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Abstract 
Miracles are among the most important topics about the Quran which began in the 

second half of the second Islamic century and reached its full potential of growth and 

maturity by the eighth century. Shamsuddin Fanari is a distinguished figure in the 

science of the Quranic interpretation and meaning who studied and examined this 

important subject. Fanari is the author of Ein al-Aayan commentary, covering a mystical 

approach. In his view, a miracle is an extraordinary phenomenon that is accompanied by 

challenge without being opposed, different from dignity and precursors. Compared to his 

predecessors, Fanari applies two novel approaches in his interpretation of miracles; the 

first for the miracle belonging to the Quran itself, and the second for the one belongs to 

turning people away from the power of opposition to the Quran, not from the opposition 

itself despite the power. The results show that Fanari had some new ideas and thoughts, 

while agreeing with other scholars in the subject of miracles. 
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  ملخصال
وقد بدأ الكالم عنه ، اإلعجاز من األمور اّليت يعّلق عليها القرآن األمهّية البالغة إنّ 

ــــامن اهلجــــري واكتمــــل.  ــــاين مــــن القــــرن الثــــاين ونضــــج يف القــــرن الث يف النصــــف الث
لكـــّنهم اختلفـــوا يف ، مـــن اّتفـــاقهم علـــى إعجـــاز القـــرآن الكـــرميبـــالرغم ، واملســـلمون

. من الشخصّيات املرموقة يف التفسري ومعاين القرآن وممّن قاموا زوجوه هذا اإلعجا
عــني صــاحب تفســري ، بالبحــث والتــدقيق يف هــذا اــال هــو مشــس الــدين الفنــاري

التحليلـي  -  املـنهج الوصـفييف إطـار البحـث ا حياول هذ .ذي االّجتاه العرفاين األعيان
  :ةالتاليــ ســئلةإلجابــة علــى األلدراســته مثّ الغــور يف النســخة اخلطيــة هلــذا الكتــاب و 

كيــف كانــت آراء ونظريــات الفنــاري يف مســألة اإلعجــاز القــرآين؟ وبــأي وجــه مــن 
 مدى قرب رؤيته مع رؤى سائر العلماء؟ ويف خضمّ  الوجوه تفاعل معه وتبناه؟ وما

تطــّرق ، للمعجـزة وبـّني شـروطها وأنواعهـا دقيقــاً  تعريفـاً الفنـاري م ذلـك وبعـد أن قـدّ 
إىل الفـروق بــني املعجــزة والكرامـة واإلرهــاص. وقــد استعرضـنا يف هــذا املقــال أقســام 
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حسب رأيه. وُتظهـر  (ع)وكذلك املقارنة بني معاجز األنبياء، اإلعجاز من منظاره
ريـات وآراء جديـدة تتمحـور يف ن الفنـاري لـه نظأ لبحـثالنتائج احلاصلة من هذا ا

  .تطابق آرائه ونظرياته مع بقية العلماء يف جمال اإلعجاز من خاللهذا املوضوع 

تفسـري ، الفنـاريمشـس الـدين ، وجـوه اإلعجـاز، إعجاز القرآن :رئيسةالكلمات ال
 عني األعيان.

  

  المقدمة. 1

  البحثمسألة  1.1

ّمت ؛ فقــد نظريّــة واضــحة يف إعجــاز القــرآن القــرون األوىل كانــت خاليــة مــنأّن علــى الــرغم مــن 
يف الكتــب » عجــز البشــر عــن حتــّدي القــرآن«مبعــىن البحــث واحلــديث عــن معــىن هــذه الكلمــة 

. قبـل أن ينتهـي هـذا القـرن تبـّدلت هـذه املفـردة إىل مصـطلح منذ بداية القـرن الثالـث اإلسالمية
  بدوا فيه نظريّات خمتلفة.او ، لطاملا اختلف علماء اإلسالم يف وجوهه ومستلزماته، علمي

يبــدو أّن هــذه املســألة بــالرغم مــن ظهورهــا املتــأّخر يف العلــوم القرآنيّــة إّال أّــا قــد اســتطاعت 
للمحّقـــق  تفســـري عـــني األعيـــانأن تتطـــّور وتنضـــج حـــّىت القـــرن العاشـــر يف آثـــار متعـــّددة ومنهـــا 
لعاشــر اهلجــري ومقّدمــة تفســريه الفنــاري. ويعتــرب ابــن الفنــاري مــن العلمــاء املرمــوقني يف القــرن ا

ـــة. يقـــول حـــاجي خليفـــة عـــن تفســـريه لفاحتـــة  حتتـــوي علـــى نقـــاط قّيمـــة يف جمـــال العلـــوم القرآنّي
البّد لطالب علم التفسري أن يعلم ما يف هذا التفسـري أّوًال؛ ليکـون علـی بصـرية مـن «الكتاب: 

قيمـــة حـــول يع مل مقدمـــة تفســـريه مواضـــت). ويشـــ455/ 1 :1410، (حـــاجي خليفـــة» علمـــه
  علوم القرآن الكرمي.

غــري أنّــه بعــد جهــد كبــري يف ســبيل ، نوإن كــان هــذا التفســري بقــي نســخة خطيّــة حــّىت اال
إحيـــاء هـــذه النســـخة وتصـــحيحها حصـــلنا علــــى مطالـــب مثينـــة يف اإلعجـــاز مـــن وجهـــة نظــــر 

مشـــس ســـتفاد العلمـــاء مـــن آراء ونظريـــات احيـــث ، ّمت حتليلهـــا وتبيينهـــا يف هـــذا اـــال، الفنـــاري
التحليلـي  -  تناد علـى األسـلوب الوصـفيسـالدين الفناري يف باب اإلعجاز وهذا البحـث وباال

  : ةالتالي سئلةبصدد اإلجابة على األ
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  ماهي آراء الفناري يف قضية اإلعجاز القرآين؟ � 
  تبناه من خمتلف الوجوه املطروحة؟و الفناري هو الرأي والوجه الذي وقف عليه  ما� 
 

  وشخصيته العلمّيةالفناري  2.1

 ؛البحــثصــلب  ىلنها هــذا التحقيــق وقبــل الــدخول إألجــل اإلجابــة علــى األســئلة الــيت يتضــمّ 
ىل آرائــــه إنتنــــاول بشــــكل خمتصــــر حيــــاة الفنــــاري ومؤلفاتــــه وآثــــاره لكــــي تتضــــح أمهيــــة التطــــرق 

نطـــالق حنـــو معرفتـــه ونظرياتـــه وبالتـــايل إجيـــاد قاعـــدة ميكـــن الرتكيـــز علـــى خطوطهـــا العريضـــة لال
  معرفة صحيحة. 

