.

القرآنية  الشواهد  استبدال  عىل  الغالب  يف  قامت  التطبيقات  أن  هذا  إىل  أضف 
املجتزأة من سياقها بشواهد أخرى مما دعمت به أقواُل القدماء القواعَد )بزعمهم( 
وهج  من  العظيم  القرآن  يف  البالغي  البحث  فانتقل  ابتدعوها؛  التي  والتصنيفات 
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البحث وحرارة السؤال ونشاط تتبع الظواهر وغنى التحليل، ليسكن يف رماد رصد 
بام  تاما  تعطيال  نفسه  البالغي  للبحث  تعطيال  التصنيفات  يف  وتسكينها  الظواهر 

تومهوا أنه بحث بالغي.

 : الكريم  القرآن  أن  يف  تكمن  قرآنية  حقيقة  إقرارها  إىل  نسعى  التي  واحلقيقة 
املحاولة  وال  اإلعجاز  علة  عن  البحث  رساب  وهم  فال   « آَياُتُه  ُأْحِكَمْت  ِكَتاٌب   «
اهلزيلة يف استبدال مصطلح اإلبالس به يسمن أو ُيغني من جوع، إن تلقينا القرآن 
 « َخبرٍِي  َحِكيٍم  َلُدْن  ِمْن  َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  آَياُتُه  ُأْحِكَمْت  ِكَتاٌب  الـْر   «  : تعاىل  قوله  قوامه 
البحث  وحسب  اإلحكام،  حقيقة  إىل  دفعا  يدفعنا  أنه  أرى  الذي  )هــــــــــود1( 

س دالئل اإلحكام. البالغي رشفا أن ينحرص يف تلمُّ
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املبحث األول

اخلطَّايب

إشكال أحيل به عىل إهبام

ظل  ولقد  قديام،  اإلسالمي  الفكر  تراث  يف  وذاع  اإلعجاز  مصطلح  شاع  لقد 
املصطلح عىل هذا الذيوع فكتب فيه عدد غري قليل من املحدثني، يستوي يف ذلك 

السؤال عن علته أو عن دالئله أو عن أدلته .

إن املتأمل يف مسارات البحث يف إعجاز القرآن جيد أن كل من تعرض لقضية 
إعجاز القرآن قديام طرح من األسئلة أكثر مما قدم من اإلجابات، وأن كل اإلجابات 

والرؤى التي قدمها الباحثون أثارت من الردود ما يربو عىل األسئلة. 

املعتزلة،  من  وأكثرهم  املتكلمني،  عند  العقيل  النشاط  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
يف  وهم  مشهودة،  حقيقة  كان  للعقل  والءه  فإن  الدينية،  باحلساسية  ملتبسا  جاء 
عىل  عندهم  الدينية  احلساسية  مقتضيات  غلبت  الذين  املحدثني  عن  خيتلفون  هذا 
فإن  للعقل  والئهم  عىل  شاهدة  القدماء  معاجلات  كانت  فإذا  العقل،  مقتضيات 
معاجلات املحدثني اتسمت باملوقف التربيري غري املربر معرفيا. » املصنفات األوىل 
روا  يف اإلعجاز، عىل اختالف مذاهب أصحاهبا، جاءت أشبه بمباحث بالغية مما قدَّ
اإلعجاز،  وجوه  يف  املتكلمني  أقوال  استوعبت  وإن  هبا،  ُيعرف  القرآن  إعجاز  أن 
يف  مكاهنا  تأخذ  األشعري،  والباقالين  املعتزيل،  والرماين  السني،  اخلطايب  فرسائل 
هت إىل خدمة  املكتبة البالغية، وبعد أن استقلت البالغة بالتأليف والتصنيف، ُوجِّ

اإلعجاز البالغي  7
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ويكفي أن نشري هنا إىل قضية الذوق واإلهبام :

وجد اخلطايب عامة أهل القول باإلعجاز من جهة البالغة » قد جروا يف تسليم 
له  التحقيق  دون  الظن  غلبة  من  ورضٍب  التقليد  من  نوٍع  عىل  للقرآن  الصفة  هذه 
وإحاطة العلم به ، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن حتديد هذه البالغة التي اختص هبا 
القرآن ، الفائقة يف وصفها سائر البالغات ، وعن املعنى الذي متيز به عن سائر أنواع 
ظاهر  بأمر  حتديده  وال  تصويره  يمكننا  ال  إنه   : قالوا   ، بالبالغة  املوصوف  الكالم 
العاملون عند سامعه رضبا من  القرآن غريه من الكالم ، وإنام يعرفه  به مباينة  نعلم 
املعرفة ال يمكن حتديده ، وأحالوا عىل سائر أجناس الكالم الذي يقع منه التفاضل 
فتقع يف نفوس العلامء به عند سامعه معرفة ذلك ويتميز يف أفهامهم قبيل الفاضل 

من املفضول منه 8

والباحثني يف  البالغيني  عند  الذوقي  الُبعد  إىل  واضحا  اخلطايب  التفات  ثم جتد 
إعجاز القرآن، فيلفت إىل قوهلم » قالوا : وقد خيفى سببه عند البحث ويظهر أثره 
لبعض  : وقد توجد  قالوا   . به  العلم واملعرفة  يلتبس عىل ذوي  النفس حتى ال  يف 
الكالم عذوبة يف السمع وهشاشة يف النفس ال توجد مثلها لغريه منه، والكالمان 

معا فصيحان، ثم ال يوقف ليشء من ذلك عىل علة  9

وأنت ترى معي هذا الكالم الذي يورده اخلطايب يويل الذوق االهتامم األكرب، ثم 
يقر بامتناع الوقوف عىل علة هلذا التفضيل، وإذا كان اخلطايب يورد هذا الرأي فإنه 
يورده عىل سبيل احلكاية واالستئناس ولكنه غري مقنع له، وال يراه مقنعا لغريه يف 
قضية اإلعجاز، وهلذا يرد بقوله : » قلت وهذا ال يقنع يف مثل هذا العلم، وال َيشفي 

من داء اجلهل به، وإنام هو إشكال أحيل به عىل إهبام 10
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وهبذا يرفض اخلطايب اإلهبام، أو قل يرفض االرتكان إىل الذوق بوصفه وسيلة 
اإلدراك وأداته، أو قل يرفض الوقوف عن حدود إدراك اإلعجاز الذي هو وسيلته 

وأداته الذوق، يقول :

» فأما من مل يرض من املعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة، ومل يقنع 
الذي  إن   : يقول  فإنه  الربهان حتى يستشهد هلا دالئل االمتحان،  بأوائل  األمر  يف 
يوجد هلذا الكالم من العذوبة يف حس السامع، واهلشاشة يف نفسه، وما يتحىل به من 
الرونق والبهجة التي يباين هبا سائر الكالم حتى يكون له هذا الصنيع يف القلوب، 
والتأثري يف النفوس، فتصطلح من أجله األلسن عىل أنه كالم ال يشبهه كالم، وحترص 
له من سبب، بوجوده  بد  أمر ال  به األطامع عنها،  األقوال عن معارضته، وتنقطع 

جيب له هذا احلكم، وبحصوله يستحق هذا الوصف   11

وهبذا يرجع اخلطايب إىل حتمية البحث يف السبب والعلة، ولكن ُترى هل يضيف 
اخلطايب شيئا إىل ما قال ؟ وال أحسبه إال واعدا بام يفوق طوقه، بل ُمرسفا يف الوعد 
دون أن يستوثق من أدواته، ثم ما يلبث أن تنرسب من عباراته دالئل العجز وخفايا 

الرتدد، فيقول يف حماولة الكشف عن السبب والعلة والربهان والدالئل :

منها  فلم نجد شيئا  منه،  النابتة  اخلارجة عنه، وأسبابه  أوصافه  استقرينا  » وقد 
يثبت عىل النظر، أو يستقيم يف القياس، ويطرد عىل املعايري  12

ثم نجده خيلص من هذه الردود إىل نمط من الرتديد غريب فيقول :

» فوجب أن يكون ذلك املعنى مطلوبا من ذاته، ومستقىص من جهة نفسه : فَدلَّ 
النظُر وشاهُد الِعرب أن السبَب له، والعلَة فيه أن أجناس الكالم خمتلفة، ومراتَبَها من 
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نسبة التبيان متفاوتة، ودرجاهِتا يف البالغة متباينة غري متساوية، فمنها البليغ الرصني 
أقسام  . وهذه  الرسل  الطلق  اجلائز  السهل، ومنها  القريب  الفصيح  اجلزل، ومنها 
الكالم الفاضل املحمود دون النوع اهلجني املذموم، الذي ال يوجد يف القرآن يشء 

منه البتة  13

هبذه  بعضه  أو  العرب  من  البلغاء  كالم  يوصف  حد  أي  إىل  السؤال  ويبقى 
الصفات ؟

واإلجابة رصحية واضحة بأن وصف كالم البلغاء هبذه األوصاف مجيعها ملء 
السمع والبرص، منترشة متناثرة أكثر من أن حُتىص، واخلطايب يرد عىل نفسه بمقولته 
القياس، ويطرد عىل  أو يستقيم يف  النظر،  يثبت عىل  » فلم نجد شيئا منها  السابقة 
املعايري » فليس ليشء مما ذكر يف أقسام الكالم سمُة املعيار الذي يثبت عىل النظر أو 
يستقيم يف القياس، وأي بالغي قديم أو حديث يستطيع أن يقيم حدودا فاصلة بني 

البليغ الرصني اجلزل، والفصيح القريب السهل، واجلائز الطلق الرسل ؟

فكل البليغ الرصني اجلزل الطلق فصيح، وكل اجلائز الرسل قريب سهل بليغ !! 
هذه مفردات يف الوصف ال تستقيم عىل حمك اطراد املعايري، واخلطايب يرد إذن عىل 
اخلطايب بقوله : » وهذا ال يقنع يف مثل هذا العلم، وال َيشفي من داء اجلهل به، وإنام 

هو إشكال أحيل به عىل إهبام«14

نراه  واملعايري  والدليل  العلة  بحث  يف  بال  ذا  شيئا  اخلطايب  يقدم  أن  دون  ومن 
يذهب يف نمط غريب من الرتديد يردد بعض ما مأل األسامع من مقوالت البالغيني 
هذه  من  قسم  كل  من  القرآن  بالغات  فحازت   «  : واخلطابة  الشعر  عن  والنقاد 
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األقسام حصة، وأخذت من كل نوع من هذه األنواع شعبة، فانتظم هلا بامتزاج هذه 
الفخامة والعذوبة، ومها عىل االنفراد يف  الكالم جيمع صفتي  األوصاف نمط من 
نعوهتام كاملتضادين؛ ألن العذوبة نتاج السهولة، واجلزالة واملتانة يف الكالم تعاجلان 
نوعا من الوعورة، فكان اجتامع األمرين يف نظمه مع نبِو كل واحد منهام عىل اآلخر 
 o لنبيه  آية  ليكون  أمره  من  قدرته  بلطف  اهلل  يرسها  القرآن،  هبا  خص  فضيلة 

وداللة له عىل صحة ما دعا إليه من أمر دينه .

