


بديع الزمان النورسي رحمه اهلل
ونظرية النظم عنده
هادي رضوان
املقدمة:
ال شك يف أن األستاذ النوريس کان من الشخصيات اإلسالمية الفذة ،ومن العلامء املجاهدين
کثيا وبارك يف حياته من کل ناحية حتی استطاع أن يدرك روح عرصه
خيا ر
واألولياء الصاحلني ،آتاه اهلل ر
ومتطلباته کام أمدّ ه اهلل تعاىل باهلمة واالستقامة ليحمل کل مهوم املسلمني يف عرصه ،فقد عاش النوريس
تعرض فيه أهل اإلسالم هلجوم فکري عنيف ،وقد وفق اهلل تعاىل األستاذ النوريس
رمحه اهلل يف عرص ّ
أن يواجه بنبوغه وصدقه وإخالصه تلك اهلجامت اجلارفة ،وأن يدحض تلك األفکار الفاسدة والفلسفات
املتناقضة ،وأن يدافع عن اإلسالم والقرآن باإليامن الکامل وأن يعيد بيان الوجوه املختلفة إلعجاز کتاب اهلل
بعبقريته الفائقة .فإنه يف املرحلة األوىل من حياته ـ تلك املرحلة التي سمی األستاذ فيها نفسه سعيدر ا القديم
وسنتحدث عنها ـ حاول أن يدرس العلوم اإلسالمية واإلنسانية دراسة وافية شاملة وأن يطلع علی آثار
األدباء والبالغيني من أمثال اجلاحظ والزخمرشي والرازي وأيب السعود والسکاکي واجلرجاين وغيهم،
ثم بنی علی أساس هذه الثقافة الغنية املتعددة األطراف بناء متکامل األرکان قوي الدعائم يتجلی يف
املرحلة الثانية من حياته ويف شخصية سعيد اجلديد.
ومن بني هلالء العلامء األفذاذ أعجب النوريس ـ کغيه من علامء السلف ـ بإمام البالغة
وعالمة األدب عبدالقاهر اجلرجاين أيام إعجاب ،فأسس عمله القيم يف تفسي القرآن علی نررية النرم
التي ب ّينها اجلرجاين ورشحها وأ ّکد عىل أمهيتها يف کتابه دالئل اإلعجاز ثم يف أرسار البالغة .وکذلك کان
األستاذ النوريس أکّد عىل هذا الوجه من االعجاز يف رسائل النور ـ وخاصة يف کتاب إشارات اإلعجاز ـ
وکان يريد أن يفرس القرآن عىل أساس هذا االجتاه البالغي ،ولو قدر له أن يکمل تفسيه للقرآن لقدم

ر
متکامال يف عرشات املجلدات.
تفسيا بالغ ريا
ر
ونحن يف هذه الدراسة نريد أن نبحث عن جوانب من جهود النوريس التفسيية امللسسة عىل
نررية النرم ،ونحن نعلم بأن اإلمام اجلرجاين کان إمام البالغة وملسس نررية النرم فيها ،أما األستاذ
مفرسا له فاستطاع أن يضع أمام مسلمي بلده يف ظروف عرصه طريقا
النوريس فکان داع ريا إىل القرآن
ر
علميا مقنعا للتعامل مع القرآن الکريم.
وتشتمل هذه الدراسة عىل مطلبني نبحث يف أوهلام عن حياة النوريس وجهوده وآثاره ،ويف
ثانيهام عن نررية النرم عنده.
املطلب األول:

نبذة عن حياة النوريس وآثاره(:)1

نستطيع أن نقسم حياة بديع الزمان النوريس يف ضوء ما قاله يف سيته الذاتية إىل مرحلتني:
املرحلة األوىل:

سعيد القديم من ميالده حتى نفيه إىل بلدة بارال:

ولد سعيد النوريس يف قرية "نورس" الواقعة رشقي األناضول يف ترکيا عام 4921هـ/
4711م من أبوين صاحلني کانا مرضب املثل يف التقوى والورع والصالح ،ونشأ يف بيئة کردية خييم عليها
اجلهل والفقر ،مثل کثي من بالد املسلمني يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين .وإىل
قريته "ن ْورس" ين َْسب .وقد بدت عليه أمارات الفطنة والذکاء منذ طفولته ،وملا دخل الکتَّاب وتتلمذ عىل
أيدي املشايخ والعلامء هبرهم بقوة ذاکرته وبداهته وذکائه ود ّقة مالحرته وقدرته عىل االستيعاب واحلفظ
تبحر يف العلوم العقلية والنقلية بجهده
حتى نال اإلجازة العلمية وهو ابن أربع عرشة سنة بعد أن ّ
الشخيص ،فقد حفظ عن ظهر غيب ،ثامنني کتا ربا من أ ّمهات الکتب العربية کام حفظ القرآن الکريم يف
وقت مبکر من حياته اخلصبة احلافلة .ثم عکف عىل دراسة العلوم العرصية أوالعلوم الکونية الطبيعية،
ومناظرا ر
فذا للمختصني هبا وصار له رصيد ضخم من األفکار والعلوم ،مکّنه من
حتى غدا عامل را فيها
ر
االنطالق من مرتکزات علمية سليمة.
ويف عام 4721م تناهى إىل سمعه أن وزير املستعمرات الربيطاين "غالدستون" وقف يف جملس

-1

ينرر :بديع الزمان سعيد النوريس ،سرية ذاتية ،إعداد وترمجة :إحسان قاسم الصاحلي ،رشکة سوزلر للنرش،
القاهرة ،ط  9007 ،5م ،وهذا الکتاب يبحث عن حياة النوريس وجهوده يف أکثر من مخسامئة صفحة .هذا وکتب
ملخصا من حياة النوريس وهو موجود يف مکتبة اإلمام بديع الزمان النوريس عىل موقع:
عبد اهلل طنطاوي
ر
 www.almaktabah.netواقتبست هذه النبذة منه مع الترصف ومقار رنا مع کتاب سرية ذاتية.
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العموم الربيطاين ،وهو حيمل املصحف الرشيف بيده ،وهيزّ ه يف وجوه النواب اإلنکليز ،ويقول هلم بأعىل
صوته" :ما دام هذا الکتاب موجو ردا لن تستطيع أوربا السيطرة عىل الرشق ،ولن تبقى هي يف أمان .لذا
ال بدّ لنا من أن نعمل عىل إزالته من الوجود أو نقطع صلة املسلمني به" .فرصخ العامل الشاب سعيد
النوريس من عمق أعامقه" :ألبرهن ّن للعامل أمجع أن القرآن العريم شمس معنوية ال خيبو سناها وال يمکن
إطفاء نورها" .سافر النوريس إىل إستانبول عام 4721م ليقدم مرشو رعا إلنشاء جامعة إسالمية حديثة يف
رشقي األناضول ـ بالد األکراد ـ وأطلق عليها اسم "مدرسة الزهراء" لتکون عىل منوال اجلامع األزهر يف
مرص ،غي أهنا ختتلف عن األزهر بتدريس العلوم احلديثة إىل جانب العلوم الرشعية والعربية ،وذلك من
أجل النهوض باألکراد املسلمني الذين يفتك هبم اجلهل والفقر والتخلف .ولکن النوريس مل يلق ر
قبوال من
السلطان عبد احلميد ومن وزير داخليته .وبعد ذلك أسس النوريس "االحتاد املحمدي" يف سنة 4202م
ر ردا عىل دعاة القومية الطورانية والوطنية الضيقة ،کجمعية االحتاد والرتقي ومجعية ترکيا الفتاة .ويف سنة
4244م سافر إىل دمشق ،وألقى يف املسجد األموي خطبته الشهية باسم اخلطبة الشامية التي وصف فيها
عضوا يف دار احلکمة اإلسالمية التي
ني
أمراض األمة اإلسالمية ووسائل عالجها .يف 4247 /7/41م ع ن َ
ر
کانت تضم کبار العلامء والشعراء والشخصيات يف إستانبول .وقررت له احلکومة مرت ربا ،ولکنه ما کان
يأخذ منه إال ما يقيم عوده ،والباقي ينفقه عىل طباعة رسائله العلمية التي کان يوزعها جما رنا.
املرحلة الثانية:

سعيد اجلديد من النفي إىل الوفاة:

يف عام 4291م غادر النوريس مدينة "أنقرة" إىل مدينة "وان" حيث انقطع للعبادة يف إحدى
اخلرائب املهجورة عىل جبل "أرك" ومل يدر شي رئا عن األعاصي التي تنترره .وجاء من يدعوه إىل تأييد ثورة
الشيخ سعيد بيان( )2ضد احلکومة الکاملية العلامنية املعادية لإلسالم فأبى تأييدها ،ولکن هذا املوقف
وذلك االنقطاع للعبادة ،مل ينجياه من غضب حکومة أنقرة التي أمرت بالقبض عليه ونقله إىل إستانبول،
ومن َث َّم إىل مدينة "بوردور" ثم إىل "بارال" يف جوبارد من شتاء عام 4291م .ويف بارال بدأت املرحلة
الثانية من حياة بديع الزمان ،وهي املسامة مرحلة سعيد اجلديد وقد کانت حافلة باالهتامات واملالحقات
واملطاردات والسجون واملعتقالت واملحاکامت واملنايف ،مما مل يمر يف حياة إنسان وهو صابر حمتسب ،يدعو
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ثورة الشيخ سعيد بيان ،هي ثورة قامت يف جنوب رشق ترکيا ضد سياسة الترتيك والتعسف التي انتهجتها
حکومات مصطفى کامل أتاتورك املتعاقبة بحق األقليات( .يراجع :جملة الوعي ،العددان ،915-911 ،رجب
وشعبان4191 ،هـ ،آب وأيلول 9001م).
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إىل اهلل باحلکمة واملوعرة احلسنة ،شعاره يف ذلك" :أعوذ باهلل من الشيطان والسياسة" .أمىض النوريس يف
"بارال" ثامين سنوات ونصف السنة ،ويف هذه املرحلة کان يللف ويکتب باللغة الرتکية املکتوبة باحلروف
العربية ،ويأمر تالميذه بالکتابة باحلروف العربية حفاظا عليها من النسيان ،فقد کان أتاتورك قد ألغى
الکتابة باحلروف العربية واستبدل هبا احلروف الالتينية .وعندما أطلق رساحه يف اخلمسينيات ،کان يف
السابعة والسبعني من العمر ،وکان يقول لزائريه أو الذين يرغبون يف زيارته" :کل رسالة ـ من رسائل
النور ـ تطالعوهنا ،تستفيدون منها فوائد أفضل من مواجهتي بعرشة أضعاف" .وکان قد طلب أکثر من
مرة من تالميذه طلبة النور أال يربطوا الرسائل بشخصه الضعيف فيحطوا من قيمتها؛ ألن لإلنسان أخطاء
وعيوبا قد سرتها اهلل عليه .وقد تويف بديع الزمان النوريس يف اخلامس والعرشين من شهر رمضان املبارك
عام 4112هـ املوافق للثالث والعرشين من شهر آذار 4210م ودفن يف مدينة "أورفه".
آثار النوريس:
للنوريس آثار کثية قيمة تتحدث عن املقاصد األساسية يف القرآن مالئمة مع روح العرص،
باللغتني العربية والرتکية ،حققها وترجم الرتکية منها إىل العربية إحسان قاسم الصاحلي وطبعت يف
جمموعة يف تسع جملدات ،عنواهنا :كليات رسائل النور وهي تتضمن ما ييل:
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الكلامت :وهي مشتملة عىل ثالث وثالثني کلمة.
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املكتوبات :وهي مشتملة عىل تسعة وعرشين مکتو ربا.

-1

اللمعات :وهي مشتملة عىل إحدى وثالثني ملعة.
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الشعاعات :وهي مشتملة عىل مخسة عرش شعا رعا.
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إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز :کتاب مللف باللغة العربية وهو يفرس سورة الفاحتة وثال رثا
وثالثني آية من سورة البقرة .والنوريس يف هذا الکتاب درس نررية النرم دراسة متقنة وطبقها
ر
شامال من حيث املباين واملعاين ومن حيث املعارف اللغوية
يف تفسيه لآليات تطبي رقا تفصيل ريا
والعقلية والذوقية.
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املثنوي العريب النوري :وهو کتاب مشتمل عىل رسائل عربية .وألن فعل هذا الکتاب يف القلب
والعقل والروح والنفس ـ کام قال حمقق الکتاب ـ يشبه فعل املثنوي جلالل الدين الرومي
املشهور ،سامه النوريس بـ" :املثنوي" وألجل متييزه عن املثنوي الرومي ،سامه :املثنوي العريب
وألنه أساس لرسائل النور وغراس ألفکارها ومسائلها ،أضيف إليه "النوري" فأصبح :املثنوي
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العريب النوري.
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املالحق يف فقه دعوة النور :وهي عبارة عن جمموعة مکاتيب جرت بني األستاذ النوريس
وطالبه األوائل .وطابعها العام توجيهي إرشادي يبني أمهية رسائل النور ومنهجها يف الدعوة
إىل اهلل يف هذا العرص .وهي تتضمن ثالث کتب مستقلة هي :ملحق بارال ،ملحق قسطموين،
ملحق أمي داغ.
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صيقل اإلسالم أو آثار سعيد القديم :وهذه املجموعة تشتمل عىل :حماکامت عقلية يف التفسي
والبالغة والعقيدة ،قزل إجياز يف املنطق ،تعليقات عىل برهان الکلنبوي يف املنطق ،السانحات،
املناظرات ،املحکمة العسکرية العرفية ،اخلطبة الشامية ،اخلطوات الست .وهذه املجموعة قسم
من آثار سعيد القديم فقط.
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سرية ذاتية :تبحث عن حياة النوريس من ميالده إىل أن توفاه اهلل وتغمده برمحته ورضوانه.

املطلب الثاين:

نظرية النظم عند النوريس:

يشي اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز( )3إلی أن الوصف املعجز يف القرآن ينبغي أن يکون وص رفا قد
أمرا مل يوجد يف غيه ومل يعرف قبل نزوله .وإذا کان کذلك فقد وجب أن يعلم أنه ال جيوز
جتدد بالقرآن و ر
أن يکون يف الکلم املفردة وال يف معاين الکلم املفردة وال يف ترتيب احلرکات والسکنات وال يف املقاطع
والفواصل وال يف االستعارة واملجاز وغيها.
وربام کانت اخلالفات الکالمية والعقدية من بواعث ترغيب اجلرجاين إلی البحث عن هذه
النررية .فإن کث ريا من املعتزلة ـ وال کلهم ـ کانوا من اللفريني القائلني بأن الفصاحة إنام ترهر يف ضم
الکلامت بعضها إلی بعض .واجلرجاين يرد عليهم ويثبت أن عباراهتم تستلزم القول بأصالة املعنی ر
أوال
وقبل کل يشء وذلك أهنم قالوا" :إن الفصاحة ال ترهر يف أفراد الکلامت ،وإنام ترهر بالضم علی طريقة
خمصوصة .فقوهلم" :بالضم" ال يصح أن يراد به النطق باللفرة بعد اللفرة من غي اتصال يکون بني
معنييهام؛ ألنه لو جاز أن يکون ملجرد ضم اللفظ إلی اللفظ تأثي يف الفصاحة ،لکان ينبغي إذا قيل:
"ضحك خرج" أن حيدث يف ضم "خرج" إلی "ضحك" فصاحة .وإذا بطل ذلك مل يبق إال أن يکون
توخي معنی من معاين النحو فيام بينهام .وقوهلم "علی طريقة خمصوصة"
املعنی يف ضم الکلمة إلی الکلمة
َ
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أبو بکر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،قرأه وعلق عليه حممود حممد شاکر ،مکتبة
اخلانجي القاهرة9000 ،م ،ص .129-175
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أيضا؛ وذلك أنه ال يکون للطريقة ـ إذا أنت أردت جمرد اللفظ ـ معنی .وهذا سبيل کل
يوجب ذلك ر
ما قالوه إذا أنت تأملته ،تراهم يف اجلميع قد دفعوا إلی جعل املزية يف معان يف النحو وأحکامه من حيث
مل يشعروا؛ ذلك ألنه أمر رضوري ال يمکن اخلروج منه"(.)4
َ
شمل
فيستفاد من کالم اجلرجاين هذا ،أمور .منها :ال جيمع أمر غي توخي معاين النحو
الکلامت املتفرقة يف الکالم ،ومنها :أنه البد عن ترتيب املعاين يف النفس ر
أوال وترتيب األلفاظ يف النطق
توخي معاين النحو ليسا بمعنی إمهال األلفاظ يف الکالم
ثان ريا ،وهذه هي عملية النرم .ومنها أن النرم و
َ
وال بمعنی "إخراج ما يف القرآن من االستعارة ورضوب املجاز من مجلة ما هو به معجز"( .)5غاية األمر
أن هذه األلفاظ ال ينرر إليها خارج رة عن النرم.
واتبع بديع الزمان النوريس سبيل اجلرجاين وجعل نرريته رکنرا من أرکان منهجه التفسيي
أس أساس هذا املنهج ،ر
مرارا يف رسائله .فالنوريس معرتف بأنه سار يف
الشامل املتکامل بل ّ
مرص رحا باسمه ر
عمله علی هدي من هذه اجلهود املبارکة وأن الفضل للمتقدم ر
قائال" :إن منشأ نقوش البالغة إنام هو نرم
مرضا مزمنرا إلی أن رد
املعاين دون نرم اللفظ کام جری عليه اللفريون املتصلفون وصار حب اللفظ فيهم ر
عليهم عبدالقاهر اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز وأرسار البالغة وحرص علی املناظرة معهم أکثر من مائة
صحيفة .ونرم املعاين عبارة من توخي املعاين النحوية فيام بني الکلامت .أي إذابة املعاين احلرفية بني الکلم
لتحصيل النقوش الغريبة .وإن أمعنت النرر لرأيت أن املجری الطبيعي لألفکار واحلسيات إنام هو نرم
املعاين"(.)6
وهذا ال يعني أن األلفاظ ليس هلا دور يف اإلعجاز القرآين ،فبالغة اإلعجاز عند النوريس ـ وهو
يف ذلك يتبع اإلمام اجلرجاين ـ مبنية علی ثالث قواعد :اللفظ واملعنی والنرم .ولکن اللفظ ال يمکن أن
يتصور يف هذه الدائرة من دون النرر إلی املعنی ومن دون النرر إلی النرم الذي هو توخي املعاين النحوية
ثم النرر إىل املسائل البالغية والبيانية .وهلذا جعل بالغة النرم علی قسمني" :قسم کاحللية وقسم کاحللة.
فاألول کالآليل املنثورة والزينة املنشورة والنقش املرصع ،ومعدنه الذي يتحصل منه هو توخي املعاين
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النحوية احلرفية فيام بني الکلم کإذابة الذهب بني أحجار فضة؛ وثمرات هذا النوع هی اللطائف التي تعهد
بياهنا فن املعاين .والقسم الثاين هو کلباس عال وحلة فاخرة قدت من أسلوب علی مقدار قامات املعاين
منترام فيلبس علی قامة املعنی أو القصة أو الغرض دفعة وصناع هذا القسم
وخيطت من قطعات خي رطا
ر
واملتکفل به فن البيان"(.)7
مهام يکن من أمر فإن النوريس ر
أوال وقبل کل يشء أراد أن يطبق هذه النررية يف تفسي آي القرآن
الکريم؛ ففي املرحلة األولی من مراحل حياته ـ املسمی هوفيها بسعيد القديم ـ وتقري ربا سنة 4241م رشع يف
کتابة مصنفه الشهي يف تفسي القرآن إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز حيث کان يتناول املصحف ويبدأ يف
الرشح دون االستشهاد بغي القرآن يف التفسي( )8وهو يف هذا األثر املبارك يرصح باسم اجلرجاين مرارا()9

ر

ويف املقدمة وقبل أن يرشع يف تفسي الفاحتة يأيت بغاية التأليف ويقول" :إن مقصدنا من هذه اإلشارات تفسي
مجلة من رموز القرآن ألن اإلعجاز يتجلی من نرمه وما اإلعجاز الزاهر إال نقش النرم"(.)10
واجلرجاين نفسه مل يأت بنرريته من ال يشء .ولو استعرضنا فکرة النرم لرأينا بذورها فيام کتبه
النحاة والبالغيون ومللفو کتب إعجاز القرآن .وکذلك نجد من غي العرب َمن عني هبذه الفکرة
کأرسطو يف فن الشعر( .)11وعند ملة اإلسالم بدأت هذه النررية تتطور عرب العصور ،فنجد البحث عند
ابن قتيبة والباقالين وعبد اجلبار املعتزيل واخلطايب ونجد أن عبد القاهر اجلرجاين أفاد مما کتبه هلالء فائدة
کربی( .)12ثم إن النوريس آتاه اهلل خ ريا کث ريا ،فلم ينحرص عمله فيام أتی به اجلرجاين من بيان نررية النرم
-7
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واملسائل البالغية املذکورة يف علم البيان ،هذه املسائل التي بحث عنها اجلرجاين يف کتابيه دالئل اإلعجاز
وأرسار البالغة ،بل حاول أن يوسع هذه النررية باإلتيان بجوانب أخری متعددة ترتبط هبا ،فهو يری أن
النرم القرآين هو الوجه األول واألظهر من وجوه إعجاز القرآن الکريم( )13وهذا النرم له صلة وثيقة
أيضا نرم خاص ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر کل آية
باملقاصد األساسية يف القرآن؛ بل هلذه املقاصد ر
نرام وهکذا بني سورة وسورة ،حتی نستطيع أن نقول إن القرآن ککل
هلا نرم خاص هبا کام أن لکل سورة ر
له نرم ،وإنه نزل لتقرير املقاصد األساسية املذکورة ،فال جتد فيه سور رة وال آي رة وال کلم رة إال وفيها بيان هلذه
املقاصد .وفيام يأيت نبحث عن جوانب هامة من التفسي البالغي عند النوريس ،يمکن أن يقال إهنا تفصيل
لنررية النرم عند اجلرجاين.
-1

نظم املقاصد يف القرآن:
يری النوريس أن القرآن نزل إلثبات مقاصد أساسية هي مقتضی احلکمة اإلهلية وهذه

