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ا ا اختالفً كان برهان نبوة سيدنا رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه خمتلفً          
وقـد   ،مجعنيأ من النبيني صلوات اهللا وسالمه عليهم        هل من سبق  ا عن ك  ظاهر 

نبياء مبعجزات   األ ديمنا أ إ و ة، نبو  ومل تكن برهانَ   ه، على أنبيائه كتب   أنزل اهللا   
 من النار    إبراهيم، وخروج   الصخرة من    مثل خروج ناقة صاحل      ؛أخرى

  رداليت صارت ب وهلذا كان نزول جربيـل   .ا عليه ا وسالم لـى رسـولنا    ع
وقد .  يف تاريخ البشر   فريدة ةًصلوات اهللا وسالمه عليه ذا الكتاب املعجز حادث       

نبيـاء قبلـه     كل ما كان عليه األ      وأنه غاير،   إىل متيز برهان نبوته      أشار  
 يف احلديث الـذي رواه      قال  ف ؛ه ذا  اهللا سبحانه خص    وأنّ ،عليهم السالم 

ه آمن  ن اآليات ما مثلُ   عطي مِ  إال قد أُ    نيب نِمء  ن األنبيا ما مِ  «:البخاري ومسلم 
 عليه البشر،    وإمنا كان الذي أوتيت  وحي  فـأرجو أن أكـون      ، إيلَّ ى اهللاُ ا أوح 

أكثر١(»ا يوم القيامةهم تابع(.  
 ةلـسن أليها  إلت   تسلَّ ة معجز  اليت هي شرائعهم غري    األنبياءملا كانت كتب    

 اليت بـني    ة فليست التورا  ؛فتغريت الكتب  ، فدخلها التحريف والتبديل   ؛الناس
 وهـذا   .اإلجنيـل  وكذلك   ، موسى   إىل أنزلت اليت   ة الناس هي التورا   أيدي

 بل  ة، لكل كلم  نزله اهللا عليه طارد   أ الوحي الذي    إعجاز نّإ ف ؛خبالف آيته   
نزل، وهـذه    بيننا كيوم أُ   ي لسان أن يزرعها فيه، فهو باقٍ      أكل حرف حياول    

  .ةفيها اي ليس للفضل ةنعم

                              
صـحيح  كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، و          : صحيح البخاري ) ١(

  .، واللفظ ملسلمنيب كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة ال: مسلم
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مـر   معجز فال خيامرنا شك يف أننا نسمع األ         اهللا من كالمٍ   أمر نسمع   إننامث  
ـ  ،غعنا هو صوت املبلِّ   ا الصوت الذي يتهادى إىل أمس      وأنّ ،والنهي من اهللا   ا  أم

، وهذا مما يوجبه أا      يكون من غريه     البالغ فهو كالم اهللا الذي ال ميكن أنْ       
ول من غري أن    لقاها كل جيل كما تلقاها اجليل األ       وجيب أن يت   ة، اخلامت ةالرسال

  . ينقص منها حرفويزاد فيها حرف أ
        ن القرآن أخرب بـذلك      أل ؛والقول بأن القرآن معجز مما ال جيوز فيه خالف

ا معرفة وجه اإلعجاز فهذا مما جيوز اخلالف فيه ألنه بـاب             أم ة،يات كثري آيف  
 يف  قرآن عن أنه معجز حديث متناهٍ      وحديث ال  .مفتوح للنظر والتدبر واالجتهاد   

 mL M N O P Q R S T:  وذلك مثل قوله تعـاىل     ،التوكيد
U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ l ]راجع  .]٨٨: اإلسراء 
 هل رأينا اجلن واإلنس جيتمعون ملواجهة موقـف مـن مواقـف             : واسألْ ةَياآل

اولون نس بكل لغام وأعراقهم وألسنتهم ومعهم اجلن حي       مث راجع اإل  ! التحدي؟
   أو بعـشر    ، منهم ليأيت مبثل هذا القـرآن       واحدٍ ا يف فمِ  أن يضعوا ألسنتهم مجيع 

جيـال الـيت    حياء كل األ  إ مث الحظ بعث و    !ه أو بسورة من مثل    ،سور من مثله  
 هـؤالء   كـلُّ ؛ األجيال اليت ال تزال يف كتم الغيب وحضور،بادت من الثقلني 

وكلُّ ،حضور     هؤالء عاجزون، وهذا مـن       وكلُّ ، هؤالء بعضهم لبعض ظهري 
    ة حممد صلوات اهللا وسـالمه          !امعىن اآلية وهو عجيب جدوفيه أن برهان نبو 

نس واجلن على أن يأتوا     جتمعت اإل الئن  " : وكأنك قلت  ،عليه كربهان األلوهية  
 فلن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض       ؛ أو مساء كهذه السماء    ،بأرض كهذه األرض  
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ةوحدها كافي ومع أن هذه اآلية     ،  "اظهري  فقد تكر    ا يف الكتاب   ر هذا املعىن كثري
  .العزيز

 اليت تثبت اإلعجاز كتابات موجهـة إىل غـري          ةوالكتابات يف هذه القضي   
 . مثل أكثر كتابات القاضـي عبـداجلبار       ؛ كتابات ترد مطاعنهم   أو ،املسلمني

 مثـل   ؛ للمـسلمني  ةوالكتابات اليت تبحث عن وجه اإلعجاز كتابات موجه       
 وقد كثرت الوجـوه     .ت اخلطايب والرماين والباقالين وعبدالقاهر وغريهم     كتابا

 ومسعت من شيوخنا الذين يؤخذ عنهم العلـم أن          ،وها وجوه اإلعجاز  اليت عد 
 ، من أمـر   ؛ كل ما فيه معجز     وأنّ ،القرآن معجز بكل هذه الوجوه وبأكثر منها      