وإنام تعذر عىل البرش اإلتيان بمثله ألمور : منها أن علمهم ال حييط بجميع أسامء 
أفهامهم مجيع  املعاين واحلوامل هلا، وال تدرك  التي هي ظروف  العربية وبألفاظها 
معاين األشياء املحمولة عىل تلك األلفاظ، وال تكمل معرفتهم الستيفاء مجيع وجوه 
النظوم التي هبا يكون ائتالفها وارتباط بعضها ببعض، ... ، وال نرى نظام أحسن 
تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه، وأما املعاين فال خفاء عىل ذي عقل أهنا هي 
التي تشهد هلا العقول بالتقدم يف أبواهبا، والرتقي إىل أعىل درجات الفضل يف نعوهتا 

وصفاهتا .« 15

فاأللفاظ واملعاين والنظم هي قوام فكرة اخلطايب الذي يرتدد )رمحه اهلل تعاىل( يف 
اختبار هذه املعايري يف أقوال البرش ثم ُيقر إقرارا بوجود » هذه الفضائل الثالث عىل 
التفرق يف أنواع الكالم، فأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه فلم توجد إال يف 

كالم العيل القدير، الذي أحاط بكل يشء علام، وأحىص كل يشء عددا.

فتفهم اآلن واعلم أن القرآن إنام صار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن 
نا أصحَّ املعاين » 16 نظوم التأليف ُمَضمَّ
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وال أعجب من قوله : » إنام صار معجزا » بعدما قدمنا من حتليل معايريه التي 
وضعها، وما بينَّاه من استعصائها عىل الضبط بل استعصائها عىل التحديد الداليل 
ومعلوم   « اخلالص.  الذوقي  اإلدراك  مسار  يف  االنغامس  متام  وانغامسها  الصارم، 
أن اإلتيان بمثل هذه األمور، واجلمع بني شتاهتا حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه 
قوى البرش، وال تبلغه قدرهتم، فانقطع اخللق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله أو 

مناقضته يف شكله .« 17

أي برش ؟ وأي أمور ؟ اللفظ واملعنى والنظم ؟ 

أمران جليالن عجيبان أقرمها اخلطايب :

وفق  التفرق  جزئيا،عىل  إمكانا  للبرش  ممكنة  واملعاين  والنظم  اللغة  أن   : األول 
قوله، وإنام تعذر عىل البرش اإلحاطة هبا .

الثاين : أن مقارنته بني القرآن العظيم وكالم البرش هي مقارنة بني القرآن كله، 
ومعلوم أن التحدي واملطالبة باملحاكاة جاءت يف سورة من مثله .

أهنا  باملحاكاة يف  واملطالبة  التحدي  اقتصار  ُيستنتج من كالمه  أن  واخلطورة يف 
موجهة إىل اخلالئق يف القرآن باملخالفة ملا نص عليه القرآن العظيم .

إن اخلطايب وصف ومل يقدم دليال، ثم إنه بدا وكأنه يتكلم عن نص هزيل غاية 
يف التواضع فوصفه للقرآن العظيم مل يزد ـ كام أرشنا قبل قليل ـ عن صفات البليغ 
الرصني اجلزل الطلق الفصيح الرسل القريب السهل، وهي أوصاف وسعتها كتب 

النقاد ترديدا عن الشعراء .
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النظَّام بالرصفة، فهل  ولعلك ال ختالفني يف أن هذين اخلطرين أعظم من قول 
ُتُقبَِّل من اخلطايب ما قاله ألنه سني ؟ ورفضوا القول بالرصفة من النظَّام ألنه معتزيل 
أنه  عىل  النظام  يتقبلوا  مل  فلامذا  فأخطأ  اجتهد  ألنه  اخلطايب  تقبلوا  قد  كانوا  وإذا  ؟ 

بدوره اجتهد فأخطأ ؟

وبعد... 

فهل نعود إىل ما حتفظ عليه اخلطايب بأنه ال يقنع يف مثل هذا العلم، وال َيشفي 
من داء اجلهل به، وهو يقصد هنا الذوق يف قول القائلني :إنه ال يمكننا تصويره وال 
حتديده، وإنام يعرفه العاملون عند سامعه رضبا من املعرفة ال يمكن حتديده، وقوهلم: 
وقد خيفى سببه عند البحث ويظهر أثره يف النفس حتى ال يلتبس عىل ذوي العلم 
واملعرفة به، إن الذي يوجد هلذا الكالم من العذوبة يف حس السامع، واهلشاشة يف 
نفسه، وما يتحىل به من الرونق والبهجة التي يباين هبا سائر الكالم حتى يكون له 
أنه  األلسن عىل  أجله  فتصطلح من  النفوس،  والتأثري يف  القلوب،  الصنيع يف  هذا 
كالم ال يشبهه كالم، وحترص األقوال عن معارضته، وتنقطع به األطامع عنها، هذا 

الذي قال عنه اخلطايب إنام هو إشكال أحيل به عىل إهبام ؟

َثمَّ أمران بدهييان ال خيتلف عليها اثنان، ومسلمتان من املسلامت التي ال جدال 
فيها :

ـ أن البحث يف الظواهر يبدأ باإلدراك، واإلدراك يكون ذوقيا كام يكون عقليا .

ـ أن اإلنسان ال يستطيع أن ينقل كل خرباته عرب وسيط لغوي، أي ليس كل ما 
حييط  الذي  اإلهبام  يأيت  هنا  ومن  يدركه اإلنسان بحواسه يمكنه أن ينقله،  
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ببعض امُلْدَركات ليؤكد ارتباط اإلدراك باإلهبام يف بعض الظواهر.

املبحث الثاين

عبد القاهر اجلرجاين

الرتدد بني حتمية املصطلح واستحالة املثلية

انتهينا بالذوق يف احلديث عن تردد اخلطايب، ونبدأ به وننتهي به أيضا بعد حماولة 
اإلمام يف البحث عن الدليل، وتبدأ هذه املحاولة بقطعه بأنه ال جيوز » أن يكون تعاىل 
قد أمر نبيه o بأن يتحدى العرب إىل أن يعارضوا القرآن بمثله من غري أن يكونوا 
قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكالم عىل ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله » وقد 
أسس اإلمام هذا القطع عىل أنه إن قال أحد أن هذا جيوز يكون قد أبطل التحدي » 
من حيث إن التحدي كام ال خيفى : مطالبة بأن يأتوا بكالم عىل وصف، وال تصح 

املطالبة باإلتيان به عىل وصف من غري أن يكون ذلك الوصف معلوما للمطاَلب »

واحلقيقة أنني يف حرية مما يقصده اإلمام بالوصف، فهل هذا الوصف هو الذي 
قصده السكاكي يف قوله : » واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب ُيدرك وال يمكن وصفه 
» 18، إذ ذهب السكاكي إىل أن الوصف غري اإلدراك، وأنا مع السكاكي فيام ذهب 

إليه .

وال ُيرد عىل هذا التفريق بني الوصف واإلدراك قول اإلمام ـ رمحه اهلل ـ : » ال 
يتصور أن يقال إنه كان عجز حتى يثبت معجوز عنه معلوم فال يقوم يف عقل عاقل 



397

أ.د. عيد عيل مهدي بلبع

أن يقول خلصم له قد أعجزك أن تفعل مثل فعيل وهو ال يشري إىل وصف يعلمه يف 
فعله ويراه قد وقع عليه ... ألنه ال يصح وصف اإلنسان بأنه قد عجز عن يشء حتى 
ر أن َيقصد إىل يشء ال  يريد ذلك اليشء، ويقصد إليه، ثم ال يتأتى له، وليس ُيَتصوَّ
يعلمه، وأن تكون منه إرادة ألمر مل يعلمه يف مجلة وال تفصيل«، وإن اإلدراك يتحقق 
ى معرفة  به وجود » معجوز عنه معلوم »، ولكن ليس بالرضورة أن يتحقق للمتحدَّ
الوصف، الذي هو هنا بمعنى العلة والدليل، وإدراك اليشء يعني العلم به، ولكن 

العلم باليشء ال يستوجب بالرضورة إدراك الوصف والعلة والدليل .

وإذا كانت املزية الناقضة للعادة، عند اإلمام، هي مناط التحدي وأن » الرشط 
يف املزية الناقضة للعادة أن يبلغ األمر فيها إىل أن ُيبهر ويقهر، حتى تنقطع األطامع 
ث نفٌس صاحَبها  عن املعارضة، وخترس األلسنة عن دعوى امُلداناة، وحتى ال حُتدِّ
منه  يأُسهم  يكوَن  يمكن، وحتى  بمثله  اإلتيان  أن  خلٍد  َيتحدى، وال جيول يف  بأن 
وإحساُسهم بالعجز عنه يف بعضه مثَل ذلك يف كله »19 ، نقول إذا كان األمر كذلك 
ى عىل  امُلتحدَّ يقف  أن  إىل  أن حيتاج  باإلدراك دون  يتحقق  فإن هذا اإلهبار والقهر 

الوصف والعلة والدليل، أي دون أن يقف عىل نفس اإلعجاز ووجهه.

ــ تردد وردود

ويف سبيل متهيد القول بالنظم خاصية لإلعجاز أو صفة له يبدأ اإلمام بالرد عىل 
االحتامالت األخرى، يقول اإلمام » ثم إن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفا قد 
جتدد بالقرآن وأمرا مل يوجد يف غريه ومل يعرف قبل نزوله وإذا كان كذلك فقد وجب 
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أن يعلم أنه :

1 - ال جيوز أن يكون يف الكلم املفردة ؛ ألن تقدير كونه فيها يؤدي إىل املحال 
وهو أن تكون األلفاظ املفردة التي هي أوضاع اللغة قد حدث يف َحَذاقة حروفها 
وأصدائها أوصاف مل تكن لتكون تلك األوصاف فيها قبل نزول القرآن وتكون قد 
ًة يف  متُلوَّ إذا كانت  السامعون عليها  أنفسها هبيئات وصفات يسمعها  اختصت يف 

القرآن ال جيدون هلا تلك اهليئات والصفات خارج القرآن .

اللغة ألنه  بوضع  هلا  التي هي  املفردة  الكلم  معاين  تكون يف  أن  2 - وال جيوز 
يؤدي إىل أن يكون قد جتدد يف معنى احلمد والرب ومعنى العاملني وامللك واليوم 
والدين وهكذا وصف مل يكن قبل نزول القرآن وهذا ما لو كان هاهنا يشء أبعد من 

املحال وأشنع لكان إياه 

3 - وال جيوز أن يكون هذا الوصف يف تركيب احلركات والسكنات حتى كأهنم 
وا إىل أن يأتوا بكالم تكون كلامته عىل تواليها يف زنة كلامت القرآن وحتى كأن  دُّ حُتُ
الذي بان به القرآن من الوصف يف سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من بعض،...، 
بكالم  يأتوا  أن   : هو  إليه  وا  دُّ حُتُ الذي  الوصف  أن  زاعم  زعم  إن  احلكم  وكذلك 
جيعلون له مقاطع وفواصل كالذي تراه يف القرآن ألنه أيضا ليس بأكثر من التعويل 

عىل مراعاة وزن وإنام الفواصل يف اآلي كالقوايف يف الشعر.