واملعــروف ، امللّقــب بشــمس الــدين، الرومــي احلنفــي، هــو حمّمــد بــن محــزة بــن حمّمــد بــن حمّمــد
مــن أكـابر العلمــاء العثمــانّيني يف القـرن التاســع اهلجــري.  ، بالفنـاري وابــن الفنــاري والعّالمـة الفنــاري

وســائر العلــوم املتداولــة حينــذاك. أبصــر النــور عصــره يف املعــاين والبيــان واهليئــة والقــراءات  فريــدكــان 
  سنة. 84عن عمر بلغ ، ق 834وأفضى إىل ربّه عام ، ق 751يف شهر صفر سنة 

وحظي مبكانة مرموقة لدى السلطان ، كان ال يضاهى يف العلوم العربّية والعقلّية والنقلّية آنذاك
 ،)ق824- 816) وكــــذلك عنــــد الســــلطان الشــــليب حمّمــــد خــــان (ق804- 791بايزيــــد خــــان(

، كمـا كـان موضـع استشـارم يف أمـور احلكـم علـى الغالـب،  واآلخرين من سالطني آل عثمـان
آنــذاك » شــيخ اإلســالم«. يقــال إنّــه أّول مــن نــال مرتبــة بالغــاً  بــاألمور الشــرعّية اهتمامــاً  ومهتمــاً 

  .)17/ 1 د.ت:، (الطاشكربي زاده
فـان النظـري؛ حيـث أوصـل علـم العرفـان اشتهر ابن الفناري وذاع صيته العلمي يف جمال العر 

ــة ، النظــري إىل درجــة أصــبح مــن املمكــن معهــا البحــث يف مبــادئ هــذا العلــم وإنتــاج آثــار علمّي
حـــــّىت ملـــــن ال ميكنـــــه الشـــــهود العرفـــــاين. ويبـــــدو مـــــن التنقيـــــب يف مؤلفاتـــــه فأنّـــــه مل يكـــــن لديـــــه 

  ).50 :1392، ناهپاملكاشفات واملشاهدات العرفانّية (يزدان 
  وللفناري مؤلفات أخرى خمتلفة منها: 

 أصـولوحيتـوي مـا احتـواه علـى ، : خمـتّص بأصـول الفقـةفصول البدائع يف أصـول الشـرائع - 
واســـتغرقت كتابتـــه ، البـــن احلاجـــب خمتصـــر األصـــوللإلمـــام الـــرازي وشـــرح  احملصـــولالبـــزدوي و
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حيــوي  الــذی ارعويصــات األفكــار يف اختبــار أويل األبصــىل ذلــك كتــاب إثالثــني ســنة. إضــافة 
وهـــو شـــرح  الفوائـــد الفناريّـــة كتـــاب  هـــومســـائل يف الفنـــون العقليّـــة. ومـــن كتبـــه األخـــرى علـــی 

  يف املنطق ألثري الدين األري. إيساغوجي
صــباح األنــس بــني املعقــول واملشــهود يف شــرح مفتــاح مكتــاب هــو   مــن أكثــر آثــاره صــيتاً و  - 

وكان ماّدة دراسّية يف األوساط العرفانيّـة لقـرون متماديـة. واجلـدير بالـذكر  الغيب اجلمع والوجود
البـن الفنـاري ولكـن هنـاك شـكوك حتـوم  منوذج العلـومأفإنه وعلى الرغم من نسبة تاليف كتاب 

  التطرق إليها هو خارج عن دائرة هذا البحث. يف هذا اال حيث إنّ 
  
  عين األعياننبذة عن كتاب  3.1

يتضــمن تفســري ســورة فاحتــة الكتــاب وهــو تفســري عرفــاين  األعيــان يف تفســري القــرآنعــني فســري ت
ىل إوجــه احلاجــة ، يتنــاول ســورة الفاحتــة ولــه أربعــة مقــدمات حتــت مســمّيات: تعريــف التفســري

ســتفادة منهــا يف التفســري. وكــان مــن األهــداف اال العلــوم الــيت يــتمّ ، موضــوع التفســري، التفســري
لغـة مشـرتكة جتمـع بـني الفلسـفة والعرفـان وحـاول  إبـداعابن الفناري هي األساسية اليت ينشدها 

ىل حالـة إستداليل ويف قالب منطقي أو طرحها للوصول ـا اطرح املواضيع اليت يتناوهلا بشكل 
). وهناك نسـخة خطيـة مـن 50 :1392، ناهپقل التقادير(يزدان أاملقبولية لدى الفالسفة على 

يف مكتبــة العتبــة الرضــوية املقدســة وقــد عثرنــا وبعــد البحــث علــى حمفوظــة عــني األعيــان كتــاب 
وبعـد ، يف مكتبات تركيا والسيما مدينـة اسـطنبول کتابإحدى عشر نسخة أخرى من هذه ال

إحيـــاء هـــذه املخطوطـــة وتصـــحيحها وجـــدنا يف دراســـة فصـــل علـــوم القـــرآن هلـــذا األثـــر مواضـــيع 
  قيام ذا التحقيق والدراسة.السبب من وراء الهذا األمر تستحق التأمل وكانت 

  
  هوم المعجزة من وجهة نظر الفناريمف .2

  تعريف المعجزة في اللغة واالصطالح 1.2

اإلعجــاز بشــكل عــام هــو مــن مصــدر بــاب إفعــال مــن (ع ج ز) حيــث قــال ابــن فــارس:  إنّ 
واآلخــر علــى ، أحــدمها علــى الضــعف يــدلّ ، : العــني واجلــيم والــزاء أصــالن صــحيحان»عجــز«



 285   )آخرون مرمي مهدي بناه و( من منظار مشس الدين الفناري القرآندراسة يف وجوه إعجاز 

يف  »اإلعجــاز«  هــذا األســاس فــإنّ ىل). وإضــافة إ610 ق:1404، الشــيء (ابــن فــارسمــؤخر 
ذي يوجــب تــأخري ذلــك ف الشــيء والّــعته عــاجزاً أو ضــر اللغــة مبعــىن ضــعف الشــخص وصــريو 

اســـم فاعـــل يكمـــن فيـــه  »ملعجـــزةا«الشـــيء أو ذلـــك الشـــخص ويصـــل إىل مؤخرتـــه وعليـــه فـــإن 
اإلعجــــــاز يســــــتعمل يف اللغــــــة كــــــذلك مبعــــــىن العجــــــز  وبعبــــــارة أخــــــرى فــــــإنّ ، مفهــــــوم املبالغــــــة

  ).747/ 2 ق: 1416 ،(الشرتوين
يظهـــره اهللا علـــى يـــد ، مقـــرون بالتحـــدي، أمـــٌر خـــارٌق للعـــادة«يف املصـــطلح هـــي  واملعجـــزة

؛ أنظــر( »مــع عــدم متكــن املرســل إلــيهم مــن معارضــته، تصــديقاً لــه يف دعــواه، الرســول أو النــيب
؛ 474، ش1382، ؛ احللــــــــي489 ق:1411، ي الــــــــراز ، 61 ش:1370، فاضــــــــل مقــــــــداد

  ).350 د.ت:، ؛ الطوسي475- 474 ق: 1410، خليفة احلاجي
للفنــاري كالتــايل: املعجــزة يف  ني األعيــانعــجــاء تعريــف املعجــزة يف حبــث اإلعجــاز مــن كتــاب 