ل يف وجـوه    وخالصة القـو  . خرهآ إىل   ، أو وعيد  ، أو وعد  ، أو خرب  ،أو ي 
 عن كـل    ه ومرتَّ ، موصوف بكل كمال    واهللا   ، أن القرآن كالم اهللا    اإلعجاز
 إال يف الكالم ال يوصـف ـا         ة وكذلك كالمه، وأن الكماالت املطلق     ،نقص

  .الذي بني الدفتني
 ثالثـة  على   ة قاطع ة هو أن اإلعجاز له دالل     الواجبة باملراجعةوالذي قصدته   

 داللته على بلوغ اجليل الذي      : والثاين اللغة، يف   يء داللته على ش   : األول أشياء؛
ه على بلوغ هذا اجليـل      ت دالل : والثالث ، التفوق يف البيان   نزل فيه القرآن ذروةَ   

 ةر أن دالل  وأكر. ا بيان ل بيانٌ  الذي به يفض   ، البيان أسراريف معرفة     التفوق ذروةَ
  أمـر  متسعةً دراسةً الثالثة هذه اجلهات    دراسة وأن   ة، قاطع ةاإلعجاز هذه دالل  

  .ا مث إننا أمهلناه وسكتنا عنه وكأنه ليس موجود،ص فيه وال جيوز الترخ،واجب
نزول الكتاب املعجـز     إن فهي شهادة تقول     اللغةا شهادة اإلعجاز هلذه     أم 
ر ب من بني كل لغات العامل اليت ع       الوحيدة اللغة الشريفة جعلها    العربية اللغةذه  
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  وليس هناك كالم يف أي لسان من ألسنة البشر جاء بـه            ،عجزا عن كالم م   
، وهـذا   ةنساني اإل الطاقةكالم يوصف بأنه خارج عن الطوق ومتجاوز حلدود         

 وميكن أن   . عند من ينكرون اإلعجاز وهم ليسوا منا       إال للمناقشةواقع غري قابل    
 املعرفةة  ، وآف يءنه ليس فيه ش   إ سطحية وتقول    ة املنفرد نظر  األمرتنظر إىل هذا    
 أنه ما كان ميكن أن يرتل ا كالم         احلقيقة ألن   ؛ النظر السطحي  يوآفة العقل ه  

 وثـراء   والليونة، واملرونة التعبريية، والطاقات   اإلمكاناتفوق طاقة البشر لوال     
ـ  وكل وسـائل اإل    ، وأحوال الصور  األبنية وثراء أحوال    ،الكلمات  مـن   ة؛بان

 ومـا   ء، والفرق بني الواو والفا    ،احلذف والذكر  و ،التعريف املبني والتنكري املبني   
نـك  إ حىت   ة،بانال حصر له مما يستثمر يف الكالم العايل ويكون من وسائل اإل           

 كمـا يقـول     ،نبا إذ مل ت   تكون بيان   مل تنطق وأمت ما    إذانطق ما تكون    ألتكون  
  . رضوان اهللا عليهمةالكمل

اد ا أن تعرب عن ذات       واليت أر  اإلنسان، اليت هي صناعة     اللغة أنوعجيب  
 اللغة تصبح هذه    ،نفسه وعن حوائجه وعن علومه ومعارفه وعن ظاهره وباطنه        

 الذي  اإلنسان طاقة   ةً متجاوز اإلنسان اليت هي صناعة     اإلبانةمبا فيها من وسائل     
  !اإلنسانتصري معجزة ببياا هلذا و ،فاق أخرىآترتقي يف ل أبدعها،
ون الذي أعجزت فيه وبـه هـو        خر هو أعجب من ذلك أن يك      آ يءوش

 ألن اهللا سبحانه طالـب      ؛طرائق التأليف والتركيب والسبك والنحت والتصوير     
باب مـن أبـواب       أعين يف أي   ،القوم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات       

 وشأن بالغـي    ، وهذا شأن لغوي حمض    والتأليف، واملهم هو التركيب     ،املعاين
 اللسان الـصانع هلـذه      اانب العجيب يف هذ    واإلعجاز أبان عن هذا اجل     ،حمض
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 ألفاظها وجعل من    ، وطرق طرائقها  ، وأالن عصيها  ، والذي رقق حواشيها   اللغة،
جعل من كـل ذلـك    ـ- األلفاظ وأجراس وأنغام هذه    األلفاظوأحوال هذه   

 معـدودة نك لتجد كلمـات  إ حىت ، احليمكامن للمعاين يسكنها فيها اللسانُ 
 والصور من كل    واألحوالا حىت لتفيض عليك املعاين       خاص ا نسقً ها املتكلم نسقَ
  . ومن كل جرس، ومن كل حرف، فيهايءش

 يف هـذا    احلكمةوكان أبو الفتح ابن جين شديد الولع بالبحث يف مدافن           
 هيأ هلـذا اللـسان يف        وكانت تذهب به الغلواء إىل القول بأن اهللا          ،اللسان
 ؛)١(ةوأكثر يقظ ،  ا وعي  وأشد ،ا أذهان  أحد  جيالً من الناس كانوا    ة البعيد ةزمناأل

  كلُّ ،كملوها وصقلوها وثقفوها  أ و ، وطرقوا طرائقها  ة،فنهجوا مناهج هذه اللغ   
 ا     ذلك إعداد ودخلت بدين   األرض مث ملا انتشرت يف      . هلا لرتول الكتاب العزيز 

