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 مقدمة
وذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونع

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدان حممد، وآله 

 . وصحبه الكرام، الطيبني، الطاهرين، واحشران يف زمرهتم اي أرحم الرامحني

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ﴾]آل  ﴿ ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا
 [.102عمران: 

هاا زاْوجاهاا واباثَّ  ٍة واخالاقا ِمن ْ ﴿ ايا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا
راِقيًبا ُهماا رِجاااًل كاِثريًا واِنسااًء واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه وااْْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم ِمن ْ 

 [.1﴾]النساء:

واي اْغِفْر لاُكْم  ﴿ ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْواًل ساِديًدا * ُيْصِلْح لاُكْم أاْعماالاُكمْ 
 [.71 - 70ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزًا عاِظيًما ﴾]اْلحزاب:

 به نزل العاملني رب كالم القرآن الكرمي هو كالم هللا القدمي املعجز، وهو أما بعد: فإن
 جاء وقد أمجعني، الناس هلداية حممد سيدان واملرسلني اْلنبياء خامت على اْلمني الروح

 يف إعجاز من حوت فيما جماراهتا عن فعجزوا العرب اإلسالم هبا حتدى خالدة معجزة
   واْلمثال. والعلوم واحلكم الشرائع روائع من عليه اشتملت وما وأسلوهبا، نظمها

 وضوح واضحة وقضية اثبتة، حقيقة إعجازه ْلن الوجوه، من وجه أبي القرآن وإعجاز
 البلغاء هبا حتدى كربى ، معجزة--النيب  على القرآن نزل أن نذم الشمس،
 قال وتساميها، بصدقها وأقروا حتديها عن فعجزوا السماوية، الكتب وأهل واحلكماء

ِإنَّهُ : ﴿تعاىل تِيهِ  الا  * عازِيز   لاِكتااب   وا ْيهِ  ب انْيِ  ِمنْ  اْلبااِطلُ  َيْا ْلِفهِ  ِمنْ  واالا  يادا  ِكيمٍ حا  ِمنْ  ت اْنزِيل   خا
يدٍ   أانْ  عالاى وااْلِْنُّ  اإْلِْنسُ  اْجتاماعاتِ  لاِئنِ  ُقلْ : ﴿تعاىل وقال[42 ،41: فصلت﴾ ] محِا
ُتوا ُتونا  الا  اْلُقْرآنِ  هاذاا ِبِْثلِ  َيْا   .[88: اإلسراء﴾ ]ظاِهريًا لِب اْعضٍ  ب اْعُضُهمْ  كاانا  والاوْ  ِبِْثِلهِ  َيْا
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 من أمهها ما َييت:والذي دفعين الختيار املوضوع عدة أسباب 

من البدهيات أن اْلطروحات النظرية مل ولن أتيت ْلي ابحث من دون وجود دافع حمدد 
أو عدة دوافع، وهذه اْلطروحة اليت حنن بصدد دراستها سبقتها عدة دوافع، بعضها 
موضوعي واآلخر ذايت، أما اْلول: فريجع لطبيعة املوضوع وأمهيته، وخباصة أن الفكرة مل 

ا أحد من الباحثني كفكرة مستقلة هلا بدء وهناية، فضاًل عن أن الفكرة يف حد ذاهتا يتناوهل
حتتاج إىل دراسة وحبث وَتحيص، أما وحنن قد أفدان من التقدم العلمي امللحوظ يف شىت 
امليادين فيجب تناول الفكرة وفق منهج علمي بناء ممهور ابلتقنيات املتقدمة اليت تثبت 

، أما الثاين: فريجع إىل إعجايب ابلفكرة بصفة عامة وخباصة وحنن صدق الفكرة من عدمه
 نتناول أحد رجال املعتزلة، سواء اتفقت معهم أو اختلفت يف أي انحية من النواحي.

أواًل: إن االجتاهات العقلية قدميا وحديثا، نظرت للقضااي القرآنية نظرة أصاهبا العديد من 
 الكلمة من معىن.ألوان وصنوف التجاوز بكل ما أوتيت 

اثنياً: اإلمجاع منعقد على أن القرآن هو املعجزة اخلالدة للنيب، إال أن الوقوف على اْلهة 
 اليت كان منها اإلعجاز القرآين مسألة مل تلتق عندها آراء العلماء والباحثني.

 اثلثاً: إن مجهور العلماء من أهل السنة ومن غريهم، ذهبوا إىل أن إعجاز القرآن إعجاز
ذايت يتمثل يف نظمه البديع، وفصاحة ألفاظه، وبالغة معانيه، بيد أن هناك من خيالف 
هذا املسلك كالنظام ومن سلك مسلكه يف قوهلم إن وجه إعجازه يف احليلولة بني العرب 

 وبني معارضته.

رابعاً: أتويل آي القرآن مشروعة بضوابط حددها العلماء الثقات، لكن هناك من خيالف 
 وقواعدهم املشروعة وابلتايل أولوا القرآن على إطالقه. العلماء

خامساً: إزالة اللبس والغموض عن آراء النظام على وجه يبني مسلكه الذي سلكه يف  
 كل تناوالته ملسائل القرآن الكرمي وعلومه،
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سادساً: إن آراء النظام حول قضااي القرآن وعلومه ليس من السهل العثور عليها، فهي 
 ني ثنااي الكتب؛ فكانت هذه حماولة حلصر هذه اآلراء.متناثرة ب

حيث إنه  بني ثناايه املوضوعية، والتجرد، حتليليا حيملمنهجًا  استخدمتمنهج البحث: 
من بدهيات مناهج البحث، وخباصة يف اجملاالت العقلية، أن استخدام نوع واحد من 

املرجوة، لذا فقد اجتهدت أن  وال حيقق الثمرة املناهج العلمية ال يفي ابلغرض املطلوب
كل يف موقعه من  وعدة مناهج حبثية مساعدة، أسلك يف حبثي هذا، منهجًا رئيساً 

لي، وذلك أثناء حتليل النصوص، حىت تحليالبحث، فأما املنهج الرئيس، فهو املنهج ال
من عناصر يف نسق  أصل إىل هديف من انحية، ومن انحية أخرى تركيب ما أتوصل إليه

 ل يربز املعامل املنهجية.متكام
 

فلقد استخدمت املنهج املقارن أثناء عقد املقارانت املتعددة أما املناهج املساعدة: 
وكذا املنهج  ،استخدمت املنهج التارخييبني فكر النظام وغريه الذين تناولوا املسألة، و 

نب ، ومن جافكر املطروحةالنقدي، وسأعرض من خالله أوجه النقد، اليت ُوجهت لل
ولقد عاّد بعض ، آخر سأحاول تقدمي بعض أوجه النقد اليت تتعلق ابلقضية املراد حبثها

وقد حرصت  (،1والباحثني مثل هذه املنهجية السالفة ابسم املنهج التكاملي) العلماء
 على أن ألتزم ابآليت:

على املراجع الرئيسة للبحث، إىل جانب بعض  االعتماد يف هذا البحث -1
 در اْلخرى اليت تتعلق ببحث القضية املراد تناوهلا.املراجع واملصا

أو القضية املراد دراستها، أبدأ بعرض الفكرة كما  كنت أثناء عرضي املسألة -2
تناوهلا أصحاهبا، من مصادرهم اْلساسية اخلاصة هبم ما أمكنين ذلك، مث بعد 

 ، مث أقوم بتبيان موقفي من املسألة.الفكرة ِبوضوعيةذلك أعرض 

                                 
، اجمللة العلمية لكلية 25( د. أمحد عبد احلميد الشاعر : حنو منهج متكامل يف البحث الفلسفي، ص  1)

 م.1998، السنة 18أصول الدين والدعوة ابملنوفية، العدد 
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راسيت هذه مع الدليل أين وجد، ْلن منهجية البحث العلمي، سرت يف د -3
 السري يف ضوء هذا املنهج العقلي الرصني . الباحث تفرض علي

أثناء عرضي للقضااي التزمت بوضع تصور عام لكل مسألة، دون أن أدخل يف  -4
، وأخذ ورد، مث بعد ذلك أبرز الرؤية السليمة للمسألة، مث حتليلي صرف نقاش

يف شكل ملحوظات وتعقيبات على املسألة املراد  قيب على ما ذكرأقوم ابلتع
 حبثها.

 عزو اآلايت القرآنية إىل سورها.  -5

ختريج اْلحاديث النبوية واآلاثر من مصادرها املعتمدة، واحلكم عليها من  -6
 خالل أقوال أهل العلم.

 توثيق اْلقوال املنقولة عن العلماء. -7

 ترمجة ْلهم اْلعالم الواردة. -8

 تشتمل على مقدمة ، وَتهيد ، وأربعة مباحث، وخاَتة على النحو التايل: بحث: خطة ال
 وتشتمل على أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج الباحث.مقدمة: 
 ويشتمل على التعريف ابلنظام حياته ومنهجه، وفيه مطلبانَتهيد: 

 .ونشأته حياتهاملطلب اْلول: 
 مالمح منهجه . املطلب الثاين: مسات و 

 مصطلحات البحث وفيه مطلبان:بعنوان: حول املبحث اْلول: 
 املطلب اْلول: الرأي لغة واصطالحاً.
 املطلب الثاين: القرآن لغة واصطالحاً.

 املبحث الثاين: إعجاز القرآن الكرمي عند النظام، وفيه ثالثة مطالب:
 املطلب اْلول: مفهوم اإلعجاز القرآين لغة واصطالحاً  

 املطلب الثاين: صور اإلعجاز القرآين والعناية به
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 املطلب الثالث: النظام وإعجاز القرآن الكرمي
 يف إعجاز القرآن املبحث الثالث: النقود املوجهة ملذهب النظام

 املوافقون لفكر النظام يف مذهبهاملطلب اْلول:  
 إبطال مذهب النظام يف إعجاز القرآناملطلب الثاين: 

 ، وفيه ثالثة مطالبعند النظامالكرمي ع: تفسري القرآن املبحث الراب
 املعتزلةعند الكرمي املطلب اْلول: تفسري القرآن  

 النظامعند الكرمي : تفسري القرآن يناملطلب الثا
 يف تفسري القرآن الكرمي النقود املوجهة ملذهب النظاماملطلب الثالث: 

 .احملتوى، ثبت املصادر واملراجع، اخلاَتة
: فإين أمحد هللا محدًا كثريًا مباركًا فيه، فهو الذي وفق وأعان، فله احلمد على ما وبعدُ 

أسبغ من النعمة، وأمت من املنة، وأسبل من السرت، ويسر من العسر، وقرب من النجاح، 
 وقدر من الصالح.

والشكر هلل وهو املبتدي النوال قبل السؤال، واملعطي من اإلفضال فوق اآلمال، فأي 
أحصى عددها، وأي عطائه أقوم بشكره: ما أسبغ علي من النعماء، أو ما صرف  نعمة

 عين من الضراء.
وابهلل                                                                              

 التوفيق،،،،،
 (ومنهجه1َتهيد: النظّام حياته )

                                 
 2/226الوايف ابلوفياتالصفدي:  ، ينظر:للمزيد من االطالع والبحث يف حياة النظام ونشأته ( 1)
اتريخ الفلسفة ج.ديبور:  270الفرق بني الفرق صالبغدادي: 10/542/172سرّي أعالم النبالء : لذهيب ا

ط الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب اْلزائر  ،يف اإلسالم ، ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة
ط دار املعارف مصر الطبعة  ،3/430ب العريب العصر العباسي اْلول اتريخ اآلدا :شوقي ضيفم 1980
 .1/555نشأة الفكر الفلسفي ،  د علي سامي النشار ،السادسة
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 حياته ونشأتهاملطلب اْلول: 
ن أهم الشخصيات، الفلسفية، والكالمية لدى املعتزلة، وليس أدل على يُعد )الناظّام( م

ذلك، من أنه مفكر من طراز خاص، سلك مسلكًا فلسفيًا دقيقاً، وقد تنبه إىل ذلك 
الفالسفة، واملتكلمون، واْلدابء، والشعراء، حيث جند امسه يتكرر على ألسنتهم مجيعاً، 

(*، 2عظم رجال املعتزلة على اإلطالق )(*وابن نباته من أ1وقد اعتربه ابن حزم )
(، 4(، وهورفيتز)3احملداثون من الباحثني، واملستشرقني أمثال: مارك ستني ) وكذلك

                                 
 م.1964، ط : برلني 123( أبو حممد على بن حزم : طوق احلمامة ىف اْللف واآلالف ، ص  1)

 الظاهري القرطيب اليزيدي حزم بن سعيد بن دأمح بن علي حممد أبو اجملتهد الفقيه احلافظ العالمة اإلمام* 
: الفصل ىف امللل والنحل ، وطوق  وثالمثائة ومثانني أربع سنة يف بقرطبة ولد املمتعة، التصانيف صاحب
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قاامْياز  راجع:)ه (456وكانت وفاته سنة ) احلمامة،

: سري أعالم النبالء، حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب اْلرانؤوط ه (748الذهيب )املتوىف : 
( 330 - 325/ 3وفيات اْلعيان ) ،م 1985- ه 1405( مؤسسة الرسالة سنة 3(ط: 184/ 18،

 (.300 - 299/ 3(وشذرات الذهب )1155 - 1146/ 3وتذكرة احلفاظ )
 . ه1278، ط : القاهرة 122زيدون ، ص  ( ابن نباته : سرح العيون ىف شرح رسالة ابن 2)

* حممد بن حممد بن حممد بن احلسن اْلذامي الفارقي املصري، أبو بكر، مجال الدين، ابن نباتة: شاعر 
وله العديد من التصانيف من أمهها:)سرح العيون يف شرح  عصره، وأحد الكتاب املرتسلني العلماء ابْلدب،

)راجع : خري الدين  ه ( 768)مطلع الفوائد(،وكانت وفاته سنة)رسالة ابن زيدون(،و)سجع املطوق(،و
 م(.2002( دار العلم للماليني سنة 15، ط : )7/38ه ( 1396: اْلعالم )تالزركلي

مستشرق وكاتب شهري ومعلق سياسي، وانقد  م يف تورنتو،1959 سنةولد مارك ستني   :مارك ستني (3)
كثر رواًجا، راجع:)د.عبدالرمحن بدوى: موسوعة املستشرقني ثقايف، وله كتاابت يف الصحف واجملالت اْل

 م(.1998، ط: دار العلم للماليني ،بريوت 56ص

توىل حتقيق جزأين من أجزاء هبا،  م،وتعلم يف جامعة برلني ، وعني مدرساً 1874يف  ولد يف الونربج (4)
ودمشق واستانبول عن املخطوطات وعهد إليه ليوين كايتاين ابلبحث يف مكتبات القاهرة « طبقات ابن سعد»

 ( 232راجع : د. عبدالرمحن بدوى :موسوعة املستشرقني ص )العربية املتعلقة بتاريخ اإلسالم 
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اإلسالمية  (، وقد ذكروا أنه أول رجال املدرسة الفلسفية،2(و ديبور )1ومكدوانلد )
 (.3،اْلصيلة، وأن مذهبه الفلسفي يقوم على أسس علمية متصلة )

إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري النظام ولد كما يقول ابن نباته حنو سنة أبو إسحق 
( ترىب ابلبصرة، مث رحل إىل بغداد، وهو من املوايل، شأنه شأن كبار 4م()791-ه185)

 املعتزلة، وشأن غالبية محلة العلم والكالم والفلسفة يف القرون اْلوىل لإلسالم.

وكان يصحبه يف غدواته ومناظراته، وكان من أنبه  تتلمذ على خاله أيب اهلذيل العالف، 
مث انفصل عن أستاذه وأسس مدرسة مستقلة عرفت ابلنظامية، يقول  تالميذه،

 الشهرستاين:
" النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار بن هانئ النظّام طالع كثريًا من كتب الفالسفة 

 (.5وخلط كالمهم بكالم املعتزلة)

                                 

أصله إجنليزي انتقل إىل الوالايت املتحدة اْلمريكية   )م1943-م1863) دنكان بالكال (ماكدوانلد،1)
م وشارك 1911املتحدة مدرسة كندي للبعثات عام وأسس يف الوالايت م لتعليم اللغات السامّية،1893عام 

وتنوع إنتاجه بني الدراسات الشرعية والدراسات  مع زومير يف السنة نفسها يف أتسيس جملة العامل اإلسالمي،
راجع :د. ،)( تطور علم الكالم والفقه والنظرية الدستورية يف اإلسالم اللغوية،له عدة مؤلفات من أمهها: )

 (  543:موسوعة املستشرقني ص عبدالرمحن بدوى 

اْلصل  اهتم ابلدراسات الشرقية وعىن هبا ويعترب من املستشرقني ي ( ت .ج.ديبور مستشرق هولند 2)
حممد  وله إسهامات عدة ىف هذا اْلانب من أمهها: اتريخ الفلسفة ىف اإلسالم ترمجه إىل العربية : د. اْلول،

 ريده . أبو اهلادي حممد عبد ترمجه إىل العربية : د. ملسلمني،أبو ريده ، مذهب الذرة عند ا يعبد اهلاد
، القاهرة(، دار املعارف9،) ط : 1/486ىف اإلسالم  الفلسفينشأة الفكر  على سامى النشار: د. ( 3)

  
 ه(،1278،ط: القاهرة 125سرح العيون ص  راجع:) ابن نباته:(  4)
،ط:دار املعرفة بريوت 1/61، كيالينحممد سيد   حتقيق: امللل والنحل، راجع:) الشهرستاين:(  5)

  ه.(1404
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ًا ىف قوله: " كان أنفًا شديد الشكيمة، أابء للهضيمة "، أّما ويصفه اْلاحظ وصفًا دقيق
م( فيقول عنه: " النظام أعظم 1945 - 1874)املستشرق اْلملاين ماكس هورتن

مفكري زمانه أتثريًا بني أهل اإلسالم، وهو يف الوقت نفسه أول من ميثل اْلفكار 
 (.1اليواننية َتثياًل واضحاً)

مكي ذكر أرسطو طاليس حبضرة النظّام، فقال النظّام: " ويروى أن جعفر بن حيىي الرب 
فقد نقضت عليه كتابه، فقال جعفر: كيف وأنت ال حتسن أن تقرأه؟ فقال: أميا أحب 
إليك، أن أقرأه من أوله إىل آخره، أم من آخره إىل أوله؟ مث اندفع يقرأ شيئًا فشيئاً 

 (.2وينقض عليه، فتعجب منه جعفر")
"النظام أطرف مفكري عصره وأكثرهم استقالاًل يف  ريدة فيقول:أما الدكتور أبو  

التفكري، وأوسعهم تفننًا يف أنواع املعارف، فهو شاعر مع الشعراء، وهو فقيه مع 
الفقهاء، ومتكلم مع املتكلمني، إنه صورة لثقافة عصره املتنوعة، ومثال للعامل الذي كان 

اندر وحجة قوية واستقالل يف التفكري"  يتطلبه اإلسالم يف ذلك العهد، هذا إىل ذكاء
(3.) 
ويذكر له املؤرخون وكّتاب الرتاجم، وخصومه أمساء الكتب الكثرية، إال أن واحدًا منها مل  

يصل إىل أيدينا ليكون ِبثابة الدليل على ضخامة هذه الطاقة العقلية اليت كان يتمتع هبا 
صلتنا َتامًا ابلنظام، فأبقت لنا على ذلك الرجل، ومع ذلك فإن اْلقدار مل تشأ أن تقطع 

شذرات قليلة من كالمه وأشعاره، وتناثر بعضها يف كتب التاريخ واْلدب، وأثبت بعضها 

                                 
، ط:  دار هنضة مصر 232أدب املعتزلة إىل هناية القرن الرابع اهلجري ص  راجع: د. عبد احلكيم بلبع:(  1)

 .م1969للنشر والطبع 
ط:دائرة ،31توما أرنولد،ص تصحيح: املنية واْلمل ىف شرح كتاب امللل والنحل، ابن املرتضى: راجع: ( 2)

 .ه1316املعارف النظامية حبيدر أابد الدكن،
، ط: ْلنة التأليف والرتمجة 65حممد أبو ريده: إبراهيم النظّام وآراؤه الكالمية والفلسفية ص  راجع: د.(  3)

 .م1946والنشر القاهرة 
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تلميذه )اْلاحظ( يف كتاب )احليوان(، كما أثبت بعضها )أبو احلسني اخلياط( يف كتابه 
 )االنتصار(، ويذكر له أمساء الكتب اآلتية:

عري ويقتبس منه آراء بعض املتكلمني يف اْلزء، كتاب يف احلركة كتاب اْلزء يذكره اْلش  
كتاب العامل يذكره ابن  يذكره اْلشعري، كتاب يف الرد على الثنوية يذكره البغدادي،

كتاب النكت  و الراوندي يف تشنيعه على النظام، كتاابن يف التوحيد ، يذكرمها اخلياط،
لنظام من املسائل اليت  دار حوهلا اخلالف، ذكره ابن أيب احلديد، وكانت مسألة وفاة ا

ين عن يحيث إن البعض شكك ىف معتقده والبعض نفى ذلك، وخالفًا ملا قاله اإلسفراي
 الكيفية اليت مات هبا النظّام، حيدثنا أبو احلسني اخلياط قائاًل: 

ه : " وقد أخربين عمدة من أصحابنا أن إبراهيم النظّام رمحه هللا قال وهو جيود بنفس 
اللهم إن كنتا تعلم أين مل أقصر يف نصرة توحيدك ، ومل أعتقد مذهبًا من املذاهب 
اللطيفة إال ْلشّد به التوحيد، فما كان منها خيالف التوحيد فأان بريء منه، اللهم إن  
كنت تعلم أين كما وصفت فاغفر يل ذنويب وسّهل علي سكرة املوت! قالوا: فمات من 

ل اخلوف هلل واملعرفة به، وهللا تعاىل شاكر هلم ذلك"، وكانت ساعته وهذه هي سبيل أه
 (.  1م) 845-ه 231وفاته سنة 

 الفكري  املطلب الثاين: مسات ومالمح منهجه

 الشك أن دراسة منهجه، من اْلمور املهمة اليت تساعد على فهم طابعه الفكري،
ا اْلطر اليت تسهم ىف وآليات البحث عنده ،وكذ واملنطلقات العلمية اليت انطلق منها،

 تبني اعتماده على عدة أطر، بناء هذه العقلية، ومن خالل مطالعتنا ملذهبه هنا وهناك،
، هذه رأصالة هذه العقلية احلرة ىف مساء الفك تربز هذا املنهج، وتثبت ىف الوقت نفسه،

 العقلية الفذة ارتكزت على املالمح اآلتية: 

                                 
، ط: 37ربج ، ص امللحد ،حتقيق وتعليق: د. ني الروانديأبو احلسني اخلياط: االنتصار والرد على ابن (  1)
 .م1925 –ه 1344( مكتبة الدار العربية للكتاب 1)
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سائل، والقضااي الفكرية، اليت تناوهلا )النظام( يتبني له أواًل: الشك: الباحث ىف ثنااي امل
اعتماده بصورة رئيسة على الشّك، كآلية من آليات منهجه، وىف الوقت نفسه، أحد 
مرتكزاته العلمية، يقول )اْلاحظ( مبينًا ذلك على لسانه: " الشاّك أقرب إليك من 

أحد عن اعتقاد إىل اعتقاد  حىت كان قبله شّك، ومل ينتقل اْلاحد، ومل يكن يقني قط،
 (.1غريه ،حىت يكون بينهما حال الشك ")

وبىن على ذلك اْلاحظ فقال: "تعلم الشك ىف املشكوك فيه تعلماً فلومل يكن ذلك ،إال  
والعوام أقل شكوكًا من  مث التثبت، لقد كان ذلك مما حيتاج إليه، تعرف التوقف،

فليس عندهم إال اإلقدام  يراتبون أبنفسهم، وال ْلهنم ال يتوقفون ىف التصديق، اخلواص،
 (2وألغوا احلال الثالثة من حال الشك ") على التصديق اجملرد،

اثنياً: النزعة احلسية: إن اعتماد النظام على الشك ،مل يقف عند هذا امللمح فقط، 
ولكن جبانب الشك كان االعتماد على النزعة املادية احلسية ،اليت تعتمد على التجربة، 

 وهذه أصالة علمية تفرد هبا عن غريه من املتكلمني ،ىف عصره، يقول )النظام( :

" النار اسم للحر والضياء، فإذا قالوا: أحرقت أو سّخنت، فإمنا اإلحراق والتسخني  
ْلحد هذين اْلنسني املتداخلني، وهو احلر والضياء"، وكان النظام يزعم: أن انر املصباح 

ومل تشربه، وأن النار ال أتكل وال تشرب ،ولكن الدهنا ينقُص مل أتكل شيئًا من الدهن 
على قدر ما خيرج منه من الدخان والنار الكامنني، اللذين كاان فيه، وإذا خرج كل شيء 

 (.3فهو بطالنه )

                                 
 ه.1442( دار الكتب العلمية بريوت 2، ط: )6/11اْلاحظ: احليوان  1))
 6/11( اْلاحظ: احليوان  2)
 .36، 6/35املرجع السابق  3))
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وهكذا ميضي )النظّام( يف تفكريه حىت يصريا العامُل عنده عبارة عن مادة وحركة، يقول 
)النظام( مذهب التجدد كما عند )هرياقليط( ومذهب الطفرة )هورتن(: "لذلك جند عند 

("1 .) 