"العنارص األصلية ،أربعة :التوحيد والنبوة واحلرش والعدالة"( )14واملراد من نرم املقاصد أن القرآن
يتوخی هذه العنارص جمتمعة ال ينفك بعضها عن بعض ،فال جتد سور رة وال آي رة بل وال کلم رة إال وهي
مضمنة هذه العنارص األصلية .فعند النوريس "کام ترتاءی هذه املقاصد األربعة يف کله ،کذلك قد تتجلی
يف سورة سورة بل قد يلمح هبا يف کالم کالم بل قد يرمز إليها يف کلمة کلمة .ألن کل جزء فجزء کاملرآة
ر
متسلسال .وهلذه النکتة ،أعني اشرتاك اجلزء مع الکل،
لکل فکل متصاعدر ا .کام أن يرتاءی يف جزء فجزء
يعرف القرآن املشخص کالکيل ذي اجلزئيات"( .)15ففي کل کلمة من هذا الذکر معنی من التوحيد
والنبوة واحلرش والعدالة ،کام أن القرآن کله صورة واضحة لکل من هذه األمور وملجموع هذه األمور
أيضا .وعلی هذا ليس النرم عند النوريس توخي املعاين النحوية يف اجلمل مع ما فيها من احللل البالغية
ر
أيضا ،وکأنك تری أهنام متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر.
فقط بل هو توخي هذه املقاصد األساسية ر
ثم يف تفسي البسملة واحلمدلة يشي النوريس إلی هذه املنرومة من املقاصد ويقول" :إن قلت:
أرين هذه املقاصد األربعة يف ﮋﭑ ﭒﮊ ويف ﮋﭖ ﭗﮊ ،قلت :ملا أنزل ﮋﭑ ﭒﮊ لتعليم العباد ،کان "قل"
مقدرا فيه ،وهو األم يف تقدير األقوال القرآنية .فعلی هذا تکون يف "قل" إشارة إلی الرسالة ويف ﮋﭑ ﭒﮊ
ر
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رمز إلی األلوهية .ويف تقديم الباء تلويح إلی التوحيد ويف ﮋﭓﮊ تلميح إلی نرام العدالة واإلحسان ويف
ﮋﭔﮊ إيامء إلی احلرش"( .)16وهکذا يشي الی املقاصد األساسية يف احلمدلة" :وکذلك يف ﮋﭖ ﭗﮊ إشارة
أيضا .ألن بالرسل
إلی األلوهية ويف الم االختصاص رمز إلی التوحيد ويف ﮋﭘ ﭙﮊ إيامء إلی العدالة والنبوة ر
تربية نوع البرش ويف ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ ترصيح باحلرش"(.)17
ومن أمثلة هذا النوع من النرم حديث املتقني يف أول سورة البقرة ،حيث يقول عز من قائل:
ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﮊ( .)18فالتقوى عند النوريس ـ ويف مرتبتها األوىل ـ هي التخيل عن السيئات وقد ذکرها القرآن بمراتبها
الثالث ،وهي ترك الرشك ،ثم ترك املعايص ،ثم ترك ما سوى اهلل .ثم تأيت بعد ذلك التحلية وهي فعل
احلسنات إما بالقلب أو القالب أو املال( .)19ففي هذا القول إشارة إىل املقصد األول من املقاصد
األساسية يف القرآن وهو التوحيد .ثم يف ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ...ﮊ رمز إىل أن الرسالة وظيفة
کلف هبا النبي عليه السالم وحتملها بجزئه االختياري ،وإيامء إىل علوه بخدمة جربائيل بالتقديم إليه()20

أيضا "فإن ﮋﭭ ﭮﮊ ترشبت وتلونت فرتشح وترمز بخمس لطائف املناسبات املنعکسة من املقاصد
و ر
اخلمسة املندجمة يف مسألة النبوة املسوقة هلا هذه اآلية .أما املقاصد املندجمة فهي :أن حممدر ا عليه السالم نبي،
وأنه أکمل األنبياء ،وأنه خاتم األنبياء ،وأنه مرسل لکافة األقوام ،وأن رشيعته ناسخة جلميع الرشائع
وجامعة ملحاسنها"( .)21وهکذا يتحدث النوريس عن املقصد الثاين من املقاصد األساسية وهو النبوة .ثم
يف تفسي ﮋﭯ ﭰ ﭱﮊ يقول" :اعلم أن مآل هذه اآلية هو املقصد الرابع من املقاصد األربعة املشهورة وهو
مسألة احلرش .ثم إنا قد استفدنا من نرم القرآن عرشة براهني عليها ،ذکرناها يف کتاب آخر فناسب
تلخيصها هنا .)22("...ويف الربهان العارش من هذه الرباهني الدالة عىل احلرش يشي اإلمام النوريس إىل
أيضا وهي املقصد الثالث من املقاصد األساسية يف القرآن ،بقول" :فاعلم أنا کثيا ما نرى الرامل
العدالة ر
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الفاجر الغدار يف غاية التنعم ،ويمر عمره يف غاية الطيب والراحة .ثم نرى املرلوم الفقي املتدين احلسن
اخللق ينقيض عمره يف غاية الزمحة والذلة واملرلومية ،ثم جييء املوت فيساوي بينهام .وهذه املساواة بال هناية
ترى ظلام .والعدالة واحلکمة اإلهليتان اللتان شهدت عليهام الکائنات منزهتان عن الرلم ،فال بد من جممع
آخر ليى األول جزاءه والثاين ثوابه فيتجىل العدالة اإلهلية"(.)23
وهکذا يبحث النوريس عن نرم املقاصد األساسية يف اجلمالت القرآنية ويثبت جانبا آخر من
إعجاز کالم اهلل .وهو کام أرشنا مل يتم تفسيه للقرآن وکتابه إشارات اإلعجاز يشتمل عىل تفسي الفاحتة
وثالث وثالثني آية من سورة البقرة فقط ،ولو قدر له تکميل تفسيه عىل هذا املنهج ،ألتى بيشء کثي يف
هذا املجال .وألن التفسي عند النوريس عملية متشعبة کثية الوجوه وألنه مل يللف تفس ريا ر
کامال مرتاب رطا
يسي وفق منهج حمدد ،نرى أنه يشي إلی هذا النرم الدائر بني املقاصد إشارات رسيعة من دون کثي
توقف ،ألنه يريد أن يشي إلی کثي مما يف اآليات وال کله من دقائق النکت وبدائع اإلشارات ولکنه يبقي
مفتوحا لآلخرين ،ألن نررته إلی التفسي نررة شمولية وهو يقرتح أن تکون جلنة من کبار العلامء
املجال
ر
املتخصصني تقوم بدراسة مستفيضة شاملة يف کل جوانب القرآن الکريم.
-2

نظم اخليوط املرتابطة دوائر النظم:
ال ينحرص النرم يف نرر النوريس يف اجلمل املنفردة فقط ،والدليل واضح عنده :فالقرآن وإن

اشتمل علی سور والسور علی آيات ،ولکن بام أن هذا الکتاب ينرر إليه ککل يصور لنا املقاصد
األساسية ،ينبغي أن ال تنفصل أجزاؤه .فالسور واآليات کاخلطوط املتشابکة املرتابطة فکل آية کام أهنا
أيضا کل مجلة هلا ارتباط بام
مرتبطة بسابقتها والحقتها ،فکذلك ترتبط بمجموع القرآن ويف آية واحدة ر
أيضا أنواع خمتلفة من النرم املعجز .ففي تفسي سورة الفاحتة يبني
قبلها وبام بعدها ،هذا ويف هيئات اجلمل ر
النوريس هذا النوع من النرم عندما يتحدث عن ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ ،فاآلية هلا ارتباط وثيق باآليات اآلخری
من نفس السورة .يقول" :اعلم أن نرم درر القرآن ليس بخيط واحد بل النرم يف کثي نقوش حتصل من
ظهورا وخفا رء ،ألن أساس اإلعجاز بعد اإلجياز هذا النقش .ر
مثال
نسج خطوط نسب متفاوتة قر ربا وبعدر ا،
ر
ﮋﭫﭬﭭﭮﮊ يناسب :ﮋﭖﭗﮊ ألن النعمة قرينة احلمد .و ﮋﭘ ﭙﮊ ألن کامل الرتبية برتادف النعم .و ﮋﭛ ﭜﮊ

ألن املنعم عليهم أعني األنبياء والشهداء والصاحلني رمحة للعاملني ومثال ظاهر للرمحة .وﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ ألن
برس ﮋﯱ
الدين هوالنعمة الکاملة .و ﮋﭣﮊ ألهنم األئمة يف العبادة .وﮋﭥﮊ ألهنم املوفقون .وﮋﭧﮊ ألهنم األسوة ّ
-23
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ﯱﮊ( .)24وﮋﭨ ﭩﮊ لرهور انحصار الطريق املستقيم يف مسلکهم"(.)25
فالنقش يف عبارة النوريس هذه أعم من أن يکون يف مجلة أو بني مجلة وأخری قريبة منها أو
بعيدة ،بعدها أو قبلها .وهذا ما سامه النوريس يف موضع آخر دوائر النرم؛ يقول "وکذا الکلامت القرآنية
أيضا ميدان نرم واسع مثل ذلك ،کل جتاه اآلخر .وکذا الکالم القرآين وجلمله دوائر نرم کتلك"( .)26ثم
ر
يأيت النورسی يف هذا القام بمثال آخر ،تفسيه فيه يف غاية الروعة واجلامل ،فيقول يف تفسي سورة
اإلخالص يف الکلمة اخلامسة والعرشين" :هذه اآليات اجلليلة فيها ست مجل :ثالث منها مثبتة وثالث
مهنا منفية .تثبت ست مراتب من التوحيد کام ترد ستة أنواع من الرشك .فکل مجلة منها تکون دلي رال
للجمل األخری کام تکون نتيج رة هلا .ألن لکل مجلة معنيني تکون باعتبار أحدمها نتيج رة وباعتبار اآلخر
دلي رال .أي أن سورة اإلخالص تشتمل علی ثالثني سورة [هکذا ثبت يف الکتاب بالسني] من سور
بعضا علی النحو اآليت:
اإلخالص .سور منترمة مرکبة من دالئل يثبت بعضها ر
ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ ألنه (أحد) ألنه (صمد) ألنه (مل يلد) ألنه (مل يولد) ألنه (صمد) ألنه (أحد) ألنه
(هو اهلل) .وکذا( :هو اهلل) فهو (أحد) فهو (صمد) فإذن (مل يلد) فإذن (مل يولد) فإذن ﮋﭘ ﭟﭠ ﭡ ﭢﮊ وهکذا
فقس علی هذا املنوال"(.)27
ويف قوله تعاىل :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ

ﭩﮊ( ،)28يشي النوريس إىل هذا النوع من النرم املوجود يف القرآن الکريم ويقول" :اعلم أن وجه نرم هذه
اآلية بام قبلها هو :أن اهلل تعاىل ملا ذکر األوىل من اجلنايات الناشئة عن نفاقهم وهي ظلمهم أنفسهم
وجتاوزهم عىل حقوق اهلل تعاىل بنتائجها املتسلسلة املذکورة ،عقبها بثانية اجلنايات ،وهي جتاوزهم عىل
حقوق العباد وإيقاعهم الفساد بينهم مع تفرعاهتا ...ثم إن "إذا قيل" کام أنه مربوط باعتبار القصة بـ:
"يقول" يف ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ وباعتبار املآل بـ" :خيادعون" ،کذلك يرتبط باعتبار نفسه بـ" :يکذبون".
وتغي األسلوب من احلملية اىل الرشطية أمارة و رمز خفي إىل مقدر بينهام کأنه يقول" :هلم عذاب أليم بام
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کانوا يکذبون ،إذ إذا کذبوا فتنوا ،وإذا فتنوا أفسدوا ،وإذا نوصحوا مل يقبلوا ،وإذا قيل هلم ال تفسدوا ...
إلخ"(.)29
هذا بالنسبة إىل اخليط الرابط هلذه اآلية بام قبلها ،ثم يشي النوريس إىل اخليوط املوجودة بني
اجلمل يف اآلية ويقول" :وأما وجه النرم بني اجلمل الرصحية والضمنية يف هذه اآلية :فهوعني النرم
والربط يف ما أمثل لك وهو :أنك إذا رأيت أحدر ا يسلك يف طريق تنجر إىل هالکه ،ر
فأوال تنصحه ر
قائال له:
مذهبك هذا ينهار بك يف البوار فتجنب .وإن مل ينته بنهاه تعود عليه بالزجر والنهي والنعي وتليد هنيك
وتديمه يف ذهنه إما بتخويفه بنفرة العموم ،وإما برتقيق قلبه بالشفقة اجلنسية کام سيأتيك بياهنام .فإن کان
مرصا ألد راک ربا متن اجلهل املرکب فهو ال يسکت بل يدافع عن نفسه ،کام
ذلك الشخص متعن رتا
ر
جلوجا ر
صالحا ،إذ اإلنسانية ال ختىل أن ترکب الفساد من حيث هو فساد .ثم
هوشأن کل مفسد يرى فساده
ر
يستدل ويدعي بأن طريقي هذا حق ،ومعلوم أنه کذلك ،فال حق لك يف النصيحة فال احتياج إىل
نصيحتك .بل أنت حمتاج إىل التعلم .فام السبيل السوي إال سبيلنا ،فال تعرض بوجود طريق أصوب .وإن
کان ذلك الشخص اللجوج ذا الوجهني يکون کالمه ذا اللسانني ،يداري الناصح إللزامه بوجه ،ويتحفظ
ظاهرا کام تطلب وباطنرا کام أعتقد .ثم من شأنه تأييد و تأکيد دعواه
عىل مسلکه بآخر فيقول :أنا مصلح أي
ر
حلا اآلن بعد فسادي قبل .ثم إذا کان ذلك الشخص
بأن الصالح من صفتي املستمرة ،ال أين کنت صا ر
مرصا يف نرش مذهبه ،وترويج مسلکه ،وتزييف ناصحه وتعريض أهل احلق هبذه
متمر ردا
ر
متنمرا و ر
الدرجة،ظهر أنه ال جيدي له دواء ،ومل يبق إال آخر الدواء أعني :املعاجلة لعدم الرساية وما هذه املعاجلة إال
تنبيه الناس وإعالمهم بأنه مفسد ال صالح فيه ،إذ ال يستعمل عقله وال يستخدم شعوره حتى حيس هبذا
اليشء الراهر املحسوس"(.)30
و من التفسي الرائع يف بيان هذا النوع من النرم القرآين عند النوريس ،حديثه عن قوله تعاىل:
ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ إىل قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛﮊ( .)31فإنه يتحدث عن اخليوط املرتابطة
املوجودة ههنا ،فاآلية مرتبطة ومتصلة بام قبلها وبام بعدها وبمجموع القرآن .يقول النوريس" :وأما نرمها
بالنرر إىل لواحقها فاعلم أن القرآن ملا مثل بالذباب والعنکبوت وبحث عن النمل والنحل انتهز الفرص َة ـ
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لالعرتاض ـ اليهود وأهل النفاق والرشك فتحمقوا وقالوا :أيتنزل اهلل تعاىل مع عرمته إىل البحث عن هذه
األمور اخلسيسة التي يستحي من بحثها أهل الکامل؟ فرضب القرآن هبذه اآلية رض ربا عىل أفواههم .وأما
نرمها بالقياس إىل سوابقها ،فاعلم أن القرآن ملا أثبت النبوة باإلعجاز ،واإلعجاز بالتحدي ،والتحدي
بسکوهتم .وکذلك أثبت يف رأس السورة أن القرآن مشتمل عىل صفات عالية ومزايا کاملة ال جتتمع يف
کالم؛ سکتوا يف نقطة التحدي حتى مل ينبض هلم عرق عصبية لکن اعرتضوا وغالطوا يف نقطة کامله وقالوا
إن التمثيل يف أمثال ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ و ﮋﭫ ﭬ ﭭﮊ من األمور العادية سبب لنزالة درجة الکالم فيشبه
حجرا وأفحمهم هبذه اآلية"(.)32
املحاورة العادية بني الناس .فالقرآن ألقمهم
ر
ثم يأيت النوريس برشح مفصل لبيان شبهات املنکرين وأوهامهم املتسلسلة التي مبناها
مغالطات .وبعد ذلك يأيت برشح واف لبيان النرم املوجود بني اجلمل مبينرا "أن کل واحدة من هذه اجلمل
کام أهنا کشافة لسابقتها ،کذلك مفرسة بالحقتها کأهنا دليل للسابقة ،نتيجة لالحقة"(.)33
فانرر کيف نسج النوريس من هذه اخلطوط املعنوية من املناسبات واالرتباطات هذا النقش
اإلعجازي الرائع الذي يبهر العقول وحييها ويغرق احلواس واإلحساس يف بحر مجالية القرآن .ويأيت
النوريس بأمثلة أخری من هذا القبيل( ،)34کل ذلك مبني علی هذا الوجه املعجز الذي يراه النوريس
الوجه األول واألهم يف إعجاز القرآن .ثم إن هذا النقش املنسوج من اخليوط املتداخلة املتشابکة ليس
َ
النقش البسيط املوجود يف مجلة واحدة من دون نرر إلی غيها ،والنوريس يشي إلی هذه املسألة
ذلك
إشارة خاطفة حينام يقول" :ألن أساس اإلعجاز بعد اإلجياز هذا النقش"( ،)35فالنقش ههنا يف املرتبة
الثانية بعد اإلجياز .ويقول يف حمل آخر ..." :إشارة إلی هناية اإلجياز الذي هوثاين أسايس اإلعجاز"()36

واألساس األول هناك نقش النرم املوجود يف اجلمل والعبارات .ومعلوم أن ذلك ،نقش بسيط بالنسبة
حسن نررية اجلرجاين وهذا هومعنی اإلکامل.
إلی نرم اخليوط املرتابطة .فال خيفی أن النوريس أتم و ّ
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قد خصص النوريس لبيان هذا النرم ومزية إعجازه مبح رثا يف الكلامت وأشار إلی أنه اضطر إلی
االختصار واإلمجال ،ولوأراد الستطاع أن يأيت بأکثر من هذا.
ر
ر
اخلالصات ،يری يف کل
الفذلکات و
أيضا،
فهو سمی أواخر اآليات بام فيها الفواصل القرآنية ر
رسا عري رام وأسلو ربا بدي رعا .ثم قسم هذه الفذلکات القرآنية إلی ثالثة أقسام ،ألهنا إما تتضمن األسامء
منها ر
احلسنی أو معناها وإما حتيل قضاياها إلی العقل وحتثه إلی التفکر والتدبر فيها ،وإما تتضمن قاعدة کلية
()37
عرش إشارات يأيت فيها
من مقاصد القرآن فتليد هبا اآلية وتلکدها  .ثم يذکر لبيان هذه األقسامَ ،

بأمثلة قرآنية خمتلفة کل ذلك باإلمجال ـ علی حسب قوله ـ وال يرتدد يف أن يقول :إن أکثر هذه اإلشارات
العرش جتتمع يف أکثر اآليات م رعا مکونة ر
نقشا إعجاز ريا حقيق ريا.
-3 :1

الفذلكات املضمنة األسامء احلسنی أو معناها:
هذا القسم يشتمل علی اآليات التي تتحدث عن أفعال الصانع وتعرضها علی أنرار البرش يف

فقرات خمتلفة ثم تلفها وتطوهيا يف اخلالصة ضمن األسامء اإلهلية ،فاألسامء اإلهلية توجز األفعال وجتملها.
وربام تتحدث اآلية عن نرام املخلوقات ثم يف اخلالصة تکون األسامء اإلهلية مراهرها .وقد تشي اآلية
إلی اجلزئيات املعرضة للتغي والتي تکون مناط خمتلف الکيفيات واألحوال ثم ألجل حتويلها إلی حقائق
ثابتة يقيدها وجيملها باألسامء اإلهلية( )38وهکذا يأيت النوريس بأرسار خمتلفة من هذا القبيل.
ومن أمثلة هذا القسم :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯱ

ﯦ ﯧ ﯱ ﯱ ﯱ ﯱ ﯱ ﯱ

ﯱﯱ ﯱ ﯱﯱ ﯱ ﯱ ﯱﯱ ﯱ ﯱ ﯱ ﯱﯼ ﯽ ي ﯿ ﯱ ﯱﯱ ﯱ ﯱﮊ( .)39فإهنا أوال

تسأل عن الذي هيأ السامء واألرض وجعلها خمازن الرزق ثم عن مالك األسامع واألبصار ثم عن املحيي
املميت ثم عن املدبر أمور الکائنات وشلون هذا الکون العريم .ويعلم اإلنسان أن ليس هناك غي اهلل
القادر وهم مضطرون ألن يقولوا "اهلل" .ثم يف الفذلکة يأيت القرآن بخالصة املقال ويقول :ﮋﯱ ﯱ ﯱ

ﯱﮊ؛ أي أنه يري منبع تلك الترصفات العريمة ومصدرها بذکر األسامء اإلهلية :اهلل ،الرب ،احلق(.)40
ويف اآلية التالية يذکر اهلل تبارك وتعاىل املخلوقات اإلهلية مرتبة برتتيب معني ،ثم يبني به أن يف
-37
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املخلوقات نراما وميزانا يريان ثمرة املخلوقات .وکأنه يضفي نوعا من الشفافية والسطوع عىل املخلوقات
التي ترهر األسامء اإلهلية املتجلية فيها ،فکأن تلك املخلوقات املذکورة ألفاظ وهذه األسامء معانيها ،أو أهنا
ثمرات وهذه األسامء نواها أو لباهبا ،يقول تبارك وتعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ه ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ( .)41فإنه بعد ذکر هذه
األطوار العجيبة واملراحل املنترمة أتى بالثمرة واللب .والنوريس ينقل عن اآللويس أن أحد کتاب الوحي
أيضا؟(.)42
کان يکتب ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ فذهب به الرن إىل أن يقول :أأوحي إيل ر
أيضا "آية الکريس" ،فإهنا تأيت بعرش مجل متثل عرش طبقات من التوحيد يف
ومن هذا القبيل ر
أشکال خمتلفة وتثبتها .وبعد ذلك تقطع قطعا کليا بقوة صارمة عرق الرشك ومداخلة غي اهلل بـ :ﮋﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﮊ( .)43وألن يف هذه اآلية جتليات عريمة وحقائق إهلية ختمت باسم دال عىل تلك

العرمة( :)44ﮋﯱ ﯼ ﯽﮊ.
ويتحدث النوريس عن نوع آخر من هذه الفذلکات ،ويقول :إن القرآن الکريم قد يذکر بعضا
من املقاصد اجلزئية ،ثم ألجل أن حيول تلك اجلزئيات إىل قاعدة کلية وجييل األذهان فيها يثبت ذلك
املقصد اجلزئي ويقرره ويلکده باألسامء احلسنى التي هي قاعدة کلية(.)45
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ

ﭣﮊ( .)46فألجل جعل هذا املقصد اجلزئي کليا تفيد اآلية بأن الذي يسمع أدنى حادثة من املخلوقات
ويراها ،يلزم أن يکون ذلك الذي يسمع کل يشء ويراه ،وهواملنزه عن املمکنات.
-3 :2

الفذلكات املضمنة اإلحالة إلی العقل واحلث علی التفكر:
واآلية إذا کانت من هذا القبيل إما تتحدث عن أفعال الصانع اجلليل ومنسوجات الصنعة

اإلهلية وإما تذکر اجلزئيات املادية املعرضة للتغي والتي تکون مناط خمتلف الکيفيات واألحوال وما إلی
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ذلك من اإلشارات الکونية والربکات اإلهلية ،ثم تأيت الفذلکة تسوق العقل إلی اکتناه حقائق الصنعة
اإلهلية أو حتول اجلزئيات املادية إلی حقائق ثابتة وتدعوالعقل إلی االعتبار والتفکر فيها.
ومن أمثلة هذا النوع :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ه ﮪ ﮭ
ﮗ ﮘ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮮﮊ( .)47يقول النوريس يف تفسي اآليات" :تعرض هذه اآليات الکريمة أن اهلل تعالی جعل الشاة واملعز

والبقر واإلبل وأمثاهلا عن املخلوقات ينابيع خالصة زکية لذيذة تدفق احلليب ،وجعل سبحانه العنب
والتمر وأمثاهلا أطبا رقا من النعمة وجفا رنا لطيفة لذيذة .کام جعل من أمثال النحل التي هي معجزة من
َ
العسل الذي فيه شفاء للناس ،إلی جانب لذته وحالوته .ويف خامتة املطاف حتث اآليات
معجزات القدرة،
علی التفکر واالعتبار وقياس غيها عليها بـ :ﮋﮩ ﮪ ه ﮪ ﮭ ﮮﮊ(.)48
أيضا ،قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ومن أمثلة هذا النوع ر

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( .)49يقول النوريس يف
توضيح هذه اآلية الکريمة" :يذکر القرآن يف هذه اآليات ما يف خلق الساموات واألرض من جتيل سلطنة
األلوهية الذي يرهر جتيل کامل قدرته سبحانه وعرمة ربوبيته ويشهد عىل وحدانيته ويذکر جتيل الربوبية يف
اختالف الليل والنهار وجتيل الرمحة بتسخي السفينة وجرياهنا يف البحر التي هي من الوسائل العرمى
للحياة االجتامعية وجتيل عرمة القدرة يف إنزال املاء الباعث عىل احلياة من السامء إىل األرض امليتة وإحيائها
مع طوائفها التي تزيد عىل مئات اآلالف ...وهکذا بعد رسد منسوجات الصنعة اإلهلية يسوق العقل إىل
اکتناه حقائقها تفصيال فيقول :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﮊ آخذا بزمام العقل إىل التدبر موقرا إياه إىل التفکر"(.)50
-3 :3

الفذلكات املضمنة مقاصد القرآن األساسية:
ونرم الفذلکة ههنا يتالزم ويعانق نرم املقاصد .فالفذلکة بام أهنا آية أو جزء آية ،تتوخی يف

نرام آخر .فعلی سبيل املثال "إن القرآن الکريم قد يذکر من
نرام ،وبام أهنا خالصة فقرات ،تتوخی ر
نفسها ر
أفعال اهلل الدنيوية العجيبة والبديعة کي يعهد األذهان للتصديق وحيرض القلوب لإليامن بأفعاله املعجزة يف
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اآلخرة أو أنه يصور األفعال اإلهلية العجيبة التي ستحدث يف املستقبل واآلخرة بشکل جيعلنا نقنع ونطمئن
إليه بام نشاهده من نرائرها العديدة"( .)51ثم بعد ذلك يرصح باملقصد األسايس ـ وهو احلرش ـ يف
اخلالصة کنتيجة لدالئل متعددة منرمة .مثال هذا القسم ﮋﮈ ﮉ

ﮊ

ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ( )52إلی آخر سورة "يس" ففيها دالئل وبراهني مسوقة إلثبات قضية احلرش .فإهنا هت نيئ األذهان
وحترض القلوب حتی تأيت الفذلکة وتقول ﮋﯱ ﯱﮊ .فالبحث عن النشأة األولی واإلشارة إلی آالء اهلل
وإحسانه وإلی أنه ال يمکن أن يعجز عن إحياء اإلنسان وإماتتهَ ،من خلق الکون وأعطی اآلالء و ....کل
ذلك دليل واضح وبرهان ساطع علی احلرش(.)53
أيضا ،قوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ
ومن أمثلة هذا النوع ر
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ( )54إىل قوله :ﮋ

ﮖﮊ( .)55فإن اهلل تبارك وتعاىل بعد أن يبسط أفعال الصانع اجلليل ويفرش آثاره أمام

النرر ،يستنتج منها احلرش الذي هو يوم الفصل(.)56
ومن اجلدير باإلشارة أن النرم احلاکم علی الفذلکات کام أنه ليس داخل ريا وبسيطا ،ال ينحرص
أيضا .أي "ال تنرر إلی تلك اآلية التي هي فيها فقط ،بل تنرر إلی جمموع
يف خط واحد وخيط منفصل ر
القصة بل متام السورة بل إلی مجيع القرآن ،لتساند اآليات وتالحرها وتناظرها"( .)57فال بد أن ننرر إلی
هذا النرم ضمن دائرة ،بل دوائر متعددة متشابکة ،فاخلواتيم القرآنية تليد اآلية ر
أوال وقبل کل يشء ،ثم
تأخذ بيد املخاطب لتخرجها من تشتت اجلزئيات وتدخلها مستقر الکليات لينرر بعني اليقني إلی تلك
املقاصد األساسية املوجودة يف القرآن ککل ال ينفصل وال يتجزأ.
-4

التكرار يف دوائر النظم:
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املختلفة والتقسيامت املتعددة ،إذ أهنا متوجهة إلی املطاعن الواردة علی القرآن الکريم غال ربا( .)58ولعل
الزخمرشي يف تفسي اآليتني :ﮋﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ

ﮑﮊ( ،)59أمجل أهم

اآلراء املذکورة للمفرسين حينام قال" :فإن قلت :کيف کرر يف هذه السورة يف أول کل قصة وآخرها ما
کرر؟ قلت :کل قصة منها کتنزيل برأسه وفيها من االعتبار مثل ما يف غيها .فکانت کل واحدة منها تديل
بحق يف أن تفتتح بام افتتحت به صاحبتها وأن ختتتم بام اختتمت به .وألن يف التکرير تقري ررا للمعاين يف
األنفس وتثبي رتا هلا يف الصدور .أال تری أنه ال طريق إلی حتفظ العلوم إال ترديد ما يراد حتفره منها ،وکلام
زاد ترديده کان أمکن له يف القلب وأرسخ يف الفهم وأثبت للذکر وأبعد من النسيان ،وألن هذه القصص
طرقت هبا آذان وقر عن اإلنصات للحق ،وقلوب غلف عن تدبره ،فکوثرت بالوعظ والتذکي وروجعت
بالرتديد والتکرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنرا أو يصقل ر
فهام قد
عقال طال عهده بالصقل أو جيلو ر
غطی عليه تراکم الصدأ"(.)60
أثرا من القدماء يف حديثه عن التکرار فإنه يقول يف املعجزات
وال شك أن النوريس کان مت ر
األمحدية" :اعلم أن القرآن ألنه کتاب ذکر وکتاب دعاء وکتاب دعوة ،يکون تکراره أحسن وأبلغ بل ألزم
وليس کام ظنه القارصون ،إذ الذکر يکرر والدعاء يردد والدعوة تلکد .إذ يف تکرير الذکر تنوير ويف ترديد
الدعاء تقرير ويف تکرار الدعوة تأکيد ...فتکرار اآليات والکلامت إذن للداللة علی تکرر االحتياج
ولإلشارة إلی شدة االحتياج إليها ولتنبيه عرق االحتياج وإيقاظه ،وللتشويق علی االحتياج ولتحريك
اشتهاء االحتياج إلی تلك األغذية املعنوية(.)61
وال بد أن نشي إلی أن النوريس جيعل التکرار أحيا رنا ضمن دوائر النرم املتشابکة .فاآلية
الکريمة ﮋﮍ ﮎ ﮏ

-58

ﮐ

ﮑﮊ تتکرر ثامين مرات يف سورة الشعراء ،وواضح أهنا من الفذلکات

ينرر عىل سبيل املثال :حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم العلوي اليمني ،الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم
حقائق اإلعجاز ،مطبعة املقتطف ،القاهرة4241 ،م ،املجلد الثالث ،ص .115-111
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واخلالصات القرآنية والشك أهنا تبني لنا حقيقة ـ بل حقائق ـ کلام أتت بعد بيان قصص األنبياء وتقول
لنا" :إن مرامل أقوامهم متس الغاية من اخللق وتتعرض إلی عرمة الربوبية املطلقة فتقتيض العزة الربانية
عذاب تلك األقوام الراملة مثلام تقتيض الرمحة اإلهلية نجاة األنبياء عليهم السالم .فلو تکررت هذه اآلية
ألوف املرات ملا انقضت احلاجة والشوق إليها ،فالتکرار هنا بالغة راقية ذات إعجاز وإجياز"(.)62
وکذا اآلية الکريمة :ﮋﮪ ه ﮪ ﮭﮊ املکررة يف سورة الرمحن واآلية الکريمة :ﮋﯦ ﯧ

ﯱﮊ

املکررة يف سورة املرسالت .فاالحتياج ـ يف نررة النوريس ـ هو الدليل األهم للتکرار يف القرآن ،املرتبط
مبارشا بتوخي املعاين يف سياق النص القرآين وکام رأينا أن کث ريا من هذه اآليات املکررة يف القرآن يعد من
ر
أيضا التي تشد برباط وثيق بام قبلها وبخيوط أخری بسائر اآليات يف السورة بل يف کل
الفذلکات القرآنية ر
القرآن .والنوريس يری أن للتکرار جهات ومقامات خمتلفة ،ونرم التکرار له عالقة وثيقة مع نرم املقاصد
يف القرآن بل يتالزمان ويتحدان .فـ" :يف البسملة جهات من االستعانة والتربك واملوضوعية بل الغايتية
أيضا فيها مقامات کمقام التوحيد ومقام التنزيه ومقام الثناء ومقام
والفهرستية للنقط األساسية يف القرآن و ر
أيضا فيها أحکام ضمنية ،کاإلشارة إلی التوحيد والنبوة
اجلالل واجلامل ومقام اإلحسان وغيها .و ر
واحلرش والعدل ،أعني املقاصد األربعة املشهورة مع أن يف أکثر السور يکون املقصود بالذات واحدر ا منها
والباقي استطراد ريا"(.)63
هذا وفحوی کالم النوريس( )64يدل علی أن ال تکرار يف القرآن حقيقة .فإذا اختلفت املقامات
والوجوه ،ختتلف املعاين .وکل ما نری من األلفاظ املکررة يتوخی معنی معينرا واق رعا يف سلسلة نرم املعاين.
وحتی القصص املکررة يف القرآن هلا الوجوه املختلفة واألغراض املتفاوتة" :فإن قصة موسی أجدی من
تفاريق العصا أخذها القرآن بيدها البيضاء فضة فصاغتها ذه ربا ،فخرت سحرة البيان ساجدين
لبالغته"(.)65
-5
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يعد هذا املصطلح من أهم املفاهيم املذکورة يف إشارات اإلعجاز والذي مل يسبق إليه أحد قبل
أيضا ،فإن عنوان الکتاب ر
کامال هو :إشارات
النوريس .ولعله کان
مهام من وجوه التسمية لکتابه ر
ر
وجها ر
اإلعجازيف مظان اإلجياز ،فاإلجياز ـ کام علمنا ـ له دور هام يف املنهج التفسيی املتکامل عند النوريس ويأيت
يف املرتبة الثانية بعد النرم يف وجوه اإلعجاز عنده.
واملراد من إرسال النرم ،أن القرآن يف کثي من العبارات مل يضع أمارة علی وجه خاص من
نررا الختالف أحوال املخاطبني .يقول النوريس" :اعلم أن القرآن أرسل النرم أي مل
وجوه الرتاکيب ر
وجها من وجوه الرتاکيب يف کثي من أمثال هذه اآلية لرس لطيف هو منشأ اإلجياز الذي
يعني بوضع أمارة ر
هومنشأ اإلعجاز ،وهو أن البالغة هي مطابقة مقتضی احلال ،واحلال أن املخاطبني بالقرآن علی طبقات
متفاوتة ويف أعصار خمتلفة .فلمراعاة هذه الطبقات ،وملجاورة هذه األعصار ،ليستفيد خماطب کل نوع
ما قدّ ر له من حصته ،حذف القرآن يف کثي للتعميم والتوزيع ،وأطلق يف کثي للتشميل والتقسيم ،وأرسل
النرم يف کثي لتکثي الوجوه وتضمني االحتامالت املستحسنة يف نرر البالغة واملقبولة عند العلم العريب
ليفيض علی کل ذهن بمقدار ذوقه"(.)66
فکل آية يف القرآن ـ کام أرشنا إليه ساب رقا ـ مرتبط بسابقتها ويف کثي من اآليات تعترب يف هذا
االرتباط خيوط متعددة مناسبة ولکن من دون وضع أمارات وعالمات ،رعاية جلانب اإلجياز الذي يالزم
النرم يف مجيع األحوال .ففي تفسي آية :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ( ،)67اعترب النوريس
يف عالقتها بسابقتها أربعة أوجه :التخصيص بعد التعميم والتنصيص والتلويح والتفصيل بعد اإلمجال.
يقول" :ثم إن وجه نرم هذه اآلية بسابقتها :التخصيص بعد التعميم ليعلن علی رؤوس األشهاد رشف
َمن آمن رمن أهل الکتاب وليد يد استغناء أهله يف أفواههم وليأخذ يد أمثال "عبداهلل بن سالم" ويشوق
قسمي املتقني للترصيح بشمول هداية القرآن لکافة األمم.
غيه ألن يأتم به .و ر
أيضا التنصيص علی َ
أيضا التفصيل بعد اإلمجال لرشح أرکان اإليامن
والتلويح لعموم رسالة حممد عليه السالم لقاطبة امللل .و ر
املندجمة يف صدف ﮋﭞ ﭟﮊ إذ دل علی الکتب والقيامة رصاح رة وعلی الرسل واملالئکة ضمنرا"(.)68
فليعترب کل خماطب ماشاء مما يليق بحاله من هذه االعتبارات املختلفة.
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وهکذا نری إشارات أخرى إلی هذا األمر ـ وإن کان تفسي النوريس للقرآن ال يتجاوز سورة
الفاحتة وثالثا وثالثني آية من البقرة ـ ففي آية :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( )69أشار إلی أن هذا
االستيناف يمکن أن يکون جوا ربا لثالثة أسئلة مقدرة :السلال عن املثال والسلال عن العلة والسلال عن
نتيجة اهلداية وثمرهتا والنعمة واللذة فيها(.)70
خامتة البحث:
يمکن أن نلخص نتائج هذا البحث فيام ييل:
-4

يقوم منهج بديع الزمان النوريس يف التفسي وبيان إعجاز القرآن علی أساس نررية النرم التي
اخرتعها اجلرجاين .فحاول تطبيقها يف تفسي اآليات يف کتابه القيم إشارات اإلعجاز واجتهت
أيضا يف تفصيل هذه النررية حتی نستطيع أن نقول إهنا عنده أحسن وأتم مما عند
جهوده ر
اجلرجاين.

-9

ربط النوريس نررية النرم يف القرآن بنرم املقاصد .فالقرآن نزل إلثبات مقاصد أساسية
وعنارص أصلية هي :التوحيد والنبوة واحلرش والعدالة؛ والقرآن يتوخی هذه املقاصد جمتمعة
من دون انفکاك يف کل اآليات والسور .فنرم املعاين عنده يتالزم نرم املقاصد.

-1

النرم القرآين عند النوريس ال ينحرص يف خيط واحد فقط ،بل هو نقوش حتصل من نسج
خطوط متشابکة قر ربا وبعدر ا .فاآلية هلا ارتباط وثيق بسابقتها کام هلا ارتباطات بسائر اآلي من
نفس السورة.

-1

رسا عري رام وأسلو ربا بدي رعا .فهي من جانب تتضمن
إن للفواصل القرآنية ـ يف االجتاه النوريس ـ ر
املقاصد األساسية يف القرآن ،ومن جانب آخر تدخل يف دوائر متشابکة من النرم القرآين.

-5

يری النوريس أن للتکرار جهات ومقامات خمتلفة ،ونرم التکرار له عالقة وثيقة مع نرم املقاصد
يف القرآن .وکل ما نری من األلفاظ املکررة يتوخی معنی معينرا واق رعا يف سلسة نرم املعاين.
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يعد "إرسال النرم" من املصطلحات اجلديدة يف کتاب إشارات اإلعجاز بمعنی أن القرآن مل
يضع أمارة علی وجه خاص من وجوه الرتاکيب يف کثي من اآليات الکريمة نر ررا الختالف
أحوال املخاطبني .فأوجز القرآن وحذف ليتبادر ذهن کل خماطب إلی ما يليق بحاله .فنستطيع
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وجوها خمتلف رة.
أن نقدر يف نرم آية وارتباطها مع سابقتها
ر

****
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