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المقدمة
إن االطالع على مناهج المفسرين ( قدماء ومحدثين) جم الفوائد  ,شريف الغايةة  ,إذ يرشةداا
الى أحوال الماضين من األمة اإلسالمية في أخالقهم وسيرهم وكتاباتهم  ,وبذلك تتم فائةد االقتةداء
بهم لمن يرومه في أحوال الدين والدايا.
ودراسةةا السةةابقين فةةي حقيقةةة إعجةةاز القةةرآن كثيةةر ومتنوعةةة ,مبثوثةةة ومتفرقةةة فةةي كت ة
التفسير واإلعجاز والبالغة ,يسةتقر منهةا النةارر فةي الغالة أدق قةوااين العةر والعربيةة  ,فةي
استقامة لغتهم وشرفها  ,واحتفالهم بها وامتالك صناعة العربية قد يتطل العمةر كلةه مةن اإلاسةان
الذ يطلبها  ,وهو مع ذلك ال يصل إالا الى اليسير منها  ,وهذا اليسير قةد يمنحةه عةآآ وشةرف بةين
قومه  .والقرآن الكريم أعظم المعجآا التي جاء بها ابينا الكريم محمد (ص) ,
وهذا البحث يهدف إلى الكشةف عةن شخصةية قرآايةة معاصةر  ,وإماطةة اللثةام عةن جهةود
متميآ في بيان إعجاز القرآن بأسلو علمي رصين  ,وذلةك بعةر حسةن للموضةوعا مبتعةدآ
عن التعقيدا واالطاال .
ذلةةك هةةو السةةيد الخةةوئي ( صةةاح التحقي ة والتةةدقي ) و القط ة الةةذ دار حولةةه الحركةةة
العلمية في النجف االشرف .وكتابه (البيان في تفسير القرآن) من التفاسير الموضوعية المعاصر
 ,وهو على صغر حجمه إال أاه غني بأفكاره وطروحاته العلميةة ومناقشةاته المستفيضةة  ,عةر
فيه المؤلف أهم الموضوعا التي تمس جوهر اإلسالم .
و أولى هذه الموضوعا هو موضوع إعجاز القرآن الكريم وحقيقته وتحديداتةه إذ كشةف
عما في القرآن من معارف وعلةوم وأسةرار تشةريعية وكوايةة  ,فضةال عةن إعجةازه فةي األسةلو
البليغ الذ عجآ البشر عن مجاراتةه ,واإلخبةار بالغية  ,والوقةوف ضةد األوهةام والشةبها التةي
أثير حول القرآن ,والدفاع عن القرآن برد االختالف والتناقض وبيان سر خلوده وشموله .
وأوضح حكمةة تنةوع المعجةآ وعةر أقسةامها  ,بعةد أن شةر معنةى اإلعجةاز فةي اللغةة
واالصطال  ,وبين معجآ النبي محمد (ص) وشروطها .

توطئــــــــة
مضمون كالم السيد كمةال الحيةدر بةأن القةرآن الكةريم ينفةرد بمآيةة خاصةة ال تتةوافر فةي
غيره من معجآا األابياء والرساال السةماوية ,ذلةك ااةه يمثةل المعجةآ التةي تسةتند إليهةا النبةو
الخاتمة ,األمر الذ يعني ان القرآن ينبغي ان يكون معجآ علةى مةدا الآمةان والةدهور الةى يةوم
القيامة ,أ أاه خالد في إعجازه ,وهذا بخالفه في المعجآا التي جاء بها األابياء السةابقون للنبةي
محمد( )إذ كاات معجآاتهم محدود بأزمنتهم ال تتوافر على صفة الخلود التي ثبتت للقرآن.
في ضوء ذلك ,البد من اثبا اإلعجاز القرآاي في خضم هذه التحوال الهائلة التي يشةهدها
المجتمع اإلاسااي وعلةى مسةتويا العلةوم والثقافةا كافةة التةي يآخةر بهةا الفكةر البشةر  .فكيةف
اثبت أن القرآن الذ أاآل قبل أربعة عشر قراا على رجل أ امي يبقةى معجةآا حتةى عصةراا الةذ
تفجر فيه براكين العلةم وأخرجةت العقةول كنوزهةا ,وهيمنةت فيةه قةوا اإلاسةان وإدراكاتةه علةى
العالم ,فبدا أمامها وكأاه قرية صغير يتم الةتحكم بهةا مةن خةالل مجموعةة مةن األجهةآ المحمولةة
الصغير واألزرار االلكترواية الناعمة.
اعم لقد اعجآ القرآن بلغاء قريش وفصحاءها ببالغته وأسلو بيااه ,وتحةداهم علةى اإلتيةان
ببعضه غير مر  ,ولم ينقل لنا التاريخ أاهم واجهوا هذا التحد واجحوا في مقابلته ,إال أانا ال افهم
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في هذا الوقت وفةي المسةتقبل القةادم لسةنا ببلغةاء قةريش وال فصةحائها حتةى أانةا قةد ال افهةم معنةى
القصائد العربية القديمة إال بالرجوع الى معاجم اللغة وكت األد .
بةل يةآداد األمةر صةعوبة بالنسةبة الةى التحةد ببالغةة القةرآن وفصةاحته وبيااةه لألمةم غيةر
الناطقةةة بالعربيةةة .أمةةام هةةذه المفارقةةا البةةد مةةن التمةةا الوجةةوه الصةةحيحة التةةي تضةةطلع بمهمةةة
إعجةةةاز القةةةرآن( ,)1والغةةةر ((إامةةةا هةةةو بيةةةان لطةةةائف اإلعجةةةاز ,وإدراك دقائقةةةه ,واسةةةتنها
عجائبه))( )2وأاه كتا سماو تعجآ القوا البشر ية عن اإلتيان بمثله مهما طال الآمن وترامةت
الدهور  ,وال يمكن حتى لألاس والجن أن يأتوا بمثله ولو كةان بعضةهم لةبعض رهيةرا (( .فةالقرآن
معجآ في تاريخه دون سائر الكت  ,ومعجآ فةي أثةره اإلاسةااي ,ومعجةآ كةذلك فةي حقائقةه ,وهةذه
وجوه عامة ال تخالف الفطر اإلاسااية في شيء))( .)3وملحظ مهم جةدا أذكةره هنةا هةو أن الكتة
السماوية التي اآلت لهداية البشةرية فةي جميةع األزمةان ,لةم يكتة عنهةا بهةذا الحجةم العظةيم مثلمةا
كت ة عةةن القةةرآن الكةةريم ومةةن شةةتى الةةديااا  .ولعمةةر إن فةةي ذلةةك سةةرا عظيمةةا ,ولةةذلك قةةالوا
((التفنى عجائبه ,وال يخل على كثر الرد))(.)4

حقيقة االعجاز وتحديداته عند السيد الخوئي
عر

السيد الخوئي جملة من وجوه اإلعجاز في تفسيره (البيان) أوجآها باآلتي

معجآ البيان وبالغة القرآن
وهةةذا الوجةةه مةةن أدق الوجةةوه التةةي ذكرهةةا المفسةةرون فةةي قضةةية اإلعجةةاز ,وهةةو ((خيةةر
المعجآا )) الذ ((شابه أرقى فنون العصر)) الذ عاش فيه العر آاذاك.
وقد توسع السيد الخوئي( )5في بيان أهمية هذا الوجه بعرضه الجوااة التاريخيةة الحتفةال العةر
قديما بشؤون األد وفنواه وبراعتهم في البالغة ,وامتيازهم بالفصاحة ,حتى بلغوا الذرو في كل
ذلك ,وعقدوا النواد وأقاموا في أسواقهم المشهور مباريا الشعر والخطابةة ((وقةد فخمةوا علةم
الشةةعر وأبةةدوا فيةةه العجائة وكةةان ميةةدان القةةوم إذا تجةةاروا فةةي الفصةةاحة والبيةةان ,وتنةةازعوا فيهةةا
قص الرهان))(.)6
قال حازم القرطةاجني ((إن اإلعجةاز فيةه مةن حيةث اسةتمر الفصةاحة والبالغةة فيةه مةن
جميع ااحائها في جميعه اسةتمرارا ال توجةد لةه فتةر  ,وال يقةدر عليةه أحةد مةن البشةر))( ,)7وعلقةوا
قصائدهم المعروفة وهي من خير الشعر القديم على الكعبة ((إعجابا بها ,فلما جاء القرآن أاآلوها
إسةةتحقارا لهةةا فةةي جن ة جاللتةةه))( )8وقةةد تحةةداهم القةةرآن الكةةريم ((فةةي ابةةرع كمةةاالتهم وأرهةةر
ميآاتهم ...ولكن العر فكر في بالغة القةرآن فأذعنةت إلعجةازه))( .)9وهةذا مةا حكةاه ابةو عبيةد
ةر َكينَ )
ةر ْ َعة ْةن ْال َم ْشة َ
القاسةةم بةةن سةالام ((ان اعرابيةةا سةةمع رجةةال يقةةرأ (فَاصْ ة َد ْع بَ َمةةا تَة ْةؤ َم َر َوأَ ْعة َ
(الحجةةر )94/فسةةجد ,وقةةال سةةجد لفصةةاحة هةةذا الكةةالم))( .)11وعلةةم البيةةان ((مةةن العلةةوم
اللسااية ,ألاه متعل باأللفار وما تفيده ويقصد بها الداللة عليه من المعااي))(.)11
وقد أشار أئمة اللغة الى ذلك اإلرث اللغو الفصيح للهجة قريش ,وعلو مكااته بين اللهجا
()12
العربية القديمة وأحست ((العر بهذه االستقامة في أسالي القرآن واستيقنت بةذلك بلغةامهم))
فوقفوا حائرين أمام معجآ قوامها الكالم ال يقد في أصالتها ,أو في بيااهةا وهةم ((مةن أهةل اللغةة
المتصةةرفين فيهةةا))(.)13قةةال الشةةيخ المظفةةر ((وألجةةل هةةذا وجةةداا أن معجةةآ كةةل ابةةي تناسة مةةا
يشتهر في عصره من العلوم والفنون))(.)14
والالفت للنظر في بحث السيد الخوئي عن تحديدا اإلعجةاز واواحيةه-وهةو ملحةظ فريةد-
استشهاده برجاال الفصاحة وبكالم أمير المؤمنين علي بةن أبةي طالة ( )واعتةراف الوليةد بةن
المغير بعلو القرآن.
قال السيد الخوئي ((وكفى بالقرآن دليال علةى كواةه وحيةا إلهيةا أاةه المدرسةة الوحيةد التةي
تخةر منهةةا أميةر المةةؤمنين علةي بةةن أبةي طالة ( )الةذ يفتخةةر بفهةم كلماتةةه كةل عةةالم احريةةر,
وينهل من بحار علمه كل محق متبحر .وهذه خطبه في اهج البالغة ,فإاه حينما يوجه كالمه فيها
الى موضوع ال يدع فيه مقاال لقائل ,حتى ليخال من ال معرفة له بسةيرته أاةه قةد قضةى عمةره فةي
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تحقي ذلك الموضوع والبحث عنه ,فمما الشةك فيةه إن هةذه المعةارف والعلةوم متصلـةـة بةالوحي,
ومقتبســة من أاواره ,ألن من يعرف تاريخ جآيـر العــر -والسيما الحجةاز -ال يخطةر ببالةه
أن تكون هذه العلوم قد أخذ من غير منبع الوحي .ولةنعم مةا قيةل فةي وصةف اهةج البالغةة (إاةه
دون كالم الخال  ,وفوق كالم المخلةوقين) .بةل أعةود وأقةول إن تصةدي علةي(-)وهةو علةى مةا
عليه من البراعة في البالغة ,والمعةارف وسةائر العلةوم-إلعجةاز القةرآن هةو بنفسةه دليةل علةى أن
القرآن وحي إلهي ,فإن تصديقه بذلك ال يجوز أن يكةون ااشةئا عةن الجهةل واالغتةرار ,كيةف وهةو
ر الفصاحة والبالغة ,وإليه تنتهي جميع العلوم اإلسالمية ,وهو المثل األعلى في المعارف ,وقد
اعترف بنبوغه وفضله المؤالةف والمخةالف...وإذن فةال بةد مةن أن يكةون تصةديقه بإعجةاز القةرآن
تصةةةديقا حقيقيةةةا ,مطابقةةةا للواقةةةع ,ااشةةةئا عةةةن اإليمةةةان الصةةةادق .وهةةةذا هةةةو الصةةةحيح ,والواقةةةع
المطلو ))(.)15
ويقول في موضةع آخةر عةن قصةة الوليةد بةن المغيةر ((وإن كلمةة الوليةد بةن المغيةر فةي
صفة القرآن تفسر لنا ذلك ,حيث قال حين سأله أبو جهل أن يقول في القرآن قوال فمةا أقةول فيةه
فو هللا ما منكم رجل أعلم في األشعار مني وال أعلم برجآه منةي ,وال بقصةيده ,وال بأشةعار الجةن.
وهللا ما يشبه الذ يقول شيئا من هةذا ,ووهللا إن لقولةه لحةالو  ,وأاةه لةيحطم تحتةه ,وأاةه ليعلةو وال
يعلى.)16())...
ارا مما تقدم أن فصحاء العر قد استذوقوا بالغة القرآن ((فلم يسةعهم إال التسةليم بروعةة
أثره في النفو وفي العقول ...وتحيروا فيه ,فمن قائل إاه سحر ,ومن قائل إاه شعر ,ومن قائةل
إاه أساطير األولين ,أو سجع الكهان))(.)17
ألاهم لم يكواوا ((على درجة واحةد مةن الفهةم والةذكاء والمعرفةة))( )18ولكةنهم أدركةوا أن القةرآن
بلغ في فصاحته ((الى أعلى الدرجا وارفةع المراتة والغايةا ))( .)19قةال أبةو هةالل العسةكر
((وإامةةا يعةةرف إعجةةازه مةةن جهةةة عجةةآ العةةر عنةةه ,وقصةةورهم عةةن بلةةو غايتةةه ,فةةي حسةةنه
وبراعته ,وسالسته واصاعته ,وكمال معاايه ,وصفاء ألفاره.)21()) ...
والحكمة اإللهية تقتضي أن يأتي خليفته ,ب ية تةدل علةى صةدق ابوتةه وهةي معجةآ القةرآن الكةريم
التي عجآ البشر اإلتيان بمثلها(.)21

القرآن والعلوم والمعارف
لم ينحصر إعجاز القرآن في بالغته وفصاحته وأسلوبه ((بل هو معجةآ رباايةة)) وقةد تحةدث
السيد الخوئي عن أمية النبي محمد( )بقوله ((ومع أميته فقد أتى في كتابه من المعارف بما أبهةر
عقةةول الفالسةةفة ,وأدهةةش مفكةةر الشةةرق والغةةر منةةذ رهةةور اإلسةةالم الةةى هةةذا اليةةوم وسةةيبقى
موضعا لدهشة المفكرين ...وهذا من أعظم اواحي اإلعجاز))( )22وقد جعل هللا ابينا أميا لما ((هةو
أزكى وأامى ,فإاما اقصه ليآيده ,ومنعه ليعطيه ,وحجبه عن القليل ليجلي له الكثير))(.)23
وقد أثبتت التجار العلمية( )24إعجاز القرآن في مختلةف فةروع المعرفةة ممةا ال يجعةل مجةاال
للشك على أاه كالم هللا الذ (ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه).
يقول السيد كمال الحيدر ((( )25تأسيسا على أن القرآن الكريم يتحدا اإلاس والجةن بصةور
مطلقة على إعجازه في جميع الجها  ,فباإلمكان إرجاع عموم التحد المذكور الى جها ثالث,
هي
 -1الجهة األولى عموم التحد من حيث الآمان والمكان.
 -2الجهةةة الثاايةةة عمةةوم التحةةد علةةى مسةةتوا جميةةع العلةةوم والمعةةارف التةةي يآخةةر بهةةا العقةةل
اإلاسااي.
 -3الجهة الثالثة عموم التحد لجميع النا سواء كااوا من العلماء أم غيرهم.)).
وقد حفلت كت العلوم والدراسا القرآاية الحديثة ,بما تناولته من حقائ علميةة صةرحت بهةا
أعداد كثير من آيا القةرآن ,لتةدل علةى إعجةازه العلمةي وعلةى عظمةة الخةال ((عةآ وجةل)) ,وليةآداد
النةةا إيمااةةا وبصةةير ( ,)26ف ةإن ((مةةن أوجةةه إعجةةازه التةةي تخ ةرص ألسةةنة كةةل مكةةابر اإلعجةةاز
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العلمي))( ,)27و((دليل علةى أ اةه قةادر عةالم وصةااع حكةيم ,لةم يخلة النةا عبثةا))( )28ولةذلك قةال
بعضهم (أمةا العلمةاء المكتشةفون فمةن الجةدير أن يكواةوا أشةد النةا إيمااةا بةا))( .)29فقةد أعجةآ
القرآن العر ((بمعاايه وشرائعه وما اشتمل عليه من العلوم))( .)31قال العالمةة الطباطبةائي(
((فالقرآن آية للتبليغ في بالغته وفصاحته ,وللحكيم في حكمته ,وللعالم في علمه ,ولالجتماعي فةي
اجتماعه ...ولجميع العالمين))(.)31
ولقد حاكم القرآن عقول العر ((وفتح عيواهم الةى الكةون ومةا فةي الكةون مةن سةماء وأر
وبر وبحر وحيوان وابةا  ...وكةان القةرآن فةي طريقةة عرضةه موفقةا كةل التوفية  ,وكةان معجةآا
أبهر اإلعجاز))(.)32
لذا اشتمل على جملة من العلوم والمعةارف فةي هدايةة الخلة وإرشةادهم ,علةى يةد رجةل اشةأ
بين األميين يستحيل أن يأتي بها من عند افسه ,بل هو كالم هللا.
ولقد كاات هذه العلوم الحديثة على اختالفها عواا على تفسير معظم معةااي القةرآن والكشةف عةن
ةف
ةاق َوفَةي أَ ْافَ َسة َه ْم َحتتةى يَتَبَةيتنَ لَهَة ْم أَاتةهَ ْال َحة أَ َولَة ْم يَ ْك َ
حقائقه ,قال تعالى (( َسةنَ َري َه ْم آيَاتَنَةا فَةي اآلفَ َ
بَ َربِّكَ أَاتهَ َعلَى َكلِّ َش ْي ٍء َش َهيد)) (فصلت.)53/
يقول أحد الباحثين ((ولذلك ال استغر من اشتماله علةى كةم ضةخم مةن المفةاهيم والبحةوث
العلمية الدقيقة والمعمقة في مجال علمية متنوعة ...ورد التأكيد على التدبر والتعم فةي أغةواره
باعتباره مرجعا للعلماء والباحثين))(.)33
وهذا النوع من اإلعجاز سةم اي باإلعجةاز المضةمواي عنةد بعةض البةاحثين .ومةن ذلةك قةول
االستاذ الدكتور عبد االمير كارم زاهد ((جوهر اإلعجاز فيما أعتقد مضمون فكةر ال متنةاه فةي
المعيارية معبر عن الحقائ المطلقة ,ومصو بأرفع األسالي ))(.)34

سالمة القرآن من االختالف والتناقض
مةةن الوجةةوه المهمةةة التةةي تمثةةل إحةةدا حلقةةا المةةنهج الةةذ طرحةةه القةةرآن فةةي التحةةد
واإلعجاز.
قةةال السةةيد الخةةوئي ((وقةةد تعةةر القةةرآن الكةةريم لمختلةةف الشةةؤون ,وتوسةةع فيهةةا أحسةةن
التوسةةع فبحةةث فةةي اإللهيةةا ومباحةةث النبةةوا  ,ووضةةع األصةةول فةةي تعةةاليم األحكةةام والسياسةةا
المداية ,والنظم االجتماعية ,وقواعد األخالق ,وتعر ألمور أخرا تتعل بالفلكيا والتةاريخ...
فلم توجد فيه أية مناقضة وال أداى تفاو ))(.)35
وقال في موضع آخر ((ولعمر أن هذه إحدا الجها المحسنة ألسلو القرآن ,الذ حاز
به الجمال والبهاء ,فإاه مع ااتقاله من موضوع الى آخر يتحفظ على كمال الربط بينهمةا ,كةأن كةل
جملة منه در في عقد منتظم.)36())...
وفي تفسير قوله تعالى (( َما فَر ْ
تطنَا فَي ْال َكتَا َ َم ْن َش ْي ٍء)) (االاعام .)38/عن أمير المؤمنين
علي(( )37()فيه تبيان كل شيء وذكر أن الكتا يصدق بعضه بعضا وأاه الاختالف فيه ,فقال
سبحااه (( َولَوْ َكانَ َم ْن َع ْن َد َغي َْر ت
هللاَ لَ َو َج َدوا فَي َه ْ
اختَالَفًا َكثَيرًا)) (النساء.)82/
وأسةةلو التكةةرار معةةروف فةةي كةةالم العةةر وأشةةعارهم وتكمةةن فةةي وجةةوده أسةةرار دقيقةةة
وبالغةةة عجيبةةة ,وهةةو معةةدود مةةن محاسةةن الفصةةاحة لتفصةةيله معةةااي الكةةالم( .)38قةةال ابةةن فةةار
((ومةةن سةةنن العةةر التكريةةر واإلعةةاد  ,إراد اإلبةةال بحس ة العنايةةة بةةاألمر))( .)39وهةةو ((مةةن
البديع عندهم))( )41وقد َع اد من مقاتل علم البيان ووصف بدقة المأخذ( .)41وقد تحدث السيد الخوئي
عنةه قةائال ((وربمةا يسةتعر الحادثةة الواحةد مةرتين أو أكثةر ,فةال تجةد فيةه أقةل تهافةت وتةدافع
وإليك قصة موسى( )فقد تكرر في القرآن مرارا عديد  ,وفي كل مر تجد لها مآية تمتاز بها
من غير اختالف في جوهر المعنى .وإذا عرفةت أن اآليةا اآلةت اجومةا متفرقةة علةى الحةوادث,
علمت أن القرآن رو من أمر هللا ,ألن هذا التفرق يقتضةي بطبعةه عةدم المالءمةة والتناسة حةين
يجتمع .واحن ارا القةرآن معجةآا فةي كلتةا الحةالتين ,اةآل متفرقةا فكةان معجةآا حةال تفرقةه ,فلمةا
اجتمع حصل له إعجاز آخر ,وقد أشار الى هةذا النةوع مةن اإلعجةاز قولةه تعةالى ((أَفَةالَ يَتَة َدبترَونَ
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ْالقَرْ آنَ َولَوْ َكانَ َم ْن َع ْن َد َغي َْر ت
هللاَ لَ َو َج َدوا فَي َه ْ
اختَالَفًا َكثَيرًا)) (النسةاء )82/وهةذه اآليةة تةدل النةا
علةةى أمةةر يحسةةواه بفطةةرتهم ,ويدركواةةه بغريةةآتهم وهةةو أن مةةن يعتم ةد فةةي دعةةواه علةةى الكةةذ
واالفتةةراء البةةد لةةه مةةن التهافةةت فةةي القةةول والتنةةاقض فةةي البيةةان ,وهةةذا شةةيء لةةم يقةةع فةةي القةةرآن
العآيآ))(.)42
ويلفةةت السةةيد الخةةوئي أاظاراةةا الةةى اإلتقةةان فةةي المعةةااي القرآايةةة التةةي عرضةةها القةةرآن وهةةي
((متباعد األغرا من اإللهيا والمعارف ,وبدء الخل والمعاد ,وما وراء الطبيعةة مةن الةرو
والملةةك وإبلةةيس والجةةن ,والفلكيةةا واألر والتةةأريخ ,وشةةؤون فري ة مةةن األابيةةاء الماضةةين...
واالحتجاجةةةا واألخالقيةةةا  ....والسياسةةةا المدايةةةة والةةةنظم االجتماعيةةةة والحربيةةةة ,والقضةةةاء
والقدر ....والعبادا والمعامال وال فرائض ,والحدود والقصاص وغير ذلك ,وقةد أتةى فةي جميةع
ذلك بالحقائ الراهنة ,التي ال يتطةرق إليهةا الفسةاد والنقةد فةي أيةة جهةة مةن جهاتهةا ...وهةذا شةيء
يمتنع وقوعه عاد من البشر))( .)43فلم يقف علماء اإلعجاز عند أسرار جمال العبار القرآاية ,بل
ربطوا الجمال افسه بأداء المعااي وشفافية التبادر(.)44

اإلخبار بالغي
وهو وجه قديم جديد من الوجةوه الخالةد لبيةان إعجةاز القةرآن ,وجةه قةديم ألاةه قةد كةان ((فةي
جميةةع مةةا أخبةةر بةةه صةةادقا ,لةةم يخةةالف الواقةةع فةةي شةةيء منهةةا))( )45وجديةةد فيمةةا يةةأتي مةةن األابةةاء
والحةةوادث الصةةادقة  .وقيمتةةه تكمةةن فةةي أاةه منبةةع ثةةر ال ينفةةد ,يلهةةم اإلاسةةان باسةةتمرار بةةأن يتةةدبر
القرآن ,ويتأمل ويتعظ بمةا حةدث فةي األزمةان الغةابر مةن درو وعبةر ,واسةتقراء أحةوال الةبالد
البائةد والنظةةر فةةي آثةارهم  .ولكةةون اإلخبةةار عةن الغيةةو الماضةةية والمسةتقبلة معجةةآا ,جةةاء مةةن
اق ة اإلدراك البشةةر عةةن أسةةرار الكةةون ودقائقةةه ,وقةةد ركةةآ المعتآلةةة فةةي مؤلفةةاتهم الةةى هةةذه
المسألة ,وأخذ جاابا كبيرا في دراستهم إلعجاز القرآن(.)46
وهي معجآ عقلية ال تدرك إال بالبصير من ذو العقول .وقد استعر السيد الخوئي عددا
مةةن اآليةةا التةةي أابةةأ عةةن الغي ة  ,ومةةن ذلةةك قولةةه تعةةالى (( َوإَ ْذ يَ َع ة َد َك ْم ت
هللاَ إَحْ ةدَا الطتةةائَفَتَي َْن))
(االافال .)7/قال السيد الخوئي ((وقد وفى للمؤمنين بوعده ,واصرهم على أعةدائهم ,وقطةع دابةر
الكافرين))(.)47
قال أحد العلماء ((وإاه ليروعك هذا اإلعجاز إذا الحظةت أن هةذه الكثةر الغةامر لةم تتخلةف
منها قط ابوء واحد  ,بةل وقعةت كمةا أابةأ علةى الحةال الةذ أابةأ ,ولةو تخلفةت واحةد لقامةت الةدايا
وقعد  ...ويآيد في أمر هذا اإلعجاز أن المتحدث بهذه األاباء الغيبيةة أمة اي اشةأ فةي األ اميةين ,وان
من هذه األاباء ما كان تحديا وإجابة لسؤال العلمةاء مةن أهةل الكتةا  ,كمةا سةألوه( )عةن أصةحا
الكهف وذ القراين وعن الرو واحوها))(.)48
وفةةةةةي قولةةةةةه تعةةةةةالى (( َغلَبَة ْ
ةةةةت الةةةةةرو َم * فَةةةةةي أَ ْداَةةةةةى األَرْ َ َوهَةةةةة ْم َمة ْ
ةةةةن بَ ْعةةةةة َد َغلَةةةةةبَ َه ْم
َسيَ ْغلَبَونَ ))(.الروم )2-1/قال السيد الخوئي (( وقد وقع ما أخبر به اآلية بأقةل مةن عشةر سةنين,
فغل ملك الروم ,ودخل جيشه مملكة الفر ))(.)49

الدفاع عن القرآن برد الشبها
وهو إذ يدفع عن أسلو القرآن واظمه ,معظم االعتراضا التي أثير في قضية اإلعجةاز
بةةرو إيماايةةة ثابتةةة ويبطةةل تلك ةم الشةةبها  ,يثبةةت إعجةةاز القةةرآن فةةي اظمةةه وحسةةن تأليفةةه ,ودقةةة
اختياره للكلما واعتدال منهجه .وقد تصدا السيد الخوئي لدرء المطاعن والشبها ببيةان زيفهةا
متسلحا بأدوا النقد العلمي الحديثة ,وبمعارف وثقافا واسعة وذهن خص وعلم غآير.
وهةةدم أقاويةةل المغرضةةين ,ثةةم بنةةاء قضةةايا العقيةةد خالصةةة مةةن الشةةوائ  ,إذ أثةةار الملحةةدون
جملةةة مةةن االعتراضةةا الباطلةةة ضةةد القةةرآن بغيةةة إاكةةار إعجةةازه ,وهةةي قضةةية جابهةةت اإلسةةالم
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()51

والمسلمين إذ ( (دلف منها المغرضون يبغون تحطيم العقيد وقدسةية الةوحي وروعةة الجهةاد))
منادين أن هذا القرآن غير معجآ.
وقةةد وضةةح ابةةن قتيبةةة ذلةةك بقولةةه ((وقةةد اعتةةر كتةةا هللا بةةالطعن ملحةةدون ولغةةو فيةةه
وهجروا ...ثم قضوا عليه بالتناقض واالستحالة واللحن وفساد النظم واالختالف))(.)51
دفع السيد الخوئي معظم الشةبها والشةكوك التةي وجهةت الةى القةرآن الكةريم أو التةي كةان
يتوقع أن تطر في الساحة ,وأثبت امتياز القرآن عن غيره من المعجةآا  ,بةرد المةذاه الفاسةد
ومنها هدم فكر الصرفة التي اادا بها (النظام)(.)52
ووضع عنوااةا جريئةا اسةماه (أوهةام حةول إعجةاز القةرآن) ((اسةجتها األخيلةة حةول عظمةة
القرآن))( .)53ومن ذلك قوله (وقالوا ان الكالم البليغ-وإن عجآ البشر عن اإلتيان بمثله -ال يكون
معجآا ,فإن معرفة بالغته تخت ببعض البشر دون بعةض ,والمعجةآ البةد وأن يعةرف إعجةازه
جميع أفراد البشر ,ألن كل فرد منهم مكلةف بتصةدي ابةو صةاح ذلةك المعجةآ .الجةوا وهةذه
شةةبهة تشةةبه مةةا تقةةدمها فةةي ضةةعف الحجةةة ,وتفكةةك القيةةا  .فةةإن المعجةةآ ال يشةةترط فيةةه أن يةةدرك
إعجازه كل البشر ,ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجآ أصال ,فإن إدراكه يخت بجماعة خاصة,
ويثبت لغيرهم بالنقل المتواتر .وقد ذكراا إمتياز القرآن عن غيره مةن المعجةآا  ,بةأن التةواتر قةد
ينقطع في مرور الآ مان .وأمةا القةرآن فهةو معجةآ باقيةة أبديةة ببقةاء االمةة العربيةة ,بةل ببقةاء مةن
يعرف خصائ اللغة العربية ,وإن لم يكن عربيا))(.)54
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خاتمة البحث
كشف البحث عن منهجية متميآ للسيد الخوئي في بيان إعجاز القرآن بإسلو علمي دقية ,
جمةةع بةةين مرجعيةةا التةةراث ,وآليةةا المعاصةةر وقةةد عنةةي بةةه العلمةةاء-قةةديما وحةةديثا -بمختلةةف
الثقافا والملل ,وتنوع العلوم والفنون.
وكاات مهمتهم فةي ذلةك الموضةوع ,دحةض االفتةراءا والمجةادال الفاسةد  ,واالدعةاءا
الباطلة ,والكشف عن زيفها بالحجج الدامغة ,وإبراز روعة القةرآن وجمالياتةه المعجةآ بةالبراهين
الساطعة.
وقد تةابع الخةوئي ممةن تقدمةه مةن المفسةرين فةي الةدفاع عةن قصة القةرآن الواقعيةة بةرد
القص الخرافية التي ذكروها في كتة العهةدين .وكةان مةن منهجةه طةر األسةئلة المتوقعةة مةن
المعاادين ,واإلجابة عنها برو علمية ال تقبةل الشةك ,واسةتعرا اآليةا المباركةا الدالةة علةى
اإلعجةةاز المتنةةوع الةةذ ح ةدده فةةي البيةةان واألسةةلو البليةةغ ,واالسةةتقامة العجيبةةة ,وسةةالمته مةةن
االخةةتالف والتنةةاقض المآعةةوم ,واشةةتماله علةةى العلةةوم والمعةةارف ,واإلخبةةار بالغيبةةا الماضةةية
والمستقبلة.
والحمد ) ر العالمين.

تم بعنايته وفضله سبحااه وتعالى
في النجف األشرف محرم 1432هـ
ك2111/1م
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