كوـا وإّمنا أنّثـت باعتبـار  ، من فعل أو رأي اً وهو يف األصل: جعل الغري عاجز ، الّلغة من اإلعجاز
صـفة للخصـلة. وقـد يسـتعمل اإلعجــاز واملعـاجزة والتعجيـز مبعـىن الســبق علـى أحـد يف أمـر حبيــث 

اآلية الشريفة: ﴿َوَيْستَـْنبُِئوَنَك َأَحق ُهَو قُْل ِإي َوَريب إِنـُه َحلَـقَ وَمـا أَنـْـُتْم  كقوله تعاىل يف،  يفوت منه
وتقــرأ معجــزين كــذلك  حــول هــذه اآليــة فيقــول:. ويصــرح ابــن الفنــاري )53/يــونس(، ِمبُْعِجــزِيَن﴾

يضـاً الفنـاري علـى اآليـة أوهي من جذر التعجيز ومعىن ذلك جتاوزنا وسبقنا والفوت منا! ويسـتند 
  .)38/ سبأ( ﴿َوالِذيَن َيْسَعْوَن ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِئَك ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُروَن﴾

فيكتـــب: عـــني األعيـــان النســـخة اخلطيـــة مـــن كتـــاب  ويشـــرح الفنـــاري تعريـــف املعجـــزة يف
املعجــزة هــي أن يطلــب مــّدعي النبــّوة املعارضــة. واحــرتز بطلــب املعارضــة عــن اّختــاذ الكــاذب 

وعن اإلرهـاص وهـو إحـداث أمـر خـارق للعـادة مقّدمـة دالّـة ، معجزة من مضى حّجة لنفسه
عـن السـحر ، »دم املعارضـةمع عـ« وكذلك عن الكرامات. وبقوله:، على بعثة نّيب قبل بعثته

 ومعرفـــة مـــا ال يعـــرف النـــاس قواعـــده، كجـــّر األثقـــال،  والشـــعبذة واالحتيـــال بطريـــق هندســـي
  ).31 ق:834، (الفناري

، أمـــر خـــارق للعـــادة وحســـب هـــذا الســـياق فـــإن املعجـــزة يف عـــرف الشـــريعة مـــن منظـــاره فإـــا
مــع عــدم املعارضــة. فــاألمر اخلــارق للعــادة أعــّم مــن اإلتيــان بغــري املعتــاد ونفــي ، مقــرون بالتحــّدي



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  فيخر ، ۲العدد ، ۲۳لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    286

﴿َوِإْن ُكْنــُتْم ِيف رَيْــٍب ِممــا :كقولــه تعــاىل،  املعتــاد. ويقصــد مــن اقرتانــه بالتحــّدي املمــاراة واملنازعــة لغــة
ــــِه َواْدُعــــوا ُشــــَهَداءَ  ــــا َعَلــــى َعْبــــِدنَا فَــــأْتُوا ِبُســــورٍَة ِمــــْن ِمثِْل ُكْم ِمــــْن ُدوِن اللــــِه ِإْن ُكْنــــُتْم َصــــاِدِقَني﴾ نـَزلَْن

  ).  23(البقرة/
، املعجـزة إّمـا إجيـاد املعـدوم«وقـد قـال األخـري: ، عـني املعـاينيستند الفنـاري إىل تعريـف صـاحب 

كـــإبراء األكمـــه واألبـــرص بـــدعاء ،  وإّمـــا إعـــدام املوجـــود، بدعائـــه -  عليـــه الســـالم - كناقـــة صـــاحل 
  ).32، ق834،(الفناري» إىل الثعبان (ع)وإّما حتويل حال املوجود كقلب عصا موسى ، (ع)عيسى 

 ســائر ىلوبعــد متابعــة البحــث املقــارن يظهــر بــإن آراء الفنــاري حــول املعجــزة قريبــة بالنســبة إ
أراء علماء العلوم القرآنية فعلى سبيل املثال فإن جالل الدين السـيوطي يعـّرف املعجـزة كالتـايل: 

  .)13 /4: 1404، (السيوطي» مصون عن املعارضة، مقرون بالتحّدي، ق العادةأمر خار «
يستعرض املوىل أمحد النراقي البـون بـني املعجـز وغـريه مـن األمـور وجـوه ويستعرضـها علـى 

املعجــــزة اخلــــارق للعــــادة املقــــرون بالتحــــدي املطــــابق للــــدعوى «إــــا عنــــوان لنظريتــــه فيقــــول: 
» مــور خاصــة وال املرتتــب علــى ســبب ظــاهرأاخلصــم الغــري املقصــور علــى واحــد أو  واملطلــوب

  ).53 ش:1385 ،(النراقي
هـو يف االصـطالح أن يـأيت املـّدعي ملنصـب مـن «ويقول السّيد اخلـوئي يف تعريـف املعجـزة: 

ـــه غـــريه ـــة مبـــا خيـــرق نـــواميس الطبيعـــة ويعجـــز عن » علـــى صـــدق دعـــواه شـــاهداً ، املناصـــب اإلهلّي
  .)331 :1395، (اخلوئي

إن دراســـة أقـــوال املتـــأّخرين ترشـــدنا إىل أّن آراء بعـــض العظمـــاء كالســـيوطي والســـّيد اخلـــوئي 
  والنراقي تأيت مؤيّدة لتعريف الفناري عن املعجزة.

  
  امة والمعجزة طبقاً لرأي الفناريعالقة الكر  2.2

والـرّب مـن املواهـب  أحـدمها: كرامـة بـني العبـد علـى نـوعني:، حسب مـا يراهـا الفنـاري، الكرامة
وهـي الكرامـة احلّقـة احلقيقـة الّـيت ال يطّلـع عليهـا ، اّليت ال يسعه فيها ملك مقّرب وال نّيب مرسـل

وهـي ، وثانيهمـا: كرامـة يطّلـع عليهـا اخللـق »بني احملّبني سّر ليس يفشيه«و، أحد إّال اهللا والعبد
  .)32 :ق834، من جنس خرق العادة املشّبهة باملعجزة (الفناري
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: هنــاك عــّدة اختالفــات بــني املعجــزة والكرامــة ومــن مجلتهــا ميكــن القــول نّ أويعتقــد الفنــاري 
املعجزة ختتّص مبّدعي النبّوة. وكذلك فإن بقاء املعجزة يرتبط بإرادة النـّيب وطلبـه؛ فـإبراء األعمـى 

قـد يكـون يضـاً فـإن إظهـار املعجـزة أو  لكن قلـب العصـا إىل الثعبـان يـزول.، قد يدوم حّىت األبد
لكـن كتمـان الكرامـة أمـر واجـب إضـافة إىل ذلـك فـإن إبـراز املعجـزة ال يتوقّـف ، جائزاً أو واجباً 

علــى الطلــب مــن جانــب النــاس كــذلك فــإن املعجــزة ليســت إلرضــاء املطالــب ــا عــالوة علــى 
وال مـدخل لقـدرة العبــد ، املعجـزة تصــدر مبحـض فضـل اهللا تعـاىل ي يعتقـد بـإنّ ر ذلـك فـإن الفنـا

