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ُطبع لأول مرة عام )1352هـ/ 1933م(، وُيَعدُّ الكتاب عالمًة بارزًة وفارقًة يف تقدمي منهج جديد 

ن عالمِ جمع بني علوم الرتاث وعلوم الع�شر وا�شتباكاتها بالواقع؛ والدكتور دراز  لتف�شري كتاب اهلل، ممِ

يف هذا ي�شكل امتداًدا ملدر�شة الإمام حممد عبده وم�شروعه الفكري.

واإن كان  املنهج  بتناول جديد يف  الكرمي  القراآن  اإحياء مباحث من علوم  الفريد يف  اإبداعه  وظهر 
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ًقا يف هذا من الوحدة املو�شوعية، لتجلية الهداية القراآنية، مع بيان  تطبيقي ملنهجه يف التف�شري، منطلمِ

�شنن اهلل يف الكون والإن�شان واحلياة.
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مِطلق عليه »اإعادة اإ�شدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�شروع الذي اأُ
/ التا�شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
يَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�شكندرية ب�شاأن  والع�شرين امليالدمِ
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�شاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�شاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعطاء ال�شابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�شيل. و�شمان هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�شطلعت بها، منذ ن�شاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �شائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ول تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 

مقدمة ال�سل�سلة



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�شل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�شم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�شدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًشا على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�شتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�شباب ولالأجيال اجلديدة ب�شفة خا�شة. 

وي�شبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
بال�شياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�شا�ًشا على  التاأكيد  نه�شوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�شايا  كان 
واجتهاداته والأ�شداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�شاتذة 
املتخ�ش�شني، وذلك بعد مناق�شات م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت 
جل�شات متتالية لكل تقدمي، �شارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ش�شني على 

تدقيق ن�شو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�شلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًشا - يف اإطار هذا امل�شروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبناء امل�شلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ش�شات �شناعة  �شتتيحها ملراكز 
العال. وتاأمل املكتبة اأن ي�شاعد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويهات 
التي يل�شقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

َبل اجلهات املناوئة يف الغرب. هم بها امل�شلمون يف جملتهم، خا�شة من قمِ ُيتَّ

اإن ق�شًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�شالح يف الفكر الإ�شالمي خالل 
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�شم من الرتاث النه�شوي الإ�شالمي �شبًبا من اأ�شباب تكرار الأ�شئلة نف�شها 
التي �شبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �شياق واقعهم الذي عا�شروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًشا �شبًبا من اأ�شباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�شالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�شي،  اإقبال، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�شور، وم�شطفى املراغي، وحممود �شـلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�شا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�شالمية، ف�شاًل عن ال�شباب  اجلديدة من ال�شباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�شلم 
ن�شرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�شاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�شري احل�شول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�شارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�شبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�شاين  الرتاث  اإ�شهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�شادر  اإتاحة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �شار عليه اأولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�شايا اأمتهم، وبذلوا ق�شارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�شرهم من اأجل نه�شتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�شئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية

وامل�شرف العام على امل�شروع 

غريها من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شباب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  بالعطاء احل�شاري للعلماء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�شائد اخلاطئ، الذي  امل�شار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرنا اإليه؛ فلي�ص �شحيًحا اأن جهود العطاء احل�شاري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليها عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�شافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�شانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلياة لبني الب�شر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�شاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



جمدي حممد عاشور
تقـدمي

يف ح�شارتنا الإ�شالمية املعا�شرة كثري من الأعالم الذين يعدون الأ�شوة 
احل�شنة، واملثال الذي نريده ل�شبابنا واأبنائنا، ونريده لتجديد خطابنا وتعليمنا وعر�ص 

ديننا وثقافتنا مع احلفاظ على ُهويتنا.

ومن هوؤلء الأعالم »ال�شيخ الدكتور حممد عبد اهلل دراز« رحمه اهلل تعاىل  ؛ 
الذي كان من اأعالم الفكر الإ�شالمي يف الع�شر احلديث، بروؤيته امل�شتنرية الوا�شحة 
وفكره امل�شتقيم املرن، فقد كان رحمه اهلل واحًدا من العلماء الأفذاذ املتبحرين يف 
علوم ال�شريعة والعقيدة والفل�شفة، ويظهر ذلك يف مرياثه العلمي الذي اإن دلَّ على 
�شيء فاإنه يدل على عقلية فل�شفية متينة را�شخة؛ توؤكد اأن الفكر الإ�شالمي امل�شتنري 
هو يف اأ�شله حلقات مت�شلة متعاقبة بني الأجيال. ول يكن ال�شيخ دراز ظاهرة منفردة 
بل هو اإحدى حلقات هذا الفكر يف ع�شره، اآخًذا الراية ممن �شبقه، وقد �شلمها ملن 

جاء بعده .  

ويف هذه ال�شطور نتحدث عن »ال�شيخ الدكتور حممد عبد اهلل دراز«، الذي 
ترك عالمتني م�شيئتني يف تاريخ الفكر الإ�شالمي والع�شر احلديث، وهما جوهرتاه: 
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»د�شتور الأخالق يف القراآن«، و»النباأ العظيم«.

و�شوف جنمل حديثنا يف هذه ال�شطور عن:

بالتحليل  احلياة  لهذه  بال�شتطراد  التعر�ص  دون  دراز  بالدكتور  التعريف  اأوًل: 
والدرا�شة؛ لأن هذا مما ت�شيق عنه ال�شطور.

أليف عند ال�شيخ دراز. اهم مالمح الت أ ا  ثانًيا:

واهلل اأ�شاأل اأن يرحم ال�شيخ رحمة وا�شعة ينال بها ر�شوان اهلل تعاىل ور�شاه، 
واأن يرزقنا ح�شن الفهم ملا تركه لنا اأ�شياخنا من اأمانة هذا الدين.

اأوًل: التعريف بالدكتور ال�صيخ دراز
• حياة ال�صيخ دراز)1(

ولد ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز يف قرية »حملة دياي« مبحافظة كفر ال�شيخ 
أة طيبة،  ن�ش اأته  نوفمرب 1894م(، وكانت ن�شا يف )10جمادى الأوىل 1312هـ/ 8 
حيث كانت يف بيت علم وخلق وورع؛ فوالده ال�شيخ الكبري عبد اهلل دراز من 

)1(  انظر ترجمته يف: اأحمد م�شطفى ف�شلية، الإمام املجدد حممد عبداهلل دراز.. �شرية وفكر، مكتبة الإميان، الطبعة 
»بحوث  بعنوان:  وكانت  الأزهر،  جملة  لهدية  البيومي  رجب  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  وتقدمي  2010م.  الأوىل، 
اإ�شالمية«، عدد �شهر �شفر ل�شنة 1426هـ. واأحمد م�شطفى ف�شلية، حممد عبداهلل دراز.. درا�شات وبحوث باأقالم 
تالمذته ومعا�شريه، دار القلم. ومقدمة النا�شر لكتاب النباأ العظيم، دار الثقافة، الدوحة، �ص6. ومقدمة الأ�شتاذ 
عبداهلل اإبراهيم الأن�شاري لكتاب »املختار من كنوز ال�شنة النبوية«، مطبوعات اإدارة ال�شئون الدينية، قطر، 1979م.
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كبار علماء الأزهر امل�شار اإىل ت�شلعهم العلمي، و�شالحهم الأخالقي، وتفتحت 
عيناه على زمالء اأبيه حينما كانوا يغ�شون منزله يف كل ليلة؛ لدرا�شة كتب العلم 
يوؤم  التقوى..  باآداب  منزله  ياأخذ  الوالد  وكان  الإ�شالح،  م�شائل  يف  واحلديث 
أ �شحيح البخاري يف ليايل رم�شان، وي�شهر  االتي الع�شاء والفجر، ويقر اأهله يف �ش
ا  وحبًّ وزكاة  و�شياًما..  �شالة..  اخلري..  �شنن  على  وتعويدهم  اأبنائه  تثقيف  على 

للمعروف، وُبعًدا عن الدنايا والزلت.

وبعد اأن حفظ كتاب اهلل تعاىل وا�شتظهر بع�ص املتون العلمية الذائعة يف 
وقته انت�شب اإىل معهد الإ�شكندرية الديني يف عام 1905م، ثم ح�شل على ال�شهادة 
الثانوية الأزهرية يف عام 1912م، ونال �شهادة العاملية �شنة 1916م وعني مدر�ًشا 
بالأزهر؛ اإذ كان ترتيبه الأول يف المتحان، ول ت�شغله اأعباء التدري�ص عن تعلم 
اللغة الفرن�شية على نفقته اخلا�شة، واأمت حذقها يف ثالث �شنوات، فقد ح�شل على 
ا يف املظهر،  الق�شم العايل منها �شنة 1919م ، ول يكن اإقباله على تعلم هذه اللغة حبًّ
بل كان لي�شتخدمها فيما يعود على ق�شية بالده ودينه بالنفع؛ فكان اإبان ثورة 1919م 
يطوف مع ال�شباب على ال�شفارات الأجنبية، ليعر�ص ق�شية بالده ودينه، كما كان 
يدافع عن الإ�شالم �شد مهاجميه يف جريدة »الطان« الفرن�شية، كما اأ�شرف على طبع 
ًإذ �شرحه والده �شرحا دقيقا مع  ً كتاب »املوافقات« لالإمام ال�شاطبي يف اأ�شول الفقه؛ ا
اإ�شافة تعليقات مفيدة مما يدل على غو�ص ونفاذ، وقد خرج الكتاب يف اأربعة اأجزاء 

حمققة بجهود هذا ال�شيخ ال�شاب!
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ويف عام 1928م اختاره الإمام الأكرب حممد م�شطفى املراغي للتدري�ص 
بالق�شم العايل يف الأزهر، ول يكن الختيار واقًعا عليه وحده، بل كان له ولأخيه 

ال�شيخ عبد املجيد الذي كان اأ�شتاًذا للتف�شري بكلية ال�شريعة.

عام 1929م،  التخ�ش�ص  بق�شم  دراز«  اهلل  عبد  حممد  »ال�شيخ  �ص  درَّ ثم 
أ�شول الدين عام 1930م، وكان اختياره مع اأ�شاتذته الكبار من اأمثال:  اثم بكلية 
ال�شيخ اإبراهيم اجلبايل)1(، وال�شيخ حممد اخل�شر ح�شني)2(، وال�شيخ حممد �شالمة)3(، 

)1( هو الأ�شتاذ ال�شيخ اإبراهيم ح�شن اجلبايل ولد مبحافظة البحرية يف 5 يناير 1878م، ح�شل على �شهادة العاملية من 
الأزهر ال�شريف �شنة 1904م، عمل مدر�ًشا باملعاهد الأزهرية ثم عميًدا باملعاهد، ثم وكياًل لكلية اللغة العربية، ثم 
ع�شًوا يف هيئة كبار العلماء، ثم عميًدا لكلية اللغة العربية، ثم اأحيل اإىل التقاعد، وتويف رحمه اهلل تعاىل يف يوم الأحد 
6 نوفمرب 1950م، وُمنح و�شام اجلمهورية من الطبقة الأوىل من الدولة امل�شرية يف مار�ص 1981م، ومن موؤلفاته: 
تف�شري �شورة الرعد والنور واحلجرات والإخال�ص.. كما طبعت له اأجزاء يف تف�شري اآيات من �شوٍر متفرقة من القراآن 

الكرمي.
)2(  هو الأ�شتاذ ال�شيخ حممد اخل�شر بن احل�شني بن علي بن عمر احل�شني التون�شي من اأع�شاء املجمعني العربيني 
بعد  ال�شريف  وبالأزهر  الزيتونة،  بجامع  تعليمه  تلقى  )1293هـ/ 1876م(،  �شنة  بتون�ص  ولد  والقاهرة،  بدم�شق 
اأن انتقل اإىل القاهرة، اأن�شاأ جمعية الهداية الإ�شالمية وتوىل رئا�شتها وحترير جملتها، واختري ع�شًوا يف هيئة كبار 
العلماء، ثم اختري ملن�شب �شيخ الأزهر )اأواخر 1371هـ/  1952م(، وا�شتقال منه بعد �شنتني من توليته، وتويف 
بالقاهرة �شنة 1958م، ومن موؤلفاته: حياة اللغة العربية، والدعوة اإىل الإ�شالح، وطائفة القاديانية، ومدارك ال�شريعة 
الإ�شالمية، ونق�ص كتاب الإ�شالم واأ�شول احلكم لعلي عبد الرازق.]الزركلي، الأعالم، ط. دار العلم للماليني، 

.])114-113 /6(
)3(  هو الأ�شتاذ الدكتور حممد علي �شالمة، ولد يف بلدة زرقان التابعة ملركز تال مبديرية املنوفية مب�شر، ون�شاأ بها، وتعلم 
بالأزهر ال�شريف، وُعنيِّ مدر�ًشا يف كلية اأ�شول الدين باجلامعة الأزهرية، تويف �شنة 1941م، ومن موؤلفاته: منهج 
املثنى،  املوؤلفني، مكتبة  .]عمر ر�شا كحالة، معجم  واملناظرة  البحث  امل�شامرة يف  واآداب  القراآن،  الفرقان يف علوم 

.])13 /11(
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وال�شيخ علي حمفوظ)1(، ول يكن ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز باأقل منهم كفاءة 
واقتداًرا على حداثة �شنه؛ بل كان اأقربهم اإىل قلوب الطالب، حل�شن توا�شعه، وقرب 

ات�شاله ب�شباب ل يزيد عنهم يف الزمن اأمًدا ذا بال.

املحدث حممد  العالمة  قبل  من  ال�شريف  احلديث  برواية  مِجيز  أ اوقد 
إىل بيت اهلل احلرام.  ا، وهو يف رحلة احلج  حبيب اهلل ال�شنقيطي)2( يف عام 1936م
أزهرية، وعمل للتح�شري لدرجة  ا يف بعثة  ويف مايو من العام نف�شه �شافر اإىل فرن�شا
الدكتوراه، فالتحق بـ»ال�شوربون« واأعاد درا�شة مرحلة اللي�شان�ص بها، فدر�ص الفل�شفة 
ما�شنيون)3(  اأ�شاتذته:  من  وكان  والجتماع،  النف�ص  وعلم  والأخالق  واملنطق 

بطنطا  الأحمدي  بامل�شجد  الأويل  تعليمه  وتلقى  الغربية،  مبحافظة  ولد  علي حمفوظ،  الواعظ  ال�شيخ  الأ�شتاذ  هو   )1(
1306هـ؛ ثم انتقل اإىل القاهرة �شنة 1317هـ؛ ليلتحق بالأزهر ال�شريف، وقد تخرج فيه �شنة 1324هـ، وا�شتغل 
بتاأ�شي�ص ق�شم الوعظ والإر�شاد بكلية اأ�شول الدين، ويف عام 1938م اختري ع�شًوا يف هيئة كبار العلماء، وتويف يف يوم 
الأربعاء املوافق )3 ذي القعدة 1361هـ/ 11 نوفمرب 1942م(، ومن موؤلفاته: الأخالق، �شبيل احلكمة يف الوعظ 
واخلطابة، وهداية املر�شدين اإىل طرق الوعظ واخلطابة، والإبداع يف م�شار البتداع. ]مقدمة كتاب هداية املرشدين 

لصاحب الرتمجة، دار االعتصام، الطبعة التاسعة، 1979م، ص: 8،7[.
ثون م�شريون - كما يذكر  )2(  املتوفى �شنة 1944م، وهي لي�شت اأول اإجازة بالتحديث لل�شيخ دراز، بل قد اأجازه حمدِّ
ال�شيخ دراز عن نف�شه - من قبل، كما اأنه قد ح�شلت له اإجازة بالتحديث من ال�شيد حممد عبد احلي الكتاين )ت: 
1962م(. راجع: مقدمة ال�شيخ دراز لكتابه »املختار من كنوز ال�شنة النبوية«، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن اإبراهيم 

الأن�شاري )�ص: 23(. 
يوليو 1883م(،  باري�ص )25  Louis Massignon، ولد يف �شواحي  ما�شينيون   لوي�ص  الفرن�شي  امل�شت�شرق  هو    )3(
وعمل باملعهد الفرن�شي بالقاهرة، عمله يف القاهرة مكنه من ح�شور درو�ص يف الأزهر ال�شريف، وقد اختري ع�شًوا يف 
ا بالدرا�شات ال�شوفية وال�شيعية، وتوىل حترير جملة العال الإ�شالمي، تويف  جممع اللغة العربية بالقاهرة، وكان مهتمًّ
31 اأكتوبر 1962م. ترجم له غري واحد من اأهمهم: الدكتور عبد الرحمن بدوي يف مقدمة كتابه »�شخ�شيات قلقة 

يف الإ�شالم«، دار النه�شة العربية، الطبعة الثانية.
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وليفني بروفن�شال)1(.. وغريهما، وظل بها دار�ًشا حتى نال درجة الدكتوراه يف »فل�شفة 
الأديان«، وكتب فيها ر�شالتني عن »التعريف بالقراآن« وعن »الأخالق يف القراآن« 

وح�شل عليها مبرتبة ال�شرف املمتازة يف عام 1947م.

وكان له ن�شاط وا�شع يف فرن�شا اأثناء اإقامته، فاأ�شهم بفاعلية يف اأن�شطة »نوادي 
التهذيب« التي اأ�ش�شها الف�شيل الورتالين اجلزائري)2( يف فرن�شا، والتي اهتمت بتعليم 
اللغة العربية ون�شر مبادئ الإ�شالم وحماربة الرذيلة يف �شفوف امل�شلمني املقيمني 
يف فرن�شا، كما كان على ات�شال بالعلماء اجلزائريني العاملني يف فرن�شا، وكذلك من 
الته مع امل�شريني املقيمني يف باري�ص  منهم بداخل القطر اجلزائري، ف�شاًل عن �شمِ
والدار�شني فيها، كما هياأت له ظروفه ال�شعيدة منا�شبة �شاّرة �شطع فيها جنمه العلمي؛ 
ً عليه ليكون ممثال لالأزهر وليلقي  اإذ وقع اختيار الإمام الأكرب حممد م�شطفى املراغي
ؤمتر الأديان بباري�ص �شنة 1939م، واملهمة لي�شت  و يف م كلمة الأزهر املمثلة لالإ�شالم
�شهلة؛ اإذ املوؤمتر �شم �شفوة املفكرين من رجال الأديان وعلمائها يف ال�شرق والغرب، 

)1( هو املستشرق الفرنسي إيفارْست ليفي بروفنسال )Evariste: Levi _ Provencal(، ولد باجلزائر سنة 
الرباط واجلزائر  املعاهد واجلامعات يف  الإ�شالمية يف عدد من  العرب واحل�شارة  تاريخ  �ص  بها، ودرَّ 1894م، وتعلم 
والقاهرة وفرن�شا، كما كان عميًدا لعدد من تلك املعاهد، وهو من اأع�شاء املجمعني: العلمي العربّي بدم�شق، واللغوي 

بالقاهرة، تويف بباري�ص �شنة 1955م. ]الزركلي، األعالم، مرجع سابق، 2/  34[.
)2(  اإبراهيم بن م�شطفى اجلزائري امل�شمى الف�شيل الورتالين ولد يف 6 فرباير 1906م يف بلدة )بني ورتالن( ب�شرق 
اجلزائر، وجده احل�شني الورتالين من العلماء املعروفني، تلقى تعليمه على علماء بلده، وا�شتكمله على يد الأ�شتاذ 
عبد احلميد بن بادي�ص، وقد ابتعث اإىل فرن�شا، فا�شتغل وجوده ليبث روح املقاومة يف اجلزائريني املوجودين بها، ثم 
انتقل اإىل م�شر، وبعدها انتقل اإىل اليمن يف عمل جتاري، تويف �شنة 1959م. ]الزركلي، األعالم، مرجع سابق، 

.]153 /5
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وناهيك عما �شيحدث فيه من حديث رءو�ص كل دين فيما يك�شف النقاب عن 
ً ممثال يف رءو�شه املفكرة باإي�شاح  عقائدهم، وقد اأنعم اهلل بالتوفيق عليه حني واجه العال
معنى ال�شالم يف الإ�شالم، وكان العال يف ذلك الوقت قبيل احلرب العاملية الثانية 

)1939م-1945م(.

ً ممثال لالأزهر كان   ومما يدل على اأنها كانت كلمة موؤثرة، واأن اختيار ال�شيخ دراز
موفًقا: اأن ال�شري فرن�شي�ص )رئي�ص املوؤمتر( اأعلن اأن كلمة مندوب الأزهر )ال�شيخ دراز( 
ُتعدُّ هي الكلمة الرئي�شة يف املوؤمتر؛ كما اأثنى عليها املعقبون مبا ت�شتحق من تنويه اأي�ًشا، 

وكان من حظها اأن خ�شتها ال�شحف الفرن�شية بخال�شة وافية.

ُ انتدب لتدري�ص تاريخ الأديان بجامعة القاهرة، واختري  واإثر عودته اإىل م�شر
ُ، ثم ندب لتدري�ص التف�شري بكلية دار  ع�شًوا يف »جماعة كبار العلماء« يف عام 1949م

العلوم، وكذا التف�شري وفل�شفة الأخالق يف كلية اللغة العربية بالأزهر.

ويف عام 1953م اختري ع�شًوا يف اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم، واختري اأي�ًشا 
ع�شًوا يف اللجنة ال�شت�شارية للثقافة بالأزهر اإىل جانب اختياره يف العديد من املوؤمترات 
ًالدولية والعلمية ممثال مل�شر والأزهر، منها: موؤمتر الأديان العاملي يف باري�ص 1939م، 

موؤمتر ال�شرعية يف باري�ص 1950م، موؤمتر اجلامعات مبدينة ني�ص بفرن�شا 1951م.

ُأنه قد عر�ص عليه اأن يتوىل من�شب �شيخ الأزهر ال�شريف يف �شنة 1953م  ُويذكر ا
فرف�شه؛ ب�شبب القيود التي كان يت�شمنها العر�ص. 
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واآخر رحالته كانت اإىل باك�شتان؛ حل�شور املوؤمتر الإ�شالمي يف »مدينة لهور« 
ًلقى هناك بحثا عن: »موقف الإ�شالم من الأديان الأخرى  أ ا، وقد  يف يناير عام 1958م
وعالقته بها«، ثم وافاه الأجل املحتوم يف اأثناء انعقاد املوؤمتر؛ حيث كان يف يوم الإثنني 
)15 جمادى الآخر 1377هـ/ 6 يناير 1958م(، ففقد العال الإ�شالمي بوفاته 
املت�شون يف  الغيور على دينه، املحافظ على كرامته،  للعال الأزهري  فا�شاًل  مثاًل 
مظهره و�شمعته، الداعي اإىل الفكر امل�شتنري واملنهج الأ�شيل الذي يجمع بني ه�شم 

الرتاث وم�شايرة الواقع.

أن  ا �شيعت جنازته بعد  ُ وبعد اأن عاد جثمانه الطاهر اإىل اأر�ص الكنانة م�شر
م�شهد جنازته  تالميذه وحمبيه  اأحد  وقد و�شف  الأزهر«،  »اجلامع  عليه يف  لي  �شُ
بقوله: »وكان يف مقدمة م�شيعيه علماء الأزهر، ومعاهده وكلياته، وعارفو ف�شله من 

ال�شعب امل�شري، وكبار ال�شخ�شيات من م�شر، ومن العال الإ�شالمي.

واإن اأن�َص فال اأن�شى جالل املوكب املهيب مل�شيعي جنازته، حتى يخيل 
اإليك اأن كل فرد يف القاهرة لي�شرتك يف ت�شييعه، وتعطلت حركة املرور من الأزهر 
اإىل اأر�ص املدفن، وحني و�شول اأوائل م�شيعيه اإىل اأر�ص املدفن كان اآخرهم يبداأ 

ً متجها اإىل اأر�ص املدفن. �شريه من �شاحة اجلامع الأزهر

وبعد دفنه نعاه ال�شيخ حممود �شلتوت - �شيخ الأزهر الأ�شبق - بكلمة، 
كان مما جاء فيها كما وعتها الذاكرة عنه �شماًعا مبا�شًرا: لقد مات ُم�شعل النور، 
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ً جميعا، ورحم معهما �شاحلي املوؤمنني)1( اهـ. الذي اأطفاأ م�شاعل اجلهل. رحمهما اهلل
ا�صتمداد م�صروعه الفكري من مدر�صة )2(الإمام حممد عبده)3(

أنه  ا  لقد كان من اأهم مميزات التجديد يف فكر الأ�شتاذ الإمام حممد عبده
كان بداية حلركة دائبة يف الفكر الإ�شالمي من بعده، ول يقف عند حدود احلياة 

التي عا�شها �شاحبه.

ر هذا الكالم يف تقدميه لكتاب النباأ العظيم، ط. دار القلم �شنة 2005م.  )1( هو الدكتور حممد عبد العظيم املطعني، وقد �شطَّ
�شبيل  اإليها وجاهد يف  ودعا  اأ�ش�شها  التي  الإ�شالحية  املدر�شة  تلك  واإبراز مالمح  الكتابات يف و�شف  تعددت     )2(
جناحها وحتقيق اأهدافها الأ�شتاذ الإمام ومن تاأثروا به من بعده، بل عقدت الندوات واملوؤمترات يف ذلك، كما تعددت 
الكتابات اأي�ًشا يف نقد هذه املدر�شة والهجوم عليها من مدار�ص اأخرى، وقد ذكر ال�شيخ حممد الغزايل - رحمه 
اهلل تعاىل - �شمات ومالمح تلك املدر�شة يف تلخي�ص مفيد؛ حيث قال: »هذه املدر�شة لها مالمح بينة، فهي واإن 
م الكتاب على ال�شنة،  م دليله، وترى العقل اأ�شاًل للنقل.. وهي تقدِّ ج للعقل وتقدِّ قامت على النقل، اإل اأنها تروِّ
وجتعل اإمياءات الكتاب اأوىل بالأخذ من اأحاديث الآحاد.. وهي ترف�ص مبداأ الن�شخ وتنكر اإنكاًرا حا�شًما اأن يكون 
ا قد ينتفع به، ولكنه غري ُملزم، ومن ثمَّ فهي تنكر التقليد  يف القراآن ن�ص انتهى اأمده، وترى املذهبية فكًرا اإ�شالميًّ
املذهبي وحترتم علم الأئمة، وتعمل اأن ي�شود الإ�شالم العال بعقائده وقيمه الأ�شا�شية، ول تلقي باًل اإىل مقالت 
الفرق واملذاهب القدمية اأو احلديثة« اهـ. راجع يف ذلك: حممد الغزايل، د�شتور الوحدة الثقافية بني امل�شلمني، دار 

ال�شروق، �ص65.
        وبناء على ما �شبق ن�شتطيع تلخي�ص منهج هذه املدر�شة يف نقاط، هي كالآتي:

 1( معار�شة التقليد. 2( الدعوة لتجديد النظر يف الدين. 3( تو�شعة امل�شادر املعرفية. 4( اإعادة العتبار للمقا�شد. 
5( ال�شتفادة من الواقع من خالل الدعوة اإىل اإحياء علم يخت�ص بدرا�شة ال�شنن الإلهية، ومن ثّم اإمكانية ال�شتفادة 

منها يف التعامل مع ق�شايا الإن�شان املختلفة. 
)1266هـ/  يف  البحرية،  حمافظة  �شرباخيت-  ن�شر-  حملة  قرية  يف  ولد  اهلل،  خري  ح�شن  عبده  حممد  ال�شيخ  هو   )3(
1849م(، تلقى تعليمه باجلامع الأحمدي بطنطا، ثم انتقل اإىل الأزهر ال�شريف بالقاهرة �شنة 1381م، اأعجب بفكر 
الأ�شتاذ جمال الدين الأفغاين وتاأثر به، قاوم الحتالل وُنفي اأكرث من مرة، وكان هو اأول من توىل من�شب مفتي الديار 
امل�شرية يف 3 يونيو 1899م، وقد كان ي�شغله من قبل �شيخ الأزهر جامًعا بينه وبني امل�شيخة، �شارك يف اإن�شاء عدد من 
اجلمعيات، مثل: اجلمعية اخلريية الإ�شالمية، وجمعية اإحياء العلوم العربية، وتويف بالإ�شكندرية يف 11 يوليو 1905م، 

وقد ترجم له غري واحد. 
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واإن اأثر الأ�شتاذ حممد عبده املبا�شر املتمثل يف تالميذه املبا�شرين الذين 
تولوا اأمر الأزهر ومعاهده الدينية، ووظائفه ال�شرعية )الق�شاء ال�شرعي، والإفتاء(، 
ًقد ظل قائما حتى منت�شف القرن الع�شرين، وهم تالميذه النجباء الذين اأجازهم 
أهم ملا تولوه بالفعل من منا�شب قيادية، مثل: ال�شيخ حممد م�شطفى املراغي  اوهي
الظواهري )ت: 1944م(، وال�شيخ  )ت: 1945م(، وال�شيخ حممد الأحمدي 
م�شطفى عبد الرازق )ت: 1947م(، وال�شيخ حممود اأبو العيون )ت: 1951م(، 
وال�شيخ عبد املجيد �شليم )ت: 1954م(– على اختالف مذاهبهم وتوجهاتهم-.

�شلتوت  حممود  ال�شيخ  أمثال:  تالميذهم  من  طبقة  تلتهم  اثم 
)ت: 1963م(، وال�شيخ الباقوري )ت: 1985م(، وال�شيخ حممد 
اأبو زهرة )ت: 1974م(، وال�شيخ عبد الوهاب خالف )ت: 1956م(، وال�شيخ 

الدكتور حممد عبد اهلل دراز... وغريهم)1(.

من خالل  الفكرية  عبده  الإمام حممد  مبدر�شة  دراز  ال�شيخ  تاأثر  ويظهر 
اأمور، من اأهمها:

•  والده الذي ربَّاه وتعهده منذ نعومة اأظفاره كان من اأ�شدقاء الإمام واملتاأثرين 
به)2(.

)1( الإمام حممد عبده للدكتور حممد اجلوادي، ع�شو جممع اللغة العربية، م�شر، )�ص:18 بت�شرف(، وهي ورقة مقدمة 
للموؤمتر العام احلادي والع�شرين للمجل�ص الأعلى لل�شئون الإ�شالمية التابع لوزارة الأوقاف امل�شرية.

)2(  ويظهر ذلك بو�شوح مما كتبه – والد ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز - يف مقدمة حتقيقه لكتاب املوافقات لالإمام ال�شاطبي= 
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والذي  الأزهري،  الإ�شكندرية  مبعهد  الأويل  تعليمه  تلقى  دراز  الدكتور  ّأن  •  ا
أمر من ال�شيخ حممد عبده مفتي  اإعادة هيكلته وتنظيمه ب اأ�شرف والده على ا

الديار امل�شرية وقتئذ.

ومن ذلك ن�شتطيع القول باأن ال�شيخ دراز قد ا�شتن�شق رحيق فكر الإمام 
أن ال�شيخ دراز »البن«  اأظفاره يف طلب العلم من خالل والده، ويذكر  ُ منذ نعومة ا
كان حري�ًشا على ال�شتفادة والرتواء من علم ال�شيخ الكبري دراز »الوالد«؛ ليقف 

على دقائق العلم، وليكتنه بحقائقها.

ومن مظاهر ذلك كتابته لر�شالة بعث بها اإىل والده؛ لتكون ر�شول �شالم 
و�شفري ا�شرتحام حتى ميّن عليه والده بالإكرام والوفادة، ويف اأثنائها يقول خماطًبا 

=)ت: 790هـ(؛ حيث راعى كرثة و�شية الإمام حممد عبده لتالمذته بتناول كتاب املوافقات، فاأخذ على نف�شه 
متحماًل يف ذلك ال�شعاب تنفيذ رغبة الأ�شتاذ، وقد ذكر ال�شيخ عبد اهلل دراز ذلك بقوله: »كثرًيا ما �شمعنا و�شية 
املرحوم )ال�شيخ حممد عبده( لطالب العلم بتناول الكتاب، وكنت اإذ ذاك من احلري�شني على تنفيذ هذه الو�شية، 
فوقف اأمامي واأمام غريي �شعوبة احل�شول على ن�شخة منه، بعد اللتيا والتي، وفقنا اإىل ا�شتعارة ن�شخة بخط مغربي 
من بع�ص الطلبة، فكان اخلط مع �شعوبة املباحث، واإحلاح �شاحب الن�شخة ل�شرتجاعها، اأ�شبابًا لل�شد عن �شبيله، 

فاأنفذنا و�شية القائل:
اإذا ل ت�شتطع �شيًئا فدعه ...  وجاوزه اإىل ما ت�شتطيع

      فلما ي�شر اهلل طبع الكتاب طبعة م�شرية، واأتيحت يل فر�شة النظر فيه، عاجلته اأول مرة حتى جئت على اآخره.. اإىل 
اآخر كالمه الذي يدل على �شغف ولهف به من كرثة ما �شمع من الأ�شتاذ عنه«. مقدمة كتاب املوافقات لالإمام 
ال�شاطبي، ط. املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة )�ص: 13،12(. وقد خرج هذا الكتاب بعد �شبط وترقيم وترجمة 

اأعالمه بف�شل البن ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز. 
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اأباه معرتًفا بوعورة و�شعوبة �شبيل العلم، ول منا�ص له من ذلك اإل بال�شتمداد 
من خزائنه ون�شائحه الثمينة، حيث يقول: »اأي والدي، اإين �شلكت �شبيل العلم 
مع من �شلكه من اأترابي واأقراين، ول نزل يف �شحاريه، ونطوي من فيافيه، حتى 
انق�شى جلُّه ول يبق اإل ُقلُّه، ثم اإننا كم غادرنا فيه من وديان و�شعوب ل نقف 
نا عليها مرَّ الكرام على لغو الكالم  على دقائقها ول نكتنه حقائقها؛ اإذ كان َمرُّ
اأو ل�شحابة ال�شيف وخيال الطيف... يا اأبتمِ اإن ذهني )على ق�شوره( لي�ص يرى 
الكمينة  ال�شتمداد من خزائنكم  اإل  بعزم وحزم  العقبات  لتخطي هذه  و�شيلة 
والتزود من ن�شائحكم الثمينة، فهي، ملتي واعتقادي، ال�شّلم الوحيد الذي بتوايل 
مدارجه وتتابع معارجه ميكنني اأن اأجتاز هذا ال�شبيل باأمان«، ثم ي�شت�شهد مبا كان 
اإياه يف تركه لالأقرباء، حيث يقول: »ولقد  للغرباء، معاتًبا  اأبيه من منا�شحة  من 
كنت كلما ذكرت قولكم للتلميذ الأ�شبق ح�شنني حممد خملوف: )احفظ هذا 
اخلطاب وان�شج على منواله( طار فوؤادي اأ�شى واأ�شًفا، وفا�شت نف�شي غيًظا وغبطًة 
َمها املن�شوب القريب، غري  البعيد وُحرمِ على هذه احلظوظ التي فاز بها الأجنبي 
اأين كنت اأطمئنها برجاء امل�شتقبل«، كما يعاتب والده على تركه لتقلبات الدنيا 
لتتوىل تعليمه، وعدم تنبيهه على ما ينجيه منها، حيث يقول: »ورمبا وقعت تلك 
الغليطات على مراأى منك، فال اأرى اإنكاًرا لها ول اإر�شاًدا اإىل ال�شواب فيها، حتى 
بيانًا«، ويخاطب  اإىل معرتك الأيام لرتيني عيانًا ما ترينيه  كاأمنا عمدت لت�شلمني 
اأباه م�شت�شفًعا بعلمه الذي اأحرز فيه ق�شب ال�شبق دون �شواه قائاًل: »األ واأنك يا 
اأبت قد عرفت من ذلك ما ل يعرفه غريك، وب�شرت مبا ل يب�شر به اأندادك ف�شاًل 
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عمن �شواهم، فلهذا وذلك جلاأت اإىل هذا القرطا�ص فبعثته ر�شول �شالم و�شفري 
ا�شرتحام، واأنا على رجاء اأكيد واأمل وطيد يف اإكرام وفادته، و�شالم عليكم«، وبعد 
هذا العر�ص من تلك الر�شالة يت�شح بال اأدنى خفاء اأن ال�شيخ دراز »البن« كان 
َيُعدُّ اأباه هو املالذ الآمن يف فك ما ا�شتع�شى عليه فهمه من العلم؛ اإذ اإنه عرف 

مال يعرفه غريه - بح�شب تعبري البن -، وب�شر ما ل يب�شره زمالوؤه)1(.

•  اأعماله تغلب عليها ناحية الدرا�شات القراآنية بالأ�شالة، وهو ما يتجلى يف اأعمال 
الإمام ومدر�شته اأي�ًشا.

•  تظهر بو�شوح �شمات مدر�شة املنار)2( يف التعامل مع كتاب اهلل تعاىل يف كتاباته، 
وتتلخ�ص تلك ال�شمات يف:

1( الوحدة املو�شوعية.

2( جتلية الهداية القراآنية.

3( ي�شر العبارة و�شهولة الأ�شلوب.

)1(  وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه الر�شالة كتبها ال�شيخ دراز »البن« لوالده بعد مرور اأ�شهر قليلة من التحاقه بالأزهر املعمور 
بالقاهرة للح�شول على �شهادة العاملية؛ حيث كان تاريخ توقيع الر�شالة يف يوم )19 �شعبان 1331هـ/  22 يوليو 
1913م(، راجع يف ذلك: كتاب ح�شاد قلم، جمع وحتقيق الأ�شتاذ اأحمد ف�شلية، ط. دار القلم – الكويت، �ص: 

.419-417
)2( خل�ص تلك ال�شمات الدكتور حممد الزغلول يف ورقة بحثية بعنوان: »اخل�شائ�ص املميزة لتف�شري املنار«، قدمت اإىل 

ندوة: ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا، دوره الفكري ومنهجه الإ�شالحي، الأردن- عمان -28 يوليو 1999م.
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4( �شمول القراآن وعمومه.

آدابها كوجه من وجوه الإعجاز. اهتمام باللغة و 5( ال

6( بيان �شنن اهلل تعاىل يف الكون والإن�شان واحلياة.

وما مّر من �شمات جندها وا�شحة جلية يف كتب ال�شيخ خا�شة ما يتعلق 
بالقراآن الكرمي، بل جندها يف اأحاديثه الإذاعية اأي�ًشا.

أنه  الباحث  يجد  معتادة؛ حيث  بطريقة غري  يطرقها  التي  اوعات  املو�ش •  تناول 
وهذه  ا،  وتاريخيًّ ا  منطقيًّ القراآنية  للر�شالة  التحليلية  الدرا�شة  من  دائًما  ينطلق 
منهجية جتديدية مفارقة للمنهج املوروث؛ حيث اعتاد العلماء مثاًل اأن يربهنوا 

على اأ�شالة القراآن الكرمي من خالل املدخل اللغوي البياين بالأ�شا�ص.

ومن ثمرات منهج ال�شيخ دراز يف هذه الطريقة نقل القراآن من ال�شياق 
الثقايف العربي؛ لي�شعه يف �شياق العاملية، ومعلوم اأن من مرتكزات مدر�شة الإمام 

حممد عبده الفكرية طرح التقليد.

• �شهادة)1( اأحد تالمذته باأن ال�شيخ دراز تاأثر مبدر�شة ال�شيخ حممد عبده، وهو 
ال�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل تعاىل.

ًّلفيا، هي مدر�شة ال�شيخ حممد عبده  )1( حيث قال: »وهناك مدر�شة اأخرى اأقرب اإىل مدر�شة الراأي، واإن كان عنوانها �ش
وتلميذه ال�شيخ ر�شيد ر�شا، ويتبعهما ال�شيخ حممود �شلتوت وحممد عبد اهلل دراز وحممد البهي وحممد املدين، 
وقبلهم ال�شيخ املحقق حممد اخل�شري، ومنهم ال�شيخ حممد اأبو زهرة« اهـ. راجع: حممد الغزايل، د�شتور الوحدة 

الثقافية بني امل�شلمني، مرجع �شابق، �ص:65.
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اأ�شله عملية معرفية قوامها الف�شل بني  التجريدي، والتجريد يف  الطابع  •  غلبة 
اإق�شاء الهام�شي الذي ل يحمل دللة  ما هو جوهري وما هو ثانوي، وغايتها 
بغر�ص الوقوف على لب ال�شيء وجوهره، وهو ما يغلب على كتابات مدر�شة 

الإمام.

•  قناعته ب�شرورة القيام بتطوير التعليم الأزهري بل العملية التعليمية والتثقيفية 
يف م�شر بكافة موؤ�ش�شاتها واأنواعها، والدليل على ذلك م�شاركته يف عدد من 
اللجان املتخ�ش�شة يف هذا الغر�ص)1(، ول �شك يف اأن املناداة بتطوير التعليم 

واإ�شالحه قام بها الأ�شتاذ الإمام.

موؤلفاته 

العربية  باللغتني  قليلة  غري  علمية  موؤلفات  دراز«  اهلل  عبد  لل�شيخ »حممد 
والفرن�شية، فقد ترك اأربعة ع�شر كتابًا وبحًثا؛ منها: »الدين: درا�شة متهيدية لتاريخ 
الإ�شالم«، و»النباأ العظيم«، و»د�شتور الأخالق يف القراآن«)2(، و»مدخل اإىل القراآن 
علم  مبادئ  يف  »كلمات  ر�شالة  واألف  مقارن«)3(،  وحتليل  تاريخي  عر�ص  الكرمي: 

)1( ا�شرتك رحمه اهلل تعاىل يف ع�شوية عدد من اللجان، منها: اللجنة ال�شت�شارية للثقافة بالأزهر املعمور، اللجنة العليا 
ال�شيا�شية للتعليم، املجل�ص الأعلى لالإذاعة امل�شرية، كما كان ع�شًوا يف هيئة كبار العلماء بالأزهر ال�شريف.

)2( �شنذكر تعريًفا به عند احلديث عن الكتاب لحًقا.
)3( اأ�شل هذا الكتاب هو الر�شالة الفرعية املقدمة مع الر�شالة الرئي�شية »د�شتور الأخالق« للح�شول بهما على درجة الدكتوراه 
من جامعة ال�شربون الفرن�شية، وقد ترجمها اإىل العربية الأ�شتاذ حممد عبد العظيم علي، وراجعها الدكتور عبد الرحمن 
الر�شالة  اأي�ًشا مع  نوق�شت  Initiation Au Koran، وقد  بالفرن�شية هو:  بالكويت، وعنوانها  القلم  بدوي، وطبعت يف دار 

الأ�شلية يف يوم 15 دي�شمرب 1947م.



34 34
جمدي حممد عا�صور

الأخالق«، و»املختار من كنوز ال�شنة«، ور�شالة عن »الربا«، و�شرع يف كتابة »امليزان 
بني ال�شنة والبدعة« وهو حتديث لكتاب »العت�شام« لل�شاطبي، ور�شالة »الإ�شالم 
والعالقات الدولية«، و»نظرات يف الإ�شالم«، و»اجلامعة الأزهرية القدمية واحلديثة«، 

اإىل جانب اأحاديثه الإذاعية ومقالته التي جمعت يف كتب ثم طبعت.

تالميذه

كان لل�شيخ »دراز« تالميذ كثريون؛ منهم »الدكتور يو�شف القر�شاوي« الذي 
اأ�شاد به �شمن مذكراته، واأخذ عنه »ح�شن البنا« فكرة التف�شري املو�شوعي، و»الدكتور 
له  تلميًذا  وكان  الأخالق«،  »د�شتور  ترجمة  راجع  الذي  البدوي«  حممد  ال�شيد 
ف�شاًل عن اأنه زوج ابنته، و»الدكتور عبد ال�شبور �شاهني« الذي ترجم كتاب »د�شتور 
الأخالق يف القراآن« من اللغة الفرن�شية.. بالإ�شافة اإىل عدد كبري من خريجي اجلامعة 

الأزهرية.

ثانًيا: اأهم مالمح التاأليف عند ال�صيخ دراز

ذكرنا يف الأ�شطر ال�شابقة نبذة عن حياة »الدكتور حممد عبد اهلل دراز« واأهم 
موؤلفاته، ونريد الآن التعريف باأهم كتابني تركهما؛ الأول: »د�شتور الأخالق يف القراآن 
الكرمي«، والثاين: »النباأ العظيم«، لكن قبل ذلك نذكر اأهم مالمح التاأليف عنده، 

والتي نوجزها فيما يلي:
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1(   اأنها تت�شم باجلدة والإفادة؛ يقول يف كتابه »د�شتور الأخالق يف القراآن«: »فلم 
يكن �شروعنا يف هذا املوؤلف اجلديد عن القراآن عبًثا ن�شيع فيه وقتنا، وُنثقل به 
على قرائنا، ونزحم به مكتباتنا؛ فاإذا ل ياأت عملنا هذا ب�شيء جديد يف عال 

ال�شرق اأو الغرب فلن يكون �شوى م�شيعة وزحمة واإثقال«)1(.

2(   التكامل بني الأفكار واجلمل والتنا�شق بينها، وت�شليم الفكرة اإىل التي تليها؛ 
فعباراته كلبنات يف بناء واحد ي�شد بع�شها بع�ًشا، فال ي�شتغني عن فقرة منها 
باأخرى، ول ت�شتطيع اأن تقدم جملة على التي تليها؛ وذلك لأن فقراته نظمت 
د ملا بعدها، وهو  باإحكام يف اأن�شاق مرتابطة، كل فقرة تربهن على ما �شبقها ومُتهِّ
�شاأن كبار العلماء الذين يعرفون لكل لفظة قدرها ومكانها؛ تاأثًرا بكتاب اهلل تعاىل.

3(   الو�شول اإىل اأفكار عامة اأ�شيلة يف املو�شوع الذي يتناوله باإرجاع اجلزئيات اإىل 
كليات جتريدية ت�شتبعد ما هو ثانوي، وتربط اأطراف امل�شائل، وهذا ديدن العلماء 

الذين يجمعون بني املنطق والأ�شول واللغة. 

4(  ال�شتدلل على كل فكرة، وعدم القفز اإىل ا�شتنتاجات اأو اأحكام معينة دون 
والتاريخية  ال�شرعية  والتنوع بني  بالإحكام  تت�شم  باأدلة  ا  التدليل عليها منطقيًّ

وحتقيق  تعريب  القراآن،  يف  النظرية  لالأخالق  مقارنة  درا�شة  القراآن..  يف  الأخالق  د�شتور  دراز،  اهلل  عبد  حممد    )1(
العلمية،  البحوث  ودار  بريوت،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  بدوي،  حممد  ال�شيد  مراجعة:  �شاهني،  ال�شبور  عبد  وتعليق: 

الكويت، الطبعة الأوىل، 1973م، �ص2-1.
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والعقلية، مع تكاثر وتدرج هذه الأدلة والرتتيب النابع من ال�شتيعاب العميق 
لنف�شية القارئ وطبيعة املو�شوع.

هذه هي اأهم مالمح الكتابة عند »ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز« يف موؤلفاته 
كلها بوجه عام، ويف كتابيه »د�شتور الأخالق يف القراآن« و»النباأ العظيم« بوجه خا�ص.

ثالًثا: التعريف بكتاب »النباأ العظيم«

 متهيد

ُيَعدُّ الكتاب مقدمة يف تف�شري كتاب اهلل تعاىل، لكن قبل اأن ي�شرع املوؤلف يف 
تدري�ص منهج التف�شري اأراد اأن يبني اأوًل �شماوية القراآن الكرمي، واأنه منزل من عند اهلل 
تعاىل، وي�شتدل على ذلك بطريق القراآن وبدرا�شة القراآن نف�شه، اأو كما يذهب علماء 
ا ل يرتك  احلديث: يدر�ص ال�شند واملنت درا�شة ت�شتق�شي ال�شبهات، وترد عليها ردًّ
جماًل لإثارتها بعد ذلك، وهو يقول عن �شبب تاأليفه: »اأردت بها اأن اأنعت كتاب اهلل 
بحليته وخ�شائ�شه، واأن اأرفع النقاب عن جانب من احلقائق املت�شلة به، واأن اأر�شم 

اخلطة التي ينبغي �شلوكها يف درا�شته.

وقد راعيت يف اأكرث هذه البحوث �شيًئا من التف�شيل والتحليل، و�شيًئا من 
التطبيق والتمثيل؛ فلم اأكتفمِ بالإ�شارة حيث متكن العبارة، ول بالربهان اإذا اأمكن 
العيان، راجًيا بذلك اأن تنفتح لها عيون الغافلني؛ فيجدوا نورهم ي�شعى بني اأيديهم 
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وباأميانهم، واأن تن�شرح بها �شدور املوؤمنني، فيزدادوا اإميانًا اإىل اإميانهم«)1(.

فال�شيخ رحمه اهلل تعاىل يهدف اإىل بيان اخل�شي�شة املميزة للقراآن الكرمي، 
واخلطة الر�شيدة يف درا�شة القراآن، وزيادة اإميان اأهل الإميان بو�شوح احلقائق املت�شلة 

بالقراآن الكرمي.

ومن ثمَّ فهو يتوجه به: »اإىل كل عقل واع ناقد، ل ياأخذ ما ياأخذ اإل على 
ب�شرية وبينة، ول يذر ما يذر اإل على ب�شرية وبينة؛ واإىل كل وجدان جتريبي ذائق ل 

يكتفي باخَلرَب عن املعاينة؛ ول ي�شتغني بالوزن عن املوازنة.

ان�شواًء حتت راية  البدء.. فال يتطلب من قارئه  اإنه حديث يبداأ من نقطة 
معينة؛ ول اعتناًقا ملذهب معني، ول يفرت�ص فيه تخ�ش�ًشا يف ثقافة معينة، ول ح�شوًل 
على موؤهل معني، بل اإنه ينا�شده اأن يعود بنف�شه �شحيفة بي�شاء، اإل من فطرة �شليمة، 
اإًذا  واإنه  القراآن.  �شاأن هذا  اإىل احلق يف  الو�شول  وحا�شة مرهفة، ورغبة �شادقة يف 

لوا�شل اإن �شاء اهلل«)2(.

ومعنى ذلك اأن »ال�شيخ دراز« ل يتوجه به اإىل طائفة معينة، ول حتى اإىل اأهل 
دين خم�شو�ص؛ اإمنا يدعو كل من له اهتمام بالقراآن الكرمي مقباًل اأو مدبًرا؛ موؤمًنا اأو 
راف�ًشا؛ اأن ي�شتمع اإىل خطاب العقل فيه ومنه، واأن يلقي ب�شمعه اإىل احلق الذي يعلو 

)1(  حممد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم.. نظرات جديدة يف القرآن، الطبعة احلالية، ص 8-7.
)2( املرجع السابق، ص5-4. 
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ول يعلوه �شيء، مع رغبة �شادقة يف الو�شول لليقني الذي ل يخالطه ريب، واإىل احلق 
ا وا�شًحا بربده و�شالمه على العقل والقلب  الذي ل يقربه باطل، فاإذا به ي�شل جليًّ

جميًعا.

ولعل ال�شيخ رحمه اهلل تعاىل كان حا�شًرا يف ذهنه كل ما اأثري من �شكوك 
ومفرتيات حول القراآن الكرمي، �شواء �شدر ذلك من امل�شت�شرقني الذين در�ص عليهم 

يف فرن�شا اأو غريهم من التابعني لهم من امل�شتغربني يف ال�شرق اأي�ًشا)1(.

1( املقارنة بني الطبعة الأوىل للكتاب، والطبعة الثانية له

ُطبع كتاب النباأ العظيم لأول مرة يف عام )1352هـ/  1933م( كمذكرات 
ملحا�شرات كان يلقيها الدكتور دراز لطلبته، جنوًما متفرقة يف فرتات متالحقة اأو غري 
متالحقة يف احلرم اجلامعي لكلية اأ�شول الدين بجامع الأزهر ال�شريف، ثم بعد ذلك 
توالت طبعاته، ل�شيما يف الفرتة الأخرية بعد اهتمام عدد غري قليل من طلبة العلم 

خا�شة ال�شرعي منه واملحققني برتاث ال�شيخ.

وباملقارنة بني اأول طبعة له التي �شبقت الإ�شارة اإليها، وبني الطبعة الثانية التي 
هي عمدة ما تالها من طبعات للكتاب، وجدت املالحظات الآتية:

القراآن  تف�شري  يف  تابعهم  ومن  للم�شت�شرقني  احلديثة  الجتاهات  ال�شرجاين،  �شعيد  بن  حممد  انظر:   )1(
الكرمي، �ص123وما بعدها- جملة ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية- العدد ال�شبعون- �شعبان )1428هـ/ 

�شبتمرب 2007م(.
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•  عنوان الكتاب خمتلف، حيث كان يف الطبعة الأوىل با�شم: »النباأ العظيم عن 
القراآن الكرمي.. والطريقة املثلى يف درا�شته«، ويف الطبعة الثانية كان با�شم: »النباأ 

العظيم: نظرات جديدة يف القراآن الكرمي«.

•  زيادة مباحث يف الطبعة الثانية عن الطبعة الأوىل؛ حيث ينتهي الكتاب يف الطبعة 
الأوىل عند قول املوؤلف: »ومن هناك ات�شل ببيان تلك ال�شرائع التي و�شلت اإلينا 

عن طريق النبوة«)1( اهـ. 

ثم تلت هذه اجلملة مباحث يف الطبعة الثانية، وتتمثل يف العنا�شر الآتية: 
املق�شد الثالث من مقا�شد ال�شورة، واملق�شد الرابع، واخلامتة)2(.

وقد اأ�شار اإىل ذلك ال�شيخ الدكتور دراز بنف�شه يف تقدمة الطبعة الثانية للكتاب 
بقوله: »اجلزء الأول من كتاب )النباأ العظيم( مولود جديد.. قدمي.. جديد يف مقطعه 

ونهايته، قدمي يف مطلعه وبدايته..

كان م�شقط راأ�شه يف احلرم اجلامعي، منذ نّيف وع�شرين عاًما؛ ولكنه ل 
يربز منه يومئذ اإل عنقه و�شدره.. اأما اأطرافه فلم تن�شاأ، واأما َخلنْقه فلم يكتمل اإل 

اليوم« اهـ.

)1( حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، بدون دار ن�شر، الطبعة الأوىل، �شنة 1933م، �ص: 224. وتقع هذه اجلملة يف 
)�ص: 243( من الطبعة احلالية. 

)2( راجع يف ذلك: املرجع ال�شابق، �ص 264-243. 
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ول غرو يف ذلك حيث ا�شتعجل طلبة العلم امتالك هذا النفحات الربانية 
رهم بالرعيل الأول ب�شوته الهادئ،  التي ُفتح بها على �شيخهم واأ�شتاذهم الذي ذكَّ
وفكره املنتظم، وقدرته على ال�شت�شهاد من كنوز القراآن وال�شنة واأقوال ال�شلف 

ال�شالح.

 هذا هو ال�شبب الرئي�ص يف �شدور اأول طبعة للكتاب دون اأن يكتمل، وقد 
نبه ال�شيخ على ذلك عندما تكلم عن �شبب)1( ن�شر الكتاب وتداوله قبل اإمتامه، فقال: 
»لقد �شهد طالب الأم�ص بداية اأمره، حني كان ميلى عليهم جنوًما متفرقة يف فرتات 
متالحقة اأو غري متالحقة، وكانوا كلما اجتمعت منه �شفحات معدودة ل تزيد عن 

عقد وبع�ص عقد، ا�شتعجلوا طبعها، وجعلوا ي�شتحثون همة املوؤلف لو�شع لحقتها.

ثم اأتت بعد ذلك �شوؤون حالت دون اإمتام و�شعه، بله اإكمال طبعه؛ فبقي 
القدر الذي طبع منه حبي�ًشا يف دار الطبع، اأو مق�شوًرا على الرعيل الأول من طالب 
هذا البحث.. حتى اأذن العلي القدير- وكل �شيء عنده مبقدار- اأن ي�شيف املوؤلف 
اإليه اليوم خلّيات اأخر، اكتمل بها قوامه، واأخذ بها اأهبته للخروج من نطاق الثقافة 

)1( ويتمثل ال�شبب يف �شغف طلبة العلم يف حيازة هذه الكلمات العلمية الأكادميية التي ي�شمعونها من �شيخ مهيب يذكرهم 
بالرعيل الأول، حيث يذكر ذلك ويلخ�شه الأ�شتاذ الدكتور جابر قميحة بقوله: »تلقينا عنه مادة التف�شري يف الفرقة 
الأوىل من دار العلوم.. فف�شر لنا �شورة البقرة بطريقة جديدة، اأعي�شها لأول مرة ،كان مهيًبا.. تنظر اإليه فكاأنك ترى 
وجًها من وجوه الرعيل الأول العظيم، وكان ي�شدنا ب�شوته الهادئ، وفكره املنتظم، وقدرته على ال�شت�شهاد من كنوز 
القراآن وال�شنة واأقوال ال�شلف ال�شالح«. موقع رابطة اأدباء ال�شام حتت عنوان: »�شبعون عاًما يف ح�شن اللغة العربية« 

احللقة الثامنة ع�شرة.
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اجلامعية، اإىل ف�شاء الثقافة العاملية« )1( اهـ.

•  وجود مقدمتني بخط املوؤلف يف الطبعة الثانية.
•  وجود خامتة للكتاب بخط املوؤلف يف الطبعة الثانية.

بل املوؤلف ذكر جامع كتاب  ويف مقام تكملة الكتاب مبباحث علمية من قمِ
اأن هناك تكملة لكتاب »النباأ العظيم« تتمثل يف مبحثني عنوانهما  ح�شاد قلم)2( 

كالآتي:

1( القراآن يف جملته.
2( الختالف والئتالف.

2( مو�صوعات الكتاب:

م املوؤلف الكتاب اإىل مبحثني، هما: ق�شَّ

)1( مقدمة الطبعة الثانية للكتاب. 
)2(   حيث قال معلًقا على عنوان املبحث الأول »القراآن يف جملته« من الكتاب املذكور )هام�ص )1(، �ص: 21(: »هذه 
اجلزئية مع ما ُذكر من الختالف والئتالف هي تكملة للجزء الأول من النباأ العظيم؛ لأنه ن�ص يف )�ص: 138( 
من كتاب النباأ العظيم اأنه �شيبداأ يف و�شف خ�شائ�ص القراآن البيانية ولرنتبها على اأربعة مراتب ) 1- القراآن يف قطعة 
قطعة، 2- القراآن يف �شورة �شورة، 3- القراآن فيما بني بع�ص ال�شورة وبع�ص، 4- القراآن يف جملته(«، وكتاب »ح�شاد 
ه وحققه ال�شيخ اأحمد ف�شلية، ومتت طبعته مبراجعة وتقدمي الأ�شتاذ  قلم« هو تراث لل�شيخ الدكتور دراز جمعه واأعدَّ
الدكتور عبد ال�شتار فتح اهلل �شعيد، �شدرت طبعته الأوىل عن دار القلم– الكويت �شنة 2004م، وبالفعل اأ�شاركه 

الراأي يف اأن الكتاب يف طبعاته قد خال من تف�شيل للمباحث امل�شار اإليها.
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املبحث الأول: يف حتديد معنى القراآن

تناول املوؤلف يف هذا املبحث املعنى اللغوي وال�شتقاقي لكلمتي الكتاب 
والقراآن، وبني اأن ال�شر يف ت�شميته بالقراآن اأنه مقروء، و�شمي بالكتاب لأنه مكتوب، 
وكاأن يف ذلك اإ�شارة اإىل �شرورة العناية بحفظه مقروًءا ومكتوبًا؛ ولذلك ل ي�شبه ما 
اأ�شاب الكتب املا�شية من التحريف والتبديل وانقطاع ال�شند. كما فرق ال�شيخ بني 

القراآن الكرمي واحلديث القد�شي واحلديث النبوي ال�شريف.

املبحث الثاين: يف بيان م�صدر القراآن

يف هذا املبحث يثبت ال�شيخ اأن القراآن من عند اهلل تعاىل بلفظه ومعناه، ول 
�شنعة فيه لأحد من اخللق، واأقام على ذلك الدلئل التي تقطع كل �شك وترميه 
بال رجعة؛ فهو يطرح اأ�شئلة تبني احتمالت الإجابة عن م�شدر القراآن، اإذا ل يكن 
من عند اهلل تعاىل.. يوردها ال�شيخ ليبداأ يف الرد عليها، ويجيب باأن القراآن منزل على 
حممد  عن طريق الأمني جربيل عليه ال�شالم فهو وحي، وما على الر�شول اإل: 
الوعي واحلفظ، ثم احلكاية والتبليغ، ثم البيان والتف�شري، ثم التطبيق والتنفيذ. وهذا 

اإقرار من ُمبلِّغ القراآن باأنه لي�ص من عند نف�شه، اإمنا هو من عند اهلل تعاىل)1(.

ثم ي�شرب ال�شيخ الأمثال من حياة النبي ؛ ليدلل على اأن �شاحب هذا 
اخللق العظيم و�شاحب تلك املواقف املتوا�شعة باإزاء القراآن، ما كان ينبغي لأحد اأن 

)1(  انظر: حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق، �ص 23-21. 
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ميرتي يف �شدقه حينما اأعلن عن نف�شه اأنه لي�ص هو وا�شع ذلك الكتاب، واأن منزلته 
منه منزلة املتعلم امل�شتفيد، بل كان يجب اأن ن�شجل من هذا العرتاف الربيء دلياًل 

اآخر على �شراحته وتوا�شعه)1(.

ويقيم ال�شيخ دلياًل اآخر - يف معر�ص الرد على املخالفني – على اأن القراآن 
لي�ص من عند حممد  وهو دليل الو�شائل العلمية له عليه ال�شالة وال�شالم؛ ففي 
القراآن ق�ش�ص املا�شي التي ل ُتنال بالذكاء واإعمال الفكر، وفيه املعلومات الدقيقة 
كالأرقام؛ مثال ذلك عمر نوح عليه ال�شالم، ومكث اأ�شحاب الكهف يف كهفهم 
بح�شاب العام ال�شم�شي والقمري، وفيه حياته بني اأنا�ص اأميني.. فلم يوؤثر عنه اأنه تعلم 
من اأحد اأو رحل يف طلب العلم، وفيه ما جاء مف�شاًل عن و�شف اجلنة والنار، وفيه 

الكثري من النبوءات الغيبية)2(.

. وكل هذه عالمات واأدلة على اأن القراآن الكرمي ل يكن من عند حممد

وبعد اأن اطماأن املوؤلف رحمه اهلل تعاىل اإىل تو�شيح هذه امل�شاألة انتقل لالإجابة 
عن الحتمال التايل، وهو اأن يكون القراآن من تعليم ب�شر يجيب على ذلك بعدة 
  حقائق ل ينكرها اإل معاند جاحد؛ منها: اأن التاريخ ل يذكر لنا اأن حممًدا
جل�ص اإىل معلم، ول رحل كذلك لطلب العلم، واأن القراآن الكرمي يعري العرب باجلهل 

يف اأكرث من اآية.

)1( انظر: املرجع ال�شابق، �ص40-39. 
)2( انظر: املرجع ال�شابق، �ص44-41. 
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فاإذا ذهب اأحد اإىل اأن اأهل الكتاب هم الذين علموا حممًدا  القراآن، 
فيكفي يف التدليل على دح�ص هذه الفرية قراءة ما يف القراآن الكرمي من املحاورة 
لعلماء اليهود والن�شارى يف العقائد والتواريخ والأحكام، والنظر باأي ل�شان يتكلم 
عنهم القراآن، وكيف ي�شور لنا علومهم باأنها اجلهالت، وعقائدهم باأنها ال�شاللت 
واخلرافات، واأعمالهم باأنها اجلرائم واملنكرات)1(؛ فكيف ي�شح بعد ذلك اأن يكون 

القراآن نتاج علومهم وتعليمهم؟!

كما يرد ال�شيخ دعوى اأنه كان يعلمه غالم رومي يعي�ص مبكة؛ لأن ل�شانه 
اأعجمي والقراآن عربي.

ثم ينتقل املوؤلف للحديث عن املرحلة الثالثة من البحث وهي البحث يف 
ظروف الوحي ومالب�شاته اخلا�شة عن م�شدر القراآن؛ فريى اأن نظرة واحدة نلقيها 
على عنا�شر هذه الظاهرة لتهدينا اإىل اأنها ل ميكن اأن تكون �شناعة وتكلًفا، وبخا�شة لو 
تاأملنا تلك الأ�شوات املختلطة التي كانت ت�شمع عند الوجه النبوي ال�شريف. واأي�ًشا 
لو كانت �شناعة وتكلًفا لكانت طوع ميينه، فكان اإذا �شاء يوًما اأن ياأتي بقراآن جديد جاء 
به من هذا الطريق الذي اعتاده يف حت�شريه، وقد علمنا اأنه كثرًيا ما التم�شه يف اأ�شد 
اأوقات احلاجة اإليه، وكان ل يظفر به اإل حني ي�شاء اهلل؛ فهي اإًذا حال غري اختيارية)2(.

)1( انظر: املرجع ال�شابق، �ص 70. 
)2( انظر: املرجع ال�شابق، �ص 86. 
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ثم ينتهي املوؤلف من املرحلة الثالثة من البحث ليبداأ املرحلة الرابعة، وهي 
البحث يف القراآن ذاته، لكنه قبل اأن يبداأ يف مرحلة البحث الرابعة يبداأ ببيان عمله 
القراآن،  منه  جاء  الذي  الطريق  درا�شة  هو:  الكتاب  اأول  من  مر  فما  �شبق؛  فيما 
وال�شتعانة على ذلك مبعرفة طرف من �شرية الر�شول ، ومعرفة البيئة والظروف 
التي نزل فيها القراآن الكرمي، والتو�شل من درا�شة هذا الطريق اأن القراآن لي�ص له 

�شوى م�شدر واحد هو اهلل تعاىل.

اأن  بقي بعد ذلك درا�شة القراآن نف�شه، وهنا يقرر ال�شيخ رحمه اهلل تعاىل 
القراآن له اإعجاز لغوي، واإعجاز علمي، واإعجاز اإ�شالحي تهذيبي اجتماعي. 

ثم يقرر اهتمامه باجلانب اللغوي يف القراآن الكرمي لوقوع التحدي من ناحيته، 
َبه  َ كان القراآن معجزة ُلغوية؟ وما ال�شُّ ويذكر احتمالت الإجابة عن هذا الت�شاوؤل: لمِ
املمكنة التي ميكن اإيرادها على هذه الناحية؛ فيبداأ اأوًل بنق�ص ال�شبه، ثم يثني بذكر 

عالمات تدل على كون القراآن معجزة.

ويذكر ال�شيخ رحمه اهلل تعاىل ال�شر يف ذلك الإعجاز من اأنه يعود لأمرين:

1( النظام ال�شوتي يف �شكله وجوهره.

2( نظم احلروف وترتيب اأو�شاعها.
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بالق�شرة  احلروف  ترتيب  ونظام  ال�شوتي  النظام  دراز«  »ال�شيخ  وُي�شمي 
ال�شطحية للقراآن الكرمي. 

وبعد ذلك ينتقل للحديث عن كون القراآن معجزة بيانية فيتكلم عن: القراآن 
يف قطعة قطعة منه، والقراآن يف �شورة �شورة منه، والقراآن فيما بني بع�ص ال�شور وبع�ص، 

والقراآن يف جملته. 

واحلق اأن ق�شية الإعجاز القراآين من الق�شايا التي اعتنى العلماء قدميًا وحديًثا 
بالت�شنيف فيها، وذلك ملا لها من اأهمية يف الن�شق املعريف للعقل الإ�شالمي املعني يف 
املقام الأول بالن�ص وفهمه، واإعجاز الن�ص القراآين يعني: ارتقاء ن�ص اخلطاب القراآين 
الب�شر؛  طـوق  عن  تخـرج  حتـى  الأخرى  الإعجاز  واأمور  والف�شاحة  البالغة  يف 
فيعجزوا عن معار�شته وجماراته، اأو الإتيان مبثله كن�ص مر�شوف من كلمات معدودة 

حتتوي على درٍر من الفوائد البيانية.

وقد حتدى القراآن العرب يف بداية الأمر بقوله تعاىل:  نث ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ      ٹمث ]الطور/  34[، ثم حتداهم اأن ياأتوا بع�شر �شور فقال تعاىل: نث ٱ   
ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ           ٿمث ]هود/  13[.

قال  واحدة،  ب�شورة  ياأتوا  اأن  �شور حتداهم  بع�شـر  الإتيـان  وملا عجـزوا عن 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   نث  تعاىل: 
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ۋ  ۅ  ۅ       ۉمث  ]يون�ص/  38[.

ويف اآخـر مرحلـة من مراحـل التحـدي طلب منهم اأن ياأتوا ب�شورة ت�شبه 
ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   نثۉ   وتعاىل:  �شبحانه  فقال  القراآن 

ائ   ەئ  ەئمث  ]البقرة/  23[. 

 ويو�شح �شاحب »النباأ العظيم« �شر هذا التدرج يف التحدي فيقول: »انظر 
كيف تدرج القراآن معهم من طلـب املماثل اإىل طلب �شيء مما مياثل فكاأنه يقول لهم ل 
اأكلفكم باملماثلة، بل ح�شبكم اأن تاأتوا ب�شيء فيه جن�ص املماثلة، وهذا اأق�شى ما يكون 
من التنازل؛ ولذلك كان اآخر �شيغ التحدي نزوًل، ولهذا ل ياأتمِ التحدي بلفظ )من 

مثله( اإل يف الآيات املدنية، بينما مراتب التحدي باملثل نزلت يف ال�شور املكية«)1(.

القراآين  الأ�شلوب  يف  اللغوي  الإعجاز  عن  القدامى  معظم  حتدث  ولقد 
واعتربوه املعجزة اخلالدة التي جاء بها القراآن وحتدى العرب وفر�شان البالغة، ومن 
هوؤلء العلماء »الإمام اخلطابي« حيث يقول: »اإمنا �شار القراآن معجًزا؛ لأنه جاء باأف�شح 

الألفاظ يف اأح�شن نظوم التاأليف م�شمًنا اأ�شح املعاين«)2(.

)1( هام�ص »النباأ العظيم«، �ص 102. 
م�شر،  القراآن، حتقيق دكتور حممد خلف اهلل ودكتور حممد زغلول �شالم، دار املعارف–  اإعجاز  بيان  )2(    اخلطابي، 

ط4، 1991م، �ص27.
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ومنهم »الرماين« حيث ق�شم البالغة اإىل ثالث طبقات، وعد اأعلى طبقة 
منها هي بالغة القراآن املعجزة، وهي خا�شة به، ل ي�شلها كالم الب�شر مهما ارتقوا يف 

اأ�شاليب البالغة والبيان)1(.

وكذلك »اجلرجاين« الذي اأثبت اأن التحدي والإعجاز يف النظم والتاأليف، 
واجلمل  الكلمات  بني  فيما  واأحكامه  النحو  معاين  توخي  هو:  النظم  اإن  وقال: 
والفقرات؛ فالكلمات يف اجلملة ل يجمعها ويوؤلف بينها اإل النحو، وجعل البالغة 

من جماز وا�شتعارة وكناية ومتثيل من لوازم النظم ومقت�شياته واألوانه)2(.

 ويف الع�شر احلديث حتدث معظم العلماء عن الإعجاز البياين يف الأ�شلوب 
القراآين؛ فمنهم: »ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا« الذي ح�شر اأهم وجوه الإعجاز يف 
اإعجاز القراآن باأ�شلوبه ونظمه وبالغته ومبا فيه من علم الغيب، ومبا يحويه من علوم دينية 

و�شرعية، وبتحقيق م�شائل كثرية كانت جمهولة عن النا�ص)3(.

ويرى »م�شطفى �شادق الرافعي« اأن الوجه الأ�شا�شي يف الإعجاز هو »نظم 
القراآن« مع بع�ص الوجوه الأخرى لالإعجاز؛ هي: احلروف واأ�شواتها، والكلمات 

وحروفها، واجلمل والكلمات.

)1(  انظر: الرماين، النكت يف اإعجاز القراآن، �ص75.
)2(  انظر: اجلرجاين، دلئل الإعجاز ، �ص41.

)3(  انظر: حممد ر�شيد ر�شا، تف�شري املنار، 1/ 196.
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اأما »الدكتور حممد عبد اهلل دراز« فقد رد وجوه الإعجاز اإىل:

اأ-   الإعجاز اللغوي، ويعتربه اأظهر وجوه الإعجاز؛ لأنه هو الذي وقع به التحدي، 
والقراآن عنده معجزة لغوية خالدة.

ب-  الإعجاز البياين.

ج-  الإعجاز العلمي، وهو يتحدث عن اإ�شارات علمية يف الآيات القراآنية.

د -  الإعجاز الت�شريعي الإ�شالحي الجتماعي.

وقد اأفا�ص القول كما بينا يف م�شاألة الإعجاز اللغوي، لأن التحدي وقع به 
ومن ناحيته، وذكر اأن �شر الإعجاز البالغي يكمن يف النظام ال�شوتي البديع، ونظم 

احلروف وترتيب اأو�شاعها، وهو ما �شماه بالق�شرة ال�شطحية للقراآن الكرمي)1(. 

ويذكر اأن الإعجاز البياين يتمثل يف:

1( الق�صد يف اللفظ والوفاء بحق املعنى

ومما يدل على اأن لل�شيخ دراز يف تخلي�ص هذا الأ�شل من �شوائب ما يكدر 
�شفوه اليد الطوىل كالم �شيخ م�شايخنا ال�شيخ الزرقاين عند التمثيل لهذا املبحث 
يف كتابه مناهل العرفان)2(: »يحلو يل اأن اأ�شوق اإليك هنا كلمة قيمة فيها تعليق 

)1( انظر: حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق، �ص 127-126.
)2( حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان، ط احللبي، 2/ 326 ـ 330.
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ومتثيل ملا نحن ب�شدده، وهي ل�شديقنا العالمة اجلليل ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز 
يف كتابه النباأ العظيم الذي اقتب�شنا منه فيما يت�شل باإعجاز القراآن كثرًيا«، وجاءت 
هذه اجلملة مقدمة منه لنقله من كتاب »النباأ العظيم«؛ حيث نقل »ال�شيخ الزرقاين« 
من قوله)1(: »قلنا اإن القراآن الكرمي ي�شتثمر دائًما برفق اأقل ما ميكن من اللفظ يف 
توليد اأكرث ما ميكن من املعاين« اإىل قوله: »فاحفظ هذا املثال، وتعرف به دقة امليزان 
الذي و�شع عليه النظام احلكيم حرًفا حرًفا«)2( اهـ، معقًبا هذا النقل الذي جتاوز 

ال�شفحات بقوله: »وهو كالم جد نفي�ص فاحر�ص عليه«)3( اهـ.

 ومن ذلك يخل�ص لنا القول: باأن ال�شيخ دراز حاز ق�شب ال�شبق، والدقة، 
والقبول يف حتريره لهذا املبحث. 

2( خطاب العامة وخطاب اخلا�صة.

3(  اإقناع  العقل واإمتاع العاطفة.

4( البيان والإجمال)4(.

)1( حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق، �ص 157.
)2(  املرجع ال�شابق، �ص 166.

)3(  حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان، مرجع �شابق، �ص330. 
)4( انظر: حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق، �ص 134، 139، 144. 
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اأما عن موقع كتاب »النباأ العظيم« من م�شرية الإعجاز التاريخية فكما يقول 
اأبو �شهبة: »اأدار الدكتور دراز اأمر الإعجاز اللغوي على فكرة  ال�شيخ حممد اأمني 
متثل املحور يف درا�شته للق�شية، وهي فكرة مباينة اأ�شلوب القراآن ل�شائر الأ�شاليب؛ 
هذه الفكرة ت�شيطر على درا�شته لق�شية الإعجاز اللغوي ابتداًء من البناء ال�شوتي 
وانتهاًء اإىل القراآن يف جملته؛ فقد وجه ال�شيخ جهده اإىل اإبراز اخل�شائ�ص التي باين 
بها القراآن بيان الب�شر، واعتمد يف ذلك على النظر يف منهج الإن�شان يف البيان، وطريقه 
يف الإبانة عن معانيه. وكان طريقه اإىل ذلك الإملام باأ�شاليب العرب، وتراثهم الأدبي، 
ثم اخلربة الطويلة بدرا�شات النف�ص الإن�شانية، والتي مكنته من معرفة حدود النف�ص 
التي تتوقف عندها، والعيوب التي ل تقدر على تفاديها يف بيانها بحكم اإن�شانيتها، ثم 
يخرج من ذلك اإىل النظر يف البيان القراآين، بعد اأن اأبرز من جوانب النق�ص يف البيان 

الإن�شاين ما يربز جوانب الكمال يف البيان القراآين«)1(.

البيان  عيوب  من  القراآن  بخلو  بالقول  يكتف  ل  دراز«  »الدكتور  ولكن   
الب�شري،  ولكنه و�شع يده على املزايا القراآنية ف�شرحها، ثم قدم لأكرثها من التطبيقات 

القراآنية ما يربزها ويفتح الطريق اإىل بحثها ودرا�شتها.

وهذه اخل�شائ�ص البيانية جلانبي البناء البياين للقراآن متثل - عند ال�شيخ - 
دعائم بنية القراآن الداخلية، الدالة على اأنه من اأ�شل اإلهي. والو�شول اإىل خ�شائ�ص 

)1(  حممد اأمني اأبو �شهبة، حممد عبد اهلل دراز وجهوده البالغية، ر�شالة ماج�شتري - كلية اللغة العربية باإيتاي البارود- 
جامعة الأزهر ال�شريف، �ص94.
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عامة لبيان القراآن اأمر �شاق وع�شري؛ لأنه يتطلب فوق التذوق والتفكر درا�شة ووعًيا 
ملنهج الإبانة الإن�شانية وخ�شائ�شه، ثم النطالق من ذلك اإىل �شاحة القراآن كله لريى: 

اأتلك خ�شي�شة عامة اأم هي جزئية نابعة من �شياقها فح�شب؟)1(.

كانت هذه هي اأهم العالمات املميزة لالإعجاز القراآين عند ال�شيخ حممد 
عبد اهلل دراز، مع كونه وا�شطة العقد يف درا�شة الإعجاز القراآين قدميًا وحديًثا.

هذا كان - كما ميكن اأن ن�شميه - اجلزء النظري يف كتاب ال�شيخ رحمه اهلل، 
اأما اجلزء العملي فتمثل يف تف�شريه ل�شورة البقرة مبا تثريه من دعوة »ال�شيخ دراز« 
مل�شاألة الهتمام بالتف�شري املو�شوعي والذي ي�شمل النظر لل�شورة من اأولها اإىل اآخرها 

وبيان الوحدة التي تربط اأجزاءها.

لكن قبل ذلك بنيَّ اأن القراآن جتتمع عليه ثالثة اأ�شباب لتفكك الرابطة بني 
اأجزاء ال�شورة الواحدة؛ ومع ذلك - ورغم توفر هذه الأ�شباب - فاإننا نده�ص من 
الرتابط العجيب بني اآياته بع�شها البع�ص يف ال�شورة الواحدة وبني ال�شورة والتي تليها 

من ناحية اأخرى، والأ�شباب الداعية لتفكك املعاين هي:

1(  النف�شال الزمني بني اأجزاء ال�شورة الواحدة.

2(  اختالف املو�شوعات.

)1426هـ/  م�شر، ط1،  القلم،  دار  ف�شلية،  م�شطفى  اأحمد  العظيم«،  »النباأ  مقدمة  دراز،  اهلل  عبد  انظر: حممد     )1(
2005م(، �ص20.
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3(  طريقة تاأليف الآيات يف �شور القراآن، فرمبا تنزل خامتة �شورة قبل اأولها.

ومع اجتماع هذه الأ�شباب ل جند اإل ترابًطا يجمع اآيات القراآن وجتتمع عليه 
ًرا: »اأي تدبري حمكم، واأي تقدير مربم، واأي علم حميط  �شوره، ثم يقول ال�شيخ مقرِّ
ل ي�شل ول ين�شى، ول يرتدد ول يتمكث؛ كان قد اأعد لهذه املواد املبعرثة نظامها، 
وهداها يف اإبان ت�شتتها اإىل ما قدره لها، حتى �شبغ منها ذلك العقد النظيم، و�شرى 

بينها هذا املزاج العجيب؟

�شبحان اهلل! هل ميرتي عاقل يف اأن هذا العلم الب�شري، واأن هذا الراأي الأنف 
البدائي الذي يقول يف ال�شيء: لو ا�شتقبلت من اأمري ما ا�شتدبرت لقلت اأو فعلت، 
ولقدمت اأو اأخرت. ل يُك اأهاًل لأن يتقدم الزمان وي�شبق احلوادث بعجيب هذا 
التدبري؟ األي�ص ذلك وحده اآية بينة على اأن هذا النظم القراآين لي�ص من و�شع ب�شر، 

واإمنا هو �شنع العليم اخلبري؟ بلى«)1(.

وبعد اأن ي�شل ال�شيخ اإىل هذه احلقيقة يدلل عليها بالتعر�ص لتف�شري �شورة 
البقرة بالطريقة التي يقرتحها، والتي جتلي حقيقة ذلك الرتابط بني الآيات حتى 
يف ال�شورة الطويلة التي تباعد الزمن بني اأولها واآخرها نزوًل، واختلفت مو�شوعاتها، 
واختلف اخلطاب فيها لأنواع �شتى من النا�ص. وقد اأبدع يف هذا البحث اأميا اإبداع 
ه على ذلك �شيخ  ا لبد ملريده اأن يطلبه منه حيث نبَّ ه العلماء مرجًعا مهمًّ حتى عدَّ

)1( حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق، �ص 194. 
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اأ�شلوب القراآن ويف  م�شايخنا ال�شيخ الزرقاين - يف معر�ص حديثه عن خ�شائ�ص 
اخلا�شة الرابعة )جودة �شبك القراآن واإحكام �شرده(- بقوله: »هذا يف كالم الب�شر 
اأما كالم مالك القوى والقدر فاإنه على تنوع اأغرا�شه وطول نف�شه يف �شوره واآياته 
اأنت معه بني هذه املقا�شد غري م�شتعني  ينتقل من مق�شد اإىل مق�شد، وينقلك 
بو�شائل العجز املذكورة بل بطريقة �شحرية قد ت�شعر بها وقد ل ت�شعر، وح�شبك اأن 
تنظر يف املثال الآنف الذي قدمناه لك يف �شورة الفاحتة، وحبذا اأن تنظر يف اأطول 
الطرب  فاإنك �شتطرب وتعجب، و�شيذهب بك  البقرة؛  القراآن وهي �شورة  �شور 
والعجب اإىل حد الذوق البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهر، واأدلك على كتاب 
)النباأ العظيم( فقد اأجاد يف بيان هذا اللون، واأبدع واأ�شبع العقول والقلوب، واأمتع 

مبا عر�ص من التنا�شب والرتابط بني اآحاد هذه ال�شورة«)1(.

واحلق اأن التف�صري املو�صوعي يطلق، ويراد به عدة معان:

1(   معرفة مراد اهلل تعاىل من كالمه الكرمي يف اآيات عديدة يجمعها مو�شوع واحد، 
وذلك بقدر الطاقة الب�شرية والعلوم املعينة)2(.

2(   جمع الآيات املتفرقة يف �شور القراآن الكرمي املتعلقة باملو�شوع الواحد لفًظا اأو 
حكًما وتف�شريها ح�شب املقا�شد القراآنية)3(.

)1( الزرقاين، مناهل العرفان، مرجع �شابق،  2/  318.
)2( انظر: حممد نبيل غنامي، بحوث ومناذج من التف�شري املو�شوعي، مرجع �شابق، �ص11.

)3( انظر: زاهر الأملعي، درا�شات يف التف�شري املو�شوعي، مرجع �شابق، �ص9. 
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3( جمع الأ�شباه والنظائر يف القراآن الكرمي ح�شب مادة الكلمة اللغوية.

وقد بداأ هذا النوع من التف�شري منذ بداية الدعوة الإ�شالمية، فقد ف�شر 
الر�شول  القراآن بالقراآن كما حدث مثاًل يف تف�شري الظلم من اأنه ال�شرك، وكذلك 
فعل ال�شحابة - . وعلى هذا �شار الأمر فرتة اختلط فيها التف�شري املو�شوعي 
بالتف�شري التحليلي، ثم بداأت مرحلة التخ�ش�ص يف التف�شري فاألفت كتب يف مو�شوعات 
القراآن الكرمي كالق�ش�ص يف القراآن الكرمي، وجماز القراآن، ومفردات القراآن، واأ�شباب 

النزول، واأق�شام القراآن.  

وقد اأطلق بع�ص العلماء على تف�شري القراآن الكرمي �شورة �شورة وبيان ما يف 
دة املو�شوعية)1(. ال�شورة الواحدة من ترابط ومتا�شك بني اآياتها بالَوحنْ

فالتف�شري  املو�شوعي،  التف�شري  عن  تختلف  املو�شوعية  الوحدة  وهذه 
املو�شوعي يتناول اآيات املو�شوع الواحد يف اأكرث من �شورة اأو يف القراآن الكرمي كاماًل؛ 
اأما الوحدة املو�شوعية فتتناول ال�شورة الواحدة وبيان ما فيها من روابط مت�شك اأول 
ال�شورة باآخرها، فكل اآية كاأنها لبنة ترفع يف بناء ال�شورة، وكل اآية ت�شلم لأختها حتى 

ن بناء متما�شًكا يبداأ من اأول اآية وينتهي باآخر اآية. تكوِّ

وكال امل�شطلحني كان ن�شاأته يف الع�شر احلديث، لكن لكل منهما بدايات 
قدمية؛ فالوحدة املو�شوعية بداأت بالهتمام بالروابط بني الآيات يف ال�شورة الواحدة 

)1(انظر: حممد نبيل غنامي، بحوث ومناذج من التف�شري املو�شوعي، مرجع �شابق، �ص15.
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ثم بيان منا�شبة كل �شورة للتي تليها، ومتهيد اآخر كل �شورة لبداية ال�شورة التي تليها 
وهو ما يعرف بعلم املنا�شبة.

على اأن املحاولة التي جعلت من ال�شورة القراآنية حمل الهتمام الأول يف 
بيان ما فيها من مو�شوع واحد ينتظم كل اآيات ال�شورة ما فعله »ابن القيم« يف تف�شريه، 
فهي الأ�شا�ص ملحاولت العلماء يف الع�شر احلديث للتاأليف حتت عنوان التف�شري 
املو�شوعي؛ فمحاولة »ابن القيم« هي اأقدم املحاولت يف بناء ذلك التف�شري الذي 

يقوم على بيان ما يف ال�شورة الواحدة من وحدة مت�شك اأولها باآخرها)1(. 