اللسان  عىل  يثقل  ما  حروفه  يف  يلتق  مل  بأن  اإلعجاز  يكون  أن  جيوز  وال   -  4
يعني  ثم  والسهولة  اجلريان  هو  املعجز  الوصف  أن  زاعم  زعم  إن  السبيل  وهكذا 
كان  بذلك  ليس  ألنه  اللسان  عىل  تثقل  حروف  فيه  تلتقي  أن  من  سالمته  بذلك 
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الكالم كالما وال هو بالذي يتناهى أمره إن عد يف الفضيلة إىل أن يكون األصل وإىل 
أن يكون املعول عليه يف املفاضلة بني كالم وكالم فام به كان الشاعر مفلقا واخلطيب 

مصقعا والكاتب بليغا .« أ.هـ

وال يعني هذا أن اإلمام يرفض أن تكون مذاقة احلروف وسالمتها مما يثقل عىل 
اللسان داخال فيام يوجب الفضيلة، ولكنه يراها مزية مما يؤكد أمر اإلعجاز، ولكنه 

ينكر أن يكون القرآن العظيم معجزا هبذه املزية وحدها.

5 - وال يمكن أن جتعل االستعارة األصل يف اإلعجاز وأن يقرص عليها ألن ذلك 
يؤدي إىل أن يكون اإلعجاز يف آي معدودة يف مواضع من السور الطوال خمصوصة .

ولكن اإلمام مع هذا ال يقبل إخراج ما يف القرآن من االستعارة ورضوب املجاز 
به  هو  فيام  ونظائرها  االستعارة  دخول  يقتيض  ذلك  بل  معجز،  به  هو  ما  مجلة  من 
معجز وذلك ألن هذه املعاين التي هي االستعارة والكناية والتمثيل وسائر رضوب 
النظم وعنها حيدث وهبا يكون ألنه ال يتصور أن  املجاز من بعدها من مقتضيات 
يدخل يشء منها يف الكلم وهي أفراد مل يتوخ فيام بينها حكم من أحكام النحو فال 
يتصور أن يكون هاهنا فعل أو اسم قد دخلته االستعارة من دون أن يكون قد ألف 

مع غريه.

النظم دليل اإلعجاز

أشار اإلمام إىل أن أسباب الفضل والتقديم إما ملعنى غريب يسبق إليه الشاعر 
فيستخرجه، واستعارة بعيدة يفطن هلا، أو لطريقة يف النظم خيرتعها ثم قال :

» ومعلوم أن املعول يف دليل اإلعجاز عىل النظم، ومعلوم كذلك أن ليس الدليل 
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يف املجيء بنظم مل يوجد من قبل فقط، بل يف ذلك مضموما إىل أن يبني ذلك النظم 
من سائر ما ُعرف وُيعرف من رضوب النظم، وما يعرف أهل العرص من أنفسهم 
يستطيعه،  أنه ال  منهم  لواحد  التي ال يعرض معها شك  البينونة  أهنم يستطيعونه، 
مثله،  عىل  يقدروا  أن  من  اليأس  استشعار  يف  يكونوا  حتى  أْمرِه،  لُِكنِْه  هيتدي  وال 
وما جيري جمرى املثل له، عىل صورة واحدة، وحتى كأن قلوهبم قد َأفرغت يف قلب 

واحد )20(

الردود عىل  فبعد مجلة  النحو،  معاين  توخي  ليس شيئا غري  اإلمام  عند  والنظم 
الظواهر التي يمكن أن يذهب الظن إىل أهنا من دالئل اإلعجاز مل يبق عنده إال أن 
يكون يف النظم والتأليف دليال لإلعجاز، فيعرج عىل أن النظم ليس شيئا غري توخي 
ينظمها وجامع  املفردة سلك  للكلم  فليس  الكلم،  بني  فيام  وأحكامه  النحو  معاين 
النحو  معاين  توخي  غري  بعض  من  بسبب  بعضها  وجيعل  ويؤلفها  شملها  جيمع 

وأحكامه فيها.

ثم ينفي اإلمام عام إذا ُأيت به كان معارضا ما هو :

ــ أن جييء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر نحو أن يقول بدل أسد ليث وبدل   1
بُعَد نأى ومكان قرب دنا أم ذلك ما ال يذهب إليه عاقل وال يقوله، ولو كان ذلك 
معارضة لكان الناس ال يفصلون بني الرتمجة واملعارضة ولكان كل من فرسَّ كالما 

معارضا له.

يعاَرُض من حيث هو  الكالم  املعنى وكان  إىل جهة  املعارضة  وإذا عادت  ــ   2
اللفظ  وختري  والبالغة  الفصاحة  أن  ذلك  من  حصل  اللفظ  ومتخري  وبليغ  فصيح 
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يف  حتدث  زيادات  وعن  عليها  الكالم  معاين  تكون  ووجوه  خصائص  عن  عبارة 
أصول املعاين كالذي أريتك فيام بني زيد كاألسد وكأن زيدا األسد وبأن ال نصيب 

لأللفاظ من حيث هي ألفاظ فيها بوجه من الوجوه .21

ثم يصل اإلمام إىل رصامة القول بأن النظم ومعاين النحو دليل اإلعجاز، قال 
اإلمام رمحه اهلل : » ونبدأ فنقول فإذا ثبت اآلن أن ال شك وال مرية يف أن ليس النظم 

شيئا غري توخي معاين النحو وأحكامه فيام بني معاين الكلم ثبت من ذلك :

أن طالب دليل اإلعجاز من نظم القرآن إذا هو مل يطلبه يف معاين النحو وأحكامه 
ووجوهه وفروقه ومل يعلم أهنا معدنه ومعانه وموضعه ومكانه، وأنه ال مستنبط له 
سواها وأن ال وجه لطلبه فيام عداها غارٌّ نفسه بالكاذب من الطمع، ومسلٌم هلا إىل 

اخلدع، وأنه إن أبى أن يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزا بنظمه،

ولزمه أن يثبت شيئا آخر يكون معجزا به، وأن يلحق بأصحاب الرصفة فيدفع 
اإلعجاز من أصله وهذا تقرير ال يدفعه إال معاند يعد الرجوع عن باطل قد اعتقده 
عجزا والثبات عليه من بعد لزوم احلجة جلدا ومن وضع نفسه يف هذه املنزلة كان 

قد باعدها من اإلنسانية ونسأل اهلل تعاىل العصمة والتوفيق » 22

العظيم  القرآن  النظم وجه جيلٌّ من وجوه خصوصية  أن  لسنا نشك يف   : أوال 
وتفرده، وإنام فقط نقول إن النظم دليل إحكام .

ثانيا : ليس من حق عبد القاهر بالرضورة أن ُيلزمنا بأن نذكر دليل إعجاز، لظننا 
أن الدليل غري ممكن أن تأيت به اخلالئق.

ثالثا : ليس مع مدٍع احلق يف أن يقول إننا بذلك نبطل البحث يف القرآن الكريم 



402

اإلعجاز قلق املصطلح بني الرتديد والرتدد

ومدارسته؛ ألننا يف احلقيقة نحث عىل هذا حثَّا وندفع إليه دفعا، ولكننا فقط برؤيتنا 
هذه نوجه البحث إىل ما هو ممكن للخلق.

ولست أنا الناقض لقول عبد القاهر بل هو الناقض لقوله إذ قال باستحالة املثلية 
» وليس يتصور مثل ذلك يف الكالم .« يف حديثه عن املثلية عىل النحو اآليت.

املثلية ماذا تعني

وضع  عىل  ج  يعرِّ نراه  النظم  يف  اإلعجاز  دليل  حرص  إىل  اإلمام  يصل  أن  بعد 
بنظم  املعاين  التحدي كان إىل أن جييئوا يف أي معنى شاؤا من  إن   «  : املثلية  حدود 
اُه ُقْل َفْأُتوا  يبلغ نظم القرآن يف الرشف أو يقرب منه، يدل عىل ذلك )َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ
َياٍت( )هود13(، أي مثله يف النظم، وليكن املعنى مفرتى ملا  ُمْفرَتَ ِمْثِلِه  بَِعرْشِ ُسَوٍر 
قلتم، فال إىل املعنى ُدعيتم، ولكن إىل النظم، وإذا كان كذلك كان بيِّنا أنه بناء عىل 
غري أساس، ورمي من غري مرمى؛ ألنه قياس ما امتنعت فيه املعارضة من جهة ويف 
يشء خمصوص، عىل ما امتنعت معارضته من اجلهات كلها ويف األشياء أمجعها.« 23

ونقف أمام اجلمل الصارمة : » ... أي مثله يف النظم، وليكن املعنى مفرتى كام 
قلتم، فال إىل املعنى ُدعيتم، ولكن إىل النظم » ، التي حيدد فيها اإلمام أن املثلية يف 

النظم وليس شيئا غري النظم .

ــ استحالة املثلية ونقض التحدي بالنظم

كنسج  الصناعية  األعامل  عىل  املعارضة  معنى  يف  الكالم  يقيسون  لنراهم  وإنا 
الديباج وصوغ الشنف والسوار وأنواع ما يصاغ وكل ما هو صنعة وعمل يد بعد 
التفاضل فيه ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع عىل الصانع زيادة  يبلغ مبلغا يقع  أن 
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يكون له هبا صيت ويدخل يف حد ما يعجز عنه األكثرون .

حتى  الطباع  يف  املركوز  وكاليشء  معلوما  ظاهرا  قياسا  كان  وإن  القياس  وهذا 
يبدأ هذا  أن  يتصور  أنه  به وهو  العلم  أمرا جيب  فيه  فإن  كاخلاصة  فيه  العامة  ترى 
يف  مثله  آخر  ديباجا  ويعمل  آخر  فيجيء  وتصويره  نقشه  يف  ويبدع  ديباجا  فيعمل 
نقشه وهيئته ومجلة صفته حتى ال يفصل الرائي بينهام وال يقع ملن مل يعرف القصة ومل 
خيرب احلال إال أهنام صنعة رجل واحد وخارجان من حتت يد واحدة وهكذا احلكم 
مثله ويؤدي  فيعمل سوارا  املصنوعات كالسوار يصوغه هذا وجييء ذاك  يف سائر 

صنعته كام هي حتى ال يغادر منها شيئا البتة .« 24 

ثم جيزم اإلمام جزما صارما باستحالة املثلية يف النظم بقوله : » وليس يتصور 
مثل ذلك يف الكالم ألنه ال سبيل إىل أن جتيء إىل معنى بيت من الشعر أو فصل من 
النثر فتؤديه بعينه وعىل خاصيته وصفته بعبارة أخرى حتى يكون املفهوم من هذه 

هو املفهوم من تلك ال خيالفه يف صفة وال وجه وال أمر من األمور.« 25

ثم يؤكد اإلمام ما ذهب إليه من استحالة املثلية يف النظم بالرد عىل شبهات تصور 
املثلية يف بعض األقوال فيقول : » وال يغرنك قول الناس قد أتى باملعنى بعينه وأخذ 

معنى كالمه فأداه عىل وجهه فإنه تسامح منهم.