أّمــا الكرامــة فتجـايف صــاحبها بــذلك ويقــول كــذلك: ، يضــاً فــإن املعجــزة ال تبطـل بالبيــانأو  فيهـا
، أّمــا النــّيب فــال وإنــه جيــوز اإلنابــة يف املعجــزة، إن صــاحب الكرامــة خيشــى أن يشــمله االســتدراج

ي ر مشعـــون الصـــّفار يف إحيـــاء املـــوتى. ويصـــرح الفنـــا (ع)كمـــا أنـــاب عيســـى ،  خبـــالف الكرامـــة
وبالكرامـة علـى نفـس صـاحبها لتصـلح ، حتجاج باملعجزة على املشركني حجـة علـيهمقائالً: اال

  ).32 نفس املصدر:( وعلى قلبه ليطمئنّ 
حيث قـال:  البصائركالم صاحب  عني األعيانواجلدير بالذكر فإن الفناري ينقل يف تفسريه 

، عــن املعاملــة املرضــّيةوتبطــل بإظهارهــا وبــاإلعراض ، وجيــب كتماــا، وأّمــا الكرامــة فليســت باقيــة«
مثّ  ).523 :1413، (السـمرقندي» وقـد يعجـز عـن إظهارهـا، وقد تتوّقف علـى الـدعاء والتضـرّع
ممّــا يرشــد إىل أنّــه يشــاطره الــرأي يف ذلــك. وميكــن القــول مــن ، مل يعّقــب بشــيء علــى كالمــه هــذا

اختصـاص مـّدعي النبـّوة ثنني مـن وجهـة نظـر الفنـاري هـو الفرق املهم بني اال نّ أالكالم املنتخب ب
  هللا. والكاذب ال يكون وليّاً  كان كاذباً ،  باملعجزة؛ إذ لو اّدعى الوّيل أنّه نيبّ 

  
  اص والمعجزة من وجهة نظر الفناريعالقة اإلره 3.2

أَن ُيِصـيَب ، البنـاء، سـيسأ(الت، »ر ه ص«اإلثبـات واإلصـرار مـن مـاّدة  يف اللغة مبعنـیاإلرهاص 
 :1414، (ابـن منظـور العِـرق األسـفل مـن احلـائط مبعنـی والـرهص ْنِسـماً فيَـْذَوىاحلجُر حافراً أَو مَ 

  ).1042/ 3 ق:1404، البناء. (اجلوهريو  عىن األساسمب). وجاء الرهص 343 /5
ويــــرى الفنــــاري أّن اإلرهــــاص يف املصــــطلح هــــو الداللــــة علــــى إحــــداث أمــــر خــــارق للعــــادة 

، »مــع عــدم املعارضــة«وكــذلك مــن الكرامــات. وبقولــه: ومقّدمــة دالّــة علــى بعثــة نــّيب قبــل بعثتــه 
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ومعرفــة مــا ال يعــرف النــاس ، كجــّر األثقــال،  عــن الســحر والشــعبذة واالحتيــال بطريــق هندســي
خـــتالف احلاصـــل بـــني اإلرهـــاص واملعجـــزة طبقـــاً لـــرأي الفنـــاري فـــإن اال وجزةقواعـــده وبعبـــارة مـــ

 جود التحدي وهو من الكرامات. اإلرهاص حيصل قبل زمان الدعوة ومن دون و  نّ أيكمن يف 

  
  آراء الفناري حول المعجزات الحسّية والعقلية 2.٤

لقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل حبكمتـه معجـزات األنبيـاء علـى هيئـة تكـون معهـا كـّل معجـزة هلـا 
األثــر األكــرب يف تلــك الظــروف الزمكانيّــة. معجــزة كــّل مــن الرســل جيــب أن تــأيت متناغمــة مــع 

ومـن ، متّيزها عن اآلثار البشريّة وتفّوقها املعجز عليها الرائجة حينها؛ ليدرك جلّياً العلوم والفنون 
ىل قســـمني ومهـــا املعجـــزة احلســـّية واملعجـــزة العقليـــة وقبـــل إتقســـيم املعجـــزة  هـــذا املنطلـــق فقـــد متّ 

  .ىل هذين القسمني بشكل خمتصرإمن التطرق  اخلوض يف آراء الفناري البدّ 
كطوفان نوح وبرد النار علـى إبـراهيم وعصـا موسـى ،  اّليت تدرك باحلسّ املعجزة احلسّية وهي 
ـــة فهـــي الـــيت تـــدرك بالبصـــريةأصـــلوات اهللا علـــيهم. و  كاإلخبـــار عـــن الغيـــب ،  ّمـــا املعجـــزة العقلّي

لكــن ال ، واإلتيــان حبقــائق العلــوم مــن غــري تعلّــم. فاحلســّية أوقــع عنــد العاّمــة وأســرع إلدراكهــم
حنــوه إّال ذو ســعة يف العلــوم الّــيت تعــرف ــا هــذه األمــور. أّمــا العقليّــة يفـّرق بينهــا وبــني الســحر و 

الّـذين قصـارى بغيـتهم إدراك ، فـال يعقلهـا إّال العـاملون املختّصـون باهلدايـة اإلهليّـة والعنايـة األزليّـة
ــــة  احلــــّق. مثّ إّن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل جعــــل أكثــــر معجــــزات بــــين إســــرائيل حســــّية لــــبالدم وقّل

ــة لفــرط ذكــائهم، بصــريم ولكــون هــذه الشــريعة باقيــة علــى ، وأكثــر معجــزات هــذه األّمــة عقلّي
شــقاق القمـر راويــه أنــس؛  هـو، مــن املعجـزات احلســّية (ص)صـفحات الــدهر. ومـا أتــى بـه نبيّنــا

وحنـــني ، )1/286 :1406، (القاضـــي عيـــاض ونبـــوع املـــاء مـــن بـــني أصـــابعه، وتســـليم احلجـــر
وشهادة الشاة املسـمومة هـذه األربعـة راويهـا جـابر؛ وشـكاية ، )1/318 نفس املصدر:اجلذع (

بروايـة يعلـى بـن أميّـة؛ وغـري ذلـك ، )1/312نفس املصدر: الناقة من كثرة العمل وقّلة العلف (
  .  كالشفاء والوفاء، ممّا أحصاها أهل احلديث يف كتب دالئل النبّوة

عجــز أولــو األلبــاب عــن ، ن حكـمفمــن تفّكـر فيمــا أورده وأتــى بــه مــ، وأّمـا معجزاتــه العقليّــة
علـم ، فـاطّلع علـى تلـك احلقـائق الّلطيفـة والـدقائق الشـريفة، بأوجز عبارة وألطف إشارة، تعّقلها
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، قطًعــا أنّــه مظهــر القــدرة اإلهليّــة واحلكمــة الربّانيّــة. وممّــا خّصــه اهللا تعــاىل بــه هــذا القــرآن ايــد
أفحـم بـه مـن حتـّدى مـن ، قـاطع برهانـه، كتـاب سـاطع تبيانـه،  الّذي هو تنزيل من حكـيم محيـد

