كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بطنطا

قسم التفسير وعلوم القرآن

 مظاهر اإلعجاز القرآني

الحمد هلل الكريم الوهاب ،منزل الكتاب تبصرة وذكرر وولرا اولبراب ،ود ر د

دن ال إله إال اهلل وحده ال ريك له رب اوربراب ومبربب اوبرباب  ،ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[ سووة غ فوو:

 ، ]3ود ر د دن برريدنا محمرردا ربررده وربرروله

المبعوث بفصل الخطاب وبأفضل كتاب ،صل الل رم وبرلم وبرارك رليره ورلر
اونجاب ،ودصحابه اوحباب ،ومن تبع م بإحبان إل يوم المآب.

لره

دما بعد:

فرررالنر ن الكرررريم معجرررزة اهلل الخالررردة ،وحجتررره البالدررر  ،و يتررره المتجرررددة ،ال
تننضرررا رجا بررره وال تننطررر ، ،ار بررره  ، ،و فررراه إرجرررازه فرررا ن مررره ،ودلفا ررره،
ودباليبه ،وتراكيبه ،وتعبيراته ال يمكن حصرها؛ لما يجليه من بعد جمرالا وداللرا
ينف دمامه المتلنا منده ا إلث ار ه معان مديدة ومبان رجيب

.

ٍ
وحد دن يبتنصي ا فا بض،
وون م اهر اإلرجاز النر نا كثيرة ،وليس
َّ
درابات ،فند ثرت دن دقف رند دحدها وهو :

م اهر اإلرجاز النر نا فا

مطال ،البور المفتتح بالحمد  ،ف و من الموضورات الجديرة بالبحث ؛ ون
فاتح البورة دول ما يطره بم ،المتلنا  ،وقد جاء النر ن الكريم بأبلغ الفواتح
ٍ
ودحبن ا  ،برار ابت ٍ
إجمال  ،فالفاتح كالمندم للمتلنا تأخذ
وحبن
الل ُ ،
فكره  ،وتجذب انتباهه  ،وتبتك ف ما تنطوي رليه يات اهلل

 ،وتعرض

موضوراته  ،وتبير بلب فؤاده إل رجيب تأثيراته ،وبدي ،منتضياته  ،في ا من
الكنوز المخبوءة ،والفوا د المكنون ما يحير العنول ويجعل ا فا ذهول ،
ويدهش اولباب  ،ويذهل ا ِ
بالح َكم واوبباب ؛ ف و باب مفتوح  ،ومنال ممنوح ؛
لكل من يددو ويروح .
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فالبور المفتتح بالحمد لم تأت متوالي كالحواميم  ،وانما متفرق بين درباع
النر ن  ،ورتبت تريبا رجيبا ثالث متفرقات  :الفاتح  ،اونعام  ،الك ف ،
وثنتان متواليتان  :ببأ وفاطر  ،وكذا جاءت متدايرة  ،و دوثر في ا التعبير
بالحمد دون المدح هلل دو ال كر هلل ،و التعبير بالجمل االبمي دون الفعلي دي
بالحمد هلل دون دحمد اهلل و،ير ذلك مما يأت فا مواضعه  ،مما يدروا للتأمل
والتفكر والتدبر .ففي ا م اهر لإلرجاز اللدوي  ،والبيانا  ،والتركيبا ،
واوبلوبا  ،والتأثيري  ،والعلما .
وهذا الموضوع

رل ر م خطره  ،ف و ليس بالجديد ؛ برل جذوره متأصل

فا كتب التفبير و رلوم النر ن ؛ ومن دراد ولوج هذا الباب يحتاج إل بنوات
وال يبتطي ،حصر دالالت الفواتح البينات  ،ورور العبارات  ،و بحر الكلمات
 ،ور اق الجمل البالدات ؛ فأردت الوقوف رند إحد

دالالت الفواتح ال اهدة

حت تعم الفا دة  ،دال وها  :م اهر اإلرجاز النر نا فا فواتح بور الحمد ،
حرصا رل التنريب لف م مناصده،
جافيت فيه اإليجاز المخل ،واإلطناب الممل،
ً
والحصول رل جمل فوا ده.

