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القرأن الكرمي ادلعجزة اخلالدة التحدي الكامل عرب العصور
د .ضياء ادلصطفى

د .زلمد سرفراز خالد





The Holy Qur’an is the Word of Allah Subhanaho wa Ta‘ala. It is
possessed of the zenith of diction, the acme of Style, the epitome of
eloquence and the diversity of subject-matter. Intellectual and
philosophical profundity is a hall-mark of its grandeur. It is in line with
the vicissitudes of times and the needs of the hour. It is, in other
words, a solution to all the potential problems. Modern discoveries and
insights and inventions owe their existence to the Holy Qur’an. Allahu- Ta‘ala whose Word it is, is All- Powerful. There is no one like unto
Him. Efforts were made in the distant past to find comparisons and
imitations of it, but that proved to be a miserable fiasco. The Holy
Qur’an itself has thrown a challenge to the entire world which also
bespeaks its status as the Word of Allah-u- Ta‘ala. The said challenge
will stand till the Day of Judgment. So far, no one has accepted the
challenge. All are helpless before it. Not a single line has been
composed to equal its magnificence. It is inimitable. The following is an
account of the miraculous challenge of the Holy Qur’an.
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إن إعجاز القرآن العظيم ىو حيث عجز رتيع الناس عن اإلتيان مبثلو .مث اختلف الناس من القدًن يف
وجوه إعجازه ،وقد ظهر ىذا االختالف عندما ظهر علم الكالم مع ظهور ادلعتزلة .وبدأ فيو الكالم على
مسألة اإلعجاز كما يظهر يف القرن الثالث من اذلجرة .فقد ألف فيو كتاب "الدين والدولة" يف الدفاع
عن اإلسالم ،وإثبات النبوة للرسول العريب صلى هللا تعاىل عليو وسلم ،ومؤلفو علي بن رين الطربي موىل
ادلتوكل أورد فيو براىُت على نبوة رسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم .واختص الباب السابع منو القول
بأن القرءان ىو معجزة النبوةِ.
وقد تكلم يف ىذه ادلسألة أبو احلسن األشعري وضاعت أكثر كتبو ومل يصل إلينا إال كتاب "مقاالت
اإلسالميُت ".ومن أشهر ادلتكلمُت الذين حبثوا مسالة اإلعجاز زلمد بن يزيد الواسطي ،وعلي بن عيسى
الرماين ،ولو كتاب "النكت يف إعجاز القرءان"(  )1وىو رسالة صغَتة .وىي يف األصل جواب سؤال وجو
للمؤلف عن ذكر النكت يف إعجاز القرآن دون التطويل باحلجاج ،وىذا اجلواب يتلخص يف أن وجوه
اإلعجاز تظهر من سبع جهات :ترك ادلعارضة مع توافر الدواعي وشدة احلاجة ،والتحدي للكافة،



األستاذ ادلساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا الكلية اإلسالمية احلكومية .سول الئنـز الهور ۔
األستاذ ادلساعد بقسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية جامعة الكلية احلكومية .الهور ۔
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والصرفة والبالغة واألخبار الصادقة عن األمور ادلستقبلة ،ونقض العادة ،وقياسو بكل معجز ،وأزتدبن
اخلطايب صاحب كتاب "بيان إعجاز القرءان" قال فيو ":إمنا ىاء القرءان معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ
يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح ادلعاين من توحيد وحتليل وحترًن و معلوم ان االتيان مبثل ىذه االمور
و اجلمع بُت اشتاهتا حيت تنتظم و تتسق امر تعجز عنو قوي البشر وال تبلغو قدرهتم فانقطع اخللق دونو
وعجزوا عن معارضتو مبثلو ومناقضتو يف شكلو )2 ( ".وأبو بكر زلمد الباقالين لو كتاب " إعجاز
القرءان" ،وأزتد بن حيِت سراقة ،والشريف ادلرتضى وشلن جعلوىا جزءا من كتبهم اليت وصلت إلينا ،وابن
حزم يف كتابو لفصل يف "ادللل واألىواء والنحل" ،واإلمام الغزايل يف كتابو " االقتصاد يف االعتقاد "
والقاضي عياض يف كتابو  ":الشفاء")3( .
وتأريخ ىذه ادلسألة والذين تكلموا فيها فألفوا ودونوا طويل ال تصلح ميل ىذه العجالة أن حتيط بذكر
أمسائهم وآرائهم .فقد حاول عدد من العلماء احملدثُت أن يؤرخوا أمساء العلماء الذين تصدوا لفكرة إعجاز
القرءان وأبدوا فيها آرائهم (  )4ورمبا كان من إعجاز القرآن العظيم أن الناس مازالوا حيارى يتطرفون
الكالم يف إعجازه ،فمنهم من يرى اإلعجاز يف مضادة كلمتو ،وبالغة أساليبو ،ومنهم من يراه يف روعة
كالمو ورتالو ،ومنهم من يراه يف قصصو وإخباره ،ومنهم من يراه يف إخباره عن ادلغيبات واألخبار
ادلستقبلة وما إىل ذلك)5( .