وطولــــب مبعارضــــته مــــن العــــرب العربــــاء بنحــــو قولــــه تعــــاىل: ﴿َوِإن ُكنــــُتم ِيف رَيــــٍب﴾ ، البلغــــاء
مــع أّــم أمــراء الكــالم وزعمــاء احلــوار ، فعجــزوا عــن اإلتيــان مبــا يوازيــه أو يدانيــه، )32  /البقــرة(

لوا: ﴿ال َتسـَمُعوا ِهلَـَذا الُقـرآِن َواْلغَـوا ِفيـِه﴾ وقد بذلوا وسعهم يف إطفاء نوره وإخفاء أمره حني قا
وذلــك ألنّــه لــو عــورض ) 31 /نفالأل(اوقــالوا: ﴿لَــْو َنَشــاُء لَُقْلنَــا ِمثْــَل َهــَذا﴾، )26 /فصــلت(

لنقـــل؛ لتـــوفّر دواعـــي النفـــوس بنقـــل مـــا دّق وجـــّل. وقـــد صـــّنفت كتـــب كثـــرية يف الطعـــن علـــى 
  هم؛ فدّل أنّه مل يعارض.وما نقل فيها معارضت، اإلسالم وتداولت

كــّل معجــزة كانــت لســائر «قولــه:  البصــائرحيكــي الفنــاري يف هــذا اخلصــوص عــن صــاحب 
مثّ يضـيف يف التعليـق علـى ». وكان بيـده إظهارهـا (ص)فمثلها موجود ومشاهد لنبيّنا ، األنبياء

املســـمومة حـــّىت تكلــيم الشـــاة املشــويّة ، باآلحــاد وإن كـــان بعضــها مرويّـــاً ، هــذا الكـــالم: وذلــك
لكــن الرباهــني ، وتســخري الشــيطان وربطــه بســارية املســجد مثّ ختليتــه بــذكر دعــاء أخيــه ســلمان

  ).34 ق:834، (الفناري الفكوكأشار إىل بعضها الشيخ يف ، احلقيقّية والعقلّية قائمة
ّن كــّل نــّيب هــو مظهــر اســم مــن أمســاء احلــّق وتتعــّني وتســتند نبّوتــه أو رســالته إىل احلــّق مــن إ
،  يف احلكـم واحليطـة فرقـاً فكمـا أّن بـني األمسـاء ، كما هـو شـأن كـّل موجـود،  ثّية ذلك االسمحي

إىل التعـــّني  وقصـــارى أمـــرهم أن ينتهـــي ارتبـــاطهم بـــاحلّق صـــعداً ، كـــذلك بـــني األنبيـــاء واألوليـــاء
والكّمـل  وشـأن نبيّنـا صـّلى اهللا عليـه وآلـه، التـايل لألحديّـة الذاتيّـة، األّول اجلامع للتعيّنـات كّلهـا

ىل إحــديث الفنــاري وإشــارته نــاظرة  إنّ ؛ مــن ورثتــه مــع هــذا التعــّني األّول خمــالف لشــأن غــريهم
وهم األئمة األطهار؛ إذ هذا التعـّني لـيس ، ىل حديث يوم القيامةإيضاً أورثة الرسول وله إشارة 

  حلّق سواهم. بل هم منفردون حبال خيّصهم ال يعرفه بعد ا، غايتهم من كّل وجه يف معرفة احلقّ 
وبـذلك تتفـاوت درجـات ، ّن آيات كّل نّيب إحكام االسم الّذي تستند إليه رسالته ونبّوتهإو 

ــْلَنا بـَْعَضــُهْم َعَلــى بـَْعــٍض﴾ ،  األنبيــاء واألوليــاء ومــراتبهم ُســُل َفضــَك الر كمــا قــال اهللا تعــاىل: ﴿تِْل
نـَُفـرُق بـَــْنيَ  قـال: ﴿الَ كمـا ،  . ولكـن ليسـت املفاضـلة مـن حيـث نفـس الرسـالة)253/البقـرة(

وإّمنـا ، لوحدة الرسالة من حيث حقيقتها املسـتندة إىل احلـقّ ، )285/البقرة(َأَحٍد من رُسِلِه﴾ 
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ـــأثري ختلـــةيف مشـــرعها مـــن األمســـاء امل فـــرقال وأّن األمســـاء ، يف ســـعة احلكـــم واحليطـــة وقـــّوة الت
ألنـــــواع واألشــــــخاص كاألجنــــــاس وا 1بعضـــــها ســـــدنة الــــــبعض؛ لـــــذلك تتفــــــاوت إىل مراتـــــب

  .)34 ق:834 ،(الفناري
مثّ إّن مبــدأ حكــم اهللا تعــاىل يف خلقــه ومشــرع تعّلقــه ــم العلــم األزيل الــذايت املتعيّنــة صــور 

وإنّــه الســبب يف إجيــاد املوجــودات والقضــاء والقــدر التــابعني ، املعلومــات فيــه علــى وتــرية واحــدة
  لعلمه ا حسب ما تقتضيه حقائقها.

ـــالعلم وكـــان املـــاء  بأنّـــهســـتنباط مـــن آراء الفنـــاري وميكـــن اال ـــا تثبـــت ب ـــة إّمن ملــــّا كانـــت املبدئّي
املــاء كطوفــان ، مبوجــب علــم احلــقّ ، لــزم مــن حيــث احلكمــة أن تكــون أّول آيــة املرســلني، مظهــره

. وملـّا كان الكـالم صـورة مـن صـور 2هو نوح) ن أول نيبّ أعتقاد الفناري بالة أىل مسإنوح (نظراً 
وــا انفــتح بــاب تــأثري احلــّق يف اخللــق وظهــروا مــن العلــم إىل العــني ، أو نســبة مــن نســبهالعلــم 

   .)471 :1404، الكالم (السيوطي (ص)كانت آية نبيّنا ،  خرةاآلدنيا و فی الواستمّر أثرها 
سـرّه أّن فلـك القمـر ، وطبقاً لعقيدة الفناري فأّن ظهـور انشـقاق القمـر بصـورة التصـّرف فيـه

وإن كـان أصـغر األفـالك مـن حيـث اجلـرم فهـو أمجعهـا مـن حيـث احلكـم؛ ألّن فيـه جتتمـع قـوى 
سائر السماوات وتوّجهات املالئكة مثّ تتوزّع منه علـى هـذا العـامل وأهلـه. فظهـر ألويل األبصـار 

ه ملـّا كـان آخـر الرسـل وختميّته؛ ألنّ  -  صّلى اهللا عليه وآله - من انشقاق القمر سّر مجعّية نبيّنا 
ولـــذلك أعطـــي مفـــاتيح خـــزائن األرض ، تصـــّرف يف آخـــر األفـــالك وأمجعهـــا للقـــوى، وأمجعهـــم
  كما أخرب بذلك قبل موته خبمسة أيّام.،  والسماء

مبقدار نسبة مجعيّته من اجلمعّية الّـيت انفـرد ـا نبيّنـا ، من حيث اآليات، ّن شرف كّل نيبّ إو 
،  وختميّتـــه؛ فرّجحـــت آيـــات إبـــراهيم بكثـــرة عـــدد اآليـــات وأعظمهـــا -  صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه - 