واملراد أنه أدى الغرض، فأما أن يؤدي املعنى بعينه عىل الوجه الذي يكون عليه 
يف كالم األول حتى ال تعقل ها هنا إال ما عقلته هناك وحتى يكون حاهلام يف نفسك 
حال الصورتني املشتبهتني يف عينك كالسوارين والشنفني ففي غاية اإلحالة وظن 

يفيض بصاحبه إىل جهالة عظيمة :
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وهي أن تكون األلفاظ خمتلفة املعاين إذا فرقت ومتفقتها إذا مجعت وألف منها 
كالم وذلك أن ليس كالمنا فيام يفهم من لفظتني مفردتني نحو قعد وجلس ولكن 
تنظر يف قوله تعاىل ولكم يف  فيام فهم من جمموع كالم وجمموع كالم آخر نحو أن 
القصاص حياة وقول الناس قتل البعض إحياء للجميع فإنه وإن كان قد جرت عادة 
القول قوال  فليس هذا  إهنام عبارتان معربمها واحد  مثل هذا  يقولوا يف  بأن  الناس 
منهم يمكن األخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن ليس املفهوم من أحد الكالمني 

املفهوم من اآلخر .) 26(

وتأسيسا عىل رأي عبد القاهر يف وصف املثلية يف النظم بأهنا » يف غاية اإلحالة 
» ومن ثم يأيت ترددنا الشديد يف قبول النظم أن يكون هو موضع التحدي بوصفه 
يف  اإلعجاز  أن  قوامها  فكرة  نطرح  أن  إىل  يدفعنا  وهذا   ،« للعادة  الناقضة  املزية   «
استحالة اإلتيان بمثله من حيث أنه استعامل خاص للغة، أي استحالة إمكان اإلتيان 
اللغة، فاللغة جديدة يف كل استعامل، وتأسيسا  بمثله ألنه طريقة خاصة يف تأليف 
عىل هذا نتساءل، فقط نتساءل، لننفذ من هذا كله إىل التساؤل : هل القضية كلها 

تكمن يف أن املعجزة لغوية ؟

ومن ثم ننطلق هنا إىل تساؤلني حول نظرية النظم ، فلعلها أقوى النقاط املضيئة 
يف الرتاث البالغي، ومها :

ـ هل النظم دليل إعجاز أم هو مظهر إحكام وتفصيل ودقة، ثم هو مظهر روعة 
ومجال؟ وإىل أي حد يمكننا القول بأن اإلحكام يعني اطراد خصوصية النظم؟ ومن 
ثم نتساءل : إىل أي حد يمكن إضافة أبعاد لنظرية النظم حتدد إطارا تنظرييا منهجيا 

للبحث يف اإلحكام؟
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ولك أن تتأمل معي نقض اإلمام لفكرة النظم ذاهتا أن تكون مناط التحدي يف 
قوله :

» فلعل العجز الذي ظهر فيهم عن معارضة القرآن، مل يظهر ألهنم ال يستطيعون 
مثل ذلك النظم، ولكن ألهنم ال يستطيعونه يف مثل معاين القرآن » 27 ثم تأمل هذا 
النقض يف ضوء قبله من قبل مضمومة إىل قوله : » ... أي مثله يف النظم، وليكن 

املعنى مفرتى كام قلتم، فال إىل املعنى ُدعيتم، ولكن إىل النظم »

إذن أين الدليل وما هي العلة ؟

إننا يف النهاية أما مستويات من املحاالت فمن املحال أن يأيت أحد بسورة من مثل 
القرآن العظيم، ثم إن املثلية يف النظم حمال، ثم إن الوقوف عىل العلة والدليل حمال.

بانتفاء  واحلسم  املحاولة  إىل  الدعوة  آيات  يف  املثلية  أفهم  أن  أستطيع  وال 
االستطاعة » َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي 
)23( َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا » )البقرة( إال أهنا مثلية يف اخلصوصية التي ال يستطيع 

أحد أن يأيت هبا.

له  املكونة  اللفظ واألصوات  يتناول  باحثا  أن نجد  الغريب يف ذلك  ولعله من 
 «  : الباحثني  أحد  قول  ذلك  العجيب يف  ، ومن  الكريم  للقرآن  إعجازا  هبا  ليثبت 
لعلك إذا قلبت النظر بني ألفاظ القرآن ومعانيه جتد إعجازه يشع عليك منهام معا، 
يتألق  شعاع  من  هلا  بام  كلامته  وتناسق  وإحياءات  صفات  من  بامهلا  حروفه  فترتتب 
من رصفها وترتيبها وتساوق املعاين التي تسابق إىل النفس وقع ألفاظها يف السمع 
كل ذلك من أرسار اإلعجاز البياين يف القرآن فقد قدر يف ترتيب حروفه خمارجها 
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ونرباهتا وصفاهتا وما يوحي به كل حرف من أثر يف النفس ) 28(

وال خيفى هنا أمر اخللط بني اللفظ والنظم وما زاده الكاتب من أمر األصوات 
الكلمة  واإلعجاز فيها، فكيف يكون لألصوات يف كلمة » ارضب« إعجاز وهي 
فيها ثم وجه لإلعجاز،  ليل هنار؟ ولو كان  ألسنة اخلاصة والعامة  التي ترتدد عىل 

بزعم القائل، لكان كالم الناس كله إعجازا !!!

عود إىل الذوق

العودة إىل الذوق هي عودة إىل مقولة اخلطايب : » إشكال أحيل عىل إهبام » وهذا 
يقيض بأن إدراك املزية يف النظم إنام هو إدراك ذوقي تأباه بعض العقول » ألن املزايا 
التي حتتاج أن تعلمهم مكاهنا وتصور هلم شأهنا أمور خفية ومعان روحانية أنت ال 
تستطيع أن تنبه السامع هلا وحتدث له علام هبا حتى يكون مهيأ إلدراكها وتكون فيه 
طبيعة قابلة هلا ويكون له ذوق وقرحية جيد هلام يف نفسه إحساسا بأن من شأن هذه 
الوجوه والفروق أن تعرض فيها املزية عىل اجلملة ، وممن إذا تصفح الكالم وتدبر 
والبالء  أرحيية عندها،  أنق هلا وأخذته   ... منها ويشء  فرق بني موقع يشء  الشعر 
والداء العياء أن هذا اإلحساس قليل يف الناس حتى إنه ليكون أن يقع للرجل اليشء 
من هذه الفروق والوجوه يف شعر يقوله أو رسالة يكتبها املوقع احلسن ثم ال يعلم 
أنه قد أحسن فأما اجلهل بمكان اإلساءة فال تعدمه ليس يف أصناف العلوم اخلفية 
واألمور الغامضة الدقيقة أعجب طريقا يف اخلفاء من هذا وإنك لتتعب يف اليشء 
نفسك وتكد فيه فكرك وجتهد فيه كل جهدك حتى إذا قلت قد قتلته علام وأحكمته 

فهام كنت الذي ال يزال يرتاءى لك فيه شبهة ويعرض فيه شك )29(
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هكذا أرجع عبد القاهر القضية كلها إىل أن إدراك النظم ذوقي عيص عىل التعليل 
حمال عىل املحاولة أن يؤتى بمثله، حمال أن ُتدرك علة إعجازه .

ولنُعد إىل التساؤل : هل القضية كلها تكمن يف أن املعجزة لغوية ؟

املبحث الثالث

حممود شاكر

قلق الرتدد بني اإلعجاز واإلبالس

تولد عنها  التي  أن مقولة مدار اآلية عىل عجز اخلليقة هي  ذهب حممود شاكر 
هذه  فوجدوا   « ُتعجز،  حتى  آية  تكون  ال  فإهنا  املتكلمني،  عند  اإلعجاز  مصطلح 
اآلية، وهي القرآن كالم اهلل، خمالفة كل املخالفة، ومن كل وجه، جلميع آيات األنبياء 
من قبله، يف قرب تسليم املشاهد هلا، والسامع هبا بأهنا خارجة عن طوقه وعن طوق 

مجيع اخلالئق، حتى يشهدوا عىل أنفسهم بالعجز عن فعلها« )30(

وعىل الرغم من إقرار حممود شاكر بحقيقة مصطلح اإلعجاز وحقه يف الوجود 
نراه يرتدد يف أن يقبله قبول املطمئن، ولكنه يقبله قبول األمر الواقع الذي ال سبيل 
إىل دفعه » فحملني القلق الذي ال يفارقني عىل إعادة النظر يف هذا الرشط ويف لفظ 
العجز خاصة، مع ما يف ذلك من املخاطرة بمخالفة مجهور علامء األمة الذين أخذوا 
وه إمرارا، وبنوا عليه أبوابا من  هذا اللفظ وهذا الرشط من هؤالء املتكلمني، وأمرُّ
العلم واسعة، تشهد مجيعها بأهنم سلموا تسليام يقطع بأهنم أطبقوا عليه، ومل خيتلف 
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آثار  من  إنام هو  أن صنيعه هذا  إعالنا رصحيا  ُيعلن  ثم هو   ، )31( أحد يف صوابه.« 
تورطه يف جدل املتكلمني، وحريته حرية مشتتة، رماه يف تيهها هذا الرشط الغريب 
: )مدار اآلية عىل عجز اخلليقة(، فام نجا إال بعد معاودة الفحص عن لفظ )العجز( 

)32( .

إذ استند املتكلمون عىل طلب املعارضة من القرآن العظيم وأطلقوا عليه مصطلح 
)التحدي(، وتْرك املعارضة من املعاندين املكذبني وأطلقوا عليه مصطلح )العجز( 
هؤالء  أمر  من  ريبة  يف  أزل  مل  وأنا   «  : يقول  إذ  فساده  بل  برفضه  شاكر  أقر  الذي 
املتكلمني، مذ خالطت كالمهم، وأنا أشد ارتيابا يف الذين وضعوا هذا الرشط منهم، 
أَنَظروا يف حقيقة معنى )العجز( نظرا فاحصا، فرأوا ما فيه من الغموض واإلهبام 
والفساد ؟ )33( ، وسواء محلهم اهلوى، عىل حد قول شاكر، أن يتكامتوا بينهم ذلك 
املغمز اخلفي يف حقيقته، أو غمرهم اجلََذُل هبذا الرشط املبَهم الغامض، فأغفلتهم 
فتجاوزوه  وفساده،  وإهبامه  غموضه  وعن  والنظر،  الفحص  عن  به  الظفر  نشوة 
ومروا عليه مرور املطمئن الذي ال يرتاب يف صحته وسالمته، فإن األمر يف النهاية 
ينتهي بمحمود شاكر إىل تردد واضح جيل بني الرفض والقبول أفىض به إىل نمط 
غريب من التسليم، أقعده عن املراجعة، وأسلمه إىل كالم أشبه بالصمت وصمت 
أقرب ما يكون إىل الكالم؛ إذ اعرتض ومل يتخذ موقفا، فسلَّم ملا اعرتض عليه وكأنه 

ينقل لنا حاله من تلدده وحريته املشتتة .