وتتجلى هذه النزعة عنده ىف العديد من الشواهد اليت تنقل عنه، وخباصة أنه مل يكن 
يصدق كل ما يلقى إليه، فكان يتحدث عن التبخر ،وكيف يصبح مطرًا فيقول:" مث تعود 

سول: مكان ينحدر فيه(،وتطلب القرار، تلك اْلمواُه سيواًل ،تطلب احلدور )احلدور كر 
وجتري يف أعماق اْلرض، حىت تصري إىل ذلك اهلواء، فليس يضيع من املاء شيء، وال 
يبطل منه شيء، واْلعيان قائمة، وكأنه منجنون )الدوالب يسقى عليها( غرف ،من حبر 

 (.2وصبَّ يف جدول ،يفيض إىل ذلك النهر")

جوِف هذا الفلك، والبد لكل حمصوٍر من أن يكون وقوله: "ْلمر ما حصر اهلواُء يف 
( أال يعين هذا أن الضغط 3تقلبه وضغطه على قدر احلصار، وكذلك املاء إذا اختنق")

 الداخلي يعادُل الضغط اخلارجي؟ 

اثلثاً: اْلدل: من أهم ما َتيز به أنه اهتم ابْلانب اْلديل ،ومما يذكر عن قوته يف املناظرة 
اخلصم ،أن أستاذه )أاب اهلذيل العالف(، مع علو كعبه يف اْلدل   ،وقدرته على إفحام

كان خيشى، )النظام( ،يقول )اْلاحظ(: " إنه قيل )ْليب اهلذيل(: إّنك إذا راوغت 
واعتللت وأنت تكلم )الّنظام( )وقمت( فأحسن حاالتك أن يشك الناُس فيك وفيه! 

 (.4فقال: مخسون شكاً خري من يقني واحد.".)

                                 
 .48( حممد أبو ريده : إبراهيم النظام وآراؤه الكالمية والفلسفية ص  1)
 .39/ 5ظ : احليوان اْلاح 2))
 .4/44املرجع السابق ص 3))
 .73( حممد أبو ريده:  إبراهيم النظام وآراؤه الكالمية والفلسفية ص  4)
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ويزنه  )النظّام( ذو نزعة نقدية يف تفكريه، فهو يتناول ما يصل إليه علمه، النقد:رابعاً: 
ِبيزان العقل، وعلى هذا اْلساس يقبله ،أو يرفضه، يصحح احلديث أو يزيفه، ويتأول 
نصوص القرآن الكرمي، وهو يف كل أحباثه حيكم العقل، فهو أداته، وال يعتمد على النص 

وتتجلى النزعة النقدية عنده يف العديد من املسائل اليت من  بقدر ما يعتمد على العقل،
وموقفه من احلديث الشريف، وخرب اآلحاد، وغري ذلك من  أمهها تفسري القرآن الكرمي،

 املسائل اليت أبرزت عنده هذا اْلانب.

إن النظام سبق القدامى واحملدثني هبذا املنهج ، فبالنسبة  :وبعد تبيان هذا املنهج أقول
ك فقد كان منطلقًا لتأسيس منهجه على أسس يقينية متينة البنيان ،كما أنه سبق للش

العلم احلديث ،ابستخدامه املنهج التجرييب القائم على املالحظة ،والتجربة ،وفرض 
الفروض ،واستنباط النتائج ، وكان هذا الدافع هلذا املنهج ،هو القرآن الكرمي، والسنة 

من توجيهات العقول إىل اْلخذ ِبا فيهما، وإن كان يؤخذ  النبوية املطهرة ،وما فيهما
عليه إسرافه ىف استخدام العقل ،فيما ال جمال فيه ، إال أن ذلك إذا قيس حبسنات 

 منهجه فإهنا تفوق ذلك بكثري.
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 البحث حول مصطلحات املبحث اْلول: 
 املطلب اْلول: الرأي لغة واصطالحاً 

أاي ورؤية، يقول ابن فارس: )رأي( الراء واهلمزة الرأي لغة: مصدر رأى الشيء يراه ر 
والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعني أو بصرية، فالرأي: ما يراه اإلنسان يف اْلمر، 
ومجعه اآلراء، رأى فالن الشيء، وراءه، وهو مقلوب، والرئي: ما رأت العني من حال 

 (.1رأى بعضهم بعضا، ) حسنة، والعرب تقول: ريته يف معىن رأيته وتراءى القوم، إذا

و الرُّْؤياُة ابلعني تتعدى إىل مفعول واحد وِبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني و راأاى يرى راْأاي 
و ُرْؤيًة و رااءاًه مثل راعة و الرَّْأُي معروف ومجعه آراء  و أاْرءااء  أيضا مقلوب منه و راِئيُّ من 

تركت العرب اهلمز يف مستقبله لكثرته يف   اْلن أي مس ويقال راأاى يف الفقه راْأاًي وقد
كالمهم ورِبا احتاجت إىل مهزه فهمزته قال الشاعر: ومن يتمل العيش ي اْرءا ويسمع، 
وقال آخر: ُأِري عيين ما مل ترأاايُه كالان عامل ابلرتهات، ورِبا جاء ماضيه بغري مهز، قال 

ويروى يف  - احلالب الشاعر: صاح هل رأيت أو مسعت براع رد يف الضرع ما قرى يف
العالب، وإذا أمرت منه على اْلصل قلت إرء، وعلى احلذف ره، و أرايْ ُته الشيء فرآُه 

ُه وهو افتعل من الرأي والتدبري )  (.2وأصله أرأايْ ُتُه و اْرَتا

 ويف االصطالح: يطلق العلماء مصطلح الرأي ويريدون به عدة معان من أمهها ما َييت:

ي:" والرأي ال يصلح لنصب احلكم ابتداء؛ وإمنا يقول السرخس :القياس -1
 (.3هو لتعديه حكم النص إىل نظريه مما ال نص فيه")

 (.1إعمال الفكر الستخراج مآل فعل من اْلفعال ) -2

                                 
 2/472( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 1)
 1/276( حممد بن أيب بكر الرازي: خمتار الصحاح: 2)
 2/90( السرخسي: اْلصول  3)
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يقول ابن القيم يف تعريفه:" ما يراه القلب بعد فكر وأتمل  :االجتهاد -3
 (.2وطلب ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه اْلمارات")

ناء عليه فإنه ميكن تعريف الرأي أبنه: ما يرجح يف القلب بعد فكر وأتمل ملعرفة وب
 وجه الصواب واستخراج حال العاقبة. 

 املطلب الثاين: القرآن لغة واصطالحاً                                     
ت القرآن يف اللغة: "قرأ": أتيت ِبعىن اْلمع والضم، والقراءة: ضم احلروف والكلما

بعضها إىل بعض يف الرتتيل، والقرآن يف اْلصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآاًن، قال 
ناا ب ايااناُه﴾  ُه فااتَِّبْع قُ ْرآناُه * مثَّ ِإنَّ عالاي ْ ناا مجاْعاُه واقُ ْرآناُه * فاِإذاا ق اراْأانا تعاىل: ﴿ ِإنَّ عالاي ْ

الن" ابلضم: كالغفران [، أي قراءته، فهو مصدر على وزن "فُع19-17]القيامة:
والشكران، تقول: قرأته قرًءا وقراءة وقرآاًن، ِبعىن واحد؛ مسي به املقروء تسمية للمفعول 

 (.3ابملصدر)

ومما يدل على أنه مأخوذ من قرأ ِبعىن تال قوله تعاىل: ﴿ واِإذاا ُقِرئا اْلُقْرآُن فااْستاِمُعوا لاُه 
ُلو ِمْنُه 204اْلعراف: واأاْنِصُتوا لاعالَُّكْم تُ ْرمحاُونا﴾ ] [وقوله: ﴿ واماا تاُكوُن يف شاْأٍن واماا ت ات ْ

[وقوله: ﴿ فاِإذاا ق اراْأتا اْلُقْرآنا فااْستاِعْذ اِبَّللَِّ ِمنا الشَّْيطااِن 61ِمْن قُ ْرآٍن﴾ ]يونس: 
وًدا﴾ [،وقوله: ﴿واقُ ْرآنا اْلفاْجِر ِإنَّ قُ ْرآنا اْلفاْجِر كاانا ماْشهُ 98الرَِّجيِم﴾ ]النحل: 

 [، وغريها من اآلايت.78]اإلسراء: 

جادَُّه أاابا ُموساى --ويف احلديث عن ساِعيُد ْبُن أايب بُ ْرداةا ، عاْن أابِيِه ، قاالا ب اعاثا النَّيبُّ 
راا ، واالا تُ ن افِّراا واتاطااواعاا ف اقا  راا واباشِّ راا ، واالا تُ عاسِّ الا أابُو ُموساى ايا واُمعااًذا ِإىلا اْلياماِن ف اقاالا ياسِّ

                                                                             
 1/184ة يف أصول الفقه( ينظر: أبو يعلي الفراء: العد 1)
 1/53( ابن القيم: إعالم املوقعني 2)
 (.1/128( ينظر: ابن منظور: لسان العرب) 3)
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( ف اقاالا ُكلُّ 1نايبَّ هللِا ِإنَّ أاْرضاناا هِباا شارااب  ِمنا الشَِّعرِي اْلِمْزُر واشارااب  ِمنا اْلعاساِل اْلِبْتُع )
ا ، واعالاى ُمْسِكٍر حاراام  فااْنطالاقاا ف اقاالا ُمعااذ  ْلايب ُموساى كاْيفا ت اْقراُأ اْلُقْرآنا قاالا قاائًِما واقااِعدً 

ُم واأاُقوُم فاأاْحتاِسُب ن اْومايِت كاماا أاْحتاِسُب ق اْومايِت 2رااِحلاِتِه واأات افاوَّقُُه ت افاوُّقًا ) ( قاالا أامَّا أاانا فاأاانا
ا واضارابا ُفْسطااطًا فاجاعاالا ي ات ازااوارااِن ف ازاارا ُمعااذ  أاابا ُموساى فاِإذاا راُجل  ُموثاق  ف اقاالا ماا هاذا 

 (.(3ف اقاالا أابُو ُموساى ي اُهوِديٌّ أاْسلاما مثَّ اْرتادَّ ف اقاالا ُمعااذ  ْلاْضرِبانَّ ُعنُ قاهُ 

بواسطة  --والقرآن يف االصطالح: هو اللفظ العريب املعجز، املوحى به إىل حممد
جربيل عليه السالم، وهو املنقول ابلتواتر، املكتوب يف املصحف، املتعبد بتالوته، 

 وء بسورة الفاحتة، واملختوم بسورة الناس.املبد

 ويشتمل هذا التعريف على احرتازات وقيود كما يلي:

 ، من ملك وجان وبشر.-سبحانه–)كالم هللا(: قيد خيرج به كالم غريه 

 .-سبحانه-)املنزل(: قيد خيرج به كالم هللا الذي استأثر به

 ن اْلنبياء.(: قيد خيرج به ما نزل على غريه م--)على نبيه حممد 

)املعجز بلفظه، املتعبد بتالوته(: قيد خرج به اْلحاديث القدسية؛ فإهنا ليست معجزة، 
 وال متعبدًا بتالوهتا .

                                 
( نبيذ العسل، وهو مخر أهل اليمن والتاء يف البتع تسكن وحترك ابلفتح، ينظر: ابن اْلثري: النهاية يف  1)

 (.4/324غريب احلديث واْلثر
لقرآن؛ أي: ال أقرأ وردي منه دفعة واحدة لكن أقرؤه شيئا بعد شيء يف ( قال ابن اْلثري:" يعين قراءة ا 2)

ليلي وهناري مأخوذ من فواق الناقة؛ ْلهنا حتلب مث تراح حىت تدر مث حتلب " ابن اْلثري: النهاية يف غريب 
 (.3/480احلديث واْلثر

ابب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة  « كتاب املغازيصحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه،  ) 3)
 .4345الوداع، رقم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3740&idto=4199&lang=&bk_no=0&ID=2191
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)املنقول ابلتواتر(: قيد خرج به مامل يتواتر كالذي نسخت تالوته، أو ما نقل ومل يتواتر 
 نقله.

ة الناس(: قيد ينفي عن )املكتوب يف املصاحف، من أول سورة الفاحتة إىل آخر سور 
 ( .1القرآن دعوى الزايدة أو النقصان)

وذهب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن غري مهموز اْلصل يف االشتقاق، إما ْلنه وضع 
وليس مشتًقا من "قرأ"، وإما ْلنه من --علًما مرجتاًل على الكالم املنزل على النيب 

ائن ْلن آايته يشبه بعضها بعًضا فالنون قرن الشيء ابلشيء إذا ضمه إليه، أو من القر 
 أصلية، وهذا رأي مرجوح، والصواب اْلول.

 والراجح يف لفظ القرآن أنّه مشتق سواء قلنا ابلوصف أو املصدرية وأصل اشتقاقه مادة: 

)ق ر أ( اليت من أهّم معانيها التالوة واْلمع، مّث غلب على كالم هللا عّز وجّل املتواتر 
يت املصحف حىت صار كالعالام عليه، إذا أطلق اللفظ توّجه إليه دون اجملموع بني دف

 سواه.

و مسألة اهلمز من عدمه، فاْلمر متعلق وهللا أعلم بلغات العرب؛ فبعضهم حيقق اهلمز 
على اْلصل وبعضهم اآلخر يسّهله للتخفيف، ونقل اهلمز يف لفظ القرآن الكرمي من 

 عليه رمحة هللا مكي حجازّي كما هو معلوم...  هذا التسهيل وهو لغة احلجاز والشافعي

والقرآن الكرمي يتعذر حتديده ابلتعاريف املنطقية ذات اْلجناس والفصول واخلواص، 
حبيث يكون تعريفه حدًّا حقيقيًّا، واحلد احلقيقي له هو استحضاره معهوًدا يف الذهن أو 

 (1ًءا ابللسان)ُمشاهًدا ابحلس كأن تشري إليه مكتواًب يف املصحف أو مقرو 

                                 
(  1/25(، البوطي: من روائع القرآن)  1/15( ينظر: مصطفى ديب البغا: الواضح يف علوم القرآن ) 1)

( حممد أيب شهبة: 17-16(، القطان: مباحث يف علوم القرآن:) 17-1/14هل العرفان) الزرقاين: منا
( علوم القرآن من خالل: 22-21( الرومي: دراسات يف علوم القرآن:)20املدخل لدراسة القرآن الكرمي )
 (.1/42حممد حقي: مقدمات التفاسري:)
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ه ( إىل أن لفظ القرآن ليس مشتقًا وال مهموزاً، وأنه قد 204وذهب اإلمام الشافعي)ت
ارجتل وجعل علمًا للكتاب املنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، واإلجنيل 

 (.2على كتاب عيسى عليهما السالم)

                                                                             
 (.1/16( ينظر: القطان: مباحث يف علوم القرآن) 1)
 2/279ركشي: الربهان يف علوم القرآن( الز  2)
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 عند الّنظام  (1)املبحث الثاين: إعجاز القرآن
 ول: مفهوم اإلعجاز القرآين لغة واصطالحاً املطلب اْل

مركب إضايف، طرفاه كلمتا: )إعجاز( -كما يبدو من صياغته-(إعجاز القرآن)مصطلح 
و)القرآن( وملعرفة املراد هبذا املركب يلزم حتديد معىن طرفه اْلول وهو كلمة "اإلعجاز" 

 آن(مث معرفة املراد ابملصطلح كله عند إضافة هذه الكلمة إىل )القر 

قال ابن منظور: العجز نقيض احلزم، عجز عن اْلمر يعجز وعجز  لغة:يف الاإلعجاز 
عجزا فيهما، ورجل عجز وعجز عاجز وامرأة عاجز عاجزة عن الشيء ، عن ابن 

ويقال  ،اْلعرايب، وعجز فالن رأي فالن إذا نسبه إىل خالف احلزم كأنه نسبه إىل العجز
واملعجز  ،قال سيبويه: هو املعجز ،املعجزة العجزو  ،أعجزت فالان إذا ألفيته عاجزا

 والفتح على القياس ْلنه مصدر. ،ابلكسر على النادر

ارِ  ت الاب َُّثوا واالا والعجز الضعف تقول عجزت عن كذا أعجز، ويف حديث عمر "   ِبدا
أي ال تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن االكتساب والتعيش وقيل ابلثغر مع  (2)"ماْعجازاةٍ 

 ال.العي

 شيء ُكلُّ  »واملعجزة بفتح اْليم وكسرها مفعلة من العجز عدم القدرة، ويف احلديث  
 يف  ساعاْوا واالَِّذينا ﴿: ، وقوله تعاىل(3)« وااْلعاْجزُ  اْلكاْيسُ  أاوِ  وااْلكاْيسُ  اْلعاْجزُ  حاىتَّ  ِبقادارٍ 
تِناا عجزوننا ْلهنم ظنوا أهنم قال الزجاج معناه ظانني أهنم ي،[51: احلج] ﴾ ُمعااِجزِينا  آايا

                                 
لقد عد بعض العلماء إعجاز القرآن من العلوم القرآنية، وقيل هو أحد علوم التفسري، قال احلاج (  1)

خليفة:" علم إعجاز القرآن ذكره املوىل أبو اخلري من مجلة فروع التفسري، وقال: صنف فيه مجاعة، فذكر منهم 
 ، دار العلوم احلديثة بريوت(. 1/120الظنون اخلطايب والرماين والرازي")كشف

 دار: (1القهوجي ط) رضا حممد. د: ،حتقيق1/36( أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب اْلدب، ابب أبيب حييي  2)
 م.1999 - ه 1420 ، لبنان - اإلسالمية البشائر

 .6922، حديث رقم 8/51( أخرجه مسلم يف صحيحه، ابب كل شيء بقدر، 3)
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ال يبعثون وأنه ال جنة وال انر وقيل يف التفسري معاجزين معاندين وهو راجع إىل اْلول 
 (1ويثبطوهنم عنه )--وقرئت معجزين وأتويلها أهنم يعجزون من اتبع النيب 

أصالن صحيحان، يدل أحدمها على الضعف،  يوقال ابن فارس: العني واْليم والزا
 مؤخر الشيء.واآلخر على 

فاْلول عجز عن الشيء يعجز عجزا ، فهو عاجز، أي ضعيف، وقوهلم إن العجز نقيض 
احلزم فمن هذا؛ ْلنه يضعف رأيه، ويقولون: "املرء يعجز ال حمالة "، ويقال: أعجزين 
فالن، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، ولن يعجز هلل تعاىل شيء، أي ال يعجز هللا تعاىل 

[، وقال تعاىل: 12: اْلن]﴾ اْْلاْرضِ  يف  اَّللَّا  نُ ْعِجزا  لانْ ﴿القرآن:  عنه مىت شاء، ويف
 [.31، الشورى 22]العنكبوت   ﴾اْْلاْرضِ  يف  ِبُْعِجزِينا  أانْ ُتمْ  واماا﴿

ويقولون: عجز بفتح اْليم، ومسعت علي بن إبراهيم القطان يقول: مسعت ثعلبا يقول:  
 إال إذا عظمت عجيزته.مسعت ابن اْلعرايب يقول: ال يقال عجز 

وأما اْلصل اآلخر فالعجز: مؤخر الشيء، واْلمع أعجاز، حىت إهنم يقولون: عجز 
اْلمر، وأعجاز اْلمور، ويقولون: "ال تدبروا أعجاز أمور ولت صدورها"، قال: 
والعجيزة: عجيزة املرأة خاصة إذا كانت ضخمة، يقال امرأة عجزاء، واْلمع عجيزات  

 (.2) وال يقال عجائز، كراهة االلتباس كذلك، قال اخلليل:
وعلى هذا فمادة العجز تطلق ويراد هبا الضعف ومؤخر الشيء، وهي يف ذات الوقت 

 (.3ضد القدرة، على النهوض ابْلمر، وكذلك القعود عما جيب فعله، ومنه املعجزة)

                                 
 5/369ور: لسان العرب ( ابن منظ 1)
 4/232( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2)
املعجزة أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل عن املعارضة وهي إما حسية وإما عقلية وأكثر معجزات (  3)

بين إسرائيل كانت حسية لبالدهتم وقلة بصريهتم وأكثر معجزات هذه اْلمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال 
ملعجزة واحدة معجزات اْلنبياء  (، ويقول القرطيب: "ا4/3راجع: السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن) أفهامهم
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رأي واإلعجاز: إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن اإلتيان ابلشيء من عمل أو 
 (. 1أو تدبري)

"واإلعجاز يف الكالم هو أن يؤدي املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع  اإلعجاز اصطالحاً:
 (.2ما عداه من الطرق")

يقول صاحب )مناهل العرفان(: "إعجاز القرآن مركب إضايف معناه حبسب أصل اللغة: 
صدر لفاعله، إثبات القرآن عجز اخللق عن اإلتيان ِبا حتداهم به فهو من إضافة امل

واملفعول وما تعلق ابلفعل حمذوف للعلم به: والتقدير: إعجاز القرآن خلق هللا عن 
 (.1()3اإلتيان ِبا حتداهم به")

                                                                             
الدالة على صدقهم صلوات هللا عليهم، ومسيت معجزة ْلن البشر يعجزون عن اإلتيان ِبثلها، وشرائطها مخسة 

 يقدر عليها إال هللا سبحانه  فإن اختل منها شرط ال تكون معجزة. فالشرط اْلول من شروطها أن تكون مما ال
وانشقاق القمر، وما شاكلها مما ال يقدر عليها البشر. والشرط الثاين هو أن خترق العادة. = =كفلق البحر

وإمنا وجب اشرتاط ذلك ْلنه لو قال املدعي للرسالة: آييت جميء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من 
الثالث هو أن يستشهد هبا مدعي الرسالة على هللا عز وجل، مشرقها، مل يكن فيما ادعا معجزة، والشرط 

فيقول: آييت أن يقلب هللا سبحانه هذا املاء زيتا أو حيرك اْلرض عند قويل هلا، تزلزيل، فإذا فعل هللا سبحانه 
ذلك حصل املتحدى به. الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى املتحدي هبا املستشهد بكوهنا معجزة له، 

رط اخلامس من شروط املعجزة أال َييت أحد ِبثل ما أتى به املتحدى على وجه املعارضة، فإن مت اْلمر والش
املتحدى به املستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط املتقدمة فهي معجزة دالة على نبوة من 

يعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيا، ظهرت على يده، فإن أقام هللا تعاىل من يعارضه حىت َييت ِبثل ما أتى به و 
وخرج عن كونه معجزا ومل يدل على صدقه، وهلذا قال املوىل سبحانه:" فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني" 
وقال:" أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفرتايت". كأنه يقول: إن ادعيتم أن هذا القرآن من نظم 

ور من جنس نظمه، فإذا عجزمت أبسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من وعمله فاعملوا عشر س--حممد 
 بتصرف(72-1/17)القرطيب: اْلامع ْلحكام القرآننظمه وال من عمله. 