واإذا كانت حماولة »ابن القيم« اأقدم املحاولت يف هذا امل�شمار فاإن ما فعله 
ال�شيخ دراز كان الأ�شا�ص لغريه من املحاولت التي تلته بعد ذلك من وجود تف�شري 
يكون اهتمامه الأول بيان ما يف كل �شورة من �شور القراآن الكرمي من وحدة، يقول 
ال�شيخ دراز عن ذلك النوع من التف�شري: »اإنك لتقراأ ال�شورة الطويلة املنجمة يح�شبها 
اجلاهل اأ�شغاًثا من املعاين ح�شيت ح�شًوا، واأوزاًعا من املباين جمعت عفًوا؛ فاإذا 
هي-لو تدبرت- بنية متما�شكة قد بنيت من املقا�شد الكلية على اأ�ش�ص واأ�شول، 
واأقيم على كل اأ�شل منها �شعب وف�شول، وامتد من كل �شعبة منها فروع تق�شر اأو 
تطول؛ فال تزال تنتقل بني اأجزائها كما تنتقل بني حجرات واأفنية يف بنيان واحد قد 
و�شع ر�شمه مرة واحدة، ل حت�ص ب�شيء من تناكر الأو�شاع يف التق�شيم والتن�شيق، ول 
ب�شيء من النف�شال يف اخلروج من طريق اإىل طريق، بل ترى بني الأجنا�ص املختلفة 

)1( انظر: حممد اأحمد ال�شنباطي، منهج ابن القيم يف التف�شري، �ص84 وما بعدها.
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متام الألفة، كما ترى بني اآحاد اجلن�ص الواحد نهاية الت�شامِّ واللتحاق. كل ذلك 
بغري تكلفة ول ا�شتعانة باأمر من خارج املعاين اأنف�شها، واإمنا هو ح�شن ال�شياقة ولطف 
التمهيد يف مطلع كل غر�ص ومقطعه واأثنائه، يريك املنف�شل مت�شاًل، واملختلف موؤتلًفا. 
وملاذا نقول: اإن هذه املعاين تت�شق يف ال�شورة كما تت�شق احُلُجرات يف البينان؟ ل، بل 
اإنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأع�شاء يف ج�شم الإن�شان، فبني كل قطعة وجارتها رباط 
مو�شعي من اأنف�شهما، كما يلتقي العظمان عند املف�شل ومن فوقهما متتد �شبكة من 
الو�شائج حتيط بهما عن كثب، كما ي�شتبك الع�شوان بال�شرايني والعروق والأع�شاء؛ 
ومن وراء ذلك كله ي�شري يف جملة ال�شورة اجتاه معني، وتوؤدي مبجموعها غر�ًشا 
ا، كما ياأخذ اجل�شم قواًما واحًدا، ويتعاون بجملته على اأداء غر�ص واحد، مع  خا�شًّ

اختالف وظائفه الع�شوية«)1(.

بعده؛ فمثاًل فعل ذلك  املحاولت  ال�شيخ دراز جاءت  اإثر حماولة  وعلى 
الدكتور حممد البهي يف عدد من �شور القراآن الكرمي، ثم قام ال�شيخ حممد الغزايل 

بعمل كتابه »نحو تف�شري مو�شوعي ل�شور القراآن الكرمي«.

ومن هنا نعلم اأن التف�شري املو�شوعي هو الذي يطلق عند بع�ص العلماء يف ع�شرنا 
هذا على الوحدة املو�شوعية لآيات ال�شورة الواحدة، ل فرق بينهما، وهذا ما نق�شده يف 
حديثنا  عن  التف�شري  املو�شوعي عند ال�شيخ  حممد عبد اهلل دراز، وكما  حتدث  ال�شيخ دراز  
عن تنا�شب  اآيات  �شورة  البقرة؛ فقد كتب  �شيخنا  ال�شيخ اأبو الف�شل عبد اهلل بن ال�شديق 

)1( حممد عبد اهلل دراز، النباأ العظيم، مرجع �شابق،  �ص191- 192.
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ـ »جواهر البيان يف تنا�شب �شور  الغماري رحمه اهلل تعاىل يف علم املنا�شبات كتابا  �شماه ب
القراآن« )1( ذكر  فيه  وجه  املنا�شبة  بني  �شور  القراآن  �شورة  �شورة.

قالوا عن »النباأ العظيم«

قال عنه �شيخ م�شايخنا »ال�شيخ حممد عبد العظيم الزرقاين«: »وقد اطلعت 
اأخرًيا على �شدر كتاب ا�شمه النباأ العظيم عن القراآن الكرمي، والطريقة املثلى يف 
درا�شته فراعني دقة بحثه وتفكريه، وراقني رقة اأ�شلوبه وتعبريه، ووددت لو مت هذا 
اإىل  الأزهر  مبعوث  دراز  اهلل  عبد  ال�شيخ حممد  العالمة  ل�شديقي  وهو  الكتاب 

فرن�شا الآن، رده اهلل �شاملًا غامنًا، واأمتع به الإ�شالم وامل�شلمني اآمني«)2(.

وقال »ال�شيخ حممد حممد اأبو �شهبة«: »ولالأ�شتاذ ال�شيخ الدكتور حممد 
عبداهلل دراز ع�شو جماعة كبار العلماء - رحمه اهلل واأثابه - كتاب جليل �شماه )النباأ 
العظيم( عر�ص فيه لإعجاز القراآن، واأبان عنه بطريقة علمية فنية، ثم �شرع يدلل على 
اإعجاز القراآن البياين يف �شورة من �شور القراآن؛ وهي �شورة البقرة، اإحدى الزهراوين، 
مبا ل يدع جماًل لل�شك يف اأن هذا القراآن فوق م�شتوى قدر الب�شر، واأنه من عند خالق 
القوى والقدر. ولو اأنه تناول القراآن كله على هذا املنوال لكان ذخرية من الذخائر 

ث الع�شر، الأ�شويل الفقيه، من علماء الأزهر  )1(  مطبوع متداول، و�شيخنا اأبو الف�شل هو بقية ال�شلف ال�شالح، وحمدِّ
ال�شريف، ولد �شنة )1328هـ/ 1910م(، وتويف يف »طنجة« يف )19 من �شعبان 1413هـ/ 12 من فرباير 1993م(، 

وُدفن بجوار والده.
)2( مناهل العرفان يف علوم القراآن )1/ 39(، وال�شيخ الزرقاين من علماء الأزهر تخرج يف كلية اأ�شول الدين، وعمل 

بها مدر�ًشا لعلوم القراآن واحلديث. وتويف بالقاهرة �شنة 1948هـ. )الزركلي، الأعالم، مرجع �شابق، 6/ 210(.
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القراآنية التي تنتفع بها الأجيال املتعاقبة؛ فع�شى اأن يقي�ص له اهلل �شبحانه من يقوم 
باإمتام هذه الدرا�شة القراآنية على هذا النهج امل�شتقيم البديع«)1(.

وقال »ال�شيخ حممد الغزايل« يف مقدمة كتابه »نحو تف�شري مو�شوعي ل�شور 
القراآن الكرمي«: »لقد عنيت عناية �شديدة بوحدة املو�شوع يف ال�شورة واإن كرثت 
ق�شاياها، وتاأ�شيت يف ذلك بال�شيخ )حممد عبد اهلل دراز( عندما تناول �شورة البقرة - 
وهي اأطول �شورة يف القراآن- فجعل منها باقة واحدة ملونة ن�شيدة، يعرف ذلك من قراأ 

كتابه )النباأ العظيم(، وهو اأول تف�شري مو�شوعي ل�شورة كاملة فيما اأعتقد«)2(.

ويقول »الدكتور يو�شف القر�شاوي«: »كان ال�شيخ اأحد العلماء الرا�شخني يف 
التف�شري وعلوم القراآن، وقد ترك لنا من دلئل ذلك كتابه الرائع )النباأ العظيم(، وهو 
كتاب متفرد، ويحتوي على نظرات جديدة ومتميزة يف الإعجاز البياين اأو الأدبي 

للقراآن، ل ين�شجه على منوال اأحد قبله يف م�شمونه واأ�شلوبه«)3(.

ويقول »الدكتور عبد العظيم اإبراهيم املطعني«: »و�شع دراز كتابًا دعاه )النباأ 
ا  العظيم( اأو )نظرات جديدة يف القراآن الكرمي(، وقدم يف هذا الكتاب درا�شة غنية جدًّ
عن القراآن الكرمي، فهو عال �شليع، وفيل�شوف عميق النظر، ا�شتطاع اأن يخرج لنا كتابًا 

)1(  حممد حممد اأبو �شهبة، املدخل لدرا�شة القراآن الكرمي، دار اللواء، الريا�ص، �ص44.
)2( مقدمة كتاب: »نحو تف�شري مو�شوعي ل�شور القراآن الكرمي« لل�شيخ حممد الغزايل، دار ال�شروق.

اأحمد  ال�شيخ  واإعداد وحتقيق  دراز، جمع  للدكتور حممد عبد اهلل  امل�شلم«  »زاد  القر�شاوي لكتاب  ال�شيخ  تقدمي   )3(
م�شطفى ف�شلية، ط. دار القلم، القاهرة.
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يف القراآن فيه جدة ومتعة وتوجيه«)1(.

اإن  قلنا:  اإذا  نغايل  ل  »اإننا  البيومي«:  رجب  حممد  »الدكتور  ويقول 
املكتبة القراآنية يف عهدنا الأخري ل تر اأهدى �شبياًل منه يف �شالمة النظرة ولطافة 

ال�شت�شفاف... و عمق التاأمل«)2(.

اإن الرتاث العلمي للدكتور »عبد اهلل دراز« ما زال كالبحر  واأخرًيا نقول: 
الوا�شع املرتامي الأطراف، منتظًرا النابغني من طالب العلم واأ�شحاب الهمم العالية؛ 
ل�شرب اأغواره  وحت�شيل كنوزه ون�شر فوائده،  ع�شى اهلل عز وجل اأن يخلف علينا مبن 
هم يف قيمته وقامته من �شبابنا املعني بالعلوم ال�شرعية، خا�شة اأبناء الأزهر ال�شريف، 
فهو ويل ذلك والقادر عليه، و�شلى اهلل و�شلم على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.

)1( تقدمي »النباأ العظيم« عبد العظيم املطعني، مرجع �شابق.
)2( حممد رجب البيومي، خ�شائ�ص التعبري القراآين و�شماته البالغية، جممع البحوث الإ�شالمية، �ص160.
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اجلزء الأول من كت�ب »النب�أ العظيم« مولود جديد... قدمي... جديد يف 
مقطعه ونه�يته، قدمي يف مطلعه وبدايته...

ك�ن م�شقط راأ�شه يف احلرم اجل�معي، منذ نيف وع�شرين ع�ًم�؛ ولكنه مل 
يربز منه يومئذ اإل عنقه و�شدره... اأم� اأطرافه فلم تن�ش�أ، واأم� َخلقه فلم يكتمل، 

اإل اليوم.

لى عليهم جنوًم� متفرقة،  لقد �شهد طالب الأم�س بداية اأمره، حني ك�ن يمُ
يف فرتات متالحقة اأو غري متالحقة، وك�نوا كلم� اجتمعت منه �شفح�ت معدودة 
ل تزيد عن َعْقد))) وبع�ِس عقد، ا�شتعجلوا طبعه�، وجعلوا ي�شتحثون همة املوؤلف 

لو�شع لحقته�.

)))   ل تزيد عن عقد: ل تزيد عن ع�شر �شفح�ت، والَعقد من العدد: الع�شرة والع�شرون والثالثون اإىل الت�شعني. )هذا 
اله�م�س ي�شري اإىل اإ�ش�فة مراجعي مكتبة الإ�شكندرية للن�س الأ�شلي للكت�ب، و�شوف يمُ�شتعمل الرمز )م) لحًق� 

لالإ�ش�رة اإىل ذلك).

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة امل�ؤلف للطبعة الث�نية
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ثم اأتت بعد ذلك �شوؤون)))  ح�لت دون اإمت�م و�شعه، بله اإكم�ل طبعه، 
َفَبِقَي القدر الذي طبع منه حبي�ًش� يف دار الطبع، اأو مق�شوًرا على الرعيل الأول 
من طالب هذا البحث... حتى اأذن العلي القدير ـ وكل �شيء عنده مبقدار ـ اأن 
�ت اأخر، اكتمل به� قوامه، واأخذ به� اأهبته للخروج  ي�شيف املوؤلف اإليه اليوم خليَّ
من نط�ق الثق�فة اجل�معية، اإىل ف�ش�ء الثق�فة الع�ملية، لكي يتحدث اإىل كل عقل 
واٍع ن�قد، ل ي�أخذ م� ي�أخذ اإل على ب�شرية وبينة، ول َيَذر م� َيَذر اإل على ب�شرية 
وبينة؛ واإىل كل وجدان جتريـبي ذائق، ل يكتفي ب�خلرب عن املع�ينة، ول ي�شتغني 

ب�لوزن عن املوازنة.

اإنه حديث يبداأ من نقطة البدء...

الث�ين 367)هـ  اإىل �شلخ ربيع  اثني ع�شر ع�ًم�: من غرة ربيع الأول 355)  القطر  املوؤلف يف خ�رج  اأم�شى     (((
)م�يو 936)- م�ر�س 948)م) مبعوًث� من اجل�معة الأزهرية اإىل اجل�مع�ت الأوربية. فدر�س هن�ك ب�شعة األ�شن 
من لغة اأهل الغرب، واأملَّ مبن�هج علم�ئهم يف البحث، وو�شع ب�للغة الفرن�شية ر�ش�لتني ج�معيتني: عن القراآن، 

وعن د�شتور الأخالق يف القراآن... 
       ثم اأم�شى ت�شعة اأعوام اأخر بعد عودته اإىل م�شر م�شغوًل ب�شوؤون علمية نيطت به على عجل.

      من اأهمه�:
)) حم��شرات يف علم ت�ريخ الأدي�ن بكلية الآداب بج�معة الق�هرة.

2) حم��شرات يف فل�شفة الأخالق بق�شم التخ�ش�س ب�جل�معة الأزهرية.
3)  تدوين حم��شراته هذه وتلك واإخراجه� يف ر�ش�لتني ب�للغة العربية... على اأن املوؤلف م� زال يف اأثن�ء هذه امل�ش�غل 

كله� يع�وده احلنني اإىل اإكم�ل هذا اجلزء، وم� برح يف تلك الأثن�ء يتلقى من اأبن�ئه وزمالئه الر�ش�ئل تلو الر�ش�ئل 
ملت�بعة هذا البحث، ولكنه مل يي�شر له حتقيق بع�س هذه الأمنية اإل الآن. و�شبح�ن من ل ي�شغله �ش�أن عن �ش�أن.
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يف �شعب�ن �شنة 376)هـ )م�ر�س 957)م).

حممد عبد اهلل دراز

فال يتطلب من ق�رئه ان�شواء حتت راية معينة، ول اعتن�ًق� ملذهب معني، 
ول يفرت�س فيه تخ�ش�ًش� يف ثق�فة معينة، ول ح�شوًل على موؤهل معني، بل اإنه 
ين��شده اأن يعود بنف�شه �شحيفة بي�ش�ء، اإل من فطرة �شليمة، وح��شة مرهفة، ورغبة 

�ش�دقة يف الو�شول اإىل احلق يف �ش�أن هذا القراآن...

واإنه اإًذا لوا�شل اإن �ش�ء اهلل.

مقدمة املوؤلف للطبعة الثانية





مقدمة امل�ؤلف للطبعة الأوىل)1) 

وؤْت  »احلمد هلل« الذي ف�شلن� ب�لقراآن على الأمم اأجمعني، واآت�ن� به م� مل يمُ
اأحًدا من الع�ملني: اأنزله هداية ع�ملية دائمة، وجعله لل�شرائع ال�شم�وية خ�متة، ثم 
ه  قمُ لمُ جعل له من نف�شه حجة على الدهر ق�ئمة. وال�شالة وال�شالم على من ك�ن خمُ
القراآن، وو�شيته القراآن، ومرياثه القراآن، الق�ئل »خريكم من تعلم القراآن وعلمه«.

ْرَت علين� حفظه  � من وراثة هذا الذكر احلكيم، في�شَّ اللهم كم� اأعطيتن� حظًّ
وتذكره، وحببَت اإلين� تالوته وتدبره، ن�ش�ألك اأن جتعلن� من خي�ر وارثيه، الذين هم 
بهدايته م�شتم�شكون، والذين هم على حرا�شته ق�ئمون، والذين هم حتت رايته 
يوم القي�مة يبعثون، يف جند اإم�من� الأعظم، ور�شولن� الأكرم، حممد بن عبد اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم، وعلى اآله واأ�شح�به، واأتب�عه واأحب�به.

»اأم� بعد« فهذه بحوث يف القراآن الكرمي، قدمته� بني يدي درو�س التف�شري 
اأنعت كت�ب اهلل  اأن  به�  اأردت  املعمور،  ب�جل�مع الأزهر  الدين  اأ�شول  لطلبة كلية 
بحليته وخ�ش�ئ�شه، واأن اأرفع النق�ب عن ج�نب من احلق�ئق املت�شلة به، واأن اأر�شم 

اخلطة التي ينبغي �شلوكه� يف درا�شته.

))) هذه املقدمة و�شعه� املوؤلف مل�شودة الكت�ب الأوىل التي طبعت للطالب يف ع�م )352)هـ/ 933)م). 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وقد راعيت يف اأكرث هذه البحوث �شيًئ� من التف�شيل والتحليل، و�شيًئ� 
من التطبيق والتمثيل، فلم اأكتف ب�لإ�ش�رة حيث متكن العب�رة، ول ب�لربه�ن اإذا 
اأمكن العي�ن، راجًي� بذلك اأن تنفتح له� عيون الغ�فلني فيجدوا نورهم ي�شعى بني 

اأيديهم وب�أي�نهم، واأن تن�شرح به� �شدور املوؤمنني، فيزدادوا اإي�نً� اإىل اإي�نهم.

ربن� اأمتم لن� نورن� واغفر لن� اإنك على كل �شيء قدير وب�لإج�بة جدير.

352)هـ - 933)م

حممد عبد اهلل دراز



الَبحُث الأول

يف حتديد معنى القراآن
والفرق بينه وبني احلديث القد�سي والنب�ي





املعنى اللغوي وال�صتقاقي لكلمتي: »قراآن« و»كتاب«

وال�شكران  ك�لغفران  ب�ل�شم،  ْعالن  فمُ وزن  على  م�شدر  الأ�شل  يف  القراآن 
والتكالن. تقول: قراأته قرًءا وقراءة وقراآنً� مبعنى واحد، اأي تلوته تالوة. وقد ج�ء 

ا�شتعم�ل القراآن بهذا املعنى امل�شدري يف قوله تع�ىل: نث ی  جئ  حئ   مئ  .  يئ  
جب  حب  خب     مث   ]القي�مة/7) وم� بعده�[ اأي قراءته.

�))) لذلك الكت�ب الكرمي. وهذا هو ال�شتعم�ل الأغلب،  ثم �ش�ر َعَلًم� �شخ�شيًّ
ومنه قوله تع�ىل:  نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث ]�شورة الإ�شراء/9[.

�صر الت�صمية بال�صمني جميًعا 

ا)2) ب�لأل�شن، كم� روعي يف ت�شميته كت�بً�  كونه مدونً�)3)  روعي يف ت�شميته قراآنً� كونه متلوًّ

)))   يطلق ب�ل�شرتاك اللفظي على جمموع الكت�ب، وعلى كل قطعة منه، ف�إذا �شمعت من يتلو اآية من القراآن �شح اأن 
تقول اإنه يقراأ القراآن نثۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋمث. ]�شورة الأعراف/204[.

)2)، )3) هذا بي�ن لوجه ال�شلة فيهم� بني املعنى املنقول عنه واملعنى املنقول اإليه، وهو مبني على م� ا�شتهر من ا�شتعم�ل 
القراءة يف خ�شو�س التالوة، وهي �شم الألف�ظ بع�شه� اإىل بع�س يف النطق، وا�شتعم�ل الكت�بة يف خ�شو�س الر�شم، = 

البحث الأول
يف حتديد معنى القراآن

والفرق بينه وبني احلديث القد�سي والنب�ي
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ب�لأقالم، فكلت� الت�شميتني من ت�شمية �شيء ب�ملعنى الواقع عليه.

العن�ية بحفظه يف  اأن من حقه  اإىل  اإ�ش�رة  بهذين ال�شمني  ت�شميته  ويف 
مو�شعني ل يف مو�شع واحد، اأعني اأنه يجب حفظه يف ال�شدور وال�شطور جميًع�، 
اأن ت�شل اإحداهم� فتذكر اإحداهم� الأخرى. فال ثقة لن� بحفظ ح�فظ حتى يوافق 
الر�شم املجمع عليه من الأ�شح�ب، املنقول اإلين� جياًل بعد جيل على هيئته التي 
ف�ظ  احلمُ عند  هو  م�  يوافق  ك�تب حتى  بكت�بة  لن�  ثقة  ول  مرة.  اأول  عليه�  و�شع 

ب�لإ�شن�د ال�شحيح املتواتر.

�صر اخت�صا�ص القراآن باخللود وعدم التحريف، دون الكتب ال�صابقة

اقتداء  نفو�س الأمة املحمدية  التي بعثه� اهلل يف  العن�ية املزدوجة  وبهذه 
بحفظه  تكفل  الذي  اهلل  لوعد  اإجن�ًزا  حريز،  حرز  القراآن حمفوًظ� يف  بقي  ه�  ِبَنبيِّ
حيث يقول: نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  مث  ]احلجر/9[ ومل ي�شبه م� 

=وهو �شم بع�شه� اإىل بع�س يف اخلط. ف�إذا رجعن� اإىل اأ�شلهم� الأ�شيل يف اللغة وجدن� م�دتي »ك ت ب« و »ق ر اأ« 
تدوران على معنى اجلمع وال�شم مطلًق�. وبلمح هذا الأ�شل الأول يكون كل واحد من اللقبني مالحًظ� فيه و�شف 
اجلمع، اإم� على معنى ا�شم الف�عل اأو ا�شم املفعول، فيكون معن�ه »اجل�مع« اأو »املجموع« وهذا اللقب ل يعني فقط اأن 
هذا امل�شمى ج�مع لل�شور والآي�ت، اأو اأنه جمموع تلك ال�شور والآي�ت، من حيث هي ن�شو�س موؤلفة على �شفح�ت 
اأ�شوات مرتلة منظومة على=  اأو من حيث هي  اأو من حيث هي نقو�س م�شفوفة يف ال�شحف والألواح،  القلوب، 
الأل�شنة، بل يعني �شيًئ� اأدق من ذلك كله، وهو اأن هذا الكالم قد جمع فنون املع�ين واحلق�ئق، واأنه قد ح�شدت فيه 
كت�ئب احلكم والأحك�م، ف�إذا قلت الكت�ب اأو القراآن، كنت ك�أمن� قلت »الكالم اجل�مع للعلوم« اأو »العلوم املجموعة 
يف كت�ب«. وهكذا و�شفه اهلل تع�ىل اإذ اأخرب ب�أنه نزله  نث  ڄ  ڄ  ڄمث ]النحل / 89[ وكذلك و�شفه النبي 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم حيث ق�ل: فيه نب�أ م� قبلكم، وخرب م� بعدكم، وحكم م� بينكم- رواه التزمذي«.
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اأ�ش�ب الكتب امل��شية من التحريف والتبديل وانقط�ع ال�شند، حيث مل يتكفل 
اهلل بحفظه�، بل َوَكَلَه� اإىل حفظ الن��س، فق�ل تع�ىل: نث ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گمث  ]امل�ئدة/44[ اأي مب� طلب اإليهم حفظه. وال�شر يف هذه 
هذا  واأن  الت�أييد،  ل  التوقيت  على  به�  ال�شم�وية جيء  الكتب  �ش�ئر  اأن  التفرقة 
القراآن جيء به م�شدًق� مل� بني يديه من الكتب ومهيمًن� عليه�، فك�ن ج�مًع� مل� فيه� 
ا م�شده� ومل يكن  من احلق�ئق الث�بتة، زائًدا عليه� مب� �ش�ء اهلل زي�دته، وَك�ن �ش�دًّ
�شيء منه� لي�شد م�شده، فق�شى اهلل اأن يبقى حجة اإىل قي�م ال�ش�عة، واإذا ق�شى 

اهلل اأمًرا ي�شر له اأ�شب�به، وهو احلكيم العليم.

هل ميكن حتديد القراآن حتديًدا منطقيًّا؟

املتعذر  من  ك�ن   � حقيقيًّ  � جزئيًّ الأ�شمى  املعنى  بهذا  القراآن  ك�ن  ومل� 
حتديده ب�لتع�ريف املنطقية ذات الأجن��س والف�شول واخلوا�س. وذلك �ش�أن كل 
اجلزئي�ت احلقيقية؛ ل يكن حتديده� بهذا الوجه، لأن اأجزاء التع�ريف املنطقية 
كلي�ت، والكلي ل يط�بق اجلزئي مفهوًم�، لأنه يقبل النطب�ق على كل م� يفر�س 
الواقع فال يكون مميًزا له عن  مم�ثاًل له يف ذلك الو�شف ذهًن�، واإن مل يوجد يف 

ا �شحيًح�. جميع م� عداه، فال يكون حدًّ

واإمن� يحدد اجلزئي ب�لإ�ش�رة اإليه ح��شًرا يف احل�س، اأو معهوًدا يف الذهن. 
� فال �شبيل لذلك اإل ب�أن ت�شري اإليه مكتوبً�  ف�إذا اأردت تعريف القراآن تعريًف� حتديديًّ

البحث الأول »يف حتديد معنى القراآن والفرق بينه وبني احلديث القد�صي والنبوي«
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يف امل�شحف اأو مقروًءا ب�لل�ش�ن، فتقول: هو م� بني ه�تني الدفتني. اأو تقول: هو 
ڳ   ڳ   نث  اإىل:  ...مث  پ  پ   پ   پ      . ٻ  ٻ   ٻ   ٱ      نث 

ڳمث.

اأم� م� ذكره العلم�ء من تعريفه ب�لأجن��س والف�شول كم� تعرف احلق�ئق 
ي�ش�ركه يف  قد  مم�  عداه  م�  بع�س  ومتييزه عن  معن�ه  تقريب  به  اأرادوا  ف�إمن�  الكلية 
وبع�س  القد�شية  والأح�ديث  تع�ىل  اهلل  كتب  �ش�ئر  اأن  ذلك  توهًم�،  ولو  ال�شم 
�، فرمب� ظن ظ�نٌّ اأنه� ت�ش�ركه  الأح�ديث النبوية ت�ش�رك القراآن يف كونه� وحًي� اإلـهيًّ
امت�ز  التي  ببي�ن �شف�ته  به  بي�ن اخت�ش��س ال�شم  ف�أرادوا  اأي�ًش�،  القراآن  يف ا�شم 
 ، به� عن تلك الأنواع. فق�لوا: »القراآن هو كالم اهلل تع�ىل، املنزل على حممد

د بتالوته«. َتعبَّ الـممُ

عنا�صر التعريف امل�صهور للقراآن والتفرقة بني القراآن وبني الأحاديث النبوية 
والأحاديث القد�صية: الوحي والجتهاد، وحي الن�ص ووحي املعنى

»ف�لكالم« جن�س �ش�مل لكل كالم، واإ�ش�فته اإىل »اهلل« متيزه عن كالم 
َمْن �شواه من الإن�س واجلن واملالئكة.

ل« خمرج للكالم الإلهي الذي ا�شت�أثر اهلل به يف نف�شه، اأو األق�ه  و»املمَُنـزَّ
اإىل مالئكته ليعملوا به ل لينزلوه على اأحد من الب�شر؛ اإذ لي�س كل كالمه تع�ىل 

منزًل، بل الذي اأمُنِْزل منه قليل من كثري  نث ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  
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ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئمث ]الكهف/09)[  نث ۆئ  ۈئ  
حئ   جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ       ۈئ  

مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  مث ]لقم�ن/27[.

ل بكونه »على حممد« لإخراج م� اأمُنِْزل على الأنبي�ء من قبله،  وتقيد املمَُنزَّ
على  املنزل  والزبور  عي�شى،  على  املنزل  والإجنيل  مو�شى،  على  املنزلة  ك�لتوراة 

داود، وال�شحف املنزلة على اإبراهيم، عليهم ال�شالم.

د بتالوته«- اأي امل�أمور بقراءته يف ال�شالة وغريه� على وجه  وقيد »املمَُتَعبَّ
اإلين� بطريق  املنقولة  نوؤمر بتالوته من ذلك، ك�لقراءات  العب�دة ـ لإخراج م� مل 
َلة  َنزَّ الآح�د، وك�لأح�ديث القد�شية وهي امل�شندة اإىل اهلل عز وجل اإن قلن� اإنه� ممُ

من عند اهلل ب�ألف�ظه�.

اأم� الأح�ديث النبوية ف�إنه� بح�شب م� حوته من املع�ين تنق�شم اإىل ق�شمني 
»ق�شم توفيقي« ا�شتنبطه النبي بفهمه يف كالم اهلل، اأو بت�أمله يف حق�ئق الكون وهذا 
الق�شم لي�س كالم اهلل قطًع�. و »ق�شم توقيفي« تلقى الر�شول م�شمونه من الوحي 
نه للن��س بكالمه. وهذا الق�شم واإن ك�ن م� فيه من العلوم من�شوبً� اإىل معلمه  َفَبيَّ
وملهمه �شبح�نه، لكنه ـ من حيث هو كالم ـ َحِريٌّ ب�أن ين�شب اإىل الر�شول �شلى 
َفه على  اهلل عليه وعلى اآله و�شلم، لأن الكالم اإمن� ين�شب اإىل وا�شعه وق�ئله الذي اأَلَّ
�ه الآخر عن  نحو خ��س، ولو ك�ن م� فيه من املعنى قد تواردت عليه اخلواطر وَتلقَّ

البحث الأول »يف حتديد معنى القراآن والفرق بينه وبني احلديث القد�صي والنبوي«
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الأول. ف�حلديث النبوي اإًذا خ�رج بق�شميه من القيد الأول))) يف هذا التعريف.
وكذلك احلديث القد�شي اإن قلن� اإنه منزل مبعن�ه فقط.

وهذا هو اأظهر القولني فيه عندن�، لأنه لو ك�ن منزًل بلفظه لك�ن له من 
احلرمة والقد�شية يف نظر ال�شرع م� للنظم القراآين، اإذ ل وجه للتفرقة بني لفظني 
منزلني من عند اهلل، فك�ن من لوازم ذلك وجوب املح�فظة على ن�شو�شه، وعدم 
جواز روايته ب�ملعنى اإجم�ًع�، وحرمة م�س املمُْحِدث)2) ل�شحيفته. ول ق�ئل بذلك 
اآخر وهو  العمل مب�شمونه �شيء  مل� ك�ن مق�شوًدا منه مع  القراآن  ف�إن  واأي�ًش�  كله. 
التحدي ب�أ�شلوبه والتعبد بتالوته اْحِتيَج لإنزال لفظه، واحلديث القد�شي مل ينزل 
ب�إنزال معن�ه.  للتحدي ول للتعبد بل ملجرد العمل مب� فيه، وهذه الف�ئدة حت�شل 
ف�لقول ب�إنزال لفظه قول ب�شيء ل داعي يف النظر اإليه، ول دليل يف ال�شرع عليه، 
اللهم اإل م� قد يلوح من اإ�شن�د احلديث القد�شي اإىل اهلل ب�شيغة »يقول اهلل تب�رك 
وتع�ىل كذا«. لكن القرائن التي ذكرن�ه� اآنًف� ك�فية يف اإف�ش�ح املج�ل لت�أويله ب�أن 
املق�شود ن�شبة م�شمونه ل ن�شبة األف�ظه. وهذا ت�أويل �ش�ئع يف العربية، ف�إنك تقول 
حينم� تنرث بيًت� من ال�شعر »يقول ال�ش�عر كذا« وتقول حينم� تف�شر اآية من كت�ب 
اهلل بكالم من عندك: »يقول اهلل تع�ىل كذا«. وعلى هذه الق�عدة حكى اهلل تع�ىل 
عن مو�شى وفرعون وغريهم� م�شمون كالمهم ب�ألف�ظ غري األف�ظهم واأ�شلوب غري 

))) وهو كون الكالم كالم اهلل.
)2) اأحدث ال�شخ�س: وقع منه م� ينق�س و�شوءه. )م).
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اأ�شلوبهم، ون�شب ذلك اإليهم.

ف�إن زعمت اأنه لو مل يكن يف احلديث القد�شي �شيء اآخر مقد�س وراء 
� اأي�ًش�، لوجود هذا املعنى  املعنى ل�شح لن� اأن ن�شمي بع�س احلديث النبوي قد�شيًّ
فيه، فجوابه اأنن� مل� قطعن� يف احلديث القد�شي بنزول معن�ه لورود الن�س ال�شرعي 
على ن�شبته اإىل اهلل، بقوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم، »ق�ل اهلل تع�ىل كذا« 
فيه� مثل هذا  يرد  مل� مل  ف�إنه�  النبوية  الأح�ديث  � لذلك بخالف  قد�شيًّ �شمين�ه 
َعلًم� ب�لوحي واأن يكون م�شتنبًط�  الن�س ج�ز يف كل واحد منه� اأن يكون م�شمونه ممُ
ب�لت�شمية عند احلد املقطوع به، ولو  � وقوًف�  نبويًّ ب�لجته�د والراأي، ف�شمى الكل 

� كذلك. ين�ه قد�شيًّ ك�نت لدين� عالمة متيز ق�شم الوحي َل�شمَّ

على اأن هذا المتي�ز ل يوؤدي اإىل نتيجة عملية، ف�شواء علين� عند العمل 
النبي �شلى اهلل عليه وعلى  اإذ  اأو من ذاك،  الق�شم  اأن يكون من هذا  ب�حلديث 
اآله و�شلم يف تبليغه �ش�دق م�أمون، ويف اجته�ده فطن موفق، وروح القد�س يوؤيده 
فال يقره على خط�أ اإن اأخط�أ يف اأمر من اأمور ال�شريعة. فك�ن مرد الأمر يف احلقيقة 
اإىل الوحي يف كلت� احل�لتني، اإم� ب�لتعليم ابتداء واإم� ب�لإقرار اأو الن�شخ انته�ء. 

ولذلك وجب اأن نتلقى كل �شنته ب�لقبول نثڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ    ہ  ہمث ]احل�شر/7[  نث ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺمث  ]الأحزاب/36[.

البحث الأول »يف حتديد معنى القراآن والفرق بينه وبني احلديث القد�صي والنبوي«





الَبحُث الث�ين

يف بي�ن م�سدر القراآن
واإثب�ت اأنه من عند اهلل بلفظه ومعن�ه





متهيد
لقد علم الن��س اأجمعون علًم� ل يخ�لطه �شك اأن هذا الكت�ب العزيز ج�ء 
على ل�ش�ن رجل عربي اأمي ولد مبكة يف القرن ال�ش�د�س امليالدي. ا�شمه حممد 
ابن عبد اهلل بن عبد املطلب، �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله.. هذا القدر ل 
خالف فيه بني موؤمن وملحد؛ لأن �شه�دة الت�ريخ املتواتر به ل ي�ثله� ول يدانيه� 

�شه�دته لكت�ب غريه ول حل�دث غريه  ظهر على وجه الأر�س.

اآله  اأين ج�ء به حممد بن عبد اهلل �شلى اهلل عليه وعلى  اأم� بعد، فمن 
ذلك  هو  ومن  معلم؟  عند  من  اأم  �شمريه،  وحي  ومن  نف�شه  عند  اأمن  و�شلم؟ 

املعلم؟

حتديد الدعوى اأخًذا من الن�صو�ص القراآنية

نقراأ يف هذا الكت�ب ذاته اأنه لي�س من عمل �ش�حبه، واإمن� هو قول ر�شول 
عليه  جربيل  هو  ذلكم  اأمني:  ثم  مط�ع  مكني،  العر�س  ذي  عند  قوة  ذي  كرمي، 

البحث الث�ين
يف بي�ن م�سدر القراآن

واإثب�ت اأنه من عند اهلل بلفظه ومعن�ه
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ال�شالم، تلق�ه من لدن حكيم عليم. ثم نزله بل�ش�ن عربي مبني على قلب حممد 
عن  التلميذ  يتلقن  كم�  منه  حممد  فتلقنه  و�شلم،  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �شلى 
� من الن�شو�س. ومل يكن له فيه من عمل بعد ذلك اإل: »)« الوعي  اأ�شت�ذه ن�شًّ
التطبيق   »4« ثم  والتف�شري،  البي�ن   »3« ثم  والتبليغ،  احلك�ية   »2« ثم  واحلفظ، 

والتنفيذ.
من  له  ولي�س  ب�شبيل.  منهم�  هو  فم�  مب�نيه  و�شي�غة  مع�نيه  ابتك�ر  اأم� 

اأمرهم� �شيء، اإن هو اإل وحي يوحى.

هكذا �شم�ه القراآن حيث يقول:  نث ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھمث ]الأعراف/203[ ويقول نثٿ  

]يون�س/5)[   ڄمث   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ  
اللفظي:  الإيح�ء  �ش�أن  يف  يقول  ثم  املع�ين،  اإيح�ء  �ش�أن  يف  كثري  الن�شو�س  هذه  واأمث�ل 

نث ہ  ھ  ھ  ھمث ]يو�شف/2[  نث ڭ   ڭ  ۇ مث ]الأعلى/6[ نث ېئ   ىئ  
جت   يب     ىب     . خب   حب   جب   يئ     . مئ   حئ    جئ   ی.ی   ی      ىئ   ىئ  
]الكهف/27[   نثىئمث  ]العلق/)[  ...مث  نث ڎ  بعده�[  وم�  ]القي�مة/6)،  حتمث  
وحتريك  والرتتيل،  والتالوة  والإقراء،  ب�لقراءة  عرب  كيف  ف�نظر  ]املزمل/4[  نثٿمث 

�، وكل اأولئك من عوار�س الألف�ظ ل املع�ين البحتة. الل�ش�ن، وكون الكالم عربيًّ
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القراآن اإًذا �شريح يف اأنه »ل �شنعة فيه ملحمد �شلى اهلل عليه و�شلم، ول 
لأحد من اخللق، واإمن� هو منزل من عند اهلل بلفظه ومعن�ه«.

كان من حق هذه الن�صو�ص األ يعوزها برهان وراءها 

ال�شطر  ال�شتدلل على  اإىل  الن��س يف ح�جة  بع�س  يبقى  اأن  والعجب 
الأول من هذه امل�ش�ألة، وهو اأنه لي�س من عند حممد.

يف احلق اأن هذه الق�شية لو وجدت ق��شًي� يق�شي ب�لعدل لكتفى ب�شم�ع 
هذه ال�شه�دة التي ج�ءت بل�ش�ن �ش�حبه� على نف�شه، ومل يطلب وراءه� �شه�دة 
�ش�هد اآخر من العقل اأو النقل؛ ذلك اأنه� لي�شت من جن�س »الدع�وى«، فتحت�ج 
اإىل بينة، واإمن� هي من نوع »الإقرار« الذي يوؤخذ به �ش�حبه، ول يتوقف �شديق 
الزع�مة  اأي م�شلحة للع�قل الذي يدعي لنف�شه حق  اإذ  ول عدو يف قبوله منه، 
ويتحدى الن��س ب�لأع�جيب واملعجزات لت�أييد تلك الزع�مة، نقول اأي م�شلحة له 
يف اأن ين�شب ب�ش�عته لغريه، وين�شلخ منه� ان�شالًخ�؟ على حني اأنه ك�ن ي�شتطيع 
اأحًدا  الب�شر  من  وجد  مل�  انتحله�  ولو  �ش�أن،  وفخ�مة  رفعة  به�  فيزداد  ينتحله�  اأن 

يع�ر�شه ويزعمه� لنف�شه.

في�شرقونه�  غريهم  اآث�ر  على  ي�شطون  الأدب�ء  من  كثرًيا  اأن  نعرفه  الذي 
اأن منهم من  واأمنت تهمته، حتى  اأو ي�شرقون منه� م� خف حمله وغلت قيمته 
ينب�س قبور املوتى ويلب�س من اأكف�نهم ويخرج على قومه يف زينة من تلك الأثواب 
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اآث�ر عقله واأغلى م� جتود به قريحته،  اأنف�س  اأحًدا ين�شب لغريه  اأن  اأم�  امل�شتع�رة. 
فهذا م� مل يلده الدهر بعد.

ن�صبة حممد القراآن اإىل اهلل ل ميكن اأن تكون احتياًل لب�صط نفوذه 
على العامل

ولو اأنن� افرت�شن�ه افرتا�ًش� مل� عرفن� له تعلياًل معقوًل ول �شبه معقول اللهم 
اإل �شيًئ� واحًدا قد يحيك يف �شدر اجل�هل، وهو اأن يكون هذا الزعيم قد راأى اأن 
يف »ن�شبته القراآن اإىل الوحي الإلهي« م� يعينه على ا�شت�شالح الن��س ب��شتيج�ب 
ط�عته عليهم ونف�ذ اأمره فيهم، لأن تلك الن�شبة جتعل لقوله من احلرمة والتعظيم 

م� ل يكون له لو ن�شبه اإىل نف�شه.

وهذا قي��س ف��شد يف ذاته، ف��شد يف اأ�ش��شه.

الكالم  عنه  �شدر  قد  القراآن  هذا  �ش�حب  فالأن  ذاته  يف  ف��شد  اأنه  اأم� 
املن�شوب اإىل نف�شه والكالم املن�شوب اإىل اهلل تع�ىل فلم تكن ن�شبته م� ن�شبه اإىل 
نف�شه بن�ق�شة من لزوم ط�عته �شيًئ�، ول ن�شبة م� ن�شبه اإىل ربه بزائدة فيه� �شيًئ�، بل 
ا�شتوجب على الن��س ط�عته فيهم� على ال�شواء فك�نت حرمتهم� يف النفو�س على 
�شواء، وك�نت ط�عته من ط�عة اهلل، ومع�شيته من مع�شية اهلل فهال جعل كل اأقواله 

من كالم اهلل تع�ىل لو ك�ن الأمر كم� يهج�س به ذلك الوهم؟!
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�صريته املطهرة قبل النبوة وبعدها تاأبى عليه نقي�صة اخلتل واخلداع 

ب�طل،  افرتا�س  على  مبني  فالأنه  اأ�ش��شه  من  القي��س  هذا  ف�ش�د  واأم� 
وهو جتويز اأن يكون هذا الزعيم من اأولئك الذين ل ي�أبون يف الو�شول اإىل غ�ية 
اإ�شالحية اأن يعربوا اإليه� على قنطرة من الكذب والتمويه، وذلك اأمر ي�أب�ه علين� 
و�شكن�ته،  ال�شريفة يف حرك�ته  �شريته  تتبع  من  ف�إن  الإب�ء،  الت�ريخي كل  الواقع 
وعب�راته واإ�ش�راته، يف ر�ش�ه وغ�شبه، يف خلوته وجلوته، ل ي�شك يف اأنه ك�ن اأبعد 
الن��س عن املداج�ة واملواربة، واأن �شره وعالنيته ك�ن� �شواء يف دقة ال�شدق و�شرامة 
احلق يف جليل ال�شئون وحقريه�، واأن ذلك ك�ن اأخ�س �شم�ئله واأظهر �شف�ته قبل 

النبوة وبعده� كم� �شهد وي�شهد به اأ�شدق�وؤه واأعداوؤه))) اإىل يومن� هذا نث چ  ڇ   
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  

ڑ  ڑک  ک  ک  مث ]يون�س/6)[.

طرف من �صريته باإزاء القراآن 

وا�شحة  اًل  ثمُ ممُ املطهرة  �شريته  من  لك  اأقدم  اأن  حتب  هن�  ه�  بك  وك�أين 
الدللة على مبلغ �شدقه واأم�نته يف دعوى الوحي الذي نحن ب�شدده، واأنه مل 

))) اقراأ مثاًل م� كتبه توم��س ك�رليل الإجنليزي يف كت�ب الأبط�ل، وم� كتبه الكونت هرني دي ك��شرتي الفرن�شي يف 
خواطره و�شوانحه عن الإ�شالم، ثم اقراأ �شه�دة قري�س التي �شجله� اأبو �شفي�ن وهو يف اجل�هلية بني يدي هرقل عظيم 
الروم مل� �ش�ألهم هرقل: هل كنتم تتهمونه ب�لكذب قبل اأن يقول م� ق�ل؟ ق�ل: ل. و�ش�ألهم هل يغدر ق�ل: ل. اأخرجه 

ال�شيخ�ن.
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يكن لي�أتي ب�شيء من القراآن من تلق�ء نف�شه، ف�إليك طرًف� من ذلك:
لقد ك�نت تنزل به نوازل من �ش�أنه� اأن حتفزه اإىل القول، وك�نت ح�جته 
مق�ًل وجم�ًل،  له  لوجد  اإليه  الأمر  ك�ن  لو  بحيث  يتكلم  اأن  عليه  تلح  الق�شوى 
ولكنه ك�نت مت�شي اللي�يل والأي�م تتبعه� اللي�يل والأي�م ول يجد يف �ش�أنه� قراآنً� 

يقروؤه على الن��س.

)1(
 فرتة الوحي يف حادث الإفك

عنه�  اهلل  ر�شي  ع�ئ�شة  زوجه  الإفك عن  بحديث  املن�فقون  يرجف  اأمل 
القلوب احلن�جر وهو  بلغت  والن��س يخو�شون، حتى  الأمر  الوحي، وط�ل  واأبط�أ 
ثم  اإل خرًيا«  اأعلم عنه�  »اإين ل  اأن يقول بكل حتفظ واحرتا�س  اإل  ي�شتطيع  ل 
اإنه بعد اأن بذل جهده يف التحري وال�شوؤال وا�شت�ش�رة الأ�شح�ب، وم�شى �شهر 
ب�أكمله والكل يقولون م� علمن� عليه� من �شوء، مل يزد على اأن ق�ل له� اآخر الأمر 
»ي� ع�ئ�شة، اأم� اإنه بلغني كذا وكذا، ف�إن كنت بريئة ف�شيربئك اهلل، واإن كنت اأملمت 

بذنب ف��شتغفري اهلل«.

هذا كالمه بوحي �شمريه، وهو كم� ترى كالم الب�شر الذي ل يعلم الغيب، 
ديق املتثبِّت الذي ل يتبع الظن ول يقول م� لي�س له به علم. على اأنه  وكالم ال�شِّ
مل يغ�در مك�نه بعد اأن ق�ل هذه الكلم�ت حتى نزل �شدر �شورة النور معلًن� براءته�، 

وم�شدًرا احلكم املربم ب�شرفه� وطه�رته�. احلديث اأخرجه ال�شيخ�ن وغريهم�.
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فم�ذا ك�ن ينعه ـ لو اأن اأمر القراآن اإليه ـ اأن يتقول هذه الكلمة احل��شمة 
من قبل ليحمي به� ِعْر�شه ويذب به� عن عرينه وين�شبه� اإىل الوحي ال�شم�وي 
لتنقطع األ�شنة املتخر�شني؟ ولكنه م� ك�ن ليذر الكذب على الن��س ويكذب على 

اهلل  نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  .  ڑ  ڑ  ک  .  ک  ک   گ  گ.  گ  ڳ     
ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  مث ]احل�قة/44، وم� بعده�[.

)2(

 خمالفة القراآن لطبع الر�صول، وعتابه ال�صديد له يف امل�صائل املباحة
ئه يف الراأي  واأخرى ك�ن يجيئه القول فيه� على غري م� يحبه ويهواه. فيخطِّ
يراه، وي�أذن له يف ال�شيء ل ييل اإليه. ف�إذا تلبث فيه ي�شرًيا تلّق�ه القراآن ب�لتعنيف 

ٱ   نث  خطًرا:  الأ�شي�ء  اأقل  يف  حتى  املر،  والنقد  الق��شي،  والعت�ب  ال�شديد، 
ڃ   نثڃ   ]التحرمي/)[  ڀمث   ڀ   ڀ     پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ  
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍمث  ]الأحزاب/37[  

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   نث 
ڎمث  ]التوبة/43[ نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ      نثۈ   اأي�ًش�   ]التوبة/3))[   . ڃمث 
وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  
وئ  ۇئ.ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    مث 
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]الأنف�ل/67 وم� بعده�[ نث ٿ  ٿ  ٿ .  ٹ  ٹ  ٹ   .   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     .  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  .  ڄ  ڄ    .  ڃ   ڃ  ڃ  مث ]عب�س/5 وم� بعده�[. 

اأراأيت لو ك�نت هذه التقريع�ت املوؤملة �ش�درة عن وجدانه، معربة عن ندمه 
ووخز �شمريه حني بدا له خالف م� فرط من راأيه. اأك�ن يعلنه� عن نف�شه بهذا 
التهويل والت�شنيع؟ اأمل يكن له يف ال�شكوت عنه� �شرت على نف�شه، وا�شتبق�ء حلرمة 
اآرائه؟ بلى اإن هذا القراآن لو ك�ن يفي�س عن وجدانه لك�ن ي�شتطيع عند احل�جة 
اأن يكتم �شيًئ� من ذلك الوجدان. ولو ك�ن ك�متً� �شيًئ� لكتم اأمث�ل هذه الآي�ت. 

ولكنه الوحي ل ي�شتطيع كتم�نه نث ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ مث   ]التكوير/24[.

ا�صتدلل من علم النف�ص على انف�صال �صخ�صية الوحي عن �صخ�صية 
الر�صول

وت�أمل اآية الأنف�ل املذكورة، جتد فيه� ظ�هرة عجيبة؛ ف�إنه� مل تنزل اإل بعد 
لهذه  وال�شتنك�ر  ب�لتخطئة  بمُِدَئت  وقد  منهم،  الفداء  وقبول  بدر  اأ�ش�رى  اإطالق 
�ش�رت هذه  بل  به�،  النفو�س  وتطبيب  ب�إقراره�  تمت  اأن خمُ تلبث  ثم مل  الفعلة، 
ال�ش�بقة التي وقع الت�أنيب عليه� هي الق�عدة مل� ج�ء بعده�. فهل احل�ل النف�شية 
التي ي�شدر عنه� اأول هذا الكالم ـ لو ك�ن عن النف�س م�شدره ـ يكن اأن ي�شدر 
عنه� اآخره، ومل� مت�ِس بينهم� فرتة تف�شل بني زجمرة الغ�شب والندم وبني ابت�ش�مة 
الر�شى وال�شتح�ش�ن؟ كال، واإن هذين اخل�طرين لو فر�س �شدورهم� عن النف�س 
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متع�قبني لك�ن الث�ين منهم� اإ�شرابً� عن الأول م�حًي�  له، ولرجع اآخر الفكر وفًق� مل� 
جرى به العمل. ف�أي داع دع� اإىل ت�شوير ذلك اخل�طر املمحو وت�شجيله على م� فيه 
من تقريع علني بغري حق، وتنغي�س لهذه الطعمة التي يراد جعله� حالًل طيبة؟ 
األبتة �شخ�شيتني  اأن ه� هن�  اإن الذي يفهمه علم�ء النف�س من قراءة هذا الن�س 
منف�شلتني، واأن هذا �شوت �شيد يقول لعبده: لقد اأ�ش�أت، ولكني عفوت عنك 

واأذنت لك.

موقف الر�صول من الن�ص القراآين موقف املف�صر الذي يتلم�ص الدللت 
من العبارات، وياأخذ باأرفق احتمالتها

واأنت لو نظرت يف هذه الذنوب التي وقع العت�ب عليه� لوجدته� تنح�شر 
اأنه عليه ال�شالم ك�ن اإذا ترجح بني اأمرين ومل يجد فيهم�  يف �شيء واحد، وهو 
واأبعَدهم� عن  وت�أليف خ�شمه،  قومه  وهداية  اأهله  اإىل رحمة  اأقربهم�  اخت�ر  اإثًم� 
فخ�لفه  ن�س  يديه  بني  يكن  مل  اهلل.  دين  يف  َبه  ال�شُّ اإث�رة  وعن  واجلف�ء،  الغلظة 
�ْشَعه يف النظر، وراأى  كف�ًح�، اأو ج�وزه خط�أ ون�شي�نً�، بل كل ذنبه اأنه جمتهد بذل ومُ
األي�س معذوًرا  الأف�شل.  ب�ختي�ر خالف  اأخط�أ  نف�شه خمرًيا فتخري. هبه جمتهًدا 
وم�أجوًرا؟ على اأن الذي اخت�ره ك�ن هو خري م� يخت�ره ذو حكمة ب�شرية))) واإمن� 
ذنًب�  ذلك  ترى يف  الإلهية. هل  احلكمة  ميزان  اأرجح يف  هو  م�  اإىل  القراآن  نبهه 

))) وم� ك�ن اختي�ر عمر  يف م�ش�ألة الأ�شرى ونحوه� اإل مظهًرا من مظ�هر ال�شدة التي ك�نت اأغلب على طبعه. واإن 
ك�دت هذه ال�شدة لتفتنه عن اأمر اهلل يوم احلديبية كم� �شيجيء. فك�نت موافقته للوحي يف تلك امل�ش�ئل م�ش�دفة 

للحكم من غري مقدم�ته احلقيقية التي انفرد به� عالم الغيوب.
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ي�شتوجب عند العقل هذا الت�أنيب والترثيب؟ اأم هو مق�م الربوبية ومق�م العبودية، 
و�شنة العروج ب�حلبيب يف مع�رج التعليم والت�أديب؟

نه النبي يف ثوبه واأراد اأن ي�شتغفر  تويف عبد اهلل بن اأمَُبّي كبري املن�فقني، فَكفَّ
له وي�شلي عليه، فق�ل عمر : اأت�شلي عليه وقد نه�ك ربك؟ فق�ل �شلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�شلم: »اإمن� خريين ربي فق�ل نث ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
ف�أنزل اهلل  ال�شبعني« و�شلى عليه،  و�ش�أزيده على   . پ   پ  پ  ڀ  ڀمث 

تع�ىل  نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ مث ]التوبة/84[ فرتك 
ال�شالة عليهم ـ اقراأ هذه الق�شة الث�بتة برواية ال�شحيحني وانظر م�ذا ترى؟ اإنه� 
لتمثل لك نف�س هذا العبد اخل��شع وقد اتخذ من القراآن د�شتوًرا ي�شتملي اأحك�مه 
اآن�س من ظ�هر)))  الرحيم وقد  الب�شر  من ن�شو�شه احلرفية، ومتثل لك قلب هذا 
الن�س الأول تخيرًيا له بني طريقني ف�شرع�ن م� �شلك اأقربهم� اإىل الكرم والرحمة، 
ومل يلج�أ اإىل الطريق الآخر اإل  بعد م� ج�ءه الن�س ال�شريح ب�ملنع. وهكذا كلم� 
در�شت مواقف الر�شول من القراآن يف هذه املواطن اأو غريه� جتلى لك فيه معنى 
العبودية اخل��شعة ومعنى الب�شرية الرحيمة الرقيقة؛ وجتلى لك يف مق�بل ذلك من 
ج�نب القراآن معنى القوة التي ل تتحكم فيه� البواعث والأغرا�س، بل ت�شدع 

اأن تكون   العدد حتتمل  اأن �شيغة  للتخيري كم�  للت�شوية ل  اأن يكون  ب�أو يحتمل  العطف  الن�س، لأن  )))  نقول: ظ�هر 
للمب�لغة ل للتحديد، وكالهم� احتم�ل قوي. اإل اأن معنى التخيري والتحديد اآت على اأ�شل الو�شع، وعلى مقت�شى 

كرم الطبع. فلم يعدل عنه الر�شول الكرمي اإل بن�س اآخر.
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ب�لبي�ن فرق�نً� بني احلق والب�طل، وميزانً� للخبيث والطيب، اأحب الن��س اأم كرهوا، 
ر�شوا اأم �شخطوا، اآمنوا اأم كفروا اإذ ل تزيده� ط�عة الط�ئعني ول تنق�شه� مع�شية 
الع��شني. فرتى بني املق�مني م� بينهم�. و�شت�ن م� بني �شيد وم�شود، وع�بد ومعبود.

)3(

 توقف الر�صول اأحياًنا يف فهم مغزى الن�ص حتى ياأتيه البيان
ولقد ك�ن يجيئه الأمر اأحي�نً� ب�لقول املجمل اأو الأمر امل�شكل الذي ل 
ي�شتبني هو ول اأ�شح�به ت�أويله حتى ينزل اهلل عليهم بي�نه بعد. قل يل بربك: اأي 
ع�قل توحي اإليه نف�شه كالًم� ل يفهم هو معن�ه، وت�أمره اأمًرا ل يعقل هو حكمته؟ 

األي�س ذلك من الأدلة الوا�شحة على اأنه ن�قل ل ق�ئل، واأنه م�أمور ل اآمر؟.

قوله  يف  الرتاخي  حرف  و�صر  النيات،  على  املحا�صبة  ق�صية  يف  موقفه 
تعاىل: نث ىب  يب    جت  حتمث

نثڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ   تع�ىل  قوله  نزل 
ڎ    ڈمث  ]البقرة/284[ ف�أزعجت ال�شح�بة اإزع�ًج� �شديًدا، وداخل قلوبهم منه� 

�شيء مل يدخله� من �شيء اآخر لأنهم فهموا منه� اأنهم �شيح��شبون على كل �شيء 
حتى حرك�ت القلوب وخطراته� ـ فق�لوا: ي� ر�شول اهلل اأنزلت علين� هذه الآية ول 
تقولوا  اأن  »اأتريدون  اآله و�شلم:  النبي �شلى اهلل عليه وعلى  ـ فق�ل لهم  نطيقه�. 
واأطعن�  �شمعن�  قولوا:  بل  وع�شين�؟  �شمعن�  قبلكم:  من  الكت�بني  اأهل  ق�ل  كم� 
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اهلل  اأنزل  حتى  الدعوات  بهذه  يت�شرعون  فجعلوا  امل�شري«  واإليك  ربن�  غفرانك 
بي�نه� بقوله: نث ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈمث  اإىل اآخر ال�شورة املذكورة 
وهن�لك علموا اأنهم اإمن� يح��شبون على م� يطيقون من �ش�أن القلوب وهو م� ك�ن من 
الني�ت املك�شوبة والعزائم امل�شتقرة، ل من اخلواطر والأم�ين اجل�رية على النف�س 
بغري اختي�ر. احلديث يف م�شلم وغريه واأ�ش�ر اإليه البخ�ري يف التف�شري خمت�شًرا. 
ومو�شع ال�ش�هد منه اأن النبي لو ك�ن يعلم ت�أويله� من اأول الأمر َلبنيَّ لهم خط�أهم 
اأ�شد  العلم وهم يف  ا�شتب�ههم من فوره؛ لأنه مل يكن ليكتم عنهم هذا  ولأزال 
بهم  وهو  قلوبهم  يخلع  الذي ك�د  الهلع  ليرتكهم يف هذا  اإليه، ومل يكن  احل�جة 
البي�ن.  اهلل عنهم هذا  اأخر  م�  ولأمر  ت�أويله�.  ينتظر  مثلهم  ولكنه ك�ن  رءوف رحيم، 

ولأمر م� و�شع حرف الرتاخي يف قوله تع�ىل نث ىب  يب    جت  حتمث ]القي�مة/ 9)[.

م�صلكه يف ق�صية احلديبية 

واقراأ يف �شحيح البخ�ري و�شنن اأبي داود وغريهم� ق�شية احلديبية، ففيه� 
األ  اأينم� وجدوه، غري  يق�تلوا من يعتدي عليهم  اأن  للموؤمنني  اأذن اهلل  بينة:  اآية 

يق�تلوا يف احلرم من مل يق�تلهم فيه نف�شه، فق�ل تع�ىلنث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
احلرام يف  البيت  زي�رة  اأجمعوا  فلم�  بعده�[  وم�  ۆئ  ۈئمث]البقرة 90) 
ذلك الع�م، وهو الع�م ال�ش�د�س من الهجرة، اأخذوا اأ�شلحتهم حذًرا اأن يق�تلهم 
اأحد فيدافعوا عن اأنف�شهم الدف�ع امل�شروع.  ومل� اأ�شرفوا على حدود احلرم علموا 
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اأن قري�ًش� قد جمعت جموعه� على مقربة منهم فلم يثن ذلك من عزمهم؛ لأنهم 
ك�نوا على مت�م الأهبة، بل زادهم ذلك ا�شتب�ش�ًل و�شمموا على امل�شي اإىل البيت 
فمن �شدهم عنه ق�تلوه. وك�نت قري�س قد نهكته� احلروب فك�نت البواعث كله� 
مت�ش�فرة والفر�شة �ش�نحة لاللتح�م يف موقعة ف��شلة يتمكن فيه� احلق من الب�طل 
فيدمغه. واإنهم ل�ش�ئرون عند احلديبية اإذ بركت راحلة النبي �شلى اهلل عليه وعلى 
اآله و�شلم واأخذ اأ�شح�به يثريونه� اإىل جهة احلرم فال تثور، فق�لوا: خالأت الق�شواء،  
اأي َحَرنَت الن�قة. فق�ل النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم »م� خالأت الق�شواء. 
لق. ولكن حَب�شه� ح�ب�سمُ الفيل« يعني اأن اهلل الذي اعتقل الفيل  وم� ذاك له� بخمُ
ومنع اأ�شح�به من دخول مكة حم�ربني هو الذي اعتقل هذه الن�قة ومنع جي�س 

امل�شلمني من دخوله� الآن عنوة. 

وهكذا اأيقن اأن اهلل تع�ىل مل ي�أذن لهم يف هذا الع�م بدخول مكة مق�تلني، 
ب�أ�شح�به يف  فنزل  اأخرى  ن�حية  اإىل  فث�رت  الن�قة  ب�دئني ول مك�فئني. وزجر  ل 
اأق�شى احلديبية، وعدل بهم عن مت�بعة ال�شري امتث�ًل لهذه الإ�ش�رة الإلهية التي 
ل يعلم حكمته�، واأخذ ي�شعى لدخول مكة من طريق ال�شلح مع قري�س ق�ئاًل: 
اأعطيتهم  اإل  اهلل  حرم�ت  فيه�  يعظمون  طة  خمُ ي�ش�ألوين  ل  بيده  نف�شي  »والذي 
اإي�ه�« ولكن قري�ًش� اأبت اأن يدخله� يف هذا الع�م ل حم�ربً� ول م�ش�ملً�. واأملت عليه 
�شروًط� ق��شية ب�أن يرجع من ع�مه، واأن يرد كل رجل يجيئه من مكة م�شلًم�. واألَّ 
ترد هي اأحًدا يجيئه� من املدينة ت�رًك� لدينه، فقبل تلك ال�شروط التي مل يكن 
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ليمليه� مثل قري�س يف �شعفه� على مثل املوؤمنني يف قوتهم. واأمر اأ�شح�به ب�لتحلل 
من عمرتهم وب�لعودة من حيث ج�ءوا. فال ت�شل عم� ك�ن لهذا ال�شلح من الوقع 
ال�شيئ يف نفو�س امل�شلمني. حتى اإنهم مل� جعلوا يحلقون بع�شهم لبع�س ك�د يقتل 
�. وك�دت تزيغ قلوب فريق من كب�ر ال�شح�بة ف�أخذوا  بع�شهم بع�ًش� ذهوًل وغمًّ
يت�ش�ءلون فيم� بينهم ويراجعونه هو نف�شه ق�ئلني: مل نعطي الدنية يف دينن�؟ وهكذا 

ك�د اجلي�س يتمرد على اأمر ق�ئده ويفلت حبله من يده. 

الق�ئد هو الذي و�شع هذه  اإذ ذاك لو ك�ن هذا  اأفلم يكن من الطبيعي 
اخلطة بنف�شه، اأو ا�شرتك يف و�شعه�، اأو وقف على اأ�شراره� اأن يبني لكب�ر اأ�شح�به 
حكمة هذه الت�شرف�ت التي فوق العقول، حتى يطفئ ن�ر الفتنة قبل اأن يتط�ير 
�شرره�؟ ولكن انظر كيف ك�ن جوابه حني راجعه عمر: »اإين ر�شول اهلل. ول�شت 
اأع�شيه، وهو ن��شري«. يقول: اإمن� اأن� عبد م�أمور لي�س يل من الأمر �شيء اإل اأن اأنفذ 

اأمر مولي واثًق�  بن�شره قريًب� اأو بعيًدا. 

نزلت  الإ�شك�ل حتى  ت�أويل هذا  �ش�روا راجعني وهم ل يدرون  وهكذا 
�شورة الفتح فبينت لهم احلكم الب�هرة والب�ش�رات ال�ش�دقة، ف�إذا الذي ظنوه �شيًم� 
واإجح�ًف� يف ب�دئ الراأي ك�ن هو الن�شر املبني والفتح الأكرب))) واأين تدبري الب�شر 

))) ق�ل ابن اإ�شح�ق ق�ل الزهري: فم� فتح يف الإ�شالم فتح قبله ك�ن اأعظم من فتح احلديبية. اإمن� ك�ن القت�ل حيث التقى 
الن��س. فلم� ك�نت الهدنة وو�شعت احلرب واأمن الن��س بع�شهم بع�ًش� التقوا وتف�و�شوا يف احلديث، فلم يمَُكلم اأحد 
ب�لإ�شالم يعقل �شيًئ� يف تلك املدة اإّل دخل فيه. وف�شر ذلك �ش�حب الفتح فق�ل: اإن الن��س لأجل الأمن الذي= 
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من تدبري القدر؟! نث ٱ   ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  .  ٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ک.  گ  گ  گ       
ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ 
ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      . ے   ھ  
ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    مث ]الفتح/24 وم� بعده�[.

 )4(

منهجه يف كيفية تلقي الن�ص، اأول عهده بالوحي
ولقد ك�ن حني ينزل عليه القراآن يف اأول عهده ب�لوحي يتلقفه متعجاًل 
فيحرك به ل�ش�نه و�شفتيه طلًب� حلفظه، وخ�شية �شي�عه من �شدره. ومل يكن ذلك 
معروًف� من ع�دته يف حت�شري كالمه، ل قبل دعواه النبوة ول بعده�. ول ك�ن ذلك 

=وقع بينهم اختلط بع�شهم ببع�س من غري نكري، وظهر من ك�ن يخفي اإ�شالمه، واأ�شمع امل�شلمون امل�شركني القراآن، 
ون�ظروهم جهرة اآمنني. وك�نوا قبل ذلك ل يتكلمون عندهم بذلك اإل خفية. فذل امل�شركون من حيث اأرادوا العزة، 

واأقهروا من حيث اأرادوا الغلبة.
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القراآن  ك�ن  فلو  اأنف�شهم.  يف  كالمهم  يزّورون)))  ك�نوا  اإمن�  العرب،  ع�دة  من 
منبج�ًش� من مَعني نف�شه جلرى على �شنة كالمه وكالمهم، ولك�ن له من الروية 
والأن�ة ال�ش�متة م� يكفل له ح�جته من اإن�ش�ج الراأي ومتحي�س الفكرة. ولكنه 
� ويلم به �شريًع�؛ بحيث ل جتدي الروية  ك�ن يرى نف�شه اأم�م تعليم يف�جئه وقتيًّ
�شيًئ� يف اجتالبه لو طلب، ول يف تداركه وا�شتذك�ره لو �ش�ع منه �شيء وك�ن 
بتلك  عهده  اأول  له يف  بد  ل  فك�ن   .� حرفيًّ اإليه  يلقى  م�  كل  يعيد  اأن  عليه 
احل�ل اجلديدة التي مل ي�ألفه� من نف�شه اأن يكون �شديد احلر�س على املت�بعة 

نث ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی      بقوله  وبي�نه  له حفظه  احلرفية، حتى �شمن اهلل 
یمث ]القي�مة/6)[ وقوله نثپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث    ]طه/4))[.

طرف من �صريته العامة

اأن  يف  ب�شدقه  ن�طقة  �شواهد  وكله�  القراآن.  ب�إزاء  �شريته  من  طرف  هذا 
القراآن مل ي�شدر عنه بل ورد اإليه، واأنه مل يف�س عن قلبه بل اأفي�س عليه.

الع�مة لقيت من جوانبه� جمموعة  اإىل �شريته  اأنت �شعدت بنظرك  ف�إذا 
ت�أملَته�  م�  اإذا  ي�شرية  اأمثلة  منه�  الآن  وح�شبك  العظيمة.  الأخالق  من  رائعة 
اأن يخو�س  ل�ش�نه  ي�أبى  اإه�به،  واجلّد ح�شو  ثي�به،  الطهرمُ ملء  اإن�ش�نً�  رْت لك  �شوَّ
فيم� ل يعلمه، وت�أبى عين�ه اأن تخفي� خالف م� يعلنه، وي�أبى �شمعه اأن ي�شغي اإىل 

ئونه وي�شلحونه يف نفو�شهم قبل النطق به. )م). رون كالمهم: يهيِّ  ))) يزوِّ
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غلو امل�دحني له: توا�شٌع هو حلية العظم�ء، و�شراحة ن�درة يف الزعم�ء، وتثبُّت قلم� 
جتده عند العلم�ء. ف�أنَّى من مثله اخلتل اأو التزوير، اأو الغرور اأو التغرير؟ ح��س هلل!

)1(

يترباأ من علم الغيب

ذ  معوِّ بنت  ع  الربيِّ عر�س  �شبيحة  ب�لدف يف  ي�شربن  جويري�ت  جل�شت   
الأن�ش�رية، وجعلن يذكرن اآب�ءهن من �شهداء بدر حتى ق�لت ج�رية منهن: وفين� 
نبي يعلم م� يف غد. فق�ل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم: »ل تقويل هكذا، وقويل 

م� كنت تقولني« رواه البخ�ري. وم�شداقه يف كت�ب اهلل تع�ىل نث ں  ں  ڻ  ڻ   
ٺ   ٺ   ٺ     نثڀ   ]الأنع�م/50[  ہمث  ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  

ٺ  ٿ  ٿمث ]الأعراف/88)[.

)2(

ل يظهر خالف ما يبطن

وك�ن عبد اهلل بن اأبي ال�شرح اأحد النفر الذين ا�شتثن�هم النبي من الإي�ن 
يوم الفتح لفرط اإيذائهم للم�شلمني و�شدهم عن الإ�شالم، فلم� ج�ء اإىل النبي مل 
يب�يعه اإل بعد اأن �شفع له عثم�ن ر�شي اهلل عنه ثالًث�. ثم اأقبل على اأ�شح�به فق�ل: 
»اأم� ك�ن فيكم رجل ر�شيد يقوم اإىل هذا حني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟«. 
فق�لوا: م� ندري م� يف نف�شك. األ اأوم�أت اإلين� بعينك! فق�ل �شلى اهلل عليه وعلى 
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اآله و�شلم: »اإنه ل ينبغي لنبي اأن تكون له خ�ئنةمُ الأعني« رواه اأبو داود والن�ش�ئي.

 )3(

ل يدري ماذا �صيكون حظه عند اهلل

وجيء ب�شبي من الأن�ش�ر ي�شّلى عليه، فق�لت ع�ئ�شة ر�شي اهلل عنه�: 
ا. فق�ل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم »اأو غري ذلك ي�  طوبى لهذا، مل يعمل �شرًّ
اآب�ئهم،  اأهاًل وخلقه� لهم وهم يف اأ�شالب  اإن اهلل خلق اجلنة وخلق له�  ع�ئ�شة، 
اآب�ئهم«))) رواه م�شلم  اأ�شالب  اأهاًل وخلقه� لهم وهم يف  الن�ر وخلق له�  وخلق 

واأ�شح�ب ال�شنن.

)4(

ومل� تويف عثم�ن بن مظعون  ق�لت اأم العالء ـ امراأة من الأن�ش�ر ـ : 
رحمة اهلل عليك اأب� ال�ش�ئب، ف�شه�دتي عليك لقد اأكرمك اهلل. فق�ل �شلى اهلل 
عليه وعلى اآله و�شلم: »وم� يدريك اأن اهلل اأكرمه؟« فق�لت: ب�أبي اأنت ي� ر�شول 
اهلل، فمن يكرمه اهلل؟ ق�ل: »اأم� هو فقد ج�ءه اليقني، واهلل اإين لأرجو له اخلري. 
واهلل م� اأدري واأن� ر�شول اهلل م� يمُفعل بي« ق�لت فواهلل ل اأزكي اأحًدا بعده اأبًدا. 

رواه البخ�ري والن�ش�ئي. وم�شداقه يف كت�ب اهلل تع�ىل نث ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  
ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گمث ]الأحق�ف/9[)2).

))) ق�ل العلم�ء اإن هذا التوقف ك�ن قبل اأن يعلم اأن اأطف�ل امل�شلمني يف اجلنة.
)2) ق�ل العلم�ء وك�ن هذا قبل اأن يوحى اإليه �شدر �شورة الفتح نث پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺمث.
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درا�صة طبائع النفو�ص يف �صرية اأ�صحابها

اأن  خ�شية  و�شي��شة،  ده�ء  يتح�م�ه  الكذب  يتح�مى  حني  ك�ن  لو  اأتراه 
يك�شف الغيب قريًب� اأو بعيًدا عن خالف م� يقول، م� الذي ك�ن ينعه اأن يتقول م� 
ي�ش�ء يف �ش�أن م� بعد املوت وهو ل يخ�شى من يراجعه فيه، ول يه�ب حكم الت�ريخ 
عليه؟ بل منعه اخللق العظيم، وتقدير امل�شئولية الكربى اأم�م ح�كم اآخر اأعلى من 

نثڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک.  ک   واأهله  الت�ريخ 
ک  گگ  گ  گ    ڳمث  ]الأعراف/6 وم� بعده�[.

عن�ن  له�  واأرخيت  اليقني  راحة  نف�شك  عن  اأزحت  مهم�  اأنك  واعلم 
ال�شك وتركته� تفرت�س اأ�شواأ الفرو�س يف الواقعة الواحدة واحل�دثة الفذة من هذه 
ال�شرية املكرمة، ف�إنك متى وقفت منه� على جمموعة �ش�حلة ل متلك اأن تدفع هذا 
تتهم وجدانك وت�شك يف �شالمة عقلك. فنحن  اأن  بعد  اإل  نف�شك  اليقني عن 
من  ال�ش�عر  عن  في�أخذون  اأ�شع�رهم  يف  ال�شعراء  حي�ة  يدر�شون  الن��س  نرى  قد 
كالمه �شورة ك�ملة تتمثل فيه� عق�ئده وعوائده واأخالقه وجمرى تفكريه واأ�شلوب 
معي�شته، ول ينعهم زخرف ال�شعر وطالوؤه عن ا�شتنب�ط دخيلته، وك�شف رغوته 
بني  ْقراأ  فتمُ الكتم�ن  من حجب  تنفذ  بة  غالَّ قوة  للحقيقة  اأن  ذلك  �شريحه،  عن 
ال�شطور وتمُْعرف يف حلن القول، والإن�ش�ن مهم� اأمعن يف ت�شنعه ومداهنته ل يخلو 
من فلت�ت يف قوله وفعله تنم على طبعه اإذا اأمُْحِفظ اأو اأحرج اأو احت�ج اأو ظفر اأو 

خال مبن يطمئن اإليه.
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ومهما تكن عند امرئ من خليقة        واإن خالها تخفى على النا�ص تعلم

فم� ظنك بهذه احلي�ة النبوية التي تعطيك يف كل حلقة من حلق�ته� مراآة 
�ش�فية لنف�س �ش�حبه� فرتيك ب�طنه من ظ�هره وتريك ال�شدق والإخال�س م�ثاًل 
يف كل قول من اأقواله وكل فعل من اأفع�له. بل ك�ن الن�ظر اإليه اإذا قويت فطنته 
وح�شنت فرا�شته يرى اأخالقه الع�لية تلوح يف حمي�ه ولو مل يتكلم اأو يعمل. ومن 
هن� ك�ن كثري ممن �شرح اهلل �شدورهم لالإ�شالم ل ي�ش�ألون ر�شول اهلل على م� ق�ل 
بره�نً�، فمنهم الع�شري الذي عرفه بعظمة �شريته، ومنهم الغريب الذي عرفه ب�شيم�ه 
يف وجهه. ق�ل عبد اهلل بن �شالم ر�شي اهلل عنه: مل� قدم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شلم املدينة اجنفل الن��س اإليه وقيل »قدم ر�شول اهلل! قدم ر�شول اهلل! 
فجئت يف الن��س لأنظر اإليه، فلم� ا�شتثبتُّ وجه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�شلم عرفت اأن وجهه لي�س بوجه كذاب«. رواه الرتمذي ب�شند �شحيح.

النبوية،  ال�شرية  من  النم�ذج  هذه  بعر�س  الوعد  لك  وفين�  وقد  والآن 
نعود اإىل تقرير م� ق�شدن�ه من هذا العر�س فنقول: اإن �ش�حب هذا اخللق العظيم 
و�ش�حب تلك املواقف املتوا�شعة ب�إزاء القراآن م� ك�ن ينبغي لأحد اأن يرتي يف 
�شدقه حينم� اأعلن عن نف�شه اأنه لي�س هو وا�شع ذلك الكت�ب، واأن منزلته منه 
منزلة املتعلم امل�شتفيد، بل ك�ن يجب اأن ن�شجل من هذا العرتاف الربيء دلياًل 

اآخر على �شراحته وتوا�شعه.
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املرحلة الأوىل من البحث

بيان اأن القراآن ل ميكن اأن يكون اإيحاًء ذاتيًّا من نف�ص حممد 

على اأن الأمر اأم�من� اأو�شح من اأن يحت�ج اإىل �شم�ع هذا العرتاف القويل 
منه. اأو يتوقف على درا�شة تلك الن�حية اخللقية من ت�ريخه.

األي�س يكفي للحكم برباءة الإن�ش�ن من عمل من الأعم�ل اأن يقوم من 
طبيعته �ش�هد بعجزه امل�دي عن اإنت�ج ذلك العمل؟

ي �شلوات اهلل عليه اأهاًل مبقت�شى  فلينظر الع�قل: هل ك�ن هذا النبي الأمِّ
و�ش�ئله العلمية لأن جتي�س نف�شه بتلك املع�ين القراآنية؟

الفطري  ذك�ئه  من  له  ك�ن  فقد  نعم،  امللحدين:  من  اجلهالء  �شيقول 
وب�شريته الن�فذة م� يوؤهله لإدراك احلق والب�طل من الآراء. واحل�شن والقبيح من 
الأخالق. واخلري وال�شر من الأفع�ل. حتى لو اأن �شيًئ� يف ال�شم�ء تن�له الفرا�شة اأو 
تلِهمه الفطرة اأو توحي به الفكرة لتن�وله حممد بفطرته ال�شليمة، وعقله الك�مل 

وت�أمالته ال�ش�دقة.

طبيعة املعاين القراآنية لي�صت مما يدرك بالذكاء و�صدق الفرا�صة 

ب�أكرث مم� و�شفوا من �شم�ئله. ولكنن� ن�ش�أل: هل كل م�  ونحن قد نوؤمن 
يف القراآن مم� ي�شتنبطه العقل والتفكري، ومم� يدركه الوجدان وال�شعور؟ اللهم كال. 
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للذك�ء  فيه�  جم�ل  ل  التي  البحتة  النقلية  املع�ين  من  كبري  ج�نب  القراآن  ففي 
وال�شتنب�ط، ول �شبيل اإىل علمه� ملن غ�ب عنه� اإل ب�لدرا�شة والتلقي والتعلم. 
له من تلك الأنب�ء  ه علين� القراآن من اأنب�ء م� قد �شبق وم� ف�شّ م�ذا يقولون فيم� َق�شَّ
ب�إعم�ل  اأي�ًش�  و�شعه  يكن  الت�ريخ  اإن  اأيقولون  وقع؟  كم�  ال�شحيح  وجهه  على 
قد  اإن حممًدا  فيقولون  العظمى  املك�برة  اإىل  يخرجون  اأم  الفرا�شة؟  ودقة  الفكر 
ع��شر تلك الأمم اخل�لية، وتنقل فيه� قرنً� ف�شهد هذه الوق�ئع مع اأهله� �شه�دة عي�ن، 
الرا�شخني يف  اأ�شبح من  اأنه ورث كتب الأولني وعكف على درا�شته� حتى  اأو 
علم دق�ئقه�؟ اإنهم ل ي�شعهم اأن يقولوا هذا ول ذاك، لأنهم معرتفون مع الع�مل 

نث ۋ  ۅ       ۅ   هوؤلء  من  ول  اأولئك  من  يكن  ال�شالم مل  عليه  ب�أنه  كله 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېمث ]اآل عمران/44[  نثی  ی جئ  
ٻ   ٻ   ٻ      ٻ        ٱ   نث  ]يو�شف/02)[  جبمث    يئ   ىئ   مئ   حئ  
پ  پ   پ  پمث ]الق�ش�س/44[ نث ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     
ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  کمث   ]العنكبـوت/48[ نث گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  مث  ]هود/49[ 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   نث 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅمث. ]يو�شف/3[.
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اأنباء املا�صي ل �صبيل اإليها اإل بالتلقي والدرا�صة

ل نقول اإن العلم ب�أ�شم�ء بع�س الأنبي�ء والأمم امل��شية ومبجمل م� جرى 
من حوادث التدمري يف دي�ر ع�د وثمود وطوف�ن نوح واأ�شب�ه ذلك مل ي�شل قط اإىل 
الأميني، ف�إن هذه النتف الي�شرية قّلم� تعزب عن اأحد من اأهل البدو اأو احل�شر؛ 
التف��شيل  تلك  يف  ال�ش�أن  واإمن�  الأمث�ل.  به  و�ش�رت  الأجي�ل  توارثته  مم�  لأنه� 
الدقيقة والكنوز املدفونة يف بطون الكتب فذلك هو العلم النفي�س الذي مل تنله 
يد الأميني ومل يكن يعرفه اإل القليل من الدار�شني. واإنك لتجد ال�شحيح املفيد 
يف  مثاًل  فرتى  الأرق�م:  طبق  الأرق�م  حتى  القراآن،  يف  حمرًرا  الأخب�ر  هذه  من 
ق�شة نوح عليه ال�شالم يف القراآن اأنه لبث يف قومه األف �شنة اإل خم�شني ع�ًم�، 
اأنه ع��س ت�شعم�ئة وخم�شني �شنة. وترى يف ق�شة  ويف �شفر التكوين من التوراة 
اأ�شح�ب الكهف عند اأهل الكت�ب اأنهم لبثوا يف كهفهم )ثالثم�ئٍة �شنني وازدادوا 
والقمرية.  ال�شم�شية  ال�شنني  بني عدد  م�  فرق  الت�شع هي  ال�شنون  وهذه  ت�شًع�) 
ق�له الزج�ج يعني بتكميل الك�شر. ف�نظر اإىل هذا احل�ش�ب الدقيق يف اأمة اأمية ل 

تكتب ول حت�شب.

كفاك بالعلم يف الأمي معجزة        يف اجلاهلية والتاأديب يف اليتم

�: رجل اأمُّمي بني اأظهر قوم اأميني. يح�شر م�ش�هدهم  نعم اإنه� لعجيبة حقًّ
ـ يف غري الب�طل والفجور ـ ويعي�س معي�شتهم م�شغوًل برزق نف�شه وزوجه واأولده، 
راعًي� ب�لأجر، اأو ت�جًرا ب�لأجر، ل �شلة له ب�لعلم والعلم�ء؛ يق�شي يف هذا امل�شتوى 
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اأكرث من اأربعني �شنة من عمره. ثم يطلع علين� فيم� بني ع�شية و�شح�ه� فيكلمن� 
مب� ل عهد له به يف �ش�لف حي�ته ومب� مل يتحدث اإىل اأحد بحرف واحد منه قبل 
ذلك، ويبدي لن� من اأخب�ر تلك القرون الأوىل م� اأخف�ه اأهل العلم يف دف�ترهم 
وقم�طرهم))). اأيف مثل هذا يقول اجل�هلون اإنه ا�شتوحى عقله وا�شتلهم �شمريه؟ 
اأّي منطق ي�شّوغ اأن يكون هذا الطور اجلديد العلمّي نتيجة طبيعية لتلك احلي�ة 
امل��شية الأمية؟ اإنه ل من��س يف ق�شية العقل من اأن يكون لهذا النتق�ل الطفرّي 

�شّر اآخر يمُلتم�س خ�رًج� عن حدود النف�س وعن دائرة املعلوم�ت القدية. 

واإن مالحدة اجل�هلية وهم اأجالف الأعراب يف الب�دية ك�نوا يف اجلملة 
اأ�شدق تعلياًل لهذه الظ�هرة واأقرب فهًم� لهذا ال�شر من مالحدة هذا الع�شر، 
اإذ مل يقولوا كم� ق�ل هوؤلء اإنه ا�شتقى هذه الأخب�ر من وحي نف�شه، بل ق�لوا 
اإنه لبد اأن تكون قد اأمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة، فدر�س منه� م� مل 

يكن قد در�س، وتعّلم م� مل يكن يعلم نث ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎمث  ]الأنع�م/05)[ نث چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍمث ]الفرق�ن/5[.

اأ�شت�ذه الروح الأمني. واكتتبه�،  ف�إنه در�شه�، ولكن على  ولقد �شدقوا؛ 
ولكن من �شحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ب�أيدي �شفرة، كرام بررة نث چ  ڇ   ڇ   

))) قم�طرهم: م� ي�شونون فيه كتبهم، جمع: ِقْمَطرة. )م).
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  
ڑک  ک  کمث  ]يون�س/6)[.

�شبيله�  اأن  الت�ريخية، ل جدال يف  الأنب�ء  من  القراآن  م� يف  �ش�أن  ذلك 
النقل ل العقل، واأنه� جتيء من خ�رج النف�س ل من داخله�.

ف�أّم� �ش�ئر العلوم القراآنية فقد يق�ل اإنه� من نوع م� يدرك ب�لعقل، فيمكن 
الراأي،  ب�دئ  � يف  يلوح حقًّ ب�لروية. وهذا كالم قد  اأو  ب�لفرا�شة  الذكي  ين�له�  اأن 

ولكنه ل يلبث اأن ينه�ر اأم�م الختب�ر.

ذلك اأن العقول الب�شرية له� يف اإدراك الأ�شي�ء طريق معنّيٌ ت�شلكه، وَحد 
حمدود تقف عنده ول تتج�وزه. فكل �شيء مل يقع حتت احل�س الظ�هر اأو الب�طن 
عن  اإي�ه  العقول  اإدراك  يكون  اإمن�  النف�س،  غريزة  يف  مركوًزا  يكن  ومل  مب��شرة، 
طريق مقدم�ت معلومة تو�شل اإىل ذلك املجهول، اإم� ب�شرعة كم� يف احلْد�س واإم� 
ببطء كم� يف ال�شتدلل وال�شتنب�ط واملق�ي�شة. وكل م� مل متّهْد له هذه الو�ش�ئل 
واملقدم�ت ل يكن اأن تن�له يد العقل بح�ل. واإمن� �شبيله الإله�م، اأو النقل عمن 

ج�ءه ذلك الإله�م.

الو�ش�ئل  ح��شرة  ك�نت  الت�ريخية  غري  املع�ين  من  القراآن  يف  م�  فهل 
واملقدم�ت يف نظر العقل؟
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ذلك م� �شي�أتيك نبوؤه بعد حني. ولكنن� نَعّجلمُ لك الآن مبث�لني من تلك 
اإع�دتهم� بعد: »اأحدهم�« ق�شم العق�ئد الدينية  املع�ين نكتفي بذكرهم� هن� عن 

»والث�ين« ق�شم النبوءات الغيبية.

احلقائق الدينية الغيبية ل �صبيل للعقل اإليها

ف�أم� اأمر الدين ف�إنَّ غ�ية م� يجتنيه العقل من ثمرات بحثه امل�شتقل فيه، 
دبره  ق�هًرا  اإلًه�  الع�مل  فوق هذا  اأن  يعلم  اأن  هو  له،  ال�شليمة  الفطرة  مع�ونة  بعد 
واأنه مل يخلقه ب�طاًل، بل و�شعه على مقت�شى احلكمة والعدالة. فالبد اأن يعيده 
ا. هذا هو كل م� ين�له  كرة اأخرى لين�ل كل ع�مل جزاء عمله اإن خرًيا واإن �شرًّ
العقل الك�مل من اأمر الدين. ولكن القراآن ل يقف يف ج�نبه عند هذه املرحلة، 
بل نراه ي�شرح لن� حدود الإي�ن مف�شلة، وي�شف لن� بدء اخللق ونه�يته، وي�شف 
ليح�شي  اإنه  َراأْيمُ عني، حتى  ك�أنهم�  واألوان عذابه�،  والن�ر  نعيمه�،  واأنواع  اجلنة 
عدة الأبواب، وعدة املالئكة املوكلة بتلك الأبواب. فعلى اأي نظرية عقلية بنيت 
هذه املعلوم�ت احل�ش�بية، وتلك الأو�ش�ف التحديدية؟ اإن ذلك م� ل يوحي به 
اإم� ب�طل فيكون من وحي اخلي�ل والتخمني، واإم� حق،  األبتة، بل هو  العقل 
فال ين�ل اإل ب�لتعليم والتلقني. لكنه احلق الذي �شهدت به الكتب وا�شَتْيقنه 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ     گ   گ   نثک   اأهله�  
پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   نث  ]املدثر/)3[  ںمث   ں   ڱ   ڱ  
نث ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ]ال�شورى/52[  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺمث  
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نثڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ]�س/69[  ڑ  ک       ک      کمث  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ےمث  ]يون�س/37[.