: o ثم ينفذ حممود شاكر إىل اثنني من الفروق التي ختتلف فيها آياهتم عن آيته

سهل  قريب  فيها  العجز  القرآن،  حاشى  مجيعا،  الرسل  آيات   «  : األول  الفرق 
املأخذ، وسهل أيضا أن يقبله العقل قبوال مغريا بالركون إىل صحته واالقتناع به .
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أما العجز يف شأن القرآن، فإين وجدت األمر خمتلفا أبني اختالف، فلم أستطع 
أن أقبله قبوال سهال، وال أن أطمئن إليه اطمئنان اليقني اجلازم) 34(

الفرق الثاين : » أن آيات الرسل مجيعا، حاشى القرآن العظيم، العجز فيها ليس 
وقد  عنه  فظهر عجزهم  بمثله،  باإلتيان  أو  بفعله  اخلالئق  فعل طولبت  عجزا عن 
حاولوا فعله، بل هو تسليم مبتدأ تسليام حمضا بأن الذي رأوه أو سمعوا به، داخل 
مبينا عن قدرة مجيع  العظيم وحده، وخارج خروجا  مبينا يف قدرة اخلالق  دخوال 
اخلالئق التي خلقها سبحانه، ومعنى ذلك أن هذا الذي سموه عجزا من اخلالئق، 
ليس عىل احلقيقة عجزا منهم عن يشء طولبوا بفعله، بل اآلية التي يروهنا أو يسمعون 

هبا، هي فعل ممتنع أصال عىل مجيع اخلالئق غري داخل يف قدرهتا، كإحياء املوتى) 35(

ُأعِلنوا  به  املخاطبني  أن  يف  هذا  عن  خيتلف  العظيم  القرآن  أن  ضمنيا  ومفهوم 
بالتحدي وطولبوا باإلتيان بمثله .

ثم خيلص من هذا ستنتج من هاتني املقدمتني هذه النتيجة :

أو  فعجزوا،  بمثله  طولبوا  فعل  عن  اخلالئق  من  عجزا  ليس  فاألمر  وإذن   «
يتومهون تومها أهنم لو أرادوه لعجزوا عنه، بل هو إبالس حمض من مجيع اخلالئق، 
تسليم  ثم  املعاينة،  عند  اآلية  مباغتة  أحدثته  وإطراق  ووجوم  وسكوت  ودَهٌش 
قاطع تستيقنه النفوس، بأهنا فعل ممتنع أصال عىل هذا النبي وعىل مجيعهم، بال ريب 

خيامرها يف ذلك.)36 (

واحلقيقة أن النتيجة التي أعلنها حممود شاكر هي نتيجة صادقة عىل آيات الرسل 
تلقائي،  فعل  رد  اإلبالس  منهم  كان  وإنام  بمثلها،  ُيطالبوا  مل  فأقوامهم  السابقني، 
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فسحرة فرعون مل ُيواجهوا بالتحدي بل إن فرعون وسحرته هم الفاعلون يف هذا 
التحدي، وهم املتومهون بأهنم هم الفائزون.

ِقَبل فرعون ربام كانوا هم أكثر  ثم إن السحرة الذين هم أداة هذا التحدي من 
َحَرُة َساِجِديَن )الشعراء 46(  َفُأْلِقَي السَّ الناس إبالسا وأسبق الناس إىل التسليم » 
التام،  ، فهذا هو اإلبالس الذي تبعه بل تزامن معه اإلطراق واالنقطاع والتسليم 

وهذا ال يصدق عىل استقبال العرب للقرآن العظيم بحال.

وأحسبك ال ختالفني يف أن استقبال العرب للقرآن مل يكن عىل هذا النحو، عىل 
املراجعة  سلوك  وإن  والرتدد،  واملراجعة  والوجوم  الدهشة  من  فيه  كان  مما  الرغم 
ُمفَعام بالرتدد  والرتدد مل يكن بحال يف موقف سحرة فرعون، فسلوك العرب كان 
والرفض واإلعراض » َوإِْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َنَفًقا 
اَمِء َفَتْأتَِيُهْم بِآَيٍة َوَلْو َشاَء اهللَُّ جَلََمَعُهْم َعىَل اهْلَُدى َفاَل َتُكوَننَّ  اًم يِف السَّ يِف اأْلَْرِض َأْو ُسلَّ
ِذيَن َيْسَمُعوَن َوامْلَْوَتى َيْبَعُثُهُم اهللَُّ ُثمَّ إَِلْيِه ُيْرَجُعوَن  اَم َيْسَتِجيُب الَّ ِمَن اجْلَاِهِلنَي )35( إِنَّ
َل آَيًة َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم  ِه ُقْل إِنَّ اهللََّ َقاِدٌر َعىَل َأْن ُينَزِّ َل َعَلْيِه آَيٌة ِمْن َربِّ )36( َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ

املتكررة  الدائمة  العظيم عن مطالباهتم  القرآن  )37( )األنعام( ، وحكاية  َيْعَلُموَن  اَل 
بآيات مادية ملء السمع والبرص . 

إىل  املقدمات مجيعها  ينفذ من هذه  تردده  ومع هذا مجيعه نجد حممود شاكر يف 
رفض فكرة مدار اآلية عىل عجز اخلليقة متاما :

اخلليقة(،  عجز  عىل  اآلية  )مدار  وهو  املتكلمون،  وضعه  الذي  فالرشط  وإذن 
اآلية  مدار  هو  الصحيح  والرشط  اآلية،  حقيقة  عىل  دال  غرُي  املعنى،  فاسد  رشط 
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الرجل أن يفعل  : » أن يريد  بأنه  العجز  عىل إبالس اخلليقة » 37 ، معاودا تعريف 
فعال، فيحاوله، ثم ال جيد يف نفسه قدرة عىل إمتامه أو إدراكه )38( ، فهو داللة عىل 
نتيجة معاجلة لفعل مل جيد يف نفسه قدرة عىل متامه وحتقيقه، وأما اإلبالس يف اللغة 
فحالة طارئة تعرتي النفس من أمر يأيت بغتة، أو يراه املرء بغتة، فيفجأه عنده حريٌة 
وإطراق،  يغشاه وجوم  فيسكت  هلا حركة حسه،  فتنقطع  وَدَهٌش وخوٌف،  ورهبٌة 
فالعجز ضعف يدركه املرء من نفسه عن بذل جهد ومعاجلة، واإلبالس إحساس 
هش واالنقطاع، متنع املرء عن كل جهد ومعاجلة فهذا فرق ما بني  غامر باحلرية والدَّ
العجز واإلبالس ، ... ، وإذن فإن اإلبالس هو أصدق اللفظني داللة عىل ما يأخذ 
املشاهد عند معاينة اآلية بغتة، وهو أحق اللفظني بأن يكون عليه مدار اآلية، وهو 
 ، : مدار اآلية عىل إبالس اخلليقة  فيقال  بأن يدخل يف رشط اآلية  اللفظني  أحرى 
وباطل أن يقال : مدار اآلية عىل عجز اخلليقة ، وهذا كله بنيِّ كل البيان ، وال يمكن 

اخلالف عليه إن شاء اهلل ) 39(

املتكلمون،  به  الذي قال  وإذا كان حممود شاكر هبذا يرفض مصطلح اإلعجاز 
قالوا بمصطلح اإلعجاز مل تكن دراستهم يف وصف  الذين  املتكلمني  أن  فاحلقيقة 
آيات األنبياء السابقني وإنام كانت حماوالهتم بال أدنى شك يف آية حممد o ، ثم إن 
ما ذهب إليه حممود شاكر من إقرار مصطلح )اإلبالس( بديال عن مصطلح اإلعجاز 
 o انبنى عنده عىل تأمل آيات األنبياء السابقني، ومل ينبِن بحال عىل تأمل آية حممد
، مل ينبِن عىل استقبال العرب للقرآن االستقبال األول الذي يوازي استقبال أقوام 
األنبياء السابقني، يظهر هذا جليا يف قوله السابق : )) بل اآلية التي يروهنا أو يسمعون 

هبا، هي فعل ممتنع أصال عىل مجيع اخلالئق غري داخل يف قدرهتا، كإحياء املوتى((



412

اإلعجاز قلق املصطلح بني الرتديد والرتدد

اإلشارة  هو  أسلف  ما  أغفل  قد  تعاىل،  اهلل  رمحه  شاكر،  حممود  أن  نرى  وهبذا 
، فقد   o نبوة حممد  السابقني وآية  األنبياء  آيات  التفريق بني  إليه من خصوصية 
حدد حممود شاكر معنى اإلبالس بأنه : حالة طارئة تعرتي النفس من أمر يأيت بغتة، 
فيفجأه عنده حريٌة ورهبٌة وَدَهٌش وخوٌف، فتنقطع هلا حركة حسه، فيسكت يغشاه 
املفاجأة  أن عنرص  به  اإلقرار  للرتدد يف  املعلوم علام ال وجه  وجوم وإطراق، ومن 
الوقع  رسيعة  الوقوع  رسيعة  السابقة  فاآليات  الكريم،  القرآن  يف  يكونا  مل  والبغتة 
رسيعة الزوال يف الواقع املرئي يف عامل الشهادة، وهبذا يتحقق اإلبالس وما يستتبعه 
من البغتة واملفاجأة والدهشة، وإن كان حمققا للحرية والرهبة والوجوم واإلطراق، 
عن  خيتلف  العظيم  القرآن  بتأثري  وقعها  أمور  فهي  والدهشة  واملفاجأة  البغتة  وأما 
وقعها بتأثري اآليات السابقة، فوقعها بتأثري القرآن العظيم وقع هادئ تترشبه النفس 

عىل مستوى الذوق وإحساس النفس.

إنني ال أنكر بذلك مصطلح اإلعجاز كام أنكره حممود شاكر، وال أقول بفساده 
مثلام قال، ولكنني أتوجس توجسا ال أراه ينتهي إىل حد يف حماولة البحث عن وجه 
قدرة  نطاق  عن  خارجة  ظني،  يف  األشياء،  فهذه  ودليله،  وعلته  ووصفه  اإلعجاز 

اخللق، وبذلك يكون البرش مجيعا أمام عجزين ال عجز واحد :

األول : العجز عن اإلتيان بمثله .

اآلخر : العجز عن معرفة علة اإلعجاز ودالئله .

وبعد، فهل يصلح مصطلح اإلبالس بديال عن مصطلح العجز ؟

أهو إبالس ؟
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انتهى تردد حممود شاكر إىل الركون إىل مصطلح )اإلبالس( يف عبارته التي أرشنا 
إليها آنفا » ... بل هو إبالس حمض من مجيع اخلالئق »، رافضا الرشط الذي وضعه 
املتكلمون، وهو )مدار اآلية عىل عجز اخلليقة(، واصفا إيه بأنه رشط فاسد املعنى، 

غرُي دال عىل حقيقة اآلية، والرشط الصحيح هو مدار اآلية عىل إبالس اخلليقة.