ــــة ــــة هــــي صــــورة حضــــرة احلــــق ، ألّن األرض حمــــّل اخلالفــــة، كاختصاصــــه بعمــــارة الكعب والكعب
  ).34 ق:834، (الفناري

قـد اعتلـى قمـم الكمـال وذروة الرتـب يـربز  (ص)الرسـول األعظـم وحسب رأي الفناري فإنّ 
فــأقوم عــن «يف حــديث القيامــة يف فتحــه بــاب الشــفاعة:  )(صمنهــا: قولــه ، يف بعــض كلماتــه

، )19/388 :1969، أمحـــد بـــن حنبـــل (»ميــني العـــرش يف مقـــام ال يقــوم فيـــه أحـــد مـــن العــامل
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. والقاعــدة أّن كــّل  )84 /6 :1406، البخــاري(» أنــا ســّيد النــاس يــوم القيامــة: «(ص)وقولــه 
مل حيصل لإلنسان يف هذه النشأة ال حيصل له بعد املـوت يف اآلخـرة. فهـذه الكمـاالت   كمال

وتظهــر يف اآلخــرة يــوم تبلــى ، كتمهــا ملــا تقتضــيه حكمــة هــذه الــدنيا،  (ص)كانــت حاصــلة لــه 
  السرائر؛ ألنّه عامل الكشف وزمان املباهات.

  
  من منظار الفناري القرآن الكريموجوه إعجاز  .3

علـى أّن إعجـاز القـرآن  - قـّدس اهللا روحـه- ومـنهم الشـيخ املفيـد ، اّمـة واخلاّصـةاجلمهور مـن الع
والدرجـــة القصـــوى مـــن البالغـــة... مـــع اشـــتماله علـــى ، بكونـــه يف املراتـــب العليـــا مـــن الفصـــاحة
وأحــــوال املبــــدء واملعــــاد ، وعلــــى دقــــائق العلــــوم اإلهلّيــــة، اإلخبــــار عــــن املغيّبــــات املاضــــية واآلتيــــة

. كمـــا أّن الشـــيخ املفيــد والســـّيد املرتضـــى يعتقــدان بوجـــه آخـــر )17/224 :1403، (الســي
) ويلخــــص الراونــــدي اآلراء 13 :1358، : الطوســــيأنظــــر( 3وهــــو الصــــرفة، إلعجــــاز القــــرآن

إّن املسـلمني اتّفقـوا  يف قولـه:لة إعجـاز القـرآن الكـرمي أاملشهورة بني العلماء املسلمني حـول مسـ
إعجـاز القـرآن. مثّ تطـّرق  وجوهلكن اختلف املتكّلمون يف ، بّوةعلى ثبوت داللة القرآن على الن

  وسردها كالتايل:، إىل آرائهم
  القول بالصرفة. - 
والقرآن الكرمي فـاق ، القول بفصاحة القرآن اخلاّصة؛ ألّن مراتب البالغة حمصورة متناهية - 

  هذا املعتاد.
  للعقل.موافقة ، إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرّة على النظر - 
  بعد االختالل والتناقض عن القرآن. - 
  إخباره عن الغيوب. - 
  .خاصّ اختصاصه بنظم  - 
  إعجازه يف تأليفه ونظمه. - 

ويف النهاية يرى أّن كال من هذه الوجـوه فيـه رأي وجيـه واملالحـظ فـإن هنـاك آراء ونظريـات 
خمتلفــة مطروحــة بــني العلمــاء يف خصــوص وجــوه اإلعجــاز ويتطلــب اخلــوض فيهــا جمــاالً واســعاً 
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. واجلـدير بالـذكر فـإن هنـاك آراء ونظريـات خمتلفـة طُرحـت )982-  981 :1409، (الراوندي
اء يف خصــــوص وجــــوه اإلعجــــاز حيــــث إن التطــــرق يتطلــــب جمــــاالً واســــعاً بــــني أوســــاط العلمــــ

؛ 56ق:/1410، ؛ الزملكـــــــاين2008:22، ؛ الرمـــــــاين3/971 :1409، الراونـــــــدي  :أنظـــــــر(
  .)106- 93/ 2 ق: 1376، الزركشي

جتـاهني جديـدين ا يفاإلعجـاز القـرآين  إلیطرق يف تفسريه تن الفناري تأوتظهر الدراسات ب
إعجـــاز  - 1علـــى وجهـــني: يف رأيـــه ىل العلمـــاء الـــذين ســـبقوه حيـــث يكـــون اإلعجـــاز إبالنســـبة 

ال عـن نفـس املعارضـة مـع ، إعجاز يتعّلق بصـرف النـاس عـن قـدرة معارضـته - 2يتعّلق بنفسه. 
  ).33 ق: 834، القدرة (الفناري

  دراسة تلك الوجوه: فيما يليوحناول 
  

  الظاهرية  ائصلى الخصإإعجاز القرآن بالنظر  1.3

اإلعجاز هو مـا يتعلّـق بـنفس القـرآن  نّ أيف الوهلة األوىل ب اعتقدالفناري  نّ أالقول آنفاً ب لقد متّ 
ـــارة أخـــرى فـــإنّ  أعـــين يرجـــع نظمـــه ، اإلعجـــاز الـــذي يريـــده الفنـــاري هـــو مـــايتعلق بصـــورته وبعب

اّدتــه؛ أو مبعنــاه. وال يتعّلــق اإلعجــاز بــه مــن حيــث م، املخصــوص مــن حيــث فصــاحته وبالغتــه
) وقـال: ﴿امل َذلِـَك 2/قال تعاىل: ﴿قـُْرآنًا َعرَبِيا﴾ يوسـف، وألفاظه ألفاظهم، فإّن ماّدته ألفاظه

ـــاُب﴾  ـــه  ، )2- 1/ البقـــرة(اْلِكَت ّـــه مـــنّظم مـــن عـــني مـــا ينّظمـــون ب ـــا علـــى اّحتـــاد العنصـــر وأن تنبيًه
  ن نظم القرآن له مخس مراتب:أكالمهم. ويف هذا السياق يبّني الفناري ب

  وهو نظم احلروف البسيطة لتحصيل الكلمات الثالث.، األوىل: النظم الصريف
  ويسّمى املنثور.، وهو نظم الكلمات لتحصيل اجلمل املفيدة، الثانية: النظم النحوي

وهـــو ، ويســّمى املنظــوم واملنشــأ، الثالثــة: نظــم اجلمــل حبيــث يشــتمل علـــى مبــادئ ومقــاطع
  ة تسّمى الرسالة.ومكاتب، قسمان: حماورة تسّمى اخلطابة

  وتسّمى املصنوع.، الرابعة: أن يعترب يف ذلك الصنائع البيانّية والبديعّية
  ).33 :ق834، اخلامسة: أن يعترب الوزن (الفناري
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والقـرآن ، هنا من ذكر نقطة ضرورية وهي: إن أنواع الكالم ال خترج من هذه األقسام والبدّ 
وللتنبيــه علــى ، الكتــب فــی ســائرهــا البشــر رفيتع هيئــةلــيس علــى  هأليفــفتجــامع حملاســن اجلميــع 