اأنباء امل�صتقبل قد ت�صتنبط باملقاي�صة الظنية ولكنها ل �صبيل فيها لليقني 
اإل بالوحي ال�صادق

واأم� النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيه� ذو العقل الك�مل؟ 
اإنه يتخذ من جت�ربه امل��شية م�شب�ًح� يك�شف على �شوئه ب�شع خطوات من جمرى 
احلوادث املقبلة، ج�عاًل ال�ش�هد من هذه مقي��ًش� للغ�ئب من تلك، ثم ي�شدر فيه� 
لو  به طبيعة احلوادث  تق�شي  م�  ق�ئاًل: »ذلك  حكمه حم�ًط� بكل حتفظ وحذر، 
اأن يبتَّ احلكم  اأم�  لي�س يف احل�شب�ن«.  م�  يقع  الأمور على طبيعته� ومل  �ش�رت 
ول  العلمية،  املقدم�ت  من  مقدمة  عليه  تدل  ل  فيم�  حتى  حتديًدا  ويحدده   � بتًّ
تلوح منه اأم�رة من الأم�رات الظنية الع�دية، فذلك م� ل يفعله اإل اأحد رجلني: 
اإم� رجل جم�زف ل يب�يل اأن يقول الن��س فيه �شدق اأو كذب، وذلك هو داأب 
فلن  عهًدا  اهلل  عند  اتخذ  رجل  واإم�  مني،  واملنجِّ افني  العرَّ من  املتنبئني  جهالء 
رجاًل  اإل  لهم�  ث�لث  ول  واملر�شلني،  الأنبي�ء  �شنة  هي  وتلك  عهده،  اهلل  يمُخلف 
يروي اأخب�ره عن واحد منهم�. ف�أي الرجلني تراه يف �ش�حب هذا القراآن حينم� 
يجيء على ل�ش�نه اخلرب اجل�زم مب� �شيقع بعد ع�م وم� �شيقع يف اأعوام، وم� �شيكون 
اأبد الدهر؟ ذلك وهو مل يتع�ط علم املعرفة والتنجيم  اأبد الدهر، وم� لن يكون 
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ول ك�نت اأخالقه ك�أخالقهم متثل الدعوى والتقحم، ول ك�نت اأخب�ره ك�أخب�رهم 
خليًط� من ال�شدق والكذب، وال�شواب واخلط�أ. بل ك�ن مع براءته من علم الغيب 
وقعوده عن طلبه وتكلفه، يجيئه عفًوا م� تعجز �شروف الدهر وتقلب�ته يف الأحق�ب 

املتط�ولة اأن تنق�س حرًف� واحًدا مم� ينبئ به       نثک  ک  ک  .  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    مث ]ف�شلت/)4 وم� بعده�[.

اأمثلة من النبوءات القراآنية 

ولن�شرد لك ه� هن� بع�س النبوءات القراآنية مع بي�ن �شيء من مالب�ش�ته� 
تلك  فتكوَن  ح��شرة  البعيدة  اأو  القريبة  مقدم�ته�  ك�نت  هل  لرتى  الت�ريخية؛ 
النبوءات من جن�س م� توحي به الفرا�شة والأملعية؟ و�شنح�شر الكالم يف ثالثة 
اأنواع: -)- م� يتعلق مب�شتقبل الإ�شالم يف نف�شه اأو يف �شخ�س كت�به ونبيه –2 

و3- م� يتعلق مب�شتقبل احلزبني: حزب اهلل وحزب ال�شيط�ن. 

)1( فيما يتعلق مب�صتقبل الإ�صالم وكتابه ور�صوله

اهلل  كتب  قد  الديَن  هذا  اأن  بي�ن  يف  ج�ء  م�  الأول)  النوع  )مث�ل 
نثې      و�شي�نته   اهلل حفظه  قد �شمن  القراآن  هذا  واأن  واخللود،  البق�ء  له 
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائ  ائ   ى   ى  
ېئ     ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   نثۆئ   ]الرعد/7)[  ېئمث   ېئ   ېئ  
ٻ   جئ.ٱ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ  
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ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ   نثڳ   ]اإبراهيم/24[   پمث  ٻ   ٻ   ٻ   
ڱمث ]احلجر/9[  اأتعلم متى واأين �شدرت هذه الب�ش�رات املوؤكدة، 

بل العهود الوثيقة؟

اإنه� اآي�ت مكية من �شور مكية. واأنت قد تعرف م� اأمر الدعوة املحمدية 
و�شد  لقراآنه،  ال�شتم�ع  قومه عن  من  اإعرا�س  كله�  �شنوات  ع�شر   ... مكة؟  يف 
لغريهم عن الإ�شغ�ء له، وا�شطه�د وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي اآمنت به، ثم 
مق�طعة له ولع�شريته وحم��شرتمُهم مدة غري ي�شرية يف �ِشعب من �شع�ب مكة، ثم 
موؤامرات �شّرية اأو علنية على قتله اأو نفيه. فهل للمرء اأن يلمح يف ثن�ي� هذا الليل 
احل�لك الذي طوله ع�شرة اأعوام، �شع�ًع� ولو �شئياًل من الرج�ء اأن يتنف�س �شبحه 
عن الإذن لهوؤلء املظلومني برفع �شوتهم واإعالن دعوتهم؟ ولو �ش�م امل�شلح تلك 
الب�رقة من الأمل يف جوانب نف�شه من طبيعة دعوته، ل يف اأفق احلوادث، فهل 
يتفق له يف مثل هذه الظروف اأن يربو يف نف�شه الأمل حتى ي�شري حكًم� ق�طًع�؟ 
وهبه امتالأ رج�ء بظهور دعوته يف حي�ته م� دام يتعهده� بنف�شه، فمن يتكفل له 
بعد موته ببق�ء هذه الدعوة وحم�يته� و�ْشَط اأمواج امل�شتقبل الع�تية؟ وكيف يجيئه 
اليقني يف ذلك وهو يعلم من عرب الزم�ن م� يفت يف ع�شد هذا اليقني؟ فكم من 
م�شلح �شرخ ب�شيح�ت الإ�شالح فم� لبثت اأ�شواته اأن ذهبت اأدراج الري�ح. وكم 
من مدينة ق�مت يف الت�ريخ ثم عفت ودر�شت اآث�ره� وكم من نبي قتل. وكم من 

ِق�س اأو بمُّدل. كت�ب فقد اأو انتمُ
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اآله و�شلم ممن ت�شتخفه الآم�ل  وهل ك�ن حممد �شلى اهلل عليه وعلى 
� يوحى اإليه نث ٹ   فيجري مع اخلي�ل؟ اإنه م� ك�ن قبل نبوته يطمع يف اأن يكون نبيًّ
ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦمث  ]الق�ش�س/86[ 

ول ك�ن بعد نبوته ي�شمن لنف�شه اأن يبقى هذا الوحي حمفوًظ� لديه نثی  
ٱ        . يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ    ی  
وم�  الإ�شراء/86  ]�شورة  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ    پ  پ      پ  ڀمث 

بعده�[.

فال بدَّ اإًذا من كفيل بهذا احلفظ من خ�رج نف�شه. ومن ذا الذي يلك 
هذا ال�شم�ن على الدهر املتقلب اململوء ب�ملف�ج�آت اإل رب الدهر الذي بيده زم�م 
احلوادث كله�، والذي قدر مبداأه� ومنته�ه�، واأح�ط علًم� مبجراه� ومر�ش�ه�؟ فلول 
ف�شل اهلل ورحمته املوعود بهم� يف الآية الآنفة مل� ا�شتط�ع القراآن اأن يق�وم تلك 

احلروب العنيفة التي اأقيمت، ول تزال تق�م عليه بني اآن واآن.

�َشِل الت�ريخ: كم مرًة تنكر الدهر لدول الإ�شالم وت�شلط الفج�ر على 
امل�شلمني ف�أثخنوا فيهم القتل، واأكرهوا اأممً� منهم على الكفر، واأحرقوا الكتب، 
وهدموا امل�ش�جد، و�شنعوا م� ك�ن يكفي القليل منه ل�شي�ع هذا القراآن كالًّ اأو 
و�شط هذه  فبقي يف  العن�ية حتر�شه  يد  اأن  لول  قبله؛  ب�لكتب  فمُعل  بع�ًش� كم� 
اآي�ته واأحك�مه. بل ا�ش�أل �شحف الأخب�ر  املع�مع رافًع� راي�ته واأعالمه، ح�فًظ� 
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اليومية: كم من القن�طري املقنطرة من الذهب والف�شة تنفق يف كل ع�م ملحو 
والإغراء  واخلداع  والبهت�ن  ب�لت�شليل  الإ�شالم  عن  الن��س  و�شد  القراآن  هذا 

نثڃ  ڃ  ڃ           تع�ىل  اهلل  ق�ل  مب�  اإل  ذلك  وراء  من  اأهله�  يظفر  ل  ثم 
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     

ڌ  ڎ  ڎمث  ]الأنف�ل/36[.

ذلك ب�أن الذي ي�شكه اأن يزول هو الذي ي�شك ال�شموات والأر�س اأن تزول.

ذلك ب�أنَّ اهلل نث ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   
نوره،  ِتمٌّ  وممُ اأمره،  ب�لغ  واهلل  ]التوبة/33[  ]ال�شف/9[  مث  ڱ   ڱڱ   ڱ  

فظهر و�شيبقى ظ�هًرا ل ي�شره من خ�لفه حتى ي�أتي اأمر اهلل.

عن  كله  الع�مل  وتعجيز  القراآن  بهذا  التحّدي  يف  ج�ء  م�  اآخر)  )ومث�ل 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   نثڀ    مبثله  الإتي�ن 
]الإ�شراء/88[   مث   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   

نث ېئ  ېئ  ىئمث ]البقرة/24[.

ف�نظر هذا النفي املوؤكد، بل احلكم املوؤّبد! هْل ي�شتطيع عربي يدري م� 
العرب مفتوح  امل�ش�جالت بني  اأن جم�ل  يعلم  ي�شدر هذا احلكم وهو  اأن  يقول 
على م�شراعيه، واأن الن�قد املت�أخر متى اأعمل الروية يف تعقب قول الق�ئل املتقدم 
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ل يمُعييه اأن يجد فيه ف�ئًت� لي�شتدرك؛ اأو ن�ق�ًش� ليكمل، اأو ك�ماًل ليزداد كم�ًل؟ 
وهم  ملن�ف�شته  وا  فيهبُّ الأدبية  حميتهم  يثري  اأن  التحّدي  بهذا  يخ�شى  يكن  اأمل 
اأن  على  تع�قدوا  بلغ�ئهم  من  اأن جم�عة  لو  ي�شنع  ع�ش�ه  وم�ذا  حذرون؟  جميٌع 
ي�شع اأحدهم �شيغة املع�ر�شة، ثم يتن�وله� �ش�ئرهم ب�لإ�شالح والتهذيب كم� ك�نوا 
يخرجوا  اأولهم، وهكذا، حتى  نق�شه  م�  ث�نيهم  فيكمل  ال�شعر،  نقد  ي�شنعون يف 
كالًم� اإن مل يبزه فال اأقل من اأن ي�ش�ميه ولو يف بع�س نواحيه؟ ثم لو طوعت له 
نف�شه اأن ي�شدر هذا احلكم على اأهل ع�شره فكيف ي�شدره على الأجي�ل الق�دمة 
رجل  اإليه�  يتقدم  ل  مغ�مرة  هذه  اإن  واجلن؟  الإن�س  على  بل  القي�مة،  يوم  اإىل 
يعرف قدر نف�شه اإل وهو م�لئ يديه من ت�ش�ريف الق�ش�ء، وخرب ال�شم�ء. وهكذا 
ّلط على العقول والأفواه، فلم  رم�ه� بني اأظهر الع�مل، فك�نت هي الق�ش�ء املربم �شمُ
يهمَّ مبع�ر�شته اإل ب�ء ب�لعجز الوا�شح، والف�شل الف��شح، على َمّر الع�شور والدهور.

�شخ�شه  حم�ية  لنبيه  به�  اهلل  ي�شمن  التي  الآية  تلك  ث�لث)  )ومث�ل 
والأمن على حي�ته حتى يبلغ ر�ش�لت ربه نث چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑمث  ]امل�ئدة/67[.

اإن هذا واأمي اهلل �شم�ن ل يلكه ب�شر، ولو ك�ن ملًك� حمّجًب� ت�شري احلفظة 
من  والعظم�ء  امللوك  من  الن��س  وراأى  راأين�  فكم  خلفه.  ومن  يديه  بني  من 
انظر  ولكن  والأعوان.  اجلنود  بهم  مواكبهم حتيط  وهم يف  الَغْيلة  يد  اختطفتهم 
مبلغ ثقة الر�شول بهذا الوعد احلق: روى الرتمذي واحل�كم عن ع�ئ�شة، وروى 
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الطرباين عن اأبي �شعيد اخلدري ق�ل: ك�ن النبي يمُحَر�س ب�لليل، فلم� نزلت هذه 
الآية ترك احلر�س وق�ل: »ي�أيه� الن��س ان�شرفوا فقد ع�شمني اهلل«.

� لقد ع�شمه اهلل منهم يف مواطن كثرية ك�ن خطر املوت فيه� اأقرب  وحقًّ
اإليه من �شراك نعله، ومل يكن له فيه� ع��شم اإل اهلل وحده.

من ذلك م� رواه ابن حب�ن يف �شحيحة عن اأبي هريرة، ورواه م�شلم يف 
�شحيحه عن ج�بر ق�ل: كن� اإذا اأتين� يف �شفرن� على �شجرة ظليلة تركن�ه� لر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم، فلم� كن� بذات الّرق�ع نزل نبي اهلل حتت �شجرة 
وعّلق �شيفه فيه�. فج�ء رجل من امل�شركني ف�أخذ ال�شيف ف�خرتطه))) وق�ل للنبي 
�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم: اأتخ�فني؟ ق�ل: ل. ق�ل: فمن ينعك مني؟ ق�ل: 
»اهلل ينعني منك. �شع ال�شيف« فو�شعه. وح�شبك اأن تعلم اأن هذا الأمن ك�ن يف 

الغزوة التي �شرعت فيه� �شالة اخلوف.

ومن اأعظم الوق�ئع ت�شديًق� لهذا النب�أ احلق ذلك املوقف املده�س الذي 
وولوا  امل�شلمون  انك�شف  وقد  الأعداء،  بني  منفرًدا  غزوة حنني،  النبي يف  وقفه 
مدبرين، فطفق هو يمُرك�س بغلته اإىل جهة العدو، والعب��س بن عبد املطلب اآخذ 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اإىل  امل�شركون  ف�أقبل  ت�شرع  األ  اإرادة  يكّفه�  بلج�مه� 
وعلى اآله و�شلم، فلم� َغ�شوه مل يفر ومل ينك�س، بل نزل عن بغلته ك�أمن� يكنهم 

))) اخرتط �شيفه: �شلَّه. )م).
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من نف�شه، وجعل يقول: »اأن� النبي ل كذب اأن� ابن عبد املطلب« ك�أمن� يتحداهم 
ويدلهم على مك�نه. فواهلل م� ن�لوا منه نياًل، بل اأيده اهلل بجنده، وكف عنه اأيديهم 
العب��س  عن  م�شلم  ورواه  ع�زب.  بن  الرباء  عن  ال�شيخ�ن  رواه  احلديث  بيده. 

و�شلمة بن الأكوع، ورواه اأحمد واأ�شح�ب ال�شنن عن غريهم هم اأي�ًش�. 

وهكذا اأمتع اهلل به اأمته فلم يقب�شه اإليه حتى بلَّغ الر�ش�لة واأدى الأم�نة، 
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   نثچ   قوله   عليه  اأنزل  وحتى 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]امل�ئدة/3[.

)2( فيما يت�صل مب�صتقبل املوؤمنني
)واإليك مث�ًل من النوع الث�ين)

يثبت  م�  الر�شل  اأنب�ء  من  امل�شلمني  على  يق�س  مكة  يف  القراآن  ك�ن 
هم الأمن والن�شر الذي ك�ن ملن قبلهم نث ے   ے  ۓ        ۓ   فوؤادهم، ويعدمُ
وم�  ]ال�ش�ف�ت/)7)  ۈمث  ۈ   ۆ   ۆ      . ۇ   ڭ   ڭ     . ڭ  

ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   نث  بعده�[ 
ڦمث  ]غ�فر/)5[ فلم� ه�جروا اإىل املدينة فراًرا بدينهم من الفنت ظنوا 
احلروب  ه�جمتهم  اأن  لبثوا  م�  ولكنهم  مه�جرهم،  م�أمنهم يف  وجدوا  قد  اأنهم 
كل  واأ�شبحت  اأ�شد،  خوف  اإىل  خوف  من  ف�نتقلوا  ج�نب،  كل  من  امل�شلحة 
اأمنيتهم اأن يجيء يوم ي�شعون فيه اأ�شلحتهم. ويف هذه الأوق�ت الع�شيبة ينبئهم 
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القراآن مب� �شيكون لهم من اخلالفة وامللك، عالوة على الأمن والطمئن�ن، فم� 
هذا؟ اأاأحالم واأم�ين؟ ل، بل وعد موؤكد ب�لق�َشم: نث ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
روى  ]النور/55[.  ڌمث   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ  
احل�كم و�شححه عن اأبي بن كعب ق�ل: مل� قدم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله 
وك�نوا ل  واحدة.  قو�س  العرب عن  رمتهم  الأن�ش�ر  واآوتهم  املدينة  واأ�شح�بمُه  و�شلم 
يبيتون اإل ب�ل�شالح ول ي�شبحون اإل فيه فق�لوا: اأترون اأن� نعي�س حيث نبيت اآمنني 
مطمئنني ل نخ�ف اإل اهلل؟ فنزلت الآية. وروى ابن اأبي ح�مت عن الرباء ق�ل: نزلت 

هذه الآية ونحن يف خوف �شديد.

اأنف�شهم  ال�شح�بة  ع�شر  يف  مع�نيه�  اأو�شع  على  ت�أويله�  ج�ء  كيف  ف�نظر 
لوا من بعد خوفهم اأمًن� ل  دِّ الذين وقع لهم خط�ب امل�ش�فهة يف قوله )منكم) فبمُ

خوف فيه: وا�شتمُخلفوا يف اأقط�ر الأر�س فورثوا م�ش�رقه� ومغ�ربه�.

الآية  يف  وقوله  ڄمث  ڦ    نث    الآية   هذه  يف  قوله  وت�أمل 
ڌ         ڍ.ڌ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   الأخرىنثچ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
کمث  ]احلج/40 وم� بعده�[. جتد فيه� نب�أ اآخر عن �شر م� يمُبتلى به املوؤمنون 

نث ی  ی  ی  جئ   اأعدائهـم عليهم  وت�شـّلط  اأر�شهم  انتق��س  اأحي�نً� من 
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حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتمث  ]اآل عمران/65)[  نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺمث ]الأنف�ل/53[.

)ومث�ًل اآخر):

نع امل�شلمون من دخول مكة ع�م احلديبية. وا�شرتطت عليهم قري�س اإذا  ممُ
ب.  رمُ زًل من كل �شالح اإل ال�شيوف يف القمُ ج�ءوه� يف الع�م املقبل اأن يدخلوه� عمُ
فهل ك�ن لهم اأن يثقوا بوف�ء امل�شركني بَعْقدهم وقد َبَلْوا منهم نكث العهود وقطع 
الأرح�م وانته�ك �شع�ئر اهلل؟ األي�شوا اليوم يحب�شون هديهم اأن يبلغ حمّله؟ فم�ذا 
هم �ش�نعون غًدا؟ على اأنهم لو �شدقوا يف متكني امل�شلمني من الدخول فكيف 
ي�أمن امل�شلمون ج�نبهم اإذا دخلوا عليهم دارهم جمردين من دروعهم وقوتهم، األ 
ا�شرتاط جتردهم  واآية ذلك  الفخ؟  اإىل  ا�شتدراجهم  يراد منه�  تكون هذه مكيدة 
اإىل  امل�شلمون  به  يطمئن  قد  �شالح  وهو  الِقراب،  يف  ال�شيف  اإل  ال�شالح  من 
ب�شه�مهم  ين�لوهم  اأن  ي�أمنون معه  ولكنه ل  ورم�حهم،  ب�أيديهم  ين�لوهم  لن  اأنهم 
ونب�لهم؛ يف هذه الظروف املريبة يجيئهم الوعد اجل�زم ب�لأمور الثالثة جمتمعة: 

نث ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ال�شعرية  وق�ش�ء  والأمن،  الدخول، 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   
ۉ  مث  ]الفتح/27[ فدخلوه� يف عمرة الق�ش�ء اآمنني، ولبثوا فيه� ثالثة 

اأي�م حتى اأمتوا عمرتهم وق�شوا من��شكهم.. احلديث اأخرجه ال�شيخ�ن.
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الهجرة،  امل�شلمني يف مكة قبل  امل�شركون يج�دلون  ث�لًث�): ك�ن  )ومث�ًل 
واأنتم  املجو�س.  غلبتهم  وقد  كت�ب،  اأهل  اأنهم  ي�شهدون  الروم  اإن  لهم  يقولون 
غلبت  كم�  ف�شنغلبكم  عليكم،  اأنزل  الذي  ب�لكت�ب  �شتغلبونن�  اأنكم  تزعمون 

.  ھ  ے.  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   نث ھ  الآية  فنزلت  الروم  ف�ر�س 
ڭ   ۇ  ۇ.  ۆ    ۈ  ۈمث  ]الروم/ وم� بعده�[.

ب�أمرين  اإخب�ًرا  معني  وقت  ك�ئن يف  وب�أنه  الن�شر  بهذا  الإخب�ر  ك�ن  لقد 
اأن دولة الروم ك�نت قد بلغت من  كل منهم� خ�رج عن متن�ول الظنون. ذلك 
زمت يف بالده� كم�  قر داره� وهمُ زيت يف عمُ ا يكفي من دلئله اأنه� غمُ ال�شعف حدًّ
اأنه� تقوم له� بعد ذلك  ق�ل تع�ىل نثۓ  ۓ  ڭمث ، فلم يكن اأحد يظن 
ب به  د الوقت الذي �شيكون له� فيه الن�شر. ولذلك كذَّ ق�ئمة، ف�شاًل عن اأن يحدِّ
امل�شركون))) وتراهنوا على تكذيبه. على اأن القراآن مل يكتف بهذين الوعدين، 
بل عززهم� بث�لث، حيث يقول نثې  ې  ې.   ى     ائمث  
اإ�ش�رة اإىل اأن اليوم الذي يكون فيه الن�شر هن�ك للروم على الفر�س �شيقع فيه ه�هن� 
الن�شرين يف حد ذاته  واإذا ك�ن كل واحد من  امل�شركني.  ن�شر للم�شلمني على 
يوم؟  يف  مقرتنني  بوقوعهم�  الظن  فكيف  ال�شتبع�د  اأ�شد  الن��س  عند  م�شتبعًدا 

لذلك اأكده اأعظم الت�أكيد بقوله: نث   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    

))) وردت الكلمة يف الطبعة املعتمدة »امل�شركني«. ولعل ال�شي�ق يقت�شي م� اأثبتن�ه من رفع الكلمة »امل�شركون«. )م).
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ڀ   ڀ   ڀ  مث ]الروم/6[.

ب�إجم�ع  الفر�س،  على  الغلبة  للروم  فتمت  وعده،  اهلل  �شدق  ولقد 
فيه  الذي وقع  اليوم  ن�شره� هو  يوم  ت�شع �شنني))). وك�ن  اأقلَّ من  املوؤرخني يف 
الن�شر للم�شلمني على امل�شركني يف غزوة بدر الكربى، كم� رواه التزمذي عن 

اأبي �شعيد، ورواه الطربي عن ابن عب��س وغريه.

)3( فيما يت�صل مب�صتقبل املعاندين 
وهذه اأمثلة من النوع الث�لث:

ا�شتع�شى اأهل مكة على النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم، فدع� 
الدع�ء  هذا  جواب  يف  القراآن  ق�له  م�  ف�نظر  يو�شف.  ك�شني  ب�شنني  عليهم 

ں   ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ.  ڳ   ڳ   گ   گ   نثگ  
ںمث  ]الدخ�ن/0) وم� بعده�[ فم�ذا جرى؟ اأ�ش�بهم القحط حتى اأكلوا العظ�م، 
وحتى جَعل الرجلمُ ينظر اإىل ال�شم�ء فريى م� بينه وبينه� كهيئة الدخ�ن من اجَلْهد. 

))) رب ق�ئل يقول: هال حدد القراآن عدد ال�شنني بلفظ اأ�شرح من لفظ الب�شع املرتاوح بني الثالث والت�شع، األي�س 
اهلل ب�أعلم بيوم الن�شر و�ش�عته، بله �شنته؟ فنقول: بلى، ولكن الن��س يف ا�شطالحهم احل�ش�بي ل يجرون على طريقة 
واحدة، فمنهم من يح�شب ب�ل�شم�س ومنهم من يح�شب ب�لقمر، ومنهم من يكمل الك�شور ومنهم من يلغيه�. فك�ن 
مقت�شى احلكمة التعبري ب�للفظ ال�ش�دق على كل تقدير ليكون اأقطع لكل �شبهة، واأبعد عن كل جدل ومك�برة. ثم 
اإنه رمب� تراخى الأمر بني ب�ش�ئر الن�شر ووق�ئعه الف��شلة، فيقع اختالف احل��شبني يف تعيني الوقت الذي ي�ش�ف اإليه 

الن�شر والغلبة، ولذا ح�شن التعبري بلفظ )يف ب�شع) دون اأن يق�ل )بعد ب�شع).
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ۇ  ۆ          ۆ   نث  ذلك  بعد  قوله  انظر  ثم  م�شعود.  ابن  عن  البخ�ري  رواه 
ۈۈ   ٴۇ    ۋ  .ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ېمث  ]الدخ�ن/5) 
َتر فيه� ثالث نبوءات اأخرى: ك�شف البوؤ�س عنهم، ثم عودتهم اإىل  وم� بعده�[ 
نه  َبيَّ كم�  كله  ذلك  ك�ن  وقد  ذلك.  بعد  منهم  النتق�م  ثم  ال�شيئ،  مكرهم 
احلديث ال�شحيح املذكور، ف�إنهم مل� ج�ءوا اإىل ر�شول اهلل ي�شت�شقون وت�شرعوا 
�شق�هم  ]الدخ�ن/2)[  نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ    مث  اهلل:  اإىل 
اهلل ف�أخ�شبوا، ولكنهم �شرع�ن م� ع�دوا اإىل عتوهم وا�شتكب�رهم، فبط�س اهلل بهم 

تل من �شن�ديدهم �شبعون، واأمُ�شر �شبعون.  البط�شة الكربى يوم بدر، حيث قمُ

وقد تكرر يف القراآن املكي اإنب�وؤهم بهذا النتق�م على �شور �شتى:

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   نثڳ   قوله  يف  كم�  ماًل  جممُ ي�أتي  فت�رة 
وقوله  ]الرعد/)3[  ہمث   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  

نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ   .  ۉ  ې   ېمث ]ال�ش�ف�ت/74) وم� بعده�[.

وت�رة يعني نوع العذاب ب�أنه الهزية احلربية كم� يف قوله نثۇئ  ۇئ   
مكة.  يف  الأنب�ء  عجيب  من  ترى  كم�  وهذا  ]القمر/45[))).  ۆئمث    ۆئ  
فراره�  توقع  عن  ف�شاًل  اجلموع،  والتق�ء  احلرب  فكرة  لأ�شل  جم�ل  ل  حيث 

))) ونحوه� م� ورد يف �شورة املزمل وهي من اأوائل م� نزل يف مكة  نث  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎمث ]املزمل/ 20[.
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وهزيته�، حتى اإن عمر  مل� نزلت هذه الآية جعل يقول: اأيُّ جمع هذا؟ ق�ل 
فلم� ك�ن يوم بدر راأيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم يقوله�. رواه 

ابن اأبي ح�مت وابن مردويه. وعجزه يف ال�شحيحني.

وت�رة ين�س على حوادث جزئية حمددة منه – وهذا اأعجب واأغرب– 
اأ�ش�طري  اإنه  القراآن  يف  يقول  ك�ن  الذي  الزنيم)))  الرجل  �ش�أن  يف  قوله  يف  كم� 
اأنفه يوم بدر.  نث ٱ  ٻ        ٻمث ]ن/6)[،  ف�أ�شيب ب�ل�شيف يف  الأولني 

وك�ن ذلك عالمة له يعريَّ به� م� ع��س. رواه الطربي وغريه عن ابن عب��س.

�ر قري�س م� ورد يف كف�ر اليهود. انظر كيف يقول  ونظري هذه الأنب�ء يف كفَّ
فيهم نثڃ  ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍمث ]اآل 

عمران/)))، وم� بعده�[ وقد فعل. ثم يقول نث ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کمث  ]اآل عمران/2))[. ويقول نث ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کمث  ]الأعراف/67)[.

في� عجًب� لهذه الآي�ت! هل ك�نت موؤلفة من حروف وكلم�ت اأم ك�نت 
ت به� اأيديهم فال فك�ك؟ األ  اأغالًل و�شعت يف اأعن�قهم اإىل الأبد، واأ�شف�ًدا �شدَّ
تراهم منذ �شدرت عليهم هذه الأحك�م اأ�شت�ًت� يف كل واد، اأذلء يف كل ن�د، مل 
تقم لهم يف ع�شر من الع�شور دولة، ومل جتمعهم قط بلدة. وهم اليوم على الرغم 

))) امل�شهور اأنه هو الوليد بن املغرية املخزومي الذي نزل فيه نث ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئمث ]املدثر/ ))[.
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دين  من ت�شخم ثروتهم امل�لية اإىل م� يقرب من ن�شف الرثوة الع�ملية ل يزالون م�شرَّ
تراهم يف  الدويالت. بل  يقيموا لأنف�شهم دويلة ك�أ�شغر  اأن  قني ع�جزين عن  ممزَّ
بالد الغرب امل�شيحية ي�ش�مون اأنواع اخل�شف والنك�ل، ثم تكون ع�قبتهم اجلالء 
عنه� مطرودين. وبالد الإ�شالم التي هي اأرحب اأر�س اهلل �شدًرا اإمن� تقبلهم رعية 

حمكومني ل �ش�دة ح�كمني.

وهل اأت�ك اآخر اأنب�ئهم؟
 � لقد زينت الآن لهم اأحالمهم اأن يتخذوا من »الأر�س املقد�شة« وطًن� قوميًّ
ت�أوي اإليه ج�لي�تهم من اأقط�ر الأر�س، حتى اإذا م� ت�ألف منهم هن�لك �شعب ملتئم 
ال�شمل وط�ل عليهم الأمد فلم يزعجهم اأحد، �شعوا اإىل رفع هذا الع�ر الت�ريخي 
عنهم ب�إع�دة ملكهم القدمي يف تلك البالد. وعلى برق هذا الأمل اأخذ اأفواج منهم 
اأو ثق�ًل.. فهل ا�شتط�عوا اأن  اإليه� زراف�ت ووحدانً�، وينزلون به� خف�ًف�  يه�جرون 
يتقدموا هذه اخلطوة الأوىل – اأو لعله� الأوىل والأخرية – م�شتندين اإىل قوتهم 
الذاتية؟ كال. ولكن م�شتندين اإىل »حبل من الن��س!!« فم�ذا تقول؟ قل: �شدق 
مبزاحمتهم  اأنهم  وهو  يظنون  الذي  ظنهم  اأم�  حديًث�.  اهلل  من  اأ�شدق  ومن  اهلل، 
لكهم  لل�شك�ن يف اأر�شهم ودي�رهم يهدون مل� يحلمون به من مزاحمتهم بعد يف ممُ
ل  يبدلوا كالم اهلل، ول مبدِّ اأن  يريدون  القت�د.  م� دونه خرط  و�شلط�نهم فذلك 
]الن�ش�ء/53[  نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  مث  لكلم�ته 

واهلل من ورائهم حميط.
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فذلكـة
ف�نظر اإىل عجيب �ش�أن النبوءات القراآنية كيف تقتحم حجب امل�شتقبل 
الدهر  يكون  وكيف  وت�أييًدا،  توقيًت�  احلوادث  طبيعة  يف  وتتحكم  وبعيًدا،  قريًب� 

م�شداًق� له� فيم� قل وكرث، وفيم� قرب وبعد؟

بل انظر اإىل جملة م� يف القراآن من النواحي الإخب�رية كيف يتن�ول به� 
حممد �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم م� وراء ح�شه وعقله من اأنب�ء م� ك�ن وم� 
�شواهد  قته  �شدَّ امل��شي  عن  فيه�  كلم� حدثن�  اأنه  وكيف  ك�ئن.  هو  وم�  �شيكون 
الت�ريخ، وكلم� حدثن� عن امل�شتقبل �شدقته اللي�يل والأي�م، وكلم� حدثن� عن اهلل 

ومالئكته و�شوؤون غيبه �شدقته الأنبي�ء والكتب.

ثم ا�ش�أل نف�شك بعد ذلك »اأَتَرَينَّ هذا الرجل الأمي ج�ء بهذا احلديث 
كله من عند نف�شه؟«، ت�شمْع منه� جواب البديهة الذي ل تردد فيه »اإنه ل بد اأن 
اطالع  فيه� على  واعتمد  وثيق  الأنب�ء من م�شدر علمي  ا�شتقى هذه  قد  يكون 
وا�شع ودر�س دقيق. ول يكن اأن تكون تلك الأنب�ء كله� وليدة عقله وثمرة ذك�ئه 
وعبقريته« واإل ف�أين هذا الذكي اأو العبقري الذي اأعط�ه الدهر عهًدا ب�أن يكون 
م، واأنب�ء امل�شتقبل  ع��شًم� لظنونه كله� من اخلط�أ يف ك�شف وق�ئع امل��شي مهم� قدمُ

مهم� بعد؟
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اإن الأنبي�ء اأنف�شهم – وهم يف الطبقة العلي� من الذك�ء والفطنة ب�شه�دة 
الك�فة – مل يظفروا من الدهر بهذا العهد يف اأقرب احلوادث اإليهم فقد ك�نوا فيم� 
عدا تبليغ الوحي اإذا اجتهدوا راأيهم فيم� غ�ب عن جمل�شهم اأ�ش�بت فرا�شتهم 
حيًن� واأخط�أت حيًن�. هذا يعقوب عليه ال�شالم نراه يتهم بنيه حني ج�ءوا على 
قمي�شه بدم كذب، ثم يعود فيتهمهم حني ق�لوا له اإن ابنك �شرق، فيقول 
لهم يف كل مرة نث ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈژژمث  ]يو�شف/8)[ 
. وهذا مو�شى عليه  وقد اأ�ش�ب يف الأوىل ولكنه يف الث�نية اتهمهم وهم بمُراآءمُ

ال�شالم نراه يقول للعبد ال�ش�لح نثہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ مث ]الكهف/69[ ثم ين�شى فال يطيق معه �شرًبا ول يطيع له اأمًرا.

وهذا حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ك�ن رمب� همَّ الن��س اأن ي�شللوه يف 
� اأنه بريء، حتى ينبئه العليم اخلبري. الأحك�م، فيدافع عن املجرم ظنًّ

ۈئ   ۆئ   نثۆئ   تع�ىل  قوله  ف�قراأ  ذلك  من  �شك  يف  كنت  ف�إن 
وم�  ]الن�ش�ء/05)  پمث   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ      . ۈئ 
� عدا ذات ليلة على م�شربة لرجل من  بعده�[ وقد �شح يف �شبب نزوله� اأن ل�شًّ
الأن�ش�ر يق�ل له رف�عة، فنقب م�شربته و�شرق م� فيه� من طع�م و�شالح. فلم� اأ�شبح 
الأن�ش�ري افتقد مت�عه حتى اأيقن اأنه يف بيت بني اأبريق وك�ن فيهم من�فقون، فبعث 
ابن اأخيه اإىل النبي ي�شكو اإليه. فق�ل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم: »�ش�أنظر يف 
ذلك«. فلم� �شمع بذلك بنو اأبريق ج�ءوا اإىل النبي فق�لوا: ي� ر�شول اهلل، اإن قت�دة 
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ابن النعم�ن وعَمه رف�عة عمدا اإىل اأهل بيت من� اأهل اإ�شالم و�شالح، يرمونهم 
ب�ل�شرقة من غري بينة ول ثبت. فج�ء قت�دة فق�ل له النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله 
كر منهم اإ�شالم و�شالح ترميهم ب�ل�شرقة  و�شلم: ي� قت�دة »َعَمدت اإىل اأهل بيت ذمُ
على غري َثَبت وبينة!« فرجع قت�دة اإىل عمه ف�أخربه، فق�ل عمه: اهلل امل�شتع�ن. ثم 
مل تلبث اأن نزلت الآية تبني للنبي خي�نة بني اأبريق، وت�أمره ب�ل�شتغف�ر مم� ق�ل 

لقت�دة. احلديث رواه التزمذي، وق�ل احل�كم �شحيح على �شرط م�شلم.

بل ا�شمع قوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم عن نف�شه فيم� يرويه اأحمد 
� اأَن� َب�َشٌر ِمْثلكْم« واإن الظن يخطئ وي�شيب. ولكن م� قلت لكم  وابن م�جه: »اإمنَّ
. فلعل  »ق�ل اهلل« فلن اأكذب على اهلل«. وقوله: »اإمن� اأن� ب�شر. واإنكم تخت�شمون اإيلَّ
ف�أق�شي له على  اأنه �ش�دق  اأحلن بحجته من بع�س، ف�أح�شب  اأن يكون  بع�شكم 
نحو م� اأ�شمع. فمن ق�شيت له بحق م�شلم ف�إمن� هي قطعة من الن�ر. فلي�أخذه� اأو 
ليرتكه�«. رواه م�لك وال�شيخ�ن واأ�شح�ب ال�شنن. فمن ك�ن هكذا ع�جًزا بنف�شه 
اأ�شخ��شهم�  راأى  بلده وقد  م� وقع بني خ�شمني يف زمنه ويف  اإدراك حقيقة  عن 

و�شمع اأقوالهم�، هو بال �شك اأ�شد عجًزا عن اإدراك م� ف�ت وم� هو اآت.

ةمُ الغيب))) تنطفئ عنده� م�ش�بيح الفرا�شة والذك�ء، فال يدنو  قَّ تلك هي �شمُ
اأ�ش�ب احلق مرة اأخط�أه  اإن  العقل منه� اإل وهو ح�طبمُ ليٍل وخ�بطمُ ع�شواَء)2): 

ةمُ الغيب: بمُعد  م�ش�فته. )م). قَّ ))) �شمُ
)2) املق�شود: اإل وهو ع�جز عن الروؤية. )م).
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ال�شواب  ي�ش�دفه من  الذي  اأن  اأخط�أه ع�شرات. على  مرات  اأ�ش�به  واإن  مرات، 
به  تذهب  اأن  ع�شى  بل  والتبديل،  التغيري  من  مع�شوًم�  ببق�ئه  الوثوق  يكن  ل 

ريح امل�ش�دفة كم� ج�ءت به ريح امل�ش�دفة نث ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈمث ]الن�ش�ء/82[.
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املرحلة الث�نية من البحث

بيان اأن حممًدا لبد اأن يكون اأخذ القراآن عن معلم، 
والبحث يف الأو�صاط الب�صرية عن ذلك املعلم 

ل من��س اإًذا للب�حث عن م�شدر القراآن من تو�شيع دائرة بحثه، ف�إذا مل 
يظفر مبطلبه عند �ش�حب القراآن يف ن�حية عقله وفرا�شته، وجب اأن يلتم�شه – واأن 
اأن  املتكلم بكالم م� ل يعدو  تعليمه ودرا�شته؛ لأن  ن�حية  – يف  به حتًم�  يظفر 

يكون ق�ئاًل له اأو ن�قاًل. ول ث�لث لهم�.

العلم  اإىل كتب  بنف�شه  يرجع  يكن ممن  القراآن مل  اإن �ش�حب هذا  نعم 
�، فم� ك�ن يوًم�  � وع��س اأميًّ � ن�ش�أ اأميًّ ودواوينه، لأنه ب�عرتاف اخل�شوم كم� ولد اأميًّ
من الأي�م يتلو كت�بً� يف قرط��س ول يخطه بيمينه. فال بد له من معلم يكون قد 
وقفه على هذه املع�ين ل بطريق الكت�بة والتدوين بل بطريق الإمالء والتلقني. 

هذا هو حكم املنطق.

�شتقول: فمن هو ذلك املعّلم؟

نقول: هذا هو ال�شطر الث�ين من م�ش�ألة القراآن.

واأنت اإذا ت�أملت فيم� �شقن�ه لك من الرباهني على ال�شطر الأول وجدت 
بج�نب كل منه� بره�نً� اآخر على هذا ال�شطر الث�ين، وعرفت من هو ذلك املعلم؟ 
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غري اأنن� نحب اأن نزيدك به معرفة حتى تقول معن� فيه: »م� هذا ب�شًرا، اإن هذا اإل 
ملك كرمي، مبّلغ عن رب الع�ملني«.

البحث عنه بني الأميني: ل يكون اجلهل م�صدًرا للعلم

اأّم� اأن حممًدا �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم مل يكن له معلم من قومه 
الأميني فذلك م� ل �شبهة فيه لأحد، ول نح�شب اأحًدا يف ح�جة اإىل ال�شتدلل 
بطون  ك�نوا خرجوا من  ب�أنهم  عليهم  ي�شهد  الذي  »الأمية«  ا�شم  من  ب�أكرث  عليه 
اأمه�تهم ل يعلمون من اأمر الدين �شيًئ�. وكذلك ا�شم »اجل�هلية« الذي ك�ن اأخ�س 
اأ�ش��س هذا العلم يف  الألق�ب بع�شر العرب َقبل الإ�شالم. فهوؤلء الذين فقدوا 
اأنف�شهم حتى ا�شتمُقَّ لهم من اجلهل ا�شم، كيف يحملون و�ش�م التعليم فيه لغريهم، 
بله التعليم ملعلمهم الذي و�شمهم ب�جلهل غري مرة يف كت�به، و�شرد جه�لتهم يف 
غري �شورة من هذا الكت�ب، حتى قيل: اإذا �شّرك اأن تعلم جهل العرب ف�قراأ م� 

بعد امل�ئة من �شورة الأنع�م.

واأم� اأنه مل يكن له معلم من غريهم فح�شب الب�حث فيه اأن نحيله على 
الت�ريخ وندعه يقلب �شفح�ت القدمي منه واحلديث. والإ�شالمي منه والع�مَلي، ثم 
ن�ش�أله هل قراأ فيه �شطًرا واحًدا يقول اإن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب لقي 
قبل اإعالن نبوته فالنً� من العلم�ء فجل�س اإليه ي�شتمع من حديثه عن علوم الدين، 

ومن ق�ش�شه عن الأولني والآخرين؟
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لي�س علين� نحن اأن نقيم بره�نً� اأكرب من هذا التحدي لإثب�ت اأن ذلك 
مل يكن، واإمن� على الذين يزعمون غري ذلك اأن يثبتوا اأن ذلك قد ك�ن. ف�إن ك�ن 

عندهم علم فليخرجوه لن� اإن ك�نوا �ش�دقني.

البحث عنه بني اأهل العلم

ل نقول اإنه عليه ال�شالم مل يلَق ومل ير بعينه اأحًدا من علم�ء هذا ال�ش�أن 
ل قبل دعوى النبوة ول بعده�. فنحن قد نعرف اأنه راأى يف طفولته راهًب� ا�شمه 
»َبِحريا« يف �شوق بمُ�شَرى ب�ل�ش�م، واأنه لقي يف مكة نف�شه� ع�ملً� ا�شمه وَرقة بن نوفل، 
وك�ن هذا على اإثر جميء الوحي العلني له وقبل اإعالن نبوته بثالثني �شهًرا. كم� 
املدينة.  والن�ش�رى يف  اليهود  علم�ء  من  كثرًيا  نبوته  اإعالن  بعد  لقي  اأنه  نعرف 
عي دعوى حمدودة، نقول: اإنه مل يتلق عن اأحد من هوؤلء العلم�ء ل  ولكنن� ندَّ

قبل ول بعد، واإنه قبل نبوته مل ي�شمع منهم �شيًئ� من هذه الأح�ديث األبتة. 

اأم� الذين لقوه بعد النبوة فقد �شمع منهم و�شمعوا منه. ولكنهم ك�نوا له 
�ش�ئلني وعنه اآخذين، وك�ن هو لهم معلًم� وواعًظ� ومنذًرا ومب�شًرا.

ا م�شتوًرا، بل ك�ن  واأم� الذين راآهم قبل ف�إن اأمر لق�ئه اإي�هم مل يكن �شرًّ
ال�ش�م،  راهب  راأى  له حني  رفيًق�  اأبو ط�لب  �ش�هد: فك�ن عمه  مرة  معه يف كل 
ه خديجة رفيقة له حني يلقى ورقة. فم�ذا �شمعه هذان الرفيق�ن من  وك�نت زوجمُ
علوم الأ�شت�ذين؟ هاّل حدثن� الت�ريخ بخرب م� جرى؟ وم�له ل يحدثن� هذا احلديث 
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الَعَجب الذي جمع يف تلك اللحظة الق�شرية علوم القراآن وتف��شيل اأخب�ره فيم� 
الوا�شحة  احلجة  هذه  من  خ�شومه  يتخذ  مل  ومل�ذا  ونه�يته!!  الع�مَل  بداية  بني 
�شالًح� ق�طًع� حلجته مع �شدة �شعيهم يف هدم دعواه، والتج�ئهم لأوهن ال�شبه�ت 
يف تكذيبه، وقد ك�ن هذا ال�شالح اأقرب اإليهم، وك�ن وحده اأم�شى يف اإبط�ل اأمره 

من كل م� جل�أوا اإليه من مه�ترة ومك�برة.

اإن �شكوت الت�ريخ عن ذلك كله حجة ك�فية على عدم وجوده؛ لأنه لي�س 
من الَهن�ت))) الهّين�ت التي يتغ��شى عنه� الن��س الواقفون لهذا الأمر ب�ملر�ش�د.

على اأن الت�ريخ مل ي�شكت، بل نب�أن� مب� ك�ن من اأمر الرجلني: فقد حدثن� 
عن راهب ال�ش�م اأنه مل� راأى هذا الغالم راأى فيه من �شيم� النبوة الأخرية وِحْليته� 
�ش�أن  له  الغالم �شيكون  اإن هذا  ق�ئاًل:  بتب�شري عمه  اأنطقه  م�  امل��شية  الكتب  يف 
ه عليه النبي من �شفة الوحي وجد فيه�  عظيم. وحدثن� عن ورقة اأنه مل� �شمع م� ق�شَّ
من خ�ش�ئ�س الن�مو�س الذي نزل على مو�شى م� جعله يعرتف بنبوته، ويتمنى اأن 

يعي�س حتى يكون من اأن�ش�ره.

فمن عرف للت�ريخ حرمته واآمن بوق�ئعه كم� هي، ك�نت هذه الوق�ئع حجة 
لن� عليه. ومن مل ي�شتْحِي اأن يزيد يف الت�ريخ حرًف� من عنده فيقول اإن حممًدا 
ل م� ي�ش�ء، وليعلم اأنه �شوف يمُخرج لن� بهذه الزي�دة  �شم ال�شم�ع اإىل اللق�ء فليتقوَّ

))) الَهن�ت: هي ال�شرور و�شروب الف�ش�د. )م).
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راأى  رجاًل  اأن  يعقل  كيف  اإذ  اأوله؛  واآخره  اآخره،  اأوله  ب  يكذِّ متن�ق�ًش�  ت�ريًخ� 
عالم�ت النبوة يف امرئ فب�شره به� قبل وقوعه�، اأو اآمن به� بعد وقوعه�، تط�وعه 

نف�شه اأن يقف من �ش�حب هذه النبوة موقف املر�شد املعلم! ف�أين يذهبون؟!

موقف حممد  من العلماء موقف امل�صحح ملا حرفوا، الكا�صف ملا كتموا
على اأنن� نعود فن�ش�أل: هل ك�ن يف العلم�ء يومئذ من ي�شلح اأن تكون له 

على حممد وقراآنه تلك اليد العلمية؟

الذي  الوحيد  الت�ريخي  الأثر  هو  القراآن  »اإن  اأنف�شهم:  امللحدون  يقول 
ال�شحيح)))  اأ�شدق متثيل«. وهذه كلمة حق يف حدود معن�ه�  يثل روح ع�شره 
حفظه�  التي  ال�شورة  تلك  ا�شتجالء  اإىل  وندعوهم  ب�عرتافهم  ن�أخذهم  فنحن 
الزهراوْين)2):  فليقرءوا  ع�شره.  لعلم�ء  وا�شًح�  مث�ًل  الن��شعة  مراآته  يف  القراآن 
العق�ئد  والن�ش�رى يف  اليهود  لعلم�ء  املح�ورة  فيهم� من  وم�  واآل عمران،  البقرة 
والتواريخ والأحك�م. اأو ليقرءوا م� �ش�ءوا من ال�شور املدنية اأو املكية التي فيه� ذكر 
اأهل الكت�ب، ولينظروا ب�أي ل�ش�ن يتكلم عنهم القراآن، وكيف ي�شور لن� علومهم 
اجلرائم  ب�أنه�  واأعم�لهم  واخلراف�ت،  ال�شاللت  ب�أنه�  وعق�ئدهم  اجله�لت،  ب�أنه� 

واملنكرات.

))) وهو اأنه يثله� ول يتمثله�. واإن �شئت فقل اإنه يثله� اأ�شدق متثيل، ثم يثِّل به� اأنكى متثيل.
)2) �شّم�هم� النبي  بهذا ال�شم لنورهم� وهدايتهم� وعظم اأجرهم�. )م).
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ف�إن اأنت اأحببت زي�دة البي�ن ف�إليك منوذًج� من و�شفه وتفنيده لأغالطهم 
ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ   نثژ   الت�ريخية  ومغ�لط�تهم 
عمران/65[  ]اآل  ڱمث   ڳ      ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  

ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ    نث 

ڱ        ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   نثڳ   ]البقرة/40)[  ۉمث  ۅ    ۅ   ۋ 

ڱمث ]اآل عمران/96[)))، نث ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦمث ]اآل عمران/93[)2).

چ   ڃ    نثڃ   الدينية  خلراف�تهم  وتفنيده  و�شفه  من  طرف  وهذا 
ٱ   نث  ]البقرة/02)[)4)  ڀمث  ڀ    نثپ   ]ق/38[)3)  چمث 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀمث ]اآل عمران/)8)[ 
نث ۉ  ې  ې  ې  ېمث  ]امل�ئدة/64[ نثڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

نثٱ  ٻ   ]التوبة/30[  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀمث 
ٹ   ٹ   ٹ   پ–ٹ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڦ–    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    

))) وهي جواب عن قولهم ِقبلتن� قبل ِقبلتكم.
)2) وهي رد لدعواهم اأن الإبل ك�نت حمرمة على اإبراهيم.

)3) وهي تكذيب لقولهم اإن اهلل بعد اأن خلق اخللق يف �شتة اأي�م ا�شرتاح يف اليوم ال�ش�بع.
� بل ك�ن �ش�حًرا يركب الريح. )4) وهي تربئة له من زعمهم اأنه مل يكن نبيًّ
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ک  ک  گمث ]امل�ئدة/8)، 72 وم� بعده�[ نث ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
القراآن  ر  �شوَّ كيف  ف�نظر  عمران/64[  ]اآل  ڍمث  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    
ال�شرك  ط�بع  ك�ن  فقد  الن�ش�رى،  علم�ء  ول�شيم�  زمنه  يف  الدين  علم�ء  عقيدة 
يف دي�نتهم ل يخفى على اأحد، حتى اإن الأميني فطنوا له ف�تخذوا منه عزاء لهم 

.  ۅ   نث  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   �شركهم  يف 
اتخذوا منه حجة على  بعده�[ بل  وم�  ]الزخرف/ 57  ۅ   ۉ  ۉ   ې  مث 
فق�لوا  اإليه  ي�شبق  مل  الدين  يف  بدع  القراآن  اإليه  دع�هم  الذي  التوحيد  اأن 
نث ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  مث  ]�س/7[ يعنون ملة الن�شرانية. وهذه �شل�شلة 

نث ٱ  ٻ  ٻ     اأخرى من جرائمهم ي�شرده� القراآن متوا�شلة احللق�ت 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀمث . اإىل اأن ق�ل: 

نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  .  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
.  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   نثۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ     اأن ق�ل:  اإىل  ڃمث  

ې  ې  ې  ې    ى    مث ]الن�ش�ء/55) وم� بعده�[.

فهل ترى يف هذا كله �شورة اأ�ش�تذة يتلقى عنهم �ش�حب القراآن علومه؟ 
اأم ب�لعك�س ترى منه معلًم� ي�شحح لهم اأغالطهم وينَعى عليهم �شوء ح�لهم.
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لكن  الرا�شخني.  العلم�ء  من  قليل  الكت�ب  اأهل  يف  ك�ن  اأنه  ننكر  ل 
الرا�شخون يف العلم منهم اآمنوا ب�لقراآن وبنبي القراآن نثپ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ مث ]الرعد/43[ فلو ك�نوا له معلمني 

لآمنوا ب�أنف�شهم بدل اأن يومنوا به.

لط�لبيه  مبذوًل  يومئذ  العلم�ء  فن�ش�أل: هل ك�ن علم  اأخرى  مرة  ولنعد 
مب�ًح� ل�ش�ئليه؟ اأم ك�ن حر�شهم على هذا العلم اأ�شد من حر�شهم على حي�تهم، 
وك�نوا ي�شنون به حتى على اأبن�ئهم ا�شتبق�ء لري��شتهم اأو طمًع� يف من�شب النبوة 

الذي ك�نوا ي�شت�شرفون له يف ذلك الع�شر؟

لن�شتنطق القراآن الذي ر�شيه امللحدون حكًم� بينن� وبينهم، ف�إنه يكفين� 
موؤونة اجلواب عن هذا ال�شوؤال. وه� هو ذا يقول لن�: اإنهم ك�نوا يف �شبيل ال�شن 

بكتبهم وعلومهم ل يتورعون عن منكر، فك�نوا ت�رة نث  ٹ  ڤ  ڤ   
وت�رة  ]البقرة/79[  ڄمث   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

نث  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿمث ]اآل عمران/78[ وت�رة نثۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ويخفون  بع�شه�  فيظهرون  الكتمُب  يبرتون  وت�رة  ]امل�ئدة/)4[  ڭمث  

ڤ   ڤڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   نث  بع�شه� 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦمث ]الأنع�م/)9[ وت�رة يح�جون مبحفوظهم ف�إذا قيل 
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بهتوا  ]اآل عمران/93[  نثڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چمث   لهم 
فلم يجيبوا. ورمب� ج�ءوا به� فقرءوا م� قبل ال�ش�هد وم� بعده و�شرتوا بكفهم مك�ن 
الن�س املج�دل فيه، كم� وقع يف ق�شة الرجم. انظر �شحيح البخ�ري يف تف�شري الآية 

الآنفة.

فج�ء القراآن يرميهم علًن� ب�لّلب�س والكتم�ن نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   
]اآل عمران/)7[  بل ج�ء ك��شًف�  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  مث   

نث ڤ  ڤ   ڦ   فيه  اختلفوا  فيم�  مل� كتموه، ح�كًم�  مبيًن�  �شرتوه،  مل� 
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

ڃ  مث  ]امل�ئدة/5)[. نث جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    

خت  مت  ىت  يتمث  ]النمل/76[  نث وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

حئ   جئ     . ی  ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبمث  ]النحل/63 وم� بعده�[.

انظر اإىل هذه الآي�ت من �شورتي النحل والنمل املكيتني كيف جَعلت 
ل  اأوَّ اأهل الكت�ب، بل جعلته  بي�ن م� اختلف فيه  القراآن الأ�ش��شية  من مق��شد 

تلك املق��شد حيث بداأْت به، وثّنت ب�لهدى والرحمة للموؤمنني.
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ه من زعم اأن له معلًما من الب�صر فلُي�َصمِّ

ونعود للمرة الث�لثة فنقول ملن يزعم اأن حممًدا ك�ن يعلمه ب�شر: قل لن� م� 
ا�شم هذا املعّلم! ومن ذا الذي راآه و�شمعه؟ وم�ذا �شمع منه؟ ومتى ك�ن ذلك؟ 
واأين ك�ن؟ ف�إن كلمة »الب�شر« ت�شف لن� هذا الع�مَل الذين ي�شون على الأر�س 
مطمئنني؛ ويراهم الن��س غ�دين ورائحني. فال ت�شمع دعواه� بدون حتديد وتعيني. 
بل يكون مثل مدعيه� كمثل الذين يخلقون هلل �شرك�ء ل وجود لهم اإل يف اخلي�ل 

والوهم. فيق�ل له كم� قيل لهم نثەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ   ېئ     ېئ  ىئمث  ]الرعد/33[.

بل نقول هل ولد هذا النبي يف املريخ، اأو ن�ش�أ يف مك�ن ق�شي عن الع�مل، 
فلم يهبط على قومه اإل بعد اأن بلغ اأ�شده وا�شتوى، ثم ك�نوا بعد ذلك ل يرونه اإل 
يهم؟  �شِّ مل�ًم�؟ اأمل يولد يف حجورهم؟ اأمل يكن ي�شي بني اأظهرهم، يمُ�شبِّحهم ويمُ

ڭ     ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   نث  ورحيله؟  ِحلِّه  يف  ب�أعينهم  يرونه  يكونوا  اأمل 
ڭمث  ]املوؤمنون/69[.

من �صاقت به دائرة اجلد مل ي�صعه اإل ف�صاء الهزل، وكان العي اأ�صرت له من النطق

عت لهم اأنف�شهم اأن يقولوا هذه الكلمة نثٻ  پ   نعم اإن قومه قد طوَّ
]النحل/03)[ ولكن هل تراهم ك�نوا يف هذه الكلمة ج�دين، وك�نوا  پمث  
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ك�ن  م�  اإنهم  كال  العلمية؟  املنـزلة  تلك  له  عرفوا  ب�شر حقيقي  اإىل  به�  ي�شريون 
يعنيهم اأن يكونوا ج�دين حمقني. واإمن� ك�ن كل همهم اأن يدرءوا عن اأنف�شهم معرة 
ال�شكوت والإفح�م، ب�أي �شورة تتفق لهم من �شور الكالم: ب�ل�شدق اأو ب�لكذب، 

ب�جلد اأو ب�للعب.

وم� اأدراك من هو ذلك الب�شر الذي ق�لوا اإنه يعلمه؟

اأحت�شب اأنهم اجرتءوا اأن ين�شبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كال فقد راأوا 
اأنف�شهم اأو�شح جهاًل من اأن يعّلموا رجاًل ج�ءهم مب� مل يعرفوا هم ول اآب�وؤهم.

اأم حت�شب اأنهم مل� وجدوا اأر�س مكة مقفرة من علم�ء الدين والت�ريخ يف 
عهد البعثة املحمدية، عمدوا اإىل رجل من اأولئك العلم�ء يف املدينة اأو يف ال�ش�م 
اأو غريهم� فن�شبوا ذلك التعليم اإليه؟ كال اإن األ�شنتهم مل تط�وعهم على النطق 

بهذه الكلمة اأي�ًش�.

فمن ذا اإّم� ل..؟

اأن يلتم�شوا �شخ�ًش� يتحقق فيه �شرط�ن:  اأنف�شهم م�شطرين  لقد وجدوا 
ويلي  يالقيه  اأنه  دعوى  عنهم  لرتوج  نف�شه�  مكة  �شك�ن  من  يكون  اأن  اأحدهم� 
عليه بمُكرة واأ�شياًل. وث�نيهم� اأن يكون من غري جلدتهم وِملتهم ليمكن اأن يق�ل 
اأين  اأتدري  اإن عنده علم م� مل يعلموا. وقد التم�شوا هذه الأو�ش�ف فوجدوه�، 

اد رومّي!! وجدوه�؟ يف حدَّ
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تلك  تعرفه  ول  والأ�شواق،  احلوانيت  تعرفه  غالًم�  مكة  يف  وجدوا  نعم 
 � � مثلهم، بل ك�ن ن�شرانيًّ � ول وثنيًّ العلوم يف قليل ول كثري. غري اأنه مل يكن اأميًّ
ملحمد،  اأ�شت�ًذا  يكون  اأن  زعمهم  يف  خليًق�  ذلك  اأجل  من  فك�ن  ويكتب.  يقراأ 
وب�لت�يل اأ�شت�ًذا لعلم�ء اليهود والن�ش�رى والع�مل اأجمعني، ولئن �ش�ألتهم هل ك�ن 
ذلك الغالم ف�رًغ� لدرا�شة الكتب ومتحي�س اأ�شيله� من دخيله�، ورد مت�ش�بهه� اإىل 
حمكمه�؟ وهل ك�ن مزوًدا يف عقله ول�ش�نه بو�ش�ئل الفهم والتفهيم؟ لعرفت اأنه 
ك�ن حداًدا منهمًك� يف مطرقته و�شندانه، واأنه ك�ن ع�مّي الفوؤاد ل يعلم الكت�ب 
اإل اأم�يّن، اأعجمي الل�ش�ن ل تعدو قراءته اأن تكون رط�نة ل يعرفه� حممد ول اأحد 
من قومه. لكن ذلك كله مل يكن ليحول بينه وبني لقب الأ�شت�ذية الذي منحوه 

اإي�ه على رغم اأنف احل��شدين!

وهكذا  الهزل.  ف�ش�ء  اإل  و�شعهم  فم�  اجلد  دائرة  بهم  �ش�قت  هكذا 
يقول:  كَمَثل من  َمَثلمُهم  فك�ن  العقل،  وق�ر  هزلهم حتى خرجوا عن  اأمعنوا يف 
اإن العلم يمُ�شتقى من اجلهل، واإن الإن�ش�ن يتعلم كالمه من الببغ�ء! وكفى بهذا 

هزية وف�شيحة لق�ئله نثپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  مث ]النحل/03)[.

نعم اإنهم راأوا يف هذا الأ�شلوب من حالوة الفك�هة وامللحة م� ي�شيغ مرارة 
ي�شفي  م�  وال�شخرية  التهكم  من  اخلي�لية  ال�شورة  هذه  وراأوا يف  والب�طل.  الزور 
اأن يف طّي هذه  اأفواههم، ولكنهم م� دروا  �شدورهم ويجعلهم يت�ش�حكون مبلء 
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ال�شخرية �شخرية بهم، واأنهم قد �شهدوا فيه� على اأنف�شهم اأنهم اأجهل الأمم، واأن 
� ـ اأهل لأن يق�ل عنه اإن عنده من العلم  كل غريب عنهم ـ ولو ك�ن غالًم� �شوقيًّ
م� لي�س عندهم. في� له من نطق ك�ن العّي يف مو�شعه خرًيا لهم واأ�شرت عليهم، 
وي� له من �شالح اأرادوا اأن يجرحوا به خ�شمهم، فجرحوا به اأنف�شهم من حيث ل 

ي�شعرون.

اإىل  قوة  الته�م  بهذا  زادوه  واهلل  فقد  يخ��شمونه  ك�نوا  الذي  احلق  اأم� 
اإليه  ين�شب  اأن  الب�شر يكن  يلتم�شون واحًدا من  اأنهم حني خرجوا  قوته. ذلك 
� خ�رج حدود  تعليميًّ له م�شدًرا  اأن يفرت�شوا  ي�شتطيعوا  العلم املحمدي مل  هذا 
هد بذلوه من حيلتهم واآخَر �شهم رموه من ِكن�نتهم اأن ج�ءوا  قريته، بل ك�ن اآخر جمُ
من بني ظهرانيهم بهذا الغالم الذي عرفت خربه. في� ليت �شعري لو ك�ن لهذا 
� كم� اأرادوا اأن ي�شفوه فم� الذي منعهم اأن ي�أخذوا  الغالم اأن يكون مرجًع� علميًّ
عنه كم� اأخذ �ش�حبهم؟ وبذلك ك�نوا ي�شرتيحون من عن�ئه ويداوونه من جن�س 
الت�ريخ �شرف  فين�ل يف  للع�مَل �شفحته  اأن يبدي  الغالَم  دائه، بل م� منع ذلك 
الأ�شت�ذية، اأو يتوىل بنف�شه تلك القي�دة الع�ملية؟ وي� ليت �شعري مل�ذا مل ين�شبوا 
تلك العلوم الغريبة عنهم اإىل اأهله� املو�شومني به� من الرب�نيني والأحب�ر يف املدينة 
اأو من الق�شي�شني والرهب�ن يف ال�ش�م، اأولئك الذين ق�شوا اأعم�رهم يف درا�شته� 
وتعليمه�؟ األي�س ذلك - لو ك�ن ممكًن� اأو �شبيًه� ب�ملمكن - ك�ن هو اأح�شن تلفيًق� 
اد مكة؟ اأم  واأجود �شبًك� واأدنى اإىل الرواج واأبعد عن الإح�لة من ن�شبته� اإىل حدَّ
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اأعلم ب�لدين والت�ريخ؟ ت�هلل  اأمثل منه ول  �ش�قت بهم الأر�س فلم يجدوا اأحًدا 
ا من �ش�ئر الأبواب واأدخل منه�  لول اأنهم وجدوا ب�ب التعليم اخل�رجي اأمنع �شدًّ
يف معنى املك�برة التي ل تروج، مل� �شّيقوا على اأنف�شهم دائرة الته�م حتى تورطوا 

يف هذا املح�ل املك�شوف، وافت�شحوا بهذه املق�لة ال�شوه�ء.

الن��س  اأحر�س  ك�نوا  وهم  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  قوم حممد �شلى  هوؤلء 
و�شكن�ته،  حلرك�ته  واأح�ش�هم  ورحالته،  ب�أ�شف�ره  الن��س  واأدرى  خ�شومته،  على 
قد عجزوا كم� ترى اأن يعقدوا �شلة علمية بينه وبني اأهل العلم يف ع�شره. فم� 
للملحدين اليوم وقد م�شى نيف وثالثة ع�شر قرنً� انف�شت فيه� �شوق احلوادث، 
وجفت الأقالم، وطويت ال�شحف، ل يزالون يبحثون عن تلك ال�شلة يف قم�م�ت 

ه اأن ينب�شوه�؟ الت�ريخ، ويف الن�حية التي اأَِنف قوممُ

موؤونته.  قري�س  َكَفْتهم  فقد  البحث،  عن�ء  من  اأنف�شهم  فلرييحوا  األ 
فيه�  واملنطق على كل حم�ولة  الت�ريخ  التي ق�شى  الن�حية  بغري هذه  ولي�شتغلوا 
ب�لف�شل. ف�إن اأبوا فليعلموا اأن كل �شبهة تق�م يف وجه احلق الوا�شح �شيحيله� احلق 

حجًة لنف�شه ي�شمه� اإىل حججه وَبّين�ِته.

حرية املعاندين وا�صطرابهم يف اجلدل قدميًا وحديًثا

ونعود رابًع� واأخرًيا فنقول: لو ك�نت »ن�شبة هذه العلوم القراآنية اإىل تعليم 
اأو �شبهة ق�ئمة بنف�س �ش�حبه� لوقَف  التي تعربِّ عن فكرة  الب�شر« من الدع�وى 
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لَِّي ونف�شه يف تعليل تلك  عنده� الط�عنون ومل يج�وزوه�. ذلك لأن العقل اإذا خمُ
املف�رقة الكلية بني م��شي احلي�ة املحمدية وح��شره� – اأعني م� قبل النبوة وم� 
بعده� – مل ي�شعه اإل احلكم ب�أن هذا العلم اجلديد وليدمُ تعليم جديد. واإذ ل عهد 
هن�لك  اأن  ب�لب�ل  يخطر  م�  اأول  الب�شر، ك�ن  الأر�س من غري  مبعلِّمني يف  للن��س 
اإن�ش�نً� توىل هذا التعليم؛ فلو وجد الط�عن اأدنى تمُك�أَة من عوامل واقعية اأو ممكنة 
جتعل له �شيًئ� من القتن�ع بهذا التعليل فيم� بينه وبني نف�شه مل� ر�شي به بدياًل، 
نزل  منذ  فتئوا  م�  الط�عنني  هوؤلء  لكن  ك�ن.   � اأيًّ اآخر  تعليل  اإىل  عنه  عدل  ومل� 
القراآن اإىل يومن� هذا ح�ئرين يف ن�شب هذا القراآن، ل يدرون اأين�شبونه اإىل تعليم 
الب�شر كم� �شمعن� اآنًف�، اأم يرجعون به اإىل نف�س �ش�حبه كم� �شمعن� من قبل، اأم 
نوٌن« كم� ج�ء يف �شورة  ٌم« »جَمْ َعلَّ يجمعون له بني الن�شبتني فيقولون ل�ش�حبه اإنه »ممُ

]الدخ�ن/4)[.

نظرية الوحي النف�صي لي�صت جديدة

راأى  الط�عنني فيه،  القراآن عن  التي حك�ه�  اأنواع املج�دلت  ع  تتبَّ ومن 
اأن ن�شبتهم القراآن اإىل تعليم الب�شر ك�نت هي اأقل الكلم�ت دورانً� على األ�شنتهم، 
ا�شطرابهم  على  �ش�حبه،  نف�س)))  اإىل  ن�شبته  هي  جدلهم  يف  وروًدا  اأكرثه�  واأن 

براأي  الت�شمية قد ج�ءون�  اأنهم بهذه  النف�شي« زاعمني  ب��شم »الوحي  اليوم  يمُروجه امللحدون  الراأي هو الذي  ))) وهذا 
علمي جديد، وم� هو بجديد، واإمن� هو الراأي اجل�هلي القدمي، ل يختلف عنه يف جملته ول يف تف�شيله. فقد �شوروا 
النبي - �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم - رجاًل ذا خي�ل وا�شع واإح�ش��س عميق فهو اإًذا �ش�عر. ثم زادوا فجعلوا وجدانه 
يطغى كثرًيا على حوا�شه حتى يمُخيل اإليه اأنه يرى وي�شمع �شخ�ًش� يكلمه. وم� ذاك الذي يراه وي�شمعه اإل �شورة= 
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يف حتديد تلك احل�ل النف�شية التي �شدر عنه� القراآن: اأ�شعر هي، اأم جنون، اأم 
اأ�شغ�ث اأحالم.

يقفوا  اإنهم مل  امل�ش�ألة؟ حتى  الراأي يف هذه  َقلَّبوا من وجوه  ف�نظر: كم 
عند احلدود التي يكن افرتا�شه� يف كالم ر�شني ك�لقراآن، ويف عقل ر�شني كعقل 
اأن ي�شدر عنه� كالم  التي يكن  النف�شية  اأبعد الأحوال  اإىل  �ش�حبه، بل ذهبوا 
العقالء واملج�نني.. اإن ذلك ملن اأو�شح الأدلة على اأنهم مل يكونوا ي�شريون بهذا 
الوجه اأو ذاك اإىل تهمة حمققة له� مث�ر يف اخل�رج اأو يف اعتق�دهم، واإمن� اأرادوا اأن 
ْدلوا بكل الفرو�س والتق�دير مغم�شني على م� فيه� من حم�ل ون�ٍب ون�فر، ليثريوا  يمُ
لقوا به� اأ�شواًك� من  به� غب�ًرا من الأوه�م يف عيون املتطلعني اإىل �شوء احلقيقة، وليمُ

ال�شك يف طريق ال�ش�ئرين اإىل رو�س اليقني.

=اأخيلته ووجدان�ته؛ فهو اإًذا اجلنون اأو اأ�شغ�ث الأحالم. على اأنهم مل يطيقوا الثب�ت طوياًل على هذه التعليالت، 
فقد ا�شطروا اأن يهجروا كلمة »الوحي النف�شي« حينم� بدا لهم يف القراآن ج�نب الأخب�ر امل��شية وامل�شتقبلة، فق�لوا 
لعله تلقفه� من اأفواه العلم�ء يف اأ�شف�ره للتج�رة فهو اإًذا قد علمه ب�شر. ف�أي جديد ترى يف هذا كله؟ األي�س كله حديًث� 
مع�ًدا ي�ش�هئون به قول جه�ل قري�س؟ وهكذا ك�ن الإحل�د يف ثوبه اجلديد �شورة من�شوخة بل مم�شوخة منه يف اأقدم 
ا من فت�ت املوائد التي تركته� تلك القلوب  اأثوابه، وك�ن غذاء هذه الأفك�ر املتح�شرة يف الع�شر احلديث م�شتمدًّ
املتحجرة يف ع�شور اجل�هلية الأوىل نثوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ مث. ]البقرة/ 8))[

     واإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله اإنه ك�ن �ش�دًق� اأميًن�، واإنه ك�ن معذوًرا يف ن�شبة روؤاه اإىل الوحي الإلهي لأن 
�، فم� �شهد اإل مب� علم. وهكذا حكى اهلل لن� عن اأ�شالفهم حيث يقول نثۆ   اأحالمه القوية �شورته� له وحًي� اإلهيًّ
ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅمث ]الأنع�م/ 33[ ف�إن ك�ن هذا عذره يف ت�شوير روؤاه و�شم�عه، 
فم� عذره يف دعواه اأنه مل يكن يعلم تلك الأنب�ء ل هو ول قومه من قبل هذا، بينم� هو قد �شمعه� بزعمهم من قبل؟ 
عون  فليقولوا اإًذا اإنه افرتاه ليتم لهم بذلك حم�ك�ة كل الأق�ويل. ولكنهم ل يريدون اأن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يدَّ

الإن�ش�ف والتعقل. األ فقد ق�لوه� من حيث ل ي�شعرون.
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�ش�لح  راأي  اإىل  مطمئنني  غري  اأنف�شهم  قرارة  يف  ك�نوا  اأنهم  نعلم  ولقد 
ير�شونه من بني تلك الآراء، واأنهم ك�نوا كّلم� و�شعوا يدهم على راأي منه� واأرادوا 
اأن ين�شجوا منه للقراآن ثوبً�، وجدوه ن�بًي� عنه يف ذوقهم، غري �ش�لح لأن يكون لبو�ًش� 
له، فيفزعون من فورهم اإىل جتربة راأي ث�ٍن، ف�إذا هو لي�س ب�أمثل قي��ًش� مم� رف�شوه، 
فيعمدون اإىل جتربة ث�لثة... وهكذا دواليك م� ي�شتقرون على ح�ل من القلق. ف�إن 
�شئت اأن تطلع على هذه ال�شورة امل�شحكة من البلبلة اجلدلية، ف�قراأ و�شفه� يف 
]الأنبي�ء/5[  نثڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژمث   القراآن: 
م�  مقدار  الإ�شراب  حروف  توايل  من  فيه�  مب�  لك  متثل  الق�شرية  اجلملة  فهذه 
اأ�ش�بهم من احلرية وال�شطراب يف راأيهم، وتمُريك من خالله� �شورة �ش�هد الزور 
اإذا �شعر بحرج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمني وذات ال�شم�ل. وكيف تتفرق به 

ال�شبمُل يف ت�شحيح م� يح�وله من حم�ل نث ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅمث ]الإ�شراء/48[ و]الفرق�ن/9[. 
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املرحلة الث�لثة من البحث

البحث يف ظروف الوحي ومالب�صاته اخلا�صة عن م�صدر القراآن 

ل  اأنه  واأرين�ك  البحث،  من  املرحلتني  ه�تني  بك  ج�وزن�  – وقد  والآن 
اإن�ش�ين، ل يف نف�س �ش�حبه ول عند اأحد من الب�شر، واأن  يوجد للقراآن م�شدر 
�« اأعي�ه اأمره، واأق�م احلجة على  كل من ح�ول اأن يجعل هذا القراآن »عماًل اإن�ش�نيًّ
اإىل  ننتقل  اأن  علين�  وجب  – فقد  ومك�برته  واإح�لته  وجل�جته  ب��شطرابه  ف�شله 
املرحلة الث�لثة لنبحث عن ذلك امل�شدر يف اأفق خ�رج عن هذا الأفق الإن�ش�ين 
جملة؛ واأل نقف ب�لقراآن حيث وقف به امللحدون قديً� وحديًث� مذبذبني فيه بني 
هذين الطرفني ي�أخذون ب�أحدهم� ت�رة، وب�لث�ين ت�رة، وبهم� جمتمَعنْي ت�رة اأخرى، 
كليهم�.  من  ف�ش�ًدا  اأ�شد  منهم�  مركب  اإىل  ف��شد،  اإىل  ف��شد  من  متنقلني هكذا 
كال، ف�إن العقل يق�شي علين� اأن نبطل م� اأبطله الربه�ن غري مك�برين، واأن نت�بعه 

يف �شريه حتى ن�شل اإىل احلق املبني.

اأم� هوؤلء امللحدون ف�إنهم م� قعد بهم عن مت�بعة البحث – زعموا – اإل 
ي�شدر  التي  الع�دية  الأ�شب�ب  على  وحم�فظتهم  الكونية،  ال�شنن  حلرمة  رع�يتهم 
العلوم  لهذه  وف�وؤهم  عليهم  اأبى  فقد  ومنقولهم؛  معقولهم  الن��س يف  عنه� كالم 
الطبيعية اأن يقتحموا حدوده� ويخرجوا اإىل التم��س �شيء ل تن�له اأعينهم، ومل 
يجربوا مث�له يف اأنف�شهم، واأنت قد عرفت اأن هذا الذي ظنوه وف�ًء بطبيعة الأ�شي�ء 
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قد انقلب بهم اإىل �شده؛ اإذ خرقوا يف �شبيله ال�شي�ج الطبيعي للعقل الإن�ش�ين 
طب�ئع  واأرهقوا  الت�ريخ،  مع�مل  وغرّيوا  املتن�ق�ش�ت  فجمعوا  الت�ريخي،  وللواقع 
الأ�شي�ء فحّملوه� م� ل تطيق. ف�أي ع�قل ير�شى اأن يقف موقًف� كهذا ين�شر فيه 

ع�دته ب�إهدار عقله!

ولكنهم  معن�،  ال�شري  مت�بعة  عن  يعوقهم  اآخر  م�نًع�  هن�ك  اأن  احلق  بل 
يكتمونه عن�: كرٌب يف �شدورهم اأن يعطوا مق�دتهم لإن�ش�ن ج�ءهم من فوق رءو�شهم 
هو  ثم  عليهم،  الط�عة  وي�شتوجب  وينه�هم  في�أمرهم  اإليهم،  اهلل  ر�شول  اأنه  يزعم 
على ذلك يواجههم ب�حلق�ئق املرة، فيحول بينهم وبني م��ٍس هم به م�شتم�شكون، 

نث ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ع�بدون  له  هم  وهًوى 
ۅمث  ]املوؤمنون/70[.

فلنذرهم ق�عدين حيث ر�شوا لأنف�شهم القعود. ولنت�بع البحث عن هذا 
احلق راغبني اإىل اهلل يف الهدى اإليه، واإن� اإن �ش�ء اهلل ملهتدون.

ظاهرة الوحي وحتليل عوار�صها

ل حت�شنب اأنن� يف هذه املرحلة الث�لثة �شن�شرب يف بيداء تيه�ء)))، اأو اأنن� 
�شيرتامى بن� ال�شري اإىل �شقة بعيدة و�شفر غري ق��شد. كال، فلن نخرج ببحثن� عن 
دائرة حمدودة نراه� مظنة لل�شر الذي نطلبه، وذلك بدرا�شة الأحوال املب��شرة التي 

))) التيه�ء: الأر�س الوا�شعة التي ي�شيع فيه� الإن�ش�ن. )م).



8585
البحث الثاين »يف بيان م�صدر القراآن واإثبات اأنه من عند اهلل بلفظه ومعناه«

ك�ن يظهر فيه� القراآن على ل�ش�ن حممد بن عبد اهلل �شلوات اهلل و�شالمه عليه 
وعلى اآله.

وكلن� نعرف تلك الظ�هرة العجيبة التي ك�نت تبدو على وجهه الكرمي يف 
ل عليه القراآن، وك�ن اأمره� ل يخفى على اأحد ممن ينظر اإليه.  ة حني ينزَّ كل مرَّ
َح�ء))) حتى يتف�شد جبينه عرًق�،  فك�نوا يرونه قد احمرَّ وجهه فج�أة واأخذته الربمُ
ه فخَذ اجل�ل�س اإىل ج�نبه، وحتى لو ك�ن راكًب�  �سُّ فخذمُ ل ج�شمه حتى يك�د يرمُ وثقمُ
ت�شبه  خمتلفة  اأ�شواًت�  وجهه  عند  ي�شمعون  ذلك  مع  وك�نوا  راحلته،  به  لربكت 
ى عنه تلك ال�شدة، ف�إذا هو يتلو قراآنً� جديًدا  )2) النحل.. ثم ل يلبثمُ اأن تمُ�شرَّ دويَّ

َدًث�. وذكًرا حممُ

ففيه�  مظ�نه  اأقرب  فه�هن�  القراآن  هذا  م�شدر  عن  يبحث  اأن  �ش�ء  فمن 
د طالب احلق �ش�لتهم، واأين تمُلتم�س الأ�شب�ب  فليح�شر الب�حثون بحوثهم، ولين�شمُ
ال�شحيحة لأثٍر م� اإن تلتم�س حيث يظهر ذلك الأثر، وحيث يدور وجوده وعدمه؟

وطريقة  م�شنوًع�  ًف�  متكلَّ �شيًئ�  ك�نت  الظ�هرة: هل  هذه  الآن يف  فلننظر 
حت�شريية ي�شتجمع به� الفكر والرويَّة؟ اأم ك�نت اأمًرا ل دخل فيه لالختي�ر؟ واإذا 
الأ�شب�ب  من  من�ش�أ  النف�س  داخل  يف  له�  ك�ن  فهل  اختي�ري  غري  اأمًرا  ك�نت 
ك�ختالل  ال�ش�ذة،  الطبيعية  الأ�شب�ب  من  اأو  النوم،  كب�عثة  الع�دية،  الطبيعية 

))) الربح�ء: ال�شدة وامل�شقة. )م).
)2) هذه الأو�ش�ف كله� ث�بتة يف الأح�ديث ال�شحيحة عند ال�شيخني واأبي داود والرتمذي وغريهم.
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القوى الع�شبية؟ اأم ك�نت انفع�ًل ب�شبب خ�رجي منف�شل عن قوى النف�س؟

واإن نظرة واحدة نلقيه� على عن��شر هذه الظ�هرة لَتهدين� اإىل اأنه� ل يكن 
اأن تكون �شن�عة وتكلًف�، وبخ��شة لو ت�أملت تلك الأ�شوات املختلطة التي ك�نت 
ت�شمع عند الوجه النبوي ال�شريف. واأي�ًش� لو ك�نت �شن�عة وتكلًف� لك�نت طوع 
يينه فك�ن ل ي�ش�ء يوًم� اأن ي�أتي بقراآن جديد اإل ج�ء به من هذا الطريق الذي 
اعت�ده يف حت�شريه. وقد علمَت))) اأنه كثرًيا م� التم�شه يف اأ�شد اأوق�ت احل�جة اإليه 

وك�ن ل يظفر به اإل حني ي�ش�ء اهلل.

فهي اإًذا ح�ل غري اختي�رية.

ع�ر�س  وبني  بينه�  �ش��شًع�  البعد  فرنى  اأخرى  كرة  الب�شر  نمُرجع  اإنن�  ثم 
ب�ت الطبيعي الذي يعرتي املرء يف وقت ح�جته اإىل النوم؛ ف�إنه� ك�نت تعروه  ال�شُّ
اأ�شح�به  مع  حديثه  اأثن�ء  ويف   ،� ع�شيًّ اأو  وبكرة  راكًب�،  اأو  و�ش�ئًرا  ق�عًدا،  اأو  ق�ئًم� 
ل  ي�شرية،  وتنق�شي يف حلظ�ت  فج�أة  عنه  وتزول  فج�أة  تعروه  وك�نت  اأعدائه،  اأو 
ب�لتدريج الذي يعر�س للو�شن�ن. وك�نت ت�ش�حبه� تلك الأ�شوات الغريبة التي ل 
تمُ�شمع منه ول من غريه عند النوم. وب�لإجم�ل ك�نت ح�ًل تب�ين ح�ل الن�ئم يف 

اأو�ش�عه� واأوق�ته� واأ�شك�له� وجملة مظ�هره�.

فهي اإًذا ع�ر�س غري ع�دّي.

))) راجع �س 26.
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ثم نرى املمُب�َينة الت�مة واملن�ق�شة الكلية بينه� وبني تلك الأعرا�س املَر�شية 
والنوب�ت الع�شبية التي ت�شفرُّ فيه� الوجوه، وتربد الأطراف، وت�شطك الأ�شن�ن، 
وتتك�شف العورات، ويحتجب نور العقل، ويخيِّم ظالم اجلهل. لأنه� ك�نت كم� 
احلرارة،  درجة  يف  وارتف�ع  اللون،  يف  واإ�شراق  البدن،  قوة  يف  منو  مبعث  علمَت 
وك�نت اإىل ج�نب ذلك مبعث نور ل ظلمة، وم�شدر علم ل جه�لة، بل ك�ن يجيء 

معه� من العلم والنور م� تخ�شع العقول حلكمته، وتت�ش�ءل الأنوار عند طلعته.

ه� نحن اأولء قد كدن� ن�شل.. فلتقْف بن� وقفة ي�شرية لرنى مبعث هذا 
ال�شوء الذي ك�ن يبدو حيًن� ويختفي اأحي�نً� من حيث ل يد ل�ش�حبه يف ظهوره 
دية؟..  ول يف اختف�ئه: هل ع�شى اأن يكون منبعًث� من طبيعة هذه النف�س املحمَّ
اإًذا واهلل لك�ن خليًق� اأن ينبعث منه� اأبًدا، ولك�ن اأحق ب�أن ينبعث منه� يف ح�ل 
الي�شرية  اللحظ�ت  تلك  منه� يف  ينبعث  مم�  اأكرث  الفكرية  والرويَّة  الع�دية  اليقظة 
نة اأو الإغم�ء. فال بد اإًذا  حينم� تغ�شيه� هذه ال�شح�بة الرقيقة التي قد ت�شبه ال�شِّ
دية بني اآن واآن  اأن يكون وراء هذه ال�شح�بة م�شدر نوراين يد هذه النف�س املحمَّ
في�شمو به� عن اأفق �شعره� املحدود، ويزوده� مب� �ش�ء اهلل من العلوم، ثم ير�شله� اإلين� 

حنة العلمية اإىل اأن يالقيه� مرة اأخرى.  لة بهذه ال�شِّ حممَّ

وكم� اآمن الن��س ب�أن نور القمر لي�س م�شتف�ًدا من ذاته، واإمن� هو م�شتف�د 
منه�  مواقعه  لختالف  اأبًدا  ت�بًع�  نوره  اختالف  راأو  لأنهم  ال�شم�س،  �شي�ء  من 
اإمن� ك�ن �شع�ًع� منعك�ًش�  ب�أن نور هذا القمر النبوي  قربً� وبعًدا، فكذلك فليوؤمنوا 
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من �شوء تلك ال�شم�س التي يرون اآث�ره� واإن ك�نوا ل يرونه�. نعم اإنهم مل يروه� 
ب�أعينهم ط�لعة يف رابعة النه�ر، ومل ي�شمعوا �شوته� ب�آذانهم َجْر�ًش� مفهوًم� وكالًم� 
يفقهه الن��س؛ ولكنهم ك�نوا يرون َقَب�ًش� منه� يف اجلبني، وك�نوا ي�شمعون ح�شي�شه� 

حول الوجه الكرمي. واإن يف ذلك لهًدى للمهتدين.