ثم   ... دَهٌش وسكوت ووجوم وإطراق   : بأهنا  مبينا حالة اإلبالس  أردف  ثم 
تسليم قاطع تستيقنه النفوس، هو حالة طارئة تعرتي النفس من أمر يأيت بغتة، أو 
يراه املرء بغتة، فيفجأه عنده حريٌة ورهبٌة وَدَهٌش وخوٌف، فتنقطع هلا حركة حسه، 
هش واالنقطاع،  فيسكت يغشاه وجوم وإطراق، وهو إحساس غامر باحلرية والدَّ

متنع املرء عن كل جهد ومعاجلة

أما العجز فهو : » أن يريد الرجل أن يفعل فعال، فيحاوله، ثم ال جيد يف نفسه 
قدرة عىل إمتامه أو إدراكه، فهو داللة عىل نتيجة معاجلة لفعل مل جيد يف نفسه قدرة 

عىل متامه وحتقيقه، فالعجز ضعف يدركه املرء من نفسه عن بذل جهد ومعاجلة.

ثم خلص إىل أن اإلبالس هو أحرى اللفظني بأن يدخل يف رشط اآلية فيقال : 
مدار اآلية عىل إبالس اخلليقة ، وباطل أن يقال : مدار اآلية عىل عجز اخلليقة . 40

وقد أخذ منذر عيايش )2013م( يف ترديد هذه الفكرة مستعيضا عن مصطلح 
اإلعجاز  بمصطلح آخر قرآين وهو )اإلبالس( )41 (، ثم أخذ يف حتليل موقف الوليد 
بن عقبة عندما استمع إىل بعض آيات من القرآن العظيم وفق مفهوم حالة اإلبالس، 
» وإذا أخذنا هبذا املصطلح واستعملناه توصيفا حلال الوليد وغريه، متجنبني نعته بـ 
)العجز( ونعت القرآن بـ )املعجز( واستعملنا مشتقات اإلبالس هلذا الغرض، فإننا 
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نكون مع مصطلح استعمله القرآن نفسه«) 42(

إن طواعية اللغة املخايلة لالجتاه املنكر املكذب من العقل العريب تنفي نفيا قاطعا 
ما ذهب إليه الرجالن من االنقطاع واليأس عند املتلقني، وهو ما ارتبط بمصطلح 
اإلبالس » امُلْبِلس : اليائس » 43، فاحلقيقة أهنم حاولوا اإلتيان وحاولوا التفنيد كام 
مر أعاله، وهذا الذي مر بنا من حكاية القرآن العظيم عن مواقفهم جيعلنا بأن األمر 
وإطراق  ووجوم  وسكوت  ودَهٌش  اخلالئق،  مجيع  من  حمض  إبالس   « أمر  ليس 
أحدثته مباغتة اآلية عند املعاينة، ثم تسليم قاطع تستيقنه النفوس، بأهنا فعل ممتنع 
أصال عىل هذا النبي وعىل مجيعهم، بال ريب خيامرها يف ذلك.« )44(كام ذكر حممود 

شاكر.

مرة  يرد  مل  ولكنه  كذلك،  فهو  قرآنيا  مصطلحا  )اإلبالس(  مصطلح  كون  أما 
مكذبني  أو  مصدقني  القرآن  تلقي  يف  القوم  حال  واصفا  العظيم  القرآن  يف  واحدة 

وإنام ورد يف هذه املناسبات عىل سبيل احلرص :

ُأوُتوا  باَِم  َفِرُحوا  إَِذا  َحتَّى  ٍء  ُكلِّ يَشْ َأْبَواَب  َعَلْيِهْم  َفَتْحنَا  بِِه  ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  »َفَلامَّ 
َأَخْذَناُهْم َبْغَتًة َفإَِذا ُهْم ُمْبِلُسوَن« )األنعام 44( 

»َحتَّى إَِذا َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َباًبا َذا َعَذاٍب َشِديٍد  إَِذا ُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن« )املؤمنون 77( 

اَعُة ُيْبِلُس امْلُْجِرُموَن« )الروم 12(  »َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

َعُلُه ِكَسًفا  اَمِء َكْيَف َيَشاُء َوجَيْ َياَح َفُتثرُِي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه يِف السَّ ِذي ُيْرِسُل الرِّ »اهللَُّ الَّ
وَن  ُرُج ِمْن ِخاَللِِه َفإَِذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا ُهْم َيْسَتْبرِشُ ى اْلَوْدَق خَيْ َفرَتَ

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبِلِه مَلُْبِلِسنَي« )الروم 49(  )48( َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن ُينَزَّ
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ُمْبِلُسوَن«  فِيِه  َوُهْم  َعنُْهْم   ُ ُيَفرتَّ َجَهنََّم َخالُِدوَن )74(اَل  َعَذاِب  امْلُْجِرِمنَي يِف  »إِنَّ 
)75 الزخرف( 

ُيبلس أي يسكت متحريا ال ينبس، وأيس من أن يدفع عن نفسه شيئا مما أصيب 
كالغيث،  أسبابه  حيقق  أن  أو  الرزق  جلب  من  أيس  أو  النجاة،  من  أيس  أو  به، 
اإلبالس انقطاع تام عن املحاولة، فهو إما أن يكون يف أمر العاقبة األخروية حيث 
انقطاع أسباب الدنيا، وإما أن يكون يف األسباب الدنيوية التي اختص اهلل هبا نفسه، 

وهي أمور مل ترد يف سياق التحدي والدعوة إىل املحاولة عىل اإلطالق .

إن ما نجده عند حممود شاكر ـ من تساؤالت وتردد وريبة وتلدد ـ واضحا جليا، 
نجد شيئا منه عند الشيخ حممد أبو زهرة غامضا خفيا، فاإلشكال ينحرص، أو يكاد، 
يف صعوبة االستيعاب البادية يف هذا الرتدد يف أن يقبلوا أن تكون املعجزة لغوية، وما 
دلَّ عىل هذا الرتدد من مظاهر العناية بالبحث عن وجه اإلعجاز أو وصفه أو علته 

أو دالئله .

فقد تساءل الشيخ حممد أبو زهرة : ملاذا كانت معجزات األنبياء السابقة حسية 
... ومعجزة حممد o معنوية ؟

ثم نجده يف حماولة اإلجابة عن هذا السؤال كأنه يقدم مربرا أو اعتذارا أو هو، 
عىل أقل تقدير، يقف موقفا دفاعيا، فكأنه يدافع إذ يقول : » إن كون املعجزة مادية 
حسية تبهر األعني بادئ الرأي ال يدل عىل علو املنزلة، أو عكسها، ولكنها حكمة 
اهلل تعاىل العليم بكل يشء، القادر عىل كل يشء، واهلل تعاىل فضل بعض الرسل عىل 
بعض، فمنهم من كلم اهلل ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ولكن ليست الرفعة 
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بكون اآليات مادية حسية، بل بأمور قدرها احلكيم العليم. )45(

فأسكن األمر يف حكمة غيبية ال يعلمها إال اهلل تبارك وتعاىل، ومع هذا نراه يعاود 
البحث يف هذه احلكمة فيقول بمناسبة املعجزة للعرص :

» كان املناسب ملثل هؤالء الذين تلقوا دعوة حممد رسول اهلل o ، وخاطبهم 
القرآن الكريم ابتداء أن تكون املعجزة من النوع الذي حيسنونه ليعرفوا مقدار علوه 
عن الطاقة فاملعجزة بال شك تناسبهم فوق مناسبتها ملوضوع الرسالة وعموم أزماهنا 
وخلودها إىل يوم القيامة  ،...، فإذا كانت معجزة النبي o من نوع الكالم السامي 

فوق طاقة الناس فإهنا تكون مناسبة ملن تلقوها يف أول أمرهاومناسبة خللودها.

إننا ال ننفي اآلن ، ومل ننف من قبل أهنا مناسبة لعرص نزوهلا، ولكننا نقول أيضا 
إهنا أشد مناسبة ملوضوع الرسالة وخلودها، وبقائها إىل يوم القيامة.« )46(

ثم حيدد هذا حتديدا يف إحلاح عىل الفكرة نفسها فيقول :

» التقى يف املعجزة الكربى معنيان أصيب هبام هدفان :

أوهلام : أنه املناسب الذي يعرف به العرب معنى اليشء اخلارق ملا ُعرف، اخلارج 
عن طاقتهم، فإنه ال يدرك أثر ذلك إال هم .

وثانيهام : أن كونه من نوع الكالم املوحى به الباقي اخلالد، يناسب رسالته التي 
هي خاتم الرسائل اإلهلية التي جاء هبا حممد رسول اهلل تعاىل o خاتم النبيني  )47(

الكريم  القرآن  خاطبهم  الذين  للعرب  واملناسبة  للعرص  املناسبة  أن  واحلقيقة 
ابتداء بأن تكون املعجزة من النوع الذي حيسنونه ليعرفوا مقدار علوه عن الطاقة، ال 
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نقول إنه أمر حيتاج إىل مراجعة بل إن القائل به نفسه هو الذي وجد نفسه مدفوعا إىل 
االستدراك عىل نفسه، فرتاجع فيه الشيخ إلدراكه ـ رمحه اهلل ـ خماطر القول املناسبة 
للعرص وللقوم فاستدرك قائال : » ولكننا نقول أيضا إهنا أشد مناسبة ملوضوع الرسالة 
وخلودها، وبقائها إىل يوم القيامة » فريد بنفسه عىل ما قاله يف املوضع والوقت ذاته .

للقول  تعرضوا  من  عند  الغالبة  السمة  هو  والدهشة  واحلرية  الرتدد  أمر  وكأن 
يف دالئل اإلعجاز ظانِّني أهنم يمكنهم إدراكها؛ ألهنم مل ُيسلموا أنفسهم إىل ساحة 
التدبر والبحث يف مظاهر خصوصية النص وتفرده، ولكن انخرطوا يف معرتك الدليل 
والربهان والعلة التي ال يقوى عىل الوقوف عليه أحد من اخللق، ال نود بحال من 
األحوال أن نوقف البحث يف القرآن، ولكني فقط أقول بال جدوى البحث يف العلة 
والدليل، وأرى أنه من اخلري أن يتوجه البحث إىل مظاهر عظمة القرآن وإحكامه، 

إنه رساب البحث يف العلة والدليل حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا.

إن الرتدد يف وصف اإلعجاز والتشعب يف رصد ظواهره بني القدماء واملحدثني 
واالضطراب يف إدراك دالئله هلو من أقوى األدلة عىل استعصاء مصطلح اإلعجاز 
أم  الدليل  أكانت من  العلل والدالئل سواء  التامس  ثم عىل  عىل احلرص واإلحاطة 
من الداللة، فمع » هذا اإلمجاع عىل أن القرآن هو معجزة الرسول o ، ومع هذا 
.. يف  بالعجز  والعرب مجيعا  قريش  به، وتسليم  اإلعجاز  أيضا عىل وقوع  اإلمجاع 
حينه، فإن الوقوف عىل اجلهة التي كان منها اإلعجاز القرآين أمٌر مل تلتِق عليه اآلراء، 
ومل يكن حمل اتفاق بني الباحثني والناظرين يف وجوه اإلعجاز، يف كل زمان ومكان 
. فهناك أكثر من رأي، وأكثر من مذهب يف اجلهة أو اجلهات التي كان هبا القرآن 

معجزا مفحام .)48(
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ثم نرى د. اخلطيب يلوذ بيقينه إفالتا من عامء الرتدد :

» وإنك أينام قلبت وجوه الرأي يف الكالم العريب وأساليبه مل جتد القرآن قد خرج 
عىل وجه واحد منها خروجا غري مألوف، بحيث ُيعد وجها جديدا جاء به القرآن 
مفردا .. ُيرى منه وجه اإلعجاز، الذي ال يقدر الناس عىل مثله، رؤية واضحة حمددة 

.