ومهما يكن من أمر فإن القرآن العظيم ىو صورة وفاء الوعد السماوي الذي وعد بو هللا آدم عليو السالم
عند ىبوطو إىل األرض ،وىو ىدى كامل يأخذ بإصبع طالبو ادلخلص ،ويوصلو إىل السعادة والنجاح وىو
بشرى للبشرية اجلمعاء  ،ينفي عن اإلنسان احلزن على ما مضى ،ويضمن لو األمان عن اخلوف سيأيت.
قال هللا تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم
اي فَالَ َخ ْو ٌ
" قُلْنَا ْاىبطُواْ مْن َها َرتيعاً فَإ َّما يَأْتيَ نَّ ُكم ّم ٍِّت ُى ًدى فَ َمن تَب َع ُى َد َ
َحيَْزنُو َن"()6
وما زال اإلنسان زلتاجا إىل اذلداية واإلرشاد ينزالن من السماء من حُت إىل حُت .وما زالت عقليتو
تنمو ،وما زالت فطنتو تتطور ،وما زال ذكاؤه ينضج حىت أراد هللا سبحانو وتعاىل أن تشيع رزتتو يف
العامل ،ويشمل فضلو الرب والبحر .وأراد أن خيرج البشرية من ظالم اجلهل والعنجهية والضالل إىل نور
العلم واألناة واذلدى قال هللا تعاىل:
"بعث يف األميُت رسوال منهم ،يتلو عليهم آياتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة")7(.
فجعلو خالصة اإلنسانية  ،وعصارة ذىن األنبياء والرسل السابقُت ،فأعطاه الرسالة الكاملة ،والنبوة
الشاملة"يأيها الناس إين رسول هللا إليكم رتيعا" ( " )8وما أرسلناك إال رزتة للعادلُت" )9 (،فكتب لو
شهادة كربى وبشر بو اإلنسانية بشارة عظمى .وحذر بو من خالف أمر أو مال عن طريقو وأوىل على
الذين اتبعوه فضلو العظيم وكرمو العميم ،وجعلهم بغاية لطفو وتكرمو مستحقُت لو:
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اعيا إِ َىل َِّ
ِ ِ
"إِنَّا أَرس ْلن َ ِ
ِِ
ِ
اَّلل بِِإ ْذنِِو و ِسر ِ
ِ
ُت بِأ َّ
َن َذلُم ِّم َن
ََْ
اجا ُّمن ًَتاَ .وبَ ّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
َ ًَ
اك َشاى ًدا َوُمبَ ّشًرا َونَذ ًيراَ .وَد ً
ِ
ض ًال َكب ًَتا "()10
َّ
اَّللِ فَ ْ
والسيوطي  ":وقدر لنبوتو ورسالتو اخللود ،فأيده بادلعجزة اخلالدة ،لنظل معها عرب العصور ،ولتبقى بقاء
األعمار والدىور ،ترشد ادلؤمنُت ادلطيعُت وتتحدى ادلنكرين ادلعاندين ،فيجذب أنظارىم ،ويلفت أفكارىم
لعلهم ينتبهون ،ويرجعون إىل سبيل رهبم فينجحون ".ىذه ادلعجزة اخلالدة لسيد خَت األنام صلى هللا تعاىل
عليو وسلم القرآن العظيم ،فهو ليس ببدع من ادلرسل .قال هللا سبحانو وتعاىل :
ِ
ِ ِ
يل َوَما أَنَا إَِّال نَ ِذ ٌير
نت بِ ْد ًعا ِّم ْن ُّ
وحى إِ ََّ
" قُ ْل َما ُك ُ
الر ُس ِل َوَما أ َْد ِري َما يُ ْف َع ُل ِيب َوَال ب ُك ْم إ ْن أَتَّبِ ُع إَّال َما يُ َ
ُت "()11
ُّمبِ ٌ
فقد جرت سنة هللا سبحانو وتعاىل بإرسال ادلرسل ذلداية الناس وتأييدىم مبعجزات تدل على صدقهم
وكوهنم مبعوثُت حقا وكان من ادلفروض أن يكون ىذا الدليل خارقا للعادة حيث بعجز عامة الناس عن
اإلتيان مبثلو .ولذلك يسمى معجزة ،ومن ىنا يتم الدليل ويصح التحدي.
ويستنبط من نصوص القرآن الكرًن  ،وقد تقرر عند العلماء بتتبع تواريخ األنبياء بأن ىذا التأييد لدعوة
األنبياء وكان من جنس تلك العلوم والفنون اليت وصلت عند أقوامهم القمة .فلما ظهر على يد رسول من
رسل هللا صلوات هللا تعاىل عليهم أرتعُت شيء من ذلك اجلنس لكنو فاق كل ما كان من صنع الناس.
تبُت بأنو فوق طاقة البشر ويعجز عن اإلتيان مبثلو رتيع الناس .وىذا ىو اإلعجاز ،فيكون خارقا للعادة
فإطفاء النار ادللتهبة وتصَتىا بردا وسالما ،كانا أمرين خارقُت للعادة يقول الدكتور حفٍت زلمد شرف يف
معجزات موسى عليو السالم أنو حُت بعث إىل قومو الذين اشتهروا بالسحر ،وضربوا فيو بسهم وافر يشاء
هللا أن تكون معجزتو من قبيل الغريب العجيب:
ِ
ِ
ِ
ِ
ين"()12
ع يَ َدهُ فَِإ َذا ى َي بَْي َ
صاهُ فَِإ َذا ى َي ثُ ْعبَا ٌن ُّمبِ ٌ
ُتَ .ونََز َ
" فَأَلْ َقى َع َ
ضاء للنَّاظ ِر َ
مث يقول الدكتور حفٍت زلمد شرف يف معجزة عيسى عليو السالم أنو حُت أرسل إىل قوم
كانت ذلم شهرة يف الطب واحلكمة ،شاء عز امسو أن جيري على أيدي عيسى إبراء األكمو واألبرص،
وإحياء ادلوتى بإذن هللا .وبعد ما ضرب ىذين ادلثلُت علق عليها بقولو وقد يقال ":إن ادلعجزات قد أتت
حقيقة من جنس ما شاع وذاع ،ولكنها امتازت بزيادة بالغة وفصيلة تقصر دوهنا اذلمم .فعصا موسى
تلقف ما كانوا يأفكون ،وحكمة عيسى فاقت رتيع احلكم حُت حيي ادلوتى بإذن هللا .إذا علمنا ىذا
أدركنا قيمة النفاسة يف معجزة سيدنا زلمد مصطفى عليو صلوات وتسليماتو .وكيف كانت ،وىي القرآن
الكرًن حجة على رسالتو برىانا على صدق دعوتو وقد بلغتو غاية الفصاحة وهناية البالغة بُت قوم ال
خيلون يف رتلتهم من شاعر فصل أو خطيب مصقع .فمن ىنا فقد كان القرآن الكرًن جامعا لفنون
البالغة ،حاديا ألطراف البيان والفصاحة ،زلكما يف نظمو حىت إنك حتسب ألفاظو جلماذلا وروعتها
منقادة دلعانيو .فإذا ما تغلغلت فيو وجدت معانيو منقادة أللفاظو .فإذا رجعت البصر مرة ومرة فإنك
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ستظل مًتددا بُت انقياد معانيو أللفاظو ،وانقياد ألفاظو دلعانيو حىت تؤمن أخَتا بأنك تقرأ كالما ليس من
كالم البشر)13( ".
وقد ظهرت بيد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم أمور كثَتة ،يعجز عن اإلتيان مبثلها الناس .وتعد
من بُت معجزات مثل شق القمر(  ،)14وانفجار ادلاء من بُت أصابع يده الشريفة (  ،)15والربكة يف
اللنب ،حيث شرب عدد كبَت من قدح واحد ،واللنب كما كان )16 (.والربكة يف الطعام كما حدث خالل
أيام غزوة األحزاب ويف طعام أيب طلحة(  ،)17كثَتة عديدة .وىي مروية منقولة يف كتب السَتة،
واخلصائص والتأريخ .لكن رتيعها مؤقتة وكانت آثارا مباركة لذات رسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم.
وأما ادلعجزة احلقيقية لرسالتو صلى هللا تعاىل عليو وسلم فهي القرآن الكرًن ،وشلا يدل على ذلك أن القرآن
الكرًن مازال زمان نزولو يصدق رسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم ،وحيقق دعوتو ،وحيدي منكره
ومعانده .فبدأ التحدي بإتيان الكالم مثلو:
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ ِِ
ُت "()18
صادق َ
" فَ ْليَأْتُوا حبَديث ّمثْلو إِن َكانُوا َ
بإتيان الكالم مثلو فما استطاعوا أن يأتوا مبثلو ،وأىن ذلم ىذا ،وكيف ديكن للعبد أن يقوم إىل درجة
الربوبية ،وأىن ذلم مهة ،يقصد هبا إىل ادلرام ،وأين القصد وأين ادلرام؟ ىذا كالم هللا ادللك العزيز العالم فأىن
لعبد ضعيف من عباده أن يأيت مبثل كالمو .ودلا مل يفهم كثَت منهم احلقيقة ،وما زالوا يف عماىم وغوايتهم
يعمهون .نبههم على سوء فهمهم وفساد عقلهم ،ولفت إىل احلقيقة أذىاهنم فقال:
ون اَّللِ إِن ُكنتم ِ ِ
" أَم ي ُقولُو َن افْ ت راه قُل فَأْتُواْ بِس ِ ِ ِ
ِ ِ
ُت "()19
صادق َ
استَطَ ْعتُم ّمن ُد ّ
ورةٍ ّمثْلو َو ْاد ُعواْ َم ِن ْ
ُْ َ
َْ
َُ
ََ ُ ْ

ففي ىذا التنزل توسيع اجملال ذلم وترخيص ذلم ،وكل ىذا ليتبُت ذلم عجزىم .ونتيجة لذلك يتضح ذلم
كون القرآن كالم هللا العلي ادلتعال .وقد تركوا يف ىذا الًتخيص والتوسيع ،ولكنهم مل جيدوا ملكة تعينهم
على اإلتيان مبثل القرآن ،فلما ظهر عجزىم رخص ذلم أديا ترخيص ،فطلب منهم أن يأتوا مبثل سورة
واحدة وقد وردت األخبار أن ىذا التحدي كان يف أقصر سورة من القرآن الكرًن حيث عرضت سورة
الكوثر للتحدي وىي تشمل ثالث آي .ففيو تبكيت للمعاندين وحتذير شديد ذلم ،كما فيو تبشَت للنيب
الكرًن وتثبيت لقلبو ادلبارك ،قال هللا عز جاللو :
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل إِ ْن ُكْنتُ ْم
ورةٍ ّمن ّمثْلو َو ْاد ُعواْ ُش َه َداء ُكم ّمن ُدون ّ
" َوإن ُكنتُ ْم ِيف َريْب ّشلَّا نََّزلْنَا َعلَى َعْبدنَا فَأْتُواْ ب ُس َ
احلِجارةُ أ ُِعد ِ ِ
ص ِادقِ َ ِ
ين"()20
ْ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
َ
َّاس َو ْ َ َ
ُت .فَإن َّملْ تَ ْف َعلُواْ َولَن تَ ْف َعلُواْ فَاتَّ ُقواْ الن َ
َّت للْ َكاف ِر َ
ود َىا الن ُ
يقول الدكتور حفٍت زلمد شرف " :فلما ظهر عجزىم عن اإلتيان مبثل اقصر سورة لزمتهم احلجة لزوما
واضحا ،وانقطعوا انقطاعا فاضحا ،والضمَت يف قولو تعاىل (مثلو) يرجع يف كل اآليات على منزل ال إىل
ادلنزل عليو ،حىت ال يكون ىناك تضييق يف التحدي ومقتضى التنزل من الكل إىل العشر .ومن العشر إىل
الواحدة ،التوسيع فيو .وأما أنو مل يعارض ،فألنو لو عورض لشاع لتوفر الدواعي إىل نقلو ،وعدم الصارف
عنو ،والعلم بذلك قطعي كسائر القطعيات ال يقدح فيو احتمال أهنم عارضوا ومل ينقل إلينا كمانع كعدم
ادلباالة وقلة االلتفات واالشتغال مبهام األمور ،وأقول كما قال التفتازاين يف شرح ادلقاصد :إن رسول هللا
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صلى هللا تعاىل عليو وسلم حتدى بالقرآن الكرًن ،ودعا إىل اإلتيان بسورة من مثلو مصاقع البلغاء
والفصحاء من العرب وغَتىم مع كثرهتم كثرة حصى البطحاء وشهرهتم بغاية العصبية واحلمية اجلاىلية،
وهتالكهم على ادلباالة وادلباراة وركوب الشطط يف ىذا الباب ،فعجزوا حىت آثروا ادلقارعة على ادلعارضة
وبذلوا ادلهج واألرواح دون ادلدافعة ،فلو قدروا على ادلعارضة لعارضوا ،ولو عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدواعي
وعدم الصارف)21( ".
فمعجزة سيدنا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم ىي "القرآن الكرًن" وىو يدعو الناس إىل سبيل
رهبم ،ويبشر أتباعو ويضمن ذلم النجاة والسعادة وحيذر معانديو ومنكريو وخيوفهم من عذاب هللا وسوء
العاقبة ،فبكال موقفيو يريد ىداية الناس أرتعُت ،وينور ذلم الطريق حيقق ذلم الفوز والفالح .ولذلك حيمل
بُت دفتيو علوم األولُت واآلخرين .قال األستاذ مصطفى صادق الرافعي ":وقد استخرج بعض علمائنا من
القرآن ما يشَت إىل مستحدثات االخًتاع وما حيقق بعض غوامض العلوم الطبيعية ،وبسطوا كل البسط...
على أن ىذا ومثلو إمنا يكون فيو إشارة وحملة ،ولعل متحققا هبذه العلوم احلديثة لو تدبر القرآن وأحكم
النظر فيو ،وكان حبيث ال تعوزه أداة الفهم ،وال يلتوي عليو أمرا من أمره ...الستخرج منو إشارات كثَتة
تومئ إىل احلقائق ادلعلوم ،وإن مل تبسط من أنبائها ،وتدل عليها وإن مل تسمها بأمسائها ،بلى وإن يف ىذه
العلوم احلديثة على اختالفها لعونا على تفسَت بعض معاين القرآن ،والكشف عن حقائقو ،وإن فيها
جلماما ودربة دلن يتعاطي ذلك ،حيكم هبا من الصواب ناحية وحيرز من الرأي جانبا ،وىي تفتق ذلا
الذىن ،وتؤتيو بالغرفة الصحيحة على ما يأخذ فيو ،وخترج لو الربىان وإن كان يف طبقات األرض وتنزل
عليو احلجة وإن كان يف طباق السماء)22(".