هي اإًذا قوة خ�رجية؛ لأنه� ل تت�شل بهذه النف�س املحمدية اإل حيًن� بعد 
حني. وهي ل حم�لة قوٌة ع�ملة؛ لأنه� توحي اإليه علًم�.

الآث�ر  تلك  بدنه  ويف  نف�شه  يف  حتدث  لأنه�  قوته،  من  اأعلى  قوة  وهي 
العظيمة  نث ٹ  ٹ  ٹ .   ڤ  ڤ      ڤمث ]النجم/5 وم� بعده�[.

ٌة مع�شومة، لأنه� ل توحي اإل احلق ول ت�أمر اإل ب�لر�شد.  َ وهي قوة خريِّ
للجن  م�  اإذ  وال�شي�طني؛  اجلن  كقوة  �شريرة  ط�ئ�شة  قوة  تكون  ل  اأنه�  جرم  فال 

وعلم الغيب ولقد نث  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  
كل  من  حمفوظة  وهي  ال�شم�ء  وخرب  لل�شيط�ن  وم�   . ]�شب�أ/4)[  ىثمث  

ڦ.ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ.ڤ   ٹ       ٹ   ٿ   نث  رجيم  �شيط�ن 
األي�شت الأرواح  ڦ  ڄ  ڄمث ]ال�شعراء/0)2 وم� بعده�[. بل نقول: 
جنوًدا جمندة، م� تع�رف منه� ائتلف، وم� تن�كر منه� اختلف. اأَولي�س املرء يعرف 
الأرواح اخلبيثة وذلك  ت�أتلف تلك  اإليه؟ فكيف  ال�شيء ينجذب  بقرينه، و�شبه 
القلب النقي الطهور؟ اأم كيف ت�أتلف تلك القوى الط�ئ�شة وهذا العقل الك�مل 
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ڭ     . ۓ   ے   ے      ھ    ھ     . ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   نث  الر�شني؟ 
ڭ    ڭ  ڭ        مث ]ال�شعراء/)22 وم� بعده�[ .

فم�ذا ع�شى اأن تكون هذه القوة اإن مل تكن قوة ملك كرمي؟

اإليه  يهدي  ح�شبم�  الغيبية  القوة  هذه  و�شف  يف  العلم  مبلغ  هو  ذلك 
البحث العقلي امل�شتقيم. ولي�س ب�ملوؤمن املقت�شد ح�جة اإىل اأكرث من هذا القدر يف 
اإر�ش�ء �شهوته العلمية، ول يف تثبيت عقيدته الدينية. فمن �ش�ء املزيد من و�شفه� 
وحليته� فلي�س �شبيله الرجوع اإىل دللت العقول، واإمن� �شبيله الرجوع اإىل النقل 
ال�شحيح عن مهبط �شره� ومظهر نوره� �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم؛ فهو وحده 
الذي  العي�ن  �ش�هد  ال�شر حديث  هذا  يتحدث عن �ش�حب  اأن  ي�شتطيع  الذي 
راأى �شخ�شه و�شمع �شوته، بل حديث التلميذ الذي جل�س اإىل اأ�شت�ذه غري مرة.

ف�أم� الذي يوؤمن ب�لغيب ف�شيوؤمن بهذا احلديث عنه واإن مل يره، لأنه راأى 
اأثره، ولأنه يوؤمن مبن اأخربه. واأم� اجل�هلون الذين اأوتوا قلياًل من علم ظ�هر احلي�ة 
بون بكل م� مل يحيطوا بعلمه،  فظنوا اأنهم اأح�طوا بكل �شيء علًم�، ف�إنهم �شيكذِّ
و�شيقولون لك: لعله ا�شطراب يف اأع�ش�ب الب�شر َخيَّل اإليه اأنه يرى �شيًئ� من ل 

�شيء! واأنت ف��شتعذ ب�هلل من عمى القلوب والعيون، وقل: كال  نث ڻ  ڻ  ڻ     
ر له املع�ين  وَّ ڻ    ۀمث ]النجم/7)[. اأو يقولون: لعله ا�شطراب يف قوى الفكر �شَ
اأ�شب�ًح� م�ثلة، والأحالم حق�ئق جم�شمة! ف�براأْ اإىل اهلل من هذا اجلنون، وقل: كال 
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نث ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎمث ]النجم/))[.

نعم لقد عجبوا اأن يكون اإن�ش�ن يرى املالئكة عي�نً� ويكلمهم جه�ًرا، بل 
ب�آذانهم.  ب�أعينهم، و�شوت ل ي�شمعونه  اأن يكون يف الدني� َخْلق ل يرونه  عجبوا 

فق�لوا كيف يرى حممد م� ل نرى، وي�شمع م� ل ن�شمع!

ولعمري لنحن اأحق اأن نعجب من هذا العجب، ف�إنن� نفهم اأنه لو �ش�غ 
مثله يف ع�شور اجل�هلية الأوىل م� ك�ن لي�شوغ اليوم، وقد ملئت الأر�س ب�لآي�ت 

العلمية التي تف�شر لعقولن� تلك احلق�ئق الغيبية.

ا�صتئنا�ص مبا ك�صفه العلم يف الع�صور احلا�صرة

واإن من اأقرب هذه الآي�ت اإىل متن�ول اجلمهور اآية اله�تف »التليفون«. 
فقد اأ�شبح الرجالن يكون اأحدهم� يف اأق�شى امل�شرق والآخر يف اأق�شى املغرب، 
ثم يتخ�طب�ن ويرتاءي�ن)))، من حيث ل يرى اجل�ل�شون يف جمل�س التخ�طب �شيًئ�، 

ول ي�شمعون اإل اأزيًزا كدويِّ النحل الذي يف �شفة الوحي.

ف�إن ك�نوا يريدون اآية علمية اأو�شح من هذه متثل لهم الوحي متثياًل، وتريهم 
من طريق التج�رب – التي ل يوؤمنون اإل به� – اأن ات�ش�ل النف�س الإن�ش�نية بقوة 
اأعلى منه� قد يمُحدث فيه� ظ�هرة من جن�س هذه الظ�هرة، وينق�س فيه� معلوم�ت 
مل تكن خمزونة يف العقل ول يف احل�س قبل ذلك، فه� قد اأراهم اهلل تلك الآية 

))) اأي يتب�دلن الروؤى ويب�شر كل منهم� الآخر. )م).
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العجيبة يف »اأعجوبة التنومي املغن�طي�شي« فقد اأ�شبح الرجل القوي الإرادة ي�شتطيع 
اأن يت�شلط بقوة اإرادته على من هو اأ�شعف منه حتى يجعله ين�م ب�أمره نوًم� عميًق� 
ل ي�شعر فيه بوخز الإبر، وهن�لك يكون رهني اإ�ش�رته، وتنمحي اإرادته يف اإرادته: 
فلو �ش�ء اأن يحو من نف�شه راأًي� اأو عقيدة ملح�ه� بكلمة واحدة. بل لو �ش�ء اأن يحو 
من �شدره ا�شم نف�شه))) ويلقنه ا�شًم� اآخر يقنعه ب�أنه هو ا�شمه، مل� وجد منه اإل اإي�نً� 
�، ولبقي هذا ال�شم امل�شنوع منقو�ًش�  وت�شليًم�، ولأ�شبح ا�شمه احلقيقي ن�شًي� من�شيًّ
الإن�ش�ن  هذا  فعل  ك�ن  ف�إذا  اهلل.  �ش�ء  م�  اإىل  ي�شتيقظ  اأن  بعد  ول�ش�نه  قلبه  على 

ب�لإن�ش�ن فم� ظنك مبن هو اأ�شد منه قوة؟

يه عليهم� ال�شالم: هذا ب�شٌر مطواع ذو  فذلك َمَثل)2) ح�مل الوحي ومتلقِّ
ة يحمل اإليه  روح �ش�ف يقبل انطب�ع العلوم فيه، وذاك َملك �شديد القوى ذو ِمرَّ

ر�ش�لته ويقرئه� اإي�ه، فال ين�شى اإل م� �ش�ء اهلل.

َبْيَد اأنَّ بمُعًدا �ش��شًع� بني هذا الوحي النبوي ووحي الن��س بع�شهم لبع�س، 
القول غروًرا، وكثرًيا م� يرتك وحيهم يف  ف�لن��س كم� عرفت قد يوحون زخرف 

))) حوادث التنومي املغن�طي�شي واآث�ره� البدنية والنف�شية اأكرث من اأن حت�شى، ولكنن� اأ�شرن� بهذا املث�ل اإىل واقعة ك�ن 
�ش�هد العي�ن فيه� ف��شل من علم�ء الأزهر »الأ�شت�ذ حممد عبد العظيم الزرق�ين«، وهو الذي فطن منه� اإىل هذه 

العربة الدينية ون�شره� مبجلة الهداية الإ�شالمية يف �شهر ربيع الأول من هذا الع�م )352)هـ).
)2) ت�أمل هذا التقريب جتد فيه اآية اأخرى على بطالن دعوى »الوحي النف�شي« التي يروجه� امللحدون، اإذ اإنه من الأرك�ن 
الأ�ش��شية التي اأجمع عليه� علم�ء التنومي اأنه اإمن� يكون بني نف�شني خمتلَفي الطب�ئع اإحداهم� اأقوى اإرادة من الأخرى 

فال ي�شتطيع امروؤ اأن يقوم بهذه التجربة يف نف�شه اإل اإذا فر�شن� اجتم�ع النقي�شني اأو اأن يكون الواحد اثنني.
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ف�أين هذا من الوحي بني  اأو بدنية ي�شعب عالجه�.  اأعرا�ًش� عقلية  يه  نف�س متلقِّ
ر�شولني موؤيدين ا�شطف�هم� اهلل لر�ش�لته: ر�شول من املالئكة ور�شول من الن��س؟ 
ف�أم� الر�شول املََلكي ف�إنه كم� علمت ل يوحي اإل احلق، ول ي�أمر اإل ب�خلري. واأم� 
الر�شول الب�شري ف�إنه ل يزال من بعد كم� ك�ن من قبل، ث�بت الفوؤاد، ك�مل العقل، 

قوي النف�س والبدن نثۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئمث ]الأنع�م/24)[.
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املرحلة الرابعة من البحث

البحث يف جوهر القراآن نف�صه عن حقيقة م�صدره 

»وبعد« ف�إنن� يف هذا املنهج الذي �شلكن�ه من اأول البحث اإىل هذا احلد 
مل نمُرد اأن نَعِر�س للقراآن يف جوهره، بل ك�ن ق�ش�رى م� �شنعن�ه اأنن� در�شن� الطريق 
لمُقية، ول يف  التي ج�ء منه�: فم� وجدن� يف اعرتاف�ت �ش�حبه، ول يف حي�ته اخلمُ
فيه�  التي ظهر  اأو اخل��شة  الع�مة  الظروف  �ش�ئر  العلمية، ول يف  الته  و�ش�ئله و�شِ
القراآن اإل �شواهد ن�طقة ب�أن هذا القراآن لي�س له على ظهر الأر�س اأٌب نن�شبه اإليه 

من دون اهلل.

وتلك كله� درا�ش�ت خ�رجية اإمن� ي�شلكه� رجٌل وقف معن� على طرف �ش�لح 
الأ�شي�ء  يتعرف  الفطرة  �شليم  مع ذلك  وك�ن  ومالب�ش�ته�،  النبوية  احلي�ة  من هذه 
مبث�له� ويهتدي اإليه� ب�أقرب اأم�راته�. فِمثل هذا �شري�شى من� بهذا القدر ويهتدي به.

طبيعة القراآن حجة على �صماويته: حدود القدرة الب�صرية، وحد الإعجاز

واأم� الذين ل يعلمون عن تلك احلي�ة النبوية اإلَّ قلياًل - وكثرٌي م� هم - 
والذين يريدون اأن ي�أخذوا حجة القراآن لنف�شه من نف�شه، فهوؤلء ل غنى لهم اأن 
اأن  ي�أبى بطبيعته  اأن هذا الكت�ب الكرمي  نتقدم بهم خطوة اأخرى نبني لهم فيه� 
يكون من �شنع الب�شر، وين�دي بل�ش�ن ح�له اأنه ر�ش�لة الق�ش�ء والقدر، حتى اإنه لو 
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جد ملقى يف �شحراء لأيقن الن�ظر فيه اأن لي�س من هذه الأر�س منبعه ومنبته،  ومُ
واإمن� ك�ن من اأفق ال�شم�ء مطلعه ومهبطه.

ذلك اأن قدرة الن��س واإن تف�وتت ف�إىل حدود حمدودة ل تتعداه� وقدرة 
اخل�لق على املمكن�ت ل حدَّ له�. فكل ك�ئن يج�وز حدود القدرة الع�مَلية واقع يف 

حدود القدرة الإلهية األبتة. ول ث�لث.

مث�ل ذلك: اأن الرجل قد ي�شرع الرجل وقد ي�شرع الرجلني وقد ي�شرع 
الآح�د والع�شرات. ولكن هل من الن��س من يقف يف وجه الع�مل كله فيقهر الأمم 

اأفراًدا وجم�ع�ت؟

واهللمُ ي�أتي ب�ل�شم�س من امل�شرق فمن ذا الذي ي�أتي به� من املغرب؟

هل  ولكن  ت�ش�ء.  حني  توقده  واأن  امل�شب�ح  تطفئ  اأن  ت�شتطيع  واأنت 
ي�شتطيع الن��س جميًع� اأن يطلعوا ال�شم�س قبل وقته�، اأو يوؤخروه� عن �ش�عته�، اأو 

يطفئوا نوره�، اأو ي�أتوا مبثله� ولو ك�ن بع�شهم لبع�س ظهرًيا؟

اإنهم ل ي�شتطيعون اأن يخلقوا ذب�بً� ولو اجتمعوا له. واإن ي�شلبهم الذب�ب 
�شيًئ� ل ي�شتنقذوه منه. ف�أنَّى لهم اأن ي�ش�هئوا تلك الك�ئن�ت العلوية التي ل تن�له� 
اأيديهم ول قذائفهم، والتي ل يلكون من اأمره� �شوى النظر اإليه� والإعج�ب به� 

وال�شتف�دة منه� واخل�شوع له�؟!
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فذلك العجز الع�م عن م�ش�ه�ة اخللق وعن حم�ك�ة ال�شنعة هو اآية كونه� 
لي�شت من �شنع الن��س. وذلك هو الط�بع الإلهي واملظهر ال�شم�وي الذي متت�ز به 
�شنعة اخل�لق عن �شنعة املخلوق. وهذا هو املثل الذي نريد اأن نطبقه على القراآن 

الكرمي.

غري اأن من الن��س فريًق� غريًق� يف حم�أة العن�د، يقولون نث ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث  ]الأعراف/32)[ نث  ٻ  ٻ  ٻ   
ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٿمث  ]الأنع�م/)))[.

يقولون  ال�شك،  ا�شطــراب  اإل يف  طم�أنينتهم  يجـــدون  ل  واآخرين 
نثجس    حس  خس    مس  حص  مص  جضمث  ]اجل�ثية/32[  نث ۅ  ۅ  ۉ  
ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ     ائ     . ى    ې   ې   ې   ې   ۉ  
ۇئمث  ]احلجر/4) وم� بعده�[ نثۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى    ى  ائمث ]الأنع�م/7[.

فهوؤلء واأولئك ل �شبيل لن� عليهم، ول ينفعهم ن�شحن� اإن ك�ن اهلل يريد 
مَي ول الذين يجعلون  اأن يغويهم؛ اإذ لي�س من �ش�أنن� اأن نمُ�شمع ال�شّم اأو نَهدي العمُ
ف�إذا  اأعينهم  على  اأكفهم  ي�شعون  اأو  ي�شمعون،  ل  هم  ف�إذا  اآذانهم  يف  اأ�ش�بعهم 

ال�شم�س الط�لعة لي�شت بط�لعة نث ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  



96 96
النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن

طالب  من  جل�هله�  احلجة  نن�شب  اأن  �شبيلن�  واإمن�  ]امل�ئدة/)4[.  ائمث  ائ  
اد اليقني. احلق، ونو�شَح الطريق ل�ش�بله� من روَّ

النواحي الثالث لالإعجاز

ه� نحن اأولء ندعو كل من يطلب احلق ب�إن�ش�ف، اأن ينظر معن� يف القراآن 
من اأي النواحي اأحب: من ن�حية اأ�شلوبه، اأو من ن�حية علومه، اأو من ن�حية الأثر 
 – اأو من تلك النواحي جمتمعة  اأحدثه يف الع�مل وغريَّ به وجه الت�ريخ،  الذي 
على اأن تكون له اخِلرَيةمُ بعد ذلك اأن ينظر اإليه يف حدود البيئة والع�شر الذي ظهر 
فيه، اأو يفرت�س اأنه ظهر يف اأرقى الأو�ش�ط والع�شور الت�ريخية. و�شواء علين� اأي�ًش� 
عت  جتمَّ  � خي�ليًّ �شخ�ًش�  يلتم�س  اأو  به  ج�ء  الذي  الداعي  �شخ�شية  اإىل  ينظر  اأن 
فيه ِمران�ت الأدب�ء، و�شلط�ت الزعم�ء، ودرا�ش�ت العلم�ء بك�فة العلوم الإن�ش�نية 
قوة  دونه�  وتت�ش�ءل  مغ�لب،  كل  َتغلب  �ش�ذة  قوة  اإلَّ  فيه  يجد  هل  ن�ش�أله:  ثم 
كل ع�مل، وكل زعيم، وكل �ش�عر وك�تب، ثم تنق�شي الأجي�ل والأحق�ب ول 
ينق�شي م� فيه من عج�ئب، بل قد تنق�شي الدني� كله� ومل� يمُِحط الن��س بت�أويل 

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ   نثٺ  ٿ   فيه  م�  كل 
ڤمث  ]الأعراف/53[.

فلن�أخذ الآن – بعون اهلل وتوفيقه – يف درا�شة هذه النواحي الثالثة من 
الإعج�ز القراآين: اأعني ن�حية الإعج�ز اللغوي، ون�حية الإعج�ز العلمي، ون�حية 

الإعج�ز الإ�شالحي التهذيبي الجتم�عي.
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جهته�  من  وقع  التي  هي  لأنه�  اللغوية،  بن�حيته  اأوفر  عن�يتن�  ولتكن 
التحدي ب�لقراآن جملة وتف�شياًل يف �شورة منه. ولذلك نبداأ به�.

القراآن معجزة لغوية

َبه املمكنة حول هذه الق�صية، متهيًدا ملحوها واحدة واحدة: ا�صتق�صاء ال�صُّ

من ك�ن عنده �شيء من ال�شك يف هذه الق�شية فلي�أذن لن� اأن ن�شتو�شحه: 
فيم ذلك ال�شك؟

ثته نف�شه ب�أنه هو ي�شتطيع اأن ي�أتي بكالم يف طبقة البالغة القراآنية؟  هل حدَّ
اأم هو قد عرف من نف�شه الق�شور عن تلك الرتبة، ولكنه مل يعرف عن الن��س م� 

عرف من نف�شه؟

اأم علم اأن الن��س جميًع� قد �شكتوا عن مع�ر�شة القراآن، ولكنه مل يعلم 
اأن �شكوتهم عنه ك�ن عجًزا، ول اأن عجزهم ج�ء من ن�حية القراآن ذاته؟

اأن  اأعجزهم، ولكنه مل يعلم  واأنه هو الذي  اأنهم قد عجزوا عنه  اأم علم 
اأ�شلوبه ك�ن من اأ�شب�ب اإعج�زه؟

الن��س،  ل�ش�ئر  بي�نية  معجزة  وم�زال  ك�ن  الكرمي  القراآن  ب�أن  يوقن  هو  اأم 
ولكنه ل يوقن ب�أنه ك�ن معجًزا كذلك ملن ج�ء به؟
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اأم هو يوؤمن بهذا كله؛ ولكنه ل يدري: م� اأ�شراره؟ وم� اأ�شب�به؟ 

هذه وجوه �شتة، لكل وجه منه� عالج يخ�شه، و�شنع�جله� على هذا الرتتيب:

)ال�صبهة الأوىل( �صبهة ِغّر نا�صئ يتوهم القدرة على حماكاة القراآن

الكت�بة،  اأو  ال�شعر  �شن�عة  من  �شيًئ�  زاول  اأنه  ال�شبهة  مث�ر  ك�ن  اإن  ف�أم� 
بنف�شه واجلهل  البي�ن فو�شو�س له �شيط�ن الإعج�ب  اقتداًرا يف  نف�شه  واآن�س من 
من  اأحد  بنف�شه  يظنه  ل  ظن  فذلك  اأ�شلوبه،  مبثل  الإتي�ن  ي�شتطيع  اأنه  ب�لقراآن 
الكب�ر املنتهني، واإمن� يعر�س – اإن عر�س - لالأغرار الن��شئني. ومثل هذا دواوؤه 
عندن� ن�شٌح نتقدم به اإليه اأن يطيل النظر يف اأ�ش�ليب العرب، واأن ي�شتظهر على 
فهمه� بدرا�شة طرف من علوم الأدب، حتى ت�شتحكم عنده ملكة النقد البي�ين، 
وي�شتبني له طريق احلكم يف مراتب الكالم وطبق�ته، ثم ينظر يف القراآن بعد ذلك. 

ه معرفة بقدره،  طوة يخطوه� يف هذه ال�شبيل �شتزيدمُ واأن� له زعٌيم ب�أن كل خمُ
و�شتحلُّ عن نف�شه عقدًة من عقد ال�شك يف اأمره؛ اإذ يرى هن�لك اأنه كلم� ازداد 
ب�شرية ب�أ�شرار اللغة، واإح�ش�نً� يف ت�شريف القول، وامتالًك� لن��شية البي�ن، ازداد 
القراآن.  اأ�شلوب  اأم�م  يته  بكلِّ لقوته، وخ�شوًع�  واإنك�ًرا  لنف�شه،  بقدر ذلك ه�شًم� 
وهذا قد يبدو لك عجيًب�، اأن يزداد �شعور املرء بعجزه عن ال�شنعة بقدر م� تتك�مل 
فيه� قوته ويت�شعمُ به� علمه. ولكن ل عجب، فتلك �شنة اهلل يف اآي�ته التي ي�شنعه� 
ب�لعجز  وثقًة  لعظمته�  اإذع�نً�  اإل  اأ�شراره�  على  والوقوف  به�  العلم  يزيدك  بيديه: ل 
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نك منه� ويفتح لك الطريق  عنه�. ول كذلك �شن�ع�ت اخللق، ف�إن ف�شل العلم به� يكِّ
ل املوؤمنني برب مو�شى وه�رون. اإىل الزي�دة عليه�. ومن هن� ك�ن �شحرةمُ فرعون هم اأوَّ

ف�إن اأبى املغرور اإلَّ اإ�شراًرا على غروره، وكربمُ عليه اأن يمُقر بعجزه وق�شوره، 
دعون�ه اإىل امليدان ليجرب نف�شه وَيروز قوته، وقلن� له: اأْخِرْج لن� اأح�شن م� عندك 
لننظر اأ�شدقت اأم كنت من الك�ذبني.. غري اأنن� نعظه بواحدة اأخرى: األ َيخرج 
على الن��س بب�ش�عته حتى يمُطيل الروّية ويمُحكم املوازنة. وحتى ي�شتيقن الإح�ش�ن 
والإج�دة؛ ف�إنه اإن فعل ذلك ك�ن اأدنى اأن يتدارك غلطه ويواري �شوءته. واإلَّ فقد 

اأ�ش�ء امل�شكني اإىل نف�شه من حيث اأراد الإح�ش�ن اإليه�.

ا توؤَثر عن اأن��س ح�ولوا مثل هذه املح�ولة: فج�ءوا يف  واإن يف الت�ريخ َلِعرَبً
اأنف�شهم، بل نزلوا به اإىل  مع�ر�شة القراآن بكالم ل ي�شبه القراآن ول ي�شبه كالم 
ه: فمنهم ع�قٌل ا�شتحي� اأن  ه و�شَن�رمُ ه، ب�ٍق ع�رمُ �شرب من ال�شخف والتف�هة ب�ٍد َعوارمُ
ق �شحيفته))). ومنهم م�كٌر وجد الن��س يف زمنه اأعقل  م قلمه ومزَّ يمُتم جتربته، فحطَّ
من اأن تروج فيهم �شخ�ف�ته، فطوى �شحفه واأخف�ه� اإىل حني)2). ومنهم ط�ئ�س برز 

))) يعزى �شيء من ذلك لبن املقفع، ولأبي الطيب، وللمعري. والظن بهوؤلء اأنهم ك�نوا يف غنى بعقولهم واأذواقهم عن 
ال�شروع يف هذه املح�ولة، اإل اأن يكون على حد:  نث  ٺ  ٺ  ٿمث. ]البقرة/ 260[.

� لهم  )2) من ذلك م� ا�شتهر عن تلك الكتب التي و�شعه� زعم�ء نحلتي »الق�دي�نية« و»البه�ئية« لتكون د�شتوًرا دينيًّ
ك�لقراآن، وقد لفقوه� تلفيًق� ركيًك� من اآي�ت قراآنية وكلم�ت ع�مية، وبدلوا فيه� اأ�شول الإ�شالم وفروعه، وادعوا فيه� 
لأنف�شهم النبوة اأو الألوهية، ولكن اأتب�عهم مل يج�شروا اأن يذيعوا تلك الكتب و�شم�س العلم ط�لعة، ف�أخفوه� – كم� 
ْور �شلحته – اإىل اأن يجيء وقت يف�شو فيه اجلهل ب�لعلوم والآداب، وت�شتعد فيه النفو�س لقبول اأمث�له�.  نَّ يخفي ال�شِّ

فلينتظروا اآخر الدهر.
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به� اإىل الن��س، فك�ن �شخرية لل�ش�خرين، ومثاًل لالآخرين))).

ة اأخرى، فلينظر يف تلك العرب،  ثته نف�شه اأن يعيد هذه التجربة مرَّ فمن حدَّ
ولي�أخذ ب�أح�شنه�. ومن مل َي�شتْحِي فلي�شنع م� ي�ش�ء.

)ال�صبهة الثانية( �صبهة اأديب متوا�صع ين�صب هذه القدرة اإىل غريه من الفحول 

اأعلى منه  الن��س من هو  راأى يف  اأنه  ال�شبهة عنده  اإن ك�ن مدخل  واأم� 

))) ذلك مثل م�شيلمة الدج�ل، فقد زعم اأنه يوحى اإليه بكالم مثل القراآن، وم� �شنع �شيًئ� اإل اأنه ك�ن يعمد اإىل اآي من 
القراآن، في�شرق اأكرث األف�ظه� ويبدل بع�ًش�، كقوله: »اإن� اأعطين�ك اجلم�هر ف�شل لربك وج�هر« اأو يجيء على موازين 
الكلم�ت القراآنية ب�ألف�ظ �شوقية ومع�ٍن �شوقية، كقوله: »والط�حن�ت طحًن� الع�جن�ت عجًن� واخل�بزات خبًزا« وهكذا 
مل ي�شتطع وهو عربي قح اأن يحتفظ ب�أ�شلوب نف�شه، بل نزل اإىل حد الإ�شف�ف، واأتى العبث الذي ي�أتيه ال�شبي�ن يف 
ههم بقلب الأ�شع�ر والأغ�ين عن وجهه�. ول يخفى اأن هذا كله لي�س من املع�ر�شة يف �شيء، بل هو  مداعبتهم وتفكُّ
املح�ك�ة والإف�ش�د، وم� مثله اإل كمثل من ي�شتبدل ب�لإن�ش�ن متث�ًل ل روح فيه، وهو على ذلك متث�ل لي�س فيه �شيء 
من جم�ل الفن. واإمن� املع�ر�شة اأن تعمد اإىل معنى من املع�ين، فتوؤديه نف�شه ب�أ�شلوب اآخر يوازي الأ�شل يف بالغته اأو 
يزيد. ومن يح�ول ذلك يف املع�ين القراآنية ف�إمن� يح�ول حم�ًل. والتجربة اأ�شدق �ش�هد. بل من يح�ول اأن يجيء مبثل 
اأ�شلوب القراآن يف مع�ٍن اأخرى ل يتحرى فيه� ال�شدق واحلكمة فقد طمع يف غري مطمع. ولذا ك�ن من طرق التحدي 

للعرب اأن طولبوا بع�شر �شور مثله »مفرتي�ت« �شورة هود/ 3).
        هذا الذي نفهمه يف اأمر م�شيلمة هو م� فهمه الأديب الرافعي: اأنه مل يرد اأن يعر�س للقراآن من ن�حية ال�شن�عة البي�نية، 
اإذ ك�نت هذه الن�حية اأو�شح من اأن يلتب�س اأمره� عليه، اأو اأن ي�شتطيع تلبي�شه� على اأحد من العرب. واإمن� اأراد اأن 
يتخذ �شبيله اإىل ا�شتهواء قومه من ن�حية اأخرى ظنه� اأهون عليه واأقرب ت�أثرًيا يف نفو�شهم. ذلك اأنه راأى العرب تعظم 
الكه�ن يف اجل�هلية، وك�نت ع�مة اأ�ش�ليب الكه�ن من هذا ال�شجع القلق الذي يزعمون اأنه من كالم اجلن، كقولهم 
»ي� جليح، اأمر جنيح. رجل ف�شيح، يقول ل اإله اإل اهلل – البخ�ري يف املن�قب: اإ�شالم عمر« فكذلك جعل يطبع 
مثل هذه الأ�شج�ع يف حم�ك�ة القراآن، ليوهمهم اأنه يوحى اإليه كم� يوحى اإىل حممد، ك�أمن� النبوة والكه�نة �شرب= 
=واحد. على اأنه مل يفلح يف هذه احليلة اأي�ًش�، فقد ك�ن كثريون من اأ�شي�عه يعرفونه ب�لكذب واحلم�قة، ويقولون اإنه 
مل يكن يف تع�طيه الكه�نة ح�ذًق�، ول يف دعواه النبوة �ش�دًق�، واإمن� ك�ن اتب�عهم اإي�ه كم� ق�ل ق�ئلهم: »كذاب ربيعة 

اأحب اإلين� من �ش�دق م�شر«.
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كعًب� يف هذه ال�شن�عة، فق�ل يف نف�شه: »لئن مل اأكن اأن� من فر�ش�ن هذا امليدان، 
ومل يكن يل يف مع�ر�شة القراآن يدان: لعلَّ هذا الأمر يكون ي�شرًيا على من هو 
اأف�شح مني ل�ش�نً� واأ�شحر بي�نً�« فِمثل هذا نقول له: ارجع اإىل اأهل الذكر من اأدب�ء 
ع�شرك ف��ش�ألهم هل يقدرون اأن ي�أتوا مبثله؟ ف�إن ق�لوا لك »لو ن�ش�ء لقلن� مثل هذا« 
اأكرب من العجز  اأيُّ �شيء  فقل »ه�توا بره�نكم!« واإن ق�لوا »ل ط�قة لن� به« فقل 

�شه�دًة على الإعج�ز؟

ثم ارجع اإىل الت�ريخ ف��ش�أله: م� ب�ل القرون الأوىل؟ ينبئك الت�ريخ اأن اأحًدا 
مل يرفع راأ�شه اأم�م القراآن يف ع�شر من اأع�ش�ره، واأن ب�شعة النفر الذين اأنغ�شوا))) 

روؤو�شهم اإليه ب�وؤوا ب�خلزي والهوان، و�شحب الدهر على اآث�رهم ذيل الن�شي�ن.

اأنف�شهم يف ع�شر  اللغة  اأهل  العجز على  الت�ريخ هذا  ل  �شجَّ لقد  اأجل. 
العربي،  البي�ن  اأزهى ع�شور  هو  القراآن؟  نزول  م� ع�شر  اأدراك  وم�  القراآن.  نزول 
واأرقى اأدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت املج�مع اللغوية يف اأمة من الأمم م� بلغته 
ه�،  الأمة العربية يف ذلك الع�شر من العن�ية بلغته�، حتى اأدركت هذه اللغة اأ�شدَّ
ومتَّ لهم بقدر الط�قة الب�شرية تهذيب كلم�ته� واأ�ش�ليبه�؟ م� هذه اجلموع املح�شودة 
يف ال�شحراء، وم� هذه املن�بر املرفوعة هن� وهن�ك؟ اإنه� اأ�شواق العرب تعر�س فيه� 
ال�شعر  و�شن�عة  الكالم  ب�ش�عة  اإل  هي  وم�  �شن�ع�تهم؛  واأجود  ب�ش�ئعهم  اأنف�س 

))) اأي حّركوا رءو�شهم م�شتهزئني منكرين للقراآن الكرمي. )م).
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واخلط�بة، يتب�رون يف عر�شه� ونقده�، واختي�ر اأح�شنه� واملف�خرة به�، ويتن�ف�شون 
�ن واخلن�ش�ء  فيه� اأ�شد التن�ف�س، ي�شتوي يف ذلك رج�لهم ون�ش�وؤهم. وم� اأمرمُ ح�شَّ

وغريهم� بخ�ٍف على مت�أدب.

واإذا  منه.  اإل  انف�شت،  قد  الأ�شواق  واإذا  القراآن..  ج�ء  اأن  اإل  هو  فم� 
ب�رَيه اأو يج�رَيه، اأو يقرتح  ِفرَت)))، اإل عنه. فم� قدر اأحد منهم اأن يمُ الأندية قد �شَ
فيه اإبدال كلمة بكلمة، اأو حذف كلمة، اأو زي�دة كلمة، اأو تقدمي واحدة وت�أخري 
م�شراعيه،  على  فتحه  بل  املع�ر�شة  ب�ب  عليهم  ي�شدَّ  اأنه مل  على  ذلك  اأخرى. 
يف  التحدي  ذلك  عليهم  ر  وكرَّ اهم  حتدَّ بل  جم�ع�ت،  اأو  اأفراًدا  اإليه  دع�هم  بل 
�شور �شتى، متهكًم� بهم متنزًل معهم اإىل الأخف ف�لأخف: فدع�هم اأول مرة اأن 
َور مثله، ثم اأن ي�أتوا ب�شورة واحدة مثله،  يجيئوا مبثله، ثم دع�هم اأن ي�أتوا بع�شر �شمُ
ثم ب�شورة واحدة من مثله)2)، واأب�ح لهم يف كل مرة اأن ي�شتعينوا مبن �ش�ءوا ومن 

نث   ڀ  ٺ   ب�لعجز يف غري مواربة فق�ل:  ا�شتط�عوا، ثم رم�هم والع�مَل كله 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

))) �شِفَرْت: َخَلْت. )م).
اأكلفكم ب�ملم�ثلة  )2) انظر كيف تنزل معهم يف هذه املرتبة من طلب املم�ثل اإىل طلب �شيء مم� ي�ثل. ك�أنه يقول: ل 
الع�مة، بل ح�شبكم اأن ت�أتوا ب�شيء فيه جن�س املم�ثلة ومطلقه�، ومب� يكون مثاًل على التقريب ل التحديد. وهذا اأق�شى 
م� يكن من التنزل؛ ولذا ك�ن هو اآخر �شيغ التحدي نزوًل، فلم يجئ التحدي بلفظ )من مثله) اإل يف �شورة البقرة 
املدنية. و�ش�ئر املراتب بلفظ )مثله) يف ال�شور التي نزلت قبل ذلك مبكة: فت�أمل هذا الفرق ف�إنه طريف، وا�ش�أل اهلل اأن 

يوفقن� واإي�ك لفهم اأ�شرار كت�به، والنتف�ع بهدايته واآدابه.
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ڤ  ڦ    مث   ]الإ�شراء/88[. وق�ل نث ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   
اإله�ب، واأي ا�شتفزاز!  اأّي  ی  ی  جئ  حئمث  ]البقرة/24[. ف�نظر 
دهم ب�لن�ر،  لقد اأجهز عليهم ب�حلكم الب�ت املوؤبد يف قوله نثىئ  ىئمث ثم هدَّ
ثم �شواهم ب�لأحج�ر. فلعمري لو ك�ن فيهم ل�ش�ن يتحرك ملَ� �شمتوا عن من�ف�شته 
عزتهم  مو�شع  منهم  اأ�ش�ب  وقد  الأعزاء،  ال�شيم  واأب�ة  الألداء،  الأعداء  وهم 
لًم� ي�شعدون  وفخ�رهم. ولكنهم مل يجدوا َثغرة ينفذون منه� اإىل مع�ر�شته، ول �شمُ
به اإىل مزاحمته، بل وجدوا اأنف�شهم منه اأم�م طود �ش�مخ، فم� ا�شط�عوا اأن يظهروه 
وم� ا�شتط�عوا له نقًب�.. حتى اإذا ا�شتي�أ�شوا من قدرتهم وا�شتيقنوا عجزهم م� ك�ن 
جوابهم اإل اأن ركبوا منت احلتوف، وا�شتنطقوا ال�شيوف بدل احلروف. وتلك هي 
احليلة التي يلج�أ اإليه� كل مغلوب يف احلجة والربه�ن، وكل من ل ي�شتطيع دفًع� 

عن نف�شه ب�لقلم والل�ش�ن.

وم�شى ع�شر القراآن والتحدي ق�ئم ليجرب كل امرئ نف�شه، وج�ء الع�شر 
الذي بعده ويف الب�دية واأطراِفه� اأقواٌم مل تختلط اأن�ش�بهم، ومل تنحرف األ�شنتهم، 
اأ�ش��شه،  من  الدين  هذا  ي�أتوا  اأن  ا�شتط�عوا  لو  من  وفيهم  �شليقتهم،  تتغري  ومل 
ويثبتوا اأنهم ق�درون من اأمر القراآن على م� عجز عنه اأوائلهم، لفعلوا، ولكنهم َذلت 
اأعن�قهم له خ��شعني، وحيل بينهم وبني م� ي�شتهون كم� فعل ب�أ�شي�عهم من قبل.

اأن  غري  الوارثون،  اأهله�  عن  اللَغة  هذه  وورث  القرون،  تلك  م�شت  ثم 
هوؤلء الذين ج�ءوا من بعد، ك�نوا اأ�شد عجًزا واأقل طمًع� يف هذا املطلب العزيز. 
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اأ�شالفهم، وك�ن  الت�ريخ على  اإىل �شه�دة  اأنف�شهم م�ش�فة  �شه�دتهم على  فك�نت 
بره�ن الإعج�ز ق�ئًم� اأم�مهم من طريقني: وجداين وبره�ين.. ول يزال هذا داأب 

الن��س والقراآن حتى يرث اهلل الأر�س ومن عليه�.

)ال�صبهة الثالثة( �صبهة القائل باأن عدم معار�صة العرب لأ�صلوب القراآن رمبا كان 
ب�صبب ان�صراف همهم ل ب�صبب عجزهم

ف�إن ق�ل لن�: نعم، قد علمتمُ اأنه مل ي�أِت اأحد ب�شيء يف مع�ر�شة القراآن. 
ولكن لي�س كل م� مل يفعله الن��س يكون خ�رًج� عن حدود قدرتهم، فرمب� ترك 
من  التي  الأ�شب�ب  قي�م  لعدم  الختي�رية  اأفع�له  جن�س  من  هو  فعاًل  الإن�ش�ن 
َط همته، و�شرف اإرادته عنه مع توافر  � ثبَّ �ش�أنه� اأن تبعث عليه، اأو لأن �ش�رًف� اإلهيًّ
ل اآلته وع�ق قدرته عن اإحداث  � عطَّ الأ�شب�ب الداعية اإليه، اأو لأن ع�ر�ًش� فج�ئيًّ
ذلك الفعل بعد توجه اإرادته نحوه. فعلى الفر�شني الأولني يكون عدم مع�ر�شة 
القراآن قلَة اكرتاث ب�ش�أنه ل عجًزا عن الإتي�ن مبثله. وعلى الفر�س الأخري يكون 
�، لكن لي�س مل�نع فيه من جهة علو طبقته عن م�شتوى القدرة  تركه عجًزا عنه حقًّ
الب�شرية، بل مل�نع خ�رجي هو حم�ية))) القدرة العلي� له و�شي�نته� اإي�ه عن مع�ر�شة 

املع�ر�شني، ولو اأزيل هذا امل�نع جل�ء الن��س مبثله.

قلن� له: هذه الفرو�س كله� ل تنطبق على مو�شوعن� بح�ل.

�م من املعتزلة، وهو واإن ك�ن اعرتاًف� يف اجلملة ب�شحة الإعج�ز اإل اأنه ل  ظَّ ))) هذا هو القول ب�ل�شرفة، الذي ا�شتهر عن النَّ
يقول به اإل اأعجمي اأو �شبهه ممن مل يذق للبالغة طعًم�. ولذلك مل يت�بعه عليه تلميذه اجل�حظ ول اأحد من علم�ء 

العربية، وهو يعد خالف م� عرفه العرب من اأنف�شهم كم� �شنبينه.
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مت�ش�فرة.  موفورة  ك�نت  املع�ر�شة  على  الب�عثة  الأ�شب�ب  ف�إن  الأول  اأم� 
واأي �شيء اأقوى يف ا�شتث�رة حمية خ�شمك من ذلك التقريع البليغ املتكرر الذي 
توجهه اإليه معلًن� فيه عجزه عن م�ش�ه�ة عملك؟ اإن هذا التحدي ك�ٍف وحَده يف 
اإث�رة حفيظة اجلب�ن واإ�شع�ل همته للدف�ع عن نف�شه مب� تبلغه ط�قته. فكيف لو ك�ن 
الذي تتحداه جمبوًل على الأنفة واحلمية؟ وكيف لو ك�ن العمل الذي تتحداه به 
هو �شن�عته التي به� يف�خر، والتي هو فيه� املدرَّب امل�هر؟ وكيف لو كنت مع ذلك 
ترميه ب�شف�هة الراأي و�شالل الطريق؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه احلرب 

اجلدلية هْدَم عق�ئده، وحمو عوائده وقطع ال�شلة بني م��شيه وم�شتقبله؟

واأم� الث�ين ف�إن هذه الأ�شب�ب قد راأين�ه� اآتت ب�لفعل ثمراته�، واأيقظت 
�شغلهم  هو  والقراآن  حممد  اأمرمُ  ك�ن  حتى  حدوده�.  اأبعد  اإىل  املع�ر�شني  همم 
اأو  ب�للطف  ملق�ومته  الو�ش�ئل  من  و�شيلة  يَدعوا  فلم  الن��شب،  هم  وهمَّ ال�ش�غل، 
ب�لعنف اإل ا�شتنبطوه� وتذرعوا به�: اأيخ�دعونه عن دينه ليلني لهم ويركن قلياًل 
ْون)3)  يتوا�شَ اأم  دعوته)2)  عن  ليكف  وامللك  ب�مل�ل  ي�ش�ومونه  اأم  دينهم)))  اإىل 

))) ج�ء رج�ل من قري�س اإىل النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم فق�لوا له: ي� حممد تع�ل مت�شح ب�آلهتن�، اأو 
اأمل ب�آلهتن�، وندخل معك يف دينك. فنزل قوله تع�ىل  نث ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېمث 

]الإ�شراء/ 7)[ رواه ابن مردويه ب�شند جيد.
)2) اإي�ء اإىل الق�شة الطويلة التي نزل فيه� قوله تع�ىل: نث ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  مث 

]الإ�شراء/ 90 فم� فوقه�[. رواه� ابن جرير ب�شند مت�شل فيه مبهم، وله� �ش�هد مر�شل �شحيح.
)3) اأي يو�شي بع�شهم بع�ًش� مبق�طعته. )م).
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مبق�طعته وبحب�س الزاد عنه وعن ع�شريته الأقربني حتى يوتوا جوًع� اأو ي�شلموه)))، 
اأم ينعون �شوت القراآن اأن يخرج من دور امل�شلمني خ�شية اأن ي�شمعه اأحد من 
اأبن�ئهم)2)، اأم يلقون فيه ال�شبه�ت واملط�عن، اأم يتهمون �ش�حبه ب�ل�شحر واجلنون 
ْثبتوه)3)  روَن به ليمُ لي�شدوا عنه من ل يعرفه من القب�ئل الق�دمة يف املوا�شم، اأم يْكمُ
اأو يقتلوه اأو يخرجوه)4)، اأم يخ�طرون مبهجهم واأموالهم واأهليهم يف حم�ربته. اأفك�ن 
هذا كله ت�ش�غاًل عن القراآن وقلة عن�ية ب�ش�أنه؟! ثم مل�ذا كل هذا وهو قد دلهم على 
اأن الطريق الوحيد لإ�شك�ته هو اأن يجيئوه بكالم مثل الذي ج�ءهم به؟ اأمل يكن 
اأمره يف يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب  واأبقى عليهم لو ك�ن  اإليهم  اأقرب  ذلك 
كله� اإل هذا الب�ب، وك�ن القتل والأ�شر والفقر والذل كل اأولئك اأهون عليهم 
اإن مل  العجز  ف�أي �شيء يكون  الوعر الذي دلهم عليه.  الطريق  من ركوب هذا 

يكن هذا هو العجز؟

ين�كحوهم ول  األ  املطلب  وبني  ه��شم  بني  وكن�نة على  قري�س  فيه�  التي حت�لفت  اجل�ئرة  ال�شحيفة  اإىل خرب  اإي�ء   (((
يب�يعوهم حتى ي�شلموا اإليهم ر�شول اهلل. رواه ال�شيخ�ن عن الزهري. ويف �ش�أن هذه  املح�لفة يقول النبي �شلى اهلل 
عليه وعلى اآله و�شلم يف غزوة الفتح ويف حجة الوداع »منزلن� غًدا اإن �ش�ء اهلل بخيف بني كن�نة حيث تق��شموا على 

الكفر« رواه ال�شيخ�ن.
)2) مل يمُِطق اأ�شراف قري�س اأن ي�شتعلن اأبو بكر بقراءة القراآن يف فن�ء داره، اإذ ك�نت تهوي اإليه اأفئدة من اأبن�ئهم ون�ش�ئهم 
وعبيدهم ي�شتمعون لقراءته، فخ�شي امل�شركون اأن يفتتنوا. وك�ن ابن الدغنة قد اأج�ر اأب� بكر، ف�أمروه اأن ي�شرتد جواره 

منه اإذا اأ�شر على الإعالن بقراءته. وقد فعل. احلديث رواه البخ�ري.
ثِبتوه: يحب�شوه. )م). )3) يمُ

)4) اآية الأنف�ل ] 30[.
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النبي  �شخ�س  اإىل  موجهة  تكن  مل  كله�  احلمالت  هذه  اأن  ريب  ل 
مك�رم  اإليهم  بهم  وحتبِّ م،  همُ اأرح�ممُ عليهم  هم  َتعِطفمُ قبلمُ  من  ك�نوا  فقد  واأ�شح�به؛ 
اأخالقهم. كم� اأنه� مل تكن موجهة اإىل القراآن يف ال�شدور ول يف داخل البيوت؛ 
بة اإىل هدف  فقد قبلوا منهم اأن يعبَد امروؤٌ ربَّه يف بيته كيف ي�ش�ء، اإمن� ك�نت م�شوَّ

واحد، ومق�ومة خلطر واحد، هو اإعالن))) هذا القراآن ون�شره بني العرب.

اأنه دعوة  اأنهم م� نقموا من الإعالن ب�لقراآن اإل  ول يهج�شنَّ يف روعك 
نف�ءمُ من فحول اخلطب�ء  جديدة اإىل دين جديد فح�شب. كال، فقد ك�ن يف العرب حمُ
لت، وغريهم�، وك�نت خطبهم  ال�شَّ اأبي  ة بن  واأمُميَّ �سِّ بن �ش�عدة،  وال�شعراء؛ كقمُ
واأ�شع�رهم م�شحونة ب�لدعوة اإىل م� دع� اإليه القراآن من دين الفطرة. فم� ب�لمُهم قد 
هم من اأمر حممد وقراآنه م� مل يْعِنِهم من اأمر غريه؟ م� ذاك اإل اأنهم وجدوا له  اأهمَّ
�ش�أنً� اآخر ل ي�شبه �ش�أَن الن��س، واأنهم اأح�شوا يف قراآنه قوة غالبة وتي�ًرا ج�رًف� يريد 
اأن يب�شط �شلط�نه حيث ي�شل �شدى �شوته، واأنهم مل يجدوا �شبياًل ملق�ومته من 
رياهم)2)، والتي هي الطريق املب��شر الذي  طريق املع�ر�شة الكالمية التي هي ِهجِّ
مبختلف  احليلولة  هو  ملق�ومته  عندهم  الوحيد  الطريق  ك�ن  جرم  فال  به.  حتداهم 
وكذلك  ت�شحية.  من  ذلك  كلفهم  مهم�  الن��س  وبني  القراآن  هذا  بني  الو�ش�ئل 

فعلوا. وكذلك م�شت ال�شنة فيمن بعدهم من اأعداء القراآن اإىل يومن� هذا.

))) ويف ذلك يقول النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم حينم� ك�ن يعر�س نف�شه على الن��س يف املوقف: »األ رجل 
يحملني اإىل قومه؟ ف�إن قري�ًش� منعوين اأن اأبلغ كالم ربي – رواه اأبو دواد والرتمذي« ف�نظر قوله: منعوين اأن »اأبلغ« 

ومل يقل منعوين اأن »اأتلو«.
رياهم: ع�دتهم وداأبهم. )م). )2) ِهجِّ
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واأم� الث�لث ف�إنه لو ك�ن عجزهم عن م�ش�ه�ة القراآن لع�ر�س اأ�ش�بهم ح�ل 
يب�شطوا  اأن  بعد  اإل  الَعجزمُ  ا�شتب�ن لهم ذلك  ملَ�  بينهم وبني �شيء يف مقدورهم، 
األ�شنتهم اإليه، ويجربوا قدرتهم عليه؛ لأنه م� ك�ن لمرئ اأن يح�سَّ بزوال قدرته 
وجتربة.  حم�ولة  بعد  اإلَّ  والقعود  القي�م  على  كقدرته  عليه  يقدر  ك�ن  �شيء  عن 
اأنهم قعدوا عن هذه التجربة، ومل ي�شرع منهم يف هذه املح�ولة  ونحن قد علمن� 
م راأًي�. فك�ن ذلك اآية على ي�أ�شهم الطبيعي من اأنف�شهم،  اإل اأقلُّهم عدًدا واأ�شفههمُ
اإزالة اجلب�ل،  ب�أن عجزهم عنه� عجز فطري عتيد، كعجزهم عن  وعلى �شعورهم 
العلم ال�شروري عن  واأنهم ك�نوا يف غنى بهذا  ال�شم�ء،  النجوم من  تن�ول  وعن 

طلب الدليل عليه ب�ملح�ولت والتج�رب.

اأدركهم  واإمن�  بدء  ذي  ب�دئ  عنه  عجزهم  يعرفوا  مل  ك�نوا  لو  اأنهم  على 
العجز بعد �شعورهم ب�أنه يف م�شتوى كالمهم، لك�ن عجبهم اإًذا من اأنف�شهم: كيف 
وا به وهو منهم على َطَرف الثُّم�م)))؟ وجلعلوا يت�ش�ءلون فيم� بينهم: اأي داء  عيمُ
اأ�ش�بن� فعقد األ�شنتن� عن مع�ر�شة هذا الكالم الذي هو ككل كالم؟ اأو لرجعوا 
اإىل بي�نهم القدمي قبل اأن ي�شيبهم العجز فج�ءوا ب�شيء منه يف حم�ذاته. ولكنهم 
واإعج�بهم،  َمَث�َر عجبهم  هو  ه  نف�شمُ القراآن  وك�ن  بقدمي ول جديد،  فيه  يجيئوا  مل 
ًدا ل�شم�عه من قبل اأن مت�شي مهلة يوازنون فيه� بينه  جَّ حتى اإنهم ك�نوا َيخرون �شمُ
وبني كالمهم، بل اإن منهم من ك�ن يغلبه هذا ال�شعور فيفي�س على ل�ش�نه اعرتاًف� 

�شحيًح�: »م� هذا بقول ب�شر«.

))) وهو منهم على طرف الثُّم�م: مَثل يمُق�ل لل�شيء املمكن الذي  يف املتن�ول. )م).
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من  اإعجازه  فلي�ص  معجًزا  كان  اإن  القراآن  اأن  يظن  قد  من  �صبهة  الرابعة(  )ال�صبهة 
ناحيته اللغوية؛ لأنه مل يخرج عن لغة العرب يف مفرداته ول يف قواعد تركيبه

ك�ن  القراآن  مع�ر�شة  عن  الن��س  �شكوت  اأن  الآن  تبينتمُ  قد  ق�ل:  ف�إن 
ا من اأ�شرار الإعج�ز ي�شمو به عن قدرتهم.  عجًزا، واأنهم وجدوا يف طبيعة القراآن �شرًّ
ولكني ل�شت اأفهم اأن ن�حيته اللغوية يكن اأن تكون من مظ�ن هذا ال�شر، لأين 
اأقراأ القراآن فال اأجده يخرج عن معهود العرب يف لغتهم العربية: فمن حروفهم 
َفْت جملهمُ واآي�ته، وعلى من�هجهم يف الت�أليف ج�ء  َبْت كلم�تمُه. ومن كلم�تهم اأمُلِّ كِّ رمُ
ه� واأبنيته�؟ واأي  ت�أليفه. ف�أي جديد يف مفردات القراآن مل َيعرْفه العرب من موادِّ
جديد يف تركيب القراآن مل تعرفه العرب من طرائقه� ومل ت�أخذ به يف مذاهبه�، 

حتى نقول اإنه قد ج�ءهم مب� فوق ط�قتهم اللغوية؟.

يف  العرب  �شنن  عن  لغته  يف  يخرج  مل  الكرمي  القراآن  اأن  اأم�  له:  قلن� 
كالمهم اإفراًدا وتركيًب� فذلك يف جملته حق ل ريب فيه. وبذلك ك�ن اأدخل يف 

نث ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   الأعذار  واأو�شح يف قطع  الإعج�ز، 
ٴۇۋ  ۋ   ۅمث  ]ف�شلت/44[.

واأم� بعد، فهل ذهب عنك اأن مَثل �شنعة البي�ن كمثل �شنعة البني�ن: 
َة بن�ء مل تكن يف الأر�س، ول يخرجون يف  ف�ملهند�شون البن�ءون ل يخلقون م�دَّ
مرفوعة،  جدرانً�  يكون  اأن  ي�شنعونه  م�  يعدو  ول  الع�مة،  قواعده�  عن  �شنعتهم 
عة ولكنهم تتف��شل �شن�ع�تهم وراء ذلك يف اختي�ر  ًف� مو�شوعة، واأبوابً� م�شرَّ و�شقمُ
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، ويف تعميق الأ�ش��س  رِّ ه� للن��س من احلرِّ والقمُ اأمنت املواد واأبق�ه� على الدهر، واأَكنِّ
وتطويل البني�ن، وتخفيف املحمول منه� على ح�مله، والنتف�ع ب�مل�ش�حة الي�شرية 
رات والأبه�ء))) بحيث يتخلله� ال�شوء والهواء.  يف املرافق الكثرية، وترتيب احلجمُ
فمنهم من يفي بذلك كله اأو جله، ومنهم من يخل ب�شيء منه اأو اأ�شي�ء.. اإىل فنون 

من الزينة والزخرف يتف�وت الذوق الهند�شي فيه� تف�وًت� بعيًدا.

طرائق  على  الواحد  الغر�س  يوؤدون  الواحدة  اللغة  اأهل  ترى  كذلك 
�شتى يتف�وت حظه� يف احل�شن والقبول، وم� من كلمة من كالمهم ول و�شع من 
اأو�ش�عهم بخ�رج عن مواد اللغة وقواعده� يف اجلملة. ولكنه ح�شن الختي�ر يف 
ويثلج �شدرك،  �شمَعك،  ي�شرتعي  ب�لكالم حتى  يعلو  قد  والأو�ش�ع  املواد  تلك 
اأذنك،  ه  ويلك قلبك. و�شوء الختي�ر يف �شيء من ذلك قد ينزل به حتى متجَّ

ك، وينفر منه طبعك. وَتغِثي منه نف�شمُ

ذلك اأن اللغة فيه� الع�م واخل��س، واملطلق واملقيد، واملجمل واملبني. وفيه� 
ال�شمية  اجلمل  وفيه�  والإن�ش�ء.  اخلرب  وفيه�  والإي�ء.  والفحوى  والإ�ش�رة  العب�رة 
والإيج�ز.  الإطن�ب  وفيه�  واملج�ز.  احلقيقة  وفيه�  والإثب�ت.  النفي  وفيه�  والفعلية. 
وفيه� الذكر واحلذف. وفيه� البتداء والعطف. وفيه� التعريف والتنكري. وفيه� التقدمي 
ا.. ومن كل هذه امل�ش�لك ينفذ الن��س اإىل اأغرا�شهم، غري ن�كبني  والت�أخري وهلم جرًّ
بو�شٍع منه� عن اأو�ش�ع اللغة جملة، بل هم يف �شع�به� يتفرقون، وعند حدوده� يلتقون.

))) الأبه�ء: جمع بهو، وهو املك�ن املت�شع يف الدار، وق�عة ال�شتقب�ل به�. )م).
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بيد اأنه لي�س �شيء من هذه امل�ش�لك ب�لذي يجمل يف كل موطن، ولي�س 
ولأ�شبحت  ط�لبه،  على  الأمر  له�ن  اإًذا  موطن.  يقبح يف كل  ب�لذي  منه�  �شيء 
البالغة يف ل�ش�ن الن��س طعًم� واحًدا، ويف �شمعهم نَْغمة واحدة. كال، ف�إن الطريق 
ر بك عن غ�يتك. حيًن� اآخر، وربَّ كلمة  الواحد قد يبلغك م�أمنك حيًن�، ويق�شِّ
تراه� يف مو�شع م� ك�خلرزة ال�ش�ئعة ثم تراه� بعينه� يف مو�شع اآخر، ك�لدرة الالمعة. 
ف�ل�ش�أن اإًذا يف اختي�ر هذه الطرق اأيه� اأحق ب�أن يمُ�شلك يف غر�س غر�س، واأيه� اأقرب 
تو�شياًل اإىل مق�شد مق�شد: ففي اجلدال اأيه� اأقوم ب�حلجة، واأدح�س لل�شبهة، ويف 
الو�شف اأيه� اأدق متثياًل للواقع، ويف موطن اللني اأيه� اأخف على الأ�شم�ع واأرفق 
ب�لطب�ع، ويف موطن ال�شدة اأيه� اأ�شد اطالًع� على الأفئدة بتلك الن�ر املوقدة. وعلى 

اجلملة اأيه� اأوفى بح�ج�ت البي�ن واأبقى بطراوته على الزم�ن.

كثري  الختي�ر  جم�ل  لأن  ي�شري،  غري  ع�شرٌي  الختي�ر  هذا  يف  والأمر 
عب، خمتلف الألوان يف �شور املفردات والرتاكيب. والن��س لي�شوا �شواء يف  ال�شُّ
ا�شتعرا�س هذه الألوان، ف�شاًل عن املوازنة بينه�، ف�شاًل عن ح�شن الختي�ر فيه�. 
عم�  منهم�  ويغفلمُ كل  �ش�حبه،  عنه  غَفَل  م�  اإىل  اأحدهم�  يهتدي  رجلني  فربَّ 
ِدَي اإليه الآخر. وربَّ وجه واحد يفوتك ه�هن� يَعِدل وجهني حت�شلهم� هن�ك، اأو  همُ

ب�لعك�س.

وعن جملة املالحظ�ت التي يالحظه� الق�ئل يف قوله، تتولد �شورة خ��شة 
َمَثلمُه� يف هذه املركب�ت املعنوية َمثل »املزاج« يف تلك املركب�ت العن�شرية امل�دية. 
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يه ب�لأ�شلوب اأو الطريقة. وعلى ح�شبه يقع التف�وت  وهذا »املزاج« هو الذي ن�شمِّ
يف درج�ت الكالم ويف حظه من احل�شن والقبول.

ف�جلديد يف لغة القراآن اأنه يف كل �ش�أن يتن�وله من �شوؤون القول يتخري له 
ه� رحًم� ب�ملعنى املراد، واأجمعه� لل�شوارد، واأقبله� لالمتزاج،  ، واأم�شَّ اأ�شرف املوادِّ
به: بحيث ل  اأحق  به� وهي  اأحق  الذي هو  وي�شع كل مثق�ل ذرة يف مو�شعه� 
يف  اللفظ  يجد  ول  الك�ملة،  و�شورته  الن��شعة،  مراآته  اإل  لفظه  يف  املعنى  يجد 
معن�ه اإل وطنه الأمني، وقراره املكني. ل يوًم� اأو بع�س يوم، بل على اأن تذهب 
عن  يبغي  ال�ش�كن  ول  بدًل،  ب�ش�كنه  يريد  املك�ن  فال  الع�شور،  وجتيء  الع�شور 
منزله ِحَوًل))).. وعلى اجلملة يجيئك من هذا الأ�شلوب مب� هو املثل الأعلى يف 

�شن�عة البي�ن.

هذا مطلٌب له دليله، واإجم�ل له تف�شيله. ولي�س من ق�شدن� اأن نمُعِجلك 
الآن ب�لبحث يف اأدلته وتف��شيله. واإمن� اأردن� اأن نزيح عنك هذه ال�شبهة لَتعلم اأن 
ب�أن  اللغوية جديرٌة  الن�حية  هذه  واأن  عربي،  عربي ككلِّ كالم  لي�س كلُّ كالم 

تتف�وت فيه� القوى ن�زلًة اإىل حّد العجز، اأو �ش�عدة اإىل حّد الإعج�ز.

ف�إن اأحببت اأن تعرف للقراآن الكرمي �شبَقه وبلوغه الغ�ية يف هذا امل�شم�ر 
واأنت بعدمُ مل تمُرزق قوَة الف�شل بني درج�ت الكالم ف�علم اأنه ل �شبيل لك اإىل 

))) ِحَوًل: حتّوًل وانتق�ًل. )م).
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الق�ش�ء يف هذا ال�ش�أن عن ح�سٍّ وخربة. واإمن� �شبيلك اأن ت�أخذ حكمه م�شّلًم� عن 
اأهله وتقنع فيه ب�شه�دة الع�رفني، به واإًذا يكون من حقك علين� اأن نقدم لك مث�ًل 

من �شه�داتهم. فخذ الآن هذا املث�ل:

ج�ء الوليد بن املغرية اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم، فلم� 
قراأ عليه القراآن ك�أنه َرقَّ له. فبلغ ذلك اأب� جهل، ف�أت�ه فق�ل له: ي� عم اإن قومك 
ق�ل  ِقَبله.  مل�  لتتعر�س  ًدا  اأتيت حممَّ ف�إنك  ليعطوكه،  م�ًل  يجمعوا لك  اأن  يرون 
الوليد: لقد علمْت قري�ٌس اأين من اأكرثه� م�ًل. ق�ل: فقل فيه قوًل يبلغ قومك 
عر ل  نكر له وك�ره. ق�ل: وم�ذا اأقول؟ فواهلل م� فيكم رجٌل اأعلم مني ب�ل�شِّ اأنك ممُ
�شيًئ� من هذا،  يقوله  الذي  ي�شبه  م�  واهلل  ب�أ�شع�ر اجلن.  بق�شيده ول  ِبَرَجِزه ول 
وواهلل اإن لَقوله حلالوة واإن عليه لطالوة، واإنه ملنرٌي اأعاله، م�شرٌق اأ�شفلمُه، واإنه ليعلو 
وق�ل  عب��س.  ابن  احل�كم عن  رواه  احلديث)))  م� حتته..  ليحطم  واإنه  يمُعلى.  ول 

�شحيح على �شرط البخ�ري.

))) للحديث بقية، وهي اأن اأب� جهل األح على الوليد وق�ل له: ل ير�شى عنك قومك حتى تقول فيه. فق�ل الوليد: 
دعني اأفكر. فلم� فكر ق�ل: هذا �شحر ي�أثره عن غريه. ويف ذلك نزل قوله تع�ىل نث ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  .  ېئ  
ېئ  ىئ   ىئ  .  ی  ی  .  ی  جئ   حئ  .  ىئ  يئ    جب  حب  .  مب يب      جت        حت  خت  .  ىت  يت  .ٱ     ٻ    

ٻ       .  ٻ  پ        پ      .پ  ڀ  ڀ       ڀ    .  ٺ  ٺ     .  ٺ  ٿ  ٿ       .  ٿ  ٹ      ٹ       .  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       .  ڦ  
ڦ  ڄ     ڄ  ڄمث– ]املدثر/)) وم� بعده�[  ف�نظر ت�شوير القراآن للجهد العنيف الذي بذله الرجل يف اإ�شدار 
حكمه الث�ين حيث يقول اإنه فكر وقدر، ثم نظر، ثم عب�س وب�شر، ثم اأدبر وا�شتكرب. ومعنى هذا كله اأنه ك�ن يق�وم 
فطـرته، وي�شتكره نف�شـــه على خم�لفة وجدانه، واأنه ك�ن يف حرية و�شيق مب� يقول... واأخرًيا ا�شتط�ع اأن يقول م� ق�ل 
نزوًل على اإرادة قومه. وانظر الفرق بني هذا احلكم امل�شطنع وبني حكم البديهة العربية يف قوله اأول مرة: اإنه يعلو وم� 

يعلى واإنه يحطم م� حتته.
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نعم اإن كنت ل تفرق بني كالم وكالم فهذه �شه�دٌة ح�شبمُك من �شه�دة 
ون�هيك اأنه� �شه�دة اأهل اللغة اأنف�شهم، بل �شه�دة الأعداء لعدوهم.

واإذا مل تَر الهالل ف�صلِّم         لأُنا�ص راأوه بالأب�صار

بني  واملَْيِز  الكالم  فروق  معرفة  من  حظك  اأوتيت  قد  كنت  اإن  واأم� 
اأ�ش�ليبه، ف�قراأ م� �شئت من خطب العرب واأ�شع�ره�، وِحَكمه� واأمث�له� ور�ش�ئله� 
وحم�وراته�، متتبًع� يف ذلك ع�شور اجل�هلية والإ�شالم على اختالف طبق�ته�، ثم 

افتح �شفحة من هذا الكت�ب العزيز وانظر م�ذا ترى؟

اأ�شلوٌب عجب، ومنهٌج من احلديث فذٌّ مبتكر، ك�أن م� �شواه من اأو�ش�ع 
الكالم منقول، وك�أنه بينه� على حدِّ قول بع�س الأدب�ء »و�شع مرجتل«؛ ل ترى 
اآية منه ج�ءتك يف جمهرة  اأن  �ش�بًق� ج�ء مبث�له، ول لحًق� َطَبع على غراره. فلو 
اللحن  بينه� كم� ي�شتميز  البلغ�ء لدلَّت على مك�نه�، وا�شتم�زت من  اأقوال  من 

��س بني �شروب الأحل�ن، اأو الف�كهة اجلديدة بني األوان الطع�م. احل�شَّ

اأ�صلوب  النا�ص على جماراة  اأن عدم قدرة  يزعم  �صبهة من  اخلام�صة(  )ال�صبهة 
اأ�صلوب كل قائل �صورة نف�صه ومزاجه،  القراآن لي�ص خ�صو�صية للقراآن؛ لأن 

فال ي�صتطيع غريه اأن يحل حمله

بهذا  عن�  اأغلقتم  لقد  املو�شع:  هذا  اإىل  معن�  انتهى  اإذا  ال�ش�ئل  �شيقول 
اأمل  ب�بً� جديًدا.  منه  علين�  فتحتم  اأن  تلبثوا  ولكنكم مل  ال�شك،  من  ب�بً�  البي�ن 
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تقولوا لن� اإن هذه ال�شن�عة البي�نية لي�شت يف الن��س بدرجة واحدة، واإن القوى 
تذهب فيه متف�وتة على مراتب �شتى فم� نرى اإًذا علين� من حرج اأن نعدَّ الإعج�ز 
الذي حدثتمون� عنه اأمًرا م�ش�ًع� يجري يف اأ�ش�ليب الن��س كم� يجري يف القراآن. 
بي�نه قطعة من عقله ووجدانه على  ي�شع يف  اإمن�  اأو ك�تب  ق�ئل  اأن كل  ترون  األ 
ال�شورة التي تهديه اإليه� فطرته ومواهبه؟ واأن اختالف الن��س يف هذه الو�ش�ئل 
اأن  لت�شتطيعون  اإنكم  اأغرا�شهم؟  عن  التعبري  يف  طرائقهم  اختالف  األبتة  يتبعه 
ة الن�طقني به�، بحيث ل جتدون ك�تًب�  حت�شوا يف اللغة العربية �شوًرا كالمية بعدَّ

يكتب كم� يكتب ك�تٌب اآخر على ال�شواء، ول ق�ئاًل كذلك. 

� يف الأداء: فلي�س  بل اأنتم ل حم�لة واجدون عند كل واحد منه�ًج� خ��شًّ
املري�س  ول  ك�حلليم،  الط�ئ�س  ولي�س  ك�لغبي.  الذكي  ول  ك�حل�شري،  البدوي 
ك�ل�شليم. ولي�س الأدنى يف هذا الب�ب ي�شتطيع ال�شعود اإىل الأعلى، ول الأعلى 
ي�شتطيع النزول اإىل الأدنى، بل املت�ش�به�ن فطرة ومزاًج�، املت�ش�وي�ن تربية وتعليًم� 
قد ي�شرب�ن من ك�أ�س واحدة ثم ل يتن�طق�ن ب�لكالم على �شورة واحدة. فكيف 
بع�شهم مبثل  اأن يجيء  يقدرون  القراآن وهم ل  اأن يجيئوكم مبثل  الن��س  ت�أمرون 
ون عجز  ون عجزهم عنه اآية على قد�شيته واأنتم ل تعدُّ كالم بع�س؟ وكيف تعدُّ
اإلهي  �شنع  الأ�شلوب  ذلك  اأن  على  اآيًة  غريه  ب�أ�شلوب  الإتي�ن  عن  امرئ  كل 
غ لن� اأن  حم�س ل ك�شب فيه للذي جرى على ل�ش�نه؟ األي�س هذا القي��س ي�شوِّ
� ك�ش�ئر كالم الب�شر، غري اأنه اخت�س اأ�شلوبه ب�ش�حبه  نفرت�س القراآن كالًم� ب�شريًّ

كم� اخت�س كل امرئ ب�أ�شلوب نف�شه؟
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وجوابن� لهذا الق�ئل اأن نقول له: ل�شن� من�ريك يف اأن كالم املتكلم اإمن� هو 
�شورة متليه� عليه فطرته ومواهبه، ول يف اأن هذه الفطر واملواهب لتف�وته� عند اأكرث 
الن��س لبدَّ اأن ترتك اأثره� من التف�وت يف �شور كالمهم، ول يف اأن تلك الفطر 
من  مت�ش�بهة  �شوًرا  عليهم  ف�أْمَلْت  الن��س  من  فريق  عند  ت�ش�بهت  اإن  واملواهب 

القول، ف�إنه� ل تخرجه� يف ع�مة الأمر �شورة واحدة.

ن� ول يوهن �شيًئ� من حجتن�. ذلك  كل هذا ن�شلمه ول ننكره. ولكنه ل ي�شرُّ
اأنن� حني نتحدى الن��س ب�لقراآن ل نط�لبهم اأن يجيئون� بنف�س �شورته الكالمية. 
ه  � ك�ن منطمُ كال، ذلك م� ل نطمع فيه، ول ندعو املع�ر�شني اإليه. واإمن� نطلب كالًم� اأيًّ
� ك�نت فطرتمُه ومزاجه، بحيث اإذا  اأيًّ ه، على النحو الذي يح�شنه املتكلم  ومنه�جمُ
قي�س مع القراآن مبقي��س الف�شيلة البي�نية ح�ذاه اأو ق�ربه يف ذلك املقي��س، واإن ك�ن 
على غري �شورته اخل��شة. ف�لأمر الذي ندعوهم اإىل التم�ثل اأو املق�ربة فيه هو هذا 
القدر الذي فيه يتن�ف�س البلغ�ء، وفيه يتم�ثلون اأو يتق�ربون. وذلك غري املَع�ر�س 

وال�شور املعينة التي ل بد من الختالف فيه� بني متكلم ومتكلم.

ر عليك اأن تفهم كيف جتيء املم�ثلة مع هذا الختالف �شربن�  ف�إن ع�شمُ
اإىل غ�ية حمدودة وقد اتخذوا لذلك جم�ًل وا�شًع� ل  َي�ْشَتِبقون  لك مثاًل: قوًم� 
هم قدمه على مو�شع قدم �ش�حبه، بل  يزاحم بع�شهم فيه بع�ًش�، ول ي�شع اأحدمُ
املبداأ والوجهة. ثم  لِقرنه يف  به موازًي�  جعل كل منهم يذهب يف طريقه اخل��س 
يف  له  حظَّ  ل  من  منهم  ويكون  والت�يل،  ي  واملقفِّ وامل�شلِّي،  املجلِّي  منهم  يكون 
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الره�ن))). ويكون منهم املتك�فئون املتع�دلون. وهكذا تراهم وهم خمتلفو املن�زل 
يقع بينهم التم�ثل كم� يقع بينهم التف��شل؛ بن�شبة م� قطعه كل منهم من طريقه 

اإىل الغ�ية امل�شرتكة.

من  الغر�س  اإىل  منهم  كل  يعِمد  البي�ن  َحلبة  يف  املتن�ف�شون  فكذلك 
الطريق التي ير�ش�ه�، وعلى الوجه الذي ي�شتمليه من نف�شه، ثم يقع بينهم التم�ثل 
اأو التف��شل على قدر م� يوفون من ح�ج�ت البي�ن اأو ينق�شون منه�، واإن اختلفت 

املذاهب التي انتح�ه� كل منهم. 

ين ملع�ر�شة القراآن فيهم الأكف�ء والأنداد لنبيِّ القراآن يف  هب اإًذا  املدعوِّ
الفطرة وال�شليقة العربية، اأو َمن هم اأكمل منه فيه�، اأو هبهم جميًع� دونه يف تلك 
املنزلة. ف�أم� الأعلون ف�شيجيئون على وفق �شليقتهم بقول اأح�شن من قوله. واأم� 
الأنداد ف�شيجيئون ب�شيء مثله. واأم� الآخرون فلن يكربمُ عليهم اأن يق�ربوا ويجيئوا 
رد  ك�فًي� يف  لك�ن  متَّ  لو  الثالث)3)  املراتب  و�شيٌء من هذه  مثله)2).  ب�شيء من 

احلجة واإبط�ل التحدي.

�، ف�أوله� ال�ش�بق، ثم امل�شلي، ثم املقفي،  ))) يقول اجل�حظ: ك�نت العرب تعد ال�شوابق ثم�نية، ول جتعل مل� ج�وزه� حظًّ
ثم الت�يل، ثم الع�طف، ثم املذمر، ثم  الب�رع، ثم اللطيم. )م). 

)2) ل تن�س م� قررن�ه يف الفرق بني هذه الطبقة والتي قبله� �س)8  وم� بعده�.
)3) غري اأن املرتبة الأوىل م�شكوت عنه� يف القراآن الكرمي ا�شتق�ش�ًرا لهممهم واكتف�ء بتعجيزهم عم� بعده�.
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يف  مراتبهم  اختالف  على  العرب  اأن  وهو  الواقع،  اأخت�رمُ  بل  �شتقول: 
البي�ن مل يرتفعوا اإىل طبقة البالغة املحمدية، واأزعم اأن هذا الق�شور الذاتي الذي 
قعد بهم عن جم�راته يف ع�مة كالمه هو الذي قعد بهم عن مع�ر�شة قراآنه. واإًذا 
ل يكون هذا العجز حجة لكم على قد�شية الأ�شلوب القراآين كم� مل يكن حجة 

عندكم على قد�شية الأ�شلوب النبوي.

فنجيب: اأم� اأن حممًدا �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم ك�ن هو اأف�شح العرب 
وك�ن له يف هذه الف�شيلة البي�نية املق�ممُ الأول بينهم غري مزاحم، فذلك م� ل من�ري 
اأحد ممن يعرف العربية، غري اأنن� ن�ش�أل م� مبلغ هذا  نحن ول  – فيه  – بل ل منرتي 
التف�وت الذي ك�ن بينهم وبينه؟ اأك�ن مم� يتفق مثله يف جم�ري الع�دات بني بع�س 

ا خ�رًق� للع�دة ب�لكلية؟ الن��س وبع�س يف حدود القوة الب�شرية، اأم ك�ن اأمًرا �ش�ذًّ

ف�أم� اإن ك�ن كم� نعهد �شبيًه� مب� يكون يف الع�دة بني البليغ والأبلغ، وبني 
احل�شن والأح�شن، فال �شك اأن هذا النحو من العلوِّ اإن ح�ل بينهم وبني املجيء 
مبثل كالمه كله مل يكن ليحول بينهم وبني قطعة واحدة منه، ولئن اأعجزهم هذا 
القدر الي�شري اأن يحتذوه على التم�م مل يكن ليعجزهم اأن ينزلوا منه مبك�ن قريب. 
األ واإنن� قد اأرخين� لهم الِعن�ن يف مع�ر�شة القراآن بهذا اأو ذاك، واأغم�شن� لهم فيم� 
يجيئونن� اأن يكون كالًّ اأو بع�ًش�، وكثرًيا اأو ي�شرًيا، ومم�ثاًل اأو قريًب� من املم�ثل، فك�ن 

عجزهم عن ذلك كله �شواء.
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واأم� اإن قيل اإنَّ التف�وت بينه  وبني �ش�ئر البلغ�ء ك�ن اإىل حد انقط�ع 
ل  �ش�ذة  بفطرة  الن��س  بني  ومن  العرب  بني  من  به جملة، لخت�ش��شه  �شلتهم 
العجز،  اإىل  القدرة  تنت�شب  كم�  اإل  كثري  ول  قليل  يف  الِفَطر  �ش�ئر  اإىل  تنت�شب 
من  ب�أن  القول  اأخو  هو  بذلك  القول  اأن  �شك  فال  ال�شتح�لة،  اإىل  الإمك�ن  اأو 
ب�أن م� يجيء به هذا الإن�ش�ن ل يكون  اأو هو الت�شليم  ب�إن�ش�ن،  الإن�ش�ن م� لي�س 
من عمل الإن�ش�ن. ذلك اأن الطبيعة الإن�ش�نية الع�مة واحدة. والطب�ئع ال�شخ�شية 
تقع فيه� الأ�شب�ه والأمث�ل يف ال�شيء بعد ال�شيء ويف الواحد بعد الواحد؛ اإن مل 
يكن ذلك يف كل ع�شر ففي ع�شور متط�ولة، واإن مل يكن يف كل فنون الكالم 
ففي بع�س فنونه. وك�ئْن راأين� من اأن��س كثرية تت�ش�به قلوبهم وعقولهم واأل�شنتهم 
اأن  اإليك  يخيل  لقد  اأحي�نً�، حتى  وتتق�رب  وعب�راتهم حيًن�،  فتتوافق خواطرهم 
َف�س ه�هن� هو النف�س هن�ك. وكذلك  الروح ال�ش�ري يف القولني روح واحد، واأن النَّ
ومن  احلميد،  وعبد  ع  املقفَّ ابن  ب�أ�شلوب  يكتب  من  املت�أخرين  الأدب�ء  من  راأين� 

ا. يكتب ب�أ�شلوب الهمذاين واخلوارزمي، وهلم جرًّ

فلو ك�ن اأ�شلوب القراآن من عمل �ش�حبه الإن�ش�ن لك�ن خليًق� اأن يجيء 
و�شمًت�،  هدًي�  اإليه  واأقرب  مزاًج�؛  الإن�ش�ن  بهذا  اأ�شبه  ك�ن  من  مثله  من  ب�شيء 
نزل  الذين  ب�أ�شح�به  اأو لك�ن جديًرا  اأخًذا وتعلًم�،  واأكرث عنه  به رحًم�،  واأل�شق 
فقراأوه وا�شتظهروه، وتذوقوا معن�ه ومتثلوه، وتر�شموا خطواته  اأظهرهم  القراآن بني 
ْدنوا اأ�شلوبهم �شيًئ� من اأ�شلوبه على م� تق�شي به غريزة  واغرتفوا من من�هله؛ اأن يمُ
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الت�أ�شي، و�شيمةمُ نقِل الطب�ع من الطب�ع. ولكن �شيًئ� من ذلك كله مل يكن، واإمن� 
ك�ن قمُ�ش�رى ف�شل البليغ فيهم، كم� هو جهد البليغ فين�، اأن يظفر ب�شيء يقتب�شه 

ا ونب�هة �ش�أن. منه يف ت�ش�عيف مق�لته ليزيده� به علوًّ

بل نقول لو ك�ن الأ�شلوب القراآين �شورة لتلك الفطرة املحمدية لوجب 
م�ت اأن ينطبع من هذه ال�شورة على �ش�ئر الكالم  لته من املقدِّ على قي��س م� اأ�شَّ
تكون  ل  الواحدة  الفطرة  لأن  القراآن،  اأ�شلوب  على  منه�  انطبع  م�  دي  املحمَّ
ف�س الواحدة ل تكون نف�شني))) ونحن نرى الأ�شلوب القراآين فرناه  فطرتني، والنَّ

))) هن� مو�شع �شوؤال فك�أنن� بق�ئل يقول لن�: اإنه لي�س بدًع� من الأمر اأن يكون للرجل البليغ �شرب�ن من الكالم؛ اأحدهم� 
يجيئه على البديهة فري�شله اإر�ش�ًل غري معني بتهذيبه وحتبريه، والآخر يت�أتى له ب�لروية ويحتفل به احتف�ًل يجعل بينه 
وبني ال�شرب الأول بعًدا �ش��شًع�  يخيل لل�ش�مع اأنه قول �شخ�س اآخر مع �شدور القولني عن ق�ئل واحد. فهال طبقتم 

هذا املثل على الكالم املحمدي فجعلتم حديثه من ال�شرب الأول وقراآنه من ال�شرب الث�ين؟
     واجلواب اأن توزيع هذين ال�شربني على احلديث والقراآن توزيع ل يتفق والواقع يف �شيء، فقد ك�ن اأكرث الوحي القراآين 
يجيء اإىل النبي يف �ش�أن مل ي�شبق له عهد به ومل يتقدم منه تفكري فيه، بل ك�ن يف�جئه من فوره على غري توقع 
وانتظ�ر، جوابً� ل�شوؤال �ش�ئل، اأو َفْتًي� يف ح�دثة نزلت، اأو ق�ش�ًش� عن اأمة م�شت، اأو م� اإىل ذلك. وقلياًل م� ك�ن يجيئه 
اأ�شلوبه يف كلت� احل�لني  بعد ت�شوف وتلبث متكن فيه الروية، كم� يف م�ش�ألة الإفك وم�ش�ألة حتويل القبلة. وقد راأين� 
ف�إذا ن�شقه هو ن�شقه، ونظ�مه هو نظ�مه. وكذلك نقول اإن كالمه النبوي ك�نت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فيه� 
اأ�شح�به كم� راأين� من حديثه يف م�ش�ألة الإفك  اأحي�نً� بعد تفكري طويل وروية وت�ش�ور مع  اأ�شلوبه. فقد ك�ن يتكلم 
)�س26) وكم� نرى من حديثه بعد الت�ش�ور يف �شوؤون احلرب وال�شلح ونحوه�. واأحي�نً� بعد تلبث ي�شري انتظ�ًرا للوحي 
كم� يف ق�شة الرجل الذي ج�ء يف اجلعرانة �شنة ثم�ٍن ف�ش�أل عن العمرة وهو مت�شمخ ب�لطيب وعليه جبة، فنظر اإليه 
رَي عنه ق�ل: اأين ال�ش�ئل عن العمرة؟ فجيء به، فق�ل : اأم�  النبي �ش�عة ثم �شكت حتى ج�ءه الوحي، فلم� �شمُ
الطيب الذي بك ف�غ�شله ثالث مرات، واأم� اجلبة ف�نزعه� وا�شنع يف عمرتك م� ت�شنع يف حجك. رواه ال�شيخ�ن. 
واأخرى ك�ن يتكلم على البديهة فيم� ل ي�شكل عليه اأمره مم� �شبقت به ق�شية العقل اأو الدين. وهو يف كل ذلك 
يجري كم� ترى على منط واحد ل ت�شتطيع اأن متيز يف اأ�شلوبه بني م� ك�ن معن�ه مدبًرا ب�لراأي وم� ك�ن معن�ه معلًم�= 
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�شربً� وحده. ونرى الأ�شلوب النبويَّ فرناه �شربً� وحده ل يجري مع القراآن يف 
ميدان اإل كم� جتري حملِّق�تمُ الطري يف جو ال�شم�ء ل ت�شتطيع اإليه� �شعوًدا. ثم 
نرى اأ�ش�ليب الن��س فرناه� على اختالفه� �شربً� واحًدا ل تعلو عن �شطح الأر�س 
فمنه� م� يحبو حبًوا، ومنه� م� ي�شتد عدًوا. ون�شبة اأقواه� اإىل القراآن كن�شبة هذه 

»ال�شي�رات« الأر�شية اإىل تلك »ال�شي�رات« ال�شم�وية!