اعـدها   هلا جيال من العلماء البـاحثني ليقعـدوا قو         يأدخل عليه الليل ه    اهللا ما 
ويقرروا أصوهلا وفروعها حىت تبقى على ما هي عليه يوم نزل ـا الكتـاب               

  .العزيز
 هذا التميز الذي دل عليه نزول القـرآن         إىل املرحوم حممود شاكر     هوقد نب 

 إمكانات وتوفر   ، بتوفر قدرات على البيان    ة وأنه شهادة قاطع   اللغة،املعجز ذه   
ـ      عل  أوالً أصحاا أعانت   اإلبانة،يف   ا بيان التفـوق   ةا يبلـغ ذرو   ى أن يقولوا 

نـا ـا    رتل رب  وي ، مث يبقى فيها ذخر مكنون يستخرجه الكتاب العزيز        ،البياين
ا يفوق طاقة البشر   كالم.  وقد تكر    ا يف كتابات املرحوم حممود     ر هذا املعىن كثري

                              
  .١/٤٧ كتاب اخلصائص :ينظر) ١(
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ها هـي أن    بطبيعت ا قادرة  اليت نزل ا القرآن معجز     اللغة إنّ((: ومنه قوله  ،شاكر
 يف البيان فيما    الغاية هو    كالمٍ : بني كالمني  املفارقةمل هذا القدر اهلائل من      تحت

 يقطع هذه القوى ببيان ظاهر املباينـة لـه مـن كـل               وكالمٍ ،تطيقه القوى 
 اإلعجاز كان بالتأليف والنحت والـسبك       غفل أنّ  وال جيوز أن ن    .)١))(هووجال

  على أنْ  العربية وهذا يعين أن قدرة      ،دي التح ه ألنه هو الذي جاء في     ؛والتركيب
حتمل هذا القدر اهلائل من املفارقة بني كالم وكالم هو الغاية يف البيان الـذي               

 هذه القدرة هي يف هذا : أقولالطاقة، وكالم جياوز هذه ة،نسانيتطيقه النفس اإل  
 : وكما قال علماء علم اإلعجـاز      ،املباينوالتركيب والسبك وأحوال األلفاظ     

عـت العربيـة    و وـذا طا   . احلال ىوال اللفظ العريب اليت ا يطابق مقتض      أح
اإلعجاز وجارت  ـا     وإمنا ومل تكن معجزة     ، له واتسعت  ه والنت كان اإلعجاز 

  .وحدها من بني لغات العامل
ـ     إنّمث    ي هذا اإلعجاز للكتاب العزيز الذي هو باق ما بقي الزمن ومـا بق

 وهو أنه يوم نزل الكتاب      ، أخرى هلذا اللسان   التكليف له داللة أخرى وشهادة    
ن القرآن الكرمي أمسك به على احلالة الـيت          أل ؛كان قد بلغ ذروة الرقي اللغوي     
  . كان عليها يوم نزل الكتاب

 وأحوال أبنيه املفردات مل يتغري منها       ، مل يتغري منها شيء    باقية األلفاظ   ةفدالل
 وما ينصرف وما    الكثرة ومجع   لقلةا مثل تصاريف األفعال واألمساء ومجع       يء؛ش

 كما هـو يف     ألسنتنا كل ذلك باق يف      آخره، إىلال ينصرف والتصغري والنسب     

                              
  .١٦٤مداخل إعجاز القرآن ) ١(
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 وقل مثل ذلك يف بنـاء       ،الكتاب العزيز وكما هو يف شعر هذا الزمن وما قبله         
 والبناء وطرائق التعبري من حذف وذكر وداللة األمساء         اإلعراباجلمل وأحوال   

 وحنن نقرأ شعر العصور السابقة لرتول الكتاب وال جند أي           .خرهآواألفعال إىل   
 وزيادة على ذلك نتذوق شـعر النابغـة         الغريبة، يف معرفة املفردات     إال صعوبة
 إىل آخر ما حنن فيه مما ليس        الربية، ونتذوق الكتاب العزيز وكالم خري       ،وزهري

أمـسك   وكل ذلك بفضل نزول الكتاب املعجز الذي         .له نظري يف أمم األرض    
 مث دخل ا القرآن ما دخل عليـه         ،اللغة على احلالة اليت كانت عليها يوم نزل       

 األرض، مث قام على دراستها كل من قاموا على دراسة القرآن من أمـم               ،الليل
  !وكل هذا غريب وعجيب

 هذه   إال  حفظ لغتها  األرض أمم من   ألمةن احلق جل وتقدس مل يضمن       إمث  
، ]٩: احلجر[ mg h i j k l m n l :  وذلك يف قوله تعاىلاألمة
 ومرادي أنه يستحيل أن حيفظ ربنا       األوىل، باجلملة وعالقتها   الثانية اجلملة راجع

 وداللة الـذكر    ،"الذكر" عن القرآن بكلمة     العبارة والحظ   ،الذكر وتضيع لغته  
 وأن احملفوظ هو هذا القرآن وهذا اللسان الذي يـذكر بـه، مث              ،على اللسان 

 تقوم  أن إىل على هذا الدين     ة قائم األرضأخرى لبقاء عصابة يف     الحظ ضمانة   
 وأـم يف    ،ن حفظ الذكر من القوي العزيز يعىن حفظ الـذاكرين          أل الساعة؛
  . وما كان يف جنب اهللا ال يضيع،جنب اهللا

 فلو نقلت   ، معجز رين غ آخر هو أن اإلعجاز أفاد أنه ليس هناك قر        آمث شيء   
 ألنه ال قـرآن     ؛ناآ تسمي ما نقلته قر    أنفال جيوز    األرض، كل لغات    إىلالقرآن  

 ومن أراد هذا القرآن فليدخله من بـاب         ، الذي يف هذا اللسان العريب املبني      إال



 

 ٢٠

 بلسان قومـه    إالأرسل رسوالً     ما ويالحظ أن اهللا    . هذا اللسان العريب املبني   
  ذا اللسان الع         مث أرسل حممد ؛ريب املبني ا صلوات اهللا وسالمة عليه للناس كافة 

ىل إ البـشر    ةلسنأ على أن هذا اللسان العريب املبني هو أقرب          ةفدل داللة قاطع  
  . البيان اليت فطر اهللا الناس عليهاةفطر

ومن الغريب والعجيب أن كل هذا غائب أو مسكوت عنـه يف حبوثنـا              
   عدا أجيالنا   وكتبنا ومناهجنا اليت يوكان من الواجـب أن يكـون        ، عليها و 

وأن تسعى أقالم العلماء والباحثني لكشف هذه الطاقات اليت هيـأت            ،احاضر 
 وقـد نبـه     .العربية هلذا الذي مل تتهيأ له لغة من لغات البشر، والذي متيزت به            

الكتاب العزيز إىل أن هذا يف النظم والتأليف والسبك والنحت والتصوير كمـا             
 mA B DC E F G H I  قال سبحانه يف خطابه ملن حتداهم بـه       

J K L M N O P Q R S T l ]؛]١٣: هود   
 ، والتركيب التأليف ما عدا     أبعدت عن التحدي كلَّ    "مفتريات"ألن كلمة   

 ،ور يف هذا اللسان   ذخ والكرت امل  الطاقةوهذا يعين أن هذا التأليف والتركيب هو        
  .وهو الذي جيب أن تبحثوا عنه

ك هذا  ن تر  مِ  وأعجب ، يهتمون بلغام مهما كان شأا     األرضوكل أهل   
ـ   وأعجب ، يف دراسة لغتنا يف مدارسنا ومعاهدنا      ةما تراه من قشور سطحي     ن  ِم

 وال لتارخينا وال ، ليس للغتنا فيها شيءةكل عجب أن متتلئ بالدنا مبدارس أجنبي      
 ومراجعة كل هذا من أوجب الواجبات الذي        .لقيمنا فضالً عن عقائدنا وآدابنا    

 ؛ ولغاا وآداا وتارخيهـا    ألنفسها األمماحترام   ويقتضيه   ،يقتضيه رشاد العقل  
  .هذا وجه من وجوه داللة اإلعجاز
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والوجه الثاين هو شهادة اإلعجاز القاطعة على أن اجليل الـذي خوطـب             
أجيال األرض يف معرفة   وخري،بالتحدي هو خري أجيال األرض يف صناعة البيان       

 ألما  ؛هذين يف كالم واحد    وسأجعل   ،ا البيان اليت ا يفضل بعضه بعض      أسرار
 ، أعين صناعة الشعر والكـالم العـايل       ؛ مها البيان  .صادران من مصدر واحد   

ـ اإل" مهـا    : ولـك أن تقـول     . أعين متييز الكالم ومعرفة طبقاته     ؛والتبيني  ةبان
 كمـا   "البيان والتبـيني  " أو   ، كما كان يقول املرحوم حممود شاكر      "ةواالستبان

 وال شك أن كل متكلم حمسن ومـتقن     . اجلاحظ ا من عنوان كتاب   قلت مقتبس 
 وأا هي اليت ، وأفضلهفاضلهيف بيانه يف داخله قدرة تحسن متييز الكالم ومعرفة         

 زهـري   حوِلين  أ و ،حكموىف والسبك األ   والنظم األ  ىعلترشده إىل الكلمة األ   
 وهذا  ، فيحذف هذه ويضيف غريها    ،ا ميكث احلول وهو يراجع     زهري نّكان أل 
كما - وهلذا كان البيان والتبيني      ، على نقد الكالم ومتييزه    القَدرةلب عمل   هو ص 

 وجهـني   - كما يقول املرحوم شـاكر     - ة واالستبان ةانب واإل - يقول اجلاحظ 
  .لشيء واحد

 على أن اجليل الذي نزل فيه القرآن كـان          األمةوقد أمجع أعيان العلماء يف      
 إذا  - أبقاك اهللا  -وحنن  ((: اجلاحظ  يقول األمرين؛أعلم أجيال العرب يف هذين      

واألسـجاع،  ومن املنثور    ،رجاز من القصيد واأل   البالغةعينا للعرب أصناف    اد 
 ة من الديباج   صادق  ذلك هلم شاهد    أنّ العلمنا  ع فم ،ال يزدوج  ومن املزدوج وما  

ـ أ الذي ال يستطيع  ،تحك والن ب والس ،ونق العجيب  والر ة،الكرمي   النـاس عرش
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أ  وال ،اليومِذ وال ، يف اليسري  إال ذلك   هم يف البيان أن يقول مثلَ     رفعب١()) القليل ن( .
     واجلاحظ إمام متبع وال جيهل قدـ   ،ه من يعرف أقدار العلماء    ر  ل ذروةَ  وكان ميثِّ

 ومل ينتفـع    ، كما كان سيبوبه واخلليل ميثالن ذروة العلم بالنحو        ،العلم بالشعر 
 وكالمه هـذا    .انتفع ؤالء الثالثة    بأحد كما  البالغة تأسيس علم يف  عبدالقاهر  

 على  -  اجليل الذي نزل فيه القرآن     أعين - فضل العرب    : األوىل ؛فيه شهادتان 
 وقـد دل    ، من بعـده   األجيال مث فضل هذا اجليل على       ،األمم كلها يف البيان   

هـم يف   عرفأ  وال ، الناس اليوم  عرشأال يستطيع   "(:اجلاحظ على هذا الثاين بقوله    
 هذه الشهادة وإن كانت يف البيان فهي         أنّ روتذكَّ. )" ذلك البيان أن يقول مثلَ   

 اجلاحظ هو صاحب كلمـة البيـان        نّ أل ؛ شهادة هلذا اجليل يف التبيني     متضمنة
 فهو صاحب هـذا االقتـران       ،ا لكتاب قبله وال بعده     ومل أرمها عنوان   ،والتبيني

  .ةنسانينفس اإلاجلليل بني هاتني القوتني من قوى ال
 والقدرة  ،القدرة على صناعة البيان    -ويقول عبدالقاهر وهو جيعل القدرتني      

 يف هذه القدرة الواحـدة  األصل وأن ، واحدة قدرةً- على معرفة طبقات البيان 
معلوم أن سبيل   "(:"الشافية الرسالة" ة قال رمحه اهللا يف مقدم     ،والقدوة هم العرب  

 ينأى بعـضها عـن      ضل، وأن للتفاضل فيه غاياتٍ     ما يدخله التفا   الكالم سبيلُ 
 األصل أهله، وأن     علم ذلك علم خيص    ا، وأنّ  يعلو بعضها بعض    ومنازلَ ،بعض

 وأنه ال جيـوز أن      ، فيه عنهم   وقاصر ، هلم عبن عداهم ت   وم ،والقدوة فيه العرب  
ين النيب   ا للمتأخرين من اخلطباء والبلغاء عن زم      ىعد     ،الذي نزل فيه الوحي 

                              
  .٣/٢٩البيان والتبيني ) ١(
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  م زادوا على أولئك األولني     ،يوكان فيه التحدأو كَ  ، أ و أ البالغةوا يف علم    لُم
   كْتعاطيها ملا مل ي؟ كيف .وا له لُم   وحنن نراهم ي لون عنهم أنفُ  ِمخهمس، وي أون رب

 من دمث استشهد عبدالقاهر    ،)١( )" عليهم الزيادة فضالً عن    ،وى املداناة معهم  ع 
 : وأم كانوا يقولـون    ، يف الزمن املتأخر عن زمن الوحي      البالغةأقوال ألهل   ب

 وهذا مشهور وعليه    !؟كيف جناريهم وإمنا جنري على ما سبق إلينا من أعراقهم         
كرب قمتني  أ ذكرت كالم الشيخني أيب عثمان وعبدالقاهر ألما         وإمنا .اإلمجاع

  .يف علم بالغة هذا اللسان الشريف
هلذا اجليل بالتفوق الذي ال ينازعه       ةاز القرآن فيه شهادة قاطع     إن إعج  :قلت 
 وباب العلم مبراتب الكـالم      ،باب صناعة البيان  : خر يف هذين البابني   آفيه جيل   

 ، والقدوة فيه العـرب    : ألنه ملا قال   ؛وتفاضله، وتالحظ هذا يف نص عبدالقاهر     
ن  أل؛ التحـدي  ذكر،يهمي الزيادة عل ِع يد وأنه ال جيوز ملن تأخر عن زمام أنْ       

التحد  مث إن رسول اهللا      .لألقوى إاله  ي ال يوج     وعلـم   ، علم ذلك يف قومه 
 أنه لـيس مـن جـنس        ةون حلظ أم حني يسمعون ما أنزله اهللا عليه ال يشكُّ        

 أول   وألنه   ، ألم يعلمون العلم القاطع الفرق بينه وبني كالمهم        ؛كالمهم
 أول  كـان  ،"اقرأ" من سورة األوىل اآلياتليه من واجه هذا ملا أنزل اهللا ع    
 الدين  إىل يزيد يف دعوة الناس       ولذلك مل يكن     ،من أدرك أن هذا كالم اهللا     

 فلم يدخل مع أحد يف جدال وال يف حوار وال يف شيء مـن               ،عن قراءة القرآن  
 ن هذا السامع متيقِّ    وهو يعلم علم اليقني أنّ     ، اهللا آياتسمعهم   كان ي  وإمنا ،ذلك

                              
  . اإلعجازئل ملحقة بدال،٥٧٩ ية الشافةالرسال) ١(
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 انصرف وإن   ، فبفضل من اهللا   اهتدى فإن   ، الذي يسمعه ليس من كالم الناس      أنَّ
  .النذ وإمنا هو العناد واخل،فليس ذلك عن قصور يف الدليل

وقد ذكر املرحوم حممود شاكر أن القدرة على متييز البيان الذي هو ايـة              
أن تتوفر هـذه     ما كان ميكن     الطاقة، والبيان الذي جتاوز هذه      ة،نساني اإل الطاقة
 مـن   املرتبـةَ  مث ال يبلغ هذه      ،املتوارثة بة الطويلة ربعد الد "(إال هلذا اجليل    القدرة
 بعـد أن    إال ، البشرية األلسنة على الفصل يف هذه اآلية الفريدة يف تاريخ          القدرة

على ضروب من الكالم قد بلغـت        يل واملمايلة واملقايسة  ضل والتف صميارس الفَ 
بلغت من النقاء والدقة واألناقة      األصح أو على    اإلنساين، يف البيان    ة الشاخمة القم 

واللطف أقصى غاية، وبلغت من العمق يف الداللة باأللفاظ والتراكيب والصور           
 وإال يكـن ذلـك      ،ر املفضي إىل سر البيان الكامن يف نفوس البشر        أقصى التوت 
 يكـاد   اإلهلي امللفـوظ    والبالغ اإلنساين احلاجز بني البيان     اختراق كذلك فإنّ 

١()"االستحالة عندئذ يبلغ حد(.  
، تكررت  اإلهلي والبالغي   اإلنساينوالقدرة على اختراق احلاجز بني البيان       

 ؛ وأن سبيلها سبيل واحد    ،ا يف كالم املرحوم حممود شاكر والباقالين      مبعناها كثري 
ية سـيدنا   آ عليها يف    إالل الكتاب العزيز     اليت مل يعو   البيانية الذائقةهو تكوين   
 اإلنساين من البيان    الشاخمة القمة ضروب الكالم اليت بلغت       وأنّ ،رسول اهللا   

 املـادة  وأنه هو    ، ألنه مل يكن بني يدي جيل املبعث سواه        ؛هي الشعر اجلاهلي  
 طول املزاولة هلذا اللون من البيان هو الذي أفضى ذا اجليل إىل              وأنّ ،املتوارثة

                              
  .١١٨، ١١٧قضية الشعر اجلاهلي ) ١(
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 اية اخلربة مبعرفـة طبقـات       اإلفضاءامن يف نفوس البشر، وهذا      سر البيان الك  
 إدراك التفاوت بني هذه الطبقات ومعرفة الفرق بني النابغة وزهري            وأنّ ،الكالم

 معرفة سر البيان الكامن     إىلبالنسبة    معرفة متأخرة جدا   واألعشىوامرئ القيس   
 اختراق"يسميه شاكر    و ،"اية الطوق " الباقالين   هذي يسمي  ال ،يف نفوس البشر  

  وأنّ ،ق هذا اجليل يف نقد الكـالم ومتييـزه         تفو  وهذا النص يبني سر    ".احلاجز
 سر البيان الكامن يف نفوس البشر هو اية الطوق الذي ال يتجاوزه             إىلوصوله  

  .اإلهلي البالغ إال
ربية على كل    فيه صفات م   ويصف املرحوم حممود شاكر الشعر اجلاهلي بأنّ      

ل ك بالتأم دررباء ي  هذا اإل   وأنّ ،ا كلها إرباء حقيقي   األمم اليت يف آداب     الصفات
 مـدلول   األمم آداب على كل     هذا التفوق البالغ للشعر اجلاهلي     نّأ و ،والتبيني

 يف زمن واحد من     ، جلنس واحد من البشر    الفريدة املطالبة وهو   ،هليإ بأمرعليه  
 اليت هـي    واملطالبة الساعة، تقوم   أن إىل يف األرض    تمت بآيته النبوةُ  ، خ ةزمناأل

 هي أن يأتوا بسورة مـن       إنسايندليل تفوق هذا الشعر اجلاهلي على كل بيان         
 فكل الذي يف صـدورهم      ، من حمفوظهم  أو إنشائهممثله، سواء كان ذلك من      

 وهـي   ،"إنا أعطيناك الكوثر  "أعين سورة   ،  وأفواههم ال حيصل سورة من مثله     
  .لقى اهللا عليه وهذا ما ن،سطر واحد

ف هـذا اجليـل      شـغ  إىل اإلشارة من   وكان املرحوم حممود شاكر ال ميلّ     
  ألنّ ؛اا جديـد   ومل يكن هذا شيئً    ،له له  تأم  وطولِ ،ه به ِع وولَ ،ه له  وحب ،بالشعر

  يف أن القوم كانوا رواة أشعار، وكان حيفظ بعضهم شعر           كالم علمائنا متظاهر 
قوهم، وكان الشعر شاغلهم، ومل يشغلهم       وكانوا حيفظون شعر من سب     ،بعض
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 هذا اجليل    وأنّ ، هذا باإلعجاز   ربطِ  بيانَ رولكن املرحوم شاكر أكثَ   . عنه شاغل 
     ذا ملعرفة أمر صعب جد يأاية القدرة اإلنسانية يف صناعة البيان اليت         ،ا وهو 

 الـبالغ   فوق هذا التناهي وهـو     كان يعرب عنها الباقالين بالتناهي، مث إدراك ما       
 مث اليقني الـذي     ،يقول الباقالين   كما اإلهلي األمر أو   ، كما يقول شاكر   اإلهلي

 وأنه  ،نسانية اإل الطاقة يف أن هذا الشعر اجلاهلي هو ذروة التناهي يف           ةعند الكاف 
  . من عرقإليه جيري على ما سبق وإمنا ، وال جياريه،لن ينازعه منازع
عجاز يف زماننا كما كتب حممـود       حد عن الشعر اجلاهلي واإل    أومل يكتب   

 ومل يكن   ، هذا الباب  أدخلته " الشعر اجلاهلي  ةحمن"مساه هو     ما نّ أل ؛شاكر ذلك 
 أن من   له مفر      د به الشعر اجلاهلي عن شعر       يدرك بذات نفسه الشيء الذي يتفر

 يف  أسـاتذته  كما مسع من     ا منحوالً نه ليس شعر  أ له   يتأكدالعصور كلها، حىت    
 خصوصيته الدالة عليـه داللـة       أدرك زال يعاجل هذا الشعر حىت        وما اجلامعة،
 ودخـل ذات    ،نزله اهللا على رسول اهللا      أ مث أدرك الفرق بينه وبني ما        ،قاطعة
  . اليت دخلها جيل املبعثالتجربة

 اليت وصف فيها هذا اجليل وشغله الشاغل يف تـذوق           اجلامعةومن كلماته   
بالَ احلفاوة والـشغف واللـذة والبـهاء        كانوا يستقبلونه استق   "(:الشعر قوله 
 ويف ، يف احملافل اجلامعةلَ عواِمٍها بشفا ا مستمر قً ال يزالون يتذوقونه تذو    واخليالء،

الوم مع آناء الليل      دة املتمطّ ح عملَ  هو كان تذوق الشعر  .  النهار وأطرافية  
تنشط وتبتـهج،   بل تز و  ، وال ملل  ها عنه فترةٌ  ذخأ ال ت  اجلاهلية،النفس العربية   

زل وجتدبالليـل   األحياءاحلياة اليت ختالط      وجتد فيه لذة   ، وتنقبض  وتنبسطُ ، و 
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ا من حرصها علـى      حرص شدأرحيية  األ له من     فهي عليه وعلى ما جتد     ،والنهار
  .)١()) وغاٍلكل نفيٍس

 يف نقد الـشعر     أصول أيديهموذكر حازم القرطاجين أن اجلاهليني كان يف        
، أنفـسهم  كانوا يقومون على تثقيف      وأم ،ت موضع اتفاق بينهم   وتقوميه كان 

ـ            األصـول ه  ذوصقل مواهبهم، وكان يستدرك بعضهم على بعض يف ضوء ه
 ة جامع ة الذي عنده مكتب   نّأ و ،قة يف الكتب   مفر األصول هذه   نّأ و ،املتفق عليها 

 بـني    منها قوانني البالغة الـيت     أُخذت هي اليت    وأا ، جيمعها منها  أنيستطيع  
 األسـتاذ  من كالم    املتميزة املقدرةدخل يف باب اكتساب هذه      أوهذا  . )٢(أيدينا

 يف  بأصول ذكر شغلهم    ا وحازم ،هم بالشعر عر ولَ ا ذكَ  حممود نّ أل ؛حممود شاكر 
  .نه كان يستدرك بعضهم على بعض يف ضوئهاأ و، اٍمنقد الشعر وتقوميه مسلَّ

 بالغـة   إلينـا ا نقـل     حازم أن أبنائنا أيدي بني    وحاضر ،ه غائب وهذا كلُّ 
 إدريـس  ورحم اهللا حممـد بـن        ة،كذوب وحضرت األ  احلقيقةغابت  ف ،اليونان

  :الشافعي فقد قال

م يف العلم    وقد تكلّ  ، من حيث علموا   إال يقولوا   أالفالواجب على العاملني     ("
أ و ، به أوىل اإلمساك لكان   ،م فيه منه  ن لو أمسك عن بعض ما تكلّ      م إىل قـرب 

  .)٣()) شاء اهللاإن السالمة له

                              
  .١٠٢قضية الشعر اجلاهلي ) ١(
  .٢٦منهاج البلغاء : ينظر) ٢(
  .٤١الرسالة ) ٣(
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أ :قلتجمع  عتدبإمجاعهم  من ي   القـرآن   إعجـاز  أنّثني   من القدماء واحملد 
ـ    اجليل الذي خوطب بالتحد    أنّ على   ة داللة قاطع  وقرينه التحدي دلَّ    غي قد بل

نازع  اليت ال ت   القدرة :األول أمرين؛ البشر يف    أجيال جيل من    أي بلغهذروة ما   
نازع يف معرفة طبقات الكالم ومراتبه       القدرة اليت ال ت    : والثاين ، البيان يف صناعة 
 أن يكون هـذا     البدحني بين أنه     األمر وقد خلص املرحوم شاكر هذا       ،ومنازله

قد بلغ يف القدرة     ي كلها يف التحد   األجيالا مقام    قائم اجليل الذي جعله اهللا     
    جيل بعـده   إليهيل قبله، ولن يصل     ا مل يبلغه ج   على متييز صنوف الكالم مبلغ ، 

ا قد بلغ غاية ما يبلغه بيـان        ا بالتحدي بيان  ه الذي كان مقصود    يكون بيان  وأنْ
١(ا وغري عربالناس عرب(.  

ا وغري عرب   يبلغه بيان الناس عرب    وميكنك أن تستخرج بلوغ بيام غاية ما      
 mA B DC E F G H I J : من قوله تعاىل يف سورة هود     

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ̀ ba c d e f l ]االسـتفهام   ،]١٤ – ١٣: هود

 ، وموضع الشاهد هو قوله تعاىلاألمرمعناه  m c d  el يف قوله تعاىل
mX  Y Z [ \ l نّأل نزل بعلم اهللا على عدم     أُ بأنه بالعلم   األمر  ترتيب

 ولو كان   ، منهم يف البيان    جيل بعدهم هو أقدر    يأيتنه لن   أ يف   استجابتهم قاطع 
 إن ألـم    ؛ه على عجزهم   كالم بأنهب وجوب العلم    يعلم ذلك ما رت    سبحانه

ه  عليه شـعر    تفوق هذا اجليل دلّ    ن يف أنّ  بي وهذا. عجزوا فقد يستطيع غريهم   
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 عليه   ودلّ ،ا عن كل الذي يف صفات الشعر       حقيقي إرباءالذي فيه صفات مريبة     
 مث دلّ ،  يه النظر املنطقي املستخلص من توجيه التحدي هلم        عل ، ودلّ ةم األ إمجاع

  .عليه النقل
ومع كل هذا الذي ال ريب فيه نكتب يف الشعر يف العصر اجلاهلي والنقد              

   بل وكأننـا مل نقـرأ الـشعر         ، وكأنه مل يكن   ، هذا يف العصر اجلاهلي عكس 
 ، والنقـدي  األديب ا يف تراثنا   وكأننا مل نقرأ شيئً    ، أو قرأناه ومل نفهمه    ،اجلاهلي

ذهب الذين حيـسنون فهـم      : " ومن يف زمام   األمحر وخلف   ةوقول أيب عبيد  
نـا يف   ابيقول كت و ،دوالَن و  وم ، البعث  جيلُ إال ومل يذهب يف زمام      ،"الشعر

 إال ولـيس فيـه      ،نه شعر حسي ومادي وسطحي وشـبقي      إ :الشعر اجلاهلي 
ن أ و أيدينا،لبلوى يف الذي بني      وا .اإلسالمنه منحول يف    أ ودعك من    ،الغريب

مون بـدايات    يتعلَّ  قومٍ  لعلمِ  وبدايةٌ ،النقد يف هذا العصر نقد سطحي وانطباعي      
 ، النيب   آلية ليس ألنه نقض     املراجعة، الواجب   وإمنا ، وال جيوز بقاء هذا    ،النقد
 ة واحـد  ة ومل أقرأ كلم   . ونقض للتاريخ  ، ونقض للذوق  ، ألنه نقض للفهم   وإمنا

 ظهر هذا   وإمنا ، عن العصر اجلاهلي يف الشعر والنقد يف كالم علمائنا         مما يكتب 
اجلهل وهذا التزوير وهذا الكذب على العلم والعقل والنقل والتاريخ بعد زمـن    

 نّ وهم ال يالمـون أل     ، وقرأت أسوأ منه يف كالم بعض املستشرقني       ،االستعمار
 إمنا ،ز ليست قضيتهم   وقضية اإلعجا  ، والتاريخ ليس تارخيهم   أدم، ليس   األدب

حوا  يصح أن من    وبدالً ،ا ويعدوا علم   هذه السخائم  إخواننا ينقل   أنالعجيب  
  الواقع  إىل يء ينقلون عنهم ما يس    ألعدائهمروا أنفسهم تالميذ    هذه اخلطايا صي 
 "الشبقية" نا كلمةَ  عنهم صغار  ذخأتاب الذين ي  حد الكُ أويضع  . والتاريخ والدين 
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ا لدراسة شعر امرئ القيس شـاعر شـعراء          عنوان - لع اجلنسي ومعناها الو  -
  !اجلاهلية

 وعبدالقاهر الذي كتـب     ، القدم إىل من الرأس    ةدبيأوقضية اإلعجاز قضيه    
 هو املـدخل    - يعين اجلاهلي  - الشعر   أنّد   يؤكّ القضيةتب يف هذه    أوسع ما كُ  

 عـن الـشعر     ين الـصاد  نّأ و ،منهإال   دراسة اإلعجاز    إىلالذي ليس لنا سبيل     
 نّ أل ؛ وهم مبرتلة من مينع الناس من تالوة القرآن الكـرمي          ،صادون عن اإلعجاز  

نـه  إن قبله قال الباقالين      ومِ .ةم قائمة يف األ   املعجزة تظل   أن التالوةاملقصود من   
 وله يف كتابه    ، مبعزل األدب دراسةم يف اإلعجاز من كان عن       كلِّ ن أنال ميكننا   

 ليس هلا نظري يف الكتب املتخصصة مثـل         واألدبر  دراسات يف علم نقد الشع    
 حـىت   ةدبي األ الدراسة اإلعجاز عن    دراسة إلبعاد وال وجه    .والوساطة املوازنة

 اإلعجاز مبعزل عن الـشعر      دراسة أنّنك تفهم من كالم الباقالين وعبدالقاهر       إ
 مـن   أنّ وذكر املرحوم حممـود شـاكر        . مبعزل عن اإلعجاز   لإلعجاز دراسة

الشعر اجلاهلي يف غيبة قضية اإلعجاز هم مبثابة من يـدرس الـشعر             يدرسون  
 ،متسع جدا ومفيد جدا   م   وله يف هذا كال    ،اجلاهلي يف غيبة الشعر اجلاهلي نفسه     

- ةدبي األ الدراسة من   احلقيقةَسقط هذه    ي أن عاقل   ألحدال جيوز    (":ومنه قوله 
ل  هو عـز   الدراسةن  طها م اسقإن معىن    أل -  نزول القرآن املعجز   ةوأراد حادث  

ا من  د هذا العصر جمر   دراسة مث   أصحاا، يف عصر بعينه عن عصرها وعن        حقيقة
 ولـو   . فيه م وفيهم   ة قائم احلقيقة والذين كانت هذه     ،الناس الذين كانوا فيه   
 من البشر، وهذا عبـث      أهلها من   ا فارغً  ندرس عصر  أننافعلنا لكان معىن ذلك     
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 أنحـد   أ ال يـستطيع     .)١())األصح مطبق على     بل هو جنون   ، بل جهل  ،فارغ
ـ      أ أو ، حممود شاكر يكتب بغري علم     إنيقول    ةنه ال حيسب حساب كل كلم

 أي  أن مبتدئ يف الـدرس يعلـم        أي نّ جدا أل  واضحة واملسألة ،يكتبها قلمه 
 سواء كان الدارس    ، هو عبث  ٍثكرب حد أ أحداثهسقط من    ألي عصر ت   دراسة

  .دثٌ حثَدنه حأ من غري املؤمنني به، املهم أو ،من املؤمنني ذا احلدث
 املراد   وأنّ اآلن، قد ظهر    "املراجعةوجوب  " مرادي يف العنوان بكلمة      إنّمث  
الواجبة يف تقدير النقـد يف        واملراجعة ، يف تقدير الشعر اجلاهلي    ةالواجب املراجعة

الواجبة  راجعة وامل ، ومناهجها اللغة واملراجعة الواجبة يف درس      ،العصر اجلاهلي 
 وأعالها وأوهلا ، اليت تالحقت يف العصر اجلاهلي     التارخيية باألحداثيف االهتمام   

  .علمأ واهللا ، هذا. النبوةةيآنزول الكتاب العزيز الذي هو 
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