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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 :بعدأما   ،احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
ويلحظ من ثنااي الكلمات ما جيعل    ،جند الشيخ رمحه هللا تعاىل يرد على دقائق األمور  ،ففي هذه الرسالة الصغرية

بل   ،وينقل للسكاكي يف مفتاحه  ،مواقفهويشد على اإلجيي يف    ،فريد كالم البيضاوي وينقح للتفتازاين  ،العقل يثور
ويقف مع اجلرجاين يرد كالم القوم الذين صرفوا عقوهلم    ،، ويدافع عن كالم هللا الفتاح يغريهوأحيانً يصلح املفتاح  

الذين هم   وينادي أبعلى صوته أن اإلعجاز يف بالغة الكالم ونظمه ورصفه وأسلوبه الذي هبر العرب  ، مع الصرفة
 .ما أسداه للمكتبة اإلسالميةم هللا ابن كمال ابشا ل  رح   ،ة والبيانأرابب الفصاح 

 . عادل غرايين رحيم ،كتبه
 

   : عملي يف هذا املخطوط
   ._ حققت املخطوط وخرجت اآلايت واألحاديث

   ._ عزوت األقوال لقائليها
 .القرآنإعجاز _ تكلمت عن مرجع القول يف 

  ._ ذكرت بعض جهود السابقني يف جمال اإلعجاز
 
 

 :(1)   القرآنمرجع اإلعجاز يف 
وكان    ،وسَلب عقوهلم  ،القرآنوهو أنَّ هللا صرف العرب عن معارضة    ، لقول األول: أنَّ إعجازه ابلصَّْرفةا -1

 . (2) وهذا قول النَّظَّام ،لكن منعهم أمر خارجي فصار كسائر املعجزات ،هلم امقدورً 
الثاين: أن وجه اإلعجاز راجع إىل ما فيه م  -2 ومل يكن ذلك من    ،ن اإلخبار عن الغيوب املستقبلةالقول 

وقوله:    ،[45]القمر  ﴾   سيهزم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّبُ رَ ﴿  : -  يف قصة أهل بدر  -كقوله تعاىل   ؛شأن العرب
 

والصواب    : (1/5بل قال السيوطي يف معرتك األقران ) ا،أوصلها بعضهم إىل مثانني وجهً   ،كثرية يرجع إليها اإلعجاز   اذكر العلماء وجوهً   (1)
 . أنه ال هناية لوجوه إعجازه

وممن قال ابلصرفة    ، (6/386والزايدة واإلحسان )  ،( 2/241واإلتقان )  ،( 2/226والربهان للزركشي )  ،(512مفتاح العلوم )  ينظر:  (2)
ه (، وعلي بن  450ه (، وعلي بن حممد بن حبيب املاوردي )ت:  384منهم: أبو احلسن علي بن عيسى الرماين )ت:   ؛ مجاعة من العلماء

ه (،  466ه (، وابن سنان اخلفاجي )ت:  458، واحلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:  ه (456أمحد بن حزم األندلسي )ت:  
والصرفة    ،723/  2مشكالت القرآن   معاين يف    ، وكما قال النيسابوري يف ابهر الربهان ه (502وأبو القاسم احلسني حممد األصفهاين )ت:  

 لة كثرية النظائر، مفتنة الشعب. أمس
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ْم َسيَ ْغل ُبونَ   *ُغل َبت  الرُّوُم    *امل    ﴿ بَ ْعد  َغَلب ه  َوُهْم م ْن  أَْدََن اأْلَْرض   وغري ذلك مما    ،[3-1]الروم    ﴾  يف  
  .(3) ه سيقع فوقع أخرب به أبنَّ 

ن  مَ  القول الثالث: أنَّ اإلعجاز يرجع إىل ما تضَّمن م ن إخباره عن قصص األولني وسائر املتقد  مني حكايةَ  -3
يَها إ لَْيَك َما ُكْنَت تَ ْعَلُمَها أَْنَت َواَل ﴿  قال تعاىل:    ؛شاهدها وحضرها ْن  ت ْلَك م ْن أَنْ َباء  اْلَغْيب  نُوح   قَ ْوُمَك م 

  .(4)   [49  ] هود ﴾  قَ ْبل  َهَذا 
القول الرابع: أنَّ اإلعجاز يرجع إىل ما تضَّمن م ن إخباره عن الضمائر من غري أن يظهر ذلك منهم بقول    -4