=ب�لوحي، ول بني م� ير�شله اإر�ش�ًل يف حديثه مع اأهله واأ�شح�به وم� يحتفل به احتف�ًل يف اجلموع املح�شودة والأي�م 
امل�شهودة. فتبني بطالن م� اعتمده ال�ش�ئل من تفرقة بني القراآن واحلديث على هذا النحو. بل اإنن� لو ذهبن� اإىل اأبعد 
من ذلك وافرت�شن� جدًل �شحة هذا التق�شيم مل� �شلح اأ�ش��ًش� يقوم عليه بني�ن ال�شبهة، لأن انق�ش�م الكالم اإىل املر�شل 
على البديهة واملزور ب�لروية م� ك�ن ليتف�وت به منهج الكالم عند العرب اخلل�س هذا التف�وت البعيد الذي يمَُظن 
فيه اأنه قول ق�ئلنْي. واإمن� ظهر هذا التف�وت منذ انقر�س اأهل ال�شليقة العربية، ونبتت ن�بتة املولدين الذين اأخذوا هذه 
اللغة عن غري اأمه�تهم فك�نت لغتهم التي به� يتكلمون غري اللغة التي به� يكتبون؛ وهكذا اأمكن اأن يكون لكل 
اأمنهم اأ�شلوب�ن متب�ين�ن، ينزل ب�أحدهم� اإىل الع�مية الطبيعية، وي�شعد ب�لآخر اإىل العربية املك�شوبة. اأم� العربي القح 
ف�إنه يف ع�مة اأمره م� ك�ن يزيده التفكري والتقدير والروية اإل ا�شتيع�بً� لأطراف احلديث وا�شتكم�ًل ملق��شده، ومل يكن 
ذلك ليخرجه عن اأ�شلوبه وطريقته ولغته اخل��شة التي ي�ألفه� طبعه وتفي�س به� �شجيته، وهي اللغة التي يحتذيه� اأهل 
الفن من� بعد حم�ولة ومع�جلة. ولئن ك�ن فيهم قليل ممن يريد القول على غري �شجيته ويتعمل له م� لي�س من ع�دته 
يف كالمه، لقد ك�ن هذا التكلف غري خمرج له عن حدود مذهبه جملة. بل ك�ن يرتك يف غ�شون حديثه م� ينم على 
روحه وم�شربه. على اأن الكالم بعد تلك املع�ن�ة مل يكن ليزداد ف�ش�حة وح�شًن�، بل ك�ن ينزل يف هذا الب�ب بقدر م� 
يح�شب احل��شب اأنه ي�شعد فيه. ومن هن� ك�نت العرب تتم�دح ب�لأمر يجيء طبًع� ل تكلًف�. ومل يكن النبي  يف 
�شيء م� من املتكلفني، بل ك�ن اأ�شد الن��س كراهية للتكلف يف الكالم وغريه. وك�ن يقول: »هلك املتنطعون«. رواه 
م�شلم واأبو داود. والتنطع يف الكالم التعمق فيه والتف��شح. وانظر ذمه للرجل الهذيل حني خ��شم يف دية اجلنني    
فق�ل: ي� ر�شول اهلل كيف اأغرم دية من ل �شرب ول اأكل، ول نطق ول ا�شتهل؟ فمثل ذلك يطل. اأي يهدر دمه. 
فق�ل ر�شول اهلل : اإمن� هذا من اإخوان الكه�ن من اأجل �شجعه الذي �شجع. رواه ال�شيخ�ن وغريهم�. ويف رواية: 
ك�ن ك�شجع  م�  وهو  ال�شجع  من  النوع  هذا  فذم  وكه�نته�؟  اجل�هلية  اأ�شجع  اأخرى:  ويف  الأعراب؟  اأ�شجٌع ك�شجع 

الكه�ن م�شنوًع� غري مطبوع. وك�ن املعنى فيه ت�بًع� للفظ ولي�س اللفظ ت�بًع� للمعنى.



122 122
النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن

نعم لقد تقراأ القطعة من الكالم النبوي فتطمع يف اقتن��شه� وجم�راته� 
كم� تطمع يف اقتن��س الط�ئر اأو جم�راته؛ ولقد تقراأ الكلمة من احلكمة في�شتبه 
عليك اأمره�: اأمن كلم�ت النبوة هي اأم من كلم�ت ال�شح�بة اأو الت�بعني؟ ذلك 
على م� علمت من امتي�ز الأ�شلوب النبوي مبزيد الف�ش�حة ونق�ء الديب�جة واإحك�م 
رد، ولكنه امتي�ٌز قد يدقُّ على غري املنتهني يف هذا الفن. وقد يق�شر الذوق  ال�شَّ
وحده عن اإدراكه، فيلج�أ اإىل النقل ي�شتعينه يف متييز بع�س احلديث املرفوع من 

احلديث املوقوف اأو املقطوع))).

اأم� الأ�شلوب القراآين ف�إنه يحمل ط�بًع� ل يلتب�س معه بغريه، ول يجعل 
ه� ن�ِك�شة  ط�مًع� يطمع اأن يحوم حول حم�ه؛ بل يدع الأعن�ق ت�شرئبُّ اإليه ثم يردُّ

الأذق�ن على ال�شدور.

كلُّ من َيرى بعينني اأو ي�شمع ب�أذنني اإذا و�شع القراآن ب�إزاء غري القراآن يف 
كفتي ميزان، ثم نظر ب�إحدى عينيه اأو ا�شتمع ب�إحدى اأذنيه اإىل اأ�شلوب القراآن، 
 � وب�لأخرى اإىل اأ�شلوب احلديث النبوي واأ�ش�ليب �ش�ئر الن��س، وك�ن قد رزق حظًّ
ف�إنه ل حم�لة �شيوؤمن معن� بهذه احلقيقة  اللغوي  البي�نية والذوق  ة  م� من احل��شَّ
ة، وهي اأن اأ�شلوب القراآن ل يدانيه �شيء من هذه الأ�ش�ليب كله�. ونح�شب  اجلليَّ
اأنه بعد الإي�ن بهذه احلقيقة لن ي�شعه اإلَّ الإي�ن بت�ليته�.. ا�شتدلًل ب�شنعة »لي�س 

))) األق�ب ا�شطلح عليه� علم�ء الرواية: يعنون من املرفوع م� ن�شب اإىل النبي، واملوقوف م� ن�شب اإىل ال�شح�بة، واملقطوع 
م� ن�شب اإىل الت�بعني.
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كمثله� �شيء« على �ش�نع نث  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  مث  ]ال�شورى/))[.

النتقال من جالء ال�صبهة اإىل �صفاء الغلة، بك�صف جوانب من اأ�صرار الإعجاز

ْفن�، وانتهى من بحثه اإىل حيث  ف�إْن ك�ن ال�ش�ئل من طالب احلق كم� و�شَ
بكلمته  اإلين�  يتقدم  ف�شوف  ووَجد،  وذاق  ووازن،  وق�ي�َس  و�شمع،  ف�أب�شر  اأ�شرن�، 
)2) �شه�مه� فم�  ))) كن�نة الكالم بني يديَّ وعجمتمُ الأخرية ق�ئاًل: نعم لقد نثلتمُ
قتمُ طعوَمه�، فم�  اأ�شلَب عوًدا، ولقد وردت من�هل القول وتذوَّ وجدتمُ ك�لقراآِن 
وجدتمُ َك�لقراآن اأعذب مورًدا. والآن اآمنتمُ اأنه كم� و�شفتموه ن�شيج وحده، واأنه 
الأ�شلوب  قوة  اأدركت من  وقد   - اأنني  م� حتته. غري  يحطم  واأنه  ْعلى،  يمُ وم�  يعلو 
القراآين وحالوته م� اأدركت – مل يزل الذي اأح�سُّ به من ذلك معنى يتجمجم 
يف ال�شدر ل اأح�شنمُ تف�شريه ول اأملك تعليله. وم� زالت النف�س بعد هذا وذاك 
اعًة اإىل در�س تلك اخل�ش�ئ�س واملزاي� التي ا�شت�أثر القراآن به� عن �ش�ئر الكالم،  نزَّ
وك�ن فيه� �شر اإعج�زه اللغوي. فهل من �شبيل اإىل عر�س �شيء من ذلك علين� 

لتطمئن به قلوبن�، ونزداد اإي�نً� اإىل اإي�نن�؟

ملثله  بعيًدا  مراًم�  وكلَّفتن�  ج�شيًم�،  من�  طلبت  واهلل  فقد  الآن  اأم�  نقول: 
ومل  م،  اأَقالمهمُ دونه  من  فَحفيْت  ع�شرن�،  ويف  قبلن�  من  والأدب�ءمُ  العلم�ءمُ  ِدَب  انتمُ
يزيدوا اإل اأن �شربوا له الأمث�ل، واعرتفوا ب�أن م� خفي عليهم منه اأكرث مم� َفطِنوا له، 

: ا�شتخرجت. )م). ))) نثلتمُ
. )م). : اختربتمُ وامتحنتمُ )2) عجمتمُ
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واأن الذي و�شفوه مم� اأدركوه اأقل مم� �ش�قت به عب�راتهم، ومل تقف به اإ�ش�راتهم.

ونحن وقد اأف�شْت اإلين� النوبةمُ من بعدهم هل حت�شب اأنن� �شن�شلك �شبياًل 
رِبز لك �شرَّ الإعج�ز جملة؟ كال، ول  ج�لة �شنمُ غري �شبيلهم، فنزعم اأنن� يف هذه العمُ
ه نحن من تلك  ا�شتقراء م� ك�شفه الن��س من جوانبه، كال ول ا�شتق�ش�ء م� نح�شُّ
ر لك بع�س تلك اخل�ش�ئ�س التي تمُالقين� من كت�ب اهلل  اجلوانب. واإمن� نريد اأن ن�شوِّ
كلم� �شمعن�ه اأو تلون�ه وتدبرن�ه. لعلك واجٌد يف القليل منه� م� ل جتده يف الكثري مم� 
ه الن��س. ف�إن زادك الن��س من ذلك اأنواًع� رجون� اأن نزيدك من النوع الواحد  يعدُّ

اإقن�ًع� وانتف�ًع�.
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نظرت�ن يف الق�سرة ال�سطحية للفظ القراآن 

ل م� يفجوؤك .... اأوَّ

ت�أليفه  خ��شيةمُ  الكرمي  القراآن  اأ�شلوب  من  انتب�هك  وي�شتدعي  يالقيك  م�  اأول 
ال�شوتي يف �شكله وجوهره.

)1( اجلمال التوقيعي يف توزيع حركاته و�صكناته، ومداته وغناته

هوى  على  بنف�شه  ن�زًل  ترتيله  يرتِّله حق  القراآن  يقراأ  د  املجوِّ الق�رئ  دع 
� ل ت�شمعمُ  القراآن، ولي�س ن�زًل ب�لقراآن على هوى نف�شه. ثم انتبْذ منه مك�نً� ق�شيًّ
اته� وغن�ته�، وات�ش�لته�  فيه جْر�س حروفه، ولكن ت�شمع حرك�ته� و�شكن�ته�، ومدَّ
دْت جتريًدا واأر�شلت  و�شكت�ته�، ثم األق �شمعك اإىل هذه املجموعة ال�شوتية وقد جرِّ
�ش�ذجة يف الهواء، ف�شتجد نف�شك منه� ب�إزاء حلن غريب عجيب ل جتده يف كالم 

د هذا التجويد. د هذا التجريد، وجوِّ اآخر لو جرِّ

املو�شيقى  ت�شرتعيه  م�  �شمعك  من  ي�شرتعي  وائتالًف�  ات�ش�ًق�  �شتجد 
اأنه لي�س ب�أنغ�م املو�شيقى ول ب�أوزان ال�شعر. و�شتجد �شيًئ� اآخر ل  وال�شعر، على 
جتده يف املو�شيقى ول يف ال�شعر. ذلك اأنك ت�شمع الق�شيدة من ال�شعر ف�إذا هي 
تتحد الأوزان فيه� بيًت� بيًت�، و�شطًرا �شطًرا، وت�شمع القطعة من املو�شيقى ف�إذا هي 
اأن  اأن يجه�، وطبعك  اأهواوؤه� وتذهب مذهًب� متق�ربً�. فال يلبث �شمعك  تت�ش�به 
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يلَّه�، اإذا اأعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينم� اأنت من القراآن اأبًدا يف حلن 
خمتلفة  اأو�ش�ع  على  وفوا�شل)))  واأوت�د  اأ�شب�ب  بني  فيه  تنتقل  متجدد،  متنوع 
ي�أخذ منه� كل وتر من اأوت�ر قلبك بن�شيب �شواء، فال يعروك منه على كرثة ترداده 

ماللة ول �ش�أم، بل ل تفت�أ تطلب منه املزيد.

هذا اجلم�ل التوقيعي يف لغة القراآن ل يخفى على اأحد ممن ي�شمع القراآن، 
حتى الذين ل يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب اأنف�شهم؟

وترى الن��س قد يت�ش�ءلون: مل�ذا ك�نت العرب اإذا اخت�شمت يف القراآن 
ق�رنت بينه وبني ال�شعر نفًي� واإثب�ًت�، ومل َتعِر�س ل�ش�ئر كالمه� من اخلط�بة وغريه�؟ 

له  فطنت  الذي  ال�شر  اإىل  وهديَت  اجلواب،  ه�هن�  نَت  تبيَّ فهل  واأنت 
العرب، ومل يفطن له امل�شتعربون؟

ن العربية يف نظم القراآن هو ذلك النظ�م  ته تلك الأذمُ ل �شيء اأح�شَّ اإن اأوَّ
ًع� يجدد ن�ش�ط  مت فيه احلركة وال�شكون تق�شيًم� منوَّ �شِّ ال�شوتي البديع الذي قمُ
نة توزيًع� ب�لق�شط ي�ش�عد  ال�ش�مع ل�شم�عه، ووزعت يف ت�ش�عيفه حروف املدِّ والغمُ
على ترجيع ال�شوت به وته�دي الَنف�س فيه اآنً� بعد اآن، اإىل اأن ي�شل اإىل الف��شلة 

))) هل اأنت بح�جة اإىل معرفة م�شمي�ت هذه الألق�ب؟ احلرف املتحرك يتلوه حرف �ش�كن يق�ل لهم� »�شبب خفيف«، 
واحلرف�ن  ثقيل«،  »�شبب  �ش�كن  يتلوهم�  املتحرك�ن ل  واحلرف�ن  »وتد جمموع«،  �ش�كن  يتلوهم�  املتحرك�ن  واحلرف�ن 
اأحرف  واأربعة  �شغرية«،  »ف��شلة  �ش�كن  يعقبه�  متحركة  اأحرف  وثالثة  مفروق«،  »وتد  �ش�كن  يتو�شطهم�  املتحرك�ن 

متحركة يعقبه� �ش�كن »ف��شلة كبرية«.
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الأخرى فيجد عنده� راحته العظمى. وهذا النحو من التنظيم ال�شوتي اإن ك�نت 
العرب قد عَمدت اإىل �شيء منه يف اأ�شع�ره�، فذهبت فيه� اإىل حدِّ الإ�شراف يف 
ال�شتهواء، ثم اإىل حدِّ الإمالل يف التكرير. ف�إنه� م� ك�نت تعهده قط ول ك�ن يتهي�أ 
له� بتلك ال�شهولة يف منثور كالمه� �شواء منه املر�شل وامل�شجوع؛ بل ك�ن يقع له� 
يف اأجود نرثه� عيوٌب تغ�س من �شال�شة تركيبه ول يكن معه� اإج�دة ترتيله اإلَّ 

ب�إدخ�ل �شيء عليه اأو حذف �شيء منه.

ل عجب اإًذا اأن يكون اأدنى الألق�ب اإىل القراآن يف خي�ل العرب اأنه �شعر، 
لأنه� وجدت يف توقيعه ِهزة ل جتد �شيًئ� منه� اإلَّ يف ال�شعر. ول عجب اأن ترجع 
اإىل اأنف�شه�، فتقول: م� هو ب�شعر؛ لأنه – كم� ق�ل الوليد))) – لي�س على اأع�ري�س 
ال�شعر يف رجزه ول يف ق�شيده. ثم ل عجب اأن جتعل َمردَّ هذه احلرية اأخرًيا اإىل اأنه 
�شرب من ال�شحر؛ لأنه جمع بني طريف الإطالق والتقييد يف حدٍّ و�شط: فك�ن له 

من النرث جالله وروعته، ومن ال�شعر جم�له ومتعته.

)2( اجلمال التن�صيقي يف ر�صف حروفه وتاأليفها من جمموعات موؤتلفة خمتلفة

 ف�إذا م� اقرتبَت ب�أذنك قلياًل قلياًل، فطرقْت �شمعَك جواهرمُ حروفه خ�رجة 
من خم�رجه� ال�شحيحة. ف�ج�أتك منه لذة اأخرى يف نظم تلك احلروف ور�شفه� 
اأو�ش�عه� فيم� بينه�: هذا ينقر وذاك ي�شفر، وث�لث يهم�س ورابع يجهر،  وترتيب 

))) تقدمت كلمة الوليد يف ذلك )�س 3))).
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ا... فرتى اجلم�ل  واآخر ينزلق عليه الَنف�س. واآخر يحتب�س عنده النف�س، وهلمَّ جرًّ
اللغوي م�ثاًل اأم�مك يف جمموعة خمتلفة موؤتلفة))) ل كركرة ول ثرثرة، ول رخ�وة 
الف�تر، ول  تن�فر؛ وهكذا ترى كالًم� لي�س ب�حل�شري  تن�كر ول  ول مع�ظلة. ول 
ة احل��شرة  ب�لبدويِّ اخل�شن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة الب�دية وفخ�مته� برقَّ
مزيٌج  ف�إذا  بع�س.  على  بع�شهم�  يبغي  ل  تقديًرا  الأمران  فيه  دَر  وقمُ و�شال�شته�، 
منهم� ك�أمن� هو ع�ش�رة اللغتني و�شاللتهم�، اأو ك�أمن� هو نقطة الت�ش�ل بني القب�ئل، 

عنده� تلتقي اأذواقهم، وعليه� ت�أتلف قلوبهم.

للجم�ل  ال�شطحية  الق�شرة  تت�ألف  قبله�  والتي  اخل�شو�شية  هذه  من 
القراآين. ولي�س ال�ش�أن يف هذا الغالف اإلَّ ك�ش�أن الأ�شداف مم� حتويه من الالآلئ 
ى جالئل  َغ�شَّ النفي�شة، ف�إنه جلَّت قدرته قد اأجرى �شنته يف نظ�م هذا الع�مل اأن يمُ
اأ�شراره ب�أ�شت�ر ل تخلو من متعة وجم�ل، ليكون ذلك من عوامل حفظه� وبق�ئه� 
ورابطة  الغذاء  ب�عثة  انظر كيف جعل  فيه� وحر�شهم عليه�.  املتن�ف�شني  بتن�ف�س 
ي�شون  اأن  ه  كلمتمُ �شبقت  ملَّ�  فكذلك  وجم�عة.  فرًدا  الإن�ش�ن  لبق�ء  ِقَواًم�  املحبة 
يخت�ر  اأن  حكمته  ق�شت  الكرمي  الكت�ب  هذا  اأودعه�  التي  العلوم  نف�ئ�س  علين� 
مبنزلة  ويكون  بطالوته،  عليه�  ويمُغريهم  بعذوبته،  الن��س  اإىل  يحببه�  �شوانً�)2)  له� 

))) من وقف على �شف�ت احلروف وخم�رجه� ازداد بهذا املعنى علًم�. واإن �شئت ف�رجع اإىل م� كتبه الأديب الرافعي عن 
هذه الن�حية يف كت�به املو�شوم )اإعج�ز القراآن)  فقد اأط�ل نف�شه فيه� واأج�د.

وان )بك�شر ال�ش�د و�شمه�): م� تمُ�ش�ن فيه الكتب اأو املالب�س، واملعنى هن�: وع�ء. )م). ُّ )2) ال�شِ
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ن عليه� وعث�ء ال�شفر يف طلب  داء«))) ي�شتحث النفو�س على ال�شري اإليه�. ويهوِّ »احلمُ
كم�له�. ل جرم ا�شطفى له� من هذا الل�ش�ن العربي املبني ذلك الَق�لب العذب 
اأفواه الن��س واآذانهم م�  اأبًدا يف  اجلميل. ومن اأجل ذلك �شيبقى �شوت القراآن 
دامت فيهم ح��شٌة تذوق وح��شٌة ت�شمع، واإن مل يكن لأكرثهم قلوب يفقهون به� حقيقة 
ه، وينفذون به� اإىل بعيد َغْوره نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱمث ]احلجر/9[. �شرِّ

وغرابة؟ وهل  ًة  عزَّ اإىل اجلم�ل  الكرمي يجمع  القراآن  نظم  اأن  هل عرفت 
عرفت اأن هذا اجلم�ل ك�ن قوًة اإلهية حفظ به� القراآن من الفقد وال�شي�ع؟

ف�عرف الآن اأن هذه الغرابة ك�نت قوة اأخرى ق�مت به� حجة القراآن يف 
لني، واأن ذلك اجلم�ل  التحدي والإعج�ز، واعت�شم به� من اأيدي املع�ر�شني واملبدِّ
به. ذلك  يغريهم  اأن  اأجدر  اأيديهم عنه، بل ك�ن  ليكفي وحده يف كفِّ  م� ك�ن 
وتن�ف�شوا  اتَّبعوه،  �شيًئ�  ا�شتح�شنوا  اإذا   :- الب�قالين)2)  يقول  – كم�  الن��س  اأن 
يف حم�ك�ته بب�عث اجِلِبّلة)3). وكذلك راأين� اأ�شح�ب هذه ال�شن�عة يتبع بع�شهم 
اأو  ال�ش�بق  اأدرك الالحق فيهم �ش�أو  بع�ًش� فيم� ي�شتجيدونه من الأ�ش�ليب، ورمب� 
اأرَبى عليه، كم� �شنع ابن العميد ب�أ�شلوب اجل�حظ، وكم� ي�شنع الكت�ب واخلطب�ء 
طرائقه� يف  اختالف  على  الن��س  اأ�ش�ليب  وم�  ببع�س.  بع�شهم  اقتداء  اليوم يف 

� له� على ال�شري. )م). داء: نوع من الغن�ء لالإبل حثًّ ))) احلمُ
)2) يف كت�به »اإعج�ز القراآن«.

)3) اجِلِبلَّة: اخِللقة والطبيعة. )م).
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النرث وال�شعر اإلَّ من�هل مورودة، وم�ش�لك معبَّدة، توؤخذ ب�لتعلم، وتمُرا�سمُ الأل�شنة 
والأقالم عليه� ب�ملَرانة، ك�ش�ئر ال�شن�ع�ت.

واأقالمهم  لأل�شنتهم  القراآن  اأ�شلوب  �شعوا  يخمُ اأن  الن��س  منع  الذي  فم� 
وهم �َشَرٌع يف ا�شتح�ش�ن طريقته، واأكرثهم الط�لبون لإبط�ل حجته؟

اأيديهم عنه، ول  تزال تكفُّ  ت ول  َمَنعًة طبيعيًة كفَّ فيه  اأن  اإلَّ  م� ذاك 
رن�ه لك من غريب ت�أليفه يف بنيته،  ريب اأن اأول م� تالقيك هذه املن�عة فيم� �شوَّ
وم� اتخذه يف ر�شف حروفه وكلم�ته، وجمله واآي�ته، ِمن نظ�م له �شمٌت وحده، 
وط�بٌع خ��س به، خرج فيه عن هيئة كل نَْظم تع�َط�ه الن��س اأو يتع�َطونه. فال جرم 
مل يجدوا له مث�ًل يح�ذونه به، ول �شبياًل ي�شلكونه اإىل تذليل منهجه. واآية ذلك 
اأن اأحًدا لو ح�ول اأن يمُدخل عليه �شيًئ� من كالم الن��س، من ال�ش�بقني منهم اأو 
الالحقني، من احلكم�ء اأو البلغ�ء اأو النبيني واملر�شلني، لأف�شد بذلك مزاَجه يف 
فم كل ق�رئ، وجلعل نظ�مه ي�شطرب يف اأذن كل �ش�مع؛ واإًذا لن�دى الداخل على 
))) َخبَث احلديد  نف�شه ب�أنه واغل دخيل، ولنف�ه القراآن عن نف�شه كم� ينفي الكريمُ

نث   ک  ک  ک .  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  
ڻ  مث  ]ف�شلت/)4 وم� بعده�[.

))) الكري: جه�ز من جلد اأو نحوه ي�شتخدمه احلّداد للنفخ يف الن�ر لإ�شع�له�. )م).
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نظرات يف لب البي�ن القراآين وخ�س�ئ�سه التي امت�ز به�
 عن �س�ئر الكالم، �س�اء يف الفقرة التي تتن�ول �س�أًن� واحًدا، 

� �ستى، اأو فيم� بني �س�رةو�س�رة، اأو يف ال�س�رة التي تتن�ول �سئ�ًنَ
 اأو يف القراآن جملة 

ف�إذا اأنت مل يمُلهك جم�ل العط�ء عم� حتته من الكنز الدفني، ومل حتجبك 
ه�، وك�شفت  بِّ بهجة الأ�شت�ر عم� وراءه� من ال�شرِّ امل�شون، بل َفليَت الق�شرة عن لمُ
ه�، فنفذَت من هذا النظ�م اللفظي اإىل ذلك النظ�م املعنوي، جتلَّى  َدفة عن درِّ ال�شَّ

لك م� هو اأبهى واأبهر، ولقيك منه م� هو اأروع واأبدع.

ل نريد اأن نحدثك ه�هن� عن مع�ين القراآن وم� حوته من العلوم اخل�رجة 
عن متن�ول الب�شر، ف�إن لهذا احلديث مو�شًع� يجيء اإن �ش�ء اهلل تع�ىل يف بحث 
واإمن�  »اللغوي«،  »العلمي«، وحديثن� كم� ترى ل يزال يف �ش�أن الإعج�ز  الإعج�ز 

اللغة األف�ظ.

بيد اأن هذه الألف�ظ ينظر فيه� »ت�رة« من حيث هي اأبنيٌة �شوتيٌة م�دته� 
الن�حية  اإىل دللته�. وهذه  نظر  احلروف و�شورته� احلرك�ت وال�شكن�ت من غري 
ونقله�  املع�ين  لت�شوير  اأداة  »وت�رة« من حيث هي  اآنًف�  فيه�  القول  لن�  قد م�شى 
من نف�س املتكلم اإىل نف�س املخ�طب به�، وهذه هي الن�حية التي �شنع�جله� الآن، 
ول �شك اأنه� هي اأعظم الن�حيتني اأثًرا يف الإعج�ز اللغوي الذي نحن ب�شدده، 
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اإذ اللغ�ت تتف��شل من حيث هي بي�ن، اأكرَث ِمن تف��شله� من حيث هي اأجرا�س 
واأنغ�م.

اأم� النظر يف املع�ين القراآنية من جهة م� فيه� من العلوم العجيبة، فتلك 
اإمن�  البي�نية  الف�شيلة  اإذ  اللغوي جملة،  البحث  عن  ونظرة خ�رجة  اأخرى  خطوة 
تعتمد دقة الت�شوير واإج�دة التعبري عن املعنى كم� هو، �شواٌء عنده� اأن يكون ذلك 
املعنى من جن�س م� تتن�وله عقول الن��س اأو ل يكون، بل �شواء عنده� اأن يكون 
الف�شيلة  عك�س  �شالًل)))،  اأو  هدى  يكون  واأن  خي�ًل؛  اأو  حقيقة  املعنى  ذلك 
العلمية، ف�إنه� ع�ئدة اإىل املعنى يف نف�شه على اأي �شورة اأخرجته، وب�أي لغة عربت 

عنه.

نعم قد تتف�وت اللغ�ت يف الوف�ء بحق املعنى فيكون التعبري اجليد مم� يزيد 
. فال تعجل  يف قيمته العلمية، لكن النظر ههن� يف قيمة البي�ن ل يف قيمة املبنيَّ

علين� بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية.

والآن فلنبداأ و�شفن� لبع�س خ�ش�ئ�س القراآن البي�نية. ولرنتبه� على اأربعة 
مراتب:

اأنف�شهم  ))) ولذلك ك�نت حك�ي�ت القراآن لأقوال املبطلني ل تق�شر يف بالغته� عن �ش�ئر كالمه، لأنه� ت�شف م� يف 
على اأمت وجه.
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)- القراآن يف قطعة قطعة))) منه

2- القراآن يف �شورة �شورة منه.
3- القراآن فيم� بني بع�س ال�شور وبع�س.

4- القراآن يف جملته.

وؤَدى ع�دة يف ب�شع اآي�ت. وقد يوؤدى يف اآية طويلة، اأو �شورة ق�شرية. وهو احلد  � ك�لذي يمُ ))) نريد منه� م� يوؤدي معنى ت�مًّ
الأدنى الذي تنزل اإليه التحدي اأخرًيا اإذ ق�ل: نث ائ  ائمث ومل يقل ب�شورة من طواله اأو اأو�ش�طه، بل اأطلق 
التحدي الأخري، حتى �شورة  اأن ينزل هذا  اأكرثه مبكة قبل  نزل  املف�شل الذي ك�ن قد  فتن�ول ذلك �شور  اإطالًق�، 

الع�شر والكوثر.
      وبع�س الن��س – كذا نقله الألو�شي يف مقدمة كت�به روح املع�ين عن ق�ئل جمهول – يذهب اإىل اأن التحدي مل يقع 
مبطلق �شورة، بل ب�شورة »تبلغ مبلًغ� يتبني  فيه رتب ذوي البالغة« ك�أنه راأى اأن هذه الرتب ل تتبني يف مقدار ثالث 
اآي�ت مثاًل. وهذا واإن مل يكن ق�دًح� يف اإعج�ز القراآن، ول مبطاًل حلجته »اإذ يكفي ثبوت اإعج�زه ولو يف قدر �شورة 
البقرة، اأو �شورة يون�س، اأو �شورة هود، اأو �شورة الإ�شراء، اأو �شورة الطور. وهي ال�شور التي ورد فيه� ذكر التحدي« اإل 
� مل ي�شتيقنه، وا�شتبعد ا�شتبع�د اأن تكون هذه ال�شور  اأنن� نح�شب اأن �ش�حب هذا القول حني ذهب اإليه اإمن� ظن ظنًّ
الق�ش�ر معجزة يف بي�نه�، لأنه مل يدرك غرابة يف نظمه� فلم يفقه �شر هذا الإعج�ز فيه�. ولكن هال جعل ذلك حجة 

على قلة ب�ش�عته يف هذه ال�شن�عة، ومل يجعل جهله بقيمته� حجة على عدم اإعج�زه�

فالنجم ت�صت�صغر الأب�صار روؤيته     والذنب للطرف ل للنجم يف ال�صغر

     وهال فكر اأن العرب الذين ق�مت احلجة بعجزهم قد ا�شتوت قدرهم اأم�م طواله وق�ش�ره فلم يع�ر�شوا هذه ول تلك. 
ْل  فهذا وحده ح��شم ل�شبهتهه اإن ك�ن يكفيه الربه�ن. ف�إن اأراد العي�ن قيل له: اعمد اإىل واحدة من تلك ال�شور فح�شِّ
مع�نيه� يف نف�شك، ثم جْئ له� بكالم من عندك، ف�شوف ترى اأنك بني اأمرين: اإم� األ توؤديه� على وجهه� يف مثل 
األف�ظه�. ل ث�لث. وحينذاك تتبني اأن �شر الإعج�ز يف الق�شري من  هذا القدر ومبثل هذا النظم. واإم� اأن تعيد عني 
�شور القراآن مثله يف الطويل، كم� اأن �شر الإعج�ز يف خلق النملة مثله يف خلق الفيل. عرف ذلك من عرفه، وجهله 
من جهله. ق�ل ابن عطية رحمه اهلل: »ونحن تتبني لن� الرباعة يف اأكرثه ويخفى علين� وجهه� يف موا�شع، لق�شورن� 
عن رتبة العرب يومئذ يف �شالمة الذوق وجودة القريحة. وقد ق�مت احلجة على الع�مل ب�لعرب، لنته�ئهم اإىل غ�ية 
الف�ش�حة الب�شرية« اهـ عن الإتق�ن – نقول: ومن �ش�ر على الدرب و�شل. ف�إن مل يدرك كل م� متنى، دلَّه م� علم 

على م� جهل. واهلل امل�شتع�ن.
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)1) القراآن يف  فقرة فقرة منه

اأ�صلوب القراآن هو ملتقى نهايات الف�صيلة البيانية، على تباعد ما بني اأطرافها: 
ل�شن� ندري واهلل م�ذا نقول لك يف اأ�شلوب معجز يف و�شفه، كم� هو معجٌز 
يف نف�شه؟ غري اأنن� نقول كلمة هي جملة القول فيه. وهي اأنه »تلتقي عنده نه�ي�ت 

الف�شيلة كلُّه�، على تب�عد م� بني اأطرافه�«.

الل�ش�ن.  به  ينطلق  ول  ال�شدر  به  يتلئ  طوياًل  تف�شرًيا  حتت�ج  كلمة  هذه 
وكل م� �شنح�وله اأن نف�شر لك ج�نًب� منه� بقدر الط�قة. غري اأنن� قبل اأن نحدثك يف 
هذا اجل�نب عن القراآن، �شنحدثك عن كالم الن��س حديًث� يفهمه كل من ع�لج 
�شنعة البي�ن بنف�شه، لتعرف من وجوه النق�س ه�هن� وجوه الكم�ل هن�ك، ومن 

اأبواب العجز ه�هن� اأ�شب�ب الإعج�ز هن�ك:

)اأ ـ ب(

»الق�صد يف اللفظ« و »الوفاء بحق املعنى«

اأن يجمع بينهم� وقف منهم� موقف الزوج بني  نه�يت�ن كل  من ح�ول 
�شرتني، ل ي�شتطيع اأن يعدل بينهم� دون ميل م� اإىل اإحداهم�:

ف�لذي يعمد اإىل ادخ�ر لفظه وعدم الإنف�ق منه اإل على حدِّ ال�شرورة ل 
ينفك من اأن يحيف على املعنى قلياًل اأو كثرًيا. ذلك اأنه اإم� اأن يوؤدي لك مراده 
اأو  جملًة ل تف�شياًل، فيكون �شبيله �شبيل من يقول يف ب�ب املح�جة: »�شدقوا، 
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كذبوا« ويف ب�ب الو�شف »ح�شن، اأو قبيح« ويف ب�ب الإخب�ر »ك�ن اأو مل يكن« 
ويف ب�ب الطلب »افعل، اأو ل تفعل«، ل زائد على ذلك. واإم� اأن يذهب فيه اإىل 
�شيء من التف�شيل، ولكنه اإذ ي�أخذه احلذر من الإكث�ر والإ�شراف يبذل جهده 
يف �شم اأطرافه وحذف م� ا�شتط�ع من اأدوات التمهيد والت�شويق، وو�ش�ئل التقرير 
والتثبيت، وم� اإىل ذلك مم� مت�س اإليه ح�جة النف�س يف البي�ن، حتى يخرجه ثوبً� 
متقل�ًش� يق�شر عن غ�يته، اأو هيكاًل من العظم ل يك�شوه حلم ول ع�شب. ورب 
حرف واحد ينق�س من الكالم يذهب مب�ئه ورونقه، ويك�شف �شم�س ف�ش�حته. 
� واإلغ�ًزا. ي طريقه ويردُّ اإيج�زه ِعيًّ � يمُزهق روحه ويعمِّ ورب اخت�ش�ر يطوي الكالم طيًّ

والذي يعمد اإىل الوف�ء بحق املعنى وحتليله اإىل عن��شره، واإبراز كل دق�ئقه 
ا من اأن يدَّ يف نف�شه  »بقدر م� يحيط به علمه وم� يوؤديه اإليه اإله�مه« ل يجد له بمُدًّ
ا، لأنه ل يجد يف القليل من اللفظ م� ي�شفي �شدره، ويوؤدي عن نف�شه ر�ش�لته�  َمدًّ
ك�ملة. ف�إذا اأعطى نف�شه حظه� من ذلك ل يلبث اأن يب�عد م� بني اأطراف كالمه، 
ويبطئ بك يف الو�شول اإىل غ�يته، فتح�سُّ بقوة ن�ش�طك وب�عثة اإقب�لك اآخذتني يف 

الت�ش�وؤل وال�شمحالل.

وؤتون من هذا اجل�نب  دثني يمُ داَمى وحممُ ع�مةمُ من نعرفهم من الف�شح�ء قمُ
غ�لًب�، اأعني ج�نب الإمالل والإ�شراف، ل ج�نب الإخالل والإجح�ف. واأكرثهم 
جتمع بهم �شهوة البي�ن اإىل اأبعد من هذا احلد، »فمنهم« من يذهب اإىل التكلف 
ح ب��شتعم�ل الغريب من املفردات والرتاكيب، فيكلفك اأن تبدي وتعيد  والتف�شُّ
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اإل  ب�لب�شط  يزداد كالمه  مراده. وهكذا ل  اإىل وجه  تهتدي  وتدبر حتى  وتقبل 
ك�ًم� من احل�شو والف�شول ينوء  �شيًق� عن الفهم. »ومنهم« من يمُلقى حول املعنى رمُ
بحمله، اأو يمُلب�شه ثوبً� َف�شف��ًش� من املرتادف واملتق�رب يتعرث يف اأذي�له؛ يح�شب اأنه 
ده. ولعل اأمثل هوؤلء طريقًة  يويفِّ لك املعنى ويحدده، ويف احلق اإمن� ين�شره ويبدِّ

من لو حذفت �شطر كالمه، لأغن�ك عنه ث�ين �شطريه.

بخيلهم  اأجلبوا  ومهم�  ِرك�بهم،  من  اأَوَجفوا  مهم�  البلغ�ء  اأن  على  ذلك 
كم�ل  اإىل  قلن�  كم�  ي�شل  واإمن�  اأمله،  غ�ية  بعمله  منهم  الواحدمُ  يبلغمُ  ل  وَرِجلهم 
ن�شبي »بقدر م� يحيط به علمه، وم� يوؤديه اإليه اإله�مه يف احل�ل«. اأم� الوف�ء ب�ملعنى 
حق وف�ئه بحيث ل يخطئه عن�شٌر منه ول ِحليٌة من ِحاله، ول ين�ش�ف اإليه عر�س 
�سُّ من ح�شن  غريب عنه يعد رقعة يف ثوبه، ول ينقلب فيه و�شٌع من اأو�ش�عه َيغمُ
تقويه، وبحيث ل �شبيل فيه اإىل نق�س اأو اقرتاح جديد؛ فذلك اأمٌر ل ي�شتطيع اأن 

ينتحله رجٌل اكتوى بن�ر البي�ن، ف�شاًل عن اأن ينحله لإن�ش�ن غريه.

واآية ذلك اأنك تراه حني يتعقب كالم نف�شه يف الَفينة بعد الَفينة يجد فيه 
زائًدا يحوه، ون�ق�ًش� يثبته، ويجد فيه م� يهذب ويبدل، وم� يقدم اأو يوؤخر، حتى 
�. ولعله لو رجع اإليه �شبعني))) مرة لك�ن له يف كل  ي�شلك �شبيله اإىل النف�س �شويًّ
�؛  �، ك�ن اأقل يف ذلك قن�عة واأبَعد َهمًّ مرة نظرة. وكلم� ك�ن اأنفذ ب�شًرا واأدق ح�شًّ

))) كم� يروى عن زهري يف تهذيب ق�ش�ئده التي ك�ن ي�شميه� »احلولي�ت«.
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اإذ يرى وراء جهده غ�يًة هي املثل الأعلى الذي يطمح اإليه ول يط�وعه، والكم�ل 
البي�ين الذي يتعلق به خي�لمُه ول ين�له نث  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹمث  ]الرعد/4)[.  

هذا حظ الكالم البليغ عند ق�ئله. فم� ظنك بن�قديه ومن�ف�شيه؟ 

الغ�ية  اإىل  معه�  عمد  لو  فكيف  واحدة.  غ�ية  اإىل  يعمد  اإمن�  وهو  وهذا 
الأخرى، وح�ول اأن ي�شع هذه الرثوة املعنوية يف لفظ ق��شد؟ واأنَّى يكون له ذلك 
اإل  الطريق  اأحد طريف  من  به  تقرب  التي ل  الإن�ش�نية  الفطرة  هذه  �شجني  وهو 

مبقدار م� تبعد به عن الطرف الآخر؟

اأو  فِّق لتقريب تينك الغ�يتني اإىل حدٍّ م� يف جملة  ب�أحد ومُ ولئن ظفرت 
الكالل  يدركه  كيف  وانظر  ذلك.  بعد  اأمره  يكون  كيف  به  فرتب�ْس  جملتني، 
ويذبل  وثيًق�،  ك�ن  م�  كالمه  عقدة  من  فينحلُّ  الإن�ش�ين  الطبع  وفرتة  والإعي�ء 
�، ثم ل يعود اإىل قوته اإل يف ال�شيء بعد ال�شيء،  كم�  � طريًّ من زهرته م� ك�ن غ�شًّ
ت�ش�دف يف الرتاب قطعة من التِّرب ه�هن� وقطعة هن�لك. فتقول؛ هذا نفي�س جيد، 

وهذا اأنف�س واأجود، وهذا هو وا�شطة العقد وبيت الق�شيد.

�شل العلم�ء بنقد ال�شعر والكالم: »هل راأيتم ق�شيدة اأو ر�ش�لة كله� اأو 
اأن  اأجمعت كلمتهم على  – لقد  جله� معنى ن��شع، ولفظ ج�مع، ونظم رائع؟« 
اأبرع ال�شعراء مل يبلغوا مرتبة الإج�دة اإل يف اأبي�ت حمدودة، من ق�ش�ئد معدودة، 
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وك�ن لهم من وراء ذلك املتو�شطمُ والرديء والَغث وامل�شتكَره. وكذلك ق�لوا يف 
الكت�ب واخلطب�ء. والأمر فيهم اأبني.

ف�إن �شرك اأن ترى كيف جتتمع ه�ت�ن الغ�يت�ن على مت�مهم� بغري فرتة ول 
ر على ح�جة النف�س  انقط�ع، ف�نظر حيث �شئت من القراآن الكرمي، جتد بي�نً� قد قدِّ
اأح�شن تقدير، فال حت�س فيه بتخمة الإ�شراف ول مبخم�شة التقتري))). يوؤدي لك 
من كل معنى �شورة نقية وافية: »نقية« ل ي�شوبه� �شيء مم� هو غريب عنه�، »وافية« 
يف  ذلك  كل  الكم�لية.  ولواحقه�  الأ�شلية  عن��شره�  من  �شيء  عنه�  ي�شذ  ل 
اأوجز لفظ واأنق�ه. ففي كل جملة منه جه�ٌز من اأجهزة املعنى، ويف كل كلمة منه 
ع�شو من اأع�ش�ئه، ويف كل حرف منه جزء بقدره، ويف اأو�ش�ع كلم�ته من جمله، 
واأو�ش�ع جمله من اآي�ته �شر احلي�ة الذي ينتظم املعنى ب�أداته، وب�جلملة ترى كم� 

يقول الب�قالين: »حم��شن متوالية)2)، وبدائع َترْتا«.

�شع يدك حيث �شئت من امل�شحف، وعد م� اأح�شْته كفك من الكلم�ت 
ا، ثم اأح�س عدته� من اأبلغ كالم تخت�ره خ�رًج�)3)  عن الدفتني، وانظر ن�شبة م�  َعدًّ

))) مبخم�شة التقتري: ب�شيق و�شدة البخل )م).
)2) اأ�شل الكلمة »تتواىل« هكذا يف كت�ب اإعج�ز القراآن للبالقالين، ولكنن� نقلن�ه� ب�ملعنى ومل ننقله� ق�شًدا لإ�شالح 
خط�أ م�شهور بني املبتدئني، اإذ يظنون كلمة »ترتا« فعاًل م�ش�رًع�، واإمن� هي ا�شم من�شوب اأ�شله وتًرا، اأي متت�بًع�. ول 
يخفى اأنَّ جعل القرينة الأوىل فعاًل م�ش�رًع� من �ش�أنه اأن يقرر هذا الوهم يف نف�س الط�لب، ف�آثرن� تعديله� على هذا 

الوجه مع التنبيه على ذلك.
)3) وكالم النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم واإن ك�ن – مل� اأمُ�ْشِربه من روح الوحي – اأوجز واأف�شح كالم تكلم به 

الن��س، ل يبلغ يف وج�زته واكتن�زه وامتالئه بتلك الرثوة املعنوية مع�ش�ر م� جتده من ذلك يف القراآن الكرمي.



139139
البحث الثاين »يف بيان م�صدر القراآن واإثبات اأنه من عند اهلل بلفظه ومعناه«

حواه هذا الكالم من املع�ين اإىل ذاك. ثم انظر: كم كلمًة ت�شتطيع اأن ت�شقطه� اأو 
تبدله� من هذا الكالم دون اإخالل بغر�س ق�ئله؟ واأي كلمة ت�شتطيع اأن ت�شقطه� 
اأو تبدله� هن�ك؟ فكت�ب اهلل تع�ىل كم� يقول ابن عطية: »لو نمُزعت منه لفظة ثم 
اأدير ل�ش�ن العرب على لفظة اأح�شن منه� مل توجد)))«. بل هو كم� و�شفه اهلل 

نث گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  مث ]هود/)[)2).

)ج - د(

»خطاب العامة« و »خطاب اخلا�صة«

 وه�ت�ن غ�يت�ن اأخري�ن متب�عدت�ن عند الن��س. فلو اأنك خ�طبت الأذكي�ء 
ب�لوا�شح املك�شوف الذي تخ�طب به الأغبي�ء لنزلت بهم اإىل م�شتوى ل ير�شونه 
التي تخ�طب  ب�للمحة والإ�ش�رة  الع�مة  اأنك خ�طبت  لأنف�شهم يف اخلط�ب. ولو 
به� الأذكي�ء جلئتهم من ذلك مب� ل تطيقه عقولهم. فال غنى لك – اإن اأردت اأن 
تعطي كلت� الط�ئفتني حظه� ك�ماًل من بي�نك – اأن تخ�طب كل واحدة منهم� بغري 
م� تخ�طب به الأخرى؛ كم� تخ�طب الأطف�ل بغري م� تخ�طب به الرج�ل. ف�أم� اأن 
اإىل العلم�ء واجلهالء، واإىل الأذكي�ء والأغبي�ء، واإىل ال�شوقة  جملة واحدة تلَقى 
رة على مقي��س عقله وعلى وفق ح�جته، فذلك م� ل  وامللوك فرياه� كل منهم مقدَّ

))) عن الإتق�ن.
)الإحك�م)  بكلمتي  الف�شل  هذا  يف  ب�شطن�ه  م�  كل  جمعت  قد  جتده�  الكرية  الآية  هذه  يف  النظر  ف�أنعم  واأنت   (2(
اإحك�م من )حكيم) متقن ل خلل يف �شن�عته، وتف�شيل من )خبري) ع�مل  اإحك�م وتف�شيل؟  و)التف�شيل) واأي 

بدق�ئق الأمور وتف��شيله� على م� هي عليه.
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جتده على اأمته اإل يف القراآن الكرمي. فهو قراآن واحد يراه البلغ�ء اأوفى كالم بلط�ئف 
التعبري، ويراه الع�مة اأح�شن كالم واأقربه اإىل عقولهم ل يلتوي على اأفه�مهم، ول 
يحت�جون فيه اإىل ترجم�ن وراء و�شع اللغة؛ فهو متعة الع�مة واخل��شة على ال�شواء، 
مي�ّشر لكل من اأراد نث ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀمث  ]القمر/7)[. 

)هـ - و(

»اإقناع العقل« و»اإمتاع الوجدان«

ويف النف�س الإن�ش�نية قوت�ن: قوة تفكري، وقوة وجدان. وح�جة كل واحدة 
منهم� غري ح�جة اأخته�. ف�أم� اإحداهم� فتنقب عن احلق ملعرفته، وعن اخلري للعمل 
الت�م  والبي�ن  واأمل.  لذة  الأ�شي�ء من  مب� يف  اإح�ش��شه�  فت�شجل  الأخرى  واأم�  به، 
هو الذي يويّف لك ه�تني احل�جتني، ويطري اإىل نف�شك بهذين اجلن�حني، فيوؤتيه� 

حظه� من الف�ئدة العقلية واملتعة الِوجدانية مًع�.

فهل راأيت هذا التم�م يف كالم الن��س؟

فم�  وال�شعراء  الأدب�ء  كالم  وعرفن�  واحلكم�ء،  العلم�ء  كالم  عرفن�  لقد 
ا يف ج�نب، وق�شوًرا يف ج�نب. )ف�أم�) احلكم�ء  َوجدن� من هوؤلء ول هوؤلء اإل غلوًّ
ا�شتهواء  اإىل  نفو�شهم  تتوجه  ول  لعقلك،  غذاء  عقولهم  ثم�ر  اإليك  يوؤدون  ف�إمن� 
نف�شك واختالب ع�طفتك. فرتاهم حني يقّدمون اإليك حق�ئق العلوم ل ي�أبهون 
مل� فيه� من جف�ف وعري ونبو عن الطب�ع. )واأم�) ال�شعراء ف�إمن� ي�شعون اإىل ا�شتث�رة 
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اأن  لك  روه  �شوَّ مب�  يب�لون  فال  نف�شك،  من  ال�شعور  اأوت�ر  وحتريك  وجدانك، 
� اأو ر�شًدا، واأن يكون حقيقة اأو تخياًل. فرتاهم ج�ّدين وهم ه�زلون.  يكون غيًّ

نث ۇ   َيطربون  ل  ك�نوا  واإن  ويمُطربون  يبكون،  ل  ك�نوا  واإن  ي�شتبكون 
ې   ې   ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ.  ې   ۈ     . ۆ  ۆ  

ىمث     ]ال�شعراء/224 وم�بعده�[.

وكل امرئ حني يفكر ف�إمن� هو فيل�شوف �شغري. وكل امرئ حني يح�س 
وي�شعر ف�إمن� هو �ش�عر �شغري، ف�شْل علم�ء النف�س: »هل راأيتم اأحًدا تتك�ف�أ فيه قوة 
التفكري وقوة الوجدان و�ش�ئر القوى النف�شية على �شواء؟ ولو م�لت هذه القوى 
النف�س دفعة  ترونه� تعمل يف  الن��س فهل  قليل من  التع�دل عند  اإىل �شيء من 
اإل من�وبًة يف ح�ل  وبن�شبة واحدة؟« يجيبوك بل�ش�ن واحد: »كال، بل ل تعمل 
بعد ح�ل، وكلم� ت�شلطت واحدة منهن ا�شمحلت الأخرى وك�د ينمحي اأثره�. 
ف�لذي ينهمك يف التفكري تتن�ق�س قوة وجدانه، والذي يقع حتت ت�أثري لذة اأو اأمل 
ق�شًدا  الغ�يتني  ه�تني  اإىل  الإن�ش�نية  النف�س  تق�شد  ل  وهكذا  تفكريه؛  ي�شعف 

نثڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ   اهلل:  و�شدق  مًع�.  مدبرة  مقبلة  لك�نت  واإل  واحًدا، 
چ  چ    چمث ]الأحزاب/4[.

فكيف تطمع من اإن�ش�ن يف اأن يهب لك ه�تني الطلبتني على �شواء، وهو 
مل يجمعهم� يف نف�شه على �شواء؟ وم� كالم املتكلم اإل �شورة احل�ل الغ�لبة عليه 

من بني تلك الأحوال.
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ك�ن  القوتني  اأي  وقلم  ل�ش�ن  كل  يف  به  تتبني  اأن  ت�شتطيع  مقي��س  هذا 
خ��شًع� له� حني ق�ل اأو كتب: )ف�إذا) راأيته يتجه اإىل تقرير حقيقة نظرية اأو و�شف 
طريقة عملية، قلت: هذا ثمرة الفكرة. )واإذا) راأيته يعمد اإىل حتري�س النف�س اأو 
تنفريه�، وقب�شه� اأو ب�شطه�، وا�شتث�رة كوامن لذته� اأو اأمله�، قلت هذا ثمرة الع�طفة. 
غ له بعد م� ق�شى  )واإذا) راأيته قد انتقل من اأحد هذين ال�شربني اإىل الآخر فتفرَّ
وطره من �ش�بقه، كم� ينتقل من غر�س اإىل غر�س، عرفت بذلك تع�قب التفكري 

وال�شعور على نف�شه.

واأم� اأن اأ�شلوبً� واحًدا يتجه اجت�ًه� واحًدا ويجمع يف يديك هذين الطرفني 
اأو كم�  مًع�،  واأثم�ًرا  واأزه�ًرا  اأوراًق�  ال�شجرة  الواحد من  الغ�شن  مًع�، كم� يحمل 
ي�شري الروح يف اجل�شد، وامل�ء يف العود الأخ�شر؛ فذلك م� ل تظفر به يف كالم 

ب�شر، ول هو من �شنن اهلل يف النف�س الإن�ش�نية.

الربه�نية  احلقيقة  من  يجيء  الذي  الواحد  الكالم  بهذا  اإًذا  لك  فمن 
ال�ش�رمة مب� يمُر�شي حتى اأولئك الفال�شفة املتعمقني، ومن املتعة الوجدانية الطيبة 

مب� يمُر�شي حتى هوؤلء ال�شعراء املَِرحني؟

الق�در  ذلك اهلل رب الع�ملني. فهو الذي ل ي�شغله �ش�أن عن �ش�أن. وهو 
على اأن يخ�طب العقل والقلب مًع� بل�ش�ن، واأن يزج احلق واجلم�ل مًع� يلتقي�ن 
ول يبغي�ن، واأن يخرج من بينهم� �شرابً� خ�ل�ًش� �ش�ئًغ� لل�ش�ربني؛ وهذا هو م� جتده 
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يف كت�به الكرمي حيثم� توجهت، األ تراه يف ف�شحة ق�ش�شه واأخب�ره))) ل ين�شى 
حق العقل من حكمة وعربة؟

من  القلب  حظ  ين�شى  ل  واأحك�مه)3)  براهينه)2)  معمعة  يف  تراه  ل  اأَو 
ت�شويق وترقيق، وحتذير وتنفري، وتهويل وتعجيب، وتبكيت وت�أنيب؟ يبث ذلك 

يف مط�لع اآي�ته ومق�طعه� وت�ش�عيفه�،  نث ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  مث ]الزمر/23[ نث ژ    ڑ   ڑ  .  ک  ک    

ک    مث ]الط�رق/3) وم� بعده�[.

. اقراأ مثاًل �شورة الق�ش�س و�شورة يو�شف (((
)2) اقراأ مثاًل قوله تع�ىل  نث ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئمث ]الأنبي�ء/ 22[. 
وانظر كيف اجتمع ال�شتدلل والتهويل وال�شتعظ�م يف هذه الكلم�ت القليلة. بل الدليل نف�شه ج�مع بني عمق 
املقدم�ت اليقينية، وو�شوح املقدم�ت امل�شلَّمة، ودقة الت�شوير مل� يعقب التن�زع من )الف�ش�د) الرهيب. فهو بره�ين 

خط�بي �شعري مًع�. هل جتد مثل هذا يف كت�ب من كتب احلكمة النظرية؟
نث ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ    تع�ىل   قوله  مثاًل  اقراأ   (3(
ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ  
افتت�ح  يف  الط�عة  اإىل  ال�شتدراج  وانظر  ]البقرة/78)[.  ۓمث  ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ہھ  
الآية بقوله نث ڈ  ژ  ژمث وترقيق الع�طفة بني الواترين واملوتورين يف قوله )اأخيه) وقوله )ب�ملعروف) وقوله 
)ب�إح�ش�ن)، والمتن�ن يف قوله نث ہ  ہ  ہ  ہمث والتهديد يف خت�م الآية. ثم انظر يف اأي �ش�أن يتكلم؟ 
ه�ر.  األي�س يف فري�شة مف�شلة ويف م�ش�ألة دموية؟ وتتبع هذا املعنى يف �ش�ئر اآي�ت الأحك�م حتى اأحك�م الإيالء والظِّ
ففي اأي كت�ب من كتب الت�شريع جتد مثل هذا الروح؟ بل يف اأي ل�ش�ن جتد هذا املزاج العجيب؟ ت�هلل لو اأن اأحًدا 
اأجزاء نف�شه، جل�ء ب�لأ�شداد املتن�فرة، وخلرج بثوب  اأن يجمع يف بي�نه بني هذين الطرفني، ففرق همه ووزع  ح�ول 

بي�نه رقًع� ممزعة.
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)ز - ح(

»البيان« و»الإجمال«

وهذه عجيبة اأخرى جتده� يف القراآن ول جتده� فيم� �شواه. ذلك اأن الن��س 
اإذا عمدوا اإىل حتديد اأغرا�شهم مل تت�شع لت�أويل. واإذا اأجملوه� ذهبوا اإىل الإبه�م 
اأو الإلب��س، اأو اإىل اللغو الذي ل يفيد. ول يك�د يجتمع لهم هذان الطرف�ن يف 

كالم واحد.

وتقراأ القطعة من القراآن فتجد يف األف�ظه� من ال�شفوف، واملال�شة والإحك�م 
واخللو من كل غريب عن الغر�س م� يت�ش�بق به مغزاه� اإىل نف�شك دون كّد خ�طر 
ول ا�شتع�دة حديث. ك�أنك ل ت�شمع كالًم� ولغ�ت بل ترى �شوًرا وحق�ئق م�ثلة؛ 
رًبا ووقفت على معن�ه حمدوًدا، هذا ولو  وهكذا يخيل اإليك اأنك قد اأحطت به خمُ
رجعت اإليه كرة اأخرى لراأْيَتك منه ب�إزاء معنى جديد غري الذي �شبق اإىل فهمك 
وجوًه�  الواحدة)))  الكلمة  اأو  الواحدة  للجملة  ترى  حتى  وكذلك..  مرة،  اأول 

))) هذا مثل �شغري: اقراأ قوله تع�ىل نث ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چمث ]البقرة/2)2[. وانظر هل ترى كالًم� اأبني 
من هذا يف عقول الن��س. ثم انظر كم يف هذه الكلمة من مرونة. ف�إنك لو قلت يف معن�ه�: اإنه �شبح�نه يرزق من ي�ش�ء 
بغري حم��شب يح��شبه ول �ش�ئل ي�ش�أله مل�ذا يب�شط الرزق لهوؤلء وَيْقِدره على هوؤلء، اأ�شبت. ولو قلت: اإنه يرزق 
بغري تقتري ول حم��شبة لنف�شه عند الإنف�ق خوف النف�د، اأ�شبت. ولو قلت: اإنه يرزق من ي�ش�ء من حيث ل ينتظر ول 
يحت�شب، اأ�شبت. ولو قلت اإنه يرزقه بغري مع�تبة ومن�ق�شة له على عمله، اأ�شبت. ولو قلت: يرزقه رزًق� كثرًيا ل يدخل 
حتت ح�شر وح�ش�ب، اأ�شبت. فعلى الأول يكون الكالم تقريًرا لق�عدة الأرزاق يف الدني�، واأن نظ�مه� ل يجري على 
ح�شب م� عند املرزوق من ا�شتحق�ق بعلمه اأو عمله، بل جتري وفًق� مل�شيئته وحكمته �شبح�نه يف البتالء، ويف ذلك م� 
فيه من الت�شلية لفقراء املوؤمنني، ومن اله�شم لنفو�س املغرورين من املرتفني. وعلى الث�ين يكـون تنبيًه� على �شـــعة= 
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لع  ًة، كله� �شحيح اأو حمتمل لل�شحة، ك�أمن� هي ف�ّس من امل��س يعطيك كّل �شِ ِعدَّ
ِمنه �شع�ًع�، ف�إذا نظرت اإىل اأ�شالعه جملًة بهرْتَك ب�ألوان الّطيف كله� فال تدري 
م�ذا ت�أخذ عينمُك وم�ذا تَدع. ولعّلك لو وكلت النظر فيه� اإىل غريك راأى منه� اأكرث 
ر له؛ بْل ترى  مم� راأيت. وهكذا جتد كت�بً� مفتوًح� مع الزم�ن ي�أخذ كّل منه م� يمُ�شِّ

حميًط� مرتامي الأطراف ل حتّده عقول الأفراد ول الأجي�ل.

اأمل تر كيف َو�ِشع الفرق الإ�شالمية على اختالف من�زعه� يف الأ�شول 
والفروع؟ وكيف و�شع الآراء العلمية على اختالف و�ش�ئله� يف القدمي واحلديث؟ 
ل. يحتج به كل  ْلٌب متني، ل يتن�ق�س ول يتبدَّ وهو على ِلينه للعقول والأفه�م �شمُ
عيه لنف�شه، وهو يف �شمّوه فوق اجلميع يمُِطّل على مع�ركهم حوله،  فريق لراأيه، ويدَّ

وك�أن ل�ش�ن ح�له يقول لهوؤلء وهوؤلء: نث ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    
ى  ائ  ائ   ەئ  مث  ]الإ�شراء/84[.

دقة التعبري القراآين

التي ل  البي�نية  العج�ئب  اأولء قد عر�شن� لك ج�نًب� من تلك  ه� نحن 
تن�ل مثله� اأيدي الن��س. وه� قد اأعطين�ك يف ح��شيِة كٍلّ منه� منوذًج� �شغرًيا يفتح 
اإىل احتذائه يف �ش�ئر القراآن. فهل ترى يف هذا وف�ًء مب� وعدن�ك، ومب�  لك الب�ب 

خزائنه وب�شطة يده جل �ش�أنه. وعلى الث�لث يكون تلويًح� للموؤمنني مب� �شيفتح اهلل لهم من اأبواب الن�شر والظفر حتى 
يبدل ع�شرهم ي�شًرا وفقرهم غنى من حيث ل يظنون. وعلى الرابع واخل�م�س يكون وعًدا لل�ش�حلني اإم� بدخولهم 
اجلنة بغري ح�ش�ب، واإم� مب�ش�عفة اأجورهم اأ�شع�ًف� كثرية ل يح�شره� العد. ومن وقف على علم الت�أويل واطلع على 

معرتك اأفه�م العلم�ء يف اآية، راأى من ذلك العجب الع�جب.

=
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دن�ك، من التقفية على اآث�ر التف�شيل ب�شيء من التطبيق والتمثيل؟ اأم ل تزال  عوَّ
بح�جة اإىل املزيد من هذه الأمثلة؟

ومت�نة  القراآين  التعبري  دقة  اإىل  خ��س  بنوع  نظرك  و�شنوّجه  �شنزيدك. 
الق��شد  اللفظ  ، يف  الرثيَّ الوافر  املعنى  يوؤدي لك  ت�شرفه حتى  نظمه، وعجيب 
النقّي؛ اإذ ك�نت هذه اخل��شة الأوىل – من اخلوا�س التي ذكرن�ه� – اأحوج اإىل 

التوقيف والإر�ش�د.

وقع  التي  الكرية  الآي�ت  بتلك  الأمث�ل  لك  �شن�شرب  اأنن�  حت�شنب  ول 
اختي�ر الن��س عليه� وتوا�شفوا الإعج�ب به�، كقوله تع�ىل نث ائ  ائ  ەئ  
]البقرة/79)[)2)  مث  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   نث  وقوله  ]هود/44[)))  مث  ەئ 
ر�س القراآن يف معنى ل ي�أبه له الن��س،  واأ�شب�ههم�، بل نريد اأن جنيئك مبث�ل من عمُ

ول يقع اختي�رهم على مثله ع�دة، ليكون دلياًل على م� وراءه.

تطبيق على اآية كرمية

يقول اهلل تع�ىل يف ذكر حّج�ج اليهود: نث ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

))) اقراأ اإن �شئت م� كتبه ال�شك�كي عن هذه الآية يف كت�به )مفت�ح العلوم) بعد تعريف البالغة والف�ش�حة يف اآخر علم 
البي�ن.

)2) اقراأ م� كتبه عنه� املف�شرون وم� كتبه �ش�حب )الإتق�ن) يف بحث الإيج�ز والإطن�ب.
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ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہمث ]البقرة/)9[.

التي  الأ�شلية  والعن��شرمُ  اإ�شرائيل.  بني  ق�شة  من  ف�شل  من  قطعة  هذه 
تربزه� لن� هذه الكلم�ت القليلة تتلخ�س فيم� يلي:

))) مق�لة ين�شح به� الن��شح لليهود، اإذ يدعوهم اإىل الإي�ن ب�لقراآن.

)2) اإج�بتهم لهذا الن��شح مبق�لة تنطوي على مق�شدين.

)3) الرد على هذا اجلواب بركنيه؛ من عدة وجوه.

هذه  القراآن يف  بل�ش�ن  اخل�شومة  اإليه  كلت  ومُ بليًغ�  اأن حم�مًي�  لو  واأمُق�ِشممُ 
ِدَي اإىل ا�شتنب�ط هذه املع�ين التي تختلج يف نف�س الداعي واملدعو،  الق�شية، ثم همُ
مب�  بعد ذلك ل يفي  ولَعله  الكلم�ت.  اأ�شع�ف هذه  اأ�شع�ف  اأدائه�  ملَ� و�شعه يف 

حوله� من اإ�ش�رات واحرتا�ش�ت واآداب واأخالق.

اآمنتم  األ�شتم قد  ب�لتوراة،  اآمنتم  ب�لقراآن كم�  اآمنوا  لليهود:  الن��شح  ق�ل 
ب�لتوراة التي ج�ء به� مو�شى لأنه� اأنزله� اهلل؛ ف�لقراآن الذي ج�ء به حممد اأنزله 

اهلل، ف�آمنوا به كم� اآمنتم به�.

ف�نظر كيف جمع القراآن هذا املعنى الكثري يف هذا اللفظ الوجيز 
نثک  ک  ک  کمث  ]البقرة/)9[. و�شّر ذلك اأنه عدل ب�لكالم عن �شريح 

ال�شيء بحجته،  اإىل  به دع�ًء  الإي�ن  اإىل  اإىل كن�يته، فجعل دع�ءهم  القراآن  ا�شم 
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وبذلك اأخرج الدليل والدعوى يف لفظ واحد.

اأنزل اهلل »على  مب�  اآِمنوا  انظر كيف طوى ذكر املنزل عليه فلم يقل:  ثم 
حممد« مع اأن هذا جزء متمم لو�شف القراآن املق�شود ب�لدعوة. اأتدري مل ذلك؟.. 
لأنه لو ذكر لك�ن يف نظر احلكمة البي�نية زائًدا، ويف نظر احلكمة الإر�ش�دية مف�شًدا. 
اأم� الأول فالأن هذه اخل�شو�شية ل مدخل له� يف الإلزام. ف�أدير الأمرمُ على القدر 
امل�شرتك وعلى احلد الأو�شط الذي هو عمود الدليل. واأم� الث�ين فالأن اإلق�ء هذا 
ال�شم على م�ش�مع الأعداء من �ش�أنه اأن يمُخرج اأ�شغ�نهم ويثري اأحق�دهم، فيوؤدي 

اإىل عك�س م� ق�شده الداعي من الت�أليف والإ�شالح.

ذلك اإىل م� يف هذا احلذف من الإ�ش�رة اإىل ط�بع الإ�شالم، وهو اأنه لي�س 
اإىل الإي�ن  الن��س من الأدي�ن، داٍع  قه  دين تفريق وخ�شومة، بل هو ج�مع م� فرَّ
ويعقوب  واإ�شح�ق  واإ�شم�عيل  اإبراهيم  على  اأنزل  مب�  �شواء:  على  كله�  ب�لكتب 
والأ�شب�ط، وم� اأوتي مو�شى وعي�شى والنبيون من ربهم. ل نفرق بني �شيء من 

كتبه، كم� ل نفرق بني اأحد من ر�شله.

ك�ن جواب اليهود اأن ق�لوا: اإن الذي دع�ن� لالإي�ن ب�لتوراة لي�س هو كونه� 
اأنزله� اهلل فح�شب، بل اإنن� اآمن� به� لأن اهلل اأنزله� علين�، والقراآن مل ينزله علين�، 

فلكم قراآنكم ولن� توراتن�. ولكل اأمة �ِشْرعٌة ومنه�ج))).

 ))) �ِشْرعة: مذهب وطريق. )م).
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گ   گ     گ   نث  قوله  يف  القراآن  اأوجزه  الذي  املعنى  هو  هذا 
ڳمث  ]البقرة/)9[ وهذا هو املق�شد الأول. وقد زاد يف اإيج�ز هذه العب�رة 

اأن حذف منه� ف�عل الإنزال وهو لفظ اجلاللة، لأنه تقدم ذكره يف نظريته�.

من البنيِّ اأن اقت�ش�رهم على الإي�ن مب� اأنِزل عليهم يومئ اإىل كفرانهم مب� اأنزل 
على غريهم، وهذا هو املق�شد الث�ين. ولكنهم حت��شوا الت�شريح به مل� فيه من �شن�عة 
الت�شجيل على اأنف�شهم ب�لكفر، ف�أراد القراآن اأن يربزه. انظر كيف اأبرزه؟ اإنه مل يجعل 
لِزَم مذهبهم مذهًب� لهم، ومل يدخل م�شمون قولهم يف جملة م� نقله من كالمهم؛ 

نث ڳ  ڳ   فق�ل  مق�لتهم،  على  والتعليق  ال�شرح  معر�س  اأخرجه يف  بل 
ڳمث   ]البقرة/)9[ األي�س ذلك هو غ�ية الأم�نة يف النقل!

ثم انظر اإىل التعبري عن القراآن بلفظ )م� وراءه) ف�إن لهذه الكلمة وجًه� 
اأنهم كم� كفروا ب�لقراآن  �س به هذا العموم. ذلك  تعّم به غري القراآن، ووجًه� تخمُ
املنزل على حممد كفروا ب�لإجنيل املنزل على عي�شى، وكالهم� وراء التوراة، اأي 
ج�ء بعده�. ولكنهم مل يكفروا مب� قبل التوراة من �شحف اإبراهيم مثاًل؛ وهكذا 
د اجلرية مت�م التحديد ب��شتعم�ل هذا اللفظ اجل�مع امل�نع. وهذا هو غ�ية  تراه قد حدَّ

الإن�ش�ف وحتّري ال�شدق يف الته�م.

ج�ء دور الرّد واملن�ق�شة فيم� اأعلنوه وم� اأ�شّروه.
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فرتاه ل يبداأ مبح�ورتهم يف دعوى اإي�نهم بكت�بهم، بل يرتكه� موؤقًت� ك�أنه� 
م�شّلمة ليبني عليه� وجوب الإي�ن بغريه من الكتب، فيقول: كيف يكون اإي�نهم 
بكت�بهم ب�عًث� على الكفر مب� هو حق مثله؟ - ل، بل نثٴۇ  ۋمث كله))) – وهل 

يع�ِر�سمُ احلّق حتى يكوَن الإي�ن ب�أحدهم� موجًب� للكفر ب�لآخر؟!

الكتب  وبني  اجلديد  الكت�ب  هذا  بني  الأمر  ولي�س  فيقول:  يرتقى  ثم 
 � حقًّ وغريه   � حقًّ ال�شيء  يكون  فقد  وحق؛  حق  كل  بني  ك�لأمر  عليه  ال�ش�بقة 
اأم� هذا  فال يتك�ذب�ن، ولكنهم� يف �ش�أنني خمتلفني فال ي�شهد بع�شهم� لبع�س. 
الكت�ب ف�إنه ج�ء �ش�هًدا و نث   ڇمث مل� بني يديه من الكتب. ف�أّنى يكّذب به 

من يوؤمن به�؟!

ثم ي�شتمر يف اإكم�ل هذا الوجه ق�ئاًل: ولو اأن التحريف اأو ال�شي�ع الذي 
ن�ل من هذه الكتب قد ذهب مبع�مل احلق فيه� جملة، لك�ن لهم بع�س العذر يف 
تكذيبهم ب�لقراآن؛ اإذ يحق لهم اأن يقولوا »اإن البقية املحفوظة من هذه الكتب يف 
ع�شرن� لي�س بينه� وبني القراآن هذا التط�بق والت�ش�دق، فلي�س الإي�ن به� موجًب� 
لالإي�ن به«.. بل لو اأن هذه البقية لي�شت عندهم ولكنهم ك�نوا عن درا�شته� غ�فلني، 
لك�ن لهم مثل ذلك العذر. اأّم� وهذا القراآن م�شّدق مل� هو ق�ئم من الكت�ب يف 
زمنهم وب�أيديهم ويدر�شونه بينهم، فبم�ذا يعتذرون؟ واأّنى يذهبون؟! هذا املعنى 

كله يوؤديه لن� القراآن بكلمة )مِل� معهم).

))) ف�إن م� �شواه اإن خ�لفه ك�ن �ش�هًدا على نف�شه ب�لبطالن، واإل ك�ن �شحيًح� اأو حمتماًل لل�شحة. فهو اإًذا معي�ر احلق 
وميزانه.
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واأخرى  فعت)))  رمُ كلمٌة  هي  اإمن�  البي�ن:  �شنعة  يف  الإحك�م  اإىل  ف�نظر 
اإليه�، فك�نت هذه الكلمة ح�شًم� لكل عذر،  �شعت)2) يف مك�نه� عند احل�جة  ومُ
اأبواب الهرب؛ بل ك�نت هذه الكلمة وحده� مبث�بة حركة  ا لكل ب�ب من  و�شدًّ

تطويق للخ�شم اأمتت يف خطوة واحدة، ويف غري م� َجَلبة ول طنطنة.

م�ش�ق  �ش�قه  الذي  املطوي  اجل�نب  هذا  من  النف�س  وطر  ق�شى  ومل� 
تبجحوا  الذي  الأ�شلي  املق�شد  على  الرّد  اإىل  ا�شتوى  وال�شتطراد،  العرتا�س 
ب�إعالنه والفتخ�ر به، وهو دعواهم الإي�ن مب� اأنزل عليهم، ف�أو�شعهم اإكذابً� وتفنيًدا، 
القرون  اأ�شربوه يف قلوبهم وم�شت عليه  اأن داء اجلحود فيهم داٌء قدمي، قد  وبنّي 
حتى اأ�شبح مر�ًش� مزمًن�، واأن الذي اأتوه اليوم من الكفر مب� اأنزل على حممد م� 
هو اإل حلقة مت�شلة ب�شل�شلة كفرهم مب� اأنزل عليهم؛ و�ش�ق على ذلك ال�شواهد 
حلرمة  وانته�كهم  ب�هلل،  جهلهم  يف  لإنك�ره�،  �شبيل  ل  التي  املمُفِظعة  الت�ريخية 

ہ                ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   نث  اأوامره:  على  ومتّردهم  اأنبي�ئه، 
ہمث ]البقرة/)9[.

ْت له يف اآخر املرحلة  اأن هذا النتق�ل ك�نت النف�س قد ا�شتعدَّ )))  ت�أّمل كيف 
ال�ش�بقة، اإذ يفهم ال�ش�مع من تكذيبهم مب� ي�شّدق كت�بهم اأنهم �ش�روا مكذبني 

ى عن كت�بهم ذلك اللقب  )))، )2) ذلك اأنه ك�ن مقت�شى ال�شي�ق اأن يق�ل: »م�شدًق� مل� اأنزل عليهم« لكنه لأمر م� نحَّ
القدمي، واألب�شه هذا العنوان اجلديد، ولو بدلت اأحد اللقبني مك�ن الآخر مل� �شلح اأحدهم� يف مو�شع �ش�حبه بل لو 
جئت بلقب اآخر، فقلت »م�شدًق� مل� هو ب�ق يف زمنهم« اأو »م�شدًق� مل� عندهم« مل� مت الإلزام؛ وهذا من عجيب �ش�أن 

القراآن: ل تبديل لكلم�ته.



152 152
النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن

بكت�بهم نف�شه؛ وهل الذي يكّذب َمن يمُ�شّدقك يبقى م�شّدًق� لك؟!

غري اأن هذا املعنى اإمن� اأخذ ا�شتنب�ًط� من اأقوالهم، واإلزاًم� لهم مب�آل مذهبهم، 
ومل يوؤخذ بطريق مب��شٍر ِمن واقع اأحوالهم. فك�نت هذه هي مهمة الرد اجلديد.

وهكذا ك�نت كلمة نثڇ  پ  پمث ِمغالًق� مل� قبله� مفت�ًح� مل� بعده�، 
وك�نت اآخرمُ درجة يف �شّلم الَغر�س الأَول هي اأّوَل درجة يف �شّلم الغر�س الث�ين. 
فم� اأوثق هذا اللتح�م بني اأجزاء الكالم! وم� اأر�شد هذه القي�دة للنف�س بزم�م 
تلك  وقت  ويف  قدر ح�جته�  على  له  وتنزياًل  مدارجه�،  على  له  تدريًج�  البي�ن، 
احل�جة! فم� هو اإل اأن اآن�س تطّلع النف�س وا�شت�شراقه� من تلك الكلمة اإىل غ�ية، 

اإذا هو قد ا�شتوى به� اإىل تلك الغ�ية، ووقفه� عليه� ت�مة ك�ملة.

)2)  وانظر كيف عدل ب�لإ�شن�د عن و�شعه الأ�شلي واأعر�س عن ذكر الك��شب 
احلقيقي لتلك اجلرائم، فلم يقل: »فِلم قتل اآب�وؤكم اأنبي�ء اهلل، واتخذوا العجل، 
وق�لوا �شمعن� وع�شين�؟«؛ اإذ ك�ن القول على هذا الو�شع حجًة داح�شًة يف 
ب�دئ الراأي. مثله� كمثل حم�جة الذئب للَحَمل يف الأ�شطورة امل�شهورة))) 
فك�ن يحق لهم يف جوابه� اأن يقولوا: »وم� لن� ولآب�ئن�؟ تلك اأمة قد خلت، 

ول تزر وازرٌة وزر اأخرى«.

ر عليه م�ء القن�ة وهو ي�شرب منذ ع�م  ))) التي تزعم اأن ذئًب� عدا على حمل �شغري بحجة اأن اأخ�ه اأو اأب�ه ك�ن قد عكَّ
م�شى. وهي متثل عدوان القوي على ال�شعيف ا�شتن�ًدا لأوهن الأ�شب�ب.
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هذا  جل�ء  وقلوبهم«  قلوبكم  ت�ش�بهت  قد  مثلهم،  »واأنتم  مثاًل:  زاد  ولو 
التدارك بعد فوات الوقت، ولرَتاخى حبل الكالم وفرتت قوته.

فك�ن اخت�ش�ر الكالم على م� ترى – بوقفهم ب�دئ ذي بدء يف موقف 
الته�م – اإ�شراًع� بت�شديد))) �شهم احلجة اإىل هدفه�، وتنبيًه� يف الوقت نف�شه على 
اأنهم ذرية بع�شه� من بع�س، واأنهم �شوا�شية يف اجلرم فعلى اأّيهم و�شعت يدك فقد 
و�شعته� على اجل�ين الأثيم؛ لأنهم ل ينفكون عن ال�شتن�ن ب�شنة اأ�شالفهم، اأو 

الر�شى عن اأف�عيلهم، اأو النطواء على مثل مق��شدهم.

)3)  وانظر كيف زاد هذا املعنى تر�شيًح� ب�إخراج اجلرية الأوىل وهي جرية القتل 
يف �شيغة الفعل امل�ش�رع ت�شويًرا له� ب�شورة الأمر الواقع الآن، ك�أنه بذلك 

يعر�س علين� هوؤلء القوم اأنف�شهم واأيديهم ملوثة بتلك الدم�ء الزكية.

ب�بً� من  يفتح  مم�  بلفظ ع�م  الأنبي�ء  ال�شيغة مع ذكر  التعبري بهذه  )4)  ولقد ك�ن 
ْح)3)  الإيح��س)2) لقلب النبي العربي الكرمي، وب�بً� من الأطم�ع لأعدائه يف جنمُ
تدابريهم وحم�ولتهم لقتله. ف�نظر كيف اأ�شعفن� ب�لحرتا�س عن ذلك كله 
اإذ  نث ڀ  ڀمث فقطع بهذه الكلمة اأطم�عهم وثّبت به� قلب حبيبه؛  بقوله 
ك�نت مبث�بة وعده اإي�ه بع�شمته من الن��س. ذلك اإىل م� فيه� من تنبيه على 

))) وهذا هو م� ي�شمى يف املن�ظرة »ب�لتقريب« بني الدليل واملطلوب.
)2) الإيح��س: جعله ي�شعر ب�لوحدة والوح�شة. )م).

ْح: جن�ح. )م). )3) جنمُ
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نع به من التجوز املذكور اآنًف� يف الإ�شن�د ويف  اأ�شل و�شع الكالم وعلى م� �شمُ
ال�شيغة.

)5)  وانظر كيف جيء ب�لأفع�ل يف اجلرائم الت�لية على �شيغة امل��شي بعد اأن وّط�أ 
له� بهذه الكلمة: نث ڀ  ڀمث ف��شتق�م الت�ريخ على و�شعه الطبيعي حني 

مل تبق هن�ك ح�جة اإىل مثل التعبري الأول.

)6)   وانظر اإىل الآداب الع�لية يف َعر�س اجلرية الث�نية وهي جرية ال�شرك، ف�إنه� ملّ� 
ك�نت اأغلظ من �ش�بقته� واأ�شدَّ نمُكًرا يف العقول نّبه على ذلك األطف تنبيه 
املفعول  هذا  طوى  بل  اإلًه�  العجل  اتخذمت  يقل  فلم  ركنيه�،  اأحد  بحذف 
الث�ين ا�شتب�ش�ًع� للت�شريح به يف �شحبة الأول، وبي�نً� مل� بينهم� من مف�رقة.. 
ب�حلكم،  اأنطق  هو  �شمت  فربَّ  وتهويل!!  تعبري  من  احلذف  هذا  وكم يف 

واأنكى يف اخل�شم.

)7)   ثم انظر اإىل النواحي التي اأوثر فيه� الإجم�ل على التف�شيل، اإعرا�ًش� عن 
ق  كل زي�دة ل مت�س اإليه� ح�جة البي�ن يف احل�ل، فقد ق�ل اإن القراآن م�شدِّ
مل� معهم، ومل يبنّي مدى هذا الت�شديق: اأيف اأ�شول الدين فح�شب، اأم يف 
حد؟  اأي  واإىل  الفروع؟  وبع�س  الأ�شول  يف  اأم  جميًع�،  والفروع  الأ�شول 
ذلك اأن هذا كالم امللوك ل يتنّزل اإل بقدر معلوم. وم�ذا َيعني الداعي اإىل 
اأو ل يتد؟ فليبحث  اإىل فروعه�  اأن يتد التط�بق بني الأدي�ن  اأ�شل الإي�ن 

علم�ء الت�شريع!
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وق�ل اإنهم يقتلون اأنبي�ء اهلل. فمن هم اأولئك الأنبي�ء؟... ليبحث علم�ء الت�ريخ!

وق�ل اإن مو�شى ج�ءهم ب�لبين�ت. فكم هي؟ وم� هي؟ 

وق�ل اإنه اأخذ عليهم ميث�قهم. فعلى اأي �شيء ك�ن امليث�ق؟

اإن حكمة البي�ن القراآين لأََجلُّ من اأن تعر�س لهذه التف��شيل يف مثل 
مِل �شربَت عبدك؟  يمُ�ش�أل:  مثله� مثل من  لك�ن  ه�هن�  ولو ذكرت  املو�شع.  هذا 
وِحليته كذا وولد يف ع�م  اأبيه كذا  وا�شم  ا�شمه كذا  فيقول: لأنه �شرب غالًم� 

كذا. األ ترى اأن هذا زائد وكثري))).

)8)   ولو ذهبن� نتتبع �ش�ئر م� يف هذه القطعة من اللط�ئف خلرجن� عن حد التمثيل 
والتنبيه الذي ق�شدن� اإليه. فلنكتف بتوجيه نظرك فيه� اإىل �شر دقيق ل تراه 
يف كالم الن��س. ذلك اأن املرء اإذا اأهمه اأمٌر من الدف�ع اأو الإقن�ع اأو غريهم� 
بدت على كالمه م�شحة النفع�ل ب�أغرا�شه، وك�ن ت�أثريه به� يف نف�شك على 
قدر ت�أثره هو، طبًع� اأو تطبًع�، فتك�د حت�س مب� يخ�جله من امل�شرة يف ظفره ومن 
المتع��س يف اإخف�قه، بل تراه يك�د يهلك اأ�شًف� لو اأعر�س الن��س عن هداه 
اإذا ك�ن موؤمًن� بق�شيته، خمل�ًش� يف دعوته، كم� هو �ش�أن الأنبي�ء . اأم� 

)))   ومن هن� عيب على امرئ القي�س تف�شيله يف غري مو�شع التف�شيل، وذلك فيم� هو معدود من اأجود �شعره، قوله:
قفـا نبـِك من ذكـرى حبيـب ومنـزل      ب�صقط اللـوى بني الدخــول فحومــل
                             فتو�صح فاملقراة  ....................     ........................................

مل يقنع يف و�شف املنزل بقوله »ب�شقط اللوى« حتى حده بحدود اأربعة. ق�ل الب�قالين »... ك�أنه يريد بيع املنزل، 
فيخ�شى اإن اأخل بحد منه اأن يكون بيعه ف��شًدا اأو �شرطه ب�طاًل!«.
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اأن تنفعل بهذه الأغرا�س، قوة  اأعلى من  هن� ف�إنك تلمح وراء الكالم قوة 
توؤثر ول تت�أثر، ت�شف لك احلق�ئق خريه� و�شره� يف عزِة َمن ل ينفعه خري، 

واقتدار من ل ي�شره �شر.

الأ�شلوب  هذا  خالل  من   � جليًّ تراه  والعظمة  الكربي�ء  من  الط�بع  هذا 
ا، املقت�شد يف و�شفه مدًح� وقدًح�. املقت�شد يف حج�جه اأخًذا وردًّ

القراآن فال يزيد يف و�شفه على هذه الكلمة:  اإليه حني يج�دل عن  انظر 
الإن�ش�ن تلك  اأيه�  تمُ�شبعك  النف�س، ولكن هل  اإنه� كلمة متالأ  نعم  نث ٴۇ  ۋمث. 

الكلمة اإذا اأردت اأن ت�شف حقيقة من احلق�ئق التي تقتنع به� وحتب اأن تمُقنع به� 
الن��س؟

وانظر اإليه بعد اأن �شّجل على بني اإ�شرائيل اأفح�س الفح�س، وهو و�شعهم 
ق�شوة  و�شف  اأن  وبعد  الأقد�س،  املعبود  مو�شع  البالدة  مثٌل يف  هو  الذي  البقر 
قلوبهم يف ت�أّبيهم على اأوامر اهلل مع حملهم عليه� ب�لآي�ت الرهيبة؛ فرتاه ل يزيد 
على اأن يقول يف الأوىل: اإن هذا »ظلم« ويف الث�نية: »بئ�شم�« �شنعتم. اأذلك كل 
همت�  فمُ لو  اجلرية  مبقدار  وافيت�ن  كلمت�ن  اإنهم�  نعم  ال�شن�ع�ت؟  هذه  به  تق�بل  م� 
الإقذاع  اأين  بل  النتق�م؟  اأين الأمل وحرارة الندف�ع يف  على وجههم�، ولكن 
والت�شنيع؟ واأين الإ�شراف والفجور الذي تراه يف كالم الن��س اإذا اأمُحفظوا ب�لّنيل 

من مق�مهم؟
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هلل م� اأعفَّ هذه اخل�شومة، وم� اأعزَّ هذا اجلن�ب واأغن�ه عن �شكر ال�ش�كرين 
وكفر الك�فرين، وت�هلل اإن هذا كالم ل ي�شدر عن نف�س ب�شر.