" وال جرم أن ىذه العلوم ستدفع من دتحيصها واتصال آثارىا الصحيحة بالنفوس اإلنسانية إىل غاية
واحدة ،وىي حتقيق اإلسالم ،وأنو احلق الذي ال مرية فيو ،وأنو فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ،وأنو لذلك
ىو الدين الطبيعي لإلنسانية وسيكون العقل اإلنساين آخر نيب يف األرض ،ألن الذي جاء بالقرآن كان
آخر األنبياء من الناس ،إذ جاءىم هبذا الدين الكامل ،وال حاجة بالكمال اإلنساين لغَت العقول ينبو
إليها بعضها بعضا ،ومن ال حيب داعي هللا فليس مبعجز يف األرض .وقد أشار القرآن الكرًن إىل نشأة
ىذه العلوم وإىل دتحيصها وغايتها على ما وصفناه "( ...)23وذلك قولو سبحانو وتعاىل":
ِ
ِ
ِ
احل ُّق أَوَمل يك ِ
ك أَنَّوُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
ْف بَِربِّ َ
" َسنُ ِري ِه ْم آيَاتنَا ِيف ْاآلفَاق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَبَ َّ َ
ُت َذلُ ْم أَنَّوُ َْ َ ْ َ
َش ِهي ٌد"()24
"ولو رتعت أنواع العلوم اإلنسانية كلها ما خرجت يف معانيها من قولو تعاىل " ِيف ْاآلفَ ِ
اق َوِيف أَن ُف ِس ِه ْم "
ىذه اآلفاق وىذه آفاق أخرى ،فإن مل يكن ىذا التعبَت من اإلعجاز الظاىر بداىة فليس يصح يف
اإلفهام شيء.ذلك وإن من أدلة إعجاز ىذا الكتاب الكرًن أن خيطئ الناس يف بعض تفسَته على
اختالف العصور ،لضعف وسائلهم العلمية ،ولقصر حباذلم أن تعلق بأطراف السماوات أو حتيط
باألرض ،مث تصيب الطبيعة نفسها يف كشف معانيو فكلما تقدم النظر ورتعت العلوم ونازعت إىل
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الكشف واالخًتاع ،واستكملت آالت البحث ،ظهرت حقائقو الطبيعية ناصعة حىت كأنو غاية ال يزال
عقل اإلنسان يقطع إليها حىت كأن تلك اآلالت حينما توجو آليات السماء واألرض توجو آليات القرآن
الكرًن أيضاً "و ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن "(  )25ذلك ىو األمر يف العلوم األوىل
َّ
اَّللُ َغال ٌ
مث هللا ينشئ النشأة اآلخرة)26( ".
ىذا ىو القرآن العظيم ،وىو معجزة خامت األنبياء صلى هللا تعاىل عليو وسلم الذي بو مت قصر النبوة وكمل
دين هللا عز شأنو ودتت نعمتو على العباد ،فشملت رزتتو رتيع الناس ،فكأنو ال بد للمعجزة اليت تؤتى
لتأييد نبوتو ورسالتو أن تكون سلتلفة دتاما من اليت أعطاىا األنبياء السابقون ،قال الشيخ زلمد عبده:
" وكأن السائد يف الديانات السابقة أن تكون اآليات الدالة على صدق األنبياء حسية ألهنا كانت ال
ختاطب العقول ،ألن العقول مل تبلغ بعد درجة النضج والرشاد ،وإمنا كانت تعتمد على خوارق العادات
من ادلعجزات ادلادية ادللموسة ألن الطفل ال يؤمن إال مبا تدركو حواسو دتاما اإلدراك ،فالنار تتحول إىل برد
وسالم ،والعصا تنقلب ثعبانا ،واجلبل يرتفع فوق الرؤوس مث يعود إىل مكانو ،والبحر ينفلق إىل شقُت ،كل
شر منهما كالطود العظيم ،والصخرة تنشق فتخرج منها ناقة ذتود ،وعيسى يربئ األكمو واألبرص
واألعمى ،وحيي ادلوتى بإذن هللا ،وىكذا كانت تتواىل ادلعجزات احلسية ادلادية لتأييد الرساالت ،بدال من
أن تتواىل األدلة العقلية والرباىُت ادلنطقية ،والشواىد العلمية ألن هللا ادخرىا إىل أن يبلغ العقل البشري
النضج والتمام ،فتهبط عليو رسالة اإلسالم .وقد جرت علي يد سيدنا زلمد صلى هللا تعاىل عليو وسلم
بعض ادلعجزات ادلادية ليعترب هبا من ختلف عقلو عن إدراك ادلعنويات ،ولكن آخر األنبياء عليهم رتيعا
أفضل الصالة والسالم ،كانت معجزة عقلية خالدة ،ليست زلدودة بزمان وال مكان ،وليست مقصورة
على من يشاىدون ادلعجزات ادلادية وحدىم يف فًتة زلدودة وىم قلة زلدودة ،وىم غَت حجة على من مل
يشاىد أمثال ىذه ادلعجزات)27(".
" أما معجزة اإلسالم ادلعنوية اخلالدة اليت يعرضها هللا على رتيع العقول يف رتيع العصور فهي "القرآن
الكرًن" وىو معجزة قائمة على النظر العقلي ،والتدبر الفكري ،واالستدالل العلمي مهما اختلفت الصور
وتعددت الغايات)28( ".
فالقرآن العظيم ىو معجزة إمام األنبياء وختم ادلرسلُت ،ودلا كانت رسالتو قائمة عليها ،فهي خالدة
سرمدية مستمرة إىل أن يرث هللا األرض وما فيها ،كان ال بد دلعجزهتا أن تبقى وتدوم عرب العصور،
ِ
فلذلك ضمن هللا سبحانو وتعاىل زلافظة القرآن الكرًن ،فقال هللا عز وجل " :إِنَّا َضلْ ُن نََّزلْنَا ال ّذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ
َحلَافِظُو َن"()29
ومن لطائف القرآن الكرًن وأمارات إعجازه أن يعجب الناس غاية اإلعجاب ،فمازال الناس منذ نزولو
يتعجبون من عجيب أثره ،يتحَتون لروعتو ورتالو ،فمن مؤمن مطيع زلب لو ،ومن معاند معاد زلسود
بأثره العميق منذ بداية نزولو مازال الناس يقفون أمامو حيارى ،فالذين يعًتفون بإعجازه يعتربونو معجزة
عظمى خلامت النبيُت صلى هللا تعاىل عليو وسلم ،ال يكادون يتفقون على قول أو رأي يصفون بو القرآن
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العظيم .ولعل ىذا ىو إعجازه يف كلماتو حيس فيو مبا ىو فوق طاقة البشر ،أوجيد فيو ما ىو خارق
للعادة ،فمنهم من يرى إعجازه يف كلمتو ،ومنهم من يقول :إن إعجازه يف أساليبو ،ويقول آخر :إن
إعجازه يف بالغتو ،وأرجح كثَت منهم إعجازه قصصو وأخباره ،وحُت ذىب عدد كبَت من العلماء إىل أن
إعجازه يف علومو وإخباره ،عن الزمن السابق كان أو عما ىو الحق ،وكذلك كان اإلخبار عن األعيان
الظاىرة أوعن تلك ادلشاعر والعواطف اليت ىي سرائر النفس ال يعلمها إال هللا العليم اخلبَت.
واحلقيقة أن القرآن العظيم يشمل رتيع النواحي واجلوانب ،وفوق ذلك كثَتا ،وال تزال كثرة كاثرة من
ظواىر اإلعجاز القرآين سلفية غَت ظاىرة حيث مل تصل إليها يد التحقيق ،ومل يلتفت إليها نظر احملققُت
هبذا الشأن ،كلما يصل العامل اجملتهد احملقق إىل نتيجة صائبة ،أو فكرة ثاقبة ،أو يتبُت لو خال دراستو
وحتقيقو احلق ،وتًتاءي لو احلقيقة ،جيد القرآن العظيم قد أشار إليها قبل قرون ،مع أن القرآن ليس بكتاب
العلوم ،ومل ينزل ليعلم الناس الفنون ،وإنو رسالة هللا إىل أىل األرض ،ليسعدوا يف حياهتم ىذه ،وتلك يف
اآلخرة .فالفوز والنجاح مضمنان يف العمل بو ،ويف االمتثال بأوامره ،واالنتهاء عما هني عنو.
ودلا كان القرآن الكرًن أعظم معجزة لرسول هللا صلى هللا تعاىل عليو وسلم ،فإن أعظم إعجازه خلق أمة
جديدة من تلك األمة العربية اليت كانت تعيش عيشة بدوية متأخرة متخلفة ،منعزلة عن أىم اجملتمعات
البشرية آنذاك .ومل تكن تعد من عَت وال نفَت ولكنها عندما وقفت أمام نصوص القرآن تستنطقها
وتستخرج جواىر معانيها ،وتستنبط آلىل مفاىيمها ،معجبة هبا ،زلبة ذلا ،أخذىا القرآن الكرًن بإصبعها
وأوصلها إىل قمة العال ،ونفث فيها روحا جديدة وأذلمها العزة والكرامة وادلنعة والرفعة ،فعاشت يف تأريخ
البشرية عزيزة النفس منيعة اجلانب وقوية الروح ،جليلة الشأن .فربز فيها أئمة ىداة ،ونشأ فيها علماء
أعالم وانتجت األمة قوادا عظاما ،ورجاال بارزين يف كل رلال من رلاالت احلياة .وكل ىذا ألجل القرآن
العظيم فإنو كان أخذ بألباهبم ،وأسر عقوذلم ،وسحر نفوسهم حىت سادىم سيادة شاملة فيو يسَتون،
ومعو كان يقفون ،فجعلوه دستور حياهتم ،وإمام أفكارىم ،وىاديهم ومرشدىم ،وىذا ىو أجل أنواع
إعجاز القرآن الكرًن.
إن القرآن الكرًن عندما يتناول موضوعا أو يشرح أمرا فإمنا يفصل ذلك بأسلوب ال غاية وراءه ،وال بالغة
فوقو ،وإن كانت قصة أو حكاية واقتضتا األسلوب القصصي ،فال تغيب احلقيقة يف سرد القصة ،وإذا
كان ادلوضوع حكما من األحكام ال يفوتو رتال األسلوب وروعة البيان وسحر الكالم .فهذا ىو القرآن
الكرًن ،تراه يف فسحة قصصو ،وأخباره ال ينسى حق العقل من حكمة وعربة ،وتراه يف معمعة براىينو
وأحكامو ال ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق ،وحتذير وتنضَت وهتويل وتعجيب .وصدق هللا سبحانو
ِ
وتعاىل إذ يقول يف وصفو  ":تَ ْقشعُِّر ِمْنو جلُ َّ ِ
ود ُى ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِ َىل ِذ ْك ِر
ُت ُجلُ ُ
َ ُ ُ ُ
ين خيَْ َش ْو َن َربَّ ُه ْم ُمثَّ تَل ُ
ود الذ َ
اَّللِ"()30
َّ
عن احلارث بن عبد هللا األعور ،قال :قلت :آلتُت أمَت
وأخرج اإلمام أزتد يف مسنده "
ادلؤمنُت فألسألنو عما مسعت العشية .قال :فجئتو بعد العشاء فدخلت عليو ،فذكر احلديث ،قال :مث
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قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يقول :أتاين جربيل ،فقال :يا زلمد ،إن أمتك سلتلفة بعدك.
قال :فقلت لو :فأين ادلخرج يا جربيل؟ قال :فقال :كتاب هللا تعاىل ،بو يقصم هللا كل جبار ،من اعتصم
بو صلا ،ومن تركو ىلك  -مرتُت  -قول فصل  ،وليس باذلزل ،ال ختتلقو األلسن ،وال تفٌت أعاجيبو ،فيو
نبأ ما كان قبلكم ،وفصل ما بينكم ،وخرب ما ىو كائن بعدكم" ()31
وأخرج اإلمام احلاكم يف ادلستدرك "عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنو ،عن النيب صلى هللا تعاىل
عليو وسلم قال« :إن ىذا القرآن مأدبة هللا فاقبلوا من مأدبتو ما استطعتم ،إن ىذا القرآن حبل هللا ،والنور
ادلبُت ،والشفاء النافع عصمة دلن دتسك بو ،وصلاة دلن تبعو ،ال يزيغ فيستعتب ،وال يعوج فيقوم ،وال
تنقضي عجائبو ،وال خيلق من كثرة الرد ،اتلوه فإن هللا يأجركم على تالوتو كل حرف عشر حسنات ،أما
إين ال أقول امل حرف ،ولكن ألف والم وميم»)32( .
ىذه ىي معجزة النيب اخلامت اخلالدة لرسالتو اخلالدة من أعجب ادلعجزات ال مثيل لو ذلا يف الكتب ادلنزلة
من هللا عز وجل ،فما زالت إىل يومنا ىذا منهال صافيا طريا ،وستظل كذلك إىل أن تقوم الساعة .يقول
األستاذ حسن ضياء الدين دلًت:
"جليلة كثَتة ىي مزايا القرآن ومالكها أنو ىو الرسالة اإلذلية ومعجزاهتا اخلالدة ،وىو الدعوة وبراىينها
الدامغة ،أجل إنو الشمس وضياؤىا ،وال غرو ! فقد احتد فيو الدليل وادلدلول عليو أقوى من احتاد الروح
باجلسد ،فالقرآن ىو نفسو الوحي اإلذلي ادلنزل ،وىو اخلارق ادلعجز للخالئق الدال على إذلية مصدره،
فشاىد صدقو يف عينو ال ينفك عنو مهما توالت العصور وانقضت الدىور ،يقيم لألجيال ادلتعاقبة براىُت
دامغة ال جتد األلباب القودية واألذوات الرفيعة والفطر الربيئة سبيال إال سبيل اإلديان بو والتسليم بنبوة
مبلغو زلمد صلى هللا تعاىل عليو وسلم)33( ".
وقال ":وانت ترى أن األمة اإلسالمية ما تزال يف تأرخيها القدًن واحلديث ترىف معارج اجملد ومدارج الكرامة
والرفعة بقدر علمها بكتاب هللا اجمليد ،وتنحط بإمهالو واإلعراض عنو ،لذا فإن ادلسؤولية عليك وعلى األمة
رتعاء مسؤولية كربى ال يقبل فيها عذر دلعتذر ،و كيف وقد ظهرت ذلا احلقيقة ظهور الشمس يف رابعة
ِ
ك
النهار؟ وقد ذكرنا هللا سبحانو وتعاىل هبذه ادلسؤولية بقولو عز شأنو وجل برىانو"َ ":وإِنَّوُ لَذ ْكٌر لَّ َ
ِ
ف تُ ْسأَلُو َن "()34
ك َو َس ْو َ
َول َق ْوِم َ

اذلوامش

()1طبع ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،ط :دار ادلعارف ،مصر1976،م
()2وفق ادلذكور أعاله.
()3طبع بدار ادلعارف ،مصر ،ت :السيد أزتد صقر
()4الحظوا " إعجاز القرآن يف آثار الدارسُت لعبد الكرًن اخلطيب ،وفكرة إعجاز القرآن :نعيم احلمصي،
مطبعة :مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،واإلعجاز البياين للقرآن الكرًن ،للدكتورة عائشة بنت الشاطئ ،دار
ادلعارف ،مصر
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()5قد ذكر اإلمام السيوطي رزتو هللا تعاىل بالبسط يف مؤلفو " معًتك األقران يف إعجاز القرآن ،ت:
علي زلمد البجاوي ،دار الفكر العريب ،مبصر.
( )7اجلمعة 2 :62
()6البقرة 28 :2
( )9األنبياء 107 :21
( )8األعراف 158 :7
( )11األحقاف 9 :42
( )10األحزاب 46-45 :33
( )12الشعراء 32،33 :26
( )13حفٍت ،زلمد شرف ،إعجاز القرآن البياين :بُت النظرية والتطبيق ،اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،اجلمهورية العربية ادلتحدة1970 ،م
( " )14عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنو قال  :رأيت القمر منشقا بشقتُت مرتُت مبكة قبل سلرج
النيب صلى هللا عليو و سلم شقة على أيب قبيس و شقة على السويداء فقالوا  :سحر القمر فنزلت :
{اقًتبت الساعة و انشق القمر } يقول  :كما رأيتم القمر منشقا فإن الذي أخربتكم عن اقًتاب الساعة
حق (احلاكم،زلمد بن عبدهللا ،ادلستدرك على الصحيحُت،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،رقم
احلديث")512/2 ،3757:
( " )15عن أنس رضي هللا عنو ،قال :أيت النيب صلى هللا عليو وسلم بإناء ،وىو بالزوراء ،فوضع يده يف
اإلناء« ،فجعل ادلاء ينبع من بُت أصابعو ،فتوضأ القوم» قال قتادة :قلت ألنس :كم كنتم؟ قال :ثالث
مائة ،أو زىاء ثالث مائة  ( .البخاري ،زلمد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح ،دار طوق النجاة ،الطبعة:
األوىل1422 ،ى  ،رقم احلديث")192/4 ،3572 :
( " )16عن رلاىد قال  :مسعت أبا ىريرة يقول  :والذي ال إلو إال ىو إن كنت ألعتمد بكبدي على
األرض من اجلوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون فيو فمر يب أبو بكر فسألتو عن آية من
كتاب هللا ما سألتو إال ليشبعٍت فمر ومل يفعل ومر يب عمر بن اخلطاب فسألتو عن آية من كتاب هللا ما
سألتو إال ليشبعٍت فمر ومل يفعل حىت مر يب أبو القاسم صلى هللا عليو و سلم فلما رأى ما بوجهي وما يف
نفسي قال  ( :أبا ىر ) فقلت  :لبيك يا رسول هللا وسعديك قال  ( :احلق ) فلحقتو فدخل إىل أىلو
فأذن فدخلت فإذا ىو بلنب يف قدح فقال ألىلو  ( :من أين لكم ىذا ) ؟ قالوا  :ىدية فالن أو قال :
فالن فقال  ( :أبا ىر احلق إىل أىل الصفة فادعهم ) وأىل الصفة أضياف ألىل اإلسالم ال يأوون إىل
أىل وال مال إذا أتتو صدقة بعث هبا إليهم ومل يشركهم فيها وإذا أتتو ىدية بعث هبا إليهم وشركهم فيها
وأصاب منها فساءين وهللا ذلك قلت  :أين يقع ىذا اللنب من أىل الصفة وأنا ورسول هللا صلى هللا
عليو و سلم فانطلقت فدعوهتم فأذن ذلم فدخلوا وأخذ القوم رلالسهم قال  ( :أبا ىر ) قلت  :لبيك يا
رسول هللا قال  ( :خذ فناوذلم ) قال  :فجعلت أناول رجال رجال فيشرب فإذا روي أخذتو فناولت اآلخر
حىت روي القوم جيمعا مث انتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليو و سلم فرفع رأسو فتبسم وقال  ( :أبا ىر
بقيت أنا وأنت ) قلت  :صدقت يا رسول هللا قال  ( :خذ فاشرب ) فما زال يقول  ( :اشرب ) حىت
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قلت  :والذي بعثك باحلق ما أجد لو مسلكا قال  ( :فأرين اإلناء فأعطيتو اإلناء فشرب البقية وزتد ربو
صلى هللا عليو و سلم ( زلمد بن حبان ،صحيح ابن حبان ،مؤسسة الرسالة  ،بَتوت،الطبعة الثانية ،
1414ھ1993 /م ،رقم احلديث")471/14 ،6535 :
(" )17عن أنس ابن مالك قال  :بعثٍت أبو طلحة إىل رسول هللا صلى هللا عليو و سلم ألدعوه وقد جعل
طعاما قال فأقبلت ورسول هللا صلى هللا عليو و سلم مع الناس فنظر إيل فاستحييت فقلت أجب أبا
طلحة فقال للناس ( قوموا ) فقال أبو طلحة يا رسول هللا إمنا صنعت لك شيئا قال فمسها رسول هللا
صلى هللا عليو و سلم ودعا فيها بالربكة مث قال ( أدخل نفرا من أصحايب عشرة ) وقال ( كلوا ) وأخرج
ذلم شيئا من بُت أصابعو فأكلوا حىت شبعوا فخرجوا فقال ( أدخل عشرة ) فأكلوا حىت شبعوا فما زال
يدخل عشرة وخيرج عشرة حىت مل يبق منهم أحد إال دخل فأكل حىت شبع مث ىيأىا فإذا ىي مثلها حُت
أكلوا منها  ( .مسلم بن احلجاج،صحيح مسلم،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،رقم احلديث ،2040 :
")1612/3
( )19ىود 13 :11
( )18الطور 34 :52
( )20البقرة 23،24 :2
( )21حفٍت،إعجاز القرآن البياين :بُت النظرية والتطبيق ،ص7،8 :
( )22الرافعي،مصطفي صادق بن عبدالرزاق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتب العريب ،بَتوت،
( )23ايضا
ه ـ ،5241ص128،129 :
( )25يوسف 21 :12
( )24فصلت 53 : 41
( )26الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص128،129 :
( )27من زلاضرة ألقاىا الشيخ زلمد عبده ،ضمن احملاضرات العامة للموسم الثقايف الثاين ،الدورة
األوىل ،مطبعة األزىر 1960م ،ص 80
( )29احلجر 9 :15
( )28ايضا
( )30الزمر  ،23 :39حفٍت،إعجاز القرآن البياين :ص 53
( )31أزتد ،ابن زلمد بن حنبل ،مسند أزتد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ى  2000 /م،
رقم احلديث 111/2 ،704 :
( )32ادلسًترك على الصحيحُت للحاكم ،رقم احلديث 741/1 ،2040 :
( )33ع رت  ،ح سن ض ياء ال دي ن ،ادلعجزة اخلالدة  ،دار ال ب شائ ر اال سالم ية  1415 ،ى /
 1994م ،ص 9،10
( )34الزخرف  ،44 :43ايضا