راجيًا من الله تعالى حسن التأييد والتوفيق والتسديد ،بمنه وعونه.

وقد بددت بتعريف موجز لمصطلحات البحث  :م اهر اإلرجاز والفواتح
والخواتم  ،فبينت دن م اهر اإلرجاز مركب من كلمتين  ،ررفت كال رل حده ،
ودوضحت تعريف م اهر اإلرجاز كمركب بأنه  :دوجه النر ن الخارق للعادة ،
التا رجز المخاطبون رن االتيان بمثل ا  ،ود رت تعريف الفواتح فا
االبتعمال اللدوي واالصطالحا.
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ثرررم توقفرررت دمرررام م ررراهر اإلرجررراز النر نرررا برررين المنلرررين والمكثررررين مرررن
المفبرررين ورلمرراء اإلرجرراز  ،فررذكرت نمرروذجين لكررل ؛ دحرردهما متنرردما واالخررر
متأخ ار ؛ ل ال يطول المنام  ،واختتمته بخالصر للنرول برأن  :اإلرجراز مطلره ؛
 ،وال يتصررور فررا جانررب محرردود  ،فررال تعررارض بررين دق روال المفبرررين و العلمرراء
المرردونين لإلرجرراز فررالخالف رركلا ودمررا مررن حيررث الجرروهر فررال ن رزاع ؛ ون كررل
فريه الرتمس م رر اإلرجراز فرا جانرب مرن جوانرب تميرز النرر ن  ،وقرد رررض
اإلمام الزرك ا فا البرهان دحرد ر رر وج را مرن دوجره اإلرجراز ثرم قرال الثرانا
ر ر ":وهو قول دهل التحنيه  :إن اإلرجاز وق ،بجمي ،مرا بربه مرن اوقروال ال
بكررل واحررد رلر انفرراده فإنرره جمرر ،ذلررك كلرره  ،فررال معنر لنبرربته إلر واحررد من ررا
بمفرده م ،ا تماله رل الجمي ،بل و،ير ذلك مما لم يببه" ).(1
واتماما للفا دة تحدثت رن دنواع الفواتح إجماال فلم تأت رل وتيرة واحدة،
وا ّنما جاءت رل دلوان تّ من دباليب العربي والبيان  ،فند افتتح اهلل كتابه
واختتمه بع ره دنواع من الكالم ؛ ال يخرج من البور اء رن ا  ،وذكرت دن
مدار البحث بيكون رن البور المفتتح بالحمد فنط  ،ثم تناولت بيان دهمي
الفواتح باختصار ديد مختتم ا بنول البيوطا فا خاتم دلفيته رنود الجمان
فا رلم المعانا والبيان:
وبور ا ْلنُر ِن ِفا ْاب ِت َدا ِ ا *** وِفا ُخلُ ِ
وص َ ا َوِفا ا ْن ِت َ ا ِ َ ا
َ
َ
َ َُ ُ ْ
ف ال و ْهو َكالم ِ
ٍ
َو ِ
اهلل َج ّْل
ارَدةٌ د َْبلَ َغ َو ْجه َود َ
َج ّْل *** َو َك ْي َ َ َ
ُ
( - )1ينظر  :البرهان في علوم القرآن للزركشي  -– 106/2دار إحياء الكتب العربية -الطبعة  :األولى
 1957م .
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ان لَ ُه ُك ُّل َخ ِف ٍّا َو َجلِا
َو َم ْن لَ َ ا د َْم َع َن ِفا التَّأ ُّ
َم ِل *** َب َ

)(1

ثررم ررررت فررا بيرران م رراهر اإلرجرراز النر نررا فررا البررور المفتتح ر بالحمررد
رل النحو التالا :
مندم  ،وتم يد  ،وببع مباحث  ،وخاتم .
المندم وت تمل رل :

دهمي الموضوع  ،ودبباب اختياره  ،ومن ج البحث  ،والدرابات البابن ،
وخط البحث
التم يد وي تمل رل :
رابعا  :دهمي فواتح البور .

دوال  :التعريف بم اهر اإلرجاز .
ثانيا  :التعريف بفواتح البور .