القراآن اإيجاز كله، �صواء موا�صع اإجماله وموا�صع تف�صيله

قلن� اإنَّ القراآن الكرمي ي�شتثمر دائًم� برفٍق اأقلَّ م� يكن من اللفظ يف توليد 
اأكرث م� يكن من املع�ين. اأجل؛ تلك ظ�هرٌة ب�رزٌة فيه كله؛ ي�شتوي فيه� موا�شع 
اإجم�له التي ي�شميه� الن��س مق�م الإيج�ز، وموا�شع تف�شيله التي ي�شمونه� مق�م 
الإطن�ب؛ ولذلك ن�شميه اإيج�ًزا كله)))؛ لأنن� نراه يف كال املق�مني ل يج�وز �شبيل 

ا من اإي�ش�ح �شبب املخ�لفة: )))   مل� ك�ن هذا ا�شطالًح� جديًدا تخ�لف به م�شطلح القوم، مل نر بدًّ
قدره،  بلفظ على  املعنى  اأداء  ب�أنه�  امل�ش�واة  وعرفوا  و»مطنب«.  و»موجز«  »م�ش�و«  اإىل  الكالم  البالغة  ق�شم علم�ء        
والإيج�ز ب�أنه اأداء املعنى بلفظ ن�ق�س عنه واف به، والإطن�ب ب�أنه اأداء املعنى بلفظ زائد عنه لف�ئدة. وجعلوا املقي��س 
يف  الن��س  اأو�ش�ط  به  يتكلم  الذي  املقدار  ال�شك�كي  ف�عترب   :� و�شعيًّ اأو   � عرفيًّ اأمًرا  التق�شيم  هذا  به  ي�شبط  الذي 
القدر الذي ل يحمد منهم ول يذم يف ب�ب البالغة. فم�  امل�ش�واة. وهو  حم�وراتهم ومتع�رف خط�بهم، هو �ش�بط 
نق�س عنه مع الوف�ء به فهو الإيج�ز، وم� زاد عنه مع الإف�دة فهو الإطن�ب. والكالم البليغ اإمن� يقع يف هذين الطرفني. 
هذا حم�شول كالم ال�شك�كي. وقد وافقه الذين ج�ءوا من بعده على هذا التق�شيم، اإل اأن بع�شهم راأى اأن البن�ء 
اإىل اجله�لة، فجعل حد امل�ش�واة هو املقدار الذي يوؤدي املع�ين الأولية ب�لو�شع من غري رع�ية  على العرف فيه رد 

للمن��شب�ت الزائدة على اأ�شل املعنى.
     وقد فهمن� من و�شعهم التق�شيم على هذا الأ�ش��س، واعتب�رهم امل�ش�واة ب�أحد هذين املقي��شني املتحدين يف امل�آل، اأنهم 
ظنوا اأن العب�رة التي توؤدى به� املع�ين الأولية يف ل�ش�ن العوام تقع دائًم� بني الإط�لة والخت�ش�ر. وهذا م� ل دليل 
عليه يف العرف ول يف الو�شع، اأم� الأول ف�إن العوام يتكلمون يف املعنى الواحد ب�للفظ املطول ت�رة وب�ملخت�شر ت�رة 
اأخرى، واإن مل يتحروا اإ�ش�بة املحز يف كل منه�، واأم� الث�ين فالأن اللفظ الذي و�شع يف اللغة لت�أدية املعنى الأول 
خمتلف، فمنه م� يوؤديه بوجه جممل، ومنه م� يوؤديه بلفظ مف�شل. وكل من الإجم�ل والتف�شيل يتف�وت يف نف�شه= 
=تف�وًت� كثرًيا، فال ين�شبط منهم� قدر يمُرجع اإليه يف معرفة الإيج�ز والإطن�ب، اإذ م� من كالم وجيز اإل ويكن ت�أدية 
اأو مب� ي�ش�ويه واإن مل يغن غن�ءه ومل يوف وف�ءه، حتى املثـل الذي عــدوه علًم�=  معن�ه الإجم�يل ب�أقل من لفظه 
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=يف الإيج�ز وهو قوله تع�ىل  نث  ڭ  ڭ  ۇ  مث ]البقرة/79)[ يكن ت�أدية اأ�شل معن�ه بقولك »انتقم ت�شلم«، اأو 
»اقت�س حتي«، اأو ب�لكتف�ء بكلمتني منه »الق�ش��س حي�ة«، بل ف�حتة الكت�ب الكرمي التي جمعت مق��شد القراآن كله� 
يف �شبع اآي�ت يكن اأداء مع�نيه� الأ�شلية يف خم�س كلم�ت: »نحمدك اللهم ونعبدك، ون�شتعينك ون�شتهديك«، واإن 

�شئت ففي اأقل من ذلك.
فقوله  منه،  اأطول  لفظ  يف  مف�شاًل  الو�شعي  معن�ه  ت�أدية  ويكن  اإل  مطنب  كالم  من  م�  يق�ل:  وكذلك      

ۓ   ۓ   ے    ے   نث  قوله:  يف  ب�شطه  ج�ء  وقد  اإيج�ز،  ]البقرة/94)[  ڑمث  ژ   نث   تعـ�ىل 
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭ  ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  
ۋمث ]امل�ئدة/45[ وهذا الكالم على طوله يعد موجًزا اإذا قي�س اإىل قولك يف مثل معن�ه: »من قتل نف�ًش� قتل 
� ك�شرت �شنه...  به�، ومن فق�أ عيًن� فقئت عينه، ومن جدع اأنًف� جدع اأنفه، ومن جدع اأذنً� جدعت اأذنه، ومن ك�شر �شنًّ

ا«. وقوله تع�ىل نثٹ    واإن �شئت زدت: واليد ب�ليد، والإ�شبع ب�لإ�شبع، والآمة ب�لآمة واملو�شحة ب�ملو�شحة وهلم جرًّ
ٹ  ٹ   ٹ    نث  ٿ  ٿ   قوله  يف  مب�شوًط�  معن�ه  ج�ء  ]امل�ئدة/59[  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦمث  ڤ   ٹ  ٹ  

ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹ  

ڃ  ڃمث  ]البقرة/36)[ وهذا املعنى يوؤدى ع�دة بقولك: اآمن� ب�هلل وب�لقراآن الذي اأنزله اهلل اإلين�، وب�لتوراة التي 

اأنزله� اهلل على مو�شى، وب�لإجنيل الذي اأنزله اهلل على ِعي�شى، وب�لزبور الذي اآت�ه اهلل لداود، وب�ل�شحف التي اآت�ه� اهلل 
لإبراهيم... ولو �شئت عددت الأ�شب�ط �شبًط� �شبًط�، وذكرت �ش�ئر من ق�س اهلل علين� من النبيني يف غري هذا املو�شع. 

بل لو �ش�ء اهلل لق�س علين� من اأنب�ء �ش�ئر الر�شل م� مل يق�شه علين�.
     والقوم معرتفون �شمًن� بوجود ه�تني املرتبتني يف كالم العوام، اإذ ق�لوا اإن مرتبتي الخت�ش�ر املخل والتطويل اململ 
لي�شت� من البالغة يف �شيء. ف�إذا مل تكون� من كالم البلغ�ء ك�نت� األبتة من كالم غري البلغ�ء. واإل فكالم من تكون�ن؟ 

واإًذا فال ت�شلح املع�ين الأولية ول العب�رات الع�مية مقي��ًش� من�شبًط� للو�شط املفرو�س.
     هذا وقد ن�ش�أ من قي��شهم التو�شط ب�ملقدار الذي توؤدى به املع�ين الأولية يف ل�ش�ن العوام – بعد ت�شليم كونه و�شًط� 
– اأن جعلوا الف�شيلة البي�نية يف هذا الب�ب م�ئلة اأبًدا اإىل طرف النق�س اأو طرف الزي�دة. وذلك عك�س م� بنيت عليه 
ق�عدة الف�ش�ئل من تبوئه� مك�نً� و�شًط� بني الأطراف )ولقد تعجب اإذا راأيتهم يرجعون فيدخلون امل�ش�واة يف كالم 
الرجل البليغ اإذا دع�ه اإليه� داع، ك�أن يكون كالمه مع الع�مة. ثم تزداد عجًب� اإذا راأيتهم يدخلونه� يف القراآن نف�شه 

وهو كم� علمت خط�ب للع�مة وللخ��شة على ال�شواء، ويثلونه� بقوله تع�ىل  نثۉ  ې  ې      ې   
ې  ىمث  ]ف�طر/43[. على اأن يف هذه الكلمة اإيج�ًزا ب�حلذف على ا�شطالحهم نف�شه، اإذ املعنى: ل 

يحيق �شرر املكر وع�قبته.
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الق�شد، ول ييل اإىل الإ�شراف مياًل م�، ونرى اأن مراميه يف كال املق�مني ل يكن 

     =تق�صيم جديد ملقايي�ص الكالم
     لهذا كله راأين� اأن ن�شع التق�شيم و�شًع� اآخر نرد فيه الف�شيلة اإىل ن�ش�به� من احلد الو�شط، ونرجع فيه الذم اإىل الطرفني. 
وذلك بجعل املقي��س هو املقدار الذي يوؤدى به املعنى ب�أكمله، ب�أ�شله وحليته على ح�شب م� يدعو اإليه املق�م من 
اإجم�ل اأو تف�شيل، بغري اإجح�ف ول اإ�شراف. هذا القدر الذي من نق�س عنه اأو زاد عده البلغ�ء ح�ئًدا عن اجل�دة 
بقدر م� نق�س اأو زاد هو امليزان ال�شحيح الذي لك اأن ت�شمي طرفيه بحق تق�شرًيا اأو تطوياًل، واأن ت�شميه هو ب�مل�ش�واة 
اأو الق�شد اأو التو�شط اأو التقدير اأو م� �شئت ف�شمه. ونحن قد �شمين�ه اأي�ًش� ب��شم »الإيج�ز« مطمئنني اإىل �شحة هذه 
الت�شمية، اإذ راأين� حد الإيج�ز ينطبق عليه، فم� الإيج�ز اإل ال�شرعة والتخفيف يف بلوغ احل�جة ب�لقدر املمكن، ف�لذي 
، والذي يبطئ حيث متكن ال�شرعة ل يكون اإل م�شرًف�  ي�شرع فوق الط�قة ل يبلغك ح�جتك فيكون جمحًف� خمالًّ
. وراأين� الن��س م� زالوا يتوا�شون بهذه الوج�زة يف البي�ن ويجعلون خري الكالم م� قل ودل، حتى روي عن �شيد  ممالًّ
البلغ�ء �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله اأنه ق�ل جلرير بن عبد اهلل البجلي: »ي� جرير اإذا قلت ف�أوجز، واإذا بلغت 
ح�جتك فال تتكلف« هكذا اأحفظه ول يح�شرين الآن تخريجه وم� �شمعن� اأحًدا يو�شي بهذا الإطن�ب الذي عده 
املوؤلفون ف�شيلة ث�نية تق�بل الإيج�ز، واإمن� هو اإحدى �شعبتيه: الخت�ش�ر املفِهم اأو الإطن�ب املفِخم. ولو �شمين�ه ف�شيلة 
ث�نية تق�بله خل�شين� اأن تكون هذه املق�بلة وحده� رخ�شة يف التحلل من قيوده وت�ش�حًم� يف الإكث�ر الذي ج�ء ذمه بكل 
ل�ش�ن، حتى ق�ل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم: »... واإن اأبغ�شكم اإيل واأبعدكم مني جم�ل�س يوم القي�مة اأ�ش�وئكم 
اإمن� هي ف�شيلة  اأبي ثعلبة. فال وربك  اأخالًق� الرثث�رون املت�شدقون املتفيهقون« رواه اأحمد وابن حب�ن وغريهم� عن 
واحدة تطلب من املتكلم يف كل مق�م، ويوؤخذ به� يف �شعة التف�شيل كم� يوؤخذ به� يف �شيق الإجم�ل، بل لعله� يف 
مق�م التف�شيل اأكّد طلًب� واأ�شعب من�ًل. ف�لكالم الطويل اإن حوى كل جزء منه ف�ئدة مت�س اإليه� احل�جة يف املو�شع 
ولي�شهل اأداء تلك الق�عدة ب�أقل منه ك�ن هو عني الإيج�ز املطلوب، واإن اأمكن اأداء الأغرا�س فيه ك�ملة بحذف �شيء 
منه اأو ب�إبداله بعب�رة اأخ�شر منه ك�ن هو ح�شًوا اأو تطوياًل معيًب�. والكالم الق�شري اإن وفى ب�ملق��شد الأ�شلية والتكميلية 

املن��شبة يف احل�ل ك�ن هو التو�شط املطلوب، واإل ك�ن برًتا اأو تق�شرًيا معيًب�.
مثل  منه  اأخرجوا  وحتى  بنوا،  م�  عليه  بنوا  حتى  زعموا  كم�  الإجم�ل  ج�نب  على  ق��شًرا  الإيج�ز        ولي�س 
مث  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تع�ىل:  قوله 
]البقرة/64)[، وجعلوه� من ب�ب الإطن�ب بحجة اأنه يكن اإيج�زه� بهذه العب�رة: »اإن يف ترجيح وقوع اأي ممكن ك�ن 
� قط بليًغ� اأو غري بليغ تكلم بهذا التعبري  ل على وقوعه لآي�ت للعقالء – مفت�ح العلوم«. واأنت فهل عهدت عربيًّ
الفل�شفي اجل�ف القلق الذي افرت�شه ال�شك�كي مقي��ًش� للم�ش�واة يف معنى الآية؟! كال، اإنك لو رجعت اإىل م� تكلم= 
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ت�أديته� ك�ملة العن��شر واحللي ب�أقل من األف�ظه ول مب� ي�ش�ويه�. فلي�س فيه كلمة اإل 
هي مفت�ٌح لف�ئدة جليلة، ولي�س فيه حرٌف اإل ج�ء ملعنى.

لي�ص يف القراآن كلمة مقحمة، ول حرف زائد زيادة معنوية 
قحَمة« ويف  َدْع عنك قول الذي يقول يف بع�س الكلم�ت القراآنية اإنه� »ممُ
كلمة  ي�شتخف  الذي  قول  عنك  ودْع  معنوية.  زي�دة  »زائدة«  اإنه�  حروفه  بع�س 
»الت�أكيد« فريمي به� يف كل موطن يظن فيه الزي�دة، ل يب�يل اأن تكون تلك الزي�دة 
اأن يكون ب�ملو�شع  اأْو ل تكون، ول يب�يل  لت�أكيده  فيه� معنى املزيد عليه فت�شلَح 

ح�جٌة اإىل هذا الت�أكيد اأْو ل ح�جة له به.

اأجْل، دع عنك هذا وذاك، ف�إن احلكم يف القراآن بهذا ال�شرب من الزي�دة 
اأو �شبهه� اإمن� هو �شرٌب من اجلهل – م�شتوًرا اأو مك�شوًف� – بدقة امليزان الذي 

و�شع عليه اأ�شلوب القراآن.

� �شحيًح� اأطول من هذا اأو اأق�شر، ولراأيت الآية  =به الن��س يف اآي�ت اهلل الكونية تف�شياًل اأو اإجم�ًل لراأيت كالًم� عربيًّ
الكرية هي اأوجز كالم واأحكم نظ�م يف ب�به� من التف�شيل، كم� اأن قوله تع�ىل: نث ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     

ڑ مث  ]يون�س/)0)[ هو اأوجز كالم يف ب�به من الإجم�ل.
     قلن� اإن ف�شيلة الإيج�ز مبعن�ه ال�شحيح هي الو�شط املعتدل، وهي الف�شيلة الوحيدة التي توا�شى به� البلغ�ء يف كل 
مق�م بح�شبه. غري اأنه لي�س لالإن�ش�ن م� متنى ف�ملثل الك�مل واإن تط�ولت اإليه اأعن�ق الن��س وتف�وتوا يف طلبه قربً� وبعًدا، 
ل ي�شتطيع اأحد منهم اأن ي�أتي على غ�يته. واإمن� اأتى عليه� القراآن احلكيم، فهو املثل الأعلى يف ح�شن الإيج�ز. كيف 

ل وهو حد الإعج�ز.
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هذا  �شوء  على  البي�نية  اأ�شراره  طلب  يف  ب�لغو�س  اأنت  نف�شك  وخذ 
اأن تعجل  ف�إي�ك  اأو حرف  ّمَي عليك وجه احلكمة يف كلمة منه  ف�إن عمُ امل�شب�ح. 
كم� يعجل هوؤلء الظ�نون؛ ولكن قل قوًل �شديًدا هو اأدنى اإىل الأم�نة والإن�ش�ف. 
قل: »اهللمُ اأعلم ب�أ�شرار كالمه، ول علم لن� اإل بتعليمه«. ثم اإي�ك اأن تركن اإىل راحة 
الي�أ�س فتقعد عن ا�شتجالء تلك الأ�شرار ق�ئاًل: اأين اأن� من فالن وفالن؟.. كال، 
فربَّ �شغري مف�شول قد فطَن اإىل م� مل يفطن له الكبري الف��شل. األ ترى اإىل ق�شة 
ابن عمر يف الأحجّية امل�شهورة)))؟ فِجدَّ يف الطلب وقل: َرّب زدين علًم�؛ فع�شى 
ّمَي على غريك. واهللمُ ويّل  ب�بً� من الفهم تك�شف به �شيًئ� مم� عمُ اأن يفتح لك  اهللمُ 

الذين اآمنوا يخرجهم من الظلم�ت اإىل النور.

ولن�شرب لك مثاًل،  قوله تع�ىل نث  ٺ  ٿ ٿمث  ]ال�شورى/))[.

�صر زيادة الكاف يف قوله تعاىل:  نث  ٺ  ٿ ٿمث

»اأكرث« اأهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زي�دة الك�ف بل على وجوب 
على  بق�وؤه�  اإليه  يمُف�شي  الذي  العقلي  املح�ل  من  فراًرا  اجلملة،  هذه  زي�دته� يف 
معن�ه� الأ�شلي من الت�شبيه؛ اإذ راأوا اأنه� حينئذ تكون ن�فيًة ال�شبيه عن مثل اهلل، 

))) قراأ النبي �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم قوله تع�ىل نث ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  
م� هي؟«   امل�شلم: فحدثوين  مثل  واإنه�  ورقه�،  ي�شقط  �شجرة ل  ال�شجر  »اإن من  وق�ل:  ]اإبراهيم/24[.  ىئمث 
فخفي على القوم علمه� وجعلوا يذكرون اأنواًع� من �شجر الب�دية. وفهم ابن عمر اأنه� النخلة. وك�ن ع��شر ع�شرة هو 
�، وفيهم اأبو بكر وعمر. فق�ل �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم: »هي النخلة« احلديث رواه ال�شيخ�ن. ويف  اأحدثهم �شنًّ

القراآن  نث ہ  ہمث ]الأنبي�ء/79[. 
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فتكون ت�شليًم� بثبوت املثل له �شبح�نه، اأو على الأقل حمتملة لثبوته وانتف�ئه؛ لأن 
ال�ش�لبة – كم� يقول علم�ء املنطق – ت�شدق بعدم املو�شوع. اأو))) لأن النفي – 
كم� يقول علم�ء النحو – قد يوّجه اإىل املقّيد وقيده جميًع�. تقول: »لي�س لفالن 
ولد يع�ونه« اإذا مل يكن له ولد قط اأو ك�ن له ولد ل يع�ونه. وتقول: »لي�س حممٌد 

اأًخ� لعلي« اإذا ك�ن اأًخ� لغري علي اأو مل يكن اأًخ� لأحد.

»وقليل منهم« من ذهب اإىل اأنه ل ب�أ�س ببق�ئه� على اأ�شله�، اإذ راأى اأنه� 
� ول احتم�ًل؛ لأن نفي مثل املثل يتبعه يف العقل  ل توؤدي اإىل ذلك املح�ل ل ن�شًّ

نفي املثل اأي�ًش�.

وذلك اأنه لو ك�ن هن�ك مثٌل هلل لك�ن لهذا املثل مثٌل قطًع� وهو الإله احلق 
َعّد كالهم� مثاًل ل�ش�حبه. واإًذا ل يتم انتف�ء مثل املثل  نف�شه، ف�إن كل متم�ثلني يمُ

اإل ب�نتف�ء املثل، وهو املطلوب.

وق�ش�رى هذا التوجيه – لو ت�أملته – اأنه م�شّحح ل مرّجح، اأي اأنه ينفي 
اإليه؛  احل�جة  م�شي�س  يبني  ول  ف�ئدته  يثبت  ل  ولكنه  احلرف،  هذا  عن  ال�شرر 
األ�شت ترى اأن موؤدى الكالم معه كموؤداه بدونه �شواء، واأنه اإن ك�ن قد ازداد به 
�شيًئ� ف�إمن� ازداد �شيًئ� من التكلف والدوران، و�شربً� من التعمية والتعقيد. وهل 

))) هذا الرتديد مبني على اعتب�ر م�شمون اجلملة اأو منطوقه�. فعلى الأول يقع املثل مو�شوًع� لأنه� يف قوة قولن�: »مثله 
لي�س له مثل«. وعلى الث�ين يبقى يف املحمول لأنه واقع يف خرب لي�س.
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اأن يقول: »هذا فالن« فق�ل: »هذا ابنمُ اأخِت خ�لِة  اأراد  اإلَّ �شبيل الذي  �شبيله 
الت�أكيد، ذلك ال�شم  ب��شم  ب�لزي�دة التي ي�شرتونه�  اإىل القول  اإًذا  فالن«؟ فم�آله 
الذي ل تعرف له م�شمى ه� هن�، ف�إن ت�أكيد املم�ثلة لي�س مق�شوًدا البتة، وت�أكيد 

النفي بحرف يدل على الت�شبيه هو من الإح�لة مبك�ن.

ولو رجعت اإىل نف�شك قلياًل لراأيت هذا احلرف يف موقعه حمتفًظ� بقوة 
منه�  �شقط  لو  واأنه  جملته،  يف  املق�شود  املعنى  من  جليل  بق�شط  ق�ئًم�  دللته، 
اأرك�نه. ونحن نبني لك هذا من  لَتهدم ركن من  اأو  ل�شقطت معه دع�مة املعنى 

طريقني؛ اأحدهم� اأدق م�شلًك� من الآخر:

)الطريق الأول) وهو اأدنى الطريقني اإىل فهم اجلمهور، اأنه لو قيل »لي�س 
مثله �شيء« لك�ن ذلك نفًي� للمثل املك�فئ، وهو املثل الت�ّم املم�ثلِة فح�شب؛ اإذ اإن 
هذا املعنى هو الذي ين�ش�ق اإليه الفهم من لفظ املثل عند اإطالقه، واإًذا لدبَّ اإىل 
النف�س دبيب الو�ش�و�س والأوه�م: اأْن لعّل هن�لك رتبة ل ت�ش�رع رتبة الألوهية 
للكواكب  اأو  املنزلة للمالئكة والأنبي�ء،  اأن تكون هذه  واأْن ع�شى  تليه�،  ولكنه� 
م� يف  �شبٌه  احلّق  ب�لإله  لهم  فيكون  والكه�ن.  والأوث�ن  للجن  اأو  الطبيعة،  وقوى 
اأو اأمره.. فك�ن و�شعمُ هذا احلرف يف الكالم  قدرته اأو علمه، و�شرٌك م� يف خلقه 
اإق�ش�ًء للع�مل كله عن املم�ثلة، وعم� ي�شبه املم�ثلة وم� يدنو منه�، ك�أنه قيل: لي�س 
هن�ك �شيء ي�شبه اأن يكون مثاًل هلل، ف�شاًل عن اأن يكون مثاًل له على احلقيقة. 

ہ   نثہ   تع�ىل:  قوله  حد  على  الأعلى،  على  ب�لأدنى  التنبيه  من  ب�ب  وهذا 
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ہ   ھ  ھ  ھ  مث  ]الإ�شراء/23[ نهًي� عن ي�شري الأذى �شريًح�، وعم� فوق 
الي�شري بطريق الأحرى.

يل من هذه اجلملة  )الطريق الث�ين) وهو اأدقهم� م�شلًك�، اأن املق�شود الأوَّ
وهو نفي ال�شبيه واإن ك�ن يكفي لأدائه اأن يق�ل: »لي�س ك�هلل �شيء« اأو »لي�س مثَله 
�شيء« لكن هذا القدر لي�س هو كلَّ م� ترمي اإليه الآية الكرية، بل اإنه� كم� تريد 
اإىل وجه حجته وطريِق  اأن تلفتك  نف�شه  الوقت  اأن تعطيك هذا احلكم تريد يف 

بره�نه العقلي.

لقه فقلت »فالن  األ ترى اأنك اإذا اأردت اأن تنفي عن امرٍئ نقي�شًة يف خمُ
ل يكذب ول يبخل« اأخرجت كالمك عنه خمرج الدعوى املجردة عن دليله�. 
بذلك  تكن  يبخل« مل  ول  يكذب  ل  فالن  »مثل  فقلت:  كلمة  فيه  زدت  ف�إذا 
له هو  النق�ئ�س، بل ك�ن هذا تربئة  تلك  ي�ثله مرباأ من  اآخر  اإىل �شخ�س  م�شرًيا 
بربه�ن كلي، وهو اأنَّ َمْن يكون على مثل �شف�ته و�شَيمه الكرية ل يكون كذلك؛ 

لوجود التن�يف بني طبيعة هذه ال�شف�ت وبني ذلك النق�س املوهوم.

عت الآية احلكيمة ق�ئلة: »مثله تع�ىل ل يكون  �شِ على هذا املنهج البليغ ومُ
له ِمثل«. تعني اأن من ك�نت له تلك ال�شف�ت احل�شنى وذلك املَثل الأعلى، ل 
يكن اأن يكون له �شبيه ول يت�شع الوجود لثنني من جن�شه. فال َجَرم جيء فيه� 
بلفظني كل واحد منهم� يوؤدي معنى املم�ثلة، ليقوم اأحدهم� ركًن� يف الدعوى، 
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والآخر دع�مًة له� وبره�نً�. ف�لت�شبيه املدلول عليه »ب�لك�ف« ملّ� ت�شوب اإليه النفي 
ى به اأ�شل التوحيد املطلوب، ولفظ »املثل« امل�شرح به يف مق�م لفظ اجلاللة اأو  ت�أدَّ

�شمريه نّبه على بره�ن ذلك املطلوب.

واعلم اأن الربه�ن الذي تر�شد اإليه الآية على هذا الوجه بره�ٌن طريف يف 
اإثب�ت وحدة ال�ش�نع ل نعلم اأحًدا من علم�ء الكالم ح�م حوله؛ فكل براهينهم 
يف الوحدانية ق�ئمة على اإبط�ل التعدد ب�إبط�ل لوازمه واآث�ره العملية. ح�شبم� اأر�شد 

اإليه قوله تع�ىل: نث ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېمث))) ]الأنبي�ء/22[.

اإىل معنى وراء ذلك ينق�س فر�س  ن�ظرٌة  ف�إنه�  اآية ال�شورى املذكورة  اأم� 
التعدد من اأ�ش��شه، ويقّرر ا�شتح�لته الذاتية يف نف�شه بقطع النظر عن تلك الآث�ر. 
فك�أنن� به� تقول لن�: اإن حقيقة الإله لي�شت من تلك احلق�ئق التي تقبل التعدد 

اأ�ش��س املعنى امل�شتنبط من  اأنه� كله� ق�ئمة على  ))) ونحن نلخ�س لك هن� وجوه ا�شتدللهم يف ن�شق واحد، لتتبني 
هذه الآية، وهو اأن تعدد الآلهة امل�شتجمعة ل�شرائط الإلهية يقت�شي )اإم�) عدم وجود �شيء من املخلوق�ت، وذلك هو 

ف�ش�ده� يف اآن الإيج�د، )واإم�) وجوده� على وجه التف�وت والختالف املوؤدي اإىل ف�ش�ده� غب الإيج�د.
    ذلك اأنه )لو) توجهت اإرادة الإلهني اإىل �شيء واحد لتعذر عليهم� اإحداثه، ل�شتح�لة �شدور اأثر واحد عن موؤثرين. 
والقول ب�شدوره عن قدرة اأحدهم� مع ا�شتوائهم� يف القدرة ويف توجه الق�شد ترجيح بال مرجح. و)لو) توجهت اإرادة 
دون  اأحدهم�  واإحداث  النقي�ش�ن.  واإل لجتمع  اإحداثهم�،  نقي�شه مل يكن  اإىل  الآخر  واإرادة  �شيء  اإىل  اأحدهم� 
الآخر يلزمه الرجح�ن املذكور. و)لو) توجهت اإرادة اأحدهم� اإىل بع�س اخللق والآخر اإىل بع�شه اإًذا لذهب كل اإله 
مب� خلق، ولك�ن هن� ع�مل�ن خمتلف� النظ�م فال يلبث اأن يطغى بع�شهم� على بع�س حتى يتم�حق�. وكل اأولئك ب�طل 
ب�مل�ش�هدة، اإذ نرى الع�مل قد وجد غري ف��شد وا�شتمر غري ف��شد، ونراه بجميع اأجزائه وعلى اختالف عن��شره واأو�ش�عه 
ا يوؤدي وظيفة ج�شم واحد تتع�ون اأع�ش�وؤه بوظ�ئفه� املختلفة على حت�شيل غر�س واحد. وهذه  ا و�شفاًل وخرًيا و�شرًّ علوًّ

الوحدة يف نظ�م الأفع�ل دليل على وحدة الف�عل املنظم له� جل �ش�أنه.
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الكم�ل  هو  اإمن�  ذلك  يقبل  الذي  ف�إن  كال،  مفهومه�:  يف  والتم�ثل  وال�شرتاك 
ف�إن  الإلهية  معنى  قوام  هو  الذي  املطلق  الت�م  الكم�ل  اأم�  الن�ق�س،  الإ�ش�يف 
حقيقته ت�أبى على العقل اأن يقبل فيه� امل�ش�بهة والثنْيِنّية؛ لأنك مهم� حققَت 

معنى الإِلهية حققت تقّدًم� على كل �شيء واإن�ش�ًء لكل �شيء: نثڻ   ۀ  
ا فوق كل �شيء:   ۀمث ]الأنع�م/4)[، وحققَت �شلط�نً� على كل �شيء وعلوًّ
اثنني  تفرت�س  ذهبت  فلو  ]الزمر/63[.  ڱمث  ڱ   ڱ    ڱ   نث 
ي�شرتك�ن يف هذه ال�شف�ت لتن�ق�شَت؛ اإذ جتعل كل واحد منهم� �ش�بًق� م�شبوًق�، 
ن�َش�أ، وم�شتعلًي� م�شتعًلى عليه، اأْو لأحلت الكم�ل املطلق اإىل كم�ل مقيد  ومن�ِشًئ� ممُ
فيهم�؛ اإذ جتعل كل واحد منهم� ب�لإ�ش�فة اإىل �ش�حبه لي�س �ش�بًق� ول م�شتعِلًي�. 

ف�أّنى يكون كٌل منهم� اإلًه� ولالإله املَثلمُ الأعلى؟!

اأراأيت كم اأفدن� من هذه »الك�ف« وجوًه� من املع�ين كّله� �ش�ٍف ك�ف؟

حرًف�  احلكيم  النظم  عليه  و�شع  الذي  امليزان  دقة  به  وتعرَّف  املث�ل  هذا  ف�حفظ 
حرًف�.

الإيجاز باحلذف مع الو�صوح والطالوة 

اإليه،  اأ�شرن�  الذي  القراآن ل يقف عند احلّد  الإيج�ز يف  �شرَّ  ف�إن  »وبعد« 
من اجتن�ب احل�شو والف�شول بتًة)))، وانتق�ء الألف�ظ اجل�معة امل�نعة التي هي – 

 ))) بتًة واألبتة معن�هم�: على الإطالق. )م).
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بطبيعته� اللغوية – اأمت حتديًدا للغر�س، واأعظم ات�ش�ًع� ملع�نيه املن��شبة. ل، بل اإنه 
كثرًيا م� ي�شلك يف اإيج�زه �شبياًل اأعز واأعجب.

فلقد تراه يعمد – بعد حذف ف�شول الكالم وزوائده – اإىل حذف �شيء 
من اأ�شوله واأرك�نه التي ل يتم الكالم يف الع�دة بدونه�، ول ي�شتقيم املعنى اإل 
به�. ولقد يتن�ول بهذا احلذف كلم�ٍت وجماًل كثرية متالحقة ومتفرقة يف القطعة 
الواحدة، ثم تراه يف الوقت نف�شه ي�شتثمر تلك البقية الب�قية من اللفظ يف ت�أدية 
�شهولة  من  اإليك  يخيل  حتى  وعذوبة،  طالوة  ويف  وو�شوح،  بجالء  كله  املعنى 

م�شلك))) املعنى يف لفظة اأن لفظه اأو�شع منه قلياًل.

اأو اجلمل  الكلم�ت  تلك  اأودع معنى  قد  راأيته  �ِشرَّ ذلك  م� طلبَت  ف�إذا 
عليه�  واأَمر  عجيبة  اإدارة  الأ�شلوب  اأدار  ثم  هن�ك،  وحرف  هن�  كلمة  يف  املطوية 
روحه  فيه من  نفخ  ثم  اه،  و�شوَّ به� خلقه  ف�أحكم  َن�ع)3)،  �شَ بيد  البي�ن  َجْنَدَرة)2) 
ف�إذا هو م�شقوٌل اأمل�س، واإذا هو نرّيٌ م�شرق، ل ت�شعر النف�س مب� ك�ن فيه من حذٍف 

، ول مب� �ش�ر اإليه من ا�شتغن�ء واكتف�ء، اإل بعد ت�أمل وفح�س دقيق. وَطٍيّ

))) هذه كلمة متثيلية اأردن� به� اأن ن�شور هذا الأثر البي�ين يف مث�ل من ال�شن�ع�ت اليدوية. ذلك اأنك ترى اخلي�ط امل�هر 
ينتفع ب�لي�شري من البز فيجعل منه حلة ح�شن�ء، مقدرة على اجل�شم تقديًرا، بل اإنه� ل�شهولة م�شلك الأع�ش�ء فيه� 
حت�شبه� �ش�فية. بينم� غريه ل يح�شن النتف�ع بهذا القدر ول ب�أكرث منه فيخرجه لب��ًش� �شيًق� حرًج�. ذلك مثل �شن�عة 

الإيج�ز القراآين ب�لقي��س اإىل كالم الن��س.
)2) اجلندرة: اآلة خ�شبية ل�شقل املالب�س وب�شطه�. )م).

)3) �شن�ع: م�هرة يف ال�شن�عة. )م).
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ل نمُكران اأن العرب ك�نت تعرف �شيًئ� من احلذف يف كالمه�، وترى ذلك 
من الف�شيلة البي�نية متى ق�مت الدلئل الالئحة على ذلك املحذوف، ولو ك�ن 
من اأجزاء اجلملة ومقوم�ته�. ف�إذا قيل للعربي: اأين اأخوك؟ ق�ل: يف الدار. واإذا 
قيل له: من يف الدار؟ ق�ل: اأخي. ولو ق�ل اأخي يف الدار، لعدَّ ذلك منه �شربً� من 
اللغو واحل�شو. لكن ال�ش�أو الذي بلغه القراآن يف هذا الب�ب – كغريه من اأبواب 
البالغة – لي�س يف متن�ول الأل�شنة والأقالم، ول يف متن�ول الأم�يّن والأحالم.

مثالن تطبيقيان 

ک      ڑ   ڑ   ژ   نثژ   تع�ىل:  قوله  مثاًل  لذلك  خذ 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      گ   گگ   گ   ک   ک   ک  

ڱ  ڱمث ]يون�س/))[.

وقٌة يف �ش�أن منكري البعث الذين ق�ل لهم النبي: اإين ر�شول  الآية َم�شمُ
اهلل اإليكم، واإين نذير لكم بني يدي عذاب �شديد. فق�لوا: متهكمني: نث  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

واأّخر عنهم  اإىل اقرتاحهم  يمُجبهم اهلل  فلّم� مل  ]الأنف�ل/32[.  ى  ىمث  

العذاب اإىل �ش�عته املحدودة، اأطغ�هم طول الأمن والدعة والع�فية احل��شرة حتى 
ب�خلري،  ا�شتعج�لهم  ب�ل�شر  ي�شتعجلون  فجعلوا  اهلل،  واأمنوا مكر  الدهر  ريب  ن�شوا 

ويقولون: متى هو؟ وم� يحب�شه لو ك�ن اآتًي�؟
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اأراد القراآن اأن يقول يف جواب هذا ال�شتعج�ل: لو ك�نت �شنة اهلل قد 
م�شت ب�أن يعجل للن��س ال�شر اإذا ا�شتعجلوه، كتعجيله لهم اخلري اإذا ا�شتعجلوه، 
ويوؤخر  الظ�ملني،  ب�أن يهل  تتبدل  التي ل  �شنته  لهوؤلء. ولكنه قد جرت  لَعّجله 
ح�ش�بهم اإىل اأجل م�شمى. وعلى وفق هذا النظ�م امل�شنون �شيرتك هوؤلء و�ش�أنهم 

حتى يجيء وقتهم.

هذا هو الو�شع الذي يو�شع عليه الكالم يف األ�شنة الن��س ويف طبيعة اللغة 
لت�أدية املعنى الإجم�يل الذي ترمي اإليه الآية. ف�نظر م�ذا جرى..؟

مبث�بة  منه�  اثنت�ن  ثالث:  ق�ش�ي�  من  موؤلًف�  الع�دي  و�شعه  يف  الكالم  )))  ك�ن 
املقدم�ت. والث�لثة مبنزلة النتيجة. ف�قت�شر القراآن على الأوىل والأخرية. اأم� 
 – املنطق  – اأو ال�شتثن�ئية كم� ي�شميه� علم�ء  الو�شطى وهي ال�شتدراك 

.� فقد طواه� طيًّ

)2)  وك�نت املقدمة الأوىل يف و�شعه� ال�ش�ذج تت�ألف من اأربعة اأطراف: تعجيل 
الكالم  ولكن  الن��س كذلك.  من  وا�شتعج�ل  ال�شر،  ويف  اخلري  اهلل يف  من 

ه�هن� لي�س فيه اإل تعجيل واحد من اهلل، وا�شتعج�ل واحد من الن��س.

)3)   وك�نت املق�بلة يف الت�شبيه بح�شب الظ�هر اإمن� هي بني تعجيل وتعجيل، اأو 
علت  بني ا�شتعج�ل وا�شتعج�ل. ف�أدير الكالم يف الآية على وجه غريب، وجمُ

امل�ش�بهة بني تعجيل وا�شتعج�ل.
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وبعد هذا الت�شرف كله هل ترى كالًم� مبتوًرا اأو طريًق� ملتوًي� يتعرث فيه 
الفهم؟ اأم ترى مغزى الآية لئًح� للع�مة واخل��شة، ك�لبدر لي�س دونه �شح�ب؟

ف�رجع اإىل طلب �شيء من اأ�شرار البي�ن، وقل: كيف ج�ء هذا الإ�شراق 
مع هذا الخت�ش�ر البليغ؟

نقول:

)اأم� الأول) ف�إنه مل يَدْع تلك املقدمة املطوية اإل بعد اأن رفع له� عَلَمني من ج�نبيه� 
يدلن على مك�نه� ويوحي�ن به� اإىل النف�س من وراء حج�ب. فقد اأق�م عن يينه� 
ر به� املقدمة الأوىل، دللًة على اأنه ل يكون منه  كلمة »لو« المتن�عية التي �شدَّ
ر به النتيجة يف قوله، )فَنَذر)  هذا التعجيل. وعن ي�ش�ره� حرف التفريع الذي �شدَّ
يذر  اأن  �ش�أنه  ولكن  فيه:  يق�ل  من جن�شه  اأ�شاًل  الفرع  لهذا  اأن  على  ينم  لكي 

الن��س؛ فلذلك يذر هوؤلء.

� يف املطلوب، لأنه� كم� تكون للتفريع  ومل� ك�نت الف�ء وحده� لي�شت ن�شًّ
قبله�،  ال�شرط  به� على جزاء  الق�رئ ع�طًف�  ات�شل  – فرمب�  العطف  تكون ملجرد 
زه� بقوتني  من قبل اأن يتبني له ف�ش�د املعنى لو عطف – مل يكتف ب�لف�ء، بل عزَّ
ل �شيغة النتيجة من امل��شي اإىل امل�ش�رع، ثم من الغيبة اإىل التكلم،  اأخريني؛ اإذ حوَّ
ليكون هذا النقط�ع اللفظي بينه� وبني م� قبله� اإيذانً� ب�نقط�عه� عنه معنى واإذنً� 
ب�لوقوف دونه�، حتى ل تقع النف�س حلظًة م� يف اأدنى ا�شطراب اأو لب�س. ذلك اإىل 
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م� يف هذا التحويل من الفتن�ن يف الأ�شلوب جتديًدا لن�ش�ط ال�ش�مع، ومن اإلق�ء 
الرعب يف القلوب ب�شدور نطق الوعيد وال�شتدراج على ل�ش�ن اجلربوت امللكي 

نف�شه.

)اأم� الث�ين) ف�إنه ملّ� حذف طرفني من الأطراف الأربعة مل يحذفهم� من جن�س 
لينبه  �ش�حبه،  من  حذفه  م�  نظري  هو  واحًدا  زوجني  كّل  من  اأبقى  بل  واحد، 
ب�ملذكور على املحذوف؛ فك�نت كلمة »التعجيل« منبهة على نظريته� يف امل�شبه 

به، وكلمة »ال�شتعج�ل« منبهة على مق�بلته� يف امل�شبه.

)واأم� الث�لث) ف�إنه نبه به على معنى هو غ�ية يف اللطف، وهو �شر الإمه�ل، وحكمة 
ت�شبه  ب�شورة  املفرو�س  التعجيل  هذا  ر  �شوَّ ب�أنه  ذلك  اهلل.  من  التعجيل  عدم 
التي  املمُِلَحة  و�شد ح�جته  �شهوته  اإر�ش�ء  ال�شديد على  الط�لب وحر�شه  التم��س 
تبعثه على ا�شتعج�له، ول�شيم� اإذا ك�ن يطلب اخلري لنف�شه. ك�أنه قيل: اإنه تع�ىل لو 
عّجل لهم ذلك لك�ن مَثله بهذا التعجيل كَمثل هوؤلء امل�شتعجلني، يف ا�شتفزاز 

البواعث اإي�ه. وح��س هلل.

هذا اإىل ت�شرف�ت عجيبة اأخرى:

)منه�) اأن كلمة »لو« بح�شب و�شعه� وطبيعة معن�ه� تتطلب اأن يليه� فعل 
م��ٍس. ولكن املطلوب ه�هن� لي�س هو نفي امل�شي فح�شب، بل بي�ن اأن هذا الفعل 
خالف �شنة اهلل التي لن جتد له� تبدياًل. فلو اأدى املعنى على هذا الو�شع لط�ل 
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الكالم، ولقيل: »لو ك�نت �شنة اهلل امل�شتمرة يف خلقه اأن يعجل اإلخ«: ف�نظر كيف 
اخت�شر الكالم يف لفظ واحد ب�إخراج الفعل يف �شورة امل�ش�رع الدال على التكرر 
وال�شتمرار، واكتفى بو�شع »لو« قرينًة على اأن م� بعده� م��ٍس يف معن�ه. وهكذا 

اأدى الغر�شني جميًع� يف رفق ولني.

)ومنه�) اأنه ك�ن مقت�شى التط�بق بني ال�شرط واجلواب اأن يو�شع اجلواب 
ِعْدًل له فيق�ل: )لعّجله)، ولكنه عدل اإىل م� هو اأفخم واأهول، اإذ بني اأنه لو عجل 
� هم له اأهل، وهو العذاب امل�شت�أ�شل  للن��س ال�شر لعجل لهوؤلء منه نوًع� خ��شًّ

الذي تمُق�شى به اآج�لهم.

»فنذرهم«  يق�ل:  اأن  النتيجة  تقرير  الظ�هر يف  مقت�شى  ك�ن  اأنه  )ومنه�) 
لغر�شني  حت�شياًل  ڳمث   نثگ  ڳ     ڳ  ڳ   ق�ل:  ولكنه  هوؤلء«  »فنذر  اأو 
اإي�نهم  عدم  هو  منهم  ال�شتعج�ل  هذا  من�ش�أ  اأن  على  التنبيه  اأحدهم�  مهمني، 
ب�لبعث، والث�ين التنبيه على اأن ق�عدة الإمه�ل من اهلل ق�عدة ع�مة لهم ولأمث�لهم.

)ومنه� غري ذلك...)

هذه  من  واحدة  بواحدة  الب�شر  كالم  يف  ظفرت  لو  برّبك:  لن�  قل 
الت�شرف�ت، ففي اأي اأ�شلوب غري اأ�شلوب القراآن تظفر بهذه املجموعة اأو مب� يدانيه� 

يف هذا القدر اأو يف �شعفيه من الألف�ظ؟
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واإليك مثاًل اآخر يف املعنى نف�صه:  نث ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ    ائ  .  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     

ېئمث ]يون�س/ 50 وم� بعده�[.

يقول اهلل تع�ىل: نّبئوين عن ح�لكم اإن ج�ءكم العذاب بغتًة يف ليل اأو 
نه�ر م�ذا اأنتم يومئذ �ش�نعون؟ اإنكم هن�لك بني اأمرين: ف�إم� الإ�شرار على م� اأنتم 
عليه الآن من تكذيب وا�شتعج�ل، واإم� الإي�ن. ف�أّيهم� تخت�رون؟ »اأت�شتعجلون« 
ب�لعذاب يومئذ كم� ت�شتعجلون به اليوم؟ كال، ف�إنكم جمرمون، وكيف يت�شوق 
ه؟ ثم نبئوين اأيَّ نوع منه  واِقعمُ املجرم لروؤية العذاب الذي اإن ج�ء فهو ل حم�لة ممُ
ت�شتعجلون؟ ف�إنه لي�س نوًع� واحًدا بل هو األوان وفنون. »اأم« اأنتم اليوم تكذبون 
ثم اإذا وقع بعد حنٍي اآمنتم به؟ اأَل اإنه لن ينفعكم يومئذ اإي�نكم بعد اأن م�طلتم 
فتم حتى �شيعتم الفر�شة وف�تكم وقت التدارك، بل هن�لك يق�ل لكم تنديً�  و�شوَّ

وحت�شرًيا: اآلآن توؤمنون وقد كنتم به تكذبون وت�شتعجلون!!

هذا هو املعنى يف ثوبه الطبيعي.

ويت يف �شدور الكالم ويف �ِشّقيه؟  ف�نظر كم من كلمة وكم من جملة طمُ
م�شب�ٌح  اللفظ  يف  جعل  وقد  اإل  منه�  �شيء  يرتك  مل  طويت  حني  اأنه�  وكيف 
يك�شف عنه ومفت�ٌح يو�شل اإليه؟ فو�شعمُ ا�شتفه�مني متق�بلني يف الكالم دل على 
واأي  ت�شنعون؟  م�ذا  فيه:  يق�ل  بينهم�،  مرّدًدا  لهم�  ج�مًع�  ا�شتفه�ًم�  هن�لك  اأن 
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الطريقني ت�شلكون؟ وال�شتفه�م عن ال�شنف امل�شتعَجل به من العذاب دل على 
دلت  »املجرمون«  وكلمة  ال�شتعج�ل.  اأ�شل  قبله عن ح�شول  متهيدي  ا�شتفه�م 
على ا�شتح�لة هذا ال�شق من الرتديد. وكلمة »ثم« الع�طفة دلت على املعطوف 
عليه املطوي بينه� وبني الهمزة. ولفظ الظرف »اآلآن« دل على ع�مله املقدر. وق�س 
على ذلك �ش�ئر املحذوف�ت.. حتى اإن َمدة ال�شتفه�م الداخلة على هذا الظرف 
ّمروا م�  دة الت�شويف الذي منع من قبول اإي�نهم؛ لأنهم عمُ قد دلت على طول ممُ

يتذكر فيه َمن تذّكر.

فمن ذا الذي ي�شتطيع اأن يجري يف هذا امل�شم�ر �َشَرًف� اأو �شرفني))) ثم ل 
ه؟ ه، ول تكبو به رك�ئبمُ البي�ن واأفرا�شمُ ت�شطرب اأنف��شمُ

ًة بعيدة و�شفًرا غري ق��شد. واإن يف دون ذلك  قَّ اللهم اإن من دون ذلك َل�شمُ
ا لالإعج�ز. حلدًّ

 ))) �شرًف� اأو �شرفني: �شوًط� اأو �شوطني. )م).
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)2) القراآن يف �س�رة �س�رة منه

»ال�حدة يف الكرثة«

هذا الذي حدثن�ك عنه من عظمة الرثوة املعنوية يف اأ�شلوب القراآن على 
ق  وج�زة لفظه، يمُ�ش�ف اإليه اأمٌر اآخر هو زينة تلك الرثوة وجم�لمُه�. ذلك هو تن��شمُ
لتنتظم  اإنه�  حتى  بع�س)))،  َجِز  بحمُ بع�شه�  واأخذمُ  عن��شره�،  وائتالف  اأو�ش�عه�، 

منه� وحدٌة حمكمٌة ل انف�ش�م له�.

ه انحّلت وحدةمُ  واأنت قد تعرف اأن الكالم يف ال�ش�أن الواحد اإذا �ش�ء نظممُ
د  تتبدَّ مت�شاًل؛ كم�  م� ك�ن  وانف�شل  م� ك�ن جمتمًع�،  اأجزائه�  ق من  فتفرَّ معن�ه 
ه� م�شتوًي�. األي�س الكالم هو مراآة  ال�شورةمُ الواحدة على املراآة اإذا مل يكن �شطحمُ
املعنى؟ فال بد اإًذا لإبراز تلك الوحدة الطبيعية »املعنوية« من اإحك�م هذه الوحدة 
البي�ن والت�أليف بني عن��شره  اأجزاء  الفنية »البي�نية«، وذلك بتم�م التقريب بني 

حتى تتم��شك وتتع�نق اأ�شد التم��شك والتع�نق.

هو  بل  ال�شن�عة،  بهذه  اجل�هل  يظنه  قد  كم�  الهنّي  ب�لأمر  ذلك  لي�س 
مطلب كبري »يحت�ج« مه�رة وِحذًق� ولطف ح�ٍس يف اختي�ر اأح�شن املواقع لتلك 
اأو يختم  به  يمُبداأ  اأن  اأحق  اأو تكمياًل، واأيه�  اأ�شاًل  يمُجَعل  اأن  اأحق  اأيه�  الأجزاء: 
الطرق ملزجه�:  اأح�شن  اختي�ر  »ثم يحت�ج« مثل ذلك يف  و�شًط�؟  يتبواأ مك�نً�  اأو 

 ))) اأي مرتابطة متك�ملة ي�شهل ا�شتقب�له�. )م).
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ب�لإ�شن�د، اأو ب�لتعليق، اأو ب�لعطف، اأو بغريه�؛ هذا كله بعد التلطف يف اختي�ر تلك 
الأجزاء اأنف�شه�، والطمئن�ن على �شلة كل منه� بروح املعنى واأنه� نقية من احل�شو، 
قليلة ال�شتطراد، واأن اأطرافه� واأو�ش�طه� ت�شتوي يف تراميه� اإىل الغر�س، وي�شتوي 
هو يف ا�شتهدافه له�، كم� ت�شتوي اأبع�دمُ نقط الدائرة ب�لقي��س اإىل املركز وي�شتوي 

هو ب�لقي��س اإىل كل منه�.

.� تلك ح�ل املعنى الواحد الذي تت�شل اأجزاوؤه فيم� بينه� ات�ش�ًل طبيعيًّ

�صنعة البيان يف النتقال من معنى اإىل معنى اأ�صق منها يف التنقل بني اأجزاء املعنى 
الواحد 

فم� ظنك ب�ملع�ين املختلفة يف جوهره�، املنف�شلة بطبيعته�؟ كم من امله�رة 
الغريبة  اأمزجته�  بني  الت�أليف  يتطلبه  ال�شحرّي  القتدار  من  كم  بل  واحلذق، 
القلم  بني  ك�جلمع  احلديث  بينه� يف  اجلمعمُ  يكوَن  ل  املت�شعبة؟ حتى  واجت�ه�ته� 
واحلذاء واملن�ش�ر وامل�ء؛ بل حتى يكون له� مزاٌج واحد واجت�ه واحد، وحتى يكون 

عن وحداته� ال�شغرى وحدٌة ج�معة اأخرى.

اإنه من اأجل عزة هذا املطلب نرى البلغ�ء واإن اأح�شنوا واأج�دوا اإىل حٍدّ م� 
 . يف غر�س غر�س، ك�ن منهم اخلط�أ والإ�ش�ءة يف نظم تلك الأغرا�س كالًّ اأو جالًّ
»ف�ل�شعراء« حينم� يجيئون يف الق�شيدة الواحدة مبع�ٍن عدة، اأكرثمُ م� يجيئون به� 
من  التخل�س  اإىل ح�شن  يهتدون  م�  وقلياًل  بع�س.  على  بع�شه�  يمُلوى  ل  اأ�شت�ًت� 
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رمب�  »والكّت�ب«  املدح.  اإىل  الن�شيب  من  النتق�ل  يف  كم�  الغر�س،  اإىل  الغر�س 
ا�شتع�نوا على �شد تلك الثغرات ب��شتعم�ل اأدوات التنبيه اأو احلديث عن النف�س، 

كقولهم: األ واإن.. هذا ولكن.. بقي علين�.. ولننتقل.. نعود.. قلن�.. و�شنقول..

املجل�س  يف  الواحد  الكالم  تن�وله�  اإذا  املختلفة  الأغرا�س  �ش�أن  هذا 
تكون  األ  متط�ولة؟  واأزم�ن  ظروف خمتلفة  به� يف  قد جيء  لو  فكيف  الواحد، 

ال�شلة فيه� اأ�شد انقط�ًع�، والهوة بينه� اأعظم ات�ش�ًع�؟

ف�إن كنت قد اأعجبك من القراآن نظ�م ت�أليفه البي�ين يف القطعة منه، حيث 
املو�شوع واحد بطبيعته، فهلمَّ اإىل النظر يف ال�شورة منه حيث املو�شوع�ت �شتى 

والظروف متف�وتة، لرتى من هذا النظ�م م� هو اأدخل يف الإعج�ب والإعج�ز.

الإط�لة  �شبيل  اجتن�ب  من  القراآن  اأ�شلوب  به  امت�ز  م�  اأن  تعلم  األ�شت 
اأكرث  هو  جعله  – قد  اللغة  له جم�ل  يت�شع  م�  – بقدر  الإيج�ز  ج�نب  والتزام 
الكالم افتن�نً�، نعني اأكرثه تن�وًل ل�شوؤون القول واأ�شَرعه تنقاًل بينه�))) من و�شف، 

))) والأعجب اأنه مع كونه اأكرث الكالم افتن�نً� وتنويًع� يف املو�شوع�ت، هو اأكرثه افتن�نً� وتلويًن� يف الأ�شلوب يف املو�شوع 
الواحد. فهو ل ي�شتمر طوياًل على منط واحد من التعبري، كم� اأنه ل ي�شتمر طوياًل على هدف واحد من املع�ين؛ األ 
تراه كم� يتنقل يف ال�شورة الواحدة من معنى اإىل معنى يتنقل يف املعنى الواحد بني اإن�ش�ء واإخب�ر، واإظه�ر واإ�شم�ر، 
نحو من  الأداء، على  اإىل غري ذلك من طرق  وغيبة وخط�ب؛  وتكلُّم  وا�شتقب�ل  ي وح�شور  �شِ وممُ وفعلية،  وا�شمية 
ال�شرعة ل عهد لك مبثله ول مب� يقرب منه يف كالم غريه قط. ومع هذه التحولت ال�شريعة امل�شتمرة التي هي مظنة 
الختالج وال�شطراب، بل مظنة الكبوة والعث�ر، يف داخل املو�شوع اأو يف اخلروج منه، تراه ل ي�شطرب ول يتعرث، 
بل يحتفظ بتلك الطبقة العلي� من مت�نة النظم وجودة ال�شبك، حتى ي�شوغ من هذه الأف�نني الكثرية منظًرا موؤتلًف�. 
اأ�شرار  ا من  �شرًّ الب�هرة  القدرة  اأثر  فيه من  يرى  ثم ل  النظرة  القراآن هذه  نظم  وينظر يف  العربية  امرئ يح�شن  ف�أي 

التحدي والإعج�ز؟=
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اإىل َق�ش�س، اإىل ت�شريع، اإىل جدل، اإىل �شروب �شتى، بل جعل الفنَّ الواحد منه 
يت�شعب اإىل فنون، وال�ش�أن الواحد فيه تنطوي حتته �شوؤون و�شوؤون.

يف  املالب�صات،  املتنوعة  الأزمنة،  املتباعدة  املعاين،  املختلفة  الأحاديث  جمع 
حديث واحد م�صرت�صل، هو مظنة التفكك والقت�صاب، ومظنة املفارقة والتفاوت

املع�ين  بهذه  ينزل  – م� ك�ن  اأمره  – يف جل  القراآن  اأن  تعلم  اأَول�شت 
الوق�ئع  ح�شب  على  مفرقة  اآح�ًدا  به�  يتنزل  ك�ن  بل  واحدة،  جملة  املختلفة 
والدواعي املتجددة، واأن هذا النف�ش�ل الزم�ين بينه�؛ والختالف الذاتي بني 
دواعيه�، ك�ن بطبيعته م�شتتبًع� لنف�ش�ل احلديث عنه� على �شرب من ال�شتقالل 

وال�شتئن�ف ل يدع بينه� منزًع� للتوا�شل والرتابط؟

    =واأنت فقد ت�شمع بع�س املبتدئني يف تذوق جم�ل القراآن والبحث عن من�بع جم�له يت�ش�ءلون: م� �شر تلك احل�ل 
النف�شية التي يجده� ت�يل القراآن و�ش�معه من طراوة وجتدد يف ن�ش�طه مع كل مرحلة منه، حتى ل يعرف امللل مهم� 
اأمعن ال�شري فيه؟ فنبئهم اأن تلك الظ�هرة العجيبة له� يف القراآن من�بع جمة قد اأ�شري قبل اإىل طرف منه� )فيم� تقدم 
لن� من احلديث عن خ��شة القراآن ال�شوتية – �س 26)-27)) وهذه اخل��شة التي ن�شري اإليه� فيه� منبع اآخر اأعمق 
واأغرز، غري اأنه ل يقدره� حق قدره� اإل من نظر يف كالم البلغ�ء ووقف على مبلغ افتن�نهم يف اأ�ش�ليبهم، ومبلغ افتن�نهم 
يف اأغرا�شهم، ثم ج�ء ليتدبر ه�تني الن�حيتني من نظم القراآن. فهن�لك يرى نف�شه اأم�م نه�ية مل يج�وز البلغ�ء بدايته�، 
اإذ يرى اأنه ل ينتقل فيه من خطوة اإىل خطوة اإل ا�شتعر�س يف اخلطوة الت�لية من مذاهب املعنى واألوان الأ�شلوب 
جديًدا اإثر جديد. فكيف يعرف امللل �شبياًل اإىل قلبه مع دوام هذه النظرية والتجديد؟ كل امرئ ي�شتطيع اأن يجرب 
نف�شه حني يطول به الوقوف اأم�م منظر واحد جميل، هل يجد لديه من هزة ال�شتح�ش�ن يف هذا ال�شتمرار م� يجده 
لو اعرت�س �شل�شلة من املن�ظر الرائعة قد �شنفت فيه� �شروب الفوائد واملتع، ثم جعلت متر به منوعة يف اأبدع تن�شيق 

واأح�شن تقومي؟ اللهم، ل. فذلك كذلك.
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الكالم  تفكيك وحدة  متظ�هرتني على  قوتني  ال�شبب�ن  اأمل يكن هذان 
وتقطيع اأو�ش�له اإذا اأريد نظم ط�ئفة من تلك الأح�ديث يف �شلك واحد حتت ا�شم 

�شورة واحدة؟

خذ بيدك ب�شعة متون ك�ملة من احلديث النبوي ك�ن التحديث به� يف 
اأوق�ت خمتلفة، وتن�ولت اأغرا�ًش� متب�ينة، اأو خذ ِمن كالم َمن �شئت من البلغ�ء 
واحًدا،  منه� حديًث�  لتجعل  �شرًدا  به�  اأن جتيء  اأح�ديث كذلك. وح�ول  ب�شعة 
من غري اأن تزيد بينه� �شيًئ� اأو تنق�س �شيًئ�. ثم انظر: كيف تتن�كر مع�نيه� وتتن�فر 
مب�نيه� يف الأ�شم�ع والأفه�م! وكيف يبدو عليه� من الرتقيع والتلفيق واملف�رقة م� 

ل يبدو على القول الواحد امل�شرت�شل!

املع�صلة الإن�صانية الكربى يف الهتداء اإىل حتديد و�صع كل جزء من اأجزاء املركب 
قبل متام اأجزائه، بل قبل معرفة طبيعة تلك الأجزاء

متزيًق�،  ووحدته�  تفكيًك�  ال�شورة  نظم  يزيد  اأن  اأجدر  ك�ن  ث�لث  و�شبب 
ذلك هو الطريقة التي اتُِّبعت يف �شم جنوم))) القراآن بع�شه� اإىل بع�س، ويف ت�أليف 
وحدات ال�شور من تلك النجوم. واإنه� لطريقة طريفة �شرنيك فيه� العجبية الث�لثة 
الكربى التي خرجت بهذا الت�أليف القراآين عن طبيعة الت�أليف الإن�ش�ين، فتع�ل 

وانظر!

 ))) املق�شود: اأجزاوؤه املختلفة ب�ختالف اأوق�ت نزوله�. )م).
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انظر اإىل الإن�ش�ن حني يزاول �شن�عًة م� من �شن�ع�ته الرتكيبية. األ تراه 
يبداأ عمله دائًم� بتعرف اأجزاء املركب ومقّوم�ته، والوقوف على عن��شره ومتمم�ته، 
قبل اأن يبت احلكم يف حتديد موقع كل جزء منه�؟ ه�ت�ن مرحلت�ن تتنزل الث�نية 
منهم� منزلة ال�شورة من م�دته�. فال جرم اأن عك�س الق�شية فيهم� ل يكون اإل 
�شرًيا ب�لعقل الب�شري يف غري �شبيله، واإدلًج�))) به يف مزّلة ل قرار لالإقدام عليه�، 
ول هدى لل�ش�لك فيه�.  وهل راأيت اأحًدا �شلك هذه ال�شبيل املوؤتفكة ثم ا�شتق�م 

له الأمر عليه� اإىل نه�يته)2)؟

بل انظر اإىل الإن�ش�ن حني ي�أخذ يف ترتيب اأجزاء املركب بعد جمعه�. األ 
تراه خ��شًع� ل�شنة ال�شري الطبيعي التي يخ�شع له� كل �ش�ئر اإىل غر�ٍس م� ح�شٍيّ 
وات مل ي�شتطع اأن يجت�ز اأخراه� قبل اأوله�، واإن  طمُ اأو عقلّي؟ فهو اإن قطع �شبيله خمُ

�شعد فيه درج�ت مل ي�شتطع اأن يوؤخر اأ�شفله� عن اأعاله�.

 ))) املق�شود: ال�شري على غري هدى، والإدلج هو ال�شري ليال. )م).
)2) نقول: هل راأيت ع�قاًل تعجل ب�لق�ش�ء يف حتديد املوقع جلزء جزء من �شنعته قبل اأن يحيط ب�ش�ئر اأجزائه� علًم�؟ 
وهل تراه لو فعل يكون ق�ش�وؤه يف هذا الرتتيب ق�ش�ء مربًم�؟ ثم هل تراه لو اأ�شر على هذا الرتتيب يتم له م� ي�شتهي 
ل�شنعته من نظ�م حمكم؟ - كال اإن الع�قل لو ق�م بهذه التجربة يف بع�س الأجزاء نزوًل على البديهة احل��شرة ف�إمن� 
يتخذه� تعلة وقتية، ريثم� يبدو له عن�شر اآخر اأحق بهذه الرتبة اأو تلك؛ ثم ل يلبث اأن يعود اإىل الأول ليق�شيه عن 
مك�نه قلياًل اأو كثرًيا، اأو ليف�شله عن هذه املجموعة اإىل جمموعة اأخرى، اأو ليجعله كالًّ ق�ئًم� براأ�شه... وهكذا ل يزال 
يقلب وجوه الراأي يف نظ�م تلك املواد، حتى اإذا م� فرغ منه� جمًع� وحت�شياًل، وانك�شفت له جملة وتف�شياًل، فهن�لك 
فقط ي�شتطيع اأن يقر كل جزء يف م�شتقره الأخري، واأن يعطي املركب �شيغته النه�ئية. وكل ترتيب ت�أخذه الآح�د قبل 
ذلك ف�إنه ل يجمعه� اإل تلفيًق�، ول يعطيه� اإل �شورة �شوه�ء. وكذلك كل نظ�م اأقيم على غري اأ�ش��س العلم املف�شل 

ب�أجزاء املنظوم، ف�أحرى به اأن يكون مث�ًل لل�شعف والختالل. واإن بقي اليوم ق�ئًم� مل يلبث اأن ينه�ر غًدا.
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تلك حدوٌد ر�شمته� قوانني الفطرة الع�مة، فال ي�شتطيع اأحد اأن يتخط�ه�، �شواء 
يف �شن�ع�ته امل�دية اأو املعنوية؛ ف�لبّن�ء واحل�ئك والك�تب وال�ش�عر يف هذه احلدود �شواء.

اأمثلة يف خمتلف ال�صناعات 

ون�شرب لك مثاًل:
قّدْر يف نف�شك اأن رجاًل نزل وادًي� ف�شيًح� لي�س عليه بني�ن ق�ئم، ولي�س 
ع��شفة  اأو  اأر�شية  برجفة  اأح�سَّ  اأن  لبث  فم�  واأنق��شه،  البن�ء  مواد  �شيء من  به 
لِقي بج�نبه �شخًرا اأو ب�شعة �شخور.. ثم  �شم�وية، واإذا قمةمُ اجلبل تن�شدع قلياًل فتمُ
مت�شي فرتة طويلة اأو ق�شرية، واإذا هزٌة ث�نية اأو ث�لثة تمُلقي اإليه �شِظّي�ت من احلديد 
اأحًدا من  اأن  اأو  الرجل  اأن هذا  اأترى  الف�شة والذهب..  نمُث�رات من  اأو  َمم،  واحلمُ
العقالء ي�شتطيع منذ اللحظ�ت الأوىل اأن ي�شع ت�شميمه على اإق�مة مدينة ج�معة 
من تلك املواد املتن�ثرة؟ ومم� ع�ش�ه اأن يجيء من اأمث�له� واأن يبداأ ب�لعمل يف مهمة 
التخطيط والبني�ن؟ فم� يدريه لعل هذه الظواهر ل تتكرر اأم�مه نزلًة اأخرى، ثم م� 
يدريه اأنه� اإن ع�دت كم مرة تعود، وم� نوع امل�دة التي تت�ش�قط معه� يف كل مرة، 
وكم ِعدة القطع يف كل م�دة من هذه املواد، وكم عدة الأبنية التي يكن اإق�مته� 
ًف�، وم�  ْخرمُ بن�ء: �شعًة وارتف�ًع� ونق�ًش� وزمُ الهند�شي اخل��س بكل  النظ�م  منه�، وم� 

ذرع الف�ش�ء الذي �شت�شغله هذه الأبنية جملة؟..
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يف هذا اجلو اململوء غمو�ًش� واإبه�ًم� ل يجروؤ ع�قل اأن يغ�مر بت�شميمه يف 
اأن يهبَّ من فوره لإنق�ذ عزمه  بن�ء كوخ حقري، ف�شاًل عن بلد كبري، ف�شاًل عن 

فيم�شي يف مهمة البن�ء منذ و�شلت اإليه تلك اللبن�ت الأوىل.

اإن�ش�نً� غ�مر هذه املغ�مرة، واأن املق�دير �ش�رعت يف هواه،  ولئن افرت�شت 
واأ�شعفته مب� �ش�ء من مواد البن�ء الذي تخيله ومتن�ه، اأتراه يعمد اإىل خم�طرة اأخرى؛ 
فيتخذ له يف البن�ء اأ�شلوبً� يمُراِغم به ق�نون الطبيعة، ب�أن يوؤيل))) على نف�شه األ يدع 
– منزله� اخلليق به� حيث  – يف �ش�عة و�شوله�  اأنزله�  اإل  اإىل يديه  َلِبنة ت�شل 
على  مرتبة  متج�ن�شة  اإليه  تت�ش�قط  مل  اللبن�ت  تلك  اأن  حني  على  ذلك  ك�ن؟ 
ه�  ترتيبه� يف و�شعه� املنتظر، بل جعلت تتن�ثر خف�ًف� وثق�ًل، خمتلًف� األوانمُه� واأحج�ممُ
بع�س  له  تقع  اأن  قبل  وال�شرف�ت،  الزخ�رف  له  وقعت  فرمب�  وط�ق�تمُه�؛  ه�  وعن��شرمُ
القواعد وال�ش�ف�ت)2)، ورمب� وقعت له على التوايل اأجزاء ن�ق�شة لتو�شع يف اأم�كن 
متفرقة، من اأبنية متن�ئية، اأفال تراه اإن ذهب ي�شع كل جزء �ش�عة نزوله يف مو�شعه 
املعنّي، مل يجد من��ًش� من اأن يبدد اأجزاء البن�ء هن� وهن�، على اأبع�د غري مت�ش�وية 
ول متن��شبة، فيق�رب بينه� طوًرا ويب�عد طوًرا، ويعلو به� ت�رة وينزل ت�رة اأخرى، 

حتى لقد يبني اأعلى البيت قبل اأ�شفله وي�شك املحمول معلًق� بدون ح�مله.

 ))) اأي يلزم نف�شه. )م).
 )2) ال�ش�ف�ت: هي �شفوف احلج�رة يف احلوائط. )م).
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فكيف يطيق ب�شٌر ك�ئًن� من ك�ن اأن ي�شطلع بهذه املهمة؟ ثم كيف ي�شي 
ًم� يف هذا الأمر اإىل نه�يته، فال يعود اإىل جزء م� ليزيله عن مو�شعه الذي اأَحّله  دمُ قمُ
ل مرة، اأو ليلتجئ فيه اإىل ك�شر اأو نحت اأو ح�شو اأو دع�مة؟ ثم كيف تكون  فيه اأوَّ
ع�قبة اأمره اأنه يف الوقت الذي ي�شع فيه اآخر لبنة على هذا املنه�ج يرفع يده عن 
مدينة من�شقة لي�س فيه� ق�شٌر ول غرفة ول لبنة ول جزٌء �شغري ول كبري اإل وقد 
نزل منزله الر�شني الذي يرت�شيه ذوق الفن، حتى لو تبدل واحٌد منه� مك�ن غريه 
اإن وقع يكون حتّدًي� للقدرة الب�شرية  األي�س ذلك  اأو �ش�ء النظ�م؟  لختل البني�ن 

جمع�ء؟

األ فقد وقع م�شداق هذا املثل يف م�ش�ألتن�. واإليك البي�ن:

)اأم�) الرجل فهو هذا النبي الأمي �شلوات اهلل عليه.

بن�ئه� منذ وقعت له لبن�ته� الأوىل  )واأم�) املدينة اجل�معة التي �شرع يف 
فذلك الكت�ب العزيز الذي اأخذ هو منذ و�شلت اإليه ب�كورة ر�ش�ئله يرتب اأجزاءه 

ترتيب الواثق املطمئن اإىل اأن �شيكون له منه� ديوان ت�م ج�مع.

من  الديوان:  هذا  اأجزاء  فهي  واللبن�ت،  والغرف�ت،  الق�شور،  )واأم�) 
ال�شور، والنجوم، والآي�ت.

خمتلف  من  َت�شتنزل  جعلت  التي  الفج�ئية  العوامل  تلك  )واأم�) 
مع�دن اجلب�ل م� ركبت منه هذه الق�شور امل�شيدة فتلك هي الأحداث الكونية 
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والجتم�عية، وامل�ش�كل الدينية والدنيوية التي ك�نت تعرت�س الن��س اآنً� بعد اآن 
املوؤمن منهم م�شتفتًي� وم�شرت�شًدا،  به�  يتقدم  الع�مة واخل��شة، فك�ن  يف �شوؤونهم 
واملكذب م�شت�شكاًل وجم�دًل، وك�ن على َوفق ذلك يتنزل الكالم جنًم� فنجًم�، 
قلة وكرثة،  تتف�وت  ومبق�دير  والبواعث،  املن��شب�ت  تلك  ب�ختالف  مبع�ن تختلف 
وعلى طرق تتنوع ليًن� و�شدة.. ومن هذه النجوم املختلفة املتفرقة �ش�رت تت�ألف 
تلك املج�ميع امل�شم�ة ب�ل�شور؛ ل على اأ�ش��س التج�ن�س بني اأجزاء كل جمموعة 
منه�، بل على اأن ي�أوي اإىل احلظرية الواحدة م� �شئت من ف�ش�ئل اجلن�س الواحد 

والأجن��س املتخ�لفة.

اأجزائه�  من  الأبنية  تلك  ت�أليف  يف  اتبع  الذي  الَعجب  الطريق  )واأم�) 
– وهو ال�شبب الث�لث الذي رفع امل�ش�ألة من حّد الع�شر اإىل حد الإح�لة – فهو 
اأن ذلك الذي نزل عليه الذكر مل يرتب�س برتتيب جنومه حتى كملت نزوًل، بل 
مل يرتيث بت�أليف �شورة واحدة منه حتى متت ف�شوًل؛ بل ك�ن كلم� األقيت اإليه 
اآية اأو اآي�ت اأمر بو�شعه� من فوره يف مك�ن مرتب من �شورة معينة. على حني اأن 
هذه الآي�ت وال�شور مل تتخذ يف وروده� التنزيلي �شبيله� الذي اتبعته يف و�شعه� 
الرتتيبي؛ فكم من �شورة نزلت جميًع� اأو اأ�شت�ًت� يف الفرتات بني النجوم من �شورة 
اأخرى، وكم من اآية يف ال�شورة الواحدة تقدمت فيه� نزوًل وت�أخرت ترتيًب�، وكم 

من اآية على عك�س ذلك.
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خمتلفت�ن،  ظ�هرت�ن  وترتيبه�  تنزيله�  يف  القراآنية  للنجوم  ك�ن  لقد  نعم، 
و�شبيالن قّلم� يلتقي�ن. ولقد َخَل�س لن� من بني اختالفهم� اأكرب العرب يف اأمر هذا 

النظم القراآين:

اجتماع هذه الأ�صباب كلها يف كل �صورة متفرقة النجوم، دون اأن تغ�ص من اإحكام 
وحدتها، ول من ا�صتقامة نظمها، هو بالتحقيق معجزة املعجزات

فلو اأنك نظرت اإىل هذه النجوم عند تنزيله�، ونظرت اإىل م� مّهد له� من 
ِلّمة، اأو حدوث �شبب ع�م اأو خ��س،  اأ�شب�به�، فراأيت كل جنم رهيًن� بنزول ح�جٍة ممُ
ب�عثته، مل  عند  مرجتاًل  وقوًل  لوقته،  َدًث�  ْ ِذكًرا حممُ منه�  واحد  لراأيت يف كل  اإًذا 
يتقدم للنف�س �شعوٌر به قبل حدوث �شببه، ولراأيت فيه كذلك كالًّ ق�ئًم� بنف�شه ل 

ه وغريه يف ن�شق واحد. م نظ�ًم� معيًن� يجمعمُ يرت�شَّ

ولو اأنك نظرت اإليه� يف الوقت نف�شه فراأيته� وقد اأمُعدَّ لكل جنم منه� �ش�عة 
ّدد له مك�ن معني يف داخل ذلك  نزوله �شي�ٌج خ��س ي�أوي اإليه �ش�بًق� اأو لحًق�، وحمُ
ال�شي�ج متقدًم� اأو مت�أخًرا))) اإًذا لراأيت من خالل هذا التوزيع الَفْوِري املحدود اأن 
�شمت فيه� مواقع النجوم كله� من قبل نزوله�، بل  هن�لك خطة تف�شيلية �ش�ملة قد رمُ
من قبل اأن تخلق اأ�شب�به�، بل من قبل اأن تبداأ الأطوار املمهدة حلدوث اأ�شب�به�، 

))) فرتى هذا النجم مثاًل يوؤمر به عند نزوله اأن يو�شع يف خت�م �شورة كذا، والنجم الذي بعده يوؤمر به اأن يجعل يف اأثن�ء 
تلك ال�شورة نف�شه� على راأ�س عدد حمدود من اآيه�. وهذا يجعل �شدًرا ل�شورة ت�أتي بعد حني، والذي يليه ي�أخذ 

ا. ج�نًب� من �شورة م�شت منذ حني.. وهلم جرًّ
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واأن هذه اخلطة التي ر�شمت على اأدق احلدود والتف��شيل قد اأبرمت ب�آكد العزم 
عل  والت�شميم؛ فم� من جنٍم و�شع يف �شورة م� ثم ج�وزه� اإىل غريه�، وم� من جنم جمُ

َتَحوًل. ًل، ثم وجد عنه اأبد الدهر م�شرًف� ول ممُ يف مك�ن م� من ال�شورة اآخًرا اأو اأوَّ

وهن� تقف موقف احلرية يف اأمرك، وتك�د تنكر م� حتت �شمعك وب�شرك، 
ثم ترجع اإىل نف�شك ت�ش�ئله� عن وجه اجلمع بني م� راأيت وم� ترى: »األي�س هذا 
ه الآن جديًدا وليَد يومه، ووحيًدا رهني �شببه؛ فم�يل اأراه لي�س  التنزيل قد �شمعتمُ
جديًدا ول وحيًدا؟ لك�أين به وب�لقراآن كله ك�ن ظ�هًرا على قلب هذا الرجل قبل 
ظهوره على ل�ش�نه، وك�ن على هذه ال�شورة موؤلًف� يف �شدره قبل اأن يوؤلفه ببي�نه. 
واإل فم� ب�له يوؤلف هذا الت�أليف بني اآح�د ل تتداعى اإىل الجتم�ع بطب�ئعه�؟ مل�ذا 
مل َيَذْره� كم� ج�ءت فرادى منثورة؟ وهالَّ اإذ اأراد جمعه� اأدخله� كله� يف جمموعة 
واحدة؟ اأو هالَّ َق�ّشمه� اإىل جم�ميع مت�ش�وية اأو متج�ن�شة؟ ترى على اأّي ق�عدة بنى 
توزيعه� وحتديد اأو�ش�عه� هكذا قبل مت�مه� اأو مت�م ط�ئفة منه�؟ هل ع�شى اأن تكون 
هذه الأو�ش�ع كله� ج�رية على حم�س امل�ش�دفة والتف�ق؟ كال، فقد ظهر يف كل 
اأن تنتظم منه�  اإليه بعينه، كم� ظهر الق�شد يف كل ط�ئفة  اأنه مق�شود  و�شع منه� 
وحدة حمدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه.. اأم هل ع�شى اأن تكون هذه الأو�ش�ع 
اأثمرته�  اختب�رية  جتربة  واإمن� هي  �ش�بق،  تقدير  وليدة  – لي�شت  ق�شدت  – واإن 
ف�إن وا�شعه� حني و�شعه� قد �شربه� �شربة لزب ثم مل يكّر  فكرة وقتية؟ كال، 

عليه� بتبديل ول حتويل. فعالَم اإًذا بمُني ذلك الق�شد وهذا الت�شميم؟«.
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اإىل بديهة  اأ�ش�خت)))  لو  ولن يكون اجلواب الذي ت�شمعه من نف�شك 
العقل اإل اأن تقول:

لة امل�شممة اإل  »اإنه ل يجروؤ يف قرارة الغيب على و�شع هذه اخلطة املف�شّ
اأحد اثنني: ج�هل ج�هل يف ح�شي�س اجلهل؛ اأو ع�مل ع�مل فوق اأطوار العقل. ل 
ث�لث. )ف�أم�) اإن ك�ن فرغ من نظ�م ت�أليفه� و�شورة تركيبه� من قبل اأن ي�شتحكم 
الظن  على  اأمره  بنى  واإمن�  وعواقبه،  واأدب�ره  ومق��شده  ذلك  ب�أ�شب�ب  العلم  له 
اأن  نف�شه  اجلراأة على  به  بلغت  امروؤ  فذلك  والتمني،  التخيل  وعلى  والتح�ش�س 
اأعلن ِمْلك َم� َل يلكه، وادعى علم م� �شتك�شف الأي�م عن جهله. وم� عليك اإل 
اأن ترتب�س به قلياًل لرتى بطالن اأمره وف�ش�د �شنعته، فهيه�ت اأن يلد اجلهل نظ�ًم� 
له� على علم وب�شر، واأعطى كل جزء  ج�رًي�، واإحك�ًم� ب�قًي�. )واأم�) اإن ك�ن  قد ف�شّ
اأن �شيكون نظ�مه� مث�ل الإتق�ن واآية اجلم�ل،  منه� موقعه مبيزان وقدر، فال ريب 
ولكن وا�شعه� اإًذا ل يكن اأن يكون هو هذا الإن�ش�ن؛ اإل اأن يكون قد ا�شتمده� 
من اأفق اأعلى من اأفق نف�شه، وحميط اأو�شع من حميط علمه؛ اإذ اأنَّى لالإن�ش�ن وهو 
له وهو يف  يتهي�أ  اأم كيف  اأن يكون عليه� متحكًم�؟  الدهر  بطبيعة  هذا املحكوم 
جهله العتيد مبقدم�ت عمله اأن يكون بنت�ئجه� التف�شيلية ع�ملً�؟ اأفيكون ب�ل�شيء 

الواحد ج�هاًل وع�ملً� مًع�؟ اأم يكون من وجه واحد ح�كًم� وحمكوًم� مًع�؟.

 ))) اأ�ش�خت: ا�شتمعت  واأ�شغت. )م).
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»وهل راأيت اأو �شمعت اأن اأحًدا من الكّت�ب اأو ال�شعراء ا�شتط�ع يف مفتتح 
حي�ته الأدبية اأن يح�شي كل م� �شيجيء على ل�ش�نه من جيد ال�شعر اأو النرث يف 
املن��شب�ت املتنوعة اإىل اآخر عهده ب�لدني�، واأن ي�شع من اأول يوم منه�ًج� لديوانه 
اأبوابه وف�شوله حتى يقدر لكل ب�ب  املنتظر، يف�شله تف�شياًل ل يقنع فيه بتقدير 
عدَة م� يحويه من خط�ب اأو ق�شيد، ويحّدد لكل واحد من هذين مك�نً� معلوًم� 
ل ي�شتقدم عنه ول ي�شت�أخر، حتى اإذا ج�ء عند داعيته رّده اإىل مك�نه غري متلبث 
ول متوقف، ثم ينجح يف هذه التجربة جن�ًح� مطرًدا تنفذ فيه اأحك�مه وتتحقق به 
اأحالمه، في�شتقيم له الن�شق بني هذه املقطوع�ت كله�، من غري اأن يقدم فيه� �شيًئ� 

اأو يوؤخر �شيًئ�، ومن غري اأن يزيد بينه� اأو ينق�س �شيًئ�؟

»َلَعْمري لئن �شح هذا الفر�س يف اأحد من الب�شر ل�شح مثله يف نبي القراآن، 
ولكن الإن�ش�ن هو الإن�ش�ن. ومن مل يحط علًم� مب� �شيعرت�شه يف دهره من بواعث 
القول وفنونه فهو عن الإح�طة بن�شو�س هذا القول اأبعد، وهو عن الإح�طة مبراتب 
هذه الن�شو�س اأ�شد بعًدا. بل الإن�ش�ن حني حتفزه ب�عثة القول وترد اإليه �ش�نحته 
ل يعدو فيه� اإحدى خطتني: فهو »اإم�« اأن يدعه� كم� هي �ش�نحة منعزلة. وكذلك 
يفعل يف اأمث�له�، حتى اإذا بلغ الغ�ية رجع اأْدراَجهمُ ف�أخذ فيه� جمًع� وتفريًق�، وتبويًب� 
الأول  وروده�  وفق  على  ولًء  الن�شو�س،  هذه  �شم  ي�أخذ يف  اأن  و»اإم�«  وترتيًب�، 
ف�لأول. اأم� الث�لثة وهي اأن يجعله� هكذا ِعِزين))). ول يزال يظ�هره� من قريب 

 ))) عزين: متفرقة. )م).



189189
البحث الثاين »يف بيان م�صدر القراآن واإثبات اأنه من عند اهلل بلفظه ومعناه«

وبعيد، عن اأي�نه� وعن �شم�ئله� ويف خالله�، بهذه الطريقة املحّددة، وبهذه الطريقة 
امل�شتتة املعقدة، على اأن يجعل املك�ن الذي اأحّل كل �ش�نحة فيه مك�نً� م�شجاًل 
ل حتول عنه ول تزول. ثم يطمع اأن يخرج له بتلك ال�شنعة ديوان ك�مل التق�شيم 
والتبويب، جيد التن�شيق والرتتيب، مرتابط متم��شك يف جملته وتف�شيله كلمة 

كلمة وحرًف� حرًف�، فتلك اأمنية ل يظفر املرء منه� اإل بعك�س م� متنى«.

ال�صيا�صة الر�صيدة يف درا�صة الن�صق القراآين

ه� اأنت ذا قد عرفت نهج الت�أليف الإن�ش�ين يف �شنعة البي�ن وغري البي�ن. 
وراأيت بمُعَد م� بينه وبني نهج الت�أليف يف جنوم القراآن، وعرفت م�ذا ك�ن يجب اأن 
يحدث يف النظم القراآين من جراء هذا النهج العجيب. يف اأ�شب�ب ثالثة))) من 

�ش�أنه� األ ي�شتقيم به� للكالم طبع، ول يلتئم له معه� �شمل.

ف�نظر الآن هل ا�شتط�عت هذه الأ�شب�ب على ت�ش�فره� اأن تن�ل �شيًئ� من 
ا�شتق�مة النظم يف ال�شور املوؤلفة على هذا النهج؟

اأم� العرب الذين حتّداهم القراآن ب�شورة منه فلقد علمت لو اأنهم وجدوا 
يف نظم �شورة منه� مطمًع� لط�مع، بله مغمز لغ�مز، لك�ن لهم معه �ش�أن غري �ش�أنهم. 

وهم هم.

))) عن��شر معنوية خمتلفة. ظروف زم�نية منف�شلة. اأو�ش�ع ت�أليفية عجلى وم�شتتة.
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جودة  يف  الأمث�ل  ي�شربون  ن�شمعهم  زلن�  فم�  بعدهم  من  البلغ�ء  واأم� 
ال�شبك واإحك�م ال�شرد بهذا القراآن حني ينتقل من فن اإىل فن.

واأم� اأنت ف�أْقِبْل بنف�شك على تدبر هذا النظم الكرمي لتعرف ب�أي يد و�شع 
بني�نه؟ وعلى اأي عني �شنع نظ�مه؟ حتى ك�ن كم� و�شفه اهلل نث ۉ  ې   ې  

ې  ې  ى  ى مث ]الزمر/28[.

اأكرث من معنى واحد وم�  اعمد اإىل �شورة من تلك ال�شور التي تتن�ول 
القراآن، فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معه� مرحلة مرحلة، ثم ارجع  اأكرثه� يف 
الب�شر كرتني: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تق�بلت اأو�ش�عه� وتع�دلت؟ 
وكيف تالقت اأرك�نه� وتع�نقت؟ وكيف ازدوجت مقدم�ته� بنت�ئجه� ووّط�أ اأوله� 

لأمُْخراه�؟..

واأن� لك زعيم ب�أنك لن جتد األبتة يف نظ�م مع�نيه� اأو مب�نيه� م� تعرف به 
اأك�نت هذه ال�شورة قد نزلت يف جنم واحد اأم يف جنوم �شتى. ول�شوف حت�شب اأن 
َول))) من �شور القراآن قد نزلت كل واحدة منه� َدْفعة، حتى يحدثك  ال�ّشْبع الطُّ

))) واإذا ك�نت هذه ال�شور على طوله� وكرثة جنومه� ل يبدو عليه� انف�ش�ل النظم، فم� ظنك مب� دونه� اإىل �شور املف�شل 
حيث جرى التنجيم حتى يف بع�س الق�ش�ر منه�، ك�ل�شحى، واقراأ، وامل�عون، التي نزلت كل واحدة منه� مفرقة على 

جنمني؟!
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الت�ريخ اأنه� كله� اأو جله�))) قد نزلت جنوًم�. اأو لتقولن اإنه� اإن ك�نت بعد تنزيله� قد 
جمعت عن تفريق فلقد ك�نت يف تنزيله� مفرقة عن جمٍع؛ كمثل بني�ن ك�ن ق�ئًم� 
ّدرت اأبع�ده ورّقمت لبن�ته، ثم  على قواعده فلم� اأريد نقله ب�شورته اإىل غري مك�نه قمُ
ّرق اأنق��ًش� فلم تلبث كل لبنة منه اأن عرفت مك�نه� املرقوم، واإذا البني�ن قد ع�د  فمُ

مر�شو�ًش� ي�شّد بع�شه بع�ًش� كهيئته اأول مرة.

من  اأ�شغ�ًث�  اجل�هل  يح�شبه�  املنّجمة  الطويلة  ال�شورة  لتقراأ  اإنك  اأجل 
معت عفًوا؛ ف�إذا هي لو تدبرَت  �شيت ح�شًوا، واأوزاًع�)2) من املب�ين جمُ املع�ين حمُ
بنيٌة متم��شكٌة قد بنيت من املق��شد الكلية على اأمُ�ش�س واأ�شول، واأقيم على كل 
عٌب وف�شول، وامتدَّ من كل �شعبة منه� فروٌع تق�شر اأو تطول: فال  اأ�شل منه� �شمُ
�شع  رات واأفنية يف بني�ن واحد قد ومُ جمُ تزال تنتقل بني اأجزائه� كم� تنتقل بني حمُ
والتن�شيق،  التق�شيم  الأو�ش�ع يف  تن�كر  من  ب�شيء  �ّس  حتمُ ل  واحدة:  مرة  ر�شمه 
ول ب�شيء من النف�ش�ل يف اخلروج من طريق اإىل طريق، بل ترى بني الأجن��س 
املختلفة مت�م الألفة، كم� ترى بني اآح�د اجلن�س الواحد نه�ية الت�ش�ّم واللتح�م. 
كل ذلك بغري تكلف ول ا�شتع�نة ب�أمر من خ�رج املع�ين اأنف�شه�، واإمن� هو ح�شن 

وقد روى  واحدة.  نزلت جملة  اأنه�  الأنع�م. ومذهب اجلمهور  �شورة  املف�شرين يف  اإىل اختالف  ن�ظر  الرتديد  ))) هذا 
الطرباين وغريه ذلك عن ابن عب��س موقوًف� عليه، وروي عن اأبي بن كعب مرفوًع� ب�شند فيه �شعف. على اأنه لو �شح 
م� ذهب اإليه اجلمهور يف هذه ال�شورة لك�نت من جملة ال�شواهد على احت�د طريقة النظم يف املنجم�ت وغريه�. لأن 

نظ�م النتق�ل بني املع�ين يف �شورة الأنع�م مثله يف ال�شور املتفق على تنجيمه�، �شواء.
 )2) اأوزاًع�: �شروبً� متفرقًة. )م).
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املنف�شل  يريك  واأثن�ئه،  ومقطعه  غر�س  كل  مطلع  يف  التمهيد  ولطف  ال�شي�قة 
مت�شاًل، واملختلف موؤتلًف�.

رات يف  جمُ ومل�ذا نقول اإن هذه املع�ين تنت�شق يف ال�شورة كم� تنت�شق احلمُ
اإنه� لتلتحم فيه� كم� تلتحم الأع�ش�ء يف ج�شم الإن�ش�ن: فبني  البني�ن؟ ل، بل 
ل  كل قطعة وج�رته� رب�ٌط مو�شعي من اأنف�شهم�، كم� يلتقي العظم�ن عند املَف�شِ
ومن فوقهم� متتد �شبكة من الو�ش�ئج حتيط بهم� عن كثب، كم� ي�شتبك الع�شوان 
ب�ل�شرايني والعروق والأع�ش�ب؛ ومن وراء ذلك كله ي�شري يف جملة ال�شورة اجت�ه 
ويتع�ون  واحًدا،  قواًم�  اجل�شم  ي�أخذ  كم�   ،� غر�ًش� خ��شًّ وتوؤدي مبجموعه�  معنّي، 

بجملته على اأداء غر�س واحد، مع اختالف وظ�ئفه الع�شوية.

في� ليت �شعري: اإذا ك�نت ك�فة الأجزاء والعن��شر التي تت�ألف منه� وحدة 
هذه  لتم�م  بد  ل  وك�ن  متوّقعة،  ول  واقعة  كله�  تكن  ب�أ�شب�ب مل  منوطًة  ال�شور 
الوحدة من وقوع تلك الأ�شب�ب كله� يف ع�شر نزول القراآن ليتن�وله� ببي�نه، فم� 
الذي اأخ�شع دورة الَفلك لنظ�م هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد ب�أ�شره� 
تخلفت عن ع�مل  اأن  منه�  واحدة  يتفق يف ح�دثة  مل�ذا مل  التنزيل؟  اإب�ن)))  يف 
فتَتحه� اأو  الوجود يومئذ لينخرم هذا النظ�م فتجيء �شورة من ال�شور مبتورة يف ممُ
تَتمه� اأو فيم� بني ذلك، األي�شت مط�وعة تلك الأحداث الكونية، ومع�ونته�  يف خممُ
بدقٍة دائًم� لنظ�م هذه الوحدات البي�نية، �ش�هًدا وا�شًح� على اأن هذا القول وذاك 

))) اإب�ن: اأوان. )م).
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الفعل ك�ن� يجيئ�ن من طريق واحدة، واأن الذي �شدرت هذه الكلم�ت عن علمه، 
هو نف�شه الذي �شدرت تلك الك�ئن�ت عن م�شيئته)))؟

بل ليت �شعري لو اأن هذا الإن�ش�ن الغريب الذي ج�ء القراآن على ل�ش�نه 
امل�شتقبلة �شغرية  احلوادث  مف�ج�آت  الزم�ن من  يلده  �شوف  م�  اأح�شى  قد  ك�ن 
وكبرية يف مدى دهره، ثم قّدر م� �شوف تتطلبه تلك النوازل من تع�ليم الفرق�ن، 
فم� عّلمه ب�لنظ�م البي�ين الذي �شتو�شع عليه �شيغة تلك التع�ليم؟ ثم م� عّلمه 
اأو ذاك؟ ليت�أهب لتلك القرائن قبل  اأّي هذه التع�ليم �شيكون قرينة لهذا اجلزء 
وروده� فيودع يف كل جزء �ش�عة نزوله عروًة لئقة بقرينته املعينة، حتى اإذا قدمت 
ا�شتم�شكت بعروته� ف�زدوجت بقرينه� ذلك الزدواج املحكم. ومل�ذا حني وردت 
كل قرينة وجدت من قرينه� ج�ًرا ل يجور ول يج�ر عليه، ووجدت بج�نبه املك�ن 
الذي ينتظره�، ل �شيًق� فيزاحمه� ويتربم به�، ول وا�شًع� فتنقطع ال�شلة بينهم�، بل 
وجدته مقّدًرا مبقداره�، حتى ل ح�جة اإىل ال�شتدراك على امل��شي مبحو حرف، 
ول بزي�دة حرف، ول بتبديل و�شع، وحتى ل جم�ل هن�ك لقول »ليت...« ول 

»لو اأّن ..«.

بل كيف عرف كل جزء من هذه الأجزاء اأين جمموعته، واأين م�شتقره 
بينه� يف راأ�س اأو �شدر اأو َطرف: من قبل اأن تتبني �ش�ئر الآح�د والف�ش�ئل.. حتى 
اإذا مت توزيع تلك الأجزاء املتفرقة، والأ�شالء املمزقة، اإذا ال�شت�ر يرتفع يف كل �شورٍة 

))) قل كل من عند اهلل �شبح�نه، ل معقب حلكمه، ول مبدل لكلمته.
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مية ح�شن�ء ك�ملة الأع�ش�ء متن��شقة احللي؟ عن دمُ

اأّي تدبري حمكم، واأّي تقدير مربم، واأي علم حميط ل ي�شل ول ين�شى، 
ول يرتدد ول يتمكث؛ ك�ن قد اأعّد لهذه املواد املبعرثة نظ�مه�، وهداه� يف اإب�ن 
ت�شتيته� اإىل م� قّدره له�، حتى �شيغ منه� ذلك العقد النظيم، و�شرى بينه� هذا 

املزاج العجيب؟

�شبح�ن اهلل! هل يرتي ع�قل يف اأّن هذا العلم الب�شري، واأن هذا الراأي 
الأنف البدائي الذي يقول يف ال�شيء: »لو ا�شتقبلت من اأمري م� ا�شتدبرت لقلت 
اأو فعلت، ولقدمت اأو اأخرت« مل يك اأهاًل لأن يتقدم الزم�ن وي�شبق احلوادث 
بعجيب هذا التدبري؟ األي�س ذلك وحده اآية بينة على اأن هذا النظم القراآين لي�س 

من و�شع ب�شر، واإمن� هو �شنع العليم اخلبري؟ بلى؛ نث  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈمث   ]الن�ش�ء/82[.

لن�ه يف هذا الف�شل من  اأم� اإن طلبت �ش�هًدا من العي�ن على �شحة م� اأ�شَّ
نظ�م الوحدات يف ال�شور على كرثة اأ�شب�ب اختالفه�، واأم� اإن اأحببت اأن نمُريك 
منوذًج� من ال�شور املنجمعة كيف الت�أمت منه� �شل�شلٌة واحدة من الفكر تتالحق 
تتع�نق فيه اجلمل والكلم�ت،  البي�ن  الف�شول واحللق�ت، ون�شٌق واحد من  فيه� 
اأطول �شور  نعر�شه� عليك هي  واأ�شدق مث�ًل من �شورة  اأكرب �شه�دًة  ف�أي �شيء 
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القراآن ك�فة، وهي اأكرثه� جمًع� للمع�ين املختلفة، وهي اأكرثه� يف التنزيل جنوًم�، 
وهي اأبعده� يف هذا التنجيم تراخًي�.

وَحَوت  اآية،  وم�ئتي  وثم�نني  ب�شًع�  التي َجمعت  البقرة  �شورة  تلك هي 
فيم� و�شل اإلين� من اأ�شب�ب نزوله� نيًف� وثم�نني جنًم�، وك�نت الفرتات بني جنومه� 

ت�شع �شنني عدًدا))).

واعلم اأنه لي�س من همن� الآن اأن نك�شف لك عن جملة الو�ش�ئج اللفظية 
درا�شة  فتلك  ببع�س،  بع�شه�  الكرية  ال�شورة  هذه  اأجزاء  تربط  التي  واملعنوية 
تف�شيلية له� حمله� من كتب التف�شري. ذلك ولو ن�ش�ء لأرين�ك يف القطعة الواحدة 
منه� اأ�شب�بً� ممدودة، عن اأي�نه� وعن �شم�ئله�؛ مَتمُتُّ به� اإىل اجل�ر ذي القربى واجل�ر 
اجلنب، يف �شبكة من العالئق يح�ر الن�ظر اإىل خيوطه�. مع اأيه� يتجه؟ ول يدري 

اأيه� هو الذي ق�شد ب�لق�شد الأول.

واإمن� نريد اأن نعر�س عليك ال�شورة عر�ًش� واحًدا نر�شم به خط �شريه� اإىل 
غ�يته�، ونربز به وحدة نظ�مه� املعنوي يف جملته�، لكي ترى يف �شوء هذا البي�ن 

كيف وقعت كل حلقة موقعه� من تلك ال�شل�شلة العظمى.

))) ففيه� ذكر حتويل القبلة، وذكر �شي�م رم�ش�ن، وذكر اأول قت�ل وقع يف الإ�شالم فنزل ب�شببه قوله تع�ىل نث ڦ  
ڦ  ڦ    ڦمث    الآية /7)2 وكل اأولئك ك�ن نزولهن يف اأوائل ال�شنة الث�نية من الهجرة. وفيه� تلك الآية 

ىئ   ېئ   نث  ب�إطالق   القراآن  من  نزلت  اآية  اآخر  وهي  الهجرة،  من  الع��شرة  ال�شنة  اآخر  يف  نزلت  التي  اخل�متة 
ىئ  ىئ  ی     ی  مث   الآية/)28 وفيه� م� بني ذلك.
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�ش�ق  )كلمة)  نقول  اأن  نحب  اإليه  ق�شدن�  فيم�  ن�أخذ  اأن  قبل  اأنن�  بيد 
احلديث اإليه�: وهي اأن ال�شي��شة الر�شيدة يف درا�شة الن�شق القراآين تق�شي ب�أن 
يكون هذا النحو من الدر�س هو اخلطوة الأوىل فيه، فال يتقدم الن�ظر اإىل البحث 
يف ال�شالت املو�شعية بني جزء جزء منه – وهي تلك ال�شالت املبثوثة يف مث�ين 
الآي�ت ومط�لعه� ومق�طعه� – اإل بعد اأن يمُحكم النظر يف ال�شورة كله� ب�إح�ش�ء 
اأجزائه� و�شبط مق��شده� على وجه يكون معوانً� له على ال�شري يف تلك التف��شيل 
كالم  فهي  ق�ش�ي�ه�  تعددت  مهم�  ال�شورة  »اإن  الأئمة))):  ق�ل  فقديً�  بينة؛  عن 
كم�  واحد،  غر�س  اإىل  بجملته  ويرتامى  ب�آخره،  واأوله  ب�أوله،  اآخره  يتعلق  واحد 
تتعلق اجلمل بع�شه� ببع�س يف الق�شية الواحدة. واإنه ل غنى ملتفهم نظم ال�شورة 

عن ا�شتيف�ء النظر يف جميعه�، كم� ل غنى عن ذلك يف اأجزاء الق�شية«.

بني  املن��شب�ت  يف  الن�ظرون  له  يتعر�س  الذي  اخلط�أ  مبلغ  تعرف  وبهذا 
اإىل  قريب  بنظر  بينه�  اجلزئية  ال�شالت  تلك  بحث  على  يعكفون  حني  الآي�ت 
الذي  الكلي  النظ�م  اأب�ش�رهم عن هذا  املتج�ورة، غ��شني  الق�ش�ي�  اأو  الق�شيتني 
من  ل�ش�حبه  الق��شر  النظر  هذا  يجلب  فكم  جملته�:  يف  ال�شورة  عليه  و�شعت 
جور عن الق�شد؟ وكم ين�أى به عن اأروع نواحي اجلم�ل يف النظم؛ وهل يكون 
ليت�أمل  الو�شي  دقيقة  مو�شية  حلة  عليه  عر�شت  امرئ  كَمثل  اإل  ذلك  مَثله يف 

))) ك�أبي بكر الني�ش�بوري، وفخر الدين الرازي، واأبي بكر ابن العربي وبره�ن الدين البق�عي، واأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي؛ 
وغريهم. اأم� الن�س املذكور هن� فم�شتنبط من كلم�ت لل�ش�طبي يف املوافق�ت، يف امل�ش�ألة الث�لثة ع�شرة من الكالم 

.� على الأدلة تف�شياًل. وقد عر�س فيه� �شورة املوؤمنون عر�ًش� اإجم�ليًّ
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بب�شره مو�شع كفه.  يج�وز  رقعة، ل  ورقعة  فيه� خيًط� خيًط�  ينظر  نقو�شه� فجعل 
فلم� راآه� يتج�ور فيه� اخليط الأبي�س واخليط الأ�شود وخيوط اأخر خمتلف األوانه� 
اختالًف� قريًب� اأو بعيًدا، مل يجد فيه� من ح�شن اجلوار بني اللون واللون م� يروقه 
ويونقه. ولكنه لو مدَّ ب�شره اأبعد من ذلك اإىل طرائف من نقو�شه� لراأى من ح�شن 
الت�ش�كل بني اجلملة واجلملة، م� مل يره بني الواحد والواحد، ولتبني له من موقع 
كل لون يف جمموعته ب�إزاء كل لون يف املجموعة الأخرى م� مل يتبني له من قبل. 
اأطرافه� واأو�ش�طه� بدا له من  األقى على احلّلة كله� نظرة ج�معة تنتظم  اإذا  حتى 
تن��شق اأ�شك�له� ودقة �شنعته� م� هو اأبهى واأبهر؛ فكذلك ينبغي اأن ي�شنع الن�ظر 

يف تدبره لنظم ال�شورة من �شور القراآن.

)وكلمة اأخرى) مت�س اإليه� ح�جة الب�حث يف الن�شق اإذا اأقبل على تلك 
املن��شب�ت املو�شعية بني اأجزاء ال�شورة: وهي اأن يعلم اأن ال�شلة بني اجلزء واجلزء 
اأو م� اإىل ذلك من ال�شالت اجلن�شية  اأو تداخلهم�  اأو مت�ثلهم�  ل تعني احت�دهم� 
يف  يذهب  منهم  فريق  فجعل  املن��شب�ت  يف  الب�حثني  بع�س  ظنه  كم�  ح�شب، 
حم�ولة هذا النوع من الت�ش�ل مذاهَب من التكلف والتع�شف. وفريق اآخر متى 
اأ�شرع اإىل القول ب�أن يف املو�شع))) اقت�ش�بً�  مل يجد هذه ال�شلة من وجه قريب، 

))) بل زعم بع�شهم اأن القت�ش�ب هو الأ�شل يف القراآن كله. نقل ال�شيوطي يف الإتق�ن يف بحث املن��شبة بني الآي�ت 
وال�شور، عن اأبي العالء حممد بن غ�من اأن القراآن اإمن� وقع على القت�ش�ب الذي هو طريقة العرب من النتق�ل اإىل غري 
مالئم. وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد ال�شالم اأن النظر يف من��شبة الآي ل يح�شن اإل يف الق�شية التي نزلت 
على �شبب واحد، اأم� اإذا اختلفت الأ�شب�ب ف�لربط بينه� �شرب من التكلف، لأن القراآن نزل يف نيف وع�شرين �شنة  
موهم�. يف اأحك�م خمتلفة لأ�شب�ب خمتلفة، وم� ك�ن كذلك ل يت�أتى ربط بع�شه ببع�س اهـ. وقد خ�لفهم� الأئمة ووهَّ
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حم�ًش�، جرًي� على ع�دة العرب يف القت�ش�ب.

األ اإن هذا الراأي ب�شعبتيه لأْوَغلمُ يف اخلط�أ من �ش�بقه)))، واإن الأخذ به 
ته يف القراآن لغفلٌة �شديدة عن م�شتوى البالغة التي متيز به� القراآن عن  على ِعالَّ

�ش�ئر الكالم.

فلو اأن ذاهًب� ذهب يحو تلك الفوارق الطبيعية بني املع�ين املختلفة التي 
ينتظمه� القراآن يف �شورة منه اإًذا جلرده من اأوىل خ�ش�ئ�شه، وهي اأنه ل ي�شرت�شل 
وهو  كيف  اململة.  الإط�لة  اإىل  يرده  ا�شرت�ش�ًل  الواحد  اجلن�س  عن  احلديث  يف 

ل؟ احلديث الذي ل يمُ

ولو اأنه – من اأجل املح�فظة على ا�شتقالل هذه املع�ين – ذهب يفرقه�. 
ده من خ��شته  ويقطع اأرح�مه�، ويزيل التداعي املعنوي والنظمي من بينه�، اإًذا جلرَّ
املف�رق�ت  اإىل حد  يخرجه   � طفريًّ انتق�ًل  ينتقل يف حديثه  ل  اأنه  وهي  الأخرى، 
ال�شبي�نية التي جتمع �شتى الأح�ديث على غري نظ�م، والتي ل تدع نف�س ال�ش�مع 

ت�شت�شرف اإىل اختت�م كالم وافتت�ح كالم. كيف وهو القول الر�شني املحكم؟

))) وهو ت�شييق دائرة البحث يف املن��شب�ت ب�لتم��شه� بني املع�ين املتج�ورة خ��شة. ف�إذا اأ�شيف اإىل ذلك التزام طريق 
معني يف املن��شبة، وهو اأن تكون من قبيل التج�ن�س املعنوي زادت امل�ش�ألة �شيًق� وحرًج�؛ ولذلك اأف�شى هذا الراأي 

ب�أ�شح�به اإىل اأحد الطرفني املذمومني: التكلف اأو اخلروج.
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كال، بل احلديث فيه كم� علمت ذو �شجون. ولكنه حني يجمع الأجن��س 
املختلفة ل يدعه� حتى يربزه� يف �شورة موؤتلفة، وحتى يجعل من اختالفه� نف�شه 
قواًم� لئتالفه�. وهذا الت�أليف بني املختلف�ت م� زال هو »العقدة« التي يطلب حله� 
الرباعة  به مراتب  تق��س  الذي  الدقيق  املقي��س  يف كل فن و�شنعة جميلة، وهو 
املزاج بني  وتعديل  الن�شق  تقومي  ف�إن  وال�شن�ع�ت،  الفنون  تلك  الذوق يف  ودقة 
الألوان والعن��شر الكثرية اأ�شعب مرا�ًش� واأ�شد عن�ء منه يف اأجزاء اللون الواحد 

والعن�شر الواحد.

وعلى هذه الق�عدة ترى القراآن يعمد ت�رة اإىل الأ�شداد يج�ور بينه� فيخرج 
بذلك حم��شنه� وم�ش�ويه� يف اأجلى مظ�هره�، ويعمد ت�رة اأخرى اإىل الأمور املختلفة 
يف اأنف�شه� من غري ت�ش�د فيجعله� تتع�ون يف اأحك�مه� ب�شوق بع�شه� اإىل بع�س م�ش�ق 
التنظري اأو التفريع، اأو ال�شت�شه�د اأو ال�شتنب�ط، اأو التكميل اأو الحرتا�س، اإىل غري 
الو�شع  يف  �شيئني  جت�ور  اأو  الت�ريخي،  الوقوع  يف  معنيني  اقرتان  جعل  ورمب�  ذلك. 
املك�ين، دع�مة لقرتانهم� يف النظم، فيح�شبه اجل�هل ب�أ�شب�ب النزول وطبيعة املك�ن 
تلك  فيه�  تتداعى  التي  النفو�س  حل�ج�ت  اإج�بة  هو  واإمن�  بخروج،  هو  وم�  خروًج� 
الوجوه ونحوه�،  ف�إن مل يكن بني املعنيني ن�شب ول �شهر بوجه من هذه  املع�ين. 
راأيته يتلطف يف النتق�ل من اأحدهم� اإىل الآخر اإم� بح�شن التخل�س والتمهيد، واإم� 
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ب�إم�لة ال�شيغ الرتكيبية على و�شع))) يتالقى فيه املتب�عدان، ويت�ش�فح به املتن�كران.

وهذه كله� وجوه ح�شنة لو نظر اإليه� بني اآح�د املع�ين لأغنى بع�شه� عن 
بع�س يف اإق�مة الن�شق.

على اأن روعة النظم القراآين كم� علمت ل تقوم دائًم� على ح�شن التج�ور 
بني الآح�د، بل رمب� تراه قد اأمت ط�ئفة من املع�ين ثم ع�د اإىل ط�ئفة اأخرى تق�بله�، 
فيكون ح�شن املوقع يف التج�ور بني الط�ئفتني موجًب� حل�شن املق�بلة بني الأوائل 

من كل منهم�، اأو بني الأواخر كذلك، ل بني الأول من هذه والآخر من تلك.

))) ولقد يعر�س يف هذا الوجه اللغوي اأ�شرار دقيقة لو �شئل املرء البي�ن عن وجه احل�شن فيه� لعجز عن و�شفه، بل لو 
�شئل اأين مو�شع الو�شل منه� ل�شعب عليه حتديده بق�عدة علمية. على اأنه لو تن��شى تلك الألق�ب ال�شطالحية 
والأ�شئلة الف�شولية وخلى نف�شه ووجدانه�، ثم ات�شل بهذه املوا�شع تالوة اأو ا�شتم�ًع� مل� �شعر بينه� ب�شيء من اخلروج 
اأو النتق�ل ينبو عنه الذوق اأو يتعرث فيه ال�شمع، بل يح�س بينه� بروح الت�ش�ل وحالوة النتق�ل من قبل اأن يهتدي 

لن�حية حمدودة اأو علة معينة. =
     =ومن ط�لت مزاولته لأ�ش�ليب الكالم وتذوقه لطعومه حتى ر�شخت فيه ملكة التمييز بني اجليد منه والرديء وجد 
من نف�شه اأهلية هذا احلكم، اإن مل يكن على نحو من ال�شتدلل املنطقي فعلى �شرب من ال�شتح�ش�ن الفقهي، 
ول�شيم� اإن ك�ن ممن بقيت يف عروقهم قطرات من الدم العربي، ويف نفو�شهم اأث�رة من احل��شة العربية؛ فمن اأخط�أه 
وجدان هذا احل�س الإجم�يل يف مو�شع م� من القراآن فال يلومن اإل نف�شه ول يعجلن ب�حلكم قبل اأن ي�أخذ اأهبته. 
اإمن� يخترب م� يف مزاجه اللغوي من  اأو توقف  اأ�شلوب القراآن من ا�شتح�ش�ن  اأنه مبقي��س م� يجده نحو  وليذكر دائًم� 
�شحة اأو اعتالل، وم� يف درا�شته اللغوية من نق�س اأو كم�ل، واأنه لي�س ب�أذواق الق��شرين من املولدين اأمث�له تخترب 
لغة القراآن، كيف وقد درج اأهله� الذين �شجدوا لبالغته وك�ن فيهم احلكم الذي تر�شى حكومته. هذا ولكم وقف 
علم الت�شريح عن اإدراك �شر اخللق يف بع�س الأع�ش�ء الب�طنة لعدم الهتداء لوظيفته�. فهل و�شع اأحًدا من علم�ء 
الت�شريح اإلهيني اأو طبيعيني اأن يحكموا بخلوه� عن احلكمة والف�ئدة؟ كال ف�إنهم مل� بهرتهم عج�ئب ال�شنعة يف �ش�ئر 
اأجزاء البدن مل ي�شعهم يف القليل الذي جهلوه اإل اأن يعرتفوا على اجلملة ب�أن له األبتة حكمة مل يكت�شفه� العلم، ثم 

ل يلبث اأن يك�شفه� ملن اأع�نته همة البحث واأيده التوفيق.
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و�شعت  الذي  املجموعي  النظ�م  اإىل  تنظر  اأن  ذلك  يف  الأمر  ومالك 
عليه ال�شورة كله� كم� و�شين�ك به من قبل. ونحن ذاكرون لك الآن منوذًج� منه 
الدليل يف  نعم  ال�شور، لك�ن ذلك  �ش�ئر  ن�شب عينيك واحتذيته يف  لو و�شعته 

درا�شتك. وب�هلل التوفيق.
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من�ذج من هذه الدرا�سة يف اأط�ل �س�رة من القراآن:
 نظ�م عقد املع�ين يف �س�رة البقرة، اإجم�ًل وتف�سياًل

واأربعة  مقدمة،  من:  وحدته�  تت�ألف  طوله�  على  ال�شورة  هذه  اأن  اعلم 
مق��شد، وخ�متة. على هذا الرتتيب:

)املقدمة) يف التعريف ب�ش�أن هذا القراآن))) وبي�ن اأن م� فيه من الهداية قد 
ا من الو�شوح ل يرتدد فيه ذو قلب �شليم، واإمن� يعر�س عنه من ل قلب له،  بلغ حدًّ

اأو من ك�ن يف قلبه مر�س.

)املق�شد الأول) يف دعوة الن��س ك�فة اإىل اعتن�ق الإ�شالم.

)املق�شد الث�ين) يف دعوة اأهل الكت�ب دعوة خ��شة اإىل ترك ب�طلهم والدخول يف 
هذا الدين احلق.

)املق�شد الث�لث) يف عر�س �شرائع هذا الدين تف�شياًل.

)املق�شد الرابع) ذكر الوازع والن�زع الديني الذي يبعث على مالزمة تلك ال�شرائع 
ويع�شم عن خم�لفته�.

))) عرفت يف راأ�س البحث الأول اأن لفظ القراآن يطلق على كله وعلى بع�شه، ف�لإ�ش�رة هن� ي�شح اأن تتوجه اإىل القراآن 
ٻ   الكرمي:نث  ب�لن�س  اقتداء  الحتم�ل  هذا  على  بق�ءه�  اأردن�  وقد  خ��شة.  البقرة  �شورة  اإىل  تتوجه  واأن  جملة، 

ٻمث ؛ لأن الإ�ش�رة فيه على الحتم�ل اأي�ًش�.
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)اخل�متة) يف التعريف ب�لذين ا�شتج�بوا لهذه الدعوة ال�ش�ملة لتلك املق��شد، وبي�ن 
م� يرجى لهم يف اآجلهم وع�جلهم.

»رغبتن� اإليك اأيه� الق�رئ الكرمي حني تدر�س معن� تف��شيل هذا الن�شق اأن ت�شتظهر
 ب�مل�شحف بني يديـك لتكـون من املوقنني ب�شحة م� ن�شـري اإليه يف كل خطـوة«.

املقدمة:  يف ع�صرين اآية )1 - 20(

)))  بدئت ال�شورة الكرية بثالثة اأحرف مقطعة ل عهد للعرب بت�شدير مثله� يف 
الإن�ش�ء والإن�ش�د؛ واإمن� عهدوه� من القراء الك�تبني يف بدء تعليمهم التهجي 

للن��شئني. – نث ٱمث   ]البقرة/)[.

ومهم� يكن من اأمر املعنى الذي ق�شد اإليه بهذه الأحرف، وال�شر الذي 
و�شعت هن� من اأجله، ف�إن تقديه� بني يدي اخلط�ب مع غرابة نظمه� وموقعه�، من 

�ش�أنه اأن يوقظ الأ�شم�ع ويوجه القلوب مل� يلي هذا الأ�شلوب الغريب.

)2) واأحلقت بهذه الأحرف الثالثة جمٌل ثالث:

اأم� اأولهن ف�إعالن لل�ش�مع اأن م� �شيتلى عليه الآن هو خري كت�ب اأخرج 
للن��س، واأنه لي�س يف الوجود م� ي�شلح اأن ي�شمى كت�بً� ب�لقي��س اإليه –  نث ٻ  

ٻمث ]البقرة/2[.
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تف��شل  األي�س  والربه�ن.  ب�حلجة  احلكم  هذا  فيدعم�ن  الأخري�ن  واأم� 
الكتب اإمن� هو مبقي��س م� حتويه من حق ل ي�شوبه ب�طل؟ اأَو لي�س كم�ل هذا احلق 
اأن يكون نرّيًا ل يثري �شبهة؟ اأو لي�س اأكمل الكم�ل بعد هذا وذاك اأن يكون ذلك 
ا�شتبهت  اإذا م�  الدليل  واإق�مة  ال�شبيل  اإن�رة  الن��س يف  اإليه ح�جة  احلق مم� مت�س 
عليهم ال�شبل وتفرقت امل�ش�لك؟ فذلكم القراآن هو جم�ع هذه الف�ش�ئل الثالث: 
فهو احلق املح�س الذي ل ب�طل فيه، بل هو احلق الالئح الذي ل �شبهة ب�طل فيه 

ثم هو بعد ذلك الهدى املبني الذي يخرج الن��س من الظلم�ت اإىل النور نث  ٻ   
پپ  پپ  ڀ   ڀ مث ]البقرة/2[.

موقَع  الثالثة  الأحرف  تلك  بعد  الثالث  اجلمل  هذه  موقع  ك�ن  هكذا 
التنويه ب�ملق�شود بعد التنبيه اإليه.

وكذلك املربي ال�ش�لح »يبداأ« خط�به اجلليل ال�ش�أن ب��شتن�ش�ت الن��س 
بواعث  فيهم  تثري  التي  امل�شوقة  الو�ش�ئل  ب�تخ�ذ  »ويمُثني«  اأ�شم�عهم،  وا�شرتع�ء 

الإقب�ل على طلب ال�شتف�دة.

)3)  اأول م� تت�شوف اإليه النف�س بعد �شم�ع هذا الو�شف البليغ للقراآن وهدايته 
هو تعرف الأثر الذي �شيحدثه يف الن��س ومقدار اإج�بتهم لدعوته، فم�شت 
انق�ش�م  وهي  العجيبة،  احلقيقة  هذه  لبي�ن  احلديث  ين�ش�ق  اأن  اإىل  احل�جة 
الن��س يف �ش�أنه اإىل فئ�ت ثالث: فئة توؤمن به، واأخرى ك�فرة، وث�لثة مرتددة 

ح�ئرة، ل اإىل هوؤلء ول اإىل هوؤلء.
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الن��س؟  اإىل احلديث عن  تمُرى ينتقل من احلديث عن الكت�ب  فكيف 
اأيجعل احلديث عنهم حديًث� موؤتنًف�))) ائتن�ًف� بحًت�؟ .. اأم ي�شوقه م�ش�ق ال�شتدراك 

على م� قبله؟ ..

مزًج�  احلديثني  مزج  وقد  اإليه  انظر  ولكن  يكن.  مل  ذلك  من  �شيء 
عجيًب� يدع اأدق الن��س فطنة لت�شريف وجوه القول ل يفطن مل� حدث بينهم� من 
النتق�ل. ذلك اأنه يف اأول الأمر مل َيعِر�س لذكر الط�ئفتني الأخريتني، بل اأعر�س 
عنهم� ك�أن القراآن مل ينزل من اأجلهم�، ثم عمد اإىل الط�ئفة الأوىل فجعل احلديث 

عنه� من مت�م احلديث عن هداية القراآن نف�شه ق�ئاًل اإنه نثڀ   ڀ  .  ڀ  
ٺمث . فك�نت هذه »الالم اجل�رة«  هي املعرَبة ال�شّرية التي انزلق عليه� 

الكالم وان�شب ان�شب�بً� واحًدا اإىل نه�ية احلديث عن املوؤمنني.

)4)  ولقد ك�ن ق�شر النتف�ع بهداية القراآن على هذه الط�ئفة وحده� بعد و�شف 
� يف ب�دئ الراأي اأن يعدَّ من  القراآن ب�أنه احلق الوا�شح الذي ل ريبة فيه، حريًّ
اإذ كيف تكون احلق�ئق  اأ�شد العجب،  املف�رق�ت التي تثري يف نف�س ال�ش�مع 

القراآنية بهذه املرتبة من الو�شوح ثم ل تنفذ اإىل قلب كل من ي�شمعه�؟!

ومن جهة اأخرى فقد ك�ن موقف هذا النبي الرحيم يف ِجّده الب�لغ يف 
ب�شورة  يراه  له يف عني من  م�شوًرا  ال�شديد على هدايتهم،  اأمته، وحر�شه  دعوة 

بَتداأً به. )م).  ))) موؤتنًف�: ممُ
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اأن هذه الأمنية �شت�شبح يف متن�ول يده  الن��س اأجمعني، الظ�ن  اإي�ن  الط�مِع يف 
متى اأخذ يف اأ�شب�به� الع�دية، ك�أنه يرى اأن لي�س بينهم وبني هذه الهداية اإل اأن 
ي�شل �شوت القراآن اإىل اآذانهم ف�إذا هم م�شلمون. ذلك مع اأن القراآن يك�د يحدد 
التحديد  املتقون. فك�ن هذا  اإمن� هم  بهداه  �شينتفع  الذي  اإن  الآن مهمته ويقول 
مظنة لأن يبتهل الر�شول اإىل ربه ق�ئاًل: �شبح�نك اللهم، ومل ل يهتدي به الن��س 

اأجمعون!

مريحة  وتردد،  ب�شورة ح��شمة لكل طم�عية  احلقيقة  تمُقرر  اأن  اإًذا  وجب 
للنف�س من طلب م� ل �شبيل اإليه، واأن تبني مع ذلك املوانع الطبيعية من عموم 
اإىل  النق�س  ويرّد  الق�شور،  �ش�ئبة  عن  نف�شه  القراآن  ينزه  ب�أ�شلوب  القراآن،  هداية 
يمُعر�س  اأن  الطبيب  مه�رة  من  �س  َيغمُ وهل  الف�عل.  ف�علية  اإىل  ل  الق�بل  ق�بلية 
املري�سمُ عن تن�ول الدواء منه فيموت بجهله؟ وهل ي�شري ال�شم�س األ ينتفع بنوره� 

مي اأو املتع�مون؟ - نث ٱ     ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ    العمُ
ڀ    مث  ]البقرة/6[.

اإىل  احل�شنى،  لهم  �شبقت  الذين  املوؤمنني  عن  احلديث  انتقل  هكذا 
العذاب. ل على وجه اقرتان احلديثني يف  الذين حّقت عليهم كلمة  الك�فرين 
اإًذا لعطف اأحدهم� على الآخر، بل على وجه يبنى فيه  اأول الأمر،  الق�شد من 
بع�س الكالم على بع�س، اإج�بة لهذا ال�شوؤال الذي نطقت به احل�ل، واإزالة لذلك 
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التعجب الذي اأث�ره �ش�بق املق�ل. وهذا هو م� ي�شميه علم�ء البالغة ب�ل�شتئن�ف 
البي�ين.

اإىل �شكله، وعطفت  ال�شكل  ف�ن�شم  نه�يته،  اإىل  )5)  وجرى احلديث عن هوؤلء 
الط�ئفة الث�لثة على اأخته�؛ لأنهم يف التج�يف عن الهدى م�شرتكون، تت�ش�به 

نث ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   األ�شنتهم:   واإن اختلفت  قلوبهم 
ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   مث   ]البقرة/8[.

كيف  لرتى  الثالثة،  الطوائف  عن  الأح�ديث  نظ�م  اإىل  قلياًل  الآن  )6)   وارجع 
تق�بلت اأو�ش�عه� اأمت التق�بل؛ فقد ا�شتمل احلديث يف كل ط�ئفة على ثالثة 
عن��شر مرتبة على هذا النمط: و�شف احلقيقة الواقعة، فبي�ن ال�شبب فيه�، 

ف�لإخب�ر عن نتيجته� املنتظرة.

لوا ف�شيلة التقوى بركنيه� العلمي  »فحقيقة« الط�ئفة الأوىل اأنهم قوم ح�شَّ
ربهم.  من  ب�لتوفيق  واإمدادهم  ب�لهدى  ا�شتم�ش�كهم  ذلك«  و»�شبب  والعملي. 

و»م�آل اأمرهم« الفوز والفالح.

الإي�ن،  التقوى وهو  اأ�ش��س  اأنهم جمردون من  الث�نية  الط�ئفة  »وحقيقة« 
واأنهم م�شرون على ذلك اإ�شراًرا ل ينفع معه اإنذار. »وال�شبب« عدم انتف�عهم مب� 
وهبهم اهلل من و�ش�ئل العلم، فلهم قلوب ل يفقهون به�، ولهم اأعني ل يب�شرون 

به�، ولهم اآذان ل ي�شمعون به�. »وع�قبة اأمرهم«  العذاب العظيم.
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فهم  �شوء.  وب�طن  خري  ظ�هر  من  مركبة  �شفة  الث�لثة  الط�ئفة  »وحقيقة« 
من  ولكل  �شيء.  الإي�ن  من  قلوبهم  ولي�س يف  موؤمنون،  اإنهم  ب�أل�شنتهم  يقولون 
وجزاء  املخ�دعة،  ق�شد  ف�شببه�  الإي�ن  دعواهم  اأم�  »وجزاء«  »�شبب«  الو�شفني 
اخلداع ع�ئد اإليهم. واأم� اإ�شرارهم الكفر ف�شببه مر�س قلوبهم، وجزاوؤه زي�دة املر�س 

والعذاب الأليم.

ل  مبلًغ�  والغب�وة  الإ�شرار  من  بلغت  اأنه�  الث�نية  الط�ئفة  يف  بنيَّ  وكم� 
يجدي معه الإنذار، بني يف الط�ئفة الث�لثة اأنه� بلغت من الغرور واجله�لة املركبة 
مبلًغ� ل ينفع فيه ن�شح الن��شحني، فهم املف�شدون ويزعمون اأنهم امل�شلحون، وهم 

ال�شفه�ء ويزعمون اأنهم الرا�شدون؛ ومن لك ب�شف�ء �شقيم يعتقد اأنه �شليم؟

ثم كم� ختم الكالم يف �ش�أن الط�ئفة الأوىل ب�أن �شجل لهم و�شف الهدى 
والفالح، ختم الكالم يف �ش�أن الط�ئفتني الأخريني  ب�أن �شجل عليهم�))) و�شف 

م�ش�ر  ]البقرة/6)[  ېئمث   ېئ      ېئ   ۈئ   نثۈئ   تع�ىل  قوله  اأن  على  املف�شرين  جمهور  م�شى   (((
اأنه  عنهم  اهلل  ر�شي  م�شعود  وابن  عب��س  ابن  عن  املروي  ولكن  املن�فقون،  وهم  الذكر،  الط�ئفتني يف  اأقرب  اإىل  به 
املعنى فالأنه ل وا�شطة  اأم� يف  النظم.  املعنى ويف  اأقعد يف  الكف�ر مطلًق�. وهذا هو الذي عولن� عليه لأنه  اإىل  راجع 
ن�كبني، ويف  الهدى  واإذا ك�نوا كلهم عن  ]يون�س/32[.  نثی  ی  ی  جئ  حئمث   الهدى وال�شاللة  بني 
ال�شاللة م�شرتكني، فتخ�شي�س الإ�ش�رة ب�لبع�س مع اإمك�ن رجوعه� اإىل اجلميع �سريًح� تخ�شي�س بغري موجب. واأم� 
يف النظم فالأن تن�وله� للط�ئفتني يتم به ح�شن املق�بلة بني الإ�ش�رتني يف قوله  نث ڄ  ڄ  ڄمث ]البقرة/5[ وقوله 
نثۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئمث  ]البقرة/6)[. ثم به يتم جم�ل ال�شنعة يف تفريق الأق�ش�م ثم جمعه�، 
ثم تفريقه� ثم جمعه�. فقد راأيته يفرق الط�ئفتني يف اأو�ش�فهم� اخل��شة ثم يجمعهم� يف هذا الو�شف امل�شرتك. و�شرتاه يعود 

اإىل تفريقهم� يف �شرب الأمث�ل، ثم يجمعهم� مرة اأخرى مع �ش�ئر الع�مل يف النداء الآتي: نث ڱ  ڱ  ں  
ںمث  ]البقرة/)2[.
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ال�شاللة واخل�شران.

)7)  على اأن هذه الأو�ش�ف التحقيقية للط�ئفتني مل تكن وحده� لت�شفي النف�س 
من العجب يف اأمرهم، ف�لعهد ب�لن��س اأنهم اإمن� يختلفون يف الأمور الغ�م�شة 
ا  ل يف احلق�ئق البينة، ف�ختالف هوؤلء يف �ش�أن القراآن على و�شوحه يعد �ش�ذًّ
املمَُح�ّس،  عن الع�دات اجل�رية، حمت�ًج� اإىل و�شف متثيلي يقربه من امل�ش�َهد 

حتى يطمئن القلب اإىل اإمك�نه.

لذلك �شرب اهلل لكلت�))) الط�ئفتني مثاًل ين��شبه�.

))) لعلك ترى هن� �شيًئ� من املخ�لفة لكالم املف�شرين، اإذ جعلوا املثلني كليهم� راجعني اإىل املن�فقني خ��شة، وجعلن�هم� 
موزعني على الط�ئفتني، ن�شًرا على ترتيب اللف. ولكنك اإذا رجعت بنف�شك اإىل اأجزاء املثلني �شرتى معن� اأن املثل 
الأول ينطبق مت�م النطب�ق على الأو�ش�ف التي ذكره� اهلل للك�فرين، واأن الذي ينطبق على �شف�ت املن�فقني اإمن� هو 

املثل الث�ين وحده. فهوؤلء القوم الذين نث   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ.  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  مث  ]البقرة/7) وم� بعده�[ األي�شوا هم اأولئك القوم الذين نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   
ٿ  ٹ    مث ]البقرة/7[. وهذه الظلم�ت الث�بتة امل�شتقرة التي لي�س فيه� ب�شي�س من نور ولي�س فيه� تقلب 
ول تذبذب هل ترى فيه� ت�شويًرا لألوان النف�ق ووجوهه املختلفة ب�ختالف الأحوال؟ اإنك ل جتد هذه ال�شورة اإل يف 
املثل الث�ين حيث يتع�قب فيه الظالم والنور والوقوف وامل�شري. وكذلك ترى يف املثل الث�ين قوًم� لهم اأ�شم�ع واأب�ش�ر 
مل يذهب اهلل به� ولو �ش�ء لذهب. وهذا من��شب لقوله يف املن�فقني  نثڍ  ڌ  ڌ  مث ]البقرة/0)[ فو�شفهم 

ب�ملر�س ومل ي�شفهم ب�خلتم الكلي على القلوب واحلوا�س.
      نعم يكن تقرير كالم املف�شرين على وجه �شحيح اإذا �شممن� اإليه �شميمة، ذلك ب�أن نقول اإن املثل الأول ي�شور ح�ل 
املن�فقني يف بواطنهم وهو الأمر الذي ي�ش�ركون فيه �ش�ئر الكف�ر. واملثل الث�ين ي�شور ح�لهم يف ظواهرهم، وهو الأمر 
الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي لأن تقلبهم اإمن� هو يف الظ�هر ل الب�طن. غري اأن هذه الدعوى اأي�ًش� حمل نظر، 
اإذ م� يدرين� لعل نوع الكفر الذي يبطنه املن�فق نوع خ��س يتقلب فيه قلبه ب�ل�شك والرتدد، واأن هذا ال�شطراب 
الذي ن�ش�هده على حرك�ته الظ�هرة يف اأقواله واأعم�له اإمن� هو �شورة ال�شطراب النف�شي الذي يح�س به هو يف دخيلته 

بخالف النوع الأول وهو كفر املج�هرين، فهو طبيعة واحدة م�شممة، ح�شبم� ت�شهد به وحدة اآث�ره.
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ين املختوم على قلوبهم بقوم ك�نوا ي�شريون يف ظالم  رِّ ف�شرب مثاًل للم�شِ
اأ�ش�ءت م� حوله  ن�ًرا يهتدون ب�شوئه�، فلم�  ا�شتوقد لهم  الليل فق�م فيهم رجل 
لبوا نور اأب�ش�رهم  مل يفتح بع�س القوم اأعينهم لهذا ال�شوء الب�هر، بل لأمر م� �شمُ
به  طلع  الذي  النور  مثل  فذلك  املف�جئة.  هذه  عند  حوا�شهم  �ش�ئر  وتعطلت 
حممد  )))يف تلك الأمة الأمية على فرتة من الر�شل، فتفتحت له الب�ش�ئر 

النطق بكلمة الإ�شالم  »للمن�فق الذي تكلف  الن�ر مثاًل  املف�شرون، فقد جعلوا م�شتوقد  اأي�ًش� غري م� ذكره  ))) وهذا 
خداًع�، فلم ينتفع به� اإل ي�شرًيا يف دني�ه، ثم ق�شى اأجله واأف�شى اإىل عمله ف�إذا هو يف الظلم�ت واخل�شران املبني«. 
هكذا اعتربوا ال�شم�ئر املجموعة يف قوله )ذهب اهلل بنورهم ... اإلخ) ع�ئدة اإىل »الذي ا�شتوقد« مبراع�ة معن�ه، بعد اأن 

ع�دت اإليه ال�شم�ئر املفردة مبراع�ة لفظه.
      ونحن ل نزعم بطالن هذا الت�أويل، ول ننكر اإ�ش�غة اللغة له. ولكن الوجه الذي عر�شن�ه ه�هن� يف �شرح املثل يجمع 
اأقرب لأ�شلوب القراآن واأليق  اأنه م�شتنبط من النظم القراآين نف�شه، ونح�شبه مع ذلك  اإىل �شحته العقلية واللغوية 

بجزالته. ف�إن مل يكنه فليكن اأحد الوجوه التي يحتمله� القراآن.
     اأم� كيف ا�شتنبطن� هذا املعنى من النظم ف�إليك بي�نه:

     لقد نظرن� اإىل املثلني فراأين� الأ�شلوب فيهم� يتجه اجت�ًه� متوازًي�، اإذ وجدن� يف �شدر كل منهم� حديًث� عن �شيء مفرد، 
ويف عجز كل منهم� حديًث� عن جم�عة. ثم نظرن� اإىل املثل الث�ين فراأين� ال�شمري املجموع فيه لي�س راجًع� اإىل مرجع 
ال�شمري املفرد، بل هو راجع ب�تف�ق املف�شرين اإىل اأمر مفهوم من فحوى الكالم هو القوم الذين نزل عليهم ال�شيب 
اللفظية  ب�ملق�بلة  فيه�  يمُعنى  ل  ب�ملجموع  املجموع  مق�بلة  اإىل  فيه�  ينظر  التي  املركبة  الت�شبيه�ت  هذه  اأن  )ومعلوم 
اأمًرا مطلوبً� للبلغ�ء  الأح�دية بني م� قبل الك�ف وم� يليه� على الرتتيب: بل رمب� يكون الختالف بينهم� كم� هن� 
يف وجيز الكالم يق�شدون به التنبيه من اأول الأمر على م� �شيحدثون يف الت�شبيه من طي وتقدمي وت�أخري، والتنبيـه 
على اأن امل�شبه به لي�س هو مدخول الك�ف وحده، واإمن� هو ق�شة متعددة الف�شول، هذا املدخول اأحد ف�شوله�. ذلك 
اإىل مت�م الكالم الذي به يظهر له التط�بق بني طريف الت�شبيه، وبه يكنه رد  ليبقى ال�ش�مع حمتفًظ� ب�نتب�هه وت�شوقه 

كل �شيء اإىل �شبهه – هذا ال�شرب يف اأ�شلوب القراآن كثري، منه قوله تع�ىل نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       
ڤ  ڦ  مث  ]البقرة/)7)[ وقوله نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث   ]يون�س/0)[ وقوله  نث ڤ  ڤ     

ڤ  ڤمث ]البقرة/9)[.=
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العي�س يف  األفوا  الذين  امل�شتكربين  اأهواء  يوافق  لكنه مل  وهن�ك،  هن�  امل�شتنرية 

اإليه تع�دل  اأي�ًش� �ش�ئًرا على هذا النهج ح�شبم� ير�شد  اأن يكون هو  اإىل املثل الأول فقلن� هل ع�شى      =حينئذ عدن� 
القوم  اإىل  بل  ]البقرة/7)[  نث   ٻ  ٻ  ٻمث  اإىل  ع�ئًدا  لي�س  فيه  املجموع  ال�شمري  فيكون  الأ�شلوبني؟.. 
الذين ا�شتوقدت الن�ر من اأجلهم، األي�س ال�ش�مع متى انتهى اإىل كلمة )م� حوله) يزداد �شعوًرا ب�أن هن�لك قوًم� م�شبًه� 
بهم؟ اإذ �شرع�ن م� ينتقل الذهن من املك�ن اإىل ال�شك�ن.. هذه اخلطوة الأوىل مل تلبث اأن حلقته� اخلطوات الت�لية: 
وهي اأن النور الذي ذهب اهلل به اإذا ك�ن هو نور اأولئك القوم، ومل يكن هو �شوء الن�ر التي ا�شتوقده� امل�شتوقد؛ فتلك 
الن�ر اإًذا مل تطف�أ ومل يذهب �شووؤه� فم� يكون م�شرب املثل بهذا ال�شي�ء الذي بقي هو وذهب غريه؟ .. األ يكون 
هو �شوء الهداية احلقيقية التي اأبى اهلل اإل اأن يتمه� ولو كره الك�فرون. ثم من يكون م�شرب املثل مب�شتوقد الن�ر؟ .. 
األ يكون هو اله�دي الأعظم �شلوات اهلل عليه.. فقد ا�شتوقد �شعلة الهداية الإ�شالمية، اأي ع�لج اإيق�ده� اأم�م زوابع 
من الفنت واأع��شري من املق�وم�ت العنيفة، فلم� اأوقده� واأ�ش�ءت م� حوله رغمت به� اأنوف اأعداء احلق، الذين اأكل 

اجلهل واحل�شد قلوبهم، ف�نطم�شت ب�ش�ئرهم، وك�نوا كلم� ازدادت هي ت�ألًف� واإ�شراًق�، ازدادوا هم ظلمة وانتك��ًش�.
     عند هذا احلد متت اأرك�ن الت�شبيه، وا�شتق�م هذا املعنى اجلديد على اأنه احتم�ل يكن فهم الآية عليه بح�شب اللغة 
اأي�ًش� يف �شربه النور وال�شي�ء مثاًل للهدى والإي�ن والظلمة والعمى مثاًل للجهل  والعقل، وبح�شب معهود القراآن 
والكفران، بيد اأن اتف�ق التف��شري التي ب�أيدين� على جعل م�شتوقد الن�ر مثاًل للمن�فقني جعلن� نتهيب ت�أدبً� اأن ن�شربه 
مثاًل للر�شول الأمني، من غري �ش�هد يوؤيد ذلك من الكت�ب اأو ال�شنة.. وم� برحت هذه املخ�لفة التي حتيك يف ال�شدر 
وتبعد اطمئن�ن القلب اإىل هذا املعنى حتى ظفرن� ب�ش�هده ال�شريح ال�شحيح يف حديث النبي عن نف�شه، حيث 
يقول : »اإمن� مثلي ومثل الن��س كمثل رجل ا�شتوقد ن�ًرا فلم� اأ�ش�ءت م� حوله جعل الفرا�س وهذه الدواب التي 
تقع يف الن�ر تقع فيه� فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيه�. ف�أن� اآخذ بحجزكم عن الن�ر واأنتم تقتحمون فيه�« رواه 
ال�شيخ�ن. نعم التمثيل به يف احلديث من وجه غري الوجه الذي يف الآية ولكن هذا ل ي�شري، اإذ املثل الواحد ي�شرب 
ملع�ن متعددة ب�عتب�رات خمتلفة، والذي يعنين� اإمن� هو وقوع التمثيل به للنبي الكرمي، وهو �شريح يف �شدر احلديث 

كم� نرى. فبذلك ازدادت النف�س ركونً� اإىل �شحته.
      وبعد فم� بن� – علم اهلل – حب اخلالف ول �شهوة الإغراب، ولكنه� اأم�نة العلم والن�شيحة لكت�ب اهلل تع�ىل حملتن� 
على اأن نقول فيه اأح�شن م� نعلم، ثم �شجعتن� على اأن ن�شجل ب�لقلم هذا الذي قلن�ه ب�لفم، لنعر�شه يف الطر�س على 
اأنظ�ر الق�رئني، كم� عر�شن�ه يف الدر�س على اأ�شم�ع الط�لبني، لعل هوؤلء واجدون فيه من موا�شع النقد والتمحي�س 
م� مل يجده اأولئك. وهذا الب�ب من اأبواب البحث وال�شتنب�ط الذي ل ي�س اأ�شاًل من اأ�شول الدين ول يحل حراًم� 
اأو يحرم حالًل لن يزال مفتوًح� لكل م�شلم اأعط�ه اهلل فهًم� يف كت�به، على �شريطة الق�شد والأن�ة يف �شري العقل، ومع 
ال�شت�ش�ءة يف هذا ال�شري مب�شب�حني من اللغة وال�شرع، على احلد الذي و�شفن�، واملنهج الذي ر�شمن�. وب�هلل التوفيق. 
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ظالم اجل�هلية، فلم يرفعوا له راأ�ًش� بل نمُِك�شوا على روؤو�شهم، ومل يفتحوا له عيًن� 
� وعمي�نً� نثۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى    بل خروا عليه �شمًّ
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ  

ېئ  مث  ]ف�شلت/44[.

ال�شم�ء بغيث منهمر  بقوم ج�دتهم  رب مثاًل للمرتددين املخ�دعني  و�شَ
يف ليلة ذات رعود وبروق. ف�أم� الغيث فلم يلقوا له ب�ًل، ومل ين�لوا منه نياًل. فال 
تلك  واأم�  زرًع� ول �شرًع�.  به  �شقوا  ثمرة، ول  به  ا�شتنبتوا  قطرة، ول  منه  �شربوا 
التقلب�ت اجلوية من الظلم�ت والرعد والربق فك�نت هي مث�ر اهتم�مهم، ومن�ط 
تفكريهم، ولذلك جعلوا يرت�شدونه�، ويدبرون اأمورهم على وفقه�، لب�شني لكل 

و�شه�: �شرًيا ت�رة، ووقوًف� ت�رة، واختف�ء ت�رة اأخرى. ح�ٍل لبمُ

ذلك مثل القراآن الذي اأنزله اهلل غيًث� حتي� به القلوب، وتنبت به ثمرات 
الأخالق الزكية والأعم�ل ال�ش�حلة؛ ثم ابتلى فيه املوؤمنني ب�جله�د وال�شرب وجعل 
بع�س  فم� ك�ن حظ  والن�شر.  الغلب  ال�شلم واحلرب، وبني  َوًل بني  دمُ الأي�م  لهم 
الن��س منه اإل اأن لب�شوا �شع�ره على جلودهم، دون اأن ي�شربوا حبه يف قلوبهم اأو 
يتذوقوا م� فيه من غذاء الأرواح والعقول، بل اأهمتهم اأنف�شهم و�شغلتهم حظوظهم 
الع�جلة، فح�شروا كل تفكريهم فيم� قد يحيط به من مغ�من ي�شون اإليه�، اأو مغ�رم 
يتقونه�، اأو م�آزق تقفهم منه موقف الروية والنتظ�ر؛ وهكذا �ش�روا يف التدين به 

� على ق�عدة الربح واخل�شر وال�شالمة الدنيوية: �شرًيا متعرًج� متقلًب� مبنيًّ
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فك�نوا اإذا راأوا َعَر�ًش� قريًب� و�شفًرا ق��شًدا وبرقت لهم )بروق) الأمل يف 
الغنيمة، �ش�روا مع املوؤمنني جبًن� اإىل جنب، واإذا دارت رح� احلرب وانق�شت 
)�شواعقه�) منذرة ب�ملوت والهزية اأخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو ق�ئلني 

نث  ڤ   ق�ئلني   الطريق  بع�س  من  رجعوا  اأو  ]الأحزاب/3)[  نث  ۈ  ٴۇ  ۋ مث 
ڤ  ڤ  ڤمث ]اآل عمران/67)[. حتى اإذا ك�نت الث�لثة فلم يلمحوا 
من الآم�ل ب�رقة ومل يتوقعوا من الآلم �ش�عقة، بل ا�شتبهت عليهم الأمور وتلبد 
اجلو ب�لغيوم؛ فهن�لك يقفون مرتب�شني ل يتقدمون ول يت�أخرون، ولكن يلزمون 

ڀ   پ   پ   نثٻ  ٻ   پ  پ   ال�شك  �شح�بة  تنق�شع  ريثم�  احلي�د  �شقة 
ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ  ٹمث  ]الن�ش�ء/44)[ نثڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ.ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  

ېمث   ]الن�ش�ء/72 وم� بعده�[.

ذلك اأبًدا داأب املن�فقني يف كل اأمرهم: اإن توقعوا ربًح� ع�جاًل التم�شوه 
يف اأي �شف وجدوه، واإن توقعوا اأذى كذلك تنكروا للفئة التي ين�لهم يف �شبيله� 
�شيء من املكروه. واإذا اأظلم عليهم الأمر ق�موا بعيًدا ل اإىل هوؤلء ول اإىل هوؤلء، 
اأم� الذي يوؤمن ب�هلل واليوم الآخر ف�إن له ِقْبلة واحدة يويل وجهه �شطره�، هي ِقْبلة 

احلق ل يخ�شى فيه� لومة لئم.
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ولي�ص يبايل حني ُيْقَتل م�صلًما       على اأي جنٍب كان يف اهلل م�صرُعْه

متبعيه  وو�شفت  اأهله،  هو  مب�  القراآن  و�شفت  اأن  بعد  املقدمة  متت  هن� 
الطوائف جميعه� راجع يف  اأن و�شف هذه  مب� ي�شتحقه. ول مرية  الًّ  وخم�لفيه كمُ
الهدى  اأهل  هم  متبعوه  يكون  الذي  ال�شيء  ف�إن  القراآن؛  على  الثن�ء  اإىل  امل�آل 
� وا�شًح� ل ريب  اإل حقًّ اأهل ال�شاللة واخل�شر ل يكون  والفالح، وخم�لفوه هم 

فيه.

فم� هو ذلك احلق الذي ل يتبعه اإل مهتد مفلح، ول يعر�س عنه اإل �ش�ل 
والغيث  الب�هر  ب�ل�شي�ء  الأمث�ل  له  الذي �شربت  هو ذلك احلق  م�  بل  خ��شر؟ 

الكثري؟

ل�شك اأن هذا كله ت�شويق اأي ت�شويق ل�شم�ع احلق�ئق التي يدعو القراآن 
الن��س اإليه�. ف�نظر على اأّي نحو �ش�ق بي�نه�.

لقد ك�ن ظ�هر ال�شي�ق يق�شي ب�أن يق�ل: اإن هذه احلق�ئق هي اأن يعبدوا 
ربهم وحده ويوؤمنوا بكت�به ونبيه )اإلخ) جرًي� على اأ�شلوب الغيبة الذي جرى عليه 
ل جمرى احلديث من الأخب�ر  يف و�شف الكت�ب، ويف و�شف الن��س. ولكنه حوَّ
والَغيبة اإىل النداء واملخ�طبة ق�ئاًل: نث ڱ  ڱ  ں  ں  مث ]البقرة/)2[.
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اأتعرف �شيًئ� من �شر هذا التحويل؟

الثالث  الطوائف  به  القراآن  و�شف  الذي  الدقيق  الو�شف  ذلك  اإن 
فبعد  ح�ل،  اإىل  ح�ل  من  ال�ش�مع  عند  نقلهم  قد  وخم�دعني«  وك�فرين  »متقني 
ال�ش�يف  الو�شف  ذلك  بعد  الآن  اأ�شبحوا  عنهم  احلديث  مبداأ  ّيًب� يف  غمُ ك�نوا  اأن 
ف��شتحقوا  منه  ين�دون  مك�ن  ويف  عني،  راأي  ك�أنهم  ال�ش�مع  خي�ل  يف  ح��شرين 
اأن يوجه احلديث اإليهم كم� يوجه اإىل احل��شرين يف احل�س وامل�ش�هدة. هذا من 
الن�حية الع�مة. واأم� من الن�حية الأخرى ف�إن هذه الأمث�ل البليغة التي �شربت يف 
�ش�أن املعر�شني خ��شة قد اأبرزتهم اأم�م ال�ش�مع يف �شورة حمزنة تبعث يف نف�شه 
اأقوى البواعث لن�شحهم وحتذيرهم، حتى اأنه ل ي�شفي �شدره اإل اأن ين�ديهم 
اأو ي�شمع من ين�ديهم: اأن افتحوا اأعينكم اأيه� القوم وتع�لوا اإىل طريق النج�ة؛ 

ڱ   ڱ   نث  النداء.  هذا  ل�شم�ع  ا�شتعداد  اأمت  النف�س  ا�شتعدت  وهكذا 
ں  ںمث      ]البقرة/)2[ الآي�ت اإىل اآخر املق�شد الأول.

املق�صد الأول من مقا�صد ال�صورة: يف خم�ص اآيات )25-21(

بثالثة  كله  الع�مل  اإىل  موجًه�   � قويًّ نداًء  ت�شمع  اخلم�س  الآي�ت  هذه  يف 
مط�لب:

))) اأن ل تعبدوا اإل اهلل ول ت�شركوا به �شيًئ�.
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)2) اأن اآمنوا بكت�به الذي نزله على عبده.

)3) اأن اتقوا األيم عذابه، وابتغوا جزيل ثوابه.

قد  تراه�  الإ�شالمية  للعقيدة  الثالثة  الأرك�ن  هي  الثالثة  املط�لب  هذه 
الغ�ية. وترى  اإىل  الوا�شطة،  اإىل  املبداأ،  الطبيعي: من  ترتيبه�  ب�شطت مرتبة على 
كل واحد من الركنني الأولني قد اأقيم على اأ�ش��س من الربه�ن العقلي الق�طع 
لكل �شبهة. اأم� الركن الث�لث فقد جيء به جمرًدا عن هذا النوع من الربه�ن، 
ولكنه نفخ فيه من روح الإله�ب وحتريك الوجدان ب�لتحذير والتب�شري م� ي�شد يف 

مو�شعه م�شد الربه�ن.

بره�ن  عن  غنى  وجدته يف  الركن  هذا  النظر يف  اأنعمت  اإذا  اأنك  على 
جديد بعد تقرر �ش�بقيه، اإذ هو منهم� مبنزلة النتيجة املنطقية من مقدم�ته�.

اأراأيت لو اأن َمِلًك� عظيم ال�شلط�ن ن�فذ احلكم وّجه اإليك �شفرًيا يحمل 
اأك�ن  بخ�مته،  املختوم  امللك  ال�شفري هو كت�ب  بيد  الذي  اأن  واأيقنت  منه،  ر�ش�لة 
يعوزك بره�ن جديد لتحقيق م� يحويه الكت�ب من عجيب الأنب�ء والنذر، بعدم� 

وقر يف نف�شك من العلم ب�أنه كالم َمن اإذا ق�ل �شدق واإذا وعد اأجنز؟

فكذلك ترى احلديث هن� عن ال�شمعي�ت جيء به مفّرًع� على م� تقرر 
والرباعة.نث ېئ  ېئ   احل�شن  يف  غ�ية  هو  التخل�س  من  وب�شرب  النبوات،  اأمر  يف 

ىئ.... ی   یمث ]البقرة/24[.
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عود على بدء: يف اأربع ع�صرة اآية )39-26(

)))  بداأ الكالم يف ال�شورة – كم� علمت – بو�شف القراآن مب� فيه من الهدى 
اإجم�ًل: فك�ن من احلق اأن يعود اإىل و�شف طريقة القراآن يف هذه الهداية، 
ليقول اإنه� هداية ك�ملة ب�لبي�ن الوايف ال�ش�مل لكل �شيء، ف�نظر كيف مّهد 

لهذا النتق�ل متهيًدا يت�شل من اأول ال�شورة اإىل هذا املو�شع:

للن��س  �شرب  �ش�فًي�  و�شًف�  الثالث  الفرق  فيه�  و�شف  فقد  املقدمة  اأم� 
اأمث�لهم، وحقق اأن الذين كفروا اتبعوا الب�طل، واأن الذين اآمنوا اتبعوا احلق من 

ربهم.

واأم� املق�شود فقد بني فيه اأن هلل وحده املثل الأعلى الذي ل ي�ش�ركه فيه 
�شيء من الأنداد، ثم و�شع فيه الفي�شل بني النبي واملتنبي بتلك املعجزة الع�ملية 
التي ل ي�شتطيع اأحد من دون اهلل اأن ي�أتي مبثله�، ثم ذكر مثل الن�ر التي اأعدت 

للك�فرين، ومثل اجلنة التي وعد املتقون.

فرتاه قد تن�ول يف هذه الأمث�ل �شروبً� �شتى من احلق�ئق علوية و�شفلية، 
م�دية ومعنوية... حتى ك�نت نه�ية احلديث اأْن عر�س م� يف اجلنة من اأنواع املتع 
املرء من ذكره�،  التي قد ي�شتحيي  ال�شخ�شية واجلن�شية؛ تلك املع�ين  واللذائذ 
اأنه احلق  وقد يخ�له� اجل�هل ن�بية عن �شنن اخلط�ب الإلهي الأعظم، غ�فاًل عن 
الذي ل ي�شتحيي من احلق، واأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته اإىل م�شتوى العقول 
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الب�شرية فيبني لهم كل م� يحت�جون اإىل بي�نه مم� يحبون اأو يكرهون، ومم� يرجون اأو 
يحذرون.

ا�شتنب�ط  اإىل  املتف�وتة  النم�ذج  هذه  ذكر  من  احلديث  ان�ش�ق  وهكذا 
ي�شرب  فهو  هدايته،  يف  القراآن  طريقة  هي  هذه  اأن  ببي�ن  منه�،  الكلية  الق�عدة 
الأمث�ل كله� ويبني احلق�ئق حلوه� ومره�، وا�شًع� كل �شيء يف مو�شعه، م�شمًي� 

نث  چ  چ  چ   راته�  قَّ َ اأو حممُ الأمور  بي�نه جالئل  يتن�ول يف  اأن  يب�يل  ب��شمه، ل  له 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌمث  ]البقرة/26[.

� اإن �ش�أن هذا الكت�ب يف تف�شيل احلق والب�طل وال�ش�ر والن�فع �ش�أن  حقًّ
ول  �شغرية  يغ�در  ل  وال�شيئ�ت؛ كالهم�  احل�شن�ت  تف�شيل  الأعم�ل يف  كت�ب 

كبرية اإل اأح�ش�ه�.

انق�ش�م  ذكر  اإىل  هن�ك  جر  قد  اإجم�ًل  ب�لهدى  القراآن  و�شف  اأن  وكم� 
الن��س يف قبول هدايته، واإىل النعي على من اأعر�س عنه، كذلك و�شف طريقته 

يف الهداية قد جره� هن� اإىل مثل هذا التق�شيم: نث  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
]البقرة/26[ واإىل النعي على ال�ش�لني بذكر م�ش�وئهم وتف�شيل  ڱ  ںمث  

نق�ئ�شهم نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث   ]البقرة/26[.
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وكم� اأن بي�ن اأو�ش�فهم هن�ك قد جالهم اأم�م ال�ش�مع يف �شورة حترك 
داعيته))) ل�شم�ع ندائهم ب�لن�شح والتعليم، كذلك بي�ن اأو�ش�فهم هن� قد ا�شتفز 

ۋ   ٴۇ   نث  والإنك�ر.  ب�لتعجيب  خم�طبتهم  �شم�ع  اإىل  النفو�س 
ۋمث  ]البقرة/28[... الآي�ت.

)2) وكذلك ع�د الكالم اإىل املق�شد الأول ب�أرك�نه الثالثة، ولكن يف ثوب جديد:

هن�  وت�شمعه  اهلل،  بعب�دة  ي�أمر  هن�ك  �شمعته  فقد  الأول)  الركن  )اأم� يف 
ينهى عن الكفر ب�هلل.

وهن�ك ذكرهم بنعمة اإيج�دهم جمملة، وهن� يذكرهم به� مف�شلة متممة، 
وهن�ك عرفهم بنعمة ت�شخري الأر�س وال�شم�ء لهم، وهن� يعرفهم بذلك يف �شيء 

من التف�شيل.

)واأم� يف الركن الث�ين) فقد ذكر هن�ك نبوة هذا النبي اخل�مت، وهن� يذكر 
اأمر  واأن  الر�شل،  بدًع� من  نبين� مل يكن  اأن  لنعلم  اآدم،  الأول  النبي  نبوة ذلك 
بذكر  البي�ن  لهذا  مهد  وقد  الإن�ش�ن.  بن�ش�أة  يت�شل  قدمي  اأمر  والنبوات  الت�شريع 
املالئكة، ذلك  �ش�أنه� من احلديث مع  وم� جرى يف  العجيبة  الن�ش�أة  تلك  ت�ريخ 
اهلل  اخت�ره  اإذ  الب�شري؛  النوع  بهذا  الإلهية  العن�ية  مزيد  على  الدال  احلديث 
خلالفة الأر�س واآثره على �ش�ئر اخللق بف�شيلة العلم، ليكون المتن�ن بذلك ج�رًي� 

))) داعيته: دوافعه. )م).
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مع المتن�ن ب�لنعم املذكورة يف الركن الأول على اأح�شن ن�شق، ثم ات�شل من هذا 
التف�شيل اإىل �شرح م� ن�ش�أ عنه من ح�شد اإبلي�س وعداوته القدية لالإن�ش�ن الأول 
وخم�دعته اإي�ه بو�ش�و�شه، وم� انتهى اإليه اأمر اخل�دع واملخدوع من ابتالئهم� وابتالء 
ذريتهم� ب�لتك�ليف. وهو – كم� ترى – حديث يطلب بع�شه بع�ًش�، وي�أخذ بع�شه 

ب�أعن�ق بع�س.

)واأم� الركن الث�لث) فقد راأيته هن�ك ي�شف اجلنة والن�ر مب� لهم� من و�شف 
رائع اأو مروع. وتراه هن� يكتفي عن و�شفهم� بذكر ا�شمهم� وتعيني اأهلهم� ن�ظًم� 
و�شع الأجزية مع و�شع التك�ليف يف �شلك واحد، ومتخل�ًش� اأح�شن تخل�س من 
اأحدهم� اإىل الآخر، بتقرير اأن اتب�ع التك�ليف اأو عدم اتب�عه� هو من�ط ال�شع�دة اأو 

ال�شق�وة يف العقبى))).

ولقد ختم الكالم هن� – كم� ختمه يف املقدمة – ب�ش�أن املخ�لفني متهيًدا 
املق�شد  وهو  الإ�شالم،  اإىل  ودعوتهم  منهم  فريق  نداء  اإىل  اأخرى  مرة  لالنتق�ل 

الث�ين.

املق�صد الثاين من مقا�صد ال�صورة: يف ثالث وع�صرين ومائة اآية )162-40(

املدينة  واأن  املدنية،  ال�شور  غرة  هي  ال�شورة  هذه  اأن  تعلم  اأن  بح�شبك 
هم جداًل يف دينهم مب� اأوتوه  ك�ن ي�شكنه� اأ�شد الن��س عداوة للذين اآمنوا، واأكرثمُ

))) العقبى: الع�قبة. )م).
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املوفورة  العن�ية  تلك  �شر  لتعرف  وذاك  هذا  تعلم  اأن  بح�شبك  قبلهم.  العلم  من 
بهذا اجل�نب من الدعوة، نعني دعوة بني اإ�شرائيل خ��شة بعد دعوة الن��س ع�مة، 
ولتعلم حكمة ذلك التب�شط يف احلديث معهم ت�رة، واحلديث عنهم ت�رة اأخرى، 

ب�ألوان تختلف هجوًم�، ودف�ًع�، وا�شتم�لة، وا�شتط�لة، اإىل م� بعد ن�شف ال�شورة.

و�شرتى حني تنتقل يف هذه الأح�ديث مرحلة مرحلة م� يلك قلبك من 
جم�ل نظ�مه� ودقة تق�شيمه�.

)بداأ) الكالم معهم ب�آية فذة )40) هي على قلة كلم�ته� ج�معة لأغرا�س 
اأن�ش�بهم ويذّكرهم ب�ش�بق  اأ�شم�ئهم واأ�شرف  ب�أحب  احلديث كله: ففيه� ين�ديهم 
بهم  نعمة اهلل عليهم اإجم�ًل، ويبني على ذلك دعوتهم اإىل الوف�ء بعهدهم، ويرغِّ

بهم. ويرهِّ

)ثم) رجع اإىل هذه الأغرا�س يف�شله� على تدّرج وبقدر معلوم، ف�شرح العهد 
الذي طلب منهم الوف�ء به، يف �شت اآي�ت ))4-46)، وَبنيَّ مقدار النعمة التي امنت 

فهم منه� يف اآية اأخرى )48). به� عليهم يف اآية )47)، ومقدار املخ�فة التي خوَّ

)ثم( ق�صم احلديث اإىل اأربعة اأق�صام:

)الق�شم الأول) يذكر فيه �ش�لفة اليهود))) منذ بعث فيهم مو�شى عليه ال�شالم.

))) �ش�لفة اليهود: م��شي اليهود. )م).
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)الق�شم الث�ين) يذكر فيه اأحوال املع��شرين منهم للبعثة املحمدية.

. لية امل�شلمني منذ اإبراهيم )الق�شم الث�لث) يذكر فيه اأوَّ

)الق�شم الرابع) يذكر فيه ح��شر امل�شلمني يف وقت البعثة.

1- ذكر �صالفة اليهود )74-49( 

اإ�شرائيل  بني  فيه�  يعّرف  اآي�ت  بثم�ين  الق�شم  هذا  اخلط�ب يف  ا�شتهل 
الت�ريخية  النعم  تلك  وهي  مرة،  بعد  مرة  عليهم  به�  امنت  التي  املنن  بتف��شيل 
القدية التي ات�شل اأثره� و�شرى نفعه� من الأ�شول اإىل الفروع، فجعل يذّكرهم 
ب�أي�م اهلل فيهم يوم اأجن�هم من اآل فرعون، ويوم اأجن�هم من اليم واأغرق اأعداءهم فيه، 
ويوم واعدهم ب�إنزال الكت�ب عليهم، ويوم حقق وعده ب�إنزاله، ويوم قبل توبتهم 
عن الردة وال�شرك ب�هلل، ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقرتاح العظ�ئم 
عليه، واإنه� لنعم جليلة »�ش�بقة للذنب ولحقة« تلنيِّ ذكراه� القلوب وحترك الهمم 

ل�شكر املنعم وامتث�ل اأمره.

وقبل اأن ينتقل من تذكريهم بتلك النعم اجلليلة املمُْطِمعة لل�ش�كرين يف 
املزيد، اإىل تذكريهم بجرائمهم وم� ح�ق بهم من �شروب النك�ل املوجبة لالمتث�ل 
والعتب�ر جعل بني احلديثني برزًخ� مزج فيه ذكر بع�س النعم بذكر م� ق�بلوه� به، 
الإعرا�س  رمز  فيه�  ي�شرية،  ب�لتف�تة  الربزخ  لل�شري على هذا  النف�س  اأعد  اأن  بعد 
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عليهم  ظلَّل  اإذ  ح�شًن�  مت�ًع�  كله  هذا  فوق  متعهم  تع�ىل  اأنه  فبني  الر�ش�،  وعدم 
ومن  يحت�شبون،  ل  من حيث  هنيًئ�  رزًق�  وال�شراب  الطع�م  من  ورزقهم  الغم�م، 
حيث ل كد ول ن�شب، فظلموا اأنف�شهم وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة ال�شكر 
والعن�ء،  الكدح  عي�شة  الن�عم  الرزق  ذلك  بدل  واقرتحوا  ولعًب�،  هزًوا  بتبديله� 

ف�ألزمهم اهلل م� التزموا و�شرب عليهم الذلة وامل�شكنة.

ب�ءوا  اأنهم  فذكر  والعقوب�ت،  املخ�لف�ت  لذكر  احلديث)))  �َس  حَمَ وهن� 
اأنه ا�شتثنى املوؤمنني  ب�آي�ت اهلل وقتلوا النبيني )غري  بغ�شب من اهلل لأنهم كفروا 
منهم من هذا الغ�شب) ومتردوا على اأوامر التوراة جملة حتى اأرغموا عليه�، ثم 
تولوا عنه� بعد ذلك حتى �ش�روا جديرين ب�أن ينزل بهم م� نزل ب�أهل ال�شبت لول 
ف�شل اهلل عليهم، واأنهم تب�طوؤوا يف تنفيذ اأمر نبيهم وبلغ بهم اجلهل مبق�م نبوته اأن 

ظنوا يف بع�س تبليغه عن ربه اأنه ه�زل فيه غري ج�د..

حلقة الت�صال بني الق�صمني الأول والثاين )74(

واأراد القراآن اأن ي�شل ح��شرهم مب��شيهم ف�نظر كيف و�شع بينهم� حلقة 
الت�ش�ل يف هذه الآية التي ختم به� الق�شم الأول. نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ڱ  ں    ں  ڻ  ڻمث  ]البقرة/74[ فقوله نثڱ  ڱ  ڱمث كلمة حددت 
ال�شتمرار  ط�بع  عليه  و�شعت  بذلك  ك�أنه�  نه�يته،  الق�شوة ومل حتدد  ت�ريخ  مبداأ 

�. )م). ))) حم�س احلديث: جعله خ�ل�ًش� وخمت�شًّ



224 224
النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن

قد  احلديث  اأن  يظن  حتى  ال�ش�مع  خي�ل  يف  والأجي�ل  الع�شور  يتخطى  وتركته 
اأ�شرف به على الع�شر احل��شر، ثم مل يلبث هذا الظن اأن ازداد قوة، ب�شيغة اجلملة 

ال�شمية يف قوله نث  ڱ  ںمث دون اأن يقول: فك�نت ك�حلج�رة.

ثم انظر كيف ك�ن انته�وؤه اإىل و�شف قلوبهم بهذا الو�شف توطئة لتغيري 
الأ�شلوب فيهم، ف�إن من يبلغ قلبه هذا احلد من الق�شوة التي ل لني فيه� ي�شبح 
اإىل  ن�بًي� عن احلكمة، وي�شري جديًرا ب�شرف اخلط�ب عنه  ا�شتمرار اخلط�ب معه 
�ش�أن  يف  معهم  احلديث  من  الكالم  �شينتقل  وهكذا  �شليم؛  قلب  له  ممن  غريه 

�شلفهم اإىل احلديث معن� يف �ش�أنهم اأنف�شهم.

2- ذكر اليهود املعا�صرين للبعثة )121-75(

افتتح الكالم يف هذا الق�شم بجملة طريفة لي�شت على �شنن م� قبله� وم� 
بعده� من ال�شرد الإخب�ري، جملة ا�شتفه�مية يكتنفه� حرف�ن عجيب�ن »اأحدهم�« 
يعيد اإىل الذاكرة كل م� م�شى من وق�ئع الق�شم الأول، »والآخر« يفتح الب�ب لكل 
م� ي�أتي من حوادث هذا الق�شم. وتقع هي بني الت�ريخني القدمي واحلديث موقع 

العربة امل�شتنبطة والنتيجة املقررة، بني اأ�شب�ب م�شت واأ�شب�ب ت�أتي نث  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائمث  ]البقرة/75[.

اإي�ن هوؤلء  م� ق�ش�شن�ه يطمع ط�مع يف  اأبعد كل  لن�:  تقول  الف�ء  فهذه 
القوم وهم الوارثون لذلك الت�ريخ امللوث؟ وهذه الواو تقول: »هذا. ولهم اأعم�ل 
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من دون ذلك هم له� ع�ملون..«.

ويعود ال�شرد الإخب�ري اإىل جمراه التف�شيلي، فيق�س علين� من م�ش�وئ 
ْبقي  اأو�ش�ف احل��شرين منهم ومنكرات اأف�عيلهم واأق�ويلهم زه�ء ع�شرين �شبًب� ل تمُ
فيه  ي�ش�ركهم  ك�ن  وم�  بهم   � ك�ن خمت�شًّ م�  منه�  �شواء  اإي�نهم،  لط�مع يف  مطمًع� 
غريهم من اأ�شالفهم اأو من الن�ش�رى اأو الوثنيني، ثم ل يدع زعًم� من مزاعمهم 

ى عليه مب� يليق به من الرد والتفنيد. اإل َقفَّ

»وقد بداأ هذا الو�شف« بتق�شيمهم اإىل فريقني: علم�ء يحرفون كالم اهلل 
ويتوا�شون بكتم�ن م� عندهم من العلم لئال يكون حجة عليهم، وجهالء اأميني 
هم اأ�ش�رى الأم�ين والأوه�م، و�شح�ي� الت�شليل والتلبي�س الذي ي�أتيه علم�وؤهم. 
فمن ذا الذي يطمع يف �شالح اأمة ج�هله� م�شلَّل خمدوع ي�أخذ ب��شم الدين م� 
لي�س بدين، وع�مله� م�شلِّل خ�دع يكتب الكت�ب بيده ويقول هذا من عند اهلل؟.

»وثنَّى« ببي�ن من�ش�أ اجرتائهم على كل موبقة، األ وهو غرورهم بزعمهم 
اأن الن�ر لن مت�شهم اإل اأي�ًم� معدودة. ولقد اأمر النبي اأن يو�شع هذا الزعم دح�ًش� 
واإبط�ًل، واأن يتدرج معهم يف هذه املج�دلة على درج�ت املنطق ال�شليم والبحث 
امل�شتقيم، فيبداأ مبط�لبتهم الربه�ن على م� زعموا، ثم ينق�شه ببي�ن خم�لفته لق�نون 
العدل الإلهي الذي ل يعرف �شيًئ� من الظلم ول املح�ب�ة لأحد، بل اخللق اأم�مه 
�شواء: كل امرئ رهني بعمله، ومن يعمل �شوًءا اأو ح�شًن� يجز به، ثم يع�ر�شه بقلب 
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الق�شية عليهم مبيًن� لهم اأنهم من اأولئك الذين ك�شبوا ال�شيئ�ت، واأح�طت بهم 
خطيئ�تهم: اأمل يوؤخذ عليكم امليث�ق بتقوى اهلل والإح�ش�ن اإىل الن��س فتوليتم؟ 
اأمل يوؤخذ عليكم امليث�ق برتك الإثم والعدوان ف�عتديتم؟ ثم اآمنتم ببع�س الكت�ب 
وكفرمت ببع�س، وحكمتم اأهواءكم يف ال�شرائع فكلم� ج�ءكم ر�شول مب� ل تهوى 

اأنف�شكم ا�شتكربمت.

احلق  �شم�ع  عن  ت�ش�ّمهم   -(- فذكر:  هن�تهم«  �ش�ئر  ذلك  اأتبع  »ثم 
اأنِزل على غريهم،  اأن قلوبهم مقفلة. -2- كفرهم ب�لكت�ب اجلديد لأنه  بدعوى 
ين�شرهم على  نبي  يد  ينتظرون ظهوره على  اإليه  م�شرئبة  اأعن�قهم  اأن ك�نت  بعد 
مع  وكفى،  عليهم  اأنزل  مب�  الإي�ن  وهو  بواجبهم  القي�م  دعواهم  امل�شركني. -3- 
اأنهم ك�فرون حتى مب� اأنزل عليهم، وتلك �ِشْن�ِشنتهم))) منذ عبدوا العجل واأمُ�ْشِربوا 
حبه يف قلوبهم. -4- زعمهم اأن لهم الدار الآخرة خ�ل�شة، ثم من�ق�شتهم اأنف�شهم 
يف ذلك بكراهتهم املوت و�شدة حر�شهم على احلي�ة. -5- عداوتهم جلربيل لأنه 
اأنزل بعلم اهلل. -6- تكرر نبذهم للعهود.  اإمن�  اأنه  اأنزل الكت�ب على غريهم، مع 
هم األ�شنتهم  -7- ا�شتغ�لهم بكتب ال�شحر وترك كتب اهلل وراء ظهورهم. -8- ليَّ
واإن  دينه  يف  والطعن  به  ال�شتهزاء  على  تنطوي  بكلمة)2)  الر�شول  خط�ب  يف 

))) �شن�شنتهم: ع�دتهم. )م).
)2) هي قول »راعن�« وهي كلمة ظ�هره� الأدب، ولكنه� يف العربية له� مع�ن اأخرى حمق�ء. ويف العربانية كلمة �شتم قريبة 
منه�؛ ف�إن لفظ »رع« عند اليهود معن�ه �شقي �شرير. ولفظ »راع« معن�ه ال�شر وال�شق�وة ف�إذا اأ�شيف اإىل �شمري املتكلمني 
�ش�ر بل�ش�نهم »راعينو«  ومعن�ه يف اخلط�ب اأنت �شرن� و�شقوتن�... ولعلهم واهلل اأعلم ك�نوا يلوون األ�شنتهم يف النطق= 
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كم�  واملقرتح�ت  الأ�شئلة  بكرثة  اإحراجه  منه�  يراد  اأو  له،  التعظيم  ظ�هره�  ك�ن 
�شئل مو�شى من قبل »وقد �شيق هذا يف ق�لب حتذير املوؤمنني من اأن يقولوا تلك 
الكلمة«. -9- حقدهم واأثرتهم هم و�ش�ئر املخ�لفني من اأهل الكت�ب وامل�شركني 
وكراهيتهم اأن ينزل الوحي على غريهم، مع اأن هلل اأن يخت�س بنبوته من ي�ش�ء، وله 
اأن ين�شخ �شريعة وي�أتي ب�شريعة اأخرى مثله� اأو خري منه�. -0)- رغبة كثري منهم 
يف اأن يردوا املوؤمنني كف�ًرا. -))- زعم كل من اليهود والن�ش�رى اأنه لن يدخل 
اأخته�  الط�ئفتني يف  بره�ن. -2)- طعن كلت�  بغري  يتمنونه�  اأم�ين  اجلنة غريهم، 
بقول اليهود: لي�شت الن�ش�رى على �شيء، وقول الن�ش�رى: لي�شت اليهود على 
�شيء، وطعن امل�شركني يف كلتيهم�. -3)- ا�شرتاك الطوائف الثالث يف ال�شعي 
لإخالء امل�ش�جد من ذكر اهلل. -4)- ا�شرتاكهم يف اجلهل ب�هلل ون�شبتهم الولد 
بغري  اهلل  يكلمهم  ب�لر�شل حتى  الإي�ن  عن  التوقف  ا�شرتاكهم يف   -(5- اإليه. 

وا�شطة اأو ينزل عليهم اآية ملجئة.

»ثم ختم هذه الهن�ت« ب�أدع�ه� اإىل الي�أ�س من اإي�نهم، وهو اأنهم يطمعون 
اإىل  ا�شتتب�عهم  اأهوائهم، فكيف يطمع هو يف  اتب�ع  اإىل  نف�شه  الر�شول  يف حتويل 

=به� ليقربوه� من ال�شيغة العربية �شرًتا لنيتهم واكتف�ء ب�لرمز املفهوم فيم� بينهم. ف�أمر اهلل املوؤمنني اأن يخ�طبوا الر�شول 
بقول »انظرن�« حتى ل يجد املن�فقون �شبياًل اإىل التالعب بلفظ ذي وجهني. واأي�ًش� ف�إن »راعن�« كلمة يقوله� ال�ش�ئل 
امل�شتق�شي يطلب به� اإ�شغ�ء امل�شئول اإليه حتى يفرغ هو من اأ�شئلته. وتلك ع�دة اليهود عند اإكث�رهم من ال�شوؤال. 
ف�أمر اهلل املوؤمنني اأن يح�فظوا على ح�شن ال�شتم�ع حتى ل يحت�جوا اإىل ال�شوؤال، واأن يقولوا »انظرن�« وهي كلمة 

يقوله� املتعلم اإذا اأراد التثبت مم� يق�ل له ل الزي�دة عليه.
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داه؟ كال ولكن ح�شبه اأن الرا�شخني يف العلم منهم وهم الذين يتلون الكت�ب  همُ
حق تالوته يوؤمنون بهذا الهدى الذي ج�ء به، والك�فرون هم اخل��شرون.

3- ذكر قدامى امل�صلمني من لدن اإبراهيم )134-122(

�ش�أن امل�شلح احلكيم يف دعوته �ش�أن الزارع، يبداأ ب�لأر�س فيقتلع اأ�شواكه� 
اأو يغر�س فيه�  البذور ال�ش�حلة  اأن يلقي فيه�  وينقيه� من ح�ش�ئ�شه� ال�ش�رة قبل 
الب�طل  عن  فيلويه�  ب�لنفو�س  يبداأ  احلكيم  الداعي  وكذلك  الن�فعة،  الأ�شج�ر 
اأحدهم�  يف  يقوم  دوران  فهذان  والهدى.  احلق  طريق  اإىل  يوجهه�  ثم  والف�ش�د، 
يف  الكالم  راأيت  قد  واأنت  والتحلية،  ب�لتكميل  الث�ين  ويف  والتخلية،  ب�لتطهري 
دعوة بني اإ�شرائيل قد م�شى اإىل هذا احلّد يف بي�ن عوج الطريق الذي ي�شلكونه، 
وراأيته قد اأو�شع البي�ن يف ذلك حتى اأتى على نه�ية الدور الأول: األي�س من احلق 

اإًذا اأن يبداأ الدور الث�ين فيبني الطريق ال�شوي الذي يجب اأن ي�شلكوه؟

ثم راأيت كيف اختتم البي�ن ال�ش�بق بذكر هدى اهلل والعلم الذي عّلمه 
يتلون  الذين  وهم  الكت�ب،  اأهل  من  به  اإي�نهم  يرجى  الذي  الفريق  وذكر  لنبيه 
النف�س منه على  نف�شه مطلًع� ت�شرف  األي�س هذا الختت�م  الكت�ب حق تالوته، 

هذا الفتت�ح؟

ثم راأيت احلديث يف الدور الأول منق�شًم� اإىل ق�شمني: ق�شم يتحدث فيه 
عن م��شي اليهود وق�شم يتحدث فيه عن ح��شرهم. األ يكون من ح�شن التق�بل 
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اأن يق�شم احلديث الث�ين اإىل الق�شمني: عن م��شي امل�شلمني وعن ح��شرهم؟

ذلك هو م� تراه فيم� يلي:

بل �شرتى م� هو اأمت مق�بلة وم�ش�كلة، ف�شيجري الكالم يف الق�شم الأول 
�شنن  الث�ين على  الق�شم  والكالم يف  اإ�شرائيل،  بني  مع  هن� على �شنن اخلط�ب 

التحدث عنهم، كم� جرى هن�لك يف الق�شمني �شواء.

اأول  بهم�  ر  �شدَّ اللتني  الكريتني  الآيتني  ترى  اأنك  كله  هذا  من  واأكرب 
ر بهم� اأول احلديث هن�، ليدعوهم اإىل اعتن�ق احلق مبثل م�  احلديث هن�ك قد �شدَّ
دع�هم به اإىل اجتن�ب الب�طل، وليتقرر يف نف�س ال�ش�مع من اأول الأمر اأن احلديث 
عدٌل  هو  جديد  ومبعنى  الطريق،  ذلك  يق�بل  طريق  يف  ولكن  بداأ،  كم�  �شيعود 

لذلك املعنى القدمي نث ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک.ک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ں  ڻ  ڻ  ڻ   . ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ...  مث  ]البقرة/22) وم� بعده�[.

وهكذا اأن�ش�أ يدعو بني اإ�شرائيل اإىل طريق ال�شلف ال�ش�لح، ل ب�أ�شلوب 
ق�ش�شي  ب�أ�شلوب  بل  فيهم،  ينجع  فلم  قبل  من  جرَّب  الذي  والتحري�س  الأمر 
جذاب يعر�س فيه ذلك الت�ريخ املجيد لإبراهيم  واأبن�ئه واأحف�ده يف الع�شور 
الذهبية التي ل يختلف اأحد من اأهل الكت�ب ول امل�شركني يف تعظيمه� وحمبته� 
التي  العذبة  الكلمة  تلك  جميًع�  ل�ش�نهم  على  »مكرًرا  اإليه�  النت�ش�ب  وحمبة 
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بنيه؛  به�  واأحف�ده يو�شي كل منهم  اأبن�وؤه  فتوارثه�  ب�قية يف عقبه  اإبراهيم  تركه� 
كلمة: »الإ�شالم هلل رب الع�ملني«.

اأن  ين�شى  للن��س ل  واإم�مته    اإبراهيم  لت�ريخ  اأثن�ء عر�شه  وتراه يف 
يحكي كلم�ته التي دع� به ربه اأن يجعل من ذريته اإم�ًم� للن��س كم� جعله هو.

املعظم  البيت  ببن�ء  اإ�شم�عيل  وابنه  اإبراهيم  قي�م  يروي  حني  تراه  ثم 
الذي جعله اهلل حراًم� اآمًن� ومث�بًة))) للن��س وِقبلًة ل�شالتهم، ل ين�شى اأن يحكي 
ت�شرعهم� اإىل اهلل اأن يجعل من ذريتهم� اأمة م�شلمة، واأن يبعث فيهم ر�شوًل منهم 
يعلمهم ويزكيهم، ممّهًدا بهذا وذاك لتقرير تلك ال�شلة الت�ريخية املتينة التي تربط 
بل  الن�شبية فح�شب،  ة  البنوَّ �شلة  اجلليلني، ل  النبيني  بذينك  واأمته  النبي  هذا 
�شلة املبداأ ورابطة الوحدة الدينية اأي�ًش�، فهم من ذريتهم�، ووجودهم حتقيق لقبول 

هم مث�بتهم�. دعوتهم�، وِملَّتهم ملَّتهم�؛ وِقبَلتهم ِقْبَلتهم� ومث�بتهم يف ِحجِّ

ومقرًرا يف الوقت نف�شه انقط�ع مثل هذه الن�شبة امل�شرفة عن اليهود الذين 
ِتهم� منحرفون ولو�شيتهم� خم�لفون.  ينت�شبون ب�لبنّوة لإبراهيم ويعقوب، وهم عن ِملَّ

فم�ذا يغني الن�شب عن الأدب؟ ومن بط�أ به عمله مل ي�شرع به ن�شبه نث ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ  مث  ]البقرة/34)[.

))) مث�بة: مرجًع� وملج�أً. )م).
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4-  ذكر حا�صر امل�صلمني وقت البعثة )162-135(

اإىل  التلويح  من  الكالم  وخرج  ال�شلف،  بذكر  اخللف  ذكر  وات�شل 
الت�شريح، ف�أقبل يقرر – يف جالء – �شلة هذه الأمة امل�شلمة بتلك الأمة ال�ش�حلة 
ِته� ويف اأهم فروعه�، ويق�س علين� م� يح�وله �شفه�ء الأحالم من بني  يف اأ�شول ِملَّ
اإ�شرائيل وغريهم حلرم�ن امل�شلمني من تلك ال�شلة، وذلك بدعوتهم امل�شلمني اإىل 
اتب�ع ملتهم ت�رة، وب�لطعن يف قبلتهم ت�رة اأخرى، ويكر على كلت� املح�ولتني ب�لهدم 

وال�شتئ�ش�ل.

وقد راأيت احلديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة اإبراهيم بذكر قبلته ف�نظر 
� مل� يبني عليه هن� من ذكر ملة امل�شلمني وذكر قبلتهم. كيف ك�ن ذلك ت�أ�شي�ًش� قويًّ

ق�ل يف �ش�أن املّلة: اإن اأهل الكت�ب يدعونكم – بعد هذا البي�ن – اأن 
فوهم جلية  اإبراهيم حنيًف� وعرِّ نتبع ملة  اأو ن�ش�رى. فقولوا لهم: بل  تكونوا هوًدا 
النبيني ل  اأنزل على  م�  بكل  واإي�ن  ب�هلل  اإي�ن  واأنه�  احلنيفية  امللة  الأمر يف هذه 
نفرق بني اأحد منهم؛ هذه عقيدتن� بي�ش�ء ن��شعة ف�أي ركنيه� تنقمون من�؟ ويف 
اأيه� تخ��شمونن�؟ اأيف اهلل وهو ربن� وربكم؟ اأم يف اإبراهيم وبنيه وهم ك�نوا هوًدا اأو 

ن�ش�رى؟ نث ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          
يئ  مث   ]البقرة/34)[.
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وك�ن هذا الرتديد وحده ك�فًي� لإفح�مهم واإغالق الب�ب يف وجوههم من 
هذه الن�حية، اإذ تبني اأن اأ�شول هذه امللة اأمنع من اأن تقبل اجلدال يف �شيء منه�.

»الكعبة  م�ش�ألة  يف  الأخرى  حم�ولتهم  اإبط�ل  اإىل  و�شيًك�  عنه�  ف�نتقل 
واأظهره�  اأعظم �شع�ئر الإ�شالم  ب�شعريتني هم�  العمل  التي عليه� يدور  املعظمة« 
ب�تخ�ذ  الدين  يف  الأ�شيل  الأ�شل  من  له�  م�  تقرر  قد  والتي  واحلج«،  »ال�شالة 
لإ�شك�ت  ك�فًي�  يكن  مل  هذا  ولكن  وم�شلى.  مث�بة  اإي�ه�  واإ�شم�عيل  اإبراهيم 
ك�نوا  التي  الِقبلة  وتركهم  اإليه�  امل�شلمني  حتول  من  اتخذوا  الذين   - املج�دلني 
عليه� - مطعًن� على النبوة فتنوا به بع�س �شعف�ء املوؤمنني، فم�شت احل�جة اإىل مزيد 
ب�شط يف �ش�أنه� تتقرر به احلجة وتدح�س به ال�شبهة؛ ولذلك تراه يوجه اإليه� اأكرب 

ال�شطرين من عن�يته:

في�أمر النبي ب�دئ ذي بدء اأن يجيب املت�ش�ئلني عن حكمة هذا التحويل 
جواب عزة واإب�ء يرد الأمر فيه اإىل من ل ي�ش�أل عم� يفعل، ق�ئاًل لهم: اإن اجله�ت 

كله� �شواء يوجهن� اهلل منه� اإىل م� ي�ش�ء وهو الذي يهدي اإىل ال�شراط امل�شتقيم.

يف  اأخرى،  ت�رة  مًع�  وي�أمرهم�  ت�رة  واملوؤمنني  ت�رة،  النبي  ي�أمر  اأخذ  ثم 
اأ�شلوب موؤكد مف�شل اأن يثبتوا على هذه القبلة، حيث هم ويف كل مك�ن يقيمون 

فيه ح�شًرا، ويف كل مك�ن يخرجون منه �شفًرا.
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وطفق ينرث يف ت�ش�عيف هذه الأوامر املوؤكدة م� �ش�ء من تعريف ب�أ�شرار 
الت�شريع القدمي واجلديد، فيقول اإن ت�شريع تلك القبلة الوقتية م� ك�ن اإل اختب�ًرا 
ت�شريع  واأم�  عقبيه،  على  ينقلب  ممن  الر�شول  يتبع  من  ليتبني  امله�جرين  لإي�ن 
هذه القبلة الب�قية ف�إنه ينطوي على احلكم الب�لغة واملق��شد اجلليلة، فهي القبلة 
اأيه�  ي�  تر�ش�ه�  التي  القبلة  الو�شطى، وهي  الأمة  اأيته�  بكم  تليق  التي  الو�شطى 
النبي، والتي ط�مل� قلبت وجهك يف ال�شم�ء م�شت�شرًف� اإىل الوحي به�، وهي القبلة 
التي يعلم اأهل الكت�ب اأنه� احلق من ربهم واإن ك�نوا يكتمون ذلك ح�شًدا وعن�ًدا، 
وهي القبلة التي ي�شهد اهلل ب�أنه� احلق من عنده، واأخرًيا هي القبلة التي ل يبقى 
اأم� الظ�ملون فلن ينقطع جدالهم يف �ش�أنه� م�  لأحد من املن�شفني حجة عليكم. 
اأنف�شكم على الت�شحية يف  نوا  بقيت عدواتهم لكم: ولكن ل تخ�شوهم، بل َوطِّ
�شبيل اهلل، وا�شربوا ول حتزنوا على من �شيقتل منكم يف هذه ال�شبيل، ف�إن املوت 

فيه� هو احلي�ة الب�قية.

التي يف  ال�شع�ئر  ا عن  لي�س �شدًّ القبلة  اأن اجلدال يف هذه  اإىل  اأوم�أ  ثم 
داخل امل�شجد احلرام فح�شب، بل هو كذلك �شد عم� حوله من ال�شع�ئر نثڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژمث  ]البقرة/58)[.

ثم اأكد اأمر ه�تني ال�شعريتني على نحو م� اأكد اأمر القبلة ب�لتعري�س ب�أهل 
اأنزله اهلل  الكت�ب الذين يعلمون اأ�شلهم� يف ت�ريخ اإبراهيم؛ ولكنهم يكتمون م� 

من البين�ت وهم يعلمون.
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اإ�شرائيل  بني  دعوة  القراآن يف  �شلكه�  التي  الأربع  املراحل  هذه  اأراأيت 
كيف رتبه� مرحلة مرحلة وكيف �ش�ر يف كل مرحلة منه� خطوة خطوة.

كيف  لتنظر  منه�،  الأخرية  املرحلة  هذه  اإىل  اأخرى  كرة  الب�شر  ف�رجع 
بني  ات�ش�ل  حلقة  وجعله�  خمتلفني،  غر�شني  لتحقيق  هذا  موقعه�  ا�شتخدم 
واملوؤمنني يف خ��شة  للنبي  اهلل  من  من�ج�ة  فهي يف جملته�  متن�ئيني.  مق�شدين 
َن كل  �ش�أنهم وفيم� يعنيهم من اأمر دينهم، ولكنه جعل هذه النجوى طرفني، لوَّ
ِدر. طرف منه� بلون املق�شد الذي يت�شل به، ف�لتقى املق�شدان فيه� على اأمر قد قمُ

اأمل تر كيف بداأه� ب�أن ق�س على املوؤمنني مق�لة اأعدائهم يف بع�س حق�ئق 
الإ�شالم، وعمد اإىل هذه احلق�ئق التي مت�روا فيه� فجعل ي�شح غب�ر ال�شبهة عن 
وجهه� حتى جاله� بي�ش�ء للن�ظرين؟ فك�نت هذه البداية كم� ترى نه�ية لتلك 

املع�رك الطويلة التي حورب فيه� الب�طل يف كل ميدان.

تلك  على  املوؤمنني  اأقدام  يثبت  فجعل  احلديث  �ش�ق  كيف  راأيت  ثم 
اآية.. اأفال  احلق�ئق النظرية والعملية، ويحر�شهم على ال�شتم�ش�ك به� يف غري م� 
تع�ليم  اإىل  املوؤمنني  هداية  به  يراد  بعده�  ملق�شد جديد  بداية  النه�ية  هذه  تكون 

الإ�شالم مف�شلة؟

بلى .. اإن ذلك هو م� توحي به �شي�قة هذه النجوى املتوا�شلة، التي مدت 
ا، وحولت جمرى احلديث معهم رويًدا رويًدا، حتى �ش�ر  يف خط�ب املوؤمنني مدًّ
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�: اأن قد فرغن� اليوم من  �، ي�شمع يف طيه� نداء خفيًّ كل من األقى �شمعه اإليه� مليًّ
الأعداء جه�ًدا، واأقبلن� على الأولي�ء تعليًم� واإر�ش�ًدا، واأن قد طوين� كت�ب الفج�ر، 
وجئن� نفتتح كت�ب الأبرار، واأن هذه ال�شفحة الأخرية من دعوة بني اإ�شرائيل مل 
تكن اإل طليعة من كت�ئب احلق، تنبئ اأن �شيتلوه� جي�شه اجلرار، اأو �شع�عة من 
فجر الهدى �شيتحول الزم�ن به� من �شواد الليل اإىل بي��س النه�ر؛ األ ترى امليدان 
قد اأ�شبح خ�لًي� من تلك الأ�شب�ح الإ�شرائيلية التي ك�نت ترتاءى لك يف ظالم 

الب�طل ته�جمه� وته�جمك؟ هل حت�س منهم من اأحد اأو ت�شمع لهم ركًزا؟

اأو ل ترى هذه الأ�شعة الأوىل من �شم�س ال�شريعة الإ�شالمية قد انبعثت 
الكربى  فروعه�  من  ط�ئفة  تتبعه�  نظرية،  ج�معة  اأ�شول  بع�ًش�.  بع�شه�  ي�شوق 
العملية.. اأمل ي�أِْن ل�ش�ئر الفروع اأن جتيء من خلفه� حتى تبلغ ال�شم�س �شح�ه�؟

اأقبلت  اأنه�  فلو  مف�شلة.  الإ�شالم  �شرائع  ل�شم�ع  الآذان  تفتحت  هكذا 
ا و�شرًدا م� ح�شبن� احلديث عنه� حديًث� مقت�شًب�. علين� الآن عدًّ

بح�ج�ت  واأرفقه�  البي�نية  املوازين  اأدق  على  و�شع  وقد  القراآن،  لكن 
النفو�س، مل ي�ش�أ اأن يهجم على املق�شود مكتفًي� بهذا التمهيد، بل اأراد اأن يقدم 
بني يديه �شقة ت�شتجم النف�س فيه� من ذلك ال�شفر البعيد، وت�أخذ اأهبته� لرحلة 

اأخرى اإىل ذلك املق�شد اجلديد، ف�نظر فيم� يلي:
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املدخل اإىل املق�صد الثالث: يف خم�ص ع�صرة اآية )177-163(

والدار  الب�ب  بني  الدهليز  مبث�بة  هي  الكرية،  الآي�ت  من  وع�شر  نيف 
املعبود.  تقرير وحدة اخل�لق  الأوىل«  ال�ش�ئر يف خطوات ثالث: »اخلطوة  يقطعه� 
»اخلطوة الث�نية« تقرير وحدة الآمر املط�ع. »اخلطوة الث�لثة« فهر�س اإجم�يل لالأوامر 

والط�ع�ت املطلوبة.

»اخلطوة الأوىل« تقرير وحدة اخلالق املعبود

لقد ج�ءت هذه اخلطوة يف اأ�شد اأوق�ت احل�جة اإليه� بني �ش�بقه� ولحقه�، 
ف�إن م� م�شى من تعظيم اأمر الكعبة واملق�م وال�شف� واملروة ك�ن من �ش�أنه اأن يلقي يف 
روع احلديث العهد ب�لإ�شالم معنى من مع�ين الوثنية الأوىل يف تعظيم الأحج�ر 
واملواد، ول�شيم� وهذه الأم�كن املقد�شة ك�نت يومئذ مب�ءة))) لالأ�شن�م والأن�ش�ب 
واأل  وتقييد،  حتديد  دون  التعظيم  هذا  يرتك  األ  فوجب  فوقه�،  ومن  حوله�  من 
قي�م  اأن  يف  �شك  يبقى  ل  واإبع�د، حتى  دفع  دون  النف�شية  اخللج�ت  هذه  نرتك 
امل�شلني عند مق�م اإبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة، ومت�شح الط�ئفني ب�أرك�نه�، 
وطواف احلج�ج واملعتمرين بني ال�شف� واملروة، كل اأولئك ل يق�شد به الإ�شالم 
توجيه القلوب اإىل هذه الأحج�ر والآث�ر تزلًف� بعب�دته� اأو رج�ء لرحمته� اأو طلًب� 
ل�شف�عته�، واإمن� يق�شد تعظيم الإله احلق وامتث�ل اأمره بعب�دته يف مواطن رحمته 
ومظ�ن بركته، التي تنزلت فيه� على عب�ده ال�ش�حلني من قبل، ثم جتديد ذكرى 

 ))) مب�ءة: منزل. )م).
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اأولئك ال�ش�حلني يف النفو�س، ومتكني حمبتهم يف القلوب، ب�قتف�ء اآث�رهم، والت�أ�شي 
بحرك�تهم و�شكن�تهم، حتى يت�شل ح��شر الأمة مب��شيه�، وحتى تنتظم منه� اأمة 
واحدة تدور حول حمور واحد، وتتجه اإىل مق�شد واحد هو اأعلى املق��شد واأ�شم�ه� 
نث ی  ی           ی حئ      مئ       ىئ     يئمث  ]البقرة/63)[ اأتدرون من هو..؟ اإنه لي�س 
»الرحمن  ولكنه  اإبراهيم،  مق�م  ول  اإبراهيم  لي�س  واملروة،  ال�شف�  ولي�س  الكعبة 

الرحيم« الذي و�شع كل �شيء رحمة ونعمة نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ...  
كله: ل  والب�أ�س  كله�  القوة  بيده  والذي  ]البقرة/64)[  ڃ  چ  چمث  

يمَُعذب عذابه اأحد ول يوثق وث�قه اأحد نثک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱمث  ]البقرة/65)[.

هذا من ج�نب املق�شد الذي وقع الفراغ منه.

اأ�ش��ًش�  اأقبلن� عليه ف�إن هذه اخلطوة ك�نت  واأم� من ج�نب املق�شد الذي 
وتقدمة لبد منه� قبل ال�شروع يف تف�شيل الأحك�م العملية، لتكون توجيًه� لالأنظ�ر 
اإىل الن�حية التي ينبغي اأن يتلقى منه� اخلط�ب يف �ش�أن تلك الأحك�م. ذلك اأن 
املرء اإذا عرف له �شيًدا واحًدا واأ�شلم وجهه اإليه وجب األ ي�شدر اإل عن اأمره ول 
ي�أخذ الت�شريع اإل من يده. ومن ك�نت له اأرب�ب متفرقون، وتن�زعت فيه �شرك�ء 
مت�ش�ك�شون تق��ش�ه كل واحد منهم ن�شيبه من ط�عته، وكرثت عليه م�ش�در الأمر 
واأمر  وامل�شتحدثة،  املوروثة  والعوائد  للعرف  واأمر  والع�شرية،  لالآب�ء  ف�أمر  املط�ع؛ 

لل�ش�دة والكرباء، واأمر لل�شي�طني والأهواء.. ولذلك عززه� ب�خلطوة الث�نية.
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)اخلطوة الثانية( تقرير وحدة الآمر املطاع

وهي ركن من عقيدة التوحيد يف الإ�شالم، فكم� اأن من اأ�شل التوحيد 
وال�شر  والرزق  اخللق  بيده  الذي  الرحمن  دون  من  اإلًه�  عب�دتك  يف  تتخذ  األَّ 
والنفع، كذلك من اأ�شل التوحيد األ جتعل لغريه حكًم� يف �ش�ئر ت�شرف�تك، بل 
اأحله اهلل،  اإل له، واأن بيده وحده الأمر والنهي، واحلالل م�  اأن ل حكم  تعتقد 
مه اهلل، ومن ا�شتحل حرامه اأو حرم حالله فقد كفر. وكم� اأنه ل  واحلرام م� حرَّ
يليق اأن يكون هو اخل�لق ويعبد غريه، والرازق وي�شكر غريه، ل يليق اأن يكون هو 

نث ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    احل�كم ويط�ع غريه: 
ۇئ  ۆئمث ]البقرة/68)[.

ولقد �شلك يف تقرير هذه الوحدة الت�شريعية نحًوا من م�شلكه يف تقرير 
وحدة الإلهية.

يف  الك�ملة  ورحمته  ال�ش�ملة  اهلل  بنعمة  الن��س  اإىل  تعرف  ب�أن  »فبداأه�« 
اإنه يف �شعة الختي�ر مل يحرم عليهم من  اإذ  �شهولة ال�شريعة ومالءمته� للفطرة، 
الطع�م اإل اأربعة اأ�شي�ء كله� رج�س خبيث، واأحلَّ لهم م� وراء ذلك اأن ينتفعوا 
ب�ش�ئر م� يف الأر�س من احلالل الطيب، ويف �شيق ال�شطرار جعل املحظورات 

نثڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں   احلرج  مرفوًع� عنه�  مب�ح�ت  تنقلب  كله� 
تلييًن�  الأ�شلوب  بهذا  ون�هيك  ]البقرة/73)[،  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہمث  
يحل  اأفمن  بعب�ده.  الرءوف  الرب  هذا  لأمر  اخل�شوع  على  له�  وحماًل  للقلوب 
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لكم الطيب�ت ويحرم عليكم اخلب�ئث اأحق اأن يط�ع، اأم من نث ىئ  ىئ    ىئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ     مث  ]البقرة/69)[؟ اأفمن يهدي اإىل 
احلق اأحق اأن يتبع، اأم من نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹمث  ]البقرة/70)[؟

»ثم ختمه�« بتعريفهم مبلغ غ�شبه وانتق�مه ممن يكتم اأمره ونهيه ويبدلهم� 
ۆ   ۇ    ۇ   نثڭ   وال�شحت  الر�ش�  ذلك  على  وي�أخذ  ونهى،  اأمر  م�  بغري 
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ې  ېمث  ]البقرة/74)[.

املط�عم  اختي�ر حديث  وجه  ت�أمل يف  اإذا  التقرير  هذا  منهج  والن�ظر يف 
واملك��شب من بني �شروب احلالل واحلرام يرى من لط�ئف موقعه هن� م� يعرف 
به اأنه هو العروة الوثقى التي �شد به� وث�ق البي�ن، و�شدت به� الفروج بني خطواته 

ال�ش�بقة والالحقة.

اإليه� احلديث  الفروع التي �شينتقل  اأحد تلك  فهو من الوجهة العملية 
عم� قريب فذكره ه�هن� يعد اإ�شع�ًرا بقرب ال�شروع يف املق�شد اجلديد، ثم هو من 
� وثيًق� بعقيدة التوحيد التي هو ب�شدده�،  اجلهة العتق�دية يت�شل ات�ش�ًل ت�ريخيًّ
ف�أزلهم  ال�شيط�ن  اتبعوا خطوات  مل�  وكت�بيني  وثنيني  من  اجل�هلية  اأهل  اأن  ذلك 
عن توحيد املعبود حتى اتخذوا من دون اهلل اأنداًدا يحبونهم كحب اهلل مل يطل 
عليهم الأمد حتى فتح لهم ب�ب الت�شريك يف الت�شريع بعد الت�شريك يف العب�دة؛ 
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عند  جعلوا  بل  حرامه�،  ويحلون  حالله�  والأنع�م  احلرث  من  يحرمون  فجعلوا 
ذبح اأنع�مهم يهلون به� لغري اهلل – يهتفون ب�أ�شم�ء اآلهتهم – وي�شتحلون طعمته� 

بذلك، فجمعوا فيه� بني مف��شد ثالث، املع�شية والبدعة وال�شرك الأكرب.

وك�أن ب�ب التحرمي والتحليل يف املط�عم واملك��شب ك�ن هو اأول ب�ب فتح 
يف اجل�هلية للت�شريع بغري اإذن اهلل، ولذلك ك�ن هو اأول ب�ب �شده القراآن بعد ب�ب 
ال�شرك الأكرب. فرتى النهي عنه والن�س عليه وبي�ن احلق فيه ت�لًي� لذكر العق�ئد 

حتى يف ال�شور املكية ك�شورة))) الأنع�م، والأعراف، ويون�س، والنحل، وغريه�.

عدًل  وقع  التوحيد  ذكر  �شي�ق  اأن جميئه يف  هن� ح�شًن�  موقعه  زاد  ومم� 
ملجيء حكم القبلة يف �شي�ق ذكر ملة اإبراهيم، فكالهم� فرع عظيم يت�شل ب�أ�شل 
وعيد  من  هن�ك  به  ختم  م�  مبثل  �ش�أنه  يف  الكالم  ختم  كيف  ترى  األ  عظيم. 
ترى  ل  اأو  ]البقرة/74)[؟  ھمث   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   نث  املع�ندين 
كيف اأن الإ�شالم جعل م�ش�ألتي القبلة والذب�ئح كلتيهم� من ال�شع�ئر التي يتميز 
به� امل�شلم عن غريه؟ كم� يتميز ب�ل�شه�دة وال�شالة »من �شلى �شالتن�، وا�شتقبل 

قبلتن�، واأكل ذبيحتن� فذلك امل�شلم الذي له ذمة اهلل ور�شوله«.

نث ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  مث  قوله  اأوله�  اآية  �شبًع� وع�شرين  الأنع�م  �شورة  اقراأ يف   (((
]36)-62)[، ويف �شورة الأعراف قوله نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤمث ])3[، وقوله نث ھ  ے  

نث ڱ  ڱ  ں  ں   قوله   يون�س  �شورة  ]69)[، ويف  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇمث  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہمث   ]59[، ويف �شورة النحل قوله  نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤمث ]95[، وقوله  نث گ    گ  گ  ڳ  ڳمث ]5))[.
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على اأن بدعة التحرمي ب�لراأي يف هذا الب�ب مل تقت�شر على الفئة اخل�رجة 
الأمم  عدوى  ت�شيبهم  ك�دت  النبوة  ع�شر  يف  امل�شلمني  بع�س  اإن  بل  امللة،  عن 
قبلهم، اإذ هموا اأن يرتهبوا، ويحرموا على اأنف�شهم الطيب�ت من الطع�م وغريه، ل 
حتريً� مل� اأحل اهلل منه�، بل زه�دة فيه� وحماًل للنف�س على ال�شرب عنه� ب�شرب من 
اأو العزية امل�شممة. فرد عليهم القراآن هذا البتداع واأغلق ب�به  اأو اليمني  النذر 
اإغالًق�، حتى ل يكون َمْدَرَجة مل� وراءه، ونبههم اإىل اأن من ق�شية توحيدهم هلل اأن 
ينزلوا على حكمه فيم� اأحل لهم، قي�ًم� فيه ب�شريعة ال�شكر، كم� نزلوا على حكمه 

نث چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   فيم� حرم عليهم قي�ًم� فيه، ب�شريعة ال�شرب: 
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ مث   ]البقرة/72)[.

ف�نظر كيف ك�ن خط�ب الن��س ع�مة بهذا الأ�شل ولواحقه توطئة خلط�ب 
املوؤمنني خ��شة به ومب� �شيتلوه من الأحك�م، كم� اأن خط�ب الن��س ع�مة ب�أرك�ن 
خ��شة  اإ�شرائيل  بني  من خط�ب  تاله  مل�  توطئة  ك�ن  ال�شورة  �شدر  الإ�شالم يف 
اأح�شن من هذا الن�شق املتق�بل  اإىل الدخول فيه قلًب� وق�لًب�. هل ترى  بدعوتهم 

املتع�دل؟

والآن وقد اأخذت النف�س اأهبته� لتلقي �ش�ئر الأوامر والنواهي، انظر كيف 
خط� اإليه� اخلطوة الث�لثة والأخرية:
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»اخلطوة الأخرية« اإجمال ال�صرائع الدينية

وترى فيه� عج�ئب من �شنعة الن�شق:

)))  انظر اإىل ح�شن التخل�س يف ربطه بني املق�شد القدمي واملق�شد اجلديد على وجه 
به يت�شالن لفًظ�، وبه ينف�شالن حكًم�.. فهو يف جمعه� لفًظ� ك�أنه ي�شع اإحدى 
قدميك عند اآخر امل��شي، وث�نيتهم� عند اأول امل�شتقبل. ولكنه يف تفريقه� حكًم� 

ب�أداتي النفي وال�شتدارك ك�أمن� يحول قدميك جميًع� اإىل الأم�م. نث  ٻ  ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ .. مث ]البقرة/77)[.

– تلك  اإن م�ش�ألة تعيني الأم�كن واجله�ت يف مظ�هر العب�دات  يقول: 
م�  كل  هي  – لي�شت  ا  وردًّ نقًدا  واملوؤالفني  املخ�لفني  ب�ل  �شغلت  التي  امل�ش�ألة 
اأمر الرب، بل هي �شعبة واحدة من جملة ال�شعب التي  يطلب ال�شتغ�ل به من 
الرب كلمة ج�معة خل�ش�ل  واإمن�  واحدة من جملة خ�ش�له.  عليه� خ�شلة  ت�شتمل 
اخلري كله�، نظرية وعملية، يف مع�ملة املخلوق، وعب�دة اخللق، وتزكية الأخالق، 

فبتلك اخل�ش�ل جميعه� فلي�شتغل املوؤمنون امل�ش�دقون. 

يقبل  اأنه مل  كيف  اخل�ش�ل  تلك  تف�شيل  على  اأقدم  اإليه حني  انظر  )2)  ثم 
بكلمة  فتقدم  ولني،  رفق  يف  اإليه�  يتدرج  اأخذ  بل  واحدة،  دفعة  عليه� 
فوق الإجم�ل ودون التف�شيل هي مبث�بة فهر�س لقواعد الإي�ن، ول�شرائع 
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نث  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    الإ�شالم  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ..    مث ]البقرة/77)[.

)3)   وانظر اإىل �شرد قواعد الإي�ن هن� كيف عدل به� عن ترتيبه� املطبوع الذي راع�ه 
يف �شدر ال�شورة غري مرة، فرتاه هن� يجمع بني الطرفني »الإي�ن ب�هلل واليوم 
الآخر« وختم ب�لوا�شطة »الإي�ن ب�ملالئكة والكت�ب والنبيني«. ذلك لأن من 
هذه الو�ش�ئط تمُعرف الأحك�م ال�شرعية، وعن يده� توؤخذ ف�أخره� لتت�شل به� 
تلك الأحك�م حتى ل يحول بني الأ�شل وفرعه ح�ئل؛ ولذلك راعى ترتيب 
وثنَّى  الوحي،  وهم حملة  ب�ملالئكة  ف�شَدر  بينه�.  فيم�  الوا�شطة  هذه  اأرك�ن 
ب�لكت�ب وهو الوحي املحمول، وثلَّث ب�لنبيني وهم مهبط الوحي. ومن هن�ك 

ات�شل ببي�ن تلك ال�شرائع التي و�شلت اإلين� عن طريق النبوة.

املق�صد الثالث من مقا�صد ال�صورة: يف �صت ومائة اآية )283-178(

البني�ن؛ وبعد الطمئن�ن على �شالمة  اإق�مة  اإر�ش�ء الأ�ش��س، تكون  بعد 
اخل�رج، يجيء دور البن�ء والإن�ش�ء يف الداخل..

فليبداأ  وجوهره،  الدين  روح  هي  التي  العقيدة«  »اإ�شالح  مت  لقد  نعم، 
املع�ندين،  �شبه  اأزيلت  لقد  وهيكله..  الدين  مظهر  التي هي  ال�شريعة«  »تف�شيل 
واأقيمت احلجة عليهم؛ فلم يبق اإل اإن�رة ال�شبيل لل�ش�لكني، واإي�ش�ح املحجة))) 

))) املحجة: هي املنهج والطريق امل�شتقيم. )م).
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فلتتوجه  الإي�ن«  »حق�ئق  بي�ن  اإىل  موجهة  قبل،  من  العن�ية  ك�نت  يديهم..  بني 
الآن، اإىل ب�شط »�شرائع الإ�شالم«.

اإذ و�شعت برزًخ�  واأنت فقد راأيت كيف مّهدت ال�شورة لهذا التحول، 
يربط اأطراف احلديث، ويلتقي فيه �شب�قه� و�شي�قه�.. ولو اأنك تَلَفتَّ الآن التف�تة 
اإليك تلك الآية اجل�معة »اآية الرب«  اأدنى هذا الربزخ  ي�شرية اإىل ج�نبك، لراأيت 
اأدنى هذين  اأ�شول الدعوة ب�شطريه�: النظري، والعملي، ولراأيت  التي انتظمت 

ال�شطرين اإليك وهو هذا ال�شطر العملي.

� يف فهر�س  ف�علم الآن اأن هذا ال�شطر العملي، الذي ملحن�ه من قبل مطويًّ
موجز، �شرناه فيم� يلي، مب�شوًط� يف بي�ن مف�شل.

نظ�م  ر�شم  مهمته  املع�ين،  من  جديًدا   � فنًّ �شرنى  اآية،  وم�ئة  نيف  ففي 
العمل للموؤمنني، وتف�شيل الواجب واحلرام واحلالل لهم يف �شتى من�حي احلي�ة: 
بي�نً� موؤتنًف� ت�رة، وجوابً� عن  يف �ش�أن الفرد، ويف �ش�أن الأ�شرة، ويف �ش�أن الأمة.. 

�شوؤال ت�رة اأخرى، متن�وًل يف جملته ع�شرات من �شعب الأحك�م..

اأر�شيت قواعده ويف  البني�ن، ريثم�  اإق�مة  ت�أخري  هذه احلكمة الع�مة: يف 
واأ�شرار  ورائه� حكم جزئية،  �شتبدو من  اأ�شوله�،  اأحكمت  الفروع حتى  ت�أجيل 
وتن��شق  بنيته�،  يف  لبن�ته�  تال�شق  اإىل  ينظر  الفروع  هذه  على  اأقبل  ملن  دقيقة، 
ال�ش�بق،  الإجم�ل  التق�بل بني ذلك  ينظر يف وجه  ثم رجع  حب�ته� يف قالدته�، 
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وهذا التف�شيل الالحق.

فلن�أخذ يف ا�شتعرا�س احللق�ت الرئي�شية لهذه ال�شل�شلة اجلديدة:

ّيزت يف اإعرابه�  لقد ختمت اآية الرب كم� راأيت، بخ�شلة من خ�ش�ل الرب، ممُ
التي �شعبته�  ال�شرب،  تنويه.. تلك هي خلة  اأي  ب�ش�أنه�  تنويًه�  متييًزا، فك�ن ذلك 
الآية املذكورة اإىل ثالث �شعب: ال�شرب يف الب�أ�ش�ء، وال�شرب يف ال�شراء، وال�شرب 
حني الب�أ�س.. فهل تعلم اأنه الآن وقد بدئ دور التف�شيل، �شتكون هذه اخل�شلة 
ْعَنى ال�شورة بن�شره من تلك اخل�ش�ل، واأنه� �شتن�شره�  تمُ اأول م�  ب�شعبه� الثالث، 
ثم  الب�أ�س،  حني  ال�شرب  الطّي:  ترتيب  عك�س  على   � ت�ش�عديًّ ترتيًب�  مرتًب�  ن�شًرا 
ال�شرب يف ال�شراء، ثم ال�شرب يف الب�أ�ش�ء.. وهل تعلم اأن هذا النظ�م الت�ش�عدي 
واإيت�ء  ال�شالة  اإق�مة  ثم  والعقود،  ب�لعهود  الوف�ء  اخل�ش�ل:  �ش�ئر  �شيتبع يف  نف�شه 

الزك�ء، والبذل والت�شحية يف �شبيل اهلل؟.. اإليك البي�ن مف�شاًل:

ال�صرب حني الباأ�ص

ل حت�شبنه هن� �شرًبا على اجلروح والقروح يف احلرب، فذلك معنى �شلبي 
ا�شت�شالمي، ول حت�شبنه �شرًبا يف البط�س والفتك ب�لأعداء، فذلك جهد عملي 
�، ولكن مرده اإىل قوة الع�شل والع�شب، ل اإىل قوة اخللق والأدب »لي�س  اإيج�بي حقًّ
ال�شديد ب�ل�شرعة، ولكنه الذي يلك نف�شه عند الغ�شب«.. هكذا �شيخت�ر اهلل لن� 
ثل ال�شرب اأمثله�. ومن موازينه اأوزنه� يف مع�يري القيم: ذلك هو �شبط النف�س  من ممُ
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� له� عن الندف�ع وراء ب�عثة النتق�م، وردًع� له� عن الإ�شراف  حني الب�أ�س، كفًّ
يف القتل، ووقوًف� به� عند حد التم�ثل والتك�فوؤ الع�دل )الق�ش��س 78)-79)).. 
واإذ ك�ن تداعي املع�ين ي�شوقن� من احلديث عن القتلى، اإىل احلديث عمن هم 
الو�شية  من  املحت�شر  على  يجب  م�  ببي�ن  الكالم  تتميم  ن��شب  املوت،  ب�شرف 

ا بهم )الو�شية 80)-82)). لأق�ربه برًّ

ال�صرب يف ال�صراء

وكذلك �شيخت�ر اهلل لن� من اأبواب ال�شرب يف ال�شراء اأعاله�: لي�س ال�شرب 
على الأمرا�س والآلم ب�إطالق، ولكنه ال�شرب على الظم�أ واملخم�شة يف ط�عة اهلل 
)ال�شوم 83)-87)).. وين�ش�ق احلديث من ال�شوم املوؤقت عن بع�س احلالل، 

اإىل ال�شوم الدائم عن ال�شحت واحلرام )88)).

ال�صرب يف الباأ�صاء

ذلك  هو  لي�س  هن�  الب�أ�ش�ء  يف  ال�شرب  �شرنى  نف�شه،  النمط  هذا  وعلى 
ال�شرب ال�شطراري على الفقر والأزم�ت امل�لية واجلوائح ال�شم�وية، ولكنه ال�شرب 
الختي�ري على الت�شحية ب�لأموال اإنف�ًق� له� يف �شبيل اهلل. واملث�ل الذي يخت�ره 
التنزيل احلكيم هن� مث�ل مزدوج)))، ينتظم ال�شرب يف الب�أ�ش�ء وال�شراء جميًع�؛ اإذ 
يجمع بني اجله�د ب�لنف�س واجله�د ب�مل�ل »احلج اإىل بيت اهلل 89)-202«، ول تن�س 

))) بل اإن �شئت قلت اإنه مثلث الألوان؛ لأنه �شيدخل يف ثن�ي�ه ال�شرب حني الب�أ�س يف جم�هدة اأعداء اهلل )90)-95)).
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ه�هن� اأن تنظر اإىل املعربة اللطيفة التي انتقل به� احلديث من ال�شوم اإىل احلج.. 
تلك هي م�ش�ألة الأهلة التي جعله� اهلل مواقيت لل�شوم وللحج جميًع� )89)).

�شوؤون  �ش�أن عجيب من  اإىل   فيه�  ن�شري  ي�شرية،  وقفة  ولنقف بك ه�هن� 
الن�شق القراآين يف هذا املو�شع:

ذلك اأنه حني بدئ بذكر احلج، مل تت�شل به اأحك�مه ولء)))، بل ف�شل 
بني ا�شمه وحكمه ب�شت اآي�ت يف اأحك�م اجله�د ب�لنف�س وامل�ل يف قت�ل الأعداء 
اجلديد..  املعنى  ثوب  يف  غريبة  رقعة  اجل�هل  يح�شبه�  ف��شلة   ..((95-(90(
ولكن الذي يعرف ت�ريخ الإ�شالم واأ�شب�ب نزول القراآن، يعرف م� لهذه الف��شلة 
من �شرف املوقع واإ�ش�بة املحز، ل ملجرد القرتان الزم�ين بني ت�شريع احلج وبني 
غزوة احلديبية يف ال�شنة ال�ش�د�شة من الهجرة، ولكن لأن اأداء املن��شك يف ذلك 
الع�م ك�ن عزًم� مل ينفذ، واأماًل مل يتحقق؛ اإذ اأح�شر امل�شلمون يومئذ عن البيت، 
البدء  عن  نه�هم  اهلل  اأن  لول  عنه،  �شدوهم  الذين  ب�أعدائهم  يبط�شوا  اأن  وهّموا 
ف�ن�شرفوا  فيه،  ق�تلهم  من  اإل  احلرام  امل�شجد  يف  يق�تلوا  األ  واأمرهم  ب�لعدوان 
فلين�شرف  فكذلك  اهلل..  وعد  حتقيق  منتظرين  اهلل،  لأمر  م�شت�شلمني  راجعني، 
الق�رئ اأو امل�شتمع ه�هن� وهو متعط�س لإمت�م حديث احلج على اأن يعود اإليه بعد 
اأن  اإليه� متعط�شون، على  اإذ ذاك عن مكة وهم  امل�شلمون  ان�شرف  ف��شل، كم� 

يعودوا اإليه� من ع�م ق�بل. 

))) ولء: تب�ًع�. )م).
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هكذا ك�نت هذه الآي�ت الف��شلة تذك�ًرا خ�لًدا لتلك الأحداث الأوىل.. 
لون،  كل  من  احلق�ئق  �شور  فيه�  نط�لع  �ش�فية  مراآة  احلكيم  القراآن  ك�ن  وهكذا 
اأو  البي�ن  واأ�شلوبه يف تعجيل  نقتب�شه� طوًرا من ت�شريح تعبريه، وطوًرا من نهجه 
� يف �شرب املتعلم  ت�أخريه. ثم ك�نت هذه الآي�ت الف��شلة يف الوقت نف�شه در�ًش� عمليًّ
على اأ�شت�ذه، ل يعجله ب�ل�شوؤال عن اأمر يف اأثن�ء حديثه؛ ولكن يتلبث قلياًل حتى 
يحدث له منه ذكًرا يف �ش�عته املوقوتة.. وهكذا لن يطول بن� النتظ�ر حتى نرى 
اأحك�م احلج والعمرة جتيء يف اإثر ذلك على �شوق وظم�أ، فت�شبع وتروي ب�لبي�ن 
ال�ش�يف الوايف )96)-203). وبتم�م هذا البي�ن تتم احللقة الأوىل من الأحك�م؛ 

اأعني فري�شة ال�شرب يف الب�أ�ش�ء وال�شراء وحني الب�أ�س.

ا�صتجمامة )214-204(

و�ش�ءت حكمة اهلل وتلطفه بن� يف تربية نفو�شن� على ط�عة اأمره، األ ي�شعد 
بن� اإىل احللقة الث�نية من فورن� هذا، ولكن بعد ا�شرتواحة فيه� �شيء من املوعظة 
الع�مة، يثبت به� القلوب على م� م�شى، ويوطئ له� ال�شبيل اإىل م� بقي.. وك�ن 
من ح�شن املوقع لهذه املوعظة الع�مة، اأنه� ات�شلت ب�ملوعظة اخل��شة التي ختم به� 
فريقني:  اإىل  ومط�حمهم  اآم�لهم  من حيث  الن��س  ق�شمت  والتي  احلج،  حديث 
تن�شيه دني�ه م�ش�لح  اأمر الآخرة، وفريق ل  الدني� ول يفكر يف  فريق يطلب خري 
فيهم  م�  حيث  من  الن��س  تق�شم  الع�مة  املوعظة  فج�ءت   ،(202-200( اأخراه 
اأهوائه�  اأن ت�شحي يف �شبيل  تب�يل  اإىل فئتني: فئة ل  اأو الإيث�ر  من خلق الأثرة 
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اأن ت�شحي  العب�د، وعمران البالد، وفئة على العك�س من ذلك ل ت�شن  بحي�ة 
هذا  من  احلكيمة  الآي�ت  وتخل�س   (207-204( اهلل  مر�ش�ة  �شبيل  بنف�شه� يف 
التق�شيم، اإىل توجيه الن�شح للموؤمنني ب�أن يخل�شوا نفو�شهم من �شوائب الهوى، 
وي�شت�شلموا بكليتهم لأوامر اهلل، دون تفريق بني بع�شه� وبع�س؛ حمذرة اإي�هم من 
دوا اإليه� ووقفوا عليه�، معزية لهم عم� قد ي�شيبهم من الب�أ�ش�ء  الزلل عنه� بعد اأن همُ
وال�شراء يف �شبيل اإق�مته�، �ش�ربة لهم املثل يف ذلك ب�شنة ال�شلف ال�ش�لح من 

الأمم ال�ش�بقة )4-208)2).

هن� متت ال�شرتواحة ب�ملوعظة الع�مة.

العملية  الث�نية من اخل�ش�ل  تف�شيل اخل�شلة  الت�لية يف  احللقة  و�شتكون 
هذه  بني  من  و�شتخت�ر  والعقود،  ب�لعهود  الوف�ء  وهي  الرب،  اآية  يف  اأجملت  التي 
العقود اأحقه� ب�لعن�ية والرع�ية: عقدة الزواج وم� يدور حول حموره� من �شوؤون 
الأ�شرة. األي�شت الأ�شرة هي املج�ل الأول للتدريب على ح�شن الع�شرة، وعلى 
التنزه من رذيلة الأن�نية والأثرة؟ ثم األي�شت الأمور متى ا�شتق�مت يف هذا املجتمع 

ال�شغري، ا�شتق�مت ب�لتدريج يف املجتمع الكبري، ثم يف املجتمع الأكرب؟..

القراآن  الث�نية؟ هل ي�شعد  اإىل هذه احللقة  ترى كيف �شيكون النتق�ل 
البي�ن  اإن هذا  املت�شعبة؟ كال  امل�شتبكة  املنزلية  ال�شوؤون  اإىل تف�شيل هذه  ا  توًّ بن� 
الرتبوي احلكيم لن يهجم بن� عليه� دفعة، ولكنه �شيتلطف يف الو�شول بن� اإليه� 
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على معراج من الأ�شئلة والأجوبة، تت�شل اأوائله�))) ب�لأحك�م امل��شية: الإنف�ق 
اليت�مى،  الت�لية: خم�لطة  ب�لأحك�م  اأواخره�)2)  وتت�شل  واجله�د )5)8-2)2)، 
ولني،  رفق  ن�شل يف  املب��شرة )220-222).. وهكذا  وموانع  امل�ش�هرة،  و�شرائط 
نتلقى  الث�نية )223-237) حيث  احللقة  اإىل �شميم  ابت�ش�ر،  ول  اقت�ش�ب  دون 
يع�لج  الأول  موؤلًف� من �شطرين، �شطره  الزوجية د�شتوًرا حكيًم�،  �ش�أن احلي�ة  يف 
�شوؤونه� يف  يع�لج  الأخري  و�شطره  ات�ش�له� )232-223)  اأثن�ء  الأ�شرة يف  �شوؤون 

ح�ل انحالله� وانف�ش�له� )237-233).

فخذ هذه احللقة اجلديدة من ال�شورة الكرية، وتعرف اأ�شب�ب نزوله� وانظر 
كيف ك�نت كل ق�شية منه� فتًي�)3) يف ح�دثة معينة منف�شلة عن اأخواته�؛ ثم عد 
لتنظر يف اأ�شلوبه� البي�ين جملة؛ وح�ول اأن ترى عليه م�شحة انف�ش�ل اأو انتق�ل، 
اأو اأن حت�س فيه اأثًرا ل�شنعة ل�شق، اأو تكلف حل�م.. واعلم منذ الآن اأنك �شتح�ول 
عبًث�؛ ف�إنك لن جتد اأم�مك اإل �شبيكة واحدة يطرد فيه� عرق واحد، ويجري فيه� 

م�ء واحد، على رغم اأنه� جمعت من مع�دن �شتى.

)))، )2) ارجع الب�شر كرتني اإىل هذا النظ�م الهند�شي يف البي�ن... ثم �شل نف�شك هل ك�ن يف الإمك�ن اأن ي�أتلف عقد 
نظ�مه لو مل تقع الأحداث التي اتخذت منه� م�دته، اأو لو وقع بع�شه� وتخلف بع�شه�، اأو لو وقعت كله� ومل تنبعث 
يف روع القوم ب�عثة ال�شوؤال عن اأحك�مه�..؟ لقد ك�ن القدر ي�شري اإًذا يف رك�ب هذا التنظيم، ف�أث�ر م�دة حوادثه، وبعث 
ح�ج�ت النفو�س اإىل طلب بي�نه�... ومل يبق اإل اأن تقول معي: اآمنت اأن الذي بيده ت�شريف الزم�ن، هو هو الذي 

بيده تنزيل القراآن... األ له اخللق والأمر. تب�رك اهلل رب الع�ملني.

ْتي�: الفتوى. )م). )3) الفمُ
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ت�أمل اأول كل �شيء يف خط �شري املع�ين:

انظر كيف ا�شتهل احلديث ب�إر�ش�ء الأ�ش��س، وذلك بتقرير حق الع�شرة 
واملخ�لطة الزوجية )223)، ثم انظر كيف تاله النهي عن اإدخ�ل اليمني يف اأمث�ل 
قطع  على  اأو  م�شتحقه،  عن  الرب  منع  على  ب�حللف  �شواء  املقد�شة،  احلقوق  هذه 
هذا  فروع  من  فرع  بحكم  عقبه  وكيف   ،(225-224( يو�شل  اأن  به  اهلل  اأمر  م� 
الزوجية، وهو حكم من حلف على المتن�ع عن زوجته  ب�لعالقة  املبداأ مت�شل 
)226-227)، وكيف ات�شل من هن� ب�أحك�م الطالق وم� يتبع الطالق من حقوق 

وواجب�ت )228).

�شوؤون  املنطقي، يف  التدرج  املعنوي، وهذا  الت�شل�شل  اأعجبك هذا  ف�إذا 
ك�نت متفرقة، ارجتلته� احلوادث ارجت�ًل، فتع�ل معي لأ�شع يدك يف هذه القطعة 
على حرف واحد تلم�س فيه مبلغ الإحك�م يف الت�أليف بني هذه املتفرق�ت، حتى 

�ش�رت �ش�أنً� واحًدا ذا ن�شق واحد:

نث ڦ  ڦ    الطالق:  فتي�  اإىل  الإيالء،  فتي�  النقلة من  ذلك هو مو�شع 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ.  ڃ  ڃ   ..  مث ]البقرة/227 وم� بعده�[ 
األ ترى كيف اأدير الأ�شلوب يف حكم الإيالء على وجه معني، يطل الق�رئ منه 
على اأفٍق متلبد ينذر ب�حتم�ل الفراق؛ فلم� ج�ء بعده احلديث عن اأحك�م الفراق 
مل يكن غريًب�، بل وجد مك�نه مهي�أ له من قبل، ك�أن خ�متة حكم الإيالء ك�نت 
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اأخرى ت�شتبك معه�؛ فلم� ج�ءت فتي�  اإىل عروة  مبث�بة عروة مفتوحة، ت�شت�شرف 
الطالق يف اإب�نه� ك�نت هي تلك العروة املنتظرة. وم� هو اإل اأن التقت العروت�ن 
اأ�شبح  وهكذا  طرف�ه�.  اأين  يمُدرى  ل  مفرغة  حلقة  منهم�  وك�نت  اعتنقت�  حتى 

احلديث�ن حديًث� واحًدا.

ترى من علم حممًدا – لو ك�ن القراآن من عنده – اأنه �شوف يمُ�شتفتى 
يوًم� م� يف تلك التف��شيل الدقيقة لأحك�م الطالق؟ ومن علمه اأنه �شيجد لهذا 
ال�شوؤال جوابً�، واأن هذا اجلواب �شيو�شع يف ن�شق مع حكم الإيالء، واأنه ينبغي 
ل�شتق�مة الن�شق كله اأن ي�ش�ق حكم الإيالء، الذي وقع ال�شتفت�ء فيه الآن، على 
وجه يجعل اآخر �شقيه هو اأدن�هم� اإىل حديث الطالق الذي �شوف يمُ�ش�أل عنه بعد 
اأن يحوم  اإىل �شكله متى ج�ء وقت بي�نه؟.. هيه�ت  حني؛ لكي ين�شم ال�شكل 
علم الب�شر حول هذا الأفق الأعلى؛ ف�إمن� ذلك �ش�أن ع�مل الغيب وال�شه�دة، الذي 

اأعطى كل �شيء َخْلَقه ثم هدى...

ومت�شي ال�شورة يف هذا النمط اجلديد، مف�شلة اآث�ر الطالق وتوابعه كله�: 
مت�م  اإىل  وا�شرت�ش�ًع�، وخطبة، و�شداًق�، ومتعة...  عدة، ورجعة، وخلًع�، ور�ش�ًع�، 

هذه احللقة الث�نية )237).

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الث�لثة  احللقة  تبداأ  وهن�لك 
ٻ ..  مث   )274-238(.
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فلننظر: كيف متت النقلة بني ه�تني احللقتني؟

بني  والتنف�س  وال�شتجم�م  والتمكث،  التلبث  من  راأين�  م�  مبقدار  اإنن� 
احللقة الأوىل والث�نية، �شرنى على عك�س ذلك بني احللقة الث�نية والث�لثة، نقلة 
�شبه خ�طفة بل لفتة ِجّد مب�غتة، قد يحب�شه� الن�ظر اقت�ش�بً�؛ وم� هي ب�قت�ش�ب اإل 
يف حكم النظر ال�شطحي.. اأم� من ت�بع معن� �شري ق�فلة املع�ين منذ بدايته�، وقطع 
معن� ثلثي الطريق الذي ر�شمته اآية الرب: من الوف�ء ب�لعهود، وال�شرب يف الب�أ�ش�ء 
وال�شراء وحني الب�أ�س، ف�إنه ل ريب �شوف ي�شت�شرف معن� اإىل ثلثه الب�قي: اإق�مة 
ال�شالة، واإيت�ء الزك�ة، وبذل امل�ل على حبه يف �شبيل اهلل؛ و�شوف يرى اأن هذه 
احللقة الث�لثة قد ج�ءت هن� يف رتبته� ويف مو�شعه� املقدر له�، وفق ترتيبه� يف الآية 

اجل�معة. 

�شيقول ق�ئل: نعم، لقد ج�ءت يف مو�شعه� ورتبته� ولكن النتق�ل اإليه� 
قد مت دون اإعداد نف�شي، ول متهيد بي�ين.

نقول: بل ك�ن هذا الإعداد والتمهيد، يف الآية الكرية التي ختمت به� 
نثۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ   ال�ش�بقة:  احللقة 
حئ  مئ  ىئ   مث  ]البقرة/237[ .. فهذه - لو تدبرت - معربة ذهبية و�شعت 

والواجب�ت  احلقوق  تف�شيل  ا�شتط�ل احلديث يف  اأن  بعد  اإليه�  احل�جة  يف وقت 
�شكون  اإىل  واملخ��شمة،  املح��شبة  لتنقلن� من �شو�ش�ء  به�  املنزلية؛ معربٌة جيء 
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متهيًدا  اأعلى،  اأفق  اإىل  بن�  �شعد  و�شًط�  معراًج�  فك�نت  واملك�رمة،  امل�ش�حمة 
نث ىئ   الكلم�ت:  اإىل هذه  ت�شمع  األ  الأعلى..  الأفق  اإىل  يلي  فيم�  بن�  للعروج 
كل  اإن  بينكم.  الف�شل..  تن�شوا..  ل  ]البقرة/237[  یمث  ی   ىئ  

حرف يف هذه الكلم�ت ين�دي ب�أنه� كلم�ت حبيب مودع، ك�ن قد اأق�م بينن� فرتة 
بن� عنه�  ليتحول  اأحك�مه،  الآن يطوي �شحيفة  اأخذ  ثم  �شوؤونن�،  ليف�شل يف  م�، 
اإىل م� هو اأهم منه�؛ فق�ل لن� وهو يطويه�: دعوا امل�ش�دة يف هذه ال�شوؤون اجلزئية 
ق�نون  من  اأ�شمى  هو  الذي  والف�شل،  الرب  بق�نون  بينكم  فيم�  �شووه�  ال�شغرى؛ 
احلق والعدل، وحولوا اأب�ش�ركم معي اإىل ال�شوؤون الكلية الكربى، التي هي اأحق 
ب�أن يتوفر عليه� العزم والق�شد، واأحرى اأن ي�شتغل به� العقل والقلب... نعم، نعم. 
لقد كف�كم هذا حديًث� عن حقوق الزوج والولد، ف��شتمعوا الآن اإىل احلديث عن 

حقوق اهلل والوطن:

ح�فظوا على ال�شالة... اأنفقوا يف �شبيل اهلل... ج�هدوا يف �شبيل اهلل..

، اأم هو جزء  � م�شتقالًّ »وبعد« فهل حديث ال�شالة هن� يعترب مق�شًدا اأ�شليًّ
من مق�شد اآخر؟

الب�شر كرة  اأن نرجع  بن�  ال�شوؤال، يجمل  لكي نح�شن اجلواب عن هذا 
اأخرى، لننظر يف جملة اخل�ش�ل التي جمعت يف اآية الرب، والتي ف�شلت يف الآي�ت 
من بعده� اإىل قرب اآخر ال�شورة، ولنق�رن بني حظوظه� من عن�ية الذكر احلكيم، 

فم�ذا ترى؟
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نرى التنويه بف�شيلتي الإنف�ق واجله�د يف �شبيل اهلل، ل يزال يع�د ويردد 
يف مط�لع احلديث ومق�طعه، يف اإجم�له ويف تف�شيله، ترديًدا ين�دي ب�أنه هو املق�شود 
هذا  �شوء  يف  اأنن�،  فلو  ال�شورة..  هذه  يف  الت�شريع  من  الأعظم  والهدف  الأهم، 
الأ�شلوب، متثلن� تلك البيئة واأحداثه� ومتثلن� القوم وهم تتلى عليهم �شرائع هذه 
ال�شورة واأحك�مه�، لتمثلن� مع�شكًرا ث�بًت� للجه�د املزدوج، امل�يل والبدين، ولتمثلن� 
على راأ�س هذا املع�شكر ق�ئًدا يقًظ� حري�ًش�، ل يعزب عنه �ش�أن من �شوؤون جنوده، 
خ��شه� وع�مه�، ول يفت�أ يلقي عليهم اأوامره واإر�ش�داته يف خمتلف تلك ال�شوؤون، 
كلم� فرغ من اإفت�ئهم يف نوازلهم الع�ر�شة الوقتية، رجع ب�حلديث اإىل جمراه العتيد، 

يف �ش�أن مهمتهم الرئي�شية..

�شع هذه اللوحة اجلندية اأم�م عينيك... فلن يكون عندك عجًب� اأن ترى 
احلديث يف �ش�أن اجله�د يربز الآن على اإثر تلك ال�شوؤون؛ ذلك اأن ب�ش�طه ك�ن اأبًدا 
من�شوًرا، واأن داعيته ك�نت دائًم� ق�ئمة؛ ف�إذا ع�د ذكره بعد اأن زال م� حوله من 

ال�شواغل الوقتية، ف�إمن� يجيء على اأ�شله و�شجيته؛ فال ي�ش�أل عن علته...

م�ذا نقول.. �ش�أن اجله�د!! األي�س احلديث �شيفتتح الآن ب�ش�أن ال�شالة، 
وعدة الوف�ة، ل ب�ش�أن اجله�د؟

بل نقول، ونحن نعني م� نقول: اإن احلديث يعود الآن اإىل �ش�أن اجله�د، 
واإن اخلط�ب هن� ب�ل�شالة وغريه� يتوجه اإىل املج�هدين من حيث هم جم�هدون، 
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ليحل امل�ش�كل التي يثريه� موقف اجله�د نف�شه، قبل اأن يوجه اإليهم الأمر ال�شريح 
ب�لقت�ل..

ف�أول هذه امل�ش�كل م�شكلة ال�شالة يف احلرب: األ يكون اجله�د رخ�شة 
يف اإ�شق�ط هذا الواجب اأو يف ت�أجيله؟

يجيبن� الكت�ب العزيز: ل رخ�شة يف ترك ال�شالة ول يف ت�أجيله�، ل يف �شلم 
ول يف حرب، ل يف اأمن ول يف خوف: نث ٱ  ٻ  ٻمث ]البقرة/238[ 

نث ڀ   وهي�أته�:  ال�شالة  �شف�ت  يف  واحد:  �شيء  يف  اخلوف  عند  الرخ�شة  واإمن� 
ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ة من  ٹمث  ]البقرة/239[. وال�شالة كم� نعلم قوة معنوية على العدو، وعدَّ
اأن  قبل  املج�هدين،  اأرواح  به�  د  َزوَّ تمُ اأن  احلكمة  من  ك�ن  الن�شر))). ل جرم  عدد 
م�ش�وئ  من  للنف�س  طهرة  نف�شه  الوقت  وال�شالة يف  �شريًح�.  اأمًرا  ب�لقت�ل  يوؤمروا 
الأخالق، تنقيه� من دن�س ال�شح واحلر�س على حط�م الدني�)2). ل جرم ك�ن من 
يف  والتك�رم  ب�لت�ش�مح  اأمرتن�  التي  الآنفة،  للو�شية  دع�مة  جعله�  كذلك  احلكمة 
املع�مالت.. هكذا ك�ن و�شع حديث ال�شالة مزدوج الف�ئدة: دواء وغذاء مًع�، ينظر 
اإىل الأم�م واإىل الوراء جميًع�، بل قل اإنه مثلث الف�ئدة؛ لأنه يف نظره اإىل اخللف ل 

))) هكذا ق�ل اهلل:  نث ۓ  ۓ  ڭمث ]البقرة/45[.
)2) وهكذا ق�ل اهلل يف و�شف الإن�ش�ن:  نث ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  .  ژ   ژ..  مث    ]املع�رج/)2،  وم� بعده�[.
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ينظر اإىل الآية الآنفة وحده�، بل ينظر كذلك اإىل الآية اجل�معة، ليف�شل اإجم�له� 
يف هذا اجل�نب..))).

نف�شه  على  خم�فة  خم�فت�ن:  الأقل  على  ت�شغله  احلرب  يف  واجلندي 
وعلى املج�هدين معه، من اأخط�ر املوت اأو الهزية، وخم�فة على اأهله من ال�شي�ع 
والعيلة لو قتل... لذلك ان�ش�ق البي�ن الكرمي يطرد عن قلبه كلت� املخ�فتني. اأم� 
اأهله فقد و�شى اهلل للزوجة، اإذا م�ت زوجه�، ب�أن متتع حوًل)2) ك�ماًل يف بيته، 
وكذلك مطلقته �شيتقرر له� حق يف املتعة ل ين�شى؛ فليقر عيًن� من هذه الن�حية 

اإذا فهمت ح�شن هذا التلطف، يف النتق�ل من املعنى القدمي اإىل املعنى اجلديد، واأدركت جم�ل هذه الأو�ش�ع   (((
الهند�شية، التي تن��شقت به� املع�ين ال�ش�بقة والالحقة، فقد زالت عنك �شبهة القت�ش�ب هن� يف النتق�ل اإىل حديث 
ال�شالة.. غري اأنن� اإذا ق�شن� هذه النقلة اإىل النقلة ال�ش�بقة بني احللقتني الأوىل والث�نية، األ�شن� نرى هذا التمهيد ق�شرًيا، 
األي�شت النف�س يف �شريه� هن� تدركه� رجة خفيفة لهذا التحول ال�شريع الذي تفر�شه عليه�  وهذا التحول �شريًع�؟ 

حركة ق�ئده�؟=
     =  األ ف�علم، علَّمك اهلل، اأن هذه �شرعة مق�شودة، واأن من اخلري لن� اأن نح�س بهذه الرجة اخلفيفة من اأثر ذلك التحول 
ال�شريع؛ ف�إن لذلك مغًزى عميًق� يف تربية النفو�س املوؤمنة... اإن هذه النقلة ت�شور لن� م� يجب اأن يكون عليه املوؤمن، 
اإذا �شمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك يف معركة احلي�ة. فك�أنن� بهذا الأ�شلوب احلكيم ين�دين�: اإنه لي�س �ش�أن 
املوؤمن اأن يحت�ج اإىل كبري مع�جلة للت�ش�مي بروحه فوق م�ش�غل الأهل والولد، واإمن� �ش�أنه اأن ينت�شل نف�شه من غمرته� 
�ش�أن  هذا  نعم   .»! لربي  اأتعبد  »دعيني  كله�:  للدني�  ق�ئاًل  الأقد�س،  النداء  ذلك  تلبية  اإىل  لي�شرع   ،� فوريًّ انت�ش�ًل 

املوؤمنني نث گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ مث ]ال�شجدة/6)[.
)2) للمف�شرين يف هذه الآية قولن م�شهوران: اأحدهم� اأنه� و�شية مندوبة ل واجبة. الث�ين اأنه� ك�نت واجبة يف �شدر 
الإ�شالم ثم ن�شخت ب�لآية ال�ش�بقة )234) التي توجب ترب�س اأربعة اأ�شهر وع�شر ل اأكرث... ووا�شح اأن كال القولني 
مبني على اأن اآية احلول ي�شري حكمه� على الأزواج ع�مة... ولكن ال�شي�ق احلكيم اأوحى اإلين� هذا املعنى اجلديد: 

لت به� زوج�ت املج�هدين على زوج�ت الق�عدين. واهلل اأعلم. �شِّ وهو اأن ترب�س احلول الك�مل ك�ن خ�شو�شية فمُ
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له  توهب  قد  املوت  الذي يطلب  اأن  فليعلم  املوت  واأم� خوف   .(242-240(
ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ    ڱ   نث   احلي�ة: 
ف�إن  الهزية.  خوف  واأم�  ]البقرة/243[.  ھمث  ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ  
الن�شر بيد اهلل نث  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑمث  

]البقرة/249[. وتلك �شنة اهلل يف املر�شلني )253-246).

هكذا اأبعدت املخ�وف كله� عن قلوب املج�هدين، بعد اأن زودت اأرواحهم 
بزاد التقوى، وهكذا اأ�شبحوا على ا�شتعداد نف�شي ك�مل، لتلقي الأوامر العلي�، 
-244( واأنف�شهم  ب�أموالهم  اهلل  �شبيل  يف  ب�جله�د  �شريًح�  الأمر  اإليهم  فلي�شدر 
245))))، ولتف�شل لهم العرب الت�ريخية، التي تثبت اأقدامهم حني الب�أ�س، والتي 

تزيدهم اأماًل يف الن�شر )253-246).

))) من الطرائف البي�نية يف اأ�شلوب القراآن هن� اأن النتيجة فيه تقع من املقدم�ت موقع املركز من الدائرة، ل موقع الطرف 
من اخلط كم� هو �ش�أن الأ�شلوب التعليمي امل�شهور. األ ترى هذا الأمر ب�لقت�ل يف �شبيل اهلل )244) قد اأحيط من 
ج�نبيه كليهم� بدع�ئمه وبواعثه، اإجم�ًل قبل، وتف�شياًل بعد؟ .. على اأن هذا املنهج الطريف ل يخ�س هذا املو�شع 

من القراآن، ف�إنك �شتجد �شواهده مبثوثة يف موا�شع كثرية من الكت�ب العزيز.. تدبر قوله تع�ىل: نث چ  چ  
� على كل النظم الكفيلة ب�إ�شالح  � وروحيًّ چ  ڇمث  ]امل�ئدة/3[ ف�إن كم�ل الدين الإ�شالمي ب��شتم�له م�ديًّ
الفرد، والأ�شرة، واجلم�عة، والدولة، والإن�ش�نية الع�مة، مل يذكر من دلئله قبل اإل طرف ي�شري. اأم� بقية الربه�ن فقد 

نرثت حب�ته على اأثر ذلك اإىل مت�م الآية الع��شرة من ال�شورة املذكورة.. وانظر قوله تع�ىل: نث  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىمث   ]النحل/)5[ فقد ج�ء و�شًط� بني دلئل الوحدانية يف التدبري، ودلئل الوحدانية 
يف الإنع�م والإح�ش�ن.. وت�أمل قوله يف ال�شورة نف�شه� نثڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄمث  ]النحل/89[ 
فقد ج�ء بعد تبيني اأ�شول العقيدة، وقبل تبيني اأ�شول الف�شيلة العملية. ومن جملة ال�ش�بق والالحق، يت�ألف الربه�ن 

على �شدق هذه الق�شية، وهي اأن الكت�ب تبي�ن لكل �شيء...
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اجله�د  ولي�س  ب�مل�ل،  وجه�د  ب�لنف�س،  قلن� جه�دان: جه�د  كم�  واجله�د 
ب�مل�ل وقًف� على �شوؤون احلرب، بل هو بذله يف كل م� يرفه عن الأمة، ويقوي �شوكة 

الدولة، ويحمي حمى امللة..

ولقد اأخذ اجله�د ب�لنف�س حظه من الدعوة يف اآية ق�شرية )244)، ثم يف 
اآي�ت كثرية )246-253). واأخذ اجله�د ب�مل�ل بع�س حظه يف اآية ق�شرية )255) 
فمن العدل اأن ي�أخذ مت�م حظه يف اآي�ت كثرية كذلك. وهكذا نرى الدعوة اإليه 
ت�أخذ الآن ق�شطه�، مطبوًع� بط�بع ال�شدة ت�رة )254-260))))، وط�بع اللني ت�رة 

))26)، وط�بع التعليم املف�شل لآداب البذل ت�رة اأخرى )274-262).

اأ�شمى  هي  التي  والإيث�ر،  الت�شحية  ف�شيلة  من  احلديث  ين�ش�ق  ثم 
الف�ش�ئل الجتم�عية، اإىل رذيلة اجل�شع وال�شتئث�ر، التي هي يف الطرف املق�بل، 
ح�جة  فيه�  ت�شتغل  التي  الرب�،  رذيلة  )اأعني  الب�شرية  املع�مالت  اأنواع  اأحط 
 (279-275( يبذله)  الذي  املعروف  ثمن  املح�شن  فيه�  ويتق��شى  ال�شعيف، 
وك�ن هذا القرتان بينهم� يف البي�ن اإبراًزا ملدى الفرتاق بني قيمتهم� يف حكم 

ال�شم�ئر احلية.

))) ففي هذه الآي�ت ال�شبع حتذير �شديد للبخالء من يوم ل يمُبَذل فيه فداء، ول يغني فيه خليل عن خليله، ول تنفع فيه 
�شف�عة ال�ش�فعني، ثم ت�أكيد لهذا املعنى مبحو كل �شبهة يتعلق به� من يعتمد على ال�شفع�ء، ونفي كل �شلط�ن ونفوذ 
لغري اهلل، ورفع كل ريبة عن حقيقة يوم الدين... وذلك كله ليكون البذل عن اإي�ن وعقيدة �شليمة، ل ري�ء ول زلفى 

لأحد، ولكن ابتغ�ء لوجه اهلل الواحد الأحد.
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احلد  يف  الق�شط  ميزان  القراآن  يقيم  املتب�عدين،  الطرفني  هذين  وبني 
الأو�شط، ج�عاًل ل�ش�حب احلق �شلط�نً� يف املط�لبة براأ�س م�له كله ل ينتق�س منه 
اأنه يحذرن� من �شوء  ]البقرة/279[. غري  نث  ۉ   ۉ  ې  ېمث  �شيء 
ا�شتعم�ل هذا احلق ب�إزاء املع�شرين؛ في�أمرن� اأن نتخذ فيهم اإحدى احل�شنيني: اإم� 

� عن الدين. وهذه اأكرم واأف�شل نث وئ   النتظ�ر اإىل املي�شرة، واإم� التن�زل لهم نه�ئيًّ
ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئمث  )280-)28(.

القن�عة  ط�بع  وهو  القراآين،  الت�شريع  هذا  يف  الب�رز  الط�بع  ك�ن  ومل� 
وال�شم�حة، قد يوحي اإىل النفو�س �شيًئ� من الته�ون يف اأمر امل�ل، ورمب� م�ل به� اإىل 
ين والره�ن))) )282-283) تدفع�ن  اآيت� الدَّ التفريط يف حفظه وتثمريه، ج�ءت 
املدنية،  الد�ش�تري  اأدق  هو  د�شتوًرا  للموؤمنني  وت�شوغ�ن  التوهم،  هذا  نفو�شن�  عن 
يف حفظ احلقوق و�شبطه� وتوثيقه� مبختلف الو�ش�ئل، متهيًدا لإنف�قه� يف اأح�شن 
الوجوه.. فمن مل يجد �شبياًل اإىل التوثق بوثيقة م�، ومل يبق اأم�مه اإل اأن يكل 

عميله اإىل ذمته واأم�نته نث  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث ]البقرة/283[.

وهكذا ختم ال�شطر العملي من ال�شورة، بهذه الق�عدة املثلى، التي هي 
اأهل  من  اهلل  جعلن�  والأم�نة،  ال�شدق  ق�عدة  اأعني  �شريفة،  مع�ملة  كل  اأ�ش��س 

ال�شدق والأم�نة.. اآمني.

))) واآية الدين هي اأطول اآية يف القراآن.
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املق�صد الرابع من مقا�صد ال�صورة: يف اآية واحدة )294(

يف الآية ال�ش�بقة، انتهت مهمة الأحك�م التف�شيلية، عند احلد الذي اأراد 
اهلل بي�نه يف هذه ال�شورة؛ وبه� ختم ال�شطر الث�ين من احلقيقة الدينية، وهو �شطره� 

العملي؛ بعد اأن اأر�شى �شطره� العتق�دي يف الآية 22) وم� بعده�.

�شرائع   -2- الإي�ن  حق�ئق   -(- الآن:  حتى  البي�ن  تن�ول  وهكذا 
الإ�شالم... هل بقي يف بني�ن الدين �شيء فوق هذه الأرك�ن؟

نعم، لقد بقيت ذروته العلي�، وحليته الكربى..

بعد الإي�ن..والإ�شالم.. بقي الإح�ش�ن، وهو كم� ف�شره �ش�حب الر�ش�لة 
�شلوات اهلل و�شالمه عليه، اأن تراقب اهلل يف كل �ش�أنك، واأن ت�شت�شعر م�ش�هدته 
�شدرك،  ذات  على  حتى  لك،  ملح��شبته  ت�شتعد  واأن  واإعالنك،  �شرك  يف  لك 
ودخيلة نف�شك.. مطلب عزيز ل يطيق الوف�ء به كل موؤمن، ول كل م�شلم؛ واإمن� 
ونف��شته  املطلب  هذا  لعزة  وك�أنه  املتقني..  ال�شفوة من  �شفوة  يحوم حول حم�ه 

�ش�ن اهلل درته اليتيمة يف هذه الآية الواحدة، التي توج به� ه�مة ال�شورة: نث ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈمث  )284).

اخلامتة: يف اآيتني اثنتني )286-285(

والآن وقد تن�ول البي�ن اأرك�ن الدين كله�، واأملَّ بعن��شره جميعه�: الإي�ن، 
والإ�شالم، والإح�ش�ن؛ مل يبق بعد مت�م احلديث اإل طي �شحيفته، واإعالن خت�مه.
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فهل تعرف كيف طويت �شحيفة هذه ال�شورة؟ وكيف اأعلن خت�مه�؟

لنعد بذاكرتن� اإىل الآي�ت اخلم�س التي افتتحت به� �شورة البقرة، لرنى 
كيف تتج�وب تلك املقدمة مع هذه اخل�متة، ثم كيف يتع�نق الطرف�ن هكذا ليلتحم 
�، اأي بنية حمبوكة  من قو�شيهم� �شور حمكم يحيط بهذه ال�شورة، ف�إذا هي �شورة حقًّ

م�شورة..

اأمل يكن مطلع ال�شورة وعًدا كريً� ملن �شيوؤمن به� ويطيع اأمره� ب�أنهم اأهل 
الهدى واأهل الفالح؟؟

حتدثن�  اأن  الآن  ننتظر  اإنن�  بلى،  الوعد؟  هذا  �شدى  الآن  نرتقب  األ�شن� 
ال�شورة: هل اآمن به� اأحد؟ وهل اتبع هداه� اأحد؟ ثم ننتظر منه� اإن ك�ن ذلك قد 

وقع، اأن حتدثن� عن جزاء من ا�شتمع واتبع..

وهكذا �شيكون مقطع ال�شورة:

)))   بالًغ� عن جن�ح دعوته�: نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں... 
ھ  ے   ےمث ]البقرة/285[.

)2)   وف�ء بوعده� لكل نف�س بذلت و�شعه� يف اتب�عه�: نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉمث ]البقرة/286[.
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اإًذا  فليب�شطوا  املهتدين،  هوؤلء  اأم�م  م�شراعيه  على  الأمل  لب�ب  )3)  فتًح� 
حت   جت   يب   ىب   نثمب   ربن�..   ربن�..  ربن�..  مبتهلني:  اأكفهم 

ختمث     ]البقرة/286[.

تلك هي �شورة البقرة.. اأراأيت وحدته� يف كرثته�؟ اأعرفت اجت�ه خطوطه� 
يف لوحته�؟ اأراأيت كيف التحمت لبن�ته� من غري مالط ي�شكه�، وارتفعت �شم�وؤه� 
اأراأيت كيف انتظم من راأ�شه� و�شدره� واأح�ش�ئه� واأطرافه�،  بغري عمد ت�شنده�؟ 
ل اأقول اأح�شن دمية، بل اأجمل �شورة حية؟ كل ذرة يف خليته�، وكل خلية يف 
ع�شوه�، وكل ع�شو يف جه�زه، وكل جه�ز يف ج�شمه، ين�دي ب�أنه قد اأخذ مك�نه 
العقول  النفو�س ومزكيه�، ومنور  ر�شمه مربي  وفًق� خلط ج�مع مر�شوم،  املق�شوم، 
وه�ديه�، ومر�شد الأرواح وح�ديه�.. فت�هلل لو اأن هذه ال�شورة رتبت بعد مت�م نزوله�، 
– ك�ش�ئر  ال�شورة معجزة، فكيف وكل جنم منه�  اأ�شت�ته� على هذه  لك�ن جمع 
النجوم يف �ش�ئر ال�شور – ك�ن يو�شع يف رتبته من فور نزوله، وك�ن يحفظ لغريه 
مك�نه انتظ�ًرا حللوله؟ وهكذا ك�ن م� مل ينزل منه� معروف الرتبة حمدد املوقع قبل 
اأن ينزل. ثم كيف وقد اخت�شت من بني ال�شور املنجمة ب�أنه� حددت مواقع جنومه� 

ل قبل نزوله� بع�م اأو بع�س ع�م، بل بت�شعة اأعوام؟))).

))) راجع �س )20. 
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لعمري لئن ك�نت للقراآن يف بالغة تعبريه معجزات، ويف اأ�ش�ليب ترتيبه 
معجزات، ويف نبوءاته ال�ش�دقة معجزات، ويف ت�شريع�ته اخل�لدة معجزات، ويف كل 
م� ا�شتخدمه من حق�ئق العلوم النف�شية والكونية معجزات ومعجزات، لعمري اإنه 

يف ترتيب اآيه على هذا الوجه لهو معجزة املعجزات)))!.

 نهاية المتن  

))) يف الن�شخة املعتمدة: معجزة املعجزة. )م). 



معد التقدمي يف �سط�ر

جمدي حممد ع��س�ر

.(96( ع�م  ب�لق�هرة  وِلد  م�شري،  •  ب�حث 
•   ح�شل على لي�ش�ن�س الآداب من ق�شم اللغة العربية والدرا�ش�ت الإ�شالمية بج�معة عني 
�شم�س 990)م، وم�ج�شتري بعنوان: »الث�بت واملتغري عند الإم�م اأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي«، 

ودكتوراه بعنوان: »ال�شنن الإلهية يف الأمم والأفراد يف القراآن الكرمي: اأ�شول و�شوابط«. 
م�شر،  يف  الكربى  الن�شر  دور  ببع�س  واملراجعة  والتخريج  التحقيق  لق�شم  رئي�ًش�  •   عمل 

� ب�ملعهد الع�ملي للفكر الإ�شالمي ب�لق�هرة. وب�حًث� �شرعيًّ
امل�شرية،  الإفت�ء  بدار  الفتوى  واأمني  امل�شرية،  الدي�ر  مفتي  ف�شيلة  م�شت�ش�ر  الآن  •  يعمل 
لبحوث  العلمي  املجمع  علم�ء  هيئة  وع�شو  ب�لق�هرة،  النبوية  ة  نَّ ال�شُّ ملو�شوعة  ومراجًع� 

ة مب�شر.  نَّ القراآن وال�شُّ
•  �ش�رك يف العديد من املوؤمترات العلمية والندوات يف الدول املختلفة. وح�شل على منحة 
العلوم  تدري�س  مع  والي�ب�نية،  الإ�شالمية  احل�ش�رتني  بني  للمق�رنة  الي�ب�نية  احلكومة  من 

ال�شرعية هن�ك. 
.

من م�ؤلف�ته

- الث�بت واملتغري يف فكر الإم�م اأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي.
-  ال�شنن الإلهية يف الأمم والأفراد يف القراآن الكرمي.. اأ�شول و�شوابط.

-  الفرق بني القراءة التف�شريية واحلديث املدرج واأثر ذلك يف الأحك�م ال�شرعية.
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�سل�سلة »يف الفكر النه�س�ي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد م�شطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�س.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�شى.
متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف  م�شطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف  عالل الف��شي.
مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��شور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�شف عد�س.
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�شدر.

الإ�صالم واأ�صول احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأقوم امل�صالك يف معرفة اأحوال املمالك، ت�أليف خري الدين التون�شّي.

احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�شعيدّي.
الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�شني اجل�شر.

ال�صنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
و�شى. القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�شف ممُ

ا عن فنون اأوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�س ال�شدي�ق.  ك�صف املخبَّ
املر�صد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��شم اأمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�شني الن�ئيني، تعريب عبد املح�شن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��ش� املخزومي.
ال�صفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�صفور واحلجاب، ت�أليف م�شطفى الغالييني.

يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�صلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �شكيب اأر�شالن.

املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �شم�س الدين �ش�مي فرا�شري، ترجمة حممد م الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�شطفى ك�مل.
وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�شبور �ش�هني.

طلعة ال�صم�ص �صرح �صم�ص الأ�صول، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ش�ملي. 
اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي ال�شوك�ين.

الإ�صالم يف نيجرييا وال�صيخ عثمان بن فوديو الفالين؛ ت�أليف اآدم عبد اهلل الإلوري.
اأم القرى، ت�أليف  ال�شيد الفراتي )عبد الرحمن الكواكبي).

جتديد الفقه ون�صو�ص اأخرى، ت�أليف حممد بن احل�شن احَلْجوي.
احل�صارة الإ�صالمية، ت�أليف اأحمد زكي.

الر�صالة اخلالدة، ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�صاألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف اأبي الكالم اآزاد، ترجمة م�شب�ح اهلل عبد الب�قي.

النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد اهلل دراز.
  

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

)10(
)11(
)12(
)13(
)14(
)15(
)16(
)17(
)18(
)19(
)20(
)21(
)22(
)23(

)25( - )24(
)26(
)27(

)29( - )28(
)30(
)31(
)32(
)33(
)34(
)35(
)36(
)37(
)38(
)39(
)40(
)41(
)42(
)43(
)44(





’al-Naba’
’Al-‘AẓīM

Muḥammad ‘Abdullāh drāz

DAR AL-KITAB
AL-MASRI

DAR AL-KITAB
AL-LUBNANI