ْم َلْواَل يُ َعذ  بُ َنا اّللَُّ ﴿ : قال تعاىل ؛أو فعل ه     .(5)  [ 8 ]اجملادلة   ﴾ َويَ ُقولُوَن يف  أَنْ ُفس 
اخلام  -5 التأليف القول  مطلق  ال  به  اخلاص    التأليف  إىل  راجع  اإلعجاز  وجه  أنَّ  اعتدلت    ،س:  أبْن  وهو 

العليا يف اللفظ واملعىن  ،وَعَلت مركَّباته معىن  ، وز نَةً   امفرداته تركيبً  اختاره ابن    ،أبن يوقع كل فن ٍّ يف مرتبته 
 . (7)،(6) الزملكاين 

ا وقع بنظمه وصحَّ   -6 ووجه إعجازه: أنَّ هللا    ،ة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظهالقول السادس: أن التحدي إَّنَّ
علم إبحاطته   القرآنفإذا ترتَّبت اللفظة من    ،اعلمً   هوأحاط ابلكالم كل     ،اتعاىل قد أحاط بكل   شيء علمً 
وهذا اختيار    ،إىل آخره  القرآنمث كذلك من أول    ، املعىن بعد املعىن، وتبنيُّ أيُّ لفظة تصلح أن تلي األوىل

   .(8)ونسبه إىل اجلمهور ،بن عطيةا
وغري    ،القول السابع: أن وجه اإلعجاز يرجع إىل الفصاحة وغرابة األسلوب والسالمة من مجيع العيوب  -7

   .(9) اختاره فخر الدين الرازي  ،ابلتحدي ذلك مقرتنً 

 
الق  (3) إعجاز  )صينظر:  للباقالين  )  ،(33رآن  الوجيز  )  ،(1/52واحملرر  للزركشي  )  ،(2/228والربهان  والزايدة    ،( 242/ 2واإلتقان 

 (. 3/11الفصل يف امللل )و   ،( 6/388واإلحسان )
للباقالين )ص  (4) القرآن  إعجاز  )   ،( 34ينظر:  والعيون  )  ،(32/ 1والنكت  للزركشي  )  ،(2/228والربهان  والزايدة    ،( 242/ 2واإلتقان 
 (. 6/388اإلحسان )و 
 (. 6/388والزايدة واإلحسان )  ،( 2/242واإلتقان ) ، ( 2/228والربهان للزركشي ) ، (1/32ينظر: النكت والعيون ) (5)
يف علم املعاين واألدب    ا إمامً   ،كان فاضاًل   ،ناملشهور اببن خطيب زملكا   ،هو عبدالواحد بن عبدالكرمي بن خلف األنصاري الزملكاين   (6)

القرآن من    ، والبيان  إعجاز  عن  الكاشف  الربهان  القرآن   ، مصنفاته:  إعجاز  يف  التوكيد  ، واجمليد  أحكام  يف  املفيد  سنة    ، واملنهج  مات 
 (. 7/432وشذرات الذهب ) ، (1/310سنوي )ينظر: طبقات الشافعية لإل  ؛ه ( 651)
 (. 2/243وكذا السيوطي يف اإلتقان ) ،( 2/227وذكره الزركشي عنه يف الربهان )  ،ينظر: اجمليد يف إعجاز القرآن للزملكاين  (7)
 (. 2/243وكذا السيوطي يف اإلتقان )  ، (229/ 2ونقله الزركشي عنه يف الربهان )  ،( 1/52ينظر: احملرر الوجيز ) (8)
 (. 2/243وكذا السيوطي يف اإلتقان ) ، (2/230وذكره الزركشي عنه يف الربهان )  ،( 2/106ينظر: التفسري الكبري ) (9)
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وهو شامل    ،لهمنتهى    القول الثامن: أن وجه اإلعجاز يرجع إىل ما فيه من عجيب أتليفٍّ وبديع نظمٍّ ال  -8
وهذا   ،فهو خارج عن مجيع وجوه النظم املعتاد يف كالم العرب ،ال تفاوت وال تباين معيب فيه ،للقرآن كل  ه