 1/65( الراغب اْلصفهاين: بصائر ذوي التمييز  1)
 47( اْلرجاين: التعريفات ص  2)
 2/227( مناهل العرفان 3)
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جعل من يقع عليه أمر التحدي ابلشيء عاجزا عن اإلتيان به، ونسبته إىل  وقيل هو:
ل أعجزين فالن العجز، وإثباته له، فاإلعجاز ابلنسبة للمعجز هو الفوت والسبق، يقا

أي: فاتين، وابلنسبة للعاجز عدم القدرة على الطلب واإلدراك وقال الليث :أعجزين 
 (.2فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه)

يف دعوى الرسالة إبظهار عجز العرب عن معارضته --وقيل هو: إظهار صدق النيب 
 .(3وعجز اْلجيال بعدهم) -وهي القرآن-يف معجزته اخلالدة 

 :(4تعريفان) مثاَّةا  إلعجازوقيل ل

 إىل علوه يف مسا قد القرآن أن:  وهو والباحثني العلماء مجهور لدى املعتمد هو:  أحدمها
 بالغته يف العلو هذا كان سواء ِبثله، اإلتيان عن البشرية القدرة تعجز حبيث بعيد شأو

 . ذلك غري أو مغايَّباته أو تشريعه أو

 ومجاعته، فرقته من الناس بعض ذلك يف تبعه مث( ه 231 ت) النظام به تفرد:  اثنيهما
 عن ألسنتهم وحبس مهتهم وسلب عباده قدرات صرف قد هللا أن: هو عنده فاإلعجاز

 . ِبثله اإلتيان

 يف ه (245 )ت الراوندي ابن أن إال ابلصرفة، ابلقول جاهر من أول النظام كان إذا و
 من أول هو املعتزلة( فضيلة ) اْلاحظ ابكت على به رد الذي املعتزلة( )فضيحة كتابه

                                                                             
اإلعجاز على وجه أو أكثر من وجوهه، منها: ارتقاؤه يف البالغة إىل  ( هناك بعض التعريفان اليت قصرت 1) 

أن خيرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحيح ال إخبار عن املغيبات، وال عدم 
 (. 149التناقض واالختالف، وال اْلسلوب اخلاص وال صرف العقول عن املعارضة....")الكليات: ص 

 5/370ور: لسان العرب ( ابن منظ 2)
 265( القطان: مباحث يف علوم القرآن ص  3)
 125وجل،ص عز هللا كتاب يف وأدبية علمية أتمالت القرآن روائع البوطي: من رمضان سعيد حممد ( د. 4)

 دمشق. -الفارايب بتصرف مكتبة
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 يف اخلياط احلسني أبو أورده ما وذلك ، النظام إىل وناساباهُ  املشهور الصرفة مذهب أاثر
 (.1املعتزلة() )فضيحة الراوندي ابن كتاب فيه ينقض الذي ( االنتصار كتابه)

البشري،  الطوق مستوى عن القرآن منزلة علو اإلعجاز مصدر جيعل اْلول والتعريف
 فاملنع وتقليده، معارضته عن اهلمم وصرف القدرات حبس املصدر جيعل الثاين والتعريف

 . القرآن وليس املعجز هو

 يف واختلفوا معجز، هللا كتاب أن العقالء بني خالف "وال :الربهان يف الزركشي قال
 ربالع وأن الذات، صفة هو الذي القدمي ابلكالم وقع التحدي إن: فقيل إعجازه
 على ابلدال وقع إمنا أنه على واْلمهور عجزها، وقع وفيه تطيق، ال ما ذلك يف كلفت
 جهل مع بشيء التحدي يصح ال أنه فاعلم ذلك ثبت فإذا اْللفاظ، وهو القدمي

 .(2التحدي) هبا وقع اليت ابْلهة املخاطب

 إىل أو اتهذ إىل ابلنسبة يعين أن إما العظيم القرآن يف أن اإلعجاز ذلك بعد ذكر مث
 عن خارج أمر إىل أو اجملموع، إىل أو مدلوله، إىل أو والتأليف، احلركات من عوارضه

 العرب ْلن فقط؛ املفردة الكلم ذوات جهة من حصل اإلعجاز يكون أن جائز ال ذلك،
 من العوارض إىل ابلنسبة وقع اإلعجاز يكون أن جائز وال هبا، َيتون كانوا قاطبة

 ... قطف والتأليف احلركات

 معربة ألفاظ أتليف عن صغريهم يعجز مل اجملرد والتأليف اإلعراب يف اإلعجاز كان ولو 
 صنيع من ليست ْلهنا فقط، املعاين إىل ابلنسبة يكون أن جائز وال كبريهم، عن فضال

 إىل تكون أن جائز وال عليها، يدل ما غري من إظهارها، على قدرة هلم وليس البشر،

                                 
 .143ص  القرآين اإلعجاز ( قضية 1)
 2/92( ينظر: الزركشي: الربهان 2)
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 خارج ْلمر اإلعجاز يكون أن فيتعني واحد، كل إىل ابلنسبة بطالنه، بينا قد اجملموع ْلان
 (1ذلك) عن

يقول الشيخ حممود شاكر: )إعجاز القرآن( كما يدل عليه لفظه واترخيه، وهو دليل النيب 
-- على صدق نبوته، وعلى أنه رسول هللا يوحى إليه هذا القرآن، وأن النيب--

الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب، كان يعرف )إعجاز القرآن( من 
 وأن التحدي الذي تضمنته آايت التحدي، من حنو قوله تعاىل:

ٍت وااْدُعوا ماِن اْستاطاْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ﴿   أاْم ي اُقوُلونا افْ ت ارااُه ُقْل فاْأُتوا بِعاْشِر ُسواٍر ِمْثِلِه ُمْفت اراايا
ُتْم صااِدقِ  ْ ياْستاِجيُبوا لاُكْم فااْعلاُموا أامنَّاا أُْنِزلا ِبِعْلِم اَّللَِّ واأاْن الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا ف اهاْل ِإْن ُكن ْ نيا فاإنِ ملَّ
 [.14و  13/ 11]هود ﴾أانْ ُتْم ُمْسِلُمونا 

ا اْلُقرْ ﴿وقوله:   ُتوا ِبِْثِل هاذا ْنُس وااْلِْنُّ عالاى أاْن َيْا ُتونا ِبِْثِلِه ُقْل لاِئِن اْجتاماعاِت اإْلِ آِن الا َيْا
 [.88/ 17]اإلسراء﴾والاْو كاانا ب اْعُضُهْم لِب اْعٍض ظاِهريًا

فما هو بتحدٍّ  ،إمنا هو حتدٍّ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه ال بشيء خارج عن ذلك 
ابإلخبار ابلغيب املكنون، وال ابلغيب الذي َييت تصديقه بعد دهر من تنزيله، وال بعلم 

علم املخاطبني به من العرب، وال بشيء من املعاين مما ال يتصل ابلنظم  ما ال يدركه
 والبيان.

اثنيهما: أن إثبات دليل النبوة، وتصديق دليل الوحي، وأن القرآن تنزيل من عند هللا،  
كما نزلت التوراة واإلجنيل والزبور وغريها من كتب هللا سبحانه، ال يكون منها شيء 

، وال أظن أن قائاًل يستطيع أن يقول إن التوراة واإلجنيل يدل على أن القرآن معجز

                                 
 2/93: الزركشي: الربهان( ينظر 1)
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والزبور كتب معجزة، ابملعىن املعروف يف شأن إعجاز القرآن، من أجل أهنا كتب منزلة 
 من عند هللا.

ومن البني أن العرب قد طولبوا أبن يعرفوا دليل نبوة رسول هللا، ودليل صدق الوحي  
سه، ال ِبا جيادهلم به حىت يلزمهم احلجة يف توحيد هللا، الذي َيتيه، ِبجرد مساع القرآن نف

أو تصديق نبوته، وال ِبعجزة كمعجزات إخوانه من اْلنبياء مما آمن على مثله البشر، 
وقد بنّي هللا يف غري آية من كتابه أن مساع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكالمهم، وأنه 

 وهبذا جاء اْلمر يف قوله تعاىل: ليس من كالم بشر، بل هو كالم رب العاملني

ما اَّللَِّ مثَّ أاْبِلْغُه ماْأماناُه ذاِلكا ﴿  ِإْن أاحاد  ِمنا اْلُمْشرِِكنيا اْستاجااراكا فاأاِجْرُه حاىتَّ ياْسماعا كاالا وا
 [.6/ 9]التوبة  ﴾أبِان َُّهْم ق اْوم  الا ي اْعلاُمونا 

ة، أما صحة النبوة فليست برهاانً فالقرآن املعجز هو الربهان القاطع على صحة النبو 
 (.1على إعجاز القرآن)

 أن وهو به، حتداهم ِبا اإلتيان عن اخللق عجز القرآن إذن إعجاز القرآن هو: إثبات
 حمذوف واملفعول فاعله، إىل املصدر إضافة من فهو مثله، من بشيء أو ِبثله َيتوا

 الفعل به تعلق ما وكذلك واْلن، اإلنس وهم القرآن، حتداهم من عموم على للداللة
 .(2التحدي) آايت من كثري يف ثبت كما بعضه أو القرآن وهو به، للعلم حمذوف

، والدليل على إعجازه أنه تعاىل حتدى العرب على أن َيتوا  وكالم هللا عز وجل معجز 
بسورٍة من مثله فعجزوا عن ذلك مع فصاحتهم وبالغتهم، ولو قدروا على ذلك ملا 

ُتوا أانْ  عالاى وااْلِْنُّ  اإْلِْنسُ  اْجتاماعاتِ  لاِئنِ  ُقلْ ﴿  احلرب، قال هللا تعاىل:عدلوا عنه إىل  َيْا
ُتونا  الا  اْلُقْرآنِ  هاذاا ِبِْثلِ    .[88: اإلسراء] ﴾ ظاِهريًا لِب اْعضٍ  ب اْعُضُهمْ  كاانا  والاوْ  ِبِْثِلهِ  َيْا

                                 
 26-25ص  فصل يف إعجاز القرآن( مالك بن نيب: الظاهرة القرآنية ، املقدمة للشيخ حممود شاكر  1)
 10حممد السيد: عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي، ص  (2)
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 (2)والعناية به (1)املطلب الثاين: وجوه اإلعجاز القرآين

                                 
 ه، يقول الطاهر بن عاشور:" إن( عين العلماء هبذه املسألة عناية كبرية، وكان لكل وجهة فيما ذهب إلي 1)

 وهو اإلسالم، أصول من كبري أصل خمتزن من نبعت إمنا القرآن إعجاز وجوه بيان من بصدده حنن ِبا العناية
(،و 1/102الباقية:)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير املعجزة وكونه ،-- للنيب الكربى املعجزة كونه

وحديثا،  قدميا العلماء إليه نبه ما وهو ضرورة، اْلمور أكثر من وتفصيال إمجاال( القرآن إعجاز) بعلم العناية
 قواما، دينهم ْلصل كان ما حبثه، يلزم ما وأوىل كشفه، هللا دين أهل على جيب ما أهم ومن يقول الباقالين:"

 هلواْل سيما ال وحجة، ثبتا وملعجزته برهاان،-- نبيهم صدق وعلى ونظاما، عمادا توحيدهم ولقاعدة
 ممن جيوز كان وقد ":يقول ودروس" مث عفاء إىل والعلم اآلفاق، على مستول النفاق، شديد الرواق، ممدود
 الكالم صناعة أهل من وغريهم العربية صنعة أهل من فوائده يف وتكلم القرآن، معاين يف النافعة الكتب عمل

 القول من: فيه صنفوا مما بكثري أحق فهو ،مكانه على والداللة معجزته وجه عن اإلابنة يف القول يبسطوا أن
 أمس هذا إىل فاحلاجة النحو، وغامض اإلعراب، بديع من وكثري اْلغراض، يف الكالم ودقيق اْلزء، يف

 اْلمة يسع ال واجب القرآن إعجاز يف (، و الكالم23، 22إعجاز القرآن: أوجب")الباقالين: به واالشتغال
 الكفاية، فروض من وهو شرعا، واجب القرآن إعجاز وجوه يف " فالكالم:رضا رشيد حممد السيد تركه، قال

املقدمة للسيد  20واملتأنقون")راجع: الرافعي: إعجاز القرآن، ص  اْلدابء وبلغاء املفسرون، فيه تكلم وقد
وقد اعتىن بذلك اْلئمة وأفردوه ابلتصنيف منهم القاضي أبو بكر بن  حممد رشيد رضا(، وقول الزركشي: "

لباقالين قال ابن العريب: ومل يصنف مثله وكتاب اخلطايب والرماين والربهان لعزيزي وغريهم وهو علم جليل ا
معجزهتا الباقية القرآن وهو يوجب االهتمام ِبعرفة اإلعجاز قال تعاىل: --عظيم القدر ْلن نبوة النيب 

: إبراهيم{ ]احلْاِميدِ  اْلعازِيزِ  ِصرااطِ  ِإىلا  راهبِِّمْ  إبِِْذنِ  النُّورِ  ِإىلا  ُلمااتِ الظُّ  ِمنا  النَّاسا  لُِتْخرِجا  ِإلاْيكا  أانْ زاْلنااهُ  ِكتااب  }
ما  ياْسماعا  حاىتَّ  فاأاِجْرهُ  اْستاجااراكا  اْلُمْشرِِكنيا  ِمنا  أاحاد   واِإنْ [وقال سبحانه: }1  أبِان َُّهمْ  ذاِلكا  ماْأماناهُ  أابِْلْغهُ  مثَّ  اَّللَِّ  كاالا

[ فلوال أن مساعه إايه حجة عليه مل يقف أمره على مساعه وال تكون حجة إال وهي 6: التوبة{ ]لاُمونا ي اعْ  الا  ق اْوم  
ت   عالاْيهِ  أُْنِزلا  لاْوالا  واقاالُوامعجزة وقال تعاىل: } تُ  ِإمنَّاا ُقلْ  رابِّهِ  ِمنْ  آايا  أاواملاْ ( 50) ُمِبني   ناِذير   أاانا  واِإمنَّاا اَّللَِّ  ِعْندا  اآْلايا

لاى اْلِكتاابا  عالاْيكا  أانْ زاْلناا أاانَّ  ْكِفِهمْ يا   ،50: العنكبوت{ ] يُ ْؤِمُنونا  ِلقاْومٍ  واِذْكراى لارامْحاةً  ذاِلكا  يف  ِإنَّ  عالاْيِهمْ  يُ ت ْ
 فيها واحلذق الثقافة إىل فاحلاجة النظم رسوم (، ويقول اخلطايب: " وأما2/90)راجع: الزركشي: الربهان [51
 النفس يف صورة له فتقوم ببعض بعضه ويلتئم،  الكالم أجزاء تنتظم وبه املعاين وزمام اْللفاظ امْل ْلهنا أكثر

 (. 36البيان)راجع: اخلطايب: ثالث رسائل يف بيان إعجاز القرآن ص  هبا يتشكل
رمجة ( جدير ابلذكر أن مسألة إعجاز القرآن الكرمي مل تنشأ بني ليلة وضحاها، ولكن ملا بدأ العرب يف ت 2)

الكتب يف العصر العباسي اْلول عن الفارسية واهلندية واليواننية عرف الناس هذه اْلفكار، فتلقف هذا القول 
املغرمون بكل وافد من اْلفكار ومستغرب من اْلقوال مهما كان شذوذه،) راجع: حممد بن عبد العزيز 
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 مكان كل يف (،2والباحثني) العلماء بني اتفاق ( حمل1مسألة إعجاز القرآن) تكن مل

 شأن ذلك وليس معجزًا، القرآن هبا كان اليت اْلهات أو اْلهة، يف آراء فثمة وزمان،
 أعجزت اليت صفتها معلنةً  بوضوح تنادي كانت معجزة كل إذ اْلنبياء؛ سائر معجزات

 يف ماذا حينذاك الناس فيعلم اإلعجاز، منها جاء اليت هةاْل إىل بصراحة وتشري هبا،
 هلم يتسىن ال اليت والظاهرة الظاهرة القوة من فيها اإلعجاز، وما دالئل من املعجزة

                                                                             
، دار املنهاج 1بشري ايسني، ط: ،تقدمي حكمت بن98العواجي: إعجاز القرآن الكرمي عند ابن تيمية ص 

ه ( مث راجت هذه الفكرة بني من أعجبوا ابلفلسفة، وأول من ثبت أنه 1327للنشر والتوزيع، الرايض سنة 
أظهر هذه املقولة بني الناس النظام، فهو أول من جاهر هبا وأعلنها ودعا إليها.)راجع: الشهرستاين: امللل 

 (.1/56والنحل
والصحابة رضوان هللا عليهم، فقد  --يف اإلعجاز القرآين مل تنل عناية يف حياة النيب ( إن مسألة البحث  1)

كانوا" ال يطيلون النظر يف دراسة مسائل الدين، وال يثريون قضاايه املتشاهبة اليت تبعث على االختالف يف 
ن إباثرهتا الشك عن الرأي...وأمر املسلمون بعدم اخلوض يف بعض اْلمور اليت تثري الشبهات وتضعف اإلميا

طريق التفكري فيها فأطاعوا اْلمر راغبني")راجع: نعيم احلمصي: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت 
م(، لكنه قد ظهرت "أحكام 1980-ه 1400، سنة2، مؤسسة الرسالة بريوت،ط35عصران احلاضر ص

أحسن هذا الكالم وأكرمه( هذه اْلحكام اليت نقدية عامة مثل قول عمر بن اخلطاب مبهورا ببالغة القرآن)ما 
استحالت على أيدي البالغيني إىل قواعد بالغية قصد منها تكوين الذوق اْلديب الذي يستطيع أن يدرك وجه 
إعجاز القرآن البالغي، وخيلق الكالم اْليد ويفاضل بني  كالم وكالم")راجع: قضية اإلعجاز القرآين وأثرها يف 

 م.1985ه 1405، عامل الكتب بريوت، سنة 1، ط796ربية ص تدوين البالغة الع
 يف والتفوق التميز جوانب من جانب يف اإلعجاز تلمس إىل ذهب فريق كل أن االختالف ( منطلق 2)

 الغيب، أمور عن اإلخبار يف اإلعجاز وجد من ومنهم والفصاحة، البالغة يف اإلعجاز وجد من فمنهم القرآن،
 والتأليف النظم يف رأى من ومنهم اْلولني، قصص يف اإلعجاز وجد من ومنهم العرب، عند معروفا يكن مل مما

 فالقرآن اإلعجاز، على دليل الرأي يف التعدد اإلعجاز، وهذا مظاهر من مظهرا البياين واإلحكام والرتكيب
 رؤية الفيلسوف فيه ووجد اْلحكام، رائع تشريعا الفقيه فيه ووجد الفصاحة، يف قمة البالغي فيه وجد الذي
 وال مطلق وهو حتد، إعجاز فاإلعجاز شيء، كل يف معجزا يكون أن إال بد ال واإلنسان، واحلياة للكون مشولية
)راجع: حممد فاروق النبهان املدخل إىل علوم .. والبالغة والفصاحة والبيان اللغة حدود عند يتوقف

 (221القرآنص
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ملاذا اختلف أهل هللا يف (،ويف هذا الصدد يطرح الباقالين سؤااًل مفاده: 1هبا) القيام
  وجوه إعجازه؟

تلف أهل امللة يف وجه إعجازه.. قيل: قد يثبت الشيء فإن قيل: لو كان معجزًا مل خي
دلياًل، وإن اختلفوا يف وجه داللة الربهان، كما قد خيتلفون يف االستدالل على حدوث 

....فأما املخالفون فإنه يتعذر عليهم أن واالفرتاق واالجتماعالعامل من احلركة والسكون 
فرق بني أن يكون القرآن من قبل  يعرفوا أن القرآن كالم هللا، ْلن مذهبهم أنه ال

الرسول أو من قبل هللا عزَّ وجلَّ يف كونه معجزاً، ْلنه إن خصه بقدر من العلم مل جتر 
العادة ِبثله، أمكنه أن َييت ِبا له هذه الرتبة، وكان متعذرًا على غريه لفقد علمه بكيفية 

 .(2")فالنظم. وليس القوم بعاجزين عن الكالم، وال عن النظم والتألي
أما وجوه إعجاز القرآن فلقد كانت من القضااي اليت أدىل فيها العلماء قدميا وحديثا 

 : آبرائهم فيها، وتعد هذه اآلراء مكملة بعضها للبعض اآلخر، قال ابن سراقة

اختلف أهل العلم يف وجه إعجاز القرآن فذكروا يف ذلك وجوها كثرية كلها حكمة "
جازه جزءا واحدا من عشر معشاره فقال قوم: هو اإلجياز وصواب وما بلغوا يف وجوه إع

(، وهذه مجلة من وجوه إعجاز 3....")مع البالغة وقال آخرون: هو البيان والفصاحة
 القرآن الكرمي نعرضها فيما َييت:

ال مطلق التأليف وهو أبن اعتدلت  ؛أن وجه اإلعجاز راجع إىل التأليف اخلاص بهأواًل: 
أبن يوقع كل فن يف مرتبته العليا يف اللفظ  ،وعلت مركباته معىن ،مفرداته تركيبا وزان

 (.4)واملعىن واختاره ابن الزملكاين يف الربهان

                                 
 اْلزهرية الكليات مكتبة: القاهرة153وإعجازه، ص ايتههد العظيم القرآن عرجون: الصادق ( حممد 1)

  م.1966
 212( الباقالين: إعجاز القرآن ص 2)
 4/16( السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن 3)
 2/101( الزركشي: الربهان 4)
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: ما فيه من اإلخبار عن الغيوب املستقبلة ومل يكن ذلك من شأن العرب كقوله اثنياً 
ُتْدعاْونا  اْْلاْعراابِ  ِمنا  ِلْلُمخالَِّفنيا  ُقلْ ﴿تعاىل: سٍ  ُأويل  ق اْومٍ  ِإىلا  سا [ 16: الفتح] ﴾شاِديدٍ  أبْا

يُ ْهزامُ ﴿وقوله يف أهل بدر:   .[45: القمر] ﴾ الدُّبُ را  وايُ والُّونا  اْلْاْمعُ  سا

: ما تضمن من إخباره عن قصص اْلولني وسائر املتقدمني حكاية من شاهدها اثلثاً 
 واالا  أاْنتا  ت اْعلاُمهاا ُكْنتا  ماا كا ِإلايْ  نُوِحيهاا اْلغاْيبِ  أانْ بااءِ  ِمنْ  تِْلكا ﴿: تعاىل قال ،ضرهااوح

 .[49: هود] ﴿ِلْلُمتَِّقنيا  اْلعااِقباةا  ِإنَّ  فااْصرِبْ  هاذاا ق اْبلِ  ِمنْ  ق اْوُمكا 

 مهاَّتْ  ِإذْ ﴿: إخباره عن الضمائر من غري أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله: رابعاً 
 (.1) [122: عمران آل] ﴾ت اْفشاالا  أانْ  ِمْنُكمْ  طاائِفاتاانِ 
: إنه الذي عليه اْلمهور واحلذاق وهو الصحيح -وقال (2)وصححه ابن عطية :خامساً 

ووجه  ،وتوايل فصاحة ألفاظه ،يف نفسه وأن التحدي إمنا وقع بنظمه وصحة معانيه
فإذا ترتبت اللفظة من  ،وأحاط ابلكالم كله علما ،إعجازه أن هللا أحاط بكل شيء علما

مث كذلك  ،ويتبني املعىن بعد املعىن ،لفظة تصلح أن تلي اْلوىل القرآن علم إبحاطته أي
ومعلوم ابلضرورة أن  ،والبشر معهم اْلهل والنسيان والذهول ،من أول القرآن إىل آخره

 ،وهبذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة ،أحدا من البشر ال حييط بذلك
ان يف قدرهتا اإلتيان ِبثله فلما جاءهم النيب وهبذا النطق يبطل قول من قال: إن العرب ك

--(.3)صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه 

                                 
 2/102( الزركشي: الربهان 1)
ية، وهو صاحب التفسري ( أبو بكر بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب ، نشأ يف أسرة علم 2)

ه  وهذا 451ه ، واْلرجح أن وفاته سنة 542ه، وقيل سنة 546املشهور، اختلف يف اتريخ وفاته فقيل سنة 
ه ( أحد تالميذ ابن عطية)البحر احمليط 599ما أكده أبو حيان اْلندلسي نقال عن القاضي ابن أيب حجرة )ت

 . 60، السيوطي: طبقات املفسرين ص 9/307لطيب، نفح ا2/57،وينظر ترمجته يف الديباج املذهب1/10
 1/38( ابن عطية : احملرر الوجيز  3)
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 ،والسالمة من مجيع العيوب ،وغرابة اْلسلوب ،: أن وجه اإلعجاز الفصاحةسادساً 
وقد قال  ،وهو قريب مما سبق ،واختاره اإلمام فخر الدين ،وغري ذلك مقرتان ابلتحدي

ُتوا أانْ  عالاى وااْلِْنُّ  اإْلِْنسُ  اْجتاماعاتِ  لاِئنِ  ُقلْ ﴿تعاىل:  ُتونا  الا  اْلُقْرآنِ  هاذاا ِبِْثلِ  َيْا  والاوْ  ِبِْثِلهِ  َيْا
[ واملراد: ِبثل نظمه بدليل قوله تعاىل: 88: اإلسراء]﴿ ظاِهريًا لِب اْعضٍ  ب اْعُضُهمْ  كاانا 

 [23: البقرة] ﴾ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبُسوراةٍ  فاْأُتوا﴿
وأنه خارج عن مجيع وجوه النظم املعتاد يف   ،ظم والتأليف والرتصيف: ما فيه من النسابعاً 

واختاره القاضي أبو بكر قال: وهلذا مل ميكنهم  ،ومباين ْلساليب خطاابهتم ،كالم العرب
 (.1)معارضته

: وهو قول حازم يف منهاج البلغاء: إن اإلعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة اثمناً 
وال يقدر عليه أحد  ،استمرارا ال توجد له فرتة ،ئها يف مجيعهوالبالغة فيه من مجيع أحنا

 (.2)من البشر
وإليه ذهب اْلكثرون من علماء  : )بيان إعجاز القرآن(: قال اخلطايب يف كتابهاتسعاً 

صغوا فيه  ،لكن ملا صعب عليهم تفصيلها ؛ن وجه اإلعجاز فيه من جهة البالغةأالنظر: 
فس قال: والتحقيق أن أجناس الكالم خمتلفة ومراتبها إىل حكم الذوق والقبول عند الن

يف درجة البيان متفاوتة ودرجاهتا يف البالغة متباينة غري متساوية فمنها البليغ الرصني 
القريب السهل ومنها اْلائز الطلق الرسل وهذه أقسام الكالم  اْلزل ومنها الفصيح

 (.3)الفاضل احملمود دون النوع اهلجني املذموم

: وهو قول أهل التحقيق: إن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من اْلقوال ال بكل عاشراً 
فال معىن لنسبته إىل واحد منها ِبفرده مع اشتماله  ،فإنه مجع كله ،واحد عن انفراده

فمنها الروعة اليت له يف قلوب السامعني ، بل وغري ذلك مما مل يسبق ؛على اْلميع

                                 
 21( الباقالين: إعجاز القرآن ص  1)
 32( أبو حازم يعلي: منهاج البلغاء ص 2)
 54( اخلطايب : ثالث رسائل يف بيان إعجاز القرآن ص  3)
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مث إن سامعه إن كان مؤمنا به بداخله روعة يف أول  ،سواء املقرين واْلاحدين ،وأمساعهم
 (.1)مساعه وخشية مث ال يزال جبد يف قلبه

أمجع أهل التحقيق على أن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من "قال الزركشي يف الربهان: و 
اْلقوال ال بكل واحد على انفراده فإنه مجع ذلك كله فال معىن لنسبته إىل واحد منها 

شتماله على اْلميع بل وغري ذلك مما مل يسبق فمنها الروعة اليت له يف قلوب ِبفرده مع ا
السامعني وأمساعهم سواء املقر واْلاحد ومنها أنه مل يزل وال يزال غضا طراي يف أمساع 
السامعني وعلى ألسنة القارئني ومنها مجعه بني صفيت اْلزالة والعذوبة ومها كاملتضادين ال 

م البشر ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غريه وجعل غريه من جيتمعان غالبا يف كال
ا ِإنَّ ﴿الكتب املتقدمة قد حيتاج إىل بيان يرجع فيه إليه كما قال تعاىل:   ي اُقصُّ  اْلُقْرآنا  هاذا

ْتاِلُفونا  ِفيهِ  ُهمْ  الَِّذي أاْكث ارا  ِإْسراائِيلا  بايِن  عالاى  (.2") [76: النمل] ﴾خيا
 (3)ام وإعجاز القرآنظّ املطلب الثالث: النّ 

                                 
كون القرآن حمفوظا من الزايدة  ضيق املقام، وهي:إلعجاز ذكرها العلماء ومل نتطرق إليها للوهناك وجوه (  1)

مشوله على مجيع الرباهني واْلدلة على توحيد ، و تيسري حفظه، وكذلك واْلزمان والنقصان على مر الدهور
 إعجاز القرآن يف حروف املعجم.، عجاز القرآن يف أمسائه وأوصافهإ ، واْللوهية والربوبية

 2/103( الزركشي: الربهان 2)
نصَّ كالم " النظام" يف هذا ليس بني أيدينا، وإن نسبه إليه مجع من أهل العلم،  ن املهم أن نقرر أنَّ م(  3)

وكثري من تراث املعتزلة يف )إعجاز القرآن الكرمي( فقدته اْلمة على الرغم من أهنم كانوا أصحاب الكلمة 
د انرهم وكسر شوكتهم ،وأعاد ْلهل ومن بعده حىت جاء " املتوكل" فأمخ (املأمون )املسموعة املنصورة زمن

ولعل املعارضني للمعتزلة، والسيما الذين اكتووا بطاغوهتم زمن علوهم أرادوا محاية اْلمة من ، السنة قدرهم
 (امللل والنحل )وإذا ما نظران يف مقدمة كتاب، ضالهلم الذي أودعوه تراثهم، فتخلصوا منه، لعله يكون

ناه يقول:" وشرطي على نفسي أْن أوردا مذهب كلِّ فرقٍة على ما وجدته  ه  ( رأي548-479: ) لشهرستاينل
ا حقَّه من ابطله، وإْن   يف كتبهم، من غري تعصٍب هلم، وال كسر عليهم، دون أن أبني صحيحه من فاسده، وأعنيِّ

هرستاين: امللل )الشكان ال خيفى على اْلفهام الذكيِة يف مدارج الدالئل العقلية حملات احلق ، ونفحات الباطل "
املصدر الذي ينقل منه ، ومن احليف  -غالبا -وهو يف ذكره مقاالت املعتزلة وغريهم ال يذكر  (1/14والنحل

العلمي نقد مقاالت الرجال برواايت مل تستمد يقينا من أسفارهم ، والسيما إذا ما كانت الرواة من غري 
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إذا كان املسلمون متفقني على إعجاز القرآن الكرمي، فإن املتكلمني حبثوا يف وجه هذا 
( خمتلف املذاهب يف ذلك، فمن 2(، وقد ذكر اإلجيي)1اإلعجاز واختلفوا فيه)

املتكلمني قوم ذهبوا إىل أن وجه اإلعجاز هو ما اشتمل عليه القرآن من النظم الغريب 
لنظم العرب ونثرهم يف مطالعه ومقاطعه وفواصله، وعلى هذا الرأي بعض  املخالف

 (:4(، يقول أبو احلسن اْلشعري)3املعتزلة إال النظام وهشاما الفوطي وعباد بن سليمان)

                                                                             
إن قول الرجل إمنا يعرف حبكاية أصحابه عنه أو بكتبه " يقول " اخلياط" مقررًا أصال علميا محيًدا:، مذهبهم

وإذا ما كنا مل نستطع العلم بكتاب للنظام يقرر فيه رأيه يف إعجاز القرآن الكرمي ، فليس لنا إال أن نستمع إىل 
 (.22")اخلياط: االنتصار صمقالة أصحابه يف حكايتهم عنه

إعجاز القرآن الكرمي، حيث إن هذا اْلمر يعد أحد ( البد من عرض مذاهب املتكلمني إبجياز يف وجوه  1)
 املنطلقات اليت انطلق منها النظام، يف آرائه حنو هذه املسألة وما تولد عنها من أفكار.

. والعربية واملعاين ابْلصول عامل :اإلجيي الدين عضد الفضل، أبو الغفار، عبد بن أمحد بن الرمحن ( عبد 2)
 ابلقلعة، فحبسه كرمان، صاحب مع حمنة له وجرت. عظاما تالميذ وأجنب اء،القض ويل( بفارس) إيج أهل من

تويف سنة  (ط - العضدية العقائد) و الكالم، علم يف( ط - املواقف) تصانيفه من. مسجوان فمات
 326: 1والبدر الطالع  429: 2الدرر الكامنة ، وينظر ترمجته يف 3/295م)راجع الزركلي: اْلعالم1355

 264: 1وإيضاح املكنون  169: 1ومفتاح السعادة  527: 1وهدية العارفني  75: 2ة وبغية الوعا
وشذرات  119: 5ومعجم املؤلفني  66: 4واْلعالم  108: 6وطبقات الشافعية  431وروضات اْلنات 

 .1331ومعجم املطبوعات  174: 6الذهب 
 أايم يف وكان مناظرة كالب بن سعيد بن هللا عبد وبني وبينه املعتزلة كبار الصيمري، من سليمان بن ( عباد 3)

 عاْمرو بن هشام عن أخذ وكان ذلك عليه فردوا مناسبة طبيعة واملعىن اللفظ بني أن زعم الذي املأمون، وهو
 إن: يقول كان" والنحل امللل" يف حزم ابن الفهرست، وقال يف الندمي قاله ابحلذق يصفه اْلبائي علي أبو وكان

 (.4/398اإلميان)راجع: ابن حجر: لسان امليزان واال ر،الكف خيلق مل هللا
 وسائر امللحدة على الرد يف الكثرية التصانيف صاحب اإلمام (ه  324( )2) اْلشعري احلسن ( أبو 4)

 تصانيفه اْلشعر، من احلسن أبو إمساعيل بن سامل بن إسحاق بشر أيب بن إمساعيل بن علي املبتدعة، أصناف
امللحدين،   مقاالت مجل كتاابً، كتاب عشر اثنا وهو امللحدين على الرد يف الفصول :دةاملالح على الرد يف

 (13/260،البغدادي، اتريخ بغداد88 – 87/ 15السري امللحدين) على الرد يف الفنون كتاب
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 يقرأ، كما به يلفظ: قائلون فقال :ال أم القرآن يلفظ أن جيوز هل املعتزلة " واختلفت 
 هل القرآن نظم يف به، واختلفوا يلفظ وال القرآن يقرأ بل ذلك جيوز ال: اإلسكايف وقال

 :أقاويل ثالثة على ال؛ أم معجز هو

 معجز ونظمه القرآن أتليف: سليمان بن وعباد الفوطي وهشاماً  النظام إال املعتزلة فقالت
: النظام وقال-- هللا لرسول علم وأنه منهم املوتى إحياء كاستحالة منهم وقوعه حمال
 كان فقد والنظم فأما التأليف الغيوب عن اإلخبار من فيه ما القرآن يف عجوبةواْل اآلية
 .(1فيهم") أحدثهما وعجز ِبنع منعهم هللا أن لوال العباد عليه يقدر أن جيوز

وذهبت طائفة إىل أن وجه اإلعجاز كونه يف الدرجة العالية من البالغة اليت مل يعهد 
 (.2مثلها، وعليه اْلاحظ)

الين:" وجه إعجاز القرآن هو جمموع اْلمرين: النظم، وكونه يف أعلى درجات وقال الباق
 (.3البالغة")

ْغِلُبونا  غالاِبِهمْ  ب اْعدِ  ِمنْ  واُهمْ ﴿ وقيل هو إخباره عن الغائب حنو قوله تعاىل: ي ا : الروم]﴾ سا
 ، وقال قوم: هو عدم اختالفه وتناقضه، مع ما فيه من الطول، واحتجوا بقوله تعاىل:[3
فًا ِفيهِ  لاواجاُدوا اَّللَِّ  غارْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  كاانا  والاوْ ﴿ ،، وذهبت [82: النساء] ﴾ كاِثريًا اْخِتالا

                                 
 1/271( أبو احلسن اْلشعري: مقاالت اإلسالميني 1)
ُر، العاالَّماُة، حباْرٍ  بنُ  عاْمُرو ُعْثماانا  أابُو ( اْلااِحظُ  2)  حماْبُ ْوبٍ  بنِ  حباْرِ  بنُ  عاْمُرو ُعْثماانا  أابُو الُفنُ ْونا، ُذوْ  املُت اباحِّ

 .التَّصاانِْيفِ  صااِحبُ  املُْعتاِزيلُّ، الباْصِريُّ،
الفهرست ترمجته:  أاْشراسا تويف سنة، ينظر يف بنِ  ومثُااماةا  القااِضي، يُ ْوُسفا  أايب : عانْ  واراواى .النَّظَّامِ : عانِ  أاخاذا 

، معجم 194/  1، أمايل املرتضى 132، نزهة االلباء: 220، 212/  12، اتريخ بغداد 212، 208
/  1، العرب 247/  3، ميزان االعتدال 475، 470/  3، وفيات اْلعيان 114، 74/  16اْلدابء 

، بغية الوعاة: 357، 355/  4، لسان امليزان 20، 19/  11، البداية والنهاية 136، سرح العيون: 456
 .122، 121/  2، شذرات الذهب 265

 32( الباقالين: إعجاز القرآن ص  3)
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طائفة إىل أن إعجازه ابلصرفة، واختلف هؤالء يف وجهها، فذهب أبو إسحاق من 
اْلشاعرة والنظام من املعتزلة، إىل أن هللا تعاىل صرفهم أبن صرف دواعيهم إىل املعارضة 

ع توفر اْلسباب الداعية إىل املعارضة، خصوصا بعد التحدي والتبكيت ابلعجز، وقال م
الشريف املرتضى من الشيعة: إن هللا صرفهم أبن سلبهم العلوم اليت حيتاج إليها يف 

 (.1املعارضة)

هذه مجلة اآلراء يف وجوه إعجاز القرآن الكرمي اليت ذكرها اإلجيي، وميكن أن نزيد عليه 
 عري الذي يقول فيه:رأي اْلش

" إن القرآن معجز من حيث البالغة والنظم والفصاحة، إذ خري العرب بني السيف 
واملعارضة، فاختاروا أشد القسمني اختيار عجز عن املقابلة، ومن أصحابه من اعتقد أن 
اإلعجاز يف القرآن من جهة صرف الدواعي، وهو املنع من املعتاد، ومن جهة اإلخبار 

 (.2)عن الغيب" 

(: " وقد اختلف أئمة أهل السنة يف وجه عجزهم 3وقال عنه القاضي عياض يف الشفا)
عنه، فأكثرهم يقول إنه ما مجع يف قوته جزالته، ونصاعة ألفاظه...ال يصح أن يكون يف 
مقدور البشر..، وذهب الشيخ أبو احلسن إىل أنه مما ميكن أن يدخل مثله حتت مقدور 

                                 
 1/434( اإلجيي: املواقف، حتقيق: اْلرجاين  1)
 1/93( الشهرستاين: امللل والنحل 2)
 القااِضي، اإِلْسالاِم، شاْيخُ  اْلاْوحاُد، احلااِفظُ  العاالَّماُة، الياْحصايب اإِلمااُم، ِعيااضٍ  بنِ  ُمْوساى بنُ  ِعيااض   ( القااِضي 3)

 ِكتااب لاهُ  ت اواالِْيِفِه، ِمْنُه ِمنْ  السَّمااعُ  مُيِكُنه واكاانا  جُمرَّداة، ِإجاازاة الغاسَّاينّ  عاِليٍّ  أايب  احلااِفظ عانِ  الفاْضِل، أاخاذا  أابُو
ة) واِكتااب( 2) جُمالَّد( املُْصطافاى شرف يف  الشفاا) ينظر يف ترمجته:  ،((4) زرع ُأمِّ  حاِدْيث شرح) واِكتااب ،(العقيدا

، بغية امللتمس رقم 175 - 173/  12، اخلريدة يف 454، 453/  2، الصلة 222قالئد العقيان: 
 .364، 363/  2(، إنباه الرواة 1269)
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يه، ولكن مل يكن هذا وال يكون، فمنعهم هللا هذا وعجزهم عنه، البشر، ويقدرهم هللا عل
 (.1وقال به مجاعة من ألفاظه")

أما موقف النظام من قضية إعجاز القرآن، فلقد ورد عن النظام كما حكى اْلشعري أنه 
قال: "اآلية واْلعجوبة يف القرآن ما فيه من اْلخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم 

 (.2ز أن يقدر عليه العباد، لوال أن هللا منعهم ِبنع وعجز أحثها فيهم")فقد كان جيو 

ويذكر عنه الشهرستاين أن إعجاز القرآن" من حيث اإلخبار عن اْلمور املاضية واآلتية، 
ومن جهة صرف الدواعي عن املعارضة، ومنع العرب عن االهتمام به جربا وتعجيزا؛ 

 (.3توا بسورة من مثله بالغة وفصاحة ونظماً")حىت لو خالهم لكانوا قادرين على أن َي

ويقول اْلاحظ، وهو تلميذ النظام النجيب:" كتبت لك كتااب أجهدت فيه نفسي، 
وبلغت منه أقصى ما ميكن مثلي من االحتجاج للقرآن والرد على الطعان، فلم أدع فيه 

صحاب النظام مسألة لرافضي وال حلديثي وال حلشوي وال لكافر مباد وال ملنافق وال ْل
وملن جنم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس أتليفه حبجة، وأنه تنزيل وليس 

 (.4بربهان")

أما اخلياط فلم يصرح إنكار ما نسب إىل النظام من إنكار احلجة يف نظم القرآن الكرمي 
خبار وأتليفه، وهو يقول إن القرآن عند النظام حجة للنيب من وجوه، مثل ما فيه من اْل

عن الغيوب، وإخباره ِبا يف نفوس قوم وِبا سيقولون؛ وذكر اخلياط أمثلة على ذلك من 
 (.5آي القرآن)

                                 
 1/373( القاضي عياض: الشفا 1)
 1/271( أبو احلسن اْلشعري: مقاالت اإلسالميني  2)
 1/52الشهرستاين: امللل والنحل(  3)
 م.1933-ه 1352، القاهرة سنة147( اْلاحظ: حجج النبوة ص  4)
 27( اخلياط: االنتصار ص  5)
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 عن العرب صرف هللا أن أي (1ابلصرفة) إعجازه أن النظام زعم ويقول السيوطي: "مث
 كسائر فصار خارجي أمر عاقهم لكن هلم مقدورا وكان عقوهلم وسلب معارضته

                                 
:رد الشيء عن وجهه، يقال: صرفه -بفتح الفاء والالم وسكون العني -الصرفة لغة :على وزن فعلة(  1)

قال تعاىل: }واِإذاا ماا أُْنزِلاْت ُسوراة  ناظارا  ،وصارف نفسه عن الشيء :صرفها عنه يصرفه، صرفا، فانصرف،
[ 127ُهونا { ]التوبة: ب اْعُضُهْم ِإىلا ب اْعٍض هاْل ي ارااُكْم ِمْن أاحاٍد مثَّ اْنصاراُفوا صارافا اَّللَُّ قُ ُلوب اُهْم أبِان َُّهْم ق اْوم  الا ي اْفقا 

ل بشيء مما مسعوا، وقوله تعاىل:)صرف هللا أي: رجعوا عن املكان الذي استمعوا منه، وقيل: انصرفوا عن العم
 ، وقال ابن فارس: الصاد(1أضلهم هللا جمازاة على فعلهم ، وصرفت الرجل عين فانصرف  ) قلوهبم (أي:

فرجعوا،  رجعتهم إذا وانصرفوا، صرفا القوم صرفت ذلك من الشيء، رجع على يدل اببه معظم والفاء والراء
 الرجال، هبا يؤخذ خرزة: والصرفة طلوعها، عند الربد النصراف صرفة مسيت: اللغة أهل قال جنم،: والصرفة
 شيء، إىل صرف شيء أنه عندان الصرف ومعىن منها، يريده الذي عن القلب هبا يصرفون كأهنم بذلك ومسيت

؛  الصرييف اسم اشتق ومنه: اخلليل قال بدله، أخذت إذا إليها، رجع أي الدراهم، إىل صرف الدينار كأن
 زين إذا ْلنه بذلك مسي وإمنا فيه، والزايدة تزيينه: الكالم صرف: عبيد أبو قال اآلخر، إىل أحدمها صريفهلت

و الصرفة يف االصطالح : أن هللا صرف مهم العرب عن معارضة القرآن، (، 1استماعه) إىل اْلمساع صرف
جزات ، ولو مل يصرفهم عن ذلك وكانت يف مقدورهم، لكن عاقهم عنها أمر خارجي ، فصار معجزة كسائر املع

وقد اختلف القائلون ابلصرفة يف بيان حقيقة ما يقصده هؤالء ابلصرفة ، فقالوا : إن هللا ، (1، ْلاءوا ِبثله)
حال بني فصحاء العرب وبلغائهم ، وبني اإلتيان ِبثل القرآن أبحد اْلمور -ْلجل إثبات التحدي  -سبحانه

 -الثالثة اآلتية:
ومهمهم عن القيام ابملعارضة ، فكلما مهوا هبا ، وجدوا يف أنفسهم صارفا ودافعا يصرفهم صرف دواعيهم -1

عن منازلته يف حلبة املعارضة ، ومل يكن ذلك لعدم قدرهتم عن االنصداع هلذا اْلمر ، بل إن املقتضي فيهم  
 ذلك ْلتوا ِبثله .كان اتما ، غري أن الدواعي واهلمم صارت مصروفة عن االلتفات هلذا اْلمر ، ولوال 

العلوم اليت كانت العرب مالكة هلا ومتجهزة هبا، وكانت كافية لإلتيان ِبا يشاكل القرآن، ولوال  هللاسلبهم  -2
 هذا السلب ْلتوا ِبثله .

إهنم كانوا قادرين على املعارضة ، وجمهزين ابلعلوم الالزمة هلا، ولكن هللا منعهم ابإلْلاء على جهة القسر -3
وقد بني ، (1ارضة، مع كوهنم قادرين ، فتقهقروا يف حلبة املعارضة لغلبة القوة اإلهلية على قواهم)من املع

مجهور العلماء، أن الصرفة بكل صورها ، تسلب اإلعجاز الذايت للقرآن، وأهنا وهم ذهب إليه خيال القائلني 
الناس من إنشاء مثل هذا القرآن، وأن  ، ومعىن الصرفة على هذا أن هللا تعاىل، مل ميكنهبا، دون سند، أو دليل

 نظم القرآن غري معجز يف ذاته، وإمنا عجز القوم عن أتليف مثله ْلن هللا تعاىل صرف قدرهم عن هذا.    
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 ". . واْلن اإلنس اجتمعت لئن "قل بدليل قوله تعاىل: فاسد ولق وهذا ،1املعجزات
 فائدة هلم يبق مل القدرة سلبوا ولو قدرهتم بقاء مع عجزهم على يدل فإنه اآلية،

 أن مع هذا بذكره حيتفل مما املوتى عجز وليس املوتى اجتماع منزلة ملنزلته الجتماعهم
 صفة فيه وليس معجزا يكون فكيف القرآن إىل اإلعجاز إضافة على منعقد اإلمجاع
 من فيلزم وأيضا ِبثله، اإلتيان على القدرة سلبهم حيث تعاىل هللا هو املعجز بل إعجاز
 ذلك ويف اإلعجاز من القرآن وخلو التحدي زمان بزوال اإلعجاز زوال ابلصرفة القول
 سوى ابقية له معجزة وال ابقية العظمى الرسول معجزة أن اْلمة إلمجاع خرق

  (.2لقرآن")ا

كما عرض الرافعي رأي النظام قائاًل: " فذهب شيطان املتكلمني أبو إسحاق إبراهيم 
النظام إىل أن اإلعجاز كان ابلصرفة وهي أن هللا صرف العرب عن معارضة القرآن، مع 
قدرهتم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة، قلنا وكأنه من هذا القبيل هو املعجزة ال 

 (.3القرآن")

                                 
 على واّطالعهم الدخيلة ابلفلسفة الناس ( إن مصدر القول ابلصرفة كما يرى الباحثون، يرجع إىل شغف 1)

يطلق و ) )الفيدا( كتاهبم يف الربامهة أقوال على املتفلسفني بعض ومن مث اطلع واليوانن، والفرس اهلند فلسفة
على كتب اهلندوس املقدسة اْلربعة، وقد يطلق على كل واحد منها على انفراد، وكتبت هذه اْلسفار ابللغة 

سنسكريتية قبل امليالد، ومعىن كلمة )فيدا( ابل 1000 - 3000السنسكريتية ويعود اترخيها إىل ما بني عام 
 ْلن ِبثلها َيتوا أن عن يعجزون البشر أن وفكرهتم تكمن يف  82/ 10موسوعة املورد للبعلبكي )«املعرفة»

 من ممنوعون ولكنهم ِبثلها َيتوا أن مقدورهم يف يقولون إن خاصتهم ولكن ِبثلها، َيتوا أن عن صرفهم برامها
 ذلك يعتنقوا أن إىل الفلسفة دفعتهم العباس، بين هدع يف اهلندية اْلفكار دخلت ما هلا، وعند احرتاما ذلك

 القرآن ِبثل َيتوا أن عن عجزوا إذ العرب إن: قائلهم فقال -ينطبق ال كان وإن -القرآن على ويطبقوه القول
 َيتوا أن عن صرفهم تعاىل هللا ْلن كان، بل ونظمه، ونسجه ومعانيه ألفاظه من ذايت ْلمر عجزهم كان ما

 ِبثله.
 2/184لسيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن ( ا 2)
 2/142خ آداب العربير ( الرافعي: ات 3)
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"إّن هللا صرف العرب عن  قول النظّام: موضحاه ( 794يقول اإلمام الزركشي )و 
معارضته، وسلب عقوهلم، وكان مقدورا هلم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر 

 (.1ت")املعجزا

"ومن الباحثني من طّوعت له نفسه أن يذهب إىل القول  ه  (:1360ويقول الزرقاين )
الصرفة؛ أي صرف هللا العرب عن معارضته على حني أنه مل أبن وجه إعجاز القرآن هو 

يتجاوز يف بالغته مستوى طاقتهم البشرية وضربوا لذلك مثال فقالوا: إّن اإلنسان كثريا 
ما يرتك عمال هو من جنس أفعاله االختيارية ومما يقع مثله يف دائرة كسبه وقدرته، إما 

ْلّن الكسل أو الصدود أصابه فأقعد مهته  ْلّن البواعث على هذا العمل مل تتوافر، وإما
وثبط عزميته وإما ْلّن حداث مفاجئا ال ِقبالا له به قد اعرتضه فعّطل آالته ووسائله وعاق 

فكذلك انصراف العرب  ،قدرته قهرًا عنه، على رغم انبعاث مهته حنوه وتوجه إرادته إليه
) ")عن معارضتهم للقرآن 2 

قوم إىل أّن العلة يف إعجازه الصرفة أي صرف اهلمم ه (: "وذهب 388قال اخلطايب )و 
عن املعارضة، وإن كانت مقدورا عليها و غري معجوز عنها، إاّل أّن العائق من حيث كان 
أمرا خارجا عن جماري العادات، صار كسائر املعجزات فقالوا: ولو كان هللا عّز وجّل 

أو مّد رجله يف وقت قعوده بني  بعث نبيا يف زمان النبوات، وجعل معجزته يف حتريك يده
ظهراين قومه، مث قيل له ما آيتك فقال أن أخرج يدي أو أمّد رجلي وال ميكن أحدا 
منكم أن يفعل مثل فعلي، والقوم أصحاء اْلبدان، ال آفة بشيء من جوارحهم، فحّرك 

ة على يده أو مّد رجله فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه و كان ذلك آية دالّ 
وليس ينظر يف املعجزة إىل عظم حجم ما َييت به النيب، وال إىل فخامة منظره،  ،صدقه

                                 
 ( الزركشي: الربهان ص 1)
 32( الزرقاين: مناهل العرفان ص 2)
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وإمنا تعترب صحتها خارجا عن جمرى العادات انقضا هلا و فمهما كانت هبذا الوصف  
) ")كانت آية دالّة على صدق من جاء هبا وهذا أيضا وجه قريب 1. 

من فضائحه: أن نظم القرآن وحسن أتليف  والفضيحة اخلامسة عشرة "يقول اْلرجاين: و 
كلماته، ليست ِبعجزة للنيب وال دالة على صدقه يف دعواه النبوة، وإمنا وجه الداللة منه 
على صدقه، ما فيه من اإلخبار ابلغيوب، فأما نظم القرآن وحسن أتليف آايته، فإن 

 .(2")العباد قادرون على مثله، وعلى ما هو أحسن منه يف النظم، والتأليف

إن هللا تعاىل ما أنزل القرآن ليؤيد به "ه (: قال النظام : 606ويقول الفخر الرازي )
النبوة ، بل هو كتاب مثل سائر الكتب املنزلة ، لبيان اْلحكام من احلالل واحلرام ، وإمنا 

   (.3")مل يعارضه العرب ، ْلن هللا صرفهم عن ذلك وسلب دواعيهم عن االعرتاض

ْلقوال اليت قيلت عن النظام يف وجه إعجاز القرآن، وأنه يقول ابلصرفة هذه مجلة من ا
واملنع من املعارضة جربا وتعجيزا، ولكن مل يصلنا شيء ينسب إليه يف االحتجاج هلذا 
املذهب، وإمنا الذي وصلنا شيء يسري لتلميذه اْلكرب وهو اْلاحظ، ذكره عرضا يف  

لنبوة، وال بد أن يكون املتأخرون كابن كتاب احليوان يف موضعني، ويف كتاب حجج ا
حزم واإلجيي قد عرفوا هذا الكتاب أو كتاب اْلاحظ يف إعجاز القرآن، كما هو ظاهر 

 من كالمهم يف هذا املوضوع.

ه ( فلعله ال خيلو من التأثر 255وحيسن بنا يف هذا املقام أن نذكر رأي اْلاحظ)ت
قرين النظام يف التلقي عن   سعة، وهوِبذهب أستاذه، إن مل يكن صورة منه مبسوطة مو 

                                 
 36( اخلطايب: ثالث رسائل....ص  1)
 213( اْلرجاين: دالئل اإلعجاز ص 2)
 21تسهيل هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز  ص ( الرازي:  3)
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والقائل عنه:" إنَّ النظام  (،1)واخلبري أبمره يف شأن اجملادلة  ف،أيب هذيل العال
وأصحابه كانوا يزعمون أنَّ القرآن حق ، وليس أتليفه حبجة، وأنه تنزيل، وليس بربهان " 

(2). 

قاطع أبهنم قائلون أبن القرآن وهذا  أثبتوا أنه حق ، وأنه تنزيل من عند هللا تعاىل،فهم  
 الكرمي آية على صدق النبوة احملمدية.

ونفوا أن يكون أتليفه ونظمه معجزا وحجة وبرهاان، فمناط املنازعة ليس إعجاز القرآن 
ذلك حترير مناط  ،ولكن مناط املنازعة أن يكون وجه إعجازه نظمه وأتليفه الكرمي،

 املخالفة .
 داؤود: "إن من أحكم احلكمة، أن هللا أرسل كل نيب ِبا ويقول اْلاحظ خماطبا ابن أيب

يفحم أعجب اْلمور عند قومه، ويبطل أقوى اْلشياء يف ظنهم، ويتحداهم ِبا ال يشكون 
أهنم يقدرون على أحسن منه، فبعث موسى ِبا يعارض السحر، وبعث عيسى إبحياء 

                                 
القرآن عند " النظام" حق معجز، وهو حجة النبوة، أمَّا التأليف والنظم، فليس هو وجه اإلعجاز ومناطه (  1)

وإن صرح لنا به "ابن  عنده بل وجهه ومناطه أمر آخر مل يصرح به " اْلاحظ" فيما نقله لنا عن" النَّظام"
ويبقى النظر يف  ،ظام " و"اْلاحظ"وهو من علماء القرن الثالث اهلجري فهو قريب من عصر "الن اخلياط"،

دقة أيب عثمان اْلاحظ يف النقل عن قرينه "النظام" أهو مما يوثق به ومما ال ينازع فيه وأنه ممن ثبت أنه الثبت يف 
الذي يقرأ كتاب )االنتصار( ْليب احلسني اخلياط جيده أحياان يعلق ، روايته أقواله ؟سؤال نطرحه حتراي للحقيقة

يقول اخلياط يف نقض ادعاء  احظ بعض آراء النظام أبنه مما تفرد به وال يعرف عن النظام ذلك:على رواية اْل
ابن الرواندي على النظام أنه يقول أبن اْلمة اإلسالمية جيوز عليها االجتماع على الضالل من جهة الرأي 

منا حكاه عنه عمرو بن حبر والقياس ال من جهة التنقل عن احلواس:)يقال له: هذا غري معروف عن إبراهيم ،وإ
( 51)راجع: اخلياط: االنتصار صاْلاحظ فقط ،وقد أغفل يف احلكاية عنه ، وهذه كتبه خترب خبالف هذا اخلرب

ويقول يف نقض اهتام آخر من ابن الرواندي للنظام  ) وهذا أيضا مل حيكه عنه غري عمرو بن حبر اْلاحظ وقد 
فهل الذي رواه اْلاحظ عن النظام يف شأن أتليف القرآن ( 52ص)اخلياط: االنتصار  أنكره أصحابه عليه

)راجع: الكرمي  ونظمه أنه ليس حبجة النبوة عنده هو يف قوة ما حكاه عنه يف شأن اجتماع اْلمة على ضاللة ؟
 (.25إعجاز القرآن الكرمي ابلصرفة ص 

  148اْلاحظ: حجج النبوة::ص:  2))
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الغة بعث إليهم ابلقرآن، املوتى، وملا كان دهر حممد يغلب فيهم حسن البيان وشيوع الب
ووجه احلكمة يف كل ما تقدم هو الفصل بني احلجة واحليلة؛ لكي ال جيد املبطلون 

 (.1متعلقا، وال إىل اختداع الضعفاء سبيال")

العرب أن َيتوا ِبثل القرآن، وقرعهم ابلعجز يف احملافل، --ويقول: "حتدى النيب 
 يعارضوه، وال تكلفه أحد منهم، وال أتى وكان البلغاء فيهم كثريين....ومع كل هذا مل

ببعضه وال شبيه منه، وال ادعى أنه قد فعل، وحمال أن تكون املعارضة يف طاقاهتم 
 املعارضة ابلكالم، وإذن فحاهلم ال خيلو من أحد أمرين:

إما أن يكونوا قد عرفوا عجزهم فرأوا من اْلضراب عن املعارضة أمثل هلم، وأجدر أال 
رهم للجاهل والضعيف، فسكتوا، وهذا فرض يعارضه أهنم ادعوا القدرة ينكشف  به أم

 بعدم املعرفة ابلعجز عن املعارضة بدليل قوله تعاىل:

لاى واِإذاا﴿  تُ ناا عالاْيِهمْ  تُ ت ْ ْعناا قادْ  قااُلوا آايا ا ِمْثلا  لاُقْلناا ناشااءُ  لاوْ  مسِا ، مث [31: اْلنفال] ﴾ هاذا
 نُ زِّلا  لاْوالا  كافاُروا الَِّذينا  واقاالا ﴿ وطعنوا فيه بدليل قوله تعاىل:إهنم قد تساءلوا يف القرآن 

 هاذاا ِإنْ  كافاُروا الَِّذينا  واقاالا ﴿ ، وقوله تعاىل:[32: الفرقان] ﴾ وااِحداةً  مُجْلاةً  اْلُقْرآنُ  عالاْيهِ 
 .[4: الفرقان] ﴾ آخاُرونا  ق اْوم   عالاْيهِ  واأاعااناهُ  افْ ت ارااهُ  ِإْفك   ِإالَّ 

وهل يذعن اْلعراب وأصحاب اْلاهلية للتقريع ابلعجز والتوقيف على النص، مث ال  
يبذلون جمهودهم وال خيرجون مكنوهنم، وأخريا فكيف يسكتون نيفا وعشرين سنة عن 
املعارضة، لو أهنم قادرين عليها؟ وإما أن يكون غري ذلك، أي أهنم صرفت  أوهامهم 

 (.   2عن حماولة املعارضة")

                                 
 4/32( اْلاحظ: احليوان 1)
 4/33حظ: احليوان( اْلا 2)
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ء يف حجج النبوة:" فصل يف كراهة امتناعهم عن املعارضة لعجزهم عنها: والذي وجا
منعهم من ذلك هو الذي منع ابن أيب العوجاء وإسحاق بن طالوت والنعمان بن املنذر 
وأشباههم من اْلرجاس الذين استبدلوا من العز ذال وابإلميان كفرا وابلسعادة شقوة 

 (.1وابحلجة شبهة")

ز عند اْلاحظ، فقد حكى اإلجيي أنه البالغة، وميكن أن نستدل على أما وجه اإلعجا
حتداهم --ذلك بكثرة ذكر اْلاحظ هلذه الكلمة، وهو يقول مرة: " ومل يكن النيب 

 (: 2ابلنظم" ولكنه يقول يف كتاب حجج النبوة)

راء "وجاء ابلكتاب الذي نقرؤه فوجب العمل ِبا فيه، وإمنا حتدى البلغاء واخلطباء والشع
بنظمه وأتليفه يف املواضع الكثرية واحملافل العظيمة فلم يرم ذلك أحد، وال تكلفه، وال 

 ادعى أنه قد فعل"

ويف هذا الكتاب يعطينا اْلاحظ اخلطوط العريضة لتبيان رأيه فيقول: "ْلن رجال من 
ها العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم سورة طويلة أو قصرية، لتبني له يف نظامها وخمرج

ولفظها أنه عاجز عن مثلها، ولو حتدى هبا أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس ذلك يف 
احلرف واحلرفني والكلمة والكلمتني...ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب 
سورة واحدة طويلة أو قصرية على نظم القرآن وطبعه وأتليفه وخمرجه ملا قدر عليه، ولو 

 (.3ومعد بن عدانن")استعان جبميع قحطان 

 ولكن السؤال امللح: كيف يصرف هللا أوهام الناس عن املعارضة؟

                                 
 123( اْلاحظ: حجج النبوة ص  1)
 131( اْلاحظ: حجج النبوة ص 2)
 120( املصدر السابق ص  3)
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جييب اْلاحظ عن هذا بقوله: " إن هللا يقدر على أن يشغل أوهام الناس كيف شاء، 
(، فمثال يصرف هللا 1فيذكر ِبا يشاء وينسي ما يشاء، وهو ال خيلي الدنيا وتدبري أمورها)

مع قرب الدار، وعلى هذا النحو ال يعرف يعقوب مكان  وهم سليمان عن ملكة سبأ
يوسف، وال يوسف مكان يعقوب دهرا طويال؛ مع النباهة والقدرة واتصال 

 (.2الدار...ولكن هللا صرف أوهامهم، ورفع ذلك القصد من صدورهم..")

على هذا النحو" رفع هللا من أوهام العرب، وصرف نفوسهم عن املعارضة للقرآن، بعد 
داهم الرسول بنظمه؛ ولذلك مل جند أحدا طمع فيه، وال جاء به متفقا وال مضطراب، أن حت

وال مستكرها؛ إذ كان يف ذلك ْلهل الشغب متعلق، ولو جاء أحد أبمر فيه أدىن شبهة 
لعظمت القصة على اْلعراض وأشباه اْلعراض وْللقى ذلك املسلمني عمال، ولطلبوا 

لكثر القيل والقال، وقد تعلق أصحاب مسيلمة احملاكمة والرتاضي لبعض العرب، و 
وأصحاب بين النواحة ِبا ألف هلم مسيلمة من كالم أخذ فيه بعض القرآن وحاول أن 
يعارضه، وإذن فاهلل هو الذي صرف العرب عن املعارضة، فكان هلل ذلك التدبري الذي 

 (.3ال يبلغه العباد ولو اجتمعوا له")

النظام ومن سلك مسلكه يف وجه إعجاز القرآن، وكيف وبعد أن انتهينا من تبيان رأي 
أنه يقول ابلصرفة واملنع من املعارضة جربا وتعجيزا، حناول وضع هذا الرأي يف امليزان، 
ومن مث نتعرف على النقود واالعرتاضات املوجهة هلذا الوجه، وهل هناك من العلماء 

االعرتاضات؟ هذا ما سوف والباحثني من وافقه، أم كانت هناك العديد من النقود و 
 نعرضه يف املبحث القادم إن شاء هللا تعاىل.       

                                 
 4/30( اْلاحظ: احليوان  1)
 4/32( اْلاحظ: احليوان  2)
 33/ 4( اْلاحظ: احليوان  3)
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 يف القول ابلصرفة املبحث الثالث: النقود املوجهة ملذهب النظام

 القائلون ابلصرفة: ولاملطلب اْل
بتتبع آراء وأقوال العلماء تبني أن القائلني ابلصرفة قد تشعبت مسالكهم وتعددت 

ل وجهة فيما زعم، حيث أخذت الفكرة رواجا عند بعض املعتزلة، أفكارهم، وأصبح لك
وبعض اْلشاعرة، وخليط من العلماء الذين أيدوا الفكرة ودعموها ابلرباهني واْلدلة، 
ونسبوا عجز العرب عن معارضة القرآن البيانية إىل الصرفة اليت قالوا هبا، ومن أبرز 

 من الباحثني على هذا النحو اآليت:الذين تناولوا املسألة غري النظام غري واحد 
ه ( 226املردارية طائفة من طوائف املعتزلة، تنسب إىل عيسى بن صبيح املردار )ت-1

 (. 1ه ( أكرب شيوخ املعتزلة)210وكان تلميذا لبشر بن املعتمر)

هشام الفوطي وعباد بن سليمان، وقد أحملنا هلما من قبل، املهم أهنما وافقا النظام -2
 ر إعجاز القرآن بنظمه، وأن العباد قادرون على مثله، قال اْلشعري:على إنكا

 ونظمه القرآن أتليف: سليمان بن وعباد الفوطي وهشاماً  النظام إال املعتزلة " فقالت
 وقال-- هللا لرسول علم وأنه منهم املوتى إحياء كاستحالة منهم وقوعه حمال معجز
 والنظم فأما التأليف الغيوب عن اإلخبار من يهف ما القرآن يف واْلعجوبة اآلية: النظام

 .(2فيهم") أحدثهما وعجز ِبنع منعهم هللا أن لوال العباد عليه يقدر أن جيوز كان فقد

فهما ال يراين أن القرآن الكرمي معجز بنظمه، ويلزم عن ذلك القول ابلصرفة، ونص 
 (.3على ذلك الباقالين)

                                 
 . 10/584، والذهيب/ سري أعالم النبالء1/68( الشهرستاين: امللل والنحل 1)
 1/271و احلسن اْلشعري: مقاالت اإلسالميني( أب 2)
 .65( الباقالين: إعجاز القرآن ص  3)
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 إعجاز القرآن( حيث ذكر سبعة أوجه (: وذلك يف كتابه)النكت يف1الرماين)-3
والرماينُّ يبدأ رسالته " النكت" أبنَّ ) وجوه إعجاز القرآن (،2لإلعجاز منها الصرفة)

تظهر من سبع جهات( ولعله من أقدم من ذكر وجوه إعجاز القرآن ، ويرتب ذكرها 
 ،الص رف ة ،التحدي للكافة ،ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة أوال كالتايل:

 .(3قياسه بكل معجزة )، نقض العادة ،اْلخبار الصادقة عن اْلمور املستقبلة، البالغة

أبو إسحاق النصييب: و مل ينسب إليه القول ابلصرفة سوى اإلمام حييي بن محزة -4
 (.4العلوي)

يف  (العلوى)والشيعة، قد نقل عنه أنه كان يقول ابلصرفة،  من (5املرتضى) الشريف-5
( ومل يتيسر يل 6نّص على أنَّ القول ابلصرفة خمتار املرتضى من اإلمامية)  (رازالط)

                                 
 أصله .النحاة كبار من. مفسر معتزيل ابحث: الرماين احلسن أبو هللا، عبد بن علي بن عيسى بن ( علي 1)

والصفات،  اْلمساءاملعلوم واجملهول و ، و االكوان، منها مصنف، مئة حنو له. ببغداد ووفاته ومولده سامراء، من
ه  )الزركلي: 994التفسري، وتويف سنة  وكتاب جملدات، سبعة االعتزال، يف االستدالل و صفة
 (4/317اْلعالم

 .110( الرماين: النكت يف إعجاز القرآن ص  2)
، ضمن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حتقيق:" خلف هللا 75( النكت يف إعجاز القرآن للرماين، ص : 3)

 مصر  –دار املعارف  –سالم  وزغلول
اليمن،  يف وعلمائهم الزيدية أئمة أكابر من: الطاليب العلوي احلسيين إبراهيم، بن علي بن محزة بن ( حيىي 4)

 التمهيد"  و جملدات، ثالثة"  االصول علم إىل الوصول هناية"  و الدين، أصول يف"  الشامل"  تصانيفه من
 (8/144اْلعالم التوحيد،.)الزركلي: مسائل ْلدلة

 أحد الطالبّيني، نقيب طالب، أيب بن بن علي احلسني أحفاد من حممد، بن موسى بن احلسني بن ( علي 5)
 أمايل :أشهرها كثرية تصانيف وله ببغداد، ووفاته مولده ابالعتزال يقول والشعر، واْلدب الكالم علم يف اْلئمة

 أمري على مكذوب أبنه جزم طالعه ومن البالغة، هنج بوضع املّتهم وهو: الذهيب قال شعره، وديوان املرتضى،
 (.5/556)الذهيب: اتريخ اإلسالم436 ت املؤمنني،

 391/  3( الطراز   6)
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يف كتاب من كتبه اليت بلغتين، لكنا جند  (الصرفة )يف  (املرتضى)الوقوف على نّص 
 يقول : (الصرفة  )يف  (النظّام )من بعد أن يذكر رأي  (مصطفي الرافعي )

صرفة أّن هللا سلبهم العلوم اليت حيتاج إليها يف بل معىن ال"من الشيعة: (املرتضى )وقال 
 املرجع الذي نقل منه هذا . (الرافعي )( ومل يعني 1املعارضة ليجيئوا ِبثل القرآن" )

يذهب إىل أّن  (املرتضى  )ففيه داللة على أنَّ  (املرتضى  )فإن صح أنَّ هذا منطوق 
لوم اليت حيتاج إليها يف الصرف عن املعارضة مل يكن بسلب اهلمم بل كان بسلب الع

املعارضة ،وهذا يلزمه أنَّ مهتهم يف املعارضة قائمة، وأهنم من قبل السلب كانوا قادرين 
على مثل نظم القرآن الكرمي، فنظمه ليس خبارق للعادة، وأهنم حني راموا املعارضة 

 .وجدوا علومهم اليت هبا تتحقق املعارضة قد سلبت منهم
 وإذا: الفصاحة( )سر كتابه يف يقول ه(:466) سنة توىفامل اخلفاجي سنان ابن-6

 سلبوا أبن معارضته، عن العرب صرف القرآن إعجاز وجه وجدان التحقيق إىل عدان
 اإلنسان رجع ومىت...  ذلك مرامهم وقت يف املعارضة من يتمّكنون كانوا هبا اليت العلوم

 القرآن يضاهي ما العرب كالم يف وجد املختار ابلتأليف معرفة أدىن معه وكان نفسه، إىل
 (.2)(أتليفه يف

ابن )أنَّ  (معجم اْلدابء)أاب العالء املعري من كتابه  (ترمجته)يف  (ايقوت احلموي)ويفيدان 
قد ألف كتااب يف الصرفة  زعم فيه أن القرآن الكرمي مل خيرق العادة ابلفصاحة حىت  (سنان

على اإلتيان ِبثله إال أهنم صرفوا عن  وأن كّل فصيح بليغ قادر --صار معجزة للنيب 
 .( وكتابه هذا ال نعرفه له وجوًدا يف خزانة من خزائن املخطوطات3ذلك )

يذهب إىل أّن اخلالف ظاهر فيما كان به القرآن  (سر الفصاحة)وهو يف مفتتح كتابه 
 ويرى اخلالف على قولني: الكرمي معجًزا،

                                 
 162( الرافعي: إعجاز القرآن والبالغة النبوية ص 1)
 م حممد صبيح ابلقاهرة. 1389، حتقيق: عبد املتعال الصعيدي.ط:89سر الفصاحة ص ( اخلفاجي:  2)
 3/140( ايقوت احلموي: معجم اْلدابء :  3)
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 ؛وجه اإلعجاز فيه بصرف العرب عن املعارضةأن  ثاين:اْلول: خرق العادة بفصاحته وال
 ( 1مع أّن فصاحة القرآن الكرمي كانت يف مقدورهم لوال الصرف )

(: حيث قال: "إعجاز القرآن على قول قدماء املتكلمني 2نصري الدين الطوسي)-7
وبعض احملدثني، يف فصاحته، وعلى قول بعض املتأخرين يف صرف عقول الفصحاء 

ارضة عن إيراد املعارضة، قالوا: كل أهل صناعة اختلفوا يف جتويد تلك القادرين على املع
الصناعة؛ فال حمالة يكون فيهم واحد ال يبلغ غريه شأوه، وعجز الباقون عن معارضته، 
وال يكون ذلك معجزا له؛ ْلن ذلك ال يكون خرقا للعادة، لكن صرف عقول أقرانه 

 (. 3املعجز")القادرين على معارضته، يكون خرقا؛ فذلك هو 
جدير ابلذكر أننا اكتفينا بذكر هذه النماذج فيما يتعلق ابملسألة، وسوف نقوم ابلرد 

 عليها، يف املطلب القادم إن شاء هللا تعاىل

                                 
 .4، 3( اخلفاجي: سر الفصاحة :ص   1)
 حممد بن حممد بن احلسن، أبو جعفر، نصري الدين الطوسي: فيلسوف. كان رأسا يف العلوم العقلية،(  2)

 (.7/30م )الزركلي: اْلعالم 1274، تويف سنة رصاد واجملسطي والرايضياتعالمة ابْل
 .151تلخيص احملصل ص ( الطوسي:  3)
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 املطلب الثاين: إبطال مذهب النظام يف القول ابلصرفة

 النظام ابلصرفة هو الكرمي القرآن إعجاز إن قال من تبني فيما سبق أن أول
املقولة، وابلتايل  هذه يف آخرون إليه، حىت صار مذهبا، وقلده ونسب ه (،231)ت

 وصل الناس يف ذلك إىل قولني:

أن املراد ابلصرفة أن هللا صرف العرب عن االهتمام ِبعارضة القرآن الكرمي اْلول: يرى  
 .مع قدرهتم عليها ولو توجهوا إليها لقدروا على اإلتيان ِبثل هذا القرآن

مراده ابلصرفة أن هللا سلب العرب العلوم اليت حيتاجون إليها لإلتيان ِبثل هذا  :الثاين 
 القرآن ولو توجهوا لإلتيان ِبثله ملا استطاعوا، لسلبهم هذه العلوم.

أن النظام يرى أن العرب لو أرادوا اإلتيان ِبثله الستطاعوا ولكن مهتهم مل والفرق بينهما 
أن العرب ال يستطيعون اإلتيان ِبثله ولو أرادو ذلك؛  تتوجه لذلك، أما املرتضى فريى

ْلهنم ال ميلكون العلوم اليت َتكنهم من ذلك، فالفرق بينهما أن النظام يرى أن العرب 
 .(1)يستطيعون لو أرادوا واملرتضى يرى عدم استطاعتهم، وكال القولني غري صحيح

 يت:وإذا ما أردان إبطال هذه النظرية؛ فيكون على النحو اآل
 على الشتماله ذايت القرآن إعجاز أن على ابلصرفة القول ظهور قبل اْلمة أواًل: أمجعت

 الذايت، إعجازه القرآن عن يسلب ابلصرفة والقول البشر، كالم يفضل جعلته ميزات
قال أبو بكر ِبثله،  االتيان وبني بينهم حال الذي واملنع الصرف هلذا املعجزة وجيعل

 الباقالين:

                                 
 233( فهد الرومي: دراسات يف علوم القرآن ص  1)
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بطل القول ابلصرفة، أنه لو كانت املعارضة ممكنة، وإمنا منع منها الصرفة مل يكن "ومما ي 
الكالم معجًزا وإمنا يكون املنع معجًزا، فال يتضمن الكالم فضيلة على غريه يف 

 .(1)نفسه"

 إليها تصل ال منزلة يف جتعله ذاتية أبوصاف القرآن وتعاىل سبحانه هللا اثنياً: وصف
 معجزة كل عن ومغنيا كافيا عليهم يتلى بينهم القرآن وجود أن وبنّي  اْلخرى، املعجزات

 اَّللَِّ  ِعْندا  اآْلايتُ  ِإمنَّاا ُقلْ  رابِّهِ  ِمنْ  آايت   عالاْيهِ  أُْنِزلا  لاْوال واقاُلوا ﴿أخرى، قال تعاىل: مادية
ا  لارامْحاةً  ذِلكا  يف  ِإنَّ  عالاْيِهمْ  يُ ْتلى اْلِكتابا  كا عالايْ  أانْ زاْلنا أاانَّ  ياْكِفِهمْ  أاواملاْ  * ُمِبني   ناِذير   أاانا  واِإمنَّ

 [.51 - 50: العنكبوت] ﴾يْؤِمُنونا* ِلقاْومٍ  واِذْكرى

اْت بِِه اْْلِباُل أاْو ُقطِّعاْت ِبِه اْْلاْرُض أاْو ُكلِّما بِِه  ﴿وقد قال سبحانه وتعاىل: والاْو أانَّ قُ ْرآانً ُسريِّ
يعًا اْلماْوتى باْل َّلِلَِّ اْْلا  [. أي لو كان من شأن كتاب أن يظهر له أثر 31]الرعد: ﴾ْمُر مجِا

 يف مثل هذه اْلشياء لكان هذا القرآن أوىل من كل كتاب بذلك.

اَّللَُّ ن ازَّلا أاْحسانا احلْاِديِث ِكتااًب ُمتاشاهِبًا ماثاينا ت اْقشاِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذينا  ﴿ويقول جّل شأنه:
ُهْم مثَّ تاِلنُي ُجُلوُدُهْم واقُ ُلوبُ ُهْم ِإىل ِذْكِر اَّللَِّ ذِلكا ُهداى اَّللَِّ ي اْهِدي بِِه ماْن ياشاُء خياْشاْونا راب َّ 

 [.23]الزمر: ﴾واماْن ُيْضِلِل اَّللَُّ فاما لاُه ِمْن هاٍد 

فالقول ابلصرفة يسلب هذه الصفات الذاتية عن القرآن الكرمي وجيعل اإلعجاز يف املنع 
 ل بينهم وبني اإلتيان ِبثله.الذي حا

قل لئن اجتمعت ﴿وهذا قول فاسد بدليل:  يقول السيوطي يف إبطال هذا املذهب:"
اآلية فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرهتم ولو سلبوا القدرة مل يبق هلم  ﴾اْلنس واْلن

هذا مع بذكره  فائدة الجتماعهم ملنزلته منزلة اجتماع املوتى وليس عجز املوتى مما حيتفل

                                 
 54( الباقالين: إعجاز القرآن ص  1)
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أن اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز إىل القرآن فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة 
 إعجاز بل املعجز هو هللا تعاىل حيث سلبهم القدرة على اإلتيان ِبثله

وأيضا فيلزم من القول ابلصرفة زوال اإلعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من 
ن معجزة الرسول العظمى ابقية وال معجزة له اإلعجاز ويف ذلك خرق إلمجاع اْلمة أ

 (.1")ابقية سوى القرآن

كانت املعارضة ممكنة وإمنا منع منها الصرفة مل يكن الكالم   وقال القاضي أبو بكر:"
معجزا وإمنا يكون ابملنع معجزا فال يتضمن الكالم فضيلة على غريه يف نفسه قال: ليس 

ادرون على اإلتيان ِبثله وإمنا أتخروا عنه هذا أبعجب من قول فريق منهم إن الكل ق
لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به وال أبعجب من قول آخرين إن العجز 

 (.2)وقع منهم وأما من بعدهم ففي قدرته اإلتيان ِبثله وكل هذا ال يعتد به

فليس قول  "  :ويقول عبد الكرمي اخلطيب مفندا القول ابلصرفة من الناحية العقلية
أسقط من القول ابلصرفة فيما قيل من أقوال حول إعجاز القرآن : إنه قول المعقول 
له ..إذ كيف يقف العرب أمام آايت القرآن هذه الّسنني الطويلة وهم ينظمون خالهلا 
شعًرا ويقولون نثًرا ......وهم جيدون قواهم كاملة وملكاهتم اليت كانت هلم مل يذهب منها 

يقال بعد هذا إنَّ قوة قاهرة غري منظورة قد أمسكت هبم ولوت أعناقهم عن  شيء  ، مثَّ 
 ( 3أن يتصّدوا للقرآن ويعرضوا له ؟! " )

ومن وجه آخر يبطل الشيخ حممود شاكر الصرفة عند النظام واْلاحظ من زاوية مهمة 
إلرهاق ال أدري كيف ضّل الرجالن يف تيه احلوار واملناظرة حىت اهتداي بعد ا قائاًل:

والتعب واهلمود واخلمود إىل قوٍل مذهٍل للعقول مسياه" الصرفة" لتكون هذه الصرفة يف 

                                 
 4/7( السيوطي: اإلتقان 1)
 23( الباقالين: إعجاز القرآن ص  2)
  366( عبد الكرمي اخلطيب: إعجاز القرآن الكرمي يف دراسات السابقني ص  3)
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شأن القرآن مصححة أيًضا لشرطهما الذي أحداثه، وهو" مدار اآلية على عجز 
ولُتخِفي أيًضا ما يف هذا الشرط من املغمز املفضي إىل فساده واضطرابه،  اخلليقة"،

ها أبو عثمان اْلاحظ نفسه ...هي أن هللا تعاىل" رفع من وهذه " الصرفة " كما وصف
أوهام العرب وصرف نفوسهم عن املعارضة للقرآن بعد أن حتداهم الرسول 

 (.1)بنظمه...."
 عجزين: وبنّي  كل البيان أّن  العجز الذي هو شرط يف آية كّل نيّب صار اآلن: مث يقول:

اْلوىل ،ْلهنم ُسِلُبوا القدرة سلًبا جازًما عجز قدمي مغروز يف أنفس اخلالئق عند الفطرة 
عن أفعاٍل قد استأثر هللُا هبا وحداه دون خالئِقه مجيعا ، فتأتى آايت اْلنبياء مجيعا من 

العجز اْلول مثُّ عجز  أحدثه هللا  هذا هو ،هذا الباب، فتتلقاها اخلالئُق ابلتسليِم والعجزِ 
ن، وهو عجز مستحدث فجأة يف أنفس وهي القرآ--إحدااًث عند تنزيل آية نبينا 

بتة، فذلك إحلاق  هلا ألوأتليفه  اخلالئق، وهو عجز  ال يسلبها القدرة على نظم الكالم،
ابلبهائم والعجماوات، بل هو عجز يسلبها القدرة على نظم الكالم وأتليفه يف حالة 

ها معارضة تريغ فيها  اخلالئق، أو تسّول هلا أنفس اليتهي احلالة  واحدة ليس غري،
قطًعا مبيًنا على إتيان ما  القرآن بنظم وأتليٍف يشاهبه أو يدانيه، فعندئٍذ يقطعها العجز

أراغته من اإلتيان ِبثل هذا القرآن، مُثّ هي بعد ذلك مطلقة قدرهتا إطالقًا على ما شاءت 
  (.2) وهذا هو  العجز الثاين من نظم الكالم وأتليفه، بال حرج عليها يف ذلك!

اآلايت الدالة على التحدي واإلعجاز ف نقطة أخرى يف غاية اْلمهية وهي أن ونضي
حتمل يف طياهتا داللة واضحة على مزية القرآن وأنّه فوق قدرة البشر فإّن اخلطاب 
القرآين مل يوقع التحدي إاّل بعد احلديث عن نظم القرآن وعن معارضة العرب ورفضهم 

  .رفة مناقض وخمالف لذلكلدعوته وأحكامه ومعانيه والقول ابلص

                                 
  58القرآن ص  ( حممود شاكر: مداخل إعجاز 1)
 63-62( حممود شاكر: مداخل إعجاز القرآن ص  2)
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اإلمجاع وقع قبل قول النظام ابلصرفة على أّن القرآن معجز  وفضاًل عن ذلك فإن
 بنظمه وال سبيل خلرقه يقول اإلمام القرطيب يف أحكام القرآن مفندا القول ابلصرفة:

وهذا فاسد، ْلن اإلمجاع قبل حدوث املخالف: أن القرآن هو املعجز، فلو قلنا: إن " 
، خلرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خالف اإلمجاع، زع والصرفة هو املعجاملن

وإذا كان كذلك، علم أن نفس القرآن هو املعجز، وأن فصاحته وبالغته أمر خارق 
للعادة، إذ مل يوجد كالم قط على هذا الوجه، فلما مل يكن كذلك مألوفا معتادا منهم، 

 (.1")زادل على أن املنع والصرفة، مل يكن معج

القول ابلصرفة يقتضي أّن بالغة العرب تعطّلت أو على اْلقل تراجعت بعد وقوع  و
وكالمهم الفصيح  ،فإّن شعراءهم وخطباءهم كذلك ،التحدي والواقع خالف ذلك

وأسلوهبم البديع واْللفاظ املنمقة واملعاين اْلليلة السامية بقيت هي هي مل يتغري من ذلك 
د أّن العجز واقع يف أنفسهم وقدرهتم ملزية هذا القرآن وعلّو شأنه كّله شيء ... ممّا يؤك

 وإعجازه يف بالغته ونظمه ال غري ... 
كانوا ممنوعني من اإلتيان بكالم  لو"  ه (:415)تالقاضي عبد اْلبار املعتزيليقول 

فصيح، أو قول بليغ، لكان ذلك ال خيتص بكالم دون كالم، وأنه لو حصل ذلك يف 
ملا أمكنهم الكالم املعتاد، ولكن القوم ظلوا يتكلمون، وَيتون ابلقول الفين ألسنتهم، 

، ال يرقى اىل -على علوه  -املمتاز، ومل ينحدر مستوى بياهنم، أو يهبط، ولكنه كان 
 (.2")مستوى القرآن

ويلزم من قوهلم ابلصرفة أن" يكون العرب قد تراجعت حاهلا يف البالغة والبيان ويف 
--وشرف اللفظ...وكل كالم اختلفوا فيه من بعد أن أوحي إىل النيب جودة النظم 

                                 
 1/75( القرطيب: اْلامع ْلحكام القرآن 1)
 5/21( القاضي عبد اْلبار: املغين) إعجاز القرآن(  2)
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وحتدوا إىل معارضة القرآن قاصرة عما مسع منهم من قبل ذلك القصور الشديد، وأن 
 (.1يكون قد ضاق عليهم يف اْلملة جمال قد كان يتسع هلم...")

، فإنه" مهما يكن هذه أهم أوجه إبطال القول ابلصرفة، بيد أن الصرفة مل تكن شرا حمضا
من بطالن هذه الفكرة فقد أدت إىل إنشاء علوم البالغة يف ظل القرآن، فاجته الكاتبون 
إىل بيان أسرار البالغة يف هذا الكتاب املبني، املنزل من عند احلكيم، فكان هذا الباطل 

قرآن سببا يف خري كثري...وإن أكثر ما كتبه اْلولون يف البالغة والفصاحة كان يف ظل ال
 (.2وحماولة لبيان إعجازه...")

وإنين يف ختام هذا الكالم أختم بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذا الصدد حيث 
يقول: " وكل ما ذكره الناس من الوجوه يف إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه وال 

 (.3يناقض ذلك؛ بل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له")
إنه اعترب القول ابلصرفة وجها معجزا عند من  بل إنه وصل إىل أبعد من ذلك حيث

يقول به على سبيل التقدير والتنزيل؛ وإال فهو يعتربها من ضعيف القول؛ بل من أضعفه 
 (.4فهو ال يقول هبا وال يؤيدها)

 رأي ونتيجة:
اإلعجاز قائم من أمرين: اْلول: ما أخرب به  قرر أنأن النظام إىل بعض أهل العلم ذهب 

حلسني ا أاب ما اْلمر اْلول فإان جند ، أواآلخر: الصرفة، مي من أمور الغيبالقرآن الكر 
أي  وكان :(ابن الرواندي)مث قال أي  النظام: اخلياط يقول يف رده اهتام ابن الروندي

 0وأن اخللق يقدرون على مثله يزعم أن نظم القرآن وأتليفه ليسا حبجة، (النظام)
ُقْل لاِئِن اْجتاماعاِت اإِلْنُس وااْلِْنُّ ﴿مع قول هللا عزَّ وجلَّ : هذا (أي ابن الرواندي)مثَّ قال

ُتونا ِبِْثِله ا اْلُقْرآِن ال َيْا ُتوا ِبِْثِل هاذا  [.88االسراء:]﴾عالاى أاْن َيْا
                                 

 146( الرسالة الشافية ص  1)
 82( املعجزة الكربى: القرآن ص  2)
 4/75( ابن تيمية: اْلواب الصحيح 3)
 76-4/75تيمية: اْلواب الصحيح ( ينظر: ابن 4)
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أنَّ القْرآنا حجة للنيبِّ عليه الصالة والسالم على نبوته عند  (لخياطلوالقول )اعلم
واعادا ﴿:فأحدها: ما فيه من اإلخبار عن الغيوب مثل قوله (كذا)إبراهيم من غري وجه 

ومثل  [55النور:]﴾اَّللَُّ الَِّذينا آماُنوا ِمْنُكْم واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت لاياْستاْخِلفان َُّهْم يف اْلاْرضِ 
 امل * ُغِلباتِ  "ومثل قوله ) [16الفتح: من اآلية"]ُقْل ِلْلُمخالَِّفنيا ِمنا اْلاْعرااب﴿ قوله:

ي اْغِلُبونا  ....ومثل إخباره [3-1الروم:]﴾الرُّوم * يف أاْدىنا اْلاْرِض واُهْم ِمْن ب اْعِد غالاِبِهْم سا
 .ِبا يف نفوس القوم وِبا سيقولونه ،وهذا وما أشبهه يف القرآن كثري

من هذه الوجوه وما أشبهها --إبراهيم حجة على نبوة النيب  فالقرآن عند
ا اْلُقْرآِن ﴿: ه،وإايها عين هللا بقول ُتوا ِبِْثِل هاذا ُقْل لاِئِن اْجتاماعاِت اإِلْنُس وااْلِْنُّ عالاى أاْن َيْا

ُتونا ِبِْثِله  (1) [.88االسراء:]﴾ال َيْا
واضح من كالم اخلياط أنه مؤكد وجه إعجاز القرآن الكرمي من جهة اإلنباء ابلغيب، وأن 

اإلعجاز غري اإلنباء ابلغيب ، ولكنه مل قوله )من غري وجه( دال ظاهره على تعدد وجوه 
 .يذكر لنا غري هذا الوجه

أبو موسى:" وإمنا رمى هبذا القول يف حومة اْلدل وْلاجة اخلصومة، ومل يقل حممد يقول و 
 (2عن دراسة ومراجعة وَتام اقتناع " )

يُك  مل (النظام)إحس ان ظّن ب " النظام" شأنه دائما مع أهل العلم؛ ذلك أنَّ  هوهذا من
ييا وال مسلوب الطبع والذوق، بل كان بليغا شاعرا قادرا ببالغته على تصوير اْلشياء غ

يف صورتني متقابلتني، ومن  كان كذلك ال يغيم عليه فرق ما بني بالغة القرآن الكرمي 
وبالغة البشر، وإن اهتم أبنّه قال إّن البشر قادرون على أّن َيتوا أبحسن منه نظما 

 وبالغة.
مع القول ابلصرفة القول ابإلعجاز ابإلخبار عن املغيبات، وذلك أنَّ  (النظام )ر قد ذك

هذه املغيبات املاضية واآلتية ال يطلع عليها بشر إال إبعالم عالَّم الغيوب، فدلَّ ذكرها 

                                 
 28-27( اخلياط: االنتصار ص (1

 مكتبة وهبة ابلقاهرة.  – 356( حممد أبو موسى: اإلعجاز البالغي ص  2)
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ال َييت ِبثلها يف كالمه ، فكان القرآن الكرمي --يف القرآن الكرمي على أّن غري النيب 
 .هبذا معجًزا

وإذا ما كان ما فيه إخبار بغيب يف القرآن الكرمي ال يشمل القرآن الكرمي كّله، أ فيكون 
 ما ليس فيه إخبار بغيب مقدورًا عليه ؟
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 ( القرآن الكرمي عند النظام1املبحث الرابع: تفسري)

                                 
مقاييس )ابن فارس: التَّفسرُي: تفعيل  من الفاْسِر، وأصُل مادَّتِه اللُّغوية تدلُّ على بياِن شيٍء وإيضاِحه (  1) 

قال ابن اْلعرايب: ينظر: )، ولذا قيلا: الفاْسُر: كاشُف املغطَّى ((.4:504الم هارون )اللغة، حتقيق: عبد الس
، أفُسُرُه فاْسرًا؛ إذا بيَّنتُه (، 12:406هتذيب اللغة، )اْلزهري:  وقيلا: هو مأخوذ  من قوهِلم: فاساْرُت احلديثا

اخلليل بن (، وينظر يف مادة )فسر( 2:718مجهرُة اللغِة، ) :وأوضحُته. وفاسَّْرتُُه تفسريًا: كذلك ابِن دريدٍ 
(.واْلشهُر 8:311احمليطا يف اللغِة، حتقيق: حممد حسن آل ايسني ) :(، ابِن عبادٍ 7:246كتابا العنِي، )أمحد:  

نِي يف املاضي، وبه جاءا القرآُن، كما قالا تعاىل: }واالا َيتُوناكا  يف االستعماِل: فاسَّرا تفسريًا، بتشديِد حرِف السِّ
نااكا اِبحلْاقِّ واأاْحسانا ت اْفِسريًا{ ]الفرقان:  ( يف تفسري هذه اآلية: 104[،قالا جماهد )ت:33ِباثاٍل ِإالَّ ِجئ ْ

، يقال: «سافارا »مقلوب من « فاسارا »(.وقيل 19:12تفسري الطربي، ط: احلليب )« }واأاْحسانا ت اْفِسريًا{: بياانً 
ا عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح: أضاء، وإمنا بنوه على التفعيل؛ سافاراْت املرأُة سفورًا؛ إذا ألقت مخاره

ُونا أابنااءاُكْم﴾ ]البقرة: ﴾ ]يوسف:49ْلنه للتكثري، كقوله تعاىل: ﴿يُذاحبِّ [، 23[،وقوله: ﴿واغالَّقاِت اْْلابواابا
الربهان يف علوم ، 173فكأنه يتبع سورة بعد سورة، وآية بعد آية أخرى )ينظر: مقدمتان يف علوم القرآن: 

والقول أبنه مقلوب »ه (: 1270)ت: (قال اآللوسيُّ 132، التيسري يف قواعد علم التفسري: 2:147القرآن: 
ويف لسان العرب: الفسر كشف املغطى، والتفسري  ،(1:4روح املعاين )اْللوسي:  «السَّفر، مما ال يسفر له وجه

نااكا اِبحلْاقِّ واأاْحسانا كشف املراد عن اللفظ املشكل، ويف القرآن: ﴿واال َياْ  ُتوناكا ِباثاٍل ِإالَّ ِجئ ْ
[ أي بيااًن وتفصياًل واملزيد من الفعلني أكثر يف االستعمال ينظر: ابن منظور: لسان 33تْفِسريًا﴾]الفرقان:

(: والفسر والسفر يتقارب 1ه ( )400وقال الراغب اْلصفهاين)ت:بعد:، ( مادة/ فسر 5/55العرب) 
قارب لفظيهما؛ لكن جعل الفسر إلظهار املعىن املعقول...وجعل السفر إلبراز اْلعيان لألبصار، معنامها كت

(.ويف 380ينظر: املفردات) (و47فقيل: سفرت املرأة عن وجهها، وأسفر الصبح مقدمة جامع التفاسري)
، أذكر منها ما يلي:  االصطالح : اختلفْت عباراُت العلماِء يف البيان عن معىن التَّفسرِي، وجاءوا بعباراتٍ  شاىتَّ

التفسرُي: علم  يُبحُث فيه عن كيفيِة النطِق أبلفاِظ القرآن، "(، فقال: 745عرَّفاُه أبو حيان التوحيدي )ت:
فقولنا:  ومدلوالهِتا، وأحكاِمها اإلفراديَِّة والرتكيبيَِّة، ومعانيها اليت حُتماُل عليها حالا الرتكيِب، وتتماُت ذلك.

هذا علُم «: يُبحُث فيه عن كيفيَِّة النُّطِق أبلفاِظ القرآنِ »وقولنا:  نس  يشمُل سائرا العلوِم.: هو ج(علم)
 ، أي: مدلوالِت تلك اْللفاِظ، وهذا علُم اللُّغِة الذي حُيْتاُج إليه يف هذا العلِم.(ومدلوالهتا)وقولنا:  القراءاِت.
ُل علما التَّصريِف، وعلما اإلعراِب، وعلما البياِن، وعلما هذا يشم«: وأحكامها اإلفرادية والرتَّكيبية»وقولنا: 
ما ال داللةا عليه ابحلقيقِة، «: اليت حتمل عليها»مشلا بقوله: «: ومعانيها اليت حتمل عليها حال الرتَّكيب» البديِع.

لظَّاهِر صادٌّ، فيحتاج وما داللته عليه ابجملاِز، فإنَّ الرتَّكيبا قد يقتضي بظاهره شيئاً، ويصدُّ عن احلمِل على ا
هو معرفُة النَّسِخ، وسبُب النُّزوِل، «: وتتمات ذلك»وقولنا:  ْلجل ذلك أن حُيملا على غرِي الظَّاهِر، وهو اجملاُز.



 

 
1833 

 (2( يف تفسري القرآن الكرمي )1املطلب اْلول: منهج املعتزلة)

ره ِبا يتالءم مع الِفراق تنظر إن كل فرقة من  إىل القرآن من خالل عقيدهتا، وتُفسِّ
يطبق القرآن على مذهبه ىف االختيار، والصفات، والتحسني والتقبيح  مذهبها، فاملعتزيل

، وكذلك يفعل كل صاحب يالعقليني.. ويُؤوِّل ما ال يتفق ومذهبه، وكذلك يفعل الشيع
، واملعتزلة إحدى الفرق اليت صالت وجالت يف ميادين مذهب حىت يسلم له مذهبه

                                                                             
ُح ما انبهما يف القرآِن، وحنُو ذلك (، وقد نقله عنه   1:26البحر احمليط)أبو حيان التوحيدي: « وقصة  توضِّ

(.وعرَّفه الزَّرْكاِشيُّ 260 الكليات، حتقيق: عدانن درويش، وحممد املصري )ص:ابختصاٍر   الكفويُّ يف
علم  يُعرُف به ف اْهُم كتاِب »( يف موضعنِي من كتاِبه الربهاِن يف علوم القرآن، فقالا يف املوضِع اْلوَِّل: 794)ت:

الربهان يف علوم القرآن، للزركشي « كاِمهِ وبياُن معانيه، واستخراُج أحكاِمه وحِ  --هللِا املن ازَِّل على نبيه حممٍد 
اِفيِجيُّ )ت:1:13) وأمَّا التَّفسرُي يف الُعْرِف، فهو كشُف معاين القرآِن، وبياُن املراِد، واملراُد ( »879(.وقال الكا

وساْوِق الكالِم  من معاين القرآِن أعمُّ، سواًء كانت معاين لغويًَّة أو شرعيًَّة، وسواًء كانت ابلوضِع أو ِبعونِة املقامِ 
وبقرائِن اْلحواِل؛ حنو: السَّماء واْلرض واْلنَّة والنَّار، وغري ذلك. وحنو: اْلحكام اخلمسة. وحنو: خواصِّ 

(.وعرفه 125 - 124التيسري يف قواعد التفسري، )ص: :لكافيجيا «الرتَّكيب الالزمة له بوجه من الوجوه
( وهذا التعريف هو أوىل 1قال: بيان معاين القرآن الكرمي)ه  ( ف1421الشيخ حممد بن صاحل العثيمني)ت  

 (.27أصول يف التفسري)ابن عثيمني:  التعاريف السابقة وهللا أعلم
 اخلمسة أبصوهلم يسمونه ما جيمعها كثرية فرق وهم عبيد، بن وعمرو عطاء بن واصل أتباع وهم املعتزلة،(  1)

، املنكر عن والنهي ابملعروف اْلمرو  املنزلتني، بني املنزلة و والوعيد، الوعد و العدل، و التوحيد، :وهي
 بني املعتزلة مجع فقد العصر، ذلك يف موجودة كانت اليت الباطلة اآلراء من خليطاً  حيمل حقيقته يف واالعتزال

 .والرافضة واخلوارج، والقدرية، اْلهمية، أفكار
عتزلة تفاسري للقرآن الكرمي على أصول مذهبهم صنف كثري من شيوخ امل  أهم كتب التفسري االعتزايل ( 2)

لكن كثرياً منها ضاع بتقادم العهد عليه. ومن أهم هؤالء الذين وصلت إلينا تفاسريهم أو بعض منها، أبو مسلم 
ه ، صنف تفسريًا امسه )جامع التأويل حملكم التنزيل(، وهذا التفسري 322حممد بن حبر اْلصفهاين، املتوىف سنة 

هو الذي يعتمد عليه الفخر الرازي فيما ينقله يف تفسريه من أقوال منسوبة ْليب مسلم. وقد  -فيما يبدو–
مجعه بعض املؤلفني يف كتاب مستقل مساه )تفسري أيب مسلم اْلصفهاين(. ومنهم القاضي عبد اْلبار بن أمحد 

شامل ْلميع آايت القرآن  ه ، وله كتاب )تنزيه القرآن عن املطاعن( ولكنه غري415اهلمداين، املتوىف سنة 
ه ، وتفسريه الكشاف هو 538الكرمي، وهو متداول. ومنهم أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري املتوىف سنة 

  .أمشل ما وصل إلينا من تفاسري املعتزلة
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القرآن املختلفة، وكانت هلم وقفات معينة، وآراء شاذة، ولقد أقام املعتزلة تفسريهم على 
 أصوهلم اخلمسة، وابلتايل يتبني منهجهم فيما يلي:

عتزلة، والذى يقرأ تفسري املأواًل: بناء التفسري على العقل احملض: يقول الشيخ الذهيب: "
حرية اإلرادة، وفعل و جيد أهنم بنوا تفسريهم على ُأسسهم من التنزيه املطلق، والعدل 

ظاهرها التعارض فاحاكَُّموا العقل،  اليتاْلصلح.. وحنو ذلك، ووضعوا أسسًا لآلايت 
ليكون الفيصل بني املتشاهبات وقد كان مان قبلهم يكتفون ِبجرد النقل عن الصحابة أو 

 (.1")ا جاءوا املتشاهبات سكتوا وفوَّضوا العلم هللالتابعني، فإذ
قد جارَّ املعتزلة إىل إنكار اثنياً: إنكار الصحيح من اْلحاديث اليت تناقض مذهبهم: و "

تناقض أسسهم وقواعدهم املذهبية، كما أنه نقل التفسري  اليتما صح من اْلحاديث 
واإلحساس الدقيق، البساطة على الشعور احلى،  شيءالذى كان يعتمد أواًل وقبل كل 

ىف الفهم وعدم التكلف والتعمق، إىل جمموعة من القضااي العقلية، والرباهني املنطقية، مما 
 (.2")بقوة العقل وجودة التفكري -رغم اعتزاهلم  -يشهد للمعتزلة 

وذلك ْلن حاهلم إبزاء التفسري املأثور وتصديقهم  :عدم االعرتاف ابلتفسري املأثوراثلثاً: 
رين من معاصريه  .له، يظهر أبجلى وضوح من حكم النظام على اسرتسال املفسِّ

بناء على رأيهم ىف االجتهاد، من رابعاً: جعل كل املسائل املوجودة يف القرآن مرادة هلل: "
اجتهاد كل جمتهد، فإذا اجتهدوا ىف حادثة فاحلكم عند هللا تعاىل  ىلأن احلكم ما أدَّى إ

حتتمل أوجهًا تفسريًا واحدًا ال خطأ  اليته رفضوا أن يكون لآلية ىف حق كل واحد جمتهد
حاولوها ىف حل املسائل املوجودة ىف القرآن، أبهنا  اليتفيه، وحكموا على مجيع حماوالهتم 

 ."مرادة هلل تعاىل، وغاية ما قطعوا به هو عدم إمكان التفسري املخالف ملبادئهم وآرائهم
احلرص على الطريقة ، و "لغة واْلدب يف تفسري القرآناالهتمام الشديد ابلخامساً: 
، يظهر أثره اللغويتعترب عندهم املبدأ اْلعلى لتفسري القرآن، وهذا املبدأ  اليتاللغوية 
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ال يليق ظاهرها عندهم ِبقام اْللوهية، أو  اليتواضحًا ىف تفسريهم للعبارات القرآنية 
تصادم بعض أصوهلم، فنراهم حياولون  اليتت حتتوى على التشبه، أو العبارا اليتالعبارات 

، مث يُثبتون هلذا اللفظ معىن القرآينأواًل إبطال املعىن الذى يروهنن مشتبهًا ىف اللفظ 
موجودًا ىف اللغة يُزيل هذا االشتباه ويتفق مع مذهبهم، ويستشهدون على ما يذهبون 

 ."القدمي العريباللغة والشعر  حيملون ألفاظ القرآن عليهم أبدلة من اليت املعاينإليه من 

[ من 23 - 22تدل على رؤية هللا تعاىل كقوله سبحانه ىف اآليتني ] اليتفمثاًل اآلايت 
ِظراة ﴾ وقوله تعاىل ىف اآلية ] ِضراة  * ِإىلا راهبِّاا انا [ من 23سورة القيامة: ﴿ُوُجوه  ي اْوماِئٍذ انَّ

 اليت﴾ جند املعتزلة ينظرون إليها بعني غري العني سورة املطففني: ﴿عالاى اْلاراآِئِك يانُظُرونا 
، حىت اللغويينظر هبا أهل السُّنَّة، وحياولون بكل ما يستطيعون أن ُيطابِّقوا مبدأهم 

أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكرمي، فإذا هبم يقولون: إن النظر  اليتيتخلصوا من الورطة 
 الشيءإىل  واستدلوا على ذلك أبن النظر إىل هللا معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة،

 ىف العربية ليس خمتصاً ابلرؤية املادية، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر:
 (.1)نعماً  زدتينوإذ نظرُت إليك من ملك * والبحر دونك                    

نص حتويل ال ، و "حماولةاخلروج عن القراءات املتواترة لتوافق اآلية عقيدهتمسادساً: 
--من أجل عقيدهتم إىل ما ال يتفق وما تواتر من القراءات عن رسول هللا  القرآين

ُ 164فمثاًل ينظر بعض املعتزلة إىل قوله تعاىل ىف اآلية ] [ من سورة النساء: ﴿واكالَّما اَّللَّ
حيث جاء املصدر مؤّكداً  القرآينُموساى تاْكِليمًا﴾.. فريى أن مذهبه ال يتفق وهذا اللفظ 

 فقرؤهفعل، رافعًا الحتمال اجملاز، فيبادر إىل حتويل هذا النص إىل ما يتفق ومذهبه لل
هكذا: "وكلَّم هللا موسى تكليماً" بنصب لفظ اْلاللة على أنه مفعول، ورفع موسى على 

 "أنه فاعل
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جتاه بعض احلقائق الدينية الثابتة  سابعاً: معارضة أهل السنة واْلماعة: لذلك وقفوا "
ور أهل السُّنَّة موقف املعارضة والكفاح، فأهل السُّنَّة يقولون حبقيقة السحر، عند مجه

ويعرتفون ِبا له من أتثري ىف املسحور، ويقولون بوجود اْلن، ويعرتفون ِبا هلم من قوة 
التأثري ىف اإلنسان حىت ينشأ عن ذلك املس والصاراع، ويقولون بكرامات اْلولياء.. وما 

تزلة الذين ربطوا التفسري اب شرطوه من جعل العقل مقياسًا للحقائق إىل ذلك، ولكن املع
الدينية وقفوا ضد هذا كله وجعلوه من قبيل اخلرافات، والتصورات املخالفة لطبيعة 

على  -ىف حرية مطلقة من كل قيد  -اْلشياء، وكان من وراء ذلك أن َترد املعتزلة 
 (.1")كاالعتقاد ابلسحر والساحارة، وما يدور حول ذل

فاملعتزلة يؤولون ما يتعلق : أتويل اآلايت اليت خيالف ظاهرها القواعد العقلية اثمناً:
بصفات هللا تعاىل ِبا يناسب رأيهم، فكل ما يف القرآن يعرضونه على العقل، فما قبله 

 أقروه، وما خالفه حسب 

ليد يف قوله رأيهم يؤولونه حىت يتوافق مع ما عندهم من القواعد العقلية ، كتأويل ا
[ ابلقدرة ، وأتويل االستواء يف 10الفتح: ]﴾ ﴿ياُد اَّللَِّ ف اْوقا أاْيِديِهم:تعاىل
[ ابالستيالء والسيطرة ، وأتويل الرؤية 5طه: ] ﴾ ﴿الرَّمْحاُن عالاى اْلعاْرِش اْست اواى: قوله

ِظراة ﴾: يف قوله  .ه ذلك[ برؤية رمحة هللا ، وما شاب23القيامة: ]﴿ِإىلا راهبِّاا انا

 ويقول القاضي عبد اْلبار:

ِضراة  :ورِبا قيل يف قوله"  ِظراة ﴾ ﴿ُوُجوه  ي اْوماِئٍذ انا [ إنه أقوى 23 22القيامة: ] ِإىلا راهبِّاا انا
دليل على أن هللا يرى يف اآلخرة، وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول أبن هللا 

ه يصافح، ويعانق، ويلمس، تعاىل هللا عن جسم، فإان ال ننازعه يف أنه يرى، بل يف أن
ذلك، وإمنا نكلمه يف أنه ليس جبسٍم، وإن كان ممن ينفي التشبيه عن هللا، فالبد من أن 
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يعرتف أبن النظر اىل هللا تعاىل ال يصح ؛ ْلن النظر هو: تقليب العني الصحيحة حنو 
ول على ما يصح الشيء طلبًا لرؤيته، وذلك ال يصح إال يف اْلجسام، فيجب أن يتأ

 (.1")النظر إليه وهو الثواب

 تفسري القرآن الكرمي عند النظام :يناملطلب الثا
للنظام يف تفسري القرآن طريقته اخلاصة به، وهي تقوم على أصول ميكن استخالصها من 

 مجلة ما وصل إلينا عنه يف ذلك، ومن أهم هذه اْلصول ما َييت: 
عىن الذي تدل عليه اْللفاظ حبسب عادة العرب يف أواًل: عدم البعد يف التأويل عن امل

تعبريهم، وترك التكلف، وترك التكلف وترك اْلري وراء الغريب من التأويل؛ ولذلك 
يقول النظام يف حق متلمسي الغريب: " وليس يؤتى القوم إال من الطمع، ومن شدة 

 (.2إعجاهبم ابلغريب من التأويل")

اْللفاظ بشكل كلي إمجايل، ولذلك ال يعجبه صنيع من  اثنياً: حماولة الوصول إىل معىن
 حياول أن جيد للفظ الواحد معاين ِبقدار تكرره يف اآلايت.

اثلثاً: حماولة تبيني معاين القرآن ومت فيها من أحكام وداللة عقلية منطقية وحجة خفية؛ 
 ويف هذه اْلصول جند الروح الفلسفية ظاهرة.

 من املفسرين، وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا يف كل رابعا: عدم االسرتسال إىل كثري
مسألة؛ فإن كثريا منهم يقول بغري رواية على غري أساس، وكلما كان املفسر أغرب 

 اْلاحظ: كما قال  وهذا نصهعندهم كان أحب إليهم، 

رين وإن نصبوا أنفسهم للعامة   "كان أبو إسحاق يقول: ال تسرتسلوا إىل كثري من املفسِّ
ر وأ جابوا ىف كل مسألة، فإن كثريًا منهم يقول بغري رواية على غري أساس وكلما كان املفسِّ
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أغرب عندهم كان أحب إليهم، وليكن عندكم ِعكرمة، والكلىب، والسدّى، والضحاك، 
فسريهم وأسكن إىل تومقاتل بن سليمان، وأبو بكر اْلصم ىف سبيل واحدة، وكيف أثق ب

﴾: إن هللا عازَّ وجالَّ، مل يعن هبذا  صواهبم وقد قالوا ىف قوله عازَّ وجالَّ: ﴿واأانَّ اْلماسااِجدا َّلِلَِّ
نصلى فيها، بل إمنا عىن اْلباه، وكل ما سجد الناس عليه من يد  اليتالكالم مساجدان 

 وجبهة وأنف وثفنة 

ه ليس يعىن اْلمال وقالوا ىف قوله تعاىل: ﴿أافاالا يانُظُرونا ِإىلا اإِلْبِل كاْيفا ُخِلقاْت﴾: إن 
وإذا ُسئلوا عن قوله: ﴿واطاْلٍح مَّنُضوٍد﴾ قالوا: الطلح هو  -والنوق، وإمنا يعىن السحاب 

وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضًا على مجيع اْلُمم وأن الناس  -املوز 
يااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَّذِ  وه قوله تعاىل: ﴿ُكِتبا عالاْيُكُم الصِّ  ينا ِمن ق اْبِلُكْم﴾..غريَّ

..قالوا: إنه حشره  وقالوا ىف قوله تعاىل: ﴿قاالا رابِّ ملا حاشاْرتايِن أاْعماى واقاْد ُكنُت باِصريًا﴾ 
وقالوا ىف قوله تعاىل: ﴿واْيل  لِّْلُمطافِِّفنيا﴾: الويل واد ىف جهنم، مث قعدوا ، بال ُحجة

معروف، وكيف كان ىف اْلاهلية قبل  ومعىن الويل ىف كالم العرب الوادي،يصفون ذلك 
وسئلوا عن قوله تعاىل: ﴿ُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ اْلفالاِق﴾..  ،اإلسالم، وهو من أشهر كالمهم

قالوا: الفلق واد ىف جهنم. مث قعدوا يصفونه، وقال آخرون: الفلق: املقطرة بلغة اليمن.. 
 .(1)إىل آخر ما ذكره من تفسرياهتم الغريبة"

 من تفسري النظام للقرآن، يقول اْلاحظ: "وقرأ أبو إسحاق قوله تعاىل: ولنذكر مثاالً 
 واادِ  عالاى أات اْوا ِإذاا *حاىتَّ  يُوزاُعونا  ف اُهمْ  واالطَّرْيِ  وااإْلِْنسِ  اْلِْنِّ  ِمنا  ُجُنوُدهُ  ِلُسلاْيماانا  واُحِشرا ﴿

ل، فكأنه كان ، فقال كان ذلك الوادي معروفا بوادي النم[18 ،17: النمل﴾ ]النَّْملِ 
محى، فكيف ينكر أن يكون محى؟! والنمل رِبا أجلت أمة من اْلمم عن بالدهم، ولقد 
سألت أهل كسكر، فقلت: شعريكم عجب وأرزكم عجب ومسنكم عجب وبطكم عجب 
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ودجاجكم عجب، فلو كانت لكم أعناب! فقالوا: كل أرض كثرية النمل ال تصلح فيها 
  اْلعناب، مث قرأ:

، فجعل تلك احلجرة [18: النمل﴾ ]ماسااِكناُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  أاي ُّهاا ايا  لاة  مناْ  قاالاتْ ﴿
: النمل﴾ ] واُجُنوُدهُ  ُسلاْيماانُ  حياِْطمانَُّكمْ  الا ﴿مساكن، والعرب تسميها كذلك، مث قال: 

 الا  واُهمْ ﴿ ، فجمعت من امسه وعينه، وعرفت اْلند من قائد اْلند مث قالت:[18
، فكانوا معذورين وكنتم ملومني، وكان أشد عليكم، فلذلك [18: النمل﴾ ] ياْشُعُرونا 

، ملا رأى من بعد غورها وتسديدها [19: النمل﴾ ] ق اْوهِلاا ِمنْ  ضااِحًكا ف ات اباسَّما ﴿قال:
 واعالاى عالايَّ  أانْ عاْمتا  الَّيِت  نِْعماتاكا  أاْشُكرا  أانْ  أاْوزِْعيِن  رابِّ ﴿ ومعرفتها؛ فعند ذلك قال:

، [19: النمل﴾ ]الصَّاحِلِنيا  ِعبااِدكا  يف  ِبرامْحاِتكا  واأاْدِخْليِن  ت اْرضااهُ  صااحِلًا أاْعمالا  واأانْ  وااِلدايَّ 
قال: ويقال: ألطف من ذرة وأضبط من منلة، قال: والنملة أيضا قرحة تعرض للساق، 

 وهي معروفة يف جزيرة العرب، قال: ويقال: أنسب من ذرة؛ فأما قوله:

 دب احلويل من ولد الذ      ّر عليها ْلندبتها الكلوملو ي

 فإن احلويل منها ال يعرف مسكنها؛ وإمنا هو كما قال الشاعر:

 تلقط حول احلصا يف منازل          من احلي أمست ابحلبيبني بلقما

 (. 1قال وحول احلصا صغارها، فشبهه ابحلوىل من ذوات اْلربع")

جنده كثريًا ما يذكر ما جاء عن  -املعتزلة  مفسرينا من وهو أهم مان عرفالزخمشري وإن 
 أو عن السالف من التفسري ويعتمد على ما يذكر من ذلك ىف تفسريه. --الرسول 
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أاي ُّهاا  [ من سورة اْلحزاب: ﴿اي42 - 41فمثاًل عند تفسريه لقوله تعاىل ىف اآليتني ]
ثِ  ريًا * واسابُِّحوُه ُبْكراًة واأاِصياًل﴾.. يقول ما نصه: ﴿اذُْكُروْا الَِّذينا آماُنوْا اذُْكُروْا اَّللَّا ِذْكرًا كا

اَّللَّا﴾ اثنوا عليه بضروب الثناء، من التقديس، والتحميد، والتهليل، والتكبري، وما هو 
: "ذكر --كافة اْلوقات، قال رسول هللا   أيأهله، وأكثروا ذلك ﴿ُبْكراًة واأاِصياًل﴾ 

رُوى: "ىف قلب كل مسلم" وعن قتادة: "قولوا سبحان هللا، و  -هللا على فم كل مسلم" 
واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل العلى العظيم" وعن 
جماهد: "هذه كلمات يقوهلا الطاهر واْلُُنب والغفالن" أعىن: اذكروا وسبِّحوا موجهان إىل 

 .(1)يوم اْلمعة.. إخل الُبكرة واْلصيل، كقولك: ُصْم وصالِ 

وبعد عرض هذه اْلصول هناك سؤال يف ختام هذه اْلزئية مفاده: ما الدوافع اليت 
 دفعت النظام لسلوك هذا املسلك من الفكر؟

للجواب عن هذا السؤال نقول: هناك عدة أسباب دفعت النظام العتناق هذا اللون 
 الفكري، من أمهها ما َييت:

ري إىل حجية العقل ولزوم اتباعه يف كثري من اآلايت اآلايت القرآنية اليت تش -1
 والسور.

حل اآلايت املتشاهبة بواسطة القواعد العقلية والفلسفية خاصة فيما يتعلق  -2
 بصفات هللا تعاىل وأفعاله.

 الدفاع عن القرآن والسنة حيال غري املسلمني. -3

                                 
 ه . 1407بريوت سنة    العريب الكتاب ، دار3/345( الزخمشري: الكشاف  1)
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ارا وحيدا اطالعهم على أداين وأفكار غري املسلمني جعلهم يعتربون العقل معي -4
للحكم بني اْلداين واملذاهب، ْلن غري املسلمني ال خيضعون لغري 

 (.1العقل)

 
 يف تفسري القرآن الكرمي النقود املوجهة ملذهب النظام املطلب الثالث:

هذه أهم مسات ومعامل التفسري عند النظام، وإن كانت قليل من كثري مما عند الرجل، غري 
به العديد من الشوائب اليت تفقد املنهج صالحيته، فإذا أن هذا املنهج من التفسري تشو 

علمنا أن أصال من أكرب أصول املعتزلة وهو أصل التوحيد يقوم على أتويل  آايت 
الصفات الواردة يف القرآن أتويال خيرجها عن ظاهر معناها أحياان، وقد روي لنا عن 

لعلم هو إثبات لذاته ونفي النظام أتويالت كثرية من هذا النوع، فمعىن اتصاف هللا اب
قاى﴿ اْلهل عنه، وكذلك القول يف سائر صفات الذات، ومعىن الوجه يف قوله تعاىل:  واي اب ْ

، هو ذات هللا، وعند النظام أن الوجه هنا على التوسع ال [27: الرمحن﴾ ]رابِّكا  واْجهُ 
وهو على احلقيقة، وهو مثل قول العرب: لوال وجهك لك أفعل ذلك، أي لوال أنت، 

 (.2يفسر اليد ِبعىن النعمة)

ويفسر وصف هللا أبنه مريد لتكوين اْلشياء أو خلقها أبنه خالقها ومكوهنا، ومعىن أنه 
 (.3مريد ْلفعال العباد أنه آمر هبا، ومريد لقيام الساعة أنه حاكم بذلك خمرب عنه)

يقا يف أتويله وقد يبدو ْلول وهلة أن النظام ال يطبق املبادئ اليت وضعها تطبيقا دق  
آلايت الصفات، ولكن يف القرآن إىل جانب اآلايت اليت تصف هللا بصفات املخلوقات 

                                 
( ال يظن القارئ أننا ندافع عن منهج املعتزلة وال نقف وراءه مهللني ومكربين، بيد أنه من ابب اإلنصاف  1)

 سلمني.هناك العديد من القضااي حتسب هلم وقد دافعوا فيها عن اإلسالم جتاه غري امل
 1/190( ينظر: أبو احلسن اْلشعري: مقاالت اإلسالميني  2)
 2/220( ينظر: املصدر السابق 3)
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، [11: الشورى﴾ ] اْلباِصريُ  السَِّميعُ  واُهوا  شاْيء   كاِمْثِلهِ  لاْيسا ﴿ آايت أخرى تقرر أنه:
ها وتنزهه عن كل شبه ِبخلوقاته، والعقل يقضي أن يكون اخلالق خمالفا ملخلوقاته، منز 

عن صفاهتا، والعقل هو الذي حيتم على النظام أن يؤول على آايت الصفات يف القرآن 
 َتشيا مع ما يوجبه العقل.    

 -"وفسَّروا ( أتويل خمتلف احلديثوقد نقد ابن قتيبة منهج املعتزلة بصفة عامة يف كتابه )
لوا التأويل على املعتزلة القرآن أبعجب تفسري، يريدون أن يردوه إىل مذهبهم، وحيم أي

 ﴾ علمه،  أيحنلهم، فقال فريق منهم ىف قوله تعاىل: ﴿واِسعا ُكْرِسيُُّه السَّمااوااِت وااْلاْرضا
 وجاءوا على ذلك بشاهد ال يُعرف، وهذا قول الشاعر:

 وال بكْرسُئ علم هللا خملوق                            

غري مهموز، وبكرسئ مهموز،  والكرسي ،كأنه عندهم: وال يعلم علم هللا خملوق
يستوحشون أن جيعلوا هلل تعاىل كرسيًا أو سريرًا، وجيعلون العرش شيئًا آخر، والعرل ال 
تعرف من العرش إال السرير وما عرش من السقف واآلابر، يقول هللا تعاىل: ﴿وارافاعا أاب اوايِْه 

 (.1")السرير أيعالاى اْلعاْرِش﴾.. 
أما  النقد الالذع على منهج املعتزلة يف التفسري قائاًل: "اْلشعري أبو احلسن كما وجه 

بعد، فإن أهل الزيغ والتضليل أتوَّلوا القرآن على آرائهم، وفسَّروه على أهوائهم، تفسرياً 
مل يُنزل هللا به سلطاانً، وال أوضح به برهاانً، وال رووه عن رسول رب العاملني، وال عن 

ف املتقدمني، من الصحابة والتابعني، افرتاًء على هللا، قد أهل بيته الطيبني، وال عن السالا 
 (2")ضالُّوا وما كانوا مهتدين

                                 
 1393 ، بريوت - اْليل النجار،  دار زهري حممد:  ، حتقيق67( ابن قتيبة: أتويل خمتلف احلديث، ص  1)

 م.1972 –
 1/80( حممد حسني الذهيب: التفسري واملفسرون  2)
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"إن مثل هؤالء اعتقدوا رأاًي مث محلوا ألفاظ  كذلك حكم ابن تيمية على تفسريهم فقال:
القرآن عليه، وليس هلم سالاف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان، وال من أئمة 

أيهم وال ىف تفسريهم، وما من تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه املسلمني، ال ىف ر 
يظهر من وجوه كثرية، وذلك من جهتني: اترة من العلم بفساد قوهلم، واترة من العلم 
بفساد ما فسَّروا به القرآن إما دلياًل على قوهلم، أو جوااًب على املعارض هلم، ومن هؤالء 

ويدس البدع ىف كالمه وأكثر الناس ال يعلمون،   مان يكون حسن العبارة فصيحاً 
كصاحب الكشاف، وحنوه، حىت إنه يروج على خلق كثري ممن ال يعتقد الباطل من 
رين وغريهم مان يذكر ىف كتابه  تفاسريهم الباطلة ما شاء هللا، وقد رأيت من العلماء املفسِّ

دها وال يهتدى يعلم أو يعتقد فسا اليتوكالمه من تفسريهم ما يوافق أصوهلم 
 .(1)لذلك"

"إنه ُزابلة  كذلك جند العالَّمة ابن القيم حيكم على التفسري املعتزلة حكمًا قاسيًا فيقول:
اْلذهان، وخنالة اْلفكار، وعفار اآلراء، ووساوس الصدور، فمألوا به اْلوراق سواداً، 

اد العامل إمنا والقلوب شكوكاً، والعامل فسادًا، وكل مان له مسكة من عقل يعلم أن فس
 .(2)على الوحى، واهلوى على العقل" الرأينشأ من تقدمي 

ويقول ابن تيمية: "إن مثل هؤالء اعتقدوا رأاي مث محلوا ألفاظ القرآن عليه، وليس هلم 
سلف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان وال من أئمة املفسرين ال يف رأيهم وال يف 

 (.3تفسريهم")

 اخلاَتة                                                

                                 
 22أصول التفسري ص ( ابن تيمية:  1)
 1/87( ابن القيم: أعالم املوقعني  2)
 13/358( ابن تيمية: الفتاوى 3)
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يُعد )الناظّام( من أهم الشخصيات، الكالمية لدى املعتزلة، وليس أدل على ذلك، من  
أنه مفكر من طراز خاص، سلك مسلكًا عقليا يف دراسته للقرآن الكرمي وقضاايه، 

منها ما وصل  ووصف أبنه أعظم مفكري زمانه أتثريًا، تناول العديد من القضااي القرآنية
إلينا، ومنها ما مل يصل، وقد بني مناحي فكره يف غري موضع من كتبه تلميذه النجيب 

فهو ذو نزعة نقدية يف تفكريه، تناول ما يصل إليه علمه، ووزنه ِبيزان العقل، اْلاحظ، 
وعلى هذا اْلساس يقبله أو يرفضه، يصحح احلديث أو يزيفه، ويتأول نصوص القرآن 

يف كل أحباثه حيكم العقل، فهو أداته، وال يعتمد على النص بقدر ما يعتمد الكرمي، وهو 
على العقل، وتتجلى النزعة النقدية عنده يف العديد من املسائل اليت من أمهها تفسري 
القرآن الكرمي، وموقفه من احلديث الشريف، وخرب اآلحاد، وغري ذلك من املسائل اليت 

 أبرزت عنده هذا اْلانب.

لى وجه اخلصوص عن القرآن الكرمي، وكان له املوقف املنوط به يف إعجازه، وحتدث ع
وسجل مقولته املشهورة: اآلية واْلعجوبة يف القرآن ما فيه من اإلخبار عن الغيوب؛ فأما 
التأليف والنظم فقد كان جيوز أن يقدر عليه العباد لوال أن هللا منعهم ِبنع وعجز 

أن القائلني ابلصرفة قد تشعبت مسالكهم وتعددت أحدثهما فيهم، وغين عن البيان 
أفكارهم، وأصبح لكل وجهة فيما زعم، حيث أخذت الفكرة رواجا عند بعض املعتزلة، 
وبعض اْلشاعرة، وخليط من العلماء الذين أيدوا الفكرة ودعموها ابلرباهني واْلدلة، 

 الوا هبا. ونسبوا عجز العرب عن معارضة القرآن البيانية إىل الصرفة اليت ق

وقد أبطلنا هذه الفرية أبقوال العلماء الثقات، فلقد وصف هللا سبحانه وتعاىل القرآن 
أبوصاف ذاتية جتعله يف منزلة ال تصل إليها املعجزات اْلخرى، وبنّي أن وجود القرآن 

ِزلا واقاُلوا لاْوال أُنْ  ﴿بينهم يتلى عليهم كافيا ومغنيا عن كل معجزة مادية أخرى، قال تعاىل:
ا أاانا ناِذير  ُمِبني  * أاواملْا ياْكِفِهْم أاانَّ   أانْ زاْلنا عالاْيِه آايت  ِمْن رابِِّه ُقْل ِإمنَّاا اآْلايُت ِعْندا اَّللَِّ واِإمنَّ

 50]العنكبوت:  ﴾عالاْيكا اْلِكتابا يُ ْتلى عالاْيِهْم ِإنَّ يف ذِلكا لارامْحاًة واِذْكرى ِلقاْوٍم يْؤِمُنونا*
- 51 .] 
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وابلتايل فالقرآن الكرمي دائما معني ال ينضب، وإعجازه حقيقة اثبتة، وقضية واضحة 
، معجزة كربى حتدى هبا البلغاء --وضوح الشمس، منذ أن نزل القرآن على النيب 

واحلكماء وأهل الكتب السماوية، فعجزوا عن حتديها وأقروا بصدقها وتساميها، قال 
ِإنَُّه لاِكتااب   ْلِفِه ت اْنزِيل  ِمْن حاِكيٍم  تعاىل: ﴿وا ْيِه واالا ِمْن خا تِيِه اْلبااِطُل ِمْن ب انْيِ يادا عازِيز  * الا َيْا
يٍد ﴾ ]فصلت:  ْنُس وااْلِْنُّ عالاى أاْن 42، 41محِا [وقال تعاىل: ﴿ُقْل لاِئِن اْجتاماعاِت اإْلِ

ُتونا ِبِْثِلِه والا  ا اْلُقْرآِن الا َيْا ُتوا ِبِْثِل هاذا  [. 88ْو كاانا ب اْعُضُهْم لِب اْعٍض ظاِهريًا﴾ ]اإلسراء: َيْا

ومل يقف النظام عند حد تبيان وجه إعجاز القرآن؛ بل حتدث عن تفسري القرآن الكرمي  
وقرر عدم البعد يف التأويل عن املعىن الذي تدل عليه اْللفاظ حبسب عادة العرب يف 

نصح بعدم ، وكذلك من التأويلتعبريهم، وترك التكلف، وترك اْلري وراء الغريب 
االسرتسال إىل كثري من املفسرين، وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا يف كل مسألة؛ فإن  
كثريا منهم يقول بغري رواية على غري أساس، وكلما كان املفسر أغرب عندهم كان 

ئب هذا املنهج من التفسري تشوبه العديد من الشوا، ووصلنا إىل نتيجة مفادها أن أحب
اليت تفقد املنهج صالحيته، فإذا علمنا أن أصال من أكرب أصول املعتزلة وهو أصل 
التوحيد يقوم على أتويل  آايت الصفات الواردة يف القرآن أتويال خيرجها عن ظاهر 

وقد يبدو ْلول ، معناها أحياان، وقد روي لنا عن النظام أتويالت كثرية من هذا النوع
املبادئ اليت وضعها تطبيقا دقيقا يف أتويله آلايت الصفات، وهلة أن النظام ال يطبق 

وهذا النوع من التفسري تعرض للعديد من النقود، ومن مث وصفهم البعض أبن أصحاب 
هذا النوع من التفسري أهل زيغ وتضليل، أتوَّلوا القرآن على آرائهم، وفسَّروه على 

وضح به برهاانً، وال رووه عن رسول رب أهوائهم، تفسريًا مل يُنزل هللا به سلطاانً، وال أ
العاملني، وال عن أهل بيته الطيبني، وال عن السالاف املتقدمني، من الصحابة والتابعني، 

إن مثل هؤالء وحق البن تيمية أن يقول: افرتاًء على هللا، قد ضالُّوا وما كانوا مهتدين، 
من الصحابة والتابعني هلم  اعتقدوا رأاي مث محلوا ألفاظ القرآن عليه، وليس هلم سلف

 .إبحسان وال من أئمة املفسرين ال يف رأيهم وال يف تفسريهم
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 ثبت املصادر واملراجع

أبو احلسن اْلشعري: مقاالت اإلسالميني واختالف املصليني ْليب احلسن  -1
 .1421( قصور الثقافة ، القاهرة 4اْلشعري،:هلموت ريرت، ط)

وآراؤه الكالمية والفلسفية، ط : ْلنة  أبو ريده د. حممد: إبراهيم النظّام -2
 م.1946التأليف والرتمجة والنشر القاهرة 

 -م(، املعجزة الكربى1974أبو زهرة: حممد بن أمحد بن مصطفى) ت -3
 القرآن : ، طبع دار الفكر العريب ابلقاهرة _ بدون اتريخ .

ه (،املدخل لدراسة 1403أبو شهبة: حممد بن حممد بن سويلم ،،)ت  -4
  م. 2003 -ه   1423القاهرة، –الكرمي، مكتبه السنة القرآن 

 مكتبة ، م1977 ،2ط ،. د: البالغي حممد اإلعجاز موسى: حممد أبو -5
  القاهرة ، وهبة

ابن حزم: أبو حممد على: طوق احلمامة ىف اْللف واآلالف، ط : برلني  -6
 م.1964

لشيخ الذهيب: سري أعالم النبالء، حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف ا -7
 م،  1985-ه  1405( مؤسسة الرسالة سنة 3(شعيب اْلرانؤوط  ط:

ه  ( ، حتقيق عبد 541عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ) ت  :ابن عطية -8
هللا بن ابراهيم اْلنصاري، وزميله: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، 

 ، قطر.1ط
بدل دين املسيح، دار  ابن تيمية: أمحد بن عبداحلليم، اْلواب الصحيح ملن -9

 ه .1414الرايض،  -العاصمة 
ه ( حتقيق: عبد 395ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكراي)املتوىف:  -10

 -ه  1399السالم حممد هارون، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر سنة: 
 م. 1979
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ه ( لسان العرب، 711ابن منظور: حممد بن مكرم بن على: )املتوىف:  -11
 ه .  1414، ، دار صادر، بريوت3ط

ابِن عباٍد: الصاحب، احمليطا يف اللغِة، حتقيق: حممد حسن آل ايسني،  -12
 بدون اتريخ. 

ابن نباته : سرح العيون ىف شرح رسالة ابن زيدون، ط : القاهرة  -13
 ه .1278

ه (قدم له  751ابن القيم: حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني، )ت  -14
دة مشهور بن حسن آل سلمان، وعلق عليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو عبي

 1423( دار ابن اْلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 1ط)
 ه .

ابن اْلثري: أبو السعادات املبارك بن حممد اْلزري، النهاية يف غريب  -15
حممود حممد الطناحي، املكتبة  -احلديث واْلثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 

 م.1979 -ه  1399العلمية، بريوت ، 
ه ( 1393ابن نيب: مالك بن احلاج عمر، الظاهرة القرآنية، )ت -16

دمشق  -( دار الفكر 4حتقيق: )إشراف ندوة مالك بن نيب(، ط)
 م. 2000-ه   1420سورية،

جربيل: حممد السيد، عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف القرآن  -17
 الكرمي، بدون اتريخ. 

ه ( 1393د بن حممد الطاهر،)ت : ابن عاشور: حممد الطاهر بن حمم -18
التحرير والتنوير)حترير املعىن السديد وتنوير العقل اْلديد من تفسري الكتاب 

 ه . 1984تونس سنة  –اجمليد( الدار التونسية للنشر 
ابن املرتضى: املنية واْلمل ىف شرح كتاب امللل والنحل، تصحيح:  -19

 ه .1316أابد الدكن،توما أرنولد، ط:دائرة املعارف النظامية حبيدر 
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( دار العلم 15ه ( ط : )1396الزركلي: خري الدين: اْلعالم )ت -20
 م(.2002للماليني سنة 

 ه  ( أصول يف التفسري،1421ابن العثيمني: حممد بن صاحل )ت   -21
: العرب ،لسان( ه 711 ت) مكرم بن حممد الدين ابن منظور: مجال -22

 إحياء دار ، وزميله الوهاب عبد حممد أمني بتصحيحها عين ،، (3ط) ،
 .م1999  لبنان_  بريوت ، العريب الرتاث

ه (  روح املعاين يف تفسري 1270اْللوسي: شهاب الدين حممود ) ت  -23
 م.1978القرآن العظيم والسبع املثاين : ، بريوت ، 

ه ( بصائر ذوي التمييز ىف 817اْلصفهاين: حممد بن يعقوب)ت -24
ْلعلى للشؤون اإلسالمية، لطائف الكتاب العزيز، مطبوعات اجمللس ا

 م.1998القاهرة 
ه (  تفسري البحر 745اْلندلسي: أبوحيان : حممد بن يوسف ) ت -25

 احمليط: ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
 اإلجيي: عضد الدين، املواقف، حتقيق: اْلرجاين، القاهرة بدون اتريخ.  -26
 بدوى عبدالرمحن : موسوعة املستشرقني، ط: دار العلم للماليني -27

 م(.1998،بريوت 
ه ( اْلامع 256البخاري : )حممد بن إمساعيل بن إبراهيم( )املتوىف :  -28

 صحيح ،دار الشعب القاهرة ،بدون اتريخ.
( دار الكلم 2البغا: مصطفى ديب: الواضح يف علوم القرآن، ط) -29

 م 1998 -ه   1418دمشق،  –دار العلوم االنسانية  -الطيب 
أتمالت علمية  -وائع القرآن البوطي: حممد سعيد رمضان، من ر  -30

بريوت سنة  –وأدبية يف كتاب هللا عز وجل، الناشر: مؤسسة الرسالة 
 م. 1999 -ه   1420
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حتقيق: السيد أمحد صقر  –الباقالين: أبو بكر حممد ، إعجاز القرآن  -31
 ( دار املعارف5ط:)–

ه  (، الفرق بني الفرق : 424البغدادي: عبد القاهر بن طاهر ) ت  -32
 م .1978نة إحياء الرتاث العريب ، دار اآلفاق اْلديدة ، بريوت حتقيق ْل

بلبع: د. عبد احلكيم: أدب املعتزلة إىل هناية القرن الرابع اهلجري ،  -33
 م.1969ط:  دار هنضة مصر للنشر والطبع 

( دار الكتب 2اْلاحظ: احليوان، حتقيق: عبد السالم هارون، ط: ) -34
 ه.1442العلمية بريوت 

ه  ( 812سيد الشريف علي بن حممد اْلرجاين : ) ت صاْلرجاين: ال -35
، مطبعة 1ه ( : ط756شرح املواقف للقاضي عضد الدين اإلجيي) ت

 م .1907السعادة ، مصر 
، عامل الكتب، 1التعريفات ، حتقيق وتعليق: عبد الرمحن عمرية، ط -36

  م.1987ه / 1407بريوت، سنة 
 م.1933-ه 1352اْلاحظ: حجج النبوة ، القاهرة سنة -37
ت: حممود  –اْلرجاين: عبد القاهر: دالئل اإلعجاز لعبد القاهر  -38

 مكتبة اخلاجني. –مطبعة املدين  –شاكر 
احلمصي: نعيم، فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصران  -39

 م(، 1980-ه 1400، سنة2احلاضر مؤسسة الرسالة بريوت،ط

 احلموي: ايقوت: معجم اْلدابء ، بدون اتريخ. -40
يب: عبد الكرمي، إعجاز القرآن: اإلعجاز يف دراسات السابقني اخلط -41

 القاهرة -دار الفكر العريب  -1974( 1ط)
اخلفاجي: ابن سنان: سر الفصاحة، حتقيق: عبد املتعال  -42

 م حممد صبيح ابلقاهرة. 1389الصعيدي.ط:
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اخلطيب: عبد الكرمي ،إعجاز القرآن: اإلعجاز يف دراسات السابقني  -43
 القاهرة -دار الفكر العريب  -1974( 1ط) ––

ه  ( بيان 388اخلطايب: أبو سليمان محد بن حممد بن ابراهيم) ت -44
حتقيق حممد  -إعجاز القرآن الكرمي : ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

 ، دار املعارف ، ابلقاهرة 3خلف هللا أمحد ، وزميله ، ط
لرد على ابن اخلياط: أبو احلسني عبد الرحيم بن حممد ، االنتصار وا -45

،الدار العربية 1413( 2الرواندي امللحد، حتقيق: الدكتور نيربج ، ط)
 للكتاب ، القاهرة 

اخلياط: أبو احلسني: االنتصار والرد على ابن الرواندي امللحد ،حتقيق  -46
 –ه 1344( مكتبة الدار العربية للكتاب 1وتعليق: د. نيربج، ط: )

 م.1925
اإلسالم ، ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ديبور أ.ج.: اتريخ الفلسفة يف  -47

 م 1980ريدة، ط الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب اْلزائر 
ديبور: مذهب الذرة عند املسلمني، ترمجه إىل العربية : د. حممد عبد  -48

اهلادي أبو ريده الرازي: حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق: حممود 
 1995 - 1415بريوت،  -شرون خاطر، مكتبة لبنان ان

 -ه  1424( 12الرومي: فهد،  دراسات يف علوم القرآن، ط) -49
 م2003

( 8ط) -–الرافعي: مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية  -50
 القاهرة –التجارية الكربى  -1389

( دار الكتاب 4الرافعي: مصطفى صادق، اتريخ آداب العرب، ط) -51
 م.1974-ه1394العريب، 

( 8عي: مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبالغة النبوية ط)الراف -52
 ، التجارية الكربى، القاهرة.1389
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الرماين: النكت يف إعجاز القرآن ضمن :ثالث رسائل يف إعجاز  -53
 مصر.  –دار املعارف  –حتقيق: خلف هللا وزغلول سالم  –القرآن 

يب الزركشي: بدر الدين:  الربهان يف علوم القرآن  حتقيق: حممد أ -54
 الفضل إبراهيم ، دار املعرفة بريوت.

الزرقاين: حممد عبد العظيم مناهل العرفان يف علوم القرآن : ، دار  -55
 إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب ، القاهرة .

أصول الفقه والقواعد الفقهية، دار  :أبو بكر حممد( ( السرخسي، -56
 م. 1993 -ه  1414الكتاب العلمية بريوت لبنان،

 عد: حممود حممد، إعجاز القرآن الكرمي ابلصرفة، بدون اتريخ.س -57
السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، حتقيق : علي حممد عمر، طبقات  -58

 م.  1396القاهرة، سنة  -(: مكتبة وهبة 1املفسرين، ط)
ه  ( اإلتقان يف علوم 911السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر)ت -59

،  3راهيم، دار الرتاث ابلقاهرة ، ط القرآن:، حتقيق حممد أبو الفضل اب
 م. 1985

الشهرستاين: امللل والنحل، حتقيق: حممد سيد كيالين، ط:دار املعرفة  -60
 ه (1404بريوت 

ت: الدكتور زكراي  –املؤلف جمهول  –شرح رسالة النكت للرماين  -61
 ه 1417 –القاهرة  –ط: دار الفكر العريب  –سعيد 

( مطب اعاة املاداين دار 1لقرآن، ط)شاكر: حممود حممد: مداخل إعجاز ا -62
م  2002املدين املؤساساة الُسعوديّة ِبْصر شارع الّصحافة حي مشرفة سنة 

 ه   1423 -
( 6ضيف: شوقي: اتريخ اآلداب العريب العصر العباسي اْلول، ط) -63

 دار املعارف مصر. 
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-( دار اْلضواء بريوت2الطوسي: نصري الدين، تلخيص احملصل، ط) -64
 م.1985-ه1405لبنان سنة 

العواجي: حممد بن عبد العزيز: إعجاز القرآن الكرمي عند ابن تيمية  -65
، دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرايض 1،تقدمي حكمت بن بشري ايسني، ط:

 ه ( 1327سنة 
عمار: د. أمحد سيد حممد نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد  -66

 مشق .م . دار الفكر بد1998، 1العريب القدمي : ط
عرجون: حممد الصادق، القرآن العظيم هدايته وإعجازه، القاهرة:  -67

 م. 1966مكتبة الكليات اْلزهرية 
 عياض: أبو الفضل عياض بن موسى، الشفا، بدون اتريخ.  -68
ه  (الطراز املتضمن ْلسرار 749العلوي: حيىي بن محزة اليمين ) ت  -69

 علمية ، بريوت.البالغة وعلوم حقائق االعجاز : ، طبعة دار الكتب ال
ه ( حتقيق: أمني اخلويل، 415عبد اْلبار: )القاضي( ابن أمحد )ت  -70

املغين يف أبواب التوحيد والعدل ) إعجاز القرآن (، وزارة الثقافة واإلرشاد 
 القومي، اْلمهورية العربية املتحدة .

ه  (  الطراز املتضمن ْلسرار 749العلوي: حيىي بن محزة اليمين ) ت  -71
 لوم حقائق االعجاز : ، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت.البالغة وع

 يف االجياز هناية تسهيل  ،( ه 606ت) عمر بن الرازي: حممد الفخر -72
 ، قطر ، االوزاعي دار ، حسني القادر عبد حتقيق: تيسري: االعجاز دراية

 . م1989
ه (: العدة يف أصول الفقه، 458الفراء: أبو يعلي حممد بن احلسني)ت -73

(: 2وعلق عليه وخرج نصه: د أمحد بن علي بن سري املباركي، ط) حققه
 م. 1990 -ه   1410
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( مكتبة املعارف للنشر 3القطان: مناع، مباحث يف علوم القرآن، ط) -74
 م. 2000 -ه  1421والتوزيع 

القسطنطيين: مصطفى بن عبد هللا ، كشف الظنون، دار العلوم  -75
 احلديثة بريوت. 

ه  ( اْلامع 671حممد بن أمحد اْلنصاري ) تالقرطيب: أبو عبد هللا  -76
 م .1993ْلحكام القرآن : دار الكتب العلمية ، بريوت 

 القرطاجين: حازم بن حممد: منهاج البلغاء وسراج اْلدابء، بدون اتريخ. -77
القاري: املال علي، شرح الشفا للقاضي عياض، دار الكتب العلمية،  -78

 بريوت، لبنان 
يين، الكليات، حتقيق: عدانن درويش الكفوي: أيوب بن موسى احلس -79

 م. 1998 -ه  1419 -بريوت  -حممد املصري مؤسسة الرسالة  -
 الكافيجي: التيسري يف قواعد التفسري،  -80
(، 9النشار على سامى: نشأة الفكر الفلسفي ىف اإلسالم ،) ط :  -81

 دار املعارف، القاهرة.

شورات النبهان: حممد فاروق: االستشراق، تعريفه، مدارسه ، من -82
  م.2012-ه1433املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم سنة