ومع هذا فالقرآن معجز .. ولو ضاقت صدور، ورغمت أنوف !!

ومع هذا أيضا فقد كان الكشف عن وجه اإلعجاز، والتعرف عىل دالئله مطلبا 
عزيزا أثريا .. انرصفت إليه مهم الباحثني والدارسني من املسلمني، وغري املسلمني، 
ليقعوا عىل الرس الذي من أجله كان القرآن الكريم هبذه املكانة العالية، التي ال يناهلا 

أحد، وال يطمع فيها برش، مع أنه كالم من الكالم املعروف املألوف) 49(

إن تردد حممود شاكر يف القضية يوشك أن ينطوي عىل شبهة، فكلامته تيش بيشء 
من هذه الشبهة التي ال نعلم عنها منه إال أهنا انجلت : » إعجاز القرآن لفظ وضع يف 
أواخر القرن الثالث للهجرة، ومل يكد حتى أحدث تارخيا مستفيضا رائعا، شارك فيه 
أكرب علامء األمة يف اللغة والبيان والتفسري وعلوم القرآن وعلم الكالم، وسيظل هذا 
اللفظ باقيا، حُيدث تارخيا ال ينقطع، تشارك فيه أقالم العلامء والكتاب والباحثني، 
وقد كتب اهلل عيلَّ أن أقف مع هذا اللفظ زمانا طويال، حائرا مرتددا، وخائفا متلددا، 
وجازعا متحفظا، وكامتا حرييت عن قلمي ولساين، حتى ترصمت سنوات، وأنا عىل 
شفا حفرة من النار، فأنقذين اهلل برمحته وفضله، وسلمت بحمده سبحانه من خمالطة 

العطب ) 50(
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ثم هو يتكلم عن منهجه يف الفصول الثالثة التي تضمنها كتابه مداخل إعجاز 
مستطري،  رش  من  فنجوت  التزمته  الذي  املنهج   « بأنه  املنهج  هذا  فيصف  القرآن، 
ومن بالء ماحق » 51 ، كانت رحلة حممود شاكر إذن ذات مسالك وعرة، وأشواك 
متشابكة، وظلامت حمرية، إهنا رحلة يف مسالك مضطربة من الرتدد أوجدهتا كثرة 
الردود عىل قول مردود عليه أو مردود عىل صاحبه، خمتلط مع كل عرص باضطراب 

الرتديد.

إنه استسالم للمصطلح دفع إىل اقرتاح البديل الذي وجده يف اإلبالس املردود 
إبالس،  هو  ما  بشكل  فالعجز  استقرارا،  اإلعجاز  مصطلح  ليزيد  أيضا  عليه 

واإلبالس بشكل ما عجز، إن املصطلحني ينطويان عىل دهشة وانقطاع .

طواعية اللغة وتردد املتلقني يف قبول اآلية ويف أسباب رفضها 

استيعاب كون املعجزة لغوية

لعل ما أثري وما ُيثار إنام هو من خصوصية كون آية التحدي لغوية، أو قل من 
قلق استيعاب كون آية التحدي لغوية، إن مادة التحدي هي اللغة وهي مادة يف غاية 
الطواعية ويف غاية االستعصاء يف الوقت نفسه، فاللغة من حيث هي عالمات ممكنة 

للبرش مجيعا، كام أهنا من حيث عالقاهتا يف الرتاكيب ممكنة أيضا للناس مجيعا.

يستطيع  لن  فإن أحدا  به  ُأيت  إذا  الرتكيب  أن  بمثله تكمن يف  اإلتيان  واستحالة 
بحال من األحوال أن يأيت بمثله إال أن يأيت به هو هو؛ ألن أي تغيري يف الرتكيب 
اإلمام  قال  معانيه ولطائفه ودقائقه وأرساره كام  تغيري يف  نفسه  الوقت  يصاحبه يف 
عبد القاهر نفسه، وإذا جتاوزنا األلفاظ من أسامء وأفعال وحروف إىل الرتاكيب التي 
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حددها عبد القاهر يف النظم وجدنا بام ال يدع جماال للشك غري واحد من الشعراء 
قدماء وحمدثني قادرين عىل أن يأتوا بالتقديم والتأخري واحلذف والذكر والتعريف 
والتنكري وغريها، ومن ثم فالتفرد يف النظم ليس من جهة معاين النحو فقط ، ولكنه 

يف هذا الكل .

فهل كان من غايات املزية الناقضة للعادة أن تكون لغوية، وأن يدور هذا اجلدل 
وتستمر هذه املدارسة ويبقى هذا البحث ؟ 

بالقرآن  بوا  كذَّ من  عند  ميسورا  سهال  لغوية  املعجزة  كون  استيعاب  يكن  مل 
يكن  مل  االستيعاب  هذا  أن  كام   ، برسالته  o وكذبوا  بنبوة حممد  الكريم وكذبوا 
بوا فقد  سهال ميسورا عند الدارسني والباحثني الذين آمنوا بالقرآن، فأما الذين كذَّ

تفاوتت مواقفهم يف هذا وتشعب يف عدة اجتاهات عىل النحو التايل :

فإن قول املنكرين املكذبني املعاندين امَلحكي عنهم يف القرآن الكريم : » َوإَِذا ُتْتىَل 
َهَذا » ) األنفال31(، إهنا مطاوعة  ِمْثَل  َلُقْلنَا  َنَشاُء  َلْو  َسِمْعنَا  َقْد  َقاُلوا  آَياُتنَا  َعَلْيِهْم 
النص لإلدراك دون الوصف ودون الوقوف عىل العلة والدليل، واستعصاؤه عىل 

املحاكاة، مطاوعُة النصِّ التي أومهتهم أهنم يمكنهم أن يقولوا مثله .

ُتْتىَل  َوإَِذا   «  ، o بقرآن غريه  القرآن حتديدا وطلبهم أن يأيت حممد  رفض هذا 
َما  ُقْل  ْلُه  َبدِّ َأْو  َهَذا  َغرْيِ  بُِقْرآٍن  اْئِت  لَِقاَءَنا  َيْرُجوَن  اَل  ِذيَن  الَّ َقاَل  َبيِّنَاٍت  آَياُتنَا  َعَلْيِهْم 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ  َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفِس إِْن َأتَّ َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ

َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم » )يونس 15(

لقد انبنى هذا الرفض واالهتام عىل متسكهم ملا جاء يف القرآن من خمالفة ملعتقداهتم 



421

أ.د. عيد عيل مهدي بلبع

وجعله اآللة ـ بزعمهم ـ إهلا واحدا ، فكان هذا الُبعد العقائدي من أسباب موقفهم 
ٌء ُعَجاٌب ﴾ )سورة ص  الرافض املكذب : ﴿ َأَجَعَل اآلهِلََة إهَِلًا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َليَشْ
5( ، فلقد ارتبط اإليامن بوحدانية املتكلم بتسفيه آهلتهم، فهاهلم ذلك ورأوه عجيبًا 
ِة اآلَِخَرِة إِْن َهَذا إاِل اْختاِلٌق ﴾ )سورة ص 7(، فاالختالق  : ﴿ َما َسِمْعنَا هِبََذا يِف امْلِلَّ
العقائدي  باملحتوى  أساسا  متعلق  ولكنه  أسلوب  هو  حيث  من  بالنص  يتعلق  ال 
املخالف لعقيدهتم، وبذلك ترى الرفض والتكذيب للمبلغ ) الذي هو املتكلم يف 
نظرهم (، وبذلك ال نرى تواصال من هؤالء املكذبني مبنيا عىل أخالق املبلغ ) الذي 
o الذي  هو املتكلم(، ثم إن هول املفاجأة جعل اإلنسان احلارض الشاهد املبلغ 
كان مصدقا يتحول عنه هذا التصديق إىل االهتام بالسحر والكذب ﴿ َوَعِجُبوا َأْن 

اٌب ﴾ )سورة ص 4(  َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َوَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

رفض الرسول o ال القرآن، ييش ذلك املوقف بقبول القرآن والتوجه بالرفض 
َهَذا  َل  ُنزِّ َلْوال  َوَقاُلوا   «  : القرآن  ل عليه هذا  ُنزِّ o حتديدا هو من  إىل كون حممد 

اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم » )الزخرف 31(

َل َعَلْيِه  ِذيَن َكَفُروا َلْوال ُنزِّ رفضهم أن يكون نزول القرآن مفرقا ومنجام » َوَقاَل الَّ
ْلنَاُه َتْرتِيال » )الفرقان 32( اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذلَِك لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ

 : بمثله  يأتوا  أن  القدرة عىل  بادعائهم  ، وذلك  القرآن معجزة  يكون  أن  رفض 
إِْن َهَذا إاِل َأَساطِرُي  ِمْثَل َهَذا  َلُقْلنَا  َنَشاُء  َلْو  َقْد َسِمْعنَا  َقاُلوا  آَياُتنَا  َعَلْيِهْم  ُتْتىَل  َوإَِذا   «
لو  حتى  آية  نزول  عىل  باحلث  مشفوعا  الزعم  هذا  ويأيت  األنفال31(   (  « لنَِي  األَوَّ
كانت هذه اآلية تعذيبا هلم : » َوإِْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر 
َألِيٍم » )األنفال32( ، فجاء هنا انرصافهم  اْئتِنَا بَِعَذاٍب  َأِو  اَمِء  َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ
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عن الكالم إىل مضمون الكالم.

ثم رفضهم أن تكون املعجزة لغوية ، ومن ثم راحوا يطلبون آية » َوَقاُلوا َلْوال 
َيْعَلُموَن   ال  َأْكَثَرُهْم  َوَلِكنَّ  آَيًة  َل  ُينَزِّ َأْن  َعىَل  َقاِدٌر  اهللََّ  إِنَّ  ُقْل  ِه  َربِّ ِمْن  آَيٌة  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ

)األنعام 37(

املتمثل يف الرتدد يف قبول اآلية ويف أسباب رفضها والذي  إن قلق االستيعاب 
س الفروق بني  نراه ناجتا عن خصوصية كون آية التحدي لغوية يقودنا إىل حماولة تلمُّ

القرآن العظيم وآيات األنبياء فنالحظ ما يأيت:

العظيم نجد  القرآن  املأخذ، ويف  قريبا سهل  العجز  السابقني نجد  آيات  ـ يف   1
العجز بعيدا ال ُيقبل القبول السهل، وال ُيطمأن إليه اطمئنان اليقني اجلازم امُلبلس 
إنام  القلق  وقلق، وهذا  بحرية  مأخوذ  اطمئنان  إنه  املادية،  لآليات  االطمئنان  شأن 
هو وجه من أوجه التفاعل بني خصوصية اإلهلي وتفرده واستعصائه عىل املحاكاة 

واستعصائه عىل إدراك العلة.

2 ـ يف اآليات املادية ُيبلُس املشاهَد جتيل القدرة يف واقع مادي مشهود مشاهد، 
يقترص تواصل الرائي معه عىل سلوك املشاهدة، فيسكن عنده اليقني من جتيل القدرة 
التي ال تستدعي سؤاال عن العلة والسبب والدليل، إنه جتيل القدرة اإللية الصادم 

لتلقي القدرة البرشية.

أما آية القرآن العظيم فإن املتلقي ال يقترص عىل موقف املتلقي باملشاهدة، ولكنه 
املتلقي باالستيعاب، وإن قلنا معجزة فإنه ال يقترص عىل رؤية املعجزة ولكنه يتلقى 
بأن تسكنه املعجزة فيصبح مسكونا هبا، فال تظهر أمامه ولكن حتيا فيه، إنه دخول 
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اإلهلي يف نسيج البرشي، وليس هو باألمر اليسري، إنه قريب أشد القرب، بعيد أشد 
الُبعد، قريب عىل مستوى التلقي واإلدراك، بعيد عىل مستوى إدراك العلة والسبب 

والدليل، وعىل مستوى احتامل املحاكاة واملثلية .

ويف  االستجابة،  رسعة  يتبعها  التي  اإلدراك  رسعة  نجد  السابقني  آيات  يف  ـ   3
هذا  أثر  نجد  ثم   ، االستجابة  بطء  يتبعه  الذي  اإلدراك  بطء  نجد  العظيم  القرآن 

اإلدراك البطيء واالستجابة البطيئة يف استقرار االستجابة وامتدادها .

عدم  نجد  االنقطاع،  ثم  الرسل  بحياة  االرتباط  نجد  السابقني  آيات  يف  ـ   4
االرتباط فهو متحقق البقاء واالستمرار .

أما يف اخلطاب  والتحدي،  للمعارضة  للدعوة  السابقني ال وجود  آيات  ـ يف   5
القرآين العظيم فنجد الدعوة املتكررة للمعارضة والتحدي .

تردد  لغوية،  آية   o نبوة حممد  آية  الفوارق وربام غريها جاءت ألن  كل هذه 
اخللق يف قبوهلا واالطمئنان هلا، وحاروا يف إدراك علتها فرتددوا أيام تردد .

********

بأن  الظن  به عند غري واحد إىل  حا  الذي نجده ُمرصَّ الرتدد  وأخريا يدفعنا هذا 
أحدا ممن كتبوا يف هذا الباب مل يكن خلوا من هذا الرتدد بقدر كبري أو يسري، وإىل 
ترتمجها  ومل  النفوس  يف  حاكت  أمور  عىل  األمر  اقترص  ولو  قصري،  أو  طويل  حني 

األلسن أو األقالم، كام يدفعنا أيضا إىل تساؤالت :

اإلعجاز؟  أم هو علة  اإلعجاز؟  نفس  أهو  اإلعجاز؟  إدراكه من  يمكن  ماذا  ـ 
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وما هي وجوه اإلعجاز ؟ هل من الصواب أن يقف البحث يف اإلعجاز عند حدود 
إدراكهم  ولعل  يبحثوا،  ومل  أدركوا  إهنم  عليهم مجيعا،  الصحابة رضوان  أدركه  ما 
املسلمون عندما وقفوا عنده من جمرد  يقف  والدرس، هل  البحث  إىل  مل حيوجهم 
اإلدراك لكون القرآن معجز ؟ أهو عجز اخللق عن حتديد اخلصوصية أم أن حماولة 
التحديد هي حماولة أن حيدوا ما ال حُيد أصال ؟ أهو عجز مرهون بمحدودية القدرة 

أم هو إعجاز بقدرة مسلوبة كالقدرة عىل إنزال الغيث مثال ؟

إهبام وغموض ال نقول إننا نقدر عىل جتليته وكشفه، ولكن فقط نقول إننا زدنا 
إيامنا بمدى استعصاء هذا الغموض واإلهبام عىل االستكشاف واالستجالء من ِقَبل 
بذاته عىل  االنكشاف واالنجالء  والعلة، وليس عىل  الدليل  الباحثني عىل مستوى 
مستوى اإلدراك، فهو ـ يف احلقيقة ـ استعصاء عىل مستوى البحث املنضبط، يقابله 

انكشاف عىل مستوى الذوق والنظر وطول التأمل والتدبر.

إىل  منه  نفذت  التي  الرمحن  عبد  د.عائشة  عند  نجده  نفسه  السابق  الرتدد  فهذا 
إقرار حقيقة جديرة بالتأمل فذهبت إىل أن » من إعجاز القرآن أن يظل مطروحا عىل 
األجيال تتوارد عليه جيال بعد جيل، ثم يظل أبدا رحب املدى سخي املورد، كلام 
حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد األفق بعيدا وراء كل مطمح، عاليا يفوت طاقة 

الدارسني .)52(

ولعل هذا الرتدد هو الذي جعل د. عبد الكريم اخلطيب ينتهي إىل هذه احلقيقة : 
» من أراد أن يكون له يف القرآن نظر، فليس تغنيه أية دراسة يقدمها له غريه، وليس 
القرآن  ـ أن يتجه إىل  أراد اخلري  ـ إن  به أحد سواه، وإنام سبيله  ينظر  ينفعه أي نظر 
بنفسه، وأن يعيش يف ظالله بوجوده، وأن يفتح له عقله، وُيفرغ له قلبه، فذلك هو 
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الذي ُيدين اإلنسان مما يف القرآن من خري، ويرزقه مما فيه من رزق  )53(

ليتحول األمر بالبحث إىل أن كل قراءة هي جتربة ذاتية ال تعدو أن تكون قراءة 
تنضم إىل سائر القراءات.

بني  ، أمٌر توافق فيه خطاب املكذِّ إن القرآن العظيم فاعل بكونه قدرة اهلل عز وجلَّ
اْسَتَجاَرَك  ِكنَي  امْلُرْشِ ِمَن  َأَحٌد  َوإِْن   «  : يقول  تعاىل  : فاهلل  مع خطاب اهلل جلَّ وعال 
بني يقولون :  َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ » )التوبة 6( حتى يسمع كالم اهلل » واملكذِّ
ُكْم َتْغِلُبوَن )فصلت 26(  ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ » َوَقاَل الَّ
، فقول اهلل عز وجل يدل عىل أن اهلداية أمر إهلي خالص حيققه سامع القرآن العظيم 
ملن رشح اهلل صدورهم لإلسالم، وقول املكذبني املحكي عنهم يف القرآن العظيم 
التي هي يف  اهلداية،  العظيم فيمن يسمعه، وبه تتحقق  القرآن  تأثري  أيضا عىل  يدل 

نظرهم ترك معتقداهتم والدخول يف اإليامن باهلل عز وجل.

نتيجة ذوقية خالصة،  النهاية  املرتتبة عىل االستامع هي يف  القرآنية  النتيجة  هذه 
والذوق بشكل ما متشابك مع الفتح اإلهلي الذي قال به د.عبد الكريم اخلطيب، 
وألمر يعلمه اهلل تعاىل وحده جعل عىل قلوب بعض البرش أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم 
وقرا، بيد أن هذا يف النهاية يؤكد عىل أن أمر اإلدراك أمر إهلي خالص، أما اجلهد 
أخذ  سوى  اإلحكام  دالئل  يف  البحث  وما  التدبر،  جهد  فهو  البرش  من  املطلوب 

النفس ببذل اجلهد يف التدبر.
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تعقيب

 ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخبرٍِي  )هــــــــــود1(  الـْر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

بقي أن نطرح هنا إيثارنا مصطلح )اإلحكام( فهو إيثار ملصطلح قرآين خالص 
أو  )اإلعجاز(  مصطلح  عىل  نقيض  أن  اإليثار  هبذا  نقصد  وال  آياته،  به  موصوفة 
فإهنا   « بلغت األمور من اخلطر  اعتمده يف مؤلفاته، فمهام  نعيب عىل من  أن  حتى 
من  األنبياء(  و)معجزات  القرآن(،  )إعجاز  اللفظني:  هذين  تسقط  أن  تستطيع  ال 
أقالم الكتاب امُلحدثني، وال أن تنتزعه من تراث اللغة املكتوبة يف مصنفات علامء 
األمة من القرن الثالث للهجرة إىل يومنا هذا ، ... ، فاأللفاظ التي تستقر يف اللغة 
استقرارا شامال مستفيضا، يكون من اجلهل والتهور، حماولة انتزاعها وإسقاطها من 
أقالم الكتاب، ومن كتب العلامء قديام وحديثا » 54 ، ومن ثم فإننا فقط نطمح إىل 
البالغة  البحث يف  أطوار  بوصفه طورا جديدا من  نعتمد مصطلح )اإلحكام(  أن 

القرآنية، يراعي خصوصية البالغة القرآنية، وحيدد منهجياهتا اخلاصة.

يف  حقه  أقر  كام  )اإلعجاز(  مصطلح  وجود  حقيقة  أقر  شاكر  حممود  كان  وإذا 
القرآنية،  البالغة  خصوصية  من  إليه  نذهب  بام  ُيقر  نفسه  الوقت  يف  فإنه  الوجود، 
فرؤية حممود شاكر خلصوصية البالغة القرآنية هي التي جعلته يقول بتأسيس »علم 
خاص هو )علم إعجاز القرآن(، يضارع علم البالغة الذي استدعى نشأَته بحُث 
أهل القرنني الثالث والرابع يف إعجاز القرآن« 55 ، وإن كان مل يذهب إىل ما نذهب 

إليه هنا من رضورة نظرية خاصة للبالغة القرآنية.
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أن  إىل  نسعى  ال  هذه  التدبر  ملحاولة  عنوانا  )اإلحكام(  مصطلح  بتدشني  وإننا 
اللغة  تراث  من  ننتزعه  أن  امُلحدثني، وال  الكتاب  أقالم  من  اللفظني  ُنسقط هذين 
تأسيس  الوقت نفسه ال نسعى إىل  ما أشار حممود شاكر، ولكننا يف  املكتوبة، وفق 
علم خاص عىل شاكلة ما رصح به شاكر )علم إعجاز القرآن(، وأنه كان يصبو إىل 
أن يكون هذا العلم املأمول منه ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يضارع علم البالغة الذي استدعى 
نشأَته بحُث أهل القرنني الثالث والرابع يف إعجاز القرآن، ولكن رؤيتنا التدبرية يف 

احلقيقة جتمع بني هذه الرؤى مجيعها يف سهولة ويرس.

ثم إنك يمكنك بسهولة ويرس أن تتقبل مصطلح )اإلحكام( عىل أنه من دالئل 
دليل  هو  االطراد  هذا  إن  ثم  النظم،  خصوصية  اطراد  يعني  فاإلحكام  اإلعجاز، 
اإلعجاز، يف الوقت الذي ال يمكن فصله عن البالغة بقبوله نمطا منهجيا خاصا يف 
الدرس البالغي يراعي خصوصية النص القرآين وتفرده بني ُطُرق الكالم وأصنافه، 

فإن اإلحكام هو املفردة القرآنية التي جاءت يف كتاب اهلل تعاىل .
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