 . (10)   اختيار القاضي أبو بكر الباقالين
أنَّ   -9 التاسع:  أمرً   القول  تمع  ن 

ُ
امل جيده  ما  هو  اإلعجاز  والفصاحة  اوجه  البالغة  ميكن    ،من جنس  ال  مما 

   .(11)   قاله السكاكي ،وكاملالحة ،كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها  ،نهالتعبري ع
يف   -10 اإلعجاز  وجه  العاشر:  مجيع    ؛القرآنالقول  من  فيه  والبالغة  الفصاحة  استمرار  حيث  من 

 ،(12)   قال به حازم القرطاجن   ، وال يقدر عليه أحد من البشر  ،ال توجد له فرتة  ا استمرارً   ،أحنائها يف مجيعه
 (13). 
  ا مضمنً   ،القول احلادي عشر: أنَّ وجه اإلعجاز فيه كونه أبفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف -11

املعاين أيضً   ،أصحَّ  القلوب  ا وكذا  يف  صنيعه  وهو  إعجازه:  يف  آخر  وجه  النفوس  ،له  يف  ال    ما  ،وأتثريه 
 .(15)  ،(14) وهذا ما قاله اخلطايب ، حيصل يف غريه

ومن    ،ومن جهة النظم  ،يرجع إىل وجوه متعددة: من جهة اللفظالقول الثاين عشر: أنَّ اإلعجاز   -12
املعىن اللفظ على  البالغة يف داللة  تعاىل وأمسائه وصفاته    ، جهة  اليت أخرب هبا عن هللا  ومن جهة معانيه 

ومن جهة    ،ومن جهة معانيه اليت أخرب هبا عن الغيب املاضي وعن الغيب املستقبل  ،ومالئكته وغري ذلك
ع به  أخرب  املعادما  األمثال    ،ن  هي  اليت  العقلية  واألقيسة  اليقينية  الدالئل  من  فيه  بني  ما  جهة  ومن 

 .(17)  ،(16)   قال به ابن تيمية ، املضروبة
 

 (.  2/242وكذا السيوطي يف اإلتقان )  ،( 2/230وذكره الزركشي عنه يف الربهان ) ، (35از القرآن للباقالين )صينظر: إعج (10)
 (. 2/246وكذا السيوطي يف اإلتقان ) ،( 2/231وذكره الزركشي عنه يف الربهان ) ، (512ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي )  (11)
اظ لغات العرب  ومن حفَّ   ،شيخ البالغة واألدب  ،ه ( 608ولد سنة )  ، احلسنأبو    ،حازم بن حممد بن حسن األنصاري القرطاجن   (12)

البلغاء وسراج األدابء   ،وأشعارها  منهاج  القوايف   ،من مصنفاته:  النحو   ،وكتاب يف  الوعاة    ،ه ( 684مات سنة )  ،وقصيدة يف  بغية  ينظر: 
 (. 676/ 7وشذرات الذهب )  ،( 1/491)
 (. 243/ 2وكذا السيوطي يف اإلتقان ) ،( 2/232وذكره الزركشي عنه يف الربهان )  ،( 389 )ص ينظر: منهاج البلغاء حلازم القرطاجن (13)
ومعامل    ، من تصانيفه: شرح البخاري  ، الرحال   ،احملد  ث   ، املفيد  ،العالَّمة   ، اإلمام   ،أبو سليمان   ،محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت أ   (14)

 (. 404)  وطبقات احلفاظ  ،( 3/1019ينظر: تذكرة احلفاظ ) ، ه ( 388مات سنة )  ،وشرح األمساء احلسىن  ، وغريب احلديث ، السنن
 (. 64, 24بيان إعجاز القرآن للخطايب ) (15)
 . انظر هذه األقوال يف الربهان يف علوم القرآن للزركشي ، (5/428ينظر: اجلواب الصحيح ) (16)
 وهي:  ، مصطفى مسلم يف مباحث إعجاز القرآن . لشيخ دراز، ووضح د ا كما بنيَّ ا يف أربعة وجوه  ومن اإلمكان أن جنمع األقوال مجيعً  (17)

   . وأسلوبه الفريد ، ونظمه وتناسقه ،ويتضمن فصاحته  ، : اإلعجاز البياينأواًل 
 . ل إواجلبال والبحار ...  ، وات واألرضامن بدء الكون وخلق اإلنسان والسم  ، ا: اإلعجاز العلمي )التجرييب(اثنيً 
 . من حيث العقيدة والشريعة واألخالق ، ا: اإلعجاز التشريعي اثلثً 
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 : من كتبوا يف اإلعجاز
 . مفقود   ه255للجاحظ  القرآننظم 