ـــِه اْلَباِطـــُل﴾  ـــٌز َال يَْأتِي ـــاٌب َعزِي . غـــري أنّـــه مل )42-  41/فصـــلت(ذلـــك قـــال تعـــاىل: ﴿َوإِنـــُه َلِكَت
وذلــك لســّر لطيــف هــو أّن القــرآن ، مــع أّن رتبــة املــوزون فــوق رتبــة املنظــوم، يســتعمل فيــه الشــعر

تصــوير الباطــل بصــورة ، فيمــا هــو متعــارف، أمــر الشــاعروقصــارى ، منبــع احلــّق وجممــع الصــدق
ــــَعرَاء أو احلـــّق يف اإلفـــراط  يف اإلطـــراء أو املبالغـــة يف الـــذّم واإليـــذاء؛ لـــذلك قـــال تعـــاىل: ﴿َوالش
، ألن ميتلـئ جـوف أحـدكم قيحـاً : «(ص)وهلذا فقـد قـال ، )224 /الشعراء(يـَتِبُعُهُم اْلَغاُووَن﴾ 

وحــّىت قيــل يف العــرف: أعــذب الشــعر أكذبــه. ومسّــى أصــحاب  ».خــري لــه مــن أن ميتلــئ شــعراً 
هــذا  شــرح. ويف النظــر الربهــان املؤلّــف مــن املخــّيالت املؤّديــة يف أكثــر األمــر إىل الــبطالن شــعراً 
مل خيــل القــرآن ، األمــر يقــول الفنــاري: فــألّن الــنظم الشــعري يف نفســه مــن مراتــب كمــال الــنظم

يناســـب البحـــر الكامـــل  )56األحـــزاب/(َوَســـلُموا َتْســـِليًما﴾  كقولـــه تعـــاىل: ﴿َصـــلوا َعَلْيـــهِ ،  عنـــه
، يناســب حبــر الرمــل، )92ل عمــران/(آوقولــه تعــاىل: ﴿لَــن تـََنــالُواْ اْلــِرب َحــىت تُنِفُقــوْا﴾ ، ولــيس بــه

وغـري ذلـك ممّـا ذكـر يف ، )29/الكهـف(وقوله تعاىل: ﴿َفَمن َشاء فـَْليُـْؤِمن َوَمن َشـاء فـَْلَيْكُفـْر﴾ 
السكاكي. وألّن ذلك النظم من حيث إنّه شعر يشتمل على ما هو املـذموم » مفتاح«عروض 

كمـا يقـول عـّز مـن قائـل: ﴿َوَمـا ُهـَو بَِقـْوِل َشـاِعٍر﴾ ،  نزّه القرآن عنـه، أي الكذب، يف املتعارف
  ).69يس/(و﴿ َوَما َعلْمَناُه الشْعَر َوَما يَنَبِغي لَُه﴾  )14احلاقة/ ا (

داللتــه علــى مضــمون الشــعر ولكــن مضــمون القــرآن لن الــنظم العــريف للشــعر مــذموم أومــع 
وبيـــان املبـــدأ واملعـــاد واإلخبـــار عـــن املغيّبـــات الســـابقة والّالحقـــة ، يشـــتمل علـــى املعـــارف اإلهلّيـــة
ومــا ال ترتضــيه العقــول البســيطة (تعريــف الفنــاري عــن العقــول ، خاليــة عــن الكــذب والتنــاقض

ـــيعـــين مـــا ال 4البســـيطة م). واألخبـــار الســـابقة  يســـتطيع عامـــة النـــاس فهمـــه مـــن دون تعلـــيم وتعّل
وكـــان كمـــا ، )2- 1الـــروم/(والّالحقـــة كقولـــه تعـــاىل: ﴿امل ُغِلَبـــِت الـــروُم﴾ ، كالقصـــص القرآنّيـــة

ـــــَرَض َعَلْيــــَك اْلُقـــــْرآَن لَــــرَادَك ِإَىل َمَعـــــاٍد﴾ ، أخــــرب  )85القصـــــص/(وقولـــــه تعــــاىل: ﴿ِإن الـــــِذي فـَ
  و النّيب واملراد باملعاد مّكة.املخاطب ه

 ويطـرح الفنــاري هنــا ســؤال وهــو إذا كــان العجمــي والعــريب والقــروي والبــدوي هلــم مشــرتكات
  إذن أين يكمن اإلعجاز؟، (املشرتك بني الطوائف األربعة) يف املعاين
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ملشـرتك بـل ا، : إنّا ال نسّلم أّن املعـاين املخصوصـة املسـتفادة منـه يعلمهـا كـّل أحـدويرّد جميباً 
  وليس الكالم فيه.، بني الطوائف األربعة هو يعين املعاين مطلقاً 

  
  اإلعجاز القرآني في باب الصرفة 2.3

ن اإلعجــاز فيــه مــن حيــث عــدم ممارســة التعلــيم أواملســألة الثانيــة الــيت جييــب عليهــا الفنــاري هــي 
  والتعّلم ال من حيث إنّه قرآن.

االّطالع علـى احلقـائق اإلهليّـة والغيبيّـة ممّـا مل يطّلـع عليهـا ويف الرّد عليها يقول: إّن مثله من 
  وكونه من غري تعليم وتعّلم معجز آخر.، املمارسون للتعليم والتعّلم معجز

أنّــه مــا مــن صــناعة حممــودة أو مذمومــة ، وأّمــا اإلعجــاز املتعلّــق بصــرف النــاس عــن معارضــته
،  واحد مبهنة مـا فينشـرح صـدره مبمارسـتها إّال وبينها وبني قوم عالئق خفّية؛ لذلك يعجب كلّ 

و﴿ِلُكـل َجَعْلنَـا ِمـنُكْم ِشـْرَعًة ، )84/اإلسـراء( كما قال تعاىل: ﴿ُقْل ُكل يـَْعَمُل َعلَـى َشـاِكَلِتِه﴾
َهاًجا﴾ ويف مقـام التوضـيح نقـول: حينمـا دعـي اخلطبـاء والبلغـاء مـن العـرب ، )48/ ةداملائ( َوِمنـْ

ملعارضـة القـرآن فلـم ،  كّل واد من االفتتان ويهتّمون بطالقة لسـامالّذين يهيمون يف، األقحاح
صـرفهم عـن ذلـك. وأّي إعجـاز أعظـم مـن  إهليّـاً  دّل أولـو األلبـاب أّن صـارفاً ، يتصّدوا ملعارضته

  .أقصر سورة منه وباطناً  أن يتحّري كافّة البلغاء من أن يعارضوا ظاهراً 
  

  النتائج .4
ــــت إىل مفهــــوم املعجــــزة عــــني األعيــــانقامــــت هــــذه الدراســــة بســــرب يف خمطوطــــة تفســــري   وتطرّق

  منظاره:  من
ريى الفنـاري أّن فـ إىل قسمني ومها احلسـّية والعقليّـة. نقسماملعجزات من منظار الفناري ت - 

؛ إعجــاز القــرآن يُــدرس يف مضــمارين: األّول إعجــاز يتعلّــق بنفســه ويتجلّــى يف نظمــه ومفاهيمــه
إعجــاز القــرآن يف نظمــه حبــّد ذاتــه ينقســـم إىل مخــس مراتــب. واملضــمار الثــاين إعجــاز يتعلّـــق و 

ال عــن نفــس املعارضــة مــع القــدرة كمــا فّســر ذلــك بعــض ، بصــرف النــاس عــن قــدرة معارضــته
  العلماء الصرفة به.
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عنـــدما يقـــارن الفنـــاري بـــني معـــاجز األنبيـــاء يســـتنتج أّن كـــّل نـــّيب مظهـــر اســـم مـــن أمســـاء  - 
 -  صــّلى اهللا عليــه وآلــه - يــربز يف معجزتــه حســب مرتبــة ذلــك النــّيب؛ ولــذلك كــان لنبيّنــا ، قّ احلـ

  مبا أنّه خامت الرسل وأشرفهم. ، إظهار معاجز كّل األنبياء املاضني
اإلعجـــاز وقـــد بـــرزت  مســـئلةالعلمـــاء يف  ســـائرىل إالفنـــاري لـــه آراء جديـــدة بالنســـبة  إنّ  - 

  عجزة واختالفها مع الكرامة واإلرهاص. نظرياته يف مواضيع مثل تعريف امل
  

  الهوامش
وكـذلك  طىل ورثة النيب األكرم (ص) وهم أكمـل النـاس علـى البسـيإكالم الفناري وإشاراته   إنّ  .1

  ىل حديث القيامة كذلك وهو يقصد األئمة األطهار (ع).إيشري 
 نظراً هلذه املسألة يعتقد الفناري بأن أول نيب هو نوح (ع). .2

إن اهللا تعــاىل قــد أعجــز الفصــحاء والبلغــاء مــن اإلتيــان مبثــل القــرآن وذلــك بعــد التحــدي الــذي  .3
ستطاعة هـؤالء باإلتيـان مبثـل القـرآن ولكنـه حـال دون وقـوع ذلـك وقلـل اطلبه وعلى الرغم من 

  من قدرم.
وبالتــايل مـا اليسـتطيع عامـة النـاس فهمــه مـن دون تعلـيم وتعلـم  تعريـف الفنـاري عـن العقـل هــو .4

  .عدم دركه بالشكل الصحيح
 

  والمراجع لمصادرا
  .القرآن الکريم

  مؤّسسة الرسالة.  :بريوت، 1ط، المسند ).م 1969( أمحد، ابن حنبل
  مکتب اإلعالم اإلسالمي. :قم، معجم مقاييس الّلغة ).ق 1404( أمحد، ابن فارس
  دار الفکر. :بريوت، 3ط، لسان العرب). ق1414( حمّمد بن مکرم، ابن منظور

  .مينی(ره)اخلمام اإل ةموسس :قم، آشنايی با مجموعه عرفان اسالمی). ش1390(ي عل، مينی نژادأ
  .دار الفکر :بريوت، د.ط، صحيح البخاري ).ق1406( حمّمد بن إمساعيل، البخاري

، مكتبة جملس الشورى اإلسالمي، الفکوك في شرح الشکوك). ق712( إبراهيم بن أمحد، اجلاربردي
 .7031الرقم 
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 بريوت: دارالعلم للماليني.، 3ط، الصحاحق) 1404بونصر امساعيل بن محاد (أ، وهریاجل
، 1ط، کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ).ق۱۴۱۰( مصطفی بن عبد اهللا، حاجي خليفة

 دار الکتب العلمّية. :بريوت
 .صادق(ع)المام اإلقم: موسسه ، 6ط، کشف المرادش). 1382حسن بن يوسف (، يلاحل

  دار الزهراء للطباعة. :بريوت، البيان في تفسير القرآن ).ق1395( أبو القاسم، اخلوئي
 دار املغين.  :الرياض، 1ط، سنن الدارمي ).ق1421( عبد اهللا بن عبد الرمحن، الدارمي
 .داراملعارف :قاهره، د.ط، عجاز القرآنإ يثالث رسائل ف م).2008(بن عيسی  يعل، الرمانی

 :بريوت، 1ط، علوم القرآن يالبرهان فق). 1376( بو عبداهللا حممد بن عبد اهللا بن ادرأ، زرکشیال
 .داراملعرفة

 :قاهره، د.ط، عجاز القرآن المجيدإ يالمجيد فق). 1410( عبدالواحد بن عبد الکرمي، زملکاينال
 .دار الثقافة العربية

  .3395الرقم ، خمطوطة مبكتبة وزيري يزد، العلوممفتاح  ).ق701( يوسف بن أيب بكر، السّکاکي احلنفي
  دار الكتب العلمّية.  :بريوت، د.ط، تفسير السمرقندي). ق1413( نصر بن حمّمد، السمرقندي

مکتبة  :قم، 1ط، الدّر المنثور في التفسير بالمأثور ).ق1404( عبد الرمحنجالل الدين ، السيوطي
 اهللا املرعشي النجفي.  آية 

 .بريوت: دارالفکر، د.ط، علوم القرآن ياالتقان فق). 1416( ---------------- 
سوة األ دار :هرانط، د.ط، والشوارد ةفصح العربي يقرب الموارد فأ ق).1416( سعيد، الشرتونی

 .للطباعة و النشر
: بريوت، 1ط، الدولة العثمانية ءعلما ةالشقائق النعماني(د.ت).  عصام الدين، طاشکربی زاده

 .دارالکتب العربی
 دار إحياء الرتاث العريب. :بريوت، التبيان في تفسير القرآن (د.ت). حمّمد بن احلسن، الطوسي

 .طهران: اجنمن حکمت و فسفه، تمهيد األصول فی علم الکالمش). 1358( ------------ 
 مکتب األعالم اإلسالمي.  :هرانط، تجريد االعتقاد ق). 1407( ------------ 

آستان قدس  :مشهد، د.ط، عشر يشرح باب حاد ش).1370( بن عبداهللا مقداد، فاضل مقداد
 .رضوی

 ي. دار الراز  :عمان، 1ط، المحصل ).ق 1411(حممد بن عمر ، يراز الدين الفخر 
دار الغرب  :بريوت، د.ط، الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ).ق1406( أبو الفضل، القاضي عّياض
  اإلسالمي.

مؤّسسة اإلمام  :قم، د.ط،  الخرائج والجرائح ). ق1409(  سعيد بن هبة اهللا، الدين الراونديقطب 
  . املهدي (عج)
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 . دار إحياء الرتاث العريب :بريوت، د.ط، بحار األنوار ).ق1403( حمّمد باقر، السي
 :قم، د.ط،  الکالمالنکت في مقّدمات األصول من علم  ).ش1369( حمّمد بن حمّمد النعمان، املفيد

   .مؤمتر الشيخ املفيد
دفرت تبليغات  :قم، د.ط، مة وبرهان الملةسيف األ). ش1385( محد بن حممد مهدیأ، نراقی
  ي.سالمإ

  اإلمام اخلمينی(ره). ةقم: موسس، 3ط، مبانی و اصول عرفان نظری). ش1392( يداهللا، يزدان پناه
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