خامبا  :دنواع الفواتح إجماال .

ثالثا  :م اهر اإلرجاز إجماال

بادبا  :الفواتح المعتبرة بالبحث

المبحث اوول  :م اهر اإلرجاز اللدوي .
المبحث الثانا  :م اهر اإلرجاز البال،ا .
المبحث الثالث  :م اهر اإلرجاز فا الفاصل .
المبحث الراب : ،م اهر اإلرجاز فا ترتيب بور الحمد.
المبحث الخامس  :م اهر اإلرجاز فا فواتح الحمد بين الطول والنصر.
المبحث البادس  :م اهر اإلرجاز التأثيري .
المبحث الباب : ،م اهر اإلرجاز العلما .
( - )1ينظر  :شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي صـ  ، 175طبعة دار الفكر – بيروت  ،القاهرة ،
الطبعة :األولى 1433 ،هـ  2012 -م .
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ثم الخاتم – دبأل اهلل حبن ا – متضمن وهم النتا ج .
 ،ثم جاءت خاتم البحث – دبأل اهلل حبن ا – متضمن وهم النتا ج.
 ف ذه الرحل الماتع د رت تعدد م اهر اإلرجاز النر نا فا فواتح
بور الحمد فاإلرجاز اللدوي والبال،ا يربو رل الثالثين م ار وحدهما.
 كما بينت الدق

المعجزة فا اختيار اولفا  ،و رور

التعبير،

ومنابب المعن حاال ومناما التا لو دبدل ،يرها مكان ا لم تؤدي المعن المراد.
 و هذه الفواتح موزر رل درباع النر ن رتبت ترتيبا رجيبا  ،وفا كل
بورة نعم يحمد رلي ا مدايرة لألخر
و فواصل ا تمكين للمعانا المرادة  ،حروف ا ن – ا – ر ،دروة للنجاة
من النار ،واكثار النور ،وازال الران.
 وثالث من بور الحمد نزل جمل واحدة  ،وبورتان ل ما ترداد
يوما ودببورا لما تحتويه من موضورات يطالبنا ربنا بتكرارها.
 ومطل ،الفاتح جاء موج از  -درب ،كلمات  -لكثرة تكرارها واومر
بتردادها فا صلواتنا .
وبعد  ،،،،فليس لا فا هذه الصفحات إال ما ورد به من دخطاء ،ودما ما
فيه من خير وصواب ،فإنه هلل؛ إذ الفضل هلل من قبل ومن بعد.
واإلنبان م ما بلغ كلما ن ر وتأمل وحنه ودقه فيما كتب ينول  :لو قدم
هذا لكان دفضل ،ولو ترك هذا لكان دجمل ،فضال رن وقوفه رل دخطاء
وقال والناضا الفاضل ربد الرحيم البيبانا معتذ ار للعماد اوصف انا  :إنما
رديت دنه ال يكتب إنبان كتابا فا يومه إال قال فا ،ده :لو ،ير هذا لكان
5



يف فواتح سور احلمد

دحبن ،ولو زيد هذا لكان يبتحبن ،ولو قدم هذا لكان دفضل ،ولو ترك هذا
لكان دجمل ،وهذا من در م العبر ،وهو دليل رل ابتيالء الننص رل جمل
)(1

الب ر

وانما كان دباتذتنا ورلماؤنا يعتذرون بذلك تواضعا  -م ،جودة صنعت م،
ور يم نفع ا – فما بالكم بالفنير  -فإنما درتذر به للنصور وقل البضار .
فاهلل دبأل دن يوفننا إل ما يحبه ويرضاه
ﮋﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ الممتحنة٤ :
ﮋﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﮊ هود٨٨ :

و خر دروانا دن الحمد هلل رب العالمين  ،وصل الل م رل بيدنا محمد
ورل

له وصحبه وبلم

و خر دروانا دن الحمد هلل رب العالمين
وصل الل م رل بيدنا محمد ورل

له وصحبه وبلم

د /حسن أمحد خفاجي

مد س التفسري وعلةم الق آن بكلية أصةل الدين والدعةغ بطنط:
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