أول من كتب يف اجلاحظ  أنه معتزيل  القرآن،إعجاز    ويعترب  القول ابلصرفة مع  ذ  ،ورد على  لك ألن  ونقول 
 .ابلصرفة ل هو من قالاواصل بن عطاء مؤسس االعتز 

  القرآن، يف كتابه نظم     ه٢٣٠مثل السجستاين    ؛القرآينمث جاء العلماء بعد اجلاحظ يكتبون يف حماسن النظم  
 .نظم القرآنيف كتابه  ت ه٣٦٢  مث البلخي

   . حيمل هذا االسمف كتاابً ن ألَّ وهو أول م ،مفقود   ه306أبو عبدهللا حممد بن يزيد الواسطي    القرآنإعجاز 
    .ه384عيسى علي بن عيسى  للرماين أيب القرآنإعجاز النكت يف 

   .وأفحمهم القرآن إمام السنة يف وقته، تصدى للطاعنني يف  وهو ، ه ٢٧٦ البن قتيبة  القرآنأتويل مشكل 
وأتى  ،كتب بيانه  ،ائعة ومتميزةوهو من علماء السنة واجلماعة ومؤلفاته ر  ، ه388  للخطايب القرآنإعجاز بيان 

 .مث زاد عليها وأضاف إضافات طيبة ،آبراء السابقني 
 . ه403للباقالين    القرآنإعجاز 

  . ه471الرسالة الشافية لعبدالقاهر اجلرجاين  ،وأسرار البالغة ،دالئل اإلعجاز
  .ه911للسيوطي  القرآنإعجاز  معرتك األقران يف 
عن   احمليط  عند  القرآنإعجاز  وممن حتدث  البحر  يف  أبو حيان  التحدي  يف    ،تفسريهم آلايت  السعود  وأبو 

السليم العقل  القدير  ،إرشاد  فتح  البيان إلمساعيل حقيو   ،والشوكاين يف  والقامسي يف حماسن   ه1127روح   ،
   .التأويل

والقرطيب يف   ،جيزابن عطية يف احملرر الو  :مثل ؛القرآنإعجاز  لبيان ص يف مقدماهتم ابابً ن خصَّ ومن املفسرين مَ 
والطاهر ابن عاشور    ،واآللوسي يف تفسريه روح املعاين  واملاوردي يف النكت والعيون،  ،القرآناجلامع ألحكام  

 . ورشيد رضا يف تفسريه املنار ،يف التحرير والتنوير
من   مبحثً أما  املثال  ،القرآنعلوم    كتب  يف  اجعله  سبيل  على  الربهان  :فكثري  يف  يف   والسيوطي  ،الزركشي 

للكافيجي  ،اإلتقان التفسري  قواعد  اجلوزي   ،  ه٧٨٨  والتيسري يف  األفنان البن  يف      ه١٣٦٧والزرقاين    ،وفنون 
 . يف التفسري واملفسرون القرآنإعجاز كتب يف ١٩٧٧وحممد حسني الذهيب  ، مناهل العرفان
   :من املعاصرين  القرآنإعجاز ومن كتب يف 

   .والبالغة النبوية  لقرآناإعجاز  يف    ه1356مصطفى صادق الرافعي  
النبأ العظيم    ه١٣٧٧  حممد عبدهللا دراز  العلمي  و   اللغوي  :وتكلم يف كتابه عن ثالثة أوجه من اإلعجاز  ،يف 

 .والتشريعي
 

 . من حيث املاضي واحلاضر واملستقبل  ،ا: اإلعجاز الغييب رابعً 
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إ الكتابة والعلماء يتبارون ويتنافسون يف  الدرر واليواقيت من كتاب ربنا اجمليدفمنذ عهد  لقوله  تنفيذً   ؛خراج  ا 
 . [82:  النساء]  ﴾ اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  أََفاَل ﴿  :تعاىل

 
فكتب يف اإلعجاز وإليك نص    ،ابلركب  قَ إنه شيخ اإلسالم ابن كمال ابشا لَح   ،وهذا علم من األعالم 

 :رسالته
 : مع النص احملقق

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 : بعدأما  ،والصالة على حممد صار املنكرين عن معارضته عاجزة ،ا بالغته معجزةد هلل الذي أنزل كالمً احلم

 . إن إعجازه ببالغته : وتصديق من قال ،معجز القرآنفهذه رسالة معمولة يف حتقيق أن 
  ، نهعا كان  حدي صادرً فإن كان ما أتى به املت  ،بد فيها من إعجاز املنكر  ال  (18) املعجزة    :فنقول من هللا التوفيق

 . ا على يدهكإخباره عن الغيب أو ظاهرً 
هو املختار من مجلة ما قيل كما    ،ا عن طوق البشرغري صادر عنه كالكالم املنزل على نبينا عليه السالم خارجً 

ز  يف حقه ابإلعجا  (19) ا عنه كما هو رأي أصحاب الصرفة وإن مل يكن خارجً   ،ى بهفاإلعجاز يف إتيان املتحدَ   ،فيه
 . وذلك املنع خارق للعادة ،يف منع املنكرين عن اإلتيان مبثله

وأما األول فاملتحقق فيه إظهار العجز ال   ،واإلعجاز حقيقة إَّنا هو يف الثاين  ،خيلو عن خرق عادة  فاإلعجاز ال
 ،رق العادات فال يلزم أن يكون من خوا ،وأما ما حتدى به ،وابجلملة فاملعجزة ال بد فيها من خرق العادة ،اإلعجاز

تعليقاتنا بعض  الكالم يف  هذا  املقام يف حتقيق  قضينا حق  فتقول    ،وقد  هذا  تقرر  عليه    ؛ معجز  القرآن وإذا  ألنه 
 أما أنه حتدى  ،ا سواء كان عدم املعارضة مع القدرة عليها أو بدوهنافكان معجزً   ،ضعارَ ومل يُ   ،السالم قد حتدى به

َد يثٍّ  فَ ْلَيْأتُوا﴿  :قوله تعاىل :ايت التحدي كثرية نزل أواًل وآ ،به فقد تواتر حبيث مل يبق فيه شبهة ْثل ه   حب  :  الطور] ﴾  م 
  ب َعْشر    فَْأتُوا   ُقلْ ﴿    :نزل قوله تعاىل  ،فلما ظهر عجزهم عنه  ،يف ذلك الفرقان  القرآن فكان التحدي بكل    ، [34
ْثل ه   ُسَورٍّ   فَْأتُوا﴿   :ا نزل قوله تعاىلر عجزهم عنها أيضً ما ظهمث لَ  ،فتحداهم بعشر سور   ،[13: هود]  ﴾ ُمْفرَتاََيتٍّ  م 

ْثل ه    م نْ   ب ُسورَةٍّ  أيضً   ،فتحداهم مبقدار سورة منه  ،[23:  البقرة]  ﴾   م  لزومً فلما ظهر عجزهم عنه  لزمتهم احلجة  ا ا 
 وهبذا التفصيل تبنيَّ   ،اا فاضحً وانقطعوا انقطاعً   ،اواضحً 

ُ
إىل املنزل  ل ال  ز   ن َ  أن حق الضمري يف مثله أن يرجع إىل امل

 
تصديًقا له يف دعواه، وأتييًدا له    ؛عي النبوة هي األمر اخلارق للعادة اخلارج عن سنة هللا يف خلقه الذي يظهره هللا على يد ُمدَّ املعجزة    (18)

مقروًن ابلتحد    إايَّ ألُ ي  يف رسالته،  اختياره  تعاىل على  آية من هللا  فإذا عجزوا كان ذلك  مبثله،  أيتوا  أن  إليهم مته، ومطالبتهم  وإرساله  ه، 
 . 58مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي ص  ؛بشريعته 

إعجاز القرآن  النكت يف  و ،  22بيان إعجاز القرآن للخطايب ص   ،َأي صرف اهلمم عن املعارضة )أي معارضة القرآن الكرمي(   :الصرفة   (19)
 . 110ص ،للرماين املعتزيل 
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ومن العشر إىل الواحد التوسيع    ،من التضييق يف ابب التحدي ومقتضى التنزل من الكل إىل العشر  ما فيهل    ؛عليه
ال أتثري لتلك احلال إذا  و   ،مل يقرأ الكتب ومل يتعلم العلوما  ممن على حالة من كونه أمي    (من مثله)وظل معىن    ،فيه

من أنه معجز يف نفسه ال ابلنسبة إليه   (20) أما الذي ذكره اإلمام البيضاوي و  ،مبقدار أقصر سورة منه  يكان التحد
السالم تعاىل  ؛عليه  ْنسُ   اْجَتَمَعت    لَئ ن    ُقلْ ﴿    :لقوله    ﴾  مب  ْثل ه    أَيْتُونَ   اَل   اْلُقْرآن    َهَذا  مب  ْثل    أَيْتُوا  َأنْ   َعَلى  َواجلْ نُّ   اإْل 

له  ،(21) [88:  اإلسراء] التحدي هب  ؛فال وجه  ليس بكل  ألن  منه  ،القرآنذا  ببعض  أو ال    ،بل  التقريب  يتم  فال 
التعليل املعلل فتأمَّ  وعدم الصارف   ،لتوفر الدواعي إىل نقله  فألنه لو عورض لشاع  ،وأما أنه مل يعارض  ،لينطبق 

وقلة   باالةومل ينقل إلينا ملانع كعدم امل  ،والعلم بذلك قطعي كسائر العادايت ال يقدح فيه احتمال أهنم عارضوا  ،عنه
 .االلتفات واالشتغال ابملهمات

يكون عدم معارضتهم    وهي أن  ،وأما عدم توقف ثبوت اإلعجاز بعد متام املقدمتني املذكورتني على مقدمة أخرى
أن الصرفة أحد  ستنعقفلما  ،عليها أو بدوهنا سواء كان عدم املعارضة مع القدرة ،ظاهر من قولنا اللعجزهم عنها إ 

اإل /القرآين  عجازوجوه  القدرة  حتقق  على  احتماهلا  وأحد  املعارضة1  على  تبنيَّ   ،/  التفصيل  الفاضل  وهبذا  أن   
اإل  (22) التفتازاين ثبوت  توقف  املذكورةالقرآينعجاز  مل يصب يف زعمه  الثالثة  املقدمة  الظاهر من    ، على  كما هو 

  :حيث قال يف شرحه للمقاصد  ؛املقاممساق كالمه يف هذا 
ودعا إىل اإلتيان بسورة من مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من   لقرآنفهو أنه عليه السالم حتدى اب :ولأما املقام األ

الدمهاء العرابء مع كثرهتم كثرة رمال  العصبية وحلمية ا  ،العرب  البطحاء وشهرهتم بغاية   وهتالكهم   ،اهليةجلوحصى 
واملباراة املباهاة  ه  على  يف  الشطط  وركوب  األحساب  عن  البابوالدفاع  على   ،ذا  املقارعة  آثروا  حىت  فعجزوا 

املدافعة دون  واألرواح  املهج  وبذلوا  قدر   . املعارضة  لعارضوا ولو عارضوا  فلو  املعارضة  إليناوا  الدواعي   ؛لنقل  لتوفر 
 .(23) وعدم الصارف إىل هنا كالمه 

 
ر قاضي القضاة، نصر الدين، أبو اخلري )وقيل أبو سعيد( عبدهللا بن عمر بن علي البيضاوي الشريازي، الشافعي،  هو العالمة املفس     (20)

  ، ( 1406)2/50بغية الوعاة للسيوطي    : انظر  ، اا، شافعي  دً ا، متعب   ا صاحلً ارً ا ابلفقه واألصلني والعربية واملنطق، نظَّ مة، عارفً ا عالَّ كان إمامً 
 . 102ص ،طبقات املفسرين للداوودي و ، 8/157طبقات الشافعية الكربى للسبكي و 
 . 1/57تفسري البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (21)
ا  (22) عبدهللا  عمربن  بن  َمْسُعود  الت َّْفَتازَاين  هو  الدين  سعد  اإل   لشيخ  اْلَكب ري  العالمةاْلَعالَمة  والبيان    ، مام  واملعاين  والتصريف  ابلنحو  عامل 

قال ابن حجر: ولد سنة ثنيت عشرة وسبعمائة، وأخذ عن القطب والعضد، وتقدم يف الفنون، واشتهر    ، واألصلني واملنطق وغريها، شافعي
يص َوشرح العقائد  ،ذكره، وطار صيته، وانتفع الناس بتصانيفه  مات بسمرقند سنة إحدى وتسعني    ،ينالد  يف  أُصول  َصاحب شرحي الت َّْلخ 

 . ( 630)2/319طبقات املفسرين و  ،( 1992)2/285بغية الوعاة و  ، (112/ 6الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) ؛وسبعمائة 
 . 183/ 2شرح املقاصد يف علم الكالم  (23)
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من    (24) ذكره األستاذ والنظام أن يكون وجه إعجازه على ما    ما يقال يف دفع احتمال  القرآنإعجاز  فأورد يف أثناء  
 .(25) ا ما يف قول صاحب املواقف  أيضً وتبنيَّ  ،فخلط بني الكالمني يف املقامني  ،أصحاب الصرفة

حقيقة املعجزة    أي فيما سلف من بيان  ؛ فقد مر  ،اإذا حتدى به ومل يعارض يكون معجزً   -  أي حني   -  أما أنه
بل يتبادر منه إىل الوهم التوقف    ،بيان ال يفي يف متام التقريبملا عرفت أن ما أسلفه من ال  ،وشرائطها من القصور

 . على أن من مجلة الشرائط السالفة بياهنا تعذر املعارضة بناءً  ،على املقدمة الثالثة
نه إ   : فمنهم من قال  ،يف وجه إعجازهالكرمي معجز عظيم قد اختلفوا    القرآنسلمني بعدما اتفقوا على أن  اعلم أن امل

لغاء العرب من األساليب يف ملا استنبط ب  ، واألسلوب املخالفيه من النظم الغريب والرتتيب العجيب  ما اشتمل عل
 .وهذا مذهب بعض املعتزلة ،ومفاصله وفواصلهمطالعه ومقاطعه 

من    (26) ا قول اجلاحظ  وهذ  ،صرت عنها سائر ضروب البالغاتنه اشتمل عليه من البالغة اليت تقاإ  : ومنهم قال 
أن أصل البالغة   :وهي  ،منها مقدمة ال بد من تقريرن وبسط الكالم فيهاو  ،ليه احملققون من أهل العربيةعو   ،املعتزلة

الكالم  القرآنيف   متييز ومعرفة بضاعة صياغة  أدَن  له  ينكره من  الدرجة    إَّنا اخلالف يف كونه يف   ، متفق عليه ال 
 .(27) الكون وخالفهم اآلخرون   أثبتوا له هذا حذوه ا حذ  واجلاحظ ومن ،العالية غري املعتادة

 ،عائهفال حاجة للمثبتني إعجازه من جهة البالغة إىل اد     ،وأما كونه يف غاية القصوى من املراتب املمكنة للبالغة
 . سبيل هلم إىل إثباته ال و 

ومن    ،(28)   من مراتبهاواحلق أن املوجود منها متناه دون املمكن    ،تب البالغة متناهيةوهل رُ   :قال صاحب املواقف
وأما املقام   :حيث قال يف شرحه املقاصد  ؛هذا اتضح عدم إصابة الفاضل التفتازاين يف تقرير الكالم يف هذا املقام

 
إبراهيم بن سيار بن هانئ  (24) النظام البصري املتكلم املعتزيل  أبو إسحاق  قالت    ،البصري املعروف ابلنظام ابلظاء املعجمة املشددة  هو 

قال الذهيب يف    ،ألنه كان ينظم اخلرز بسوق البصرة ويبيعها   ؛ ي بذلكإَّنا مسُ   : ا، وقال غريهما ونثرً ب بذلك حلسن كالمه نظمً إَّنا لق    :املعتزلة 
مات سنة    ،وانفرد مبسائل   ، وتكلم يف القدر  ،م املعتزلة طالع كالم الفالسفة فخلطه بكال   ،ذو الضالل واإلجرام   :5/735اتريخ اإلسالم  

 . (160)1/295لسان امليزان و ،  9/97توضيح املشتبه و ، 6/12الوايف ابلوفيات  : انظر  ؛ ه 221-230
يف    ا عرف ابملطرزي القاضي، قاضي القضاة كان إمامً هو أبو الفضل عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار اإلجيي الفارسي يُ   (25)

انظر ترمجته    ؛ بقلعة درمييان سنة ست ومخسني وسبعمائةا يف الفقه تويف مسجونً ا ابألصلني واملعاين والبيان والنحو مشاركً املعقوالت عارفً 
السلوك ملعرفة دول امللوك  و (، 1369) 10/47طبقات الشافعية الكربى للسبكي  و (،  634)1/411معجم اآلداب يف معجم األلقاب    : يف

 (. 2278)110/ 3الدرر الكامنة البن حجر و (، 594)3/27طبقات الشافعية البن قاضي شهبة و ، 4/217للمقريزي 
(26)   ُّ ْعَتز يل 

ُ
ُر، ُذْو الُفنُ ْوَن، أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو بُن حَبْر  بن  حَمْبُ ْوبٍّ الَبْصر يُّ، امل تَ َبح  

ُ
ُب التََّصان ْيف  هو الَعالََّمُة امل كان    ،لنَّظَّام  َأَخَذ َعن : ا  ،، َصاح 

 . 11/527سري أعالم النبالء  ،مات سنة مخس ومخسني ومائتني ،امن حبور العلم، وتصانيفه كثرية جد  
 . 3/377البالغة التعبري ابللفظ الرائع عن املعىن الصحيح بال زايدة وال نقصان يف البيان املواقف  : قالوا (27)
 . 3/390، 3/377املواقف   (28)
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على   ،والدرجة القصوى من البالغة  ،لكونه يف الطبقة العليا من الفصاحة  القرآنإعجاز  فاجلمهور على أن    ،الثاين
 .(29)  وإحاطتهم أبساليب الكالم  ،فرق مبهارهتم يف فن البيانوعلماء ال ،ليقتهمما يعرفه فصحاء العرب بسَ 

إنه كما مل يصب /   املذكور كذلك مل يصب يف نسبته معرفة ذلك األمر إىل 2مث  / يف نسبته إىل اجلمهور األمر 
ن وأما إ   ،فإن املعلوم هلم بلوغه إىل حد من البالغة ال ميكن للبشر الوصول إليه  ،العرب وعلماء البالغةفصحاء  

  وهو أن حلد اإلعجاز من جهة البالغة   ، انكشف لك سرتهذلك احلد آخر حدود البالغة هلم مبعزل عنه ومن هنا  
السكاكي عرضً  العالمة  عنه  أفصح  ما  على  املفتاح  ،(30) ا  يف  قال  حد    :حيث  تبلغ  أن  إىل  تتزايد  البالغة  إن 

ملا عرفت    ،  إثباته املنتهى ملراتب البالغةإال أنه مل يصب يف   (32)   نهوهو الطرف األعلى وما يقرب م  ،(31) اإلعجاز
  ؛ على هذا  (33) وقد استوىل الشريف الفاضل    ،أنه ما من مرتبة يف البالغة إال وميكن أن يوجد فوقها مرتبة أخرى

فإنه غري متناه أو ال يتعذر وجود األلفاظ هي  ،دون املمكن ومن مراتبها :حيث قال يف شرح قول صاحب املواقف
والعجب أن ذلك   ،وهكذا إىل ما ال يتناهى  ، فيكون أعلى رتبة يف البالغة ،عة وأشد مطابقة ملعانيهاأفصح من الواق

وهذه املرتبة أي    :حيث قال  ؛الفاضل مع وقوفه على هذا املعىن كيف أتى يف شرحه للمفتاح مبا يفصح عن خالفه
 : املرتبة اليت يعجز البشر عن اإلتيان مبثلها يشتمل على شيئني 

 .وال يتصور جتاوزن ،الطرف األعلى من البالغة أعن ما ينتهي إليه البالغة :أحدمها 
 
أال ترى أن آايت    ،اما يقرب من الطرف األعلى أعن املراتب العلية اليت يتقاصر العقول البشرية عنها أيضً   :والثاين 

 : قد أحسن من قالاجمليد أبسرها يف مرتبة اإلعجاز مع كوهنا متفاوتة يف طبقات البالغة ول القرآن
 جون   ده بود سان سخن كرجه كوينيك در بيان ودر فصاحت كي بود 

 يجون ب كالم ايزد  درجاحظ جون اصمعي 

 
 . 184/ 2لم الكالم شرح املقاصد يف ع (29)
هو يوسف بن أيب بكر بن حممد أبو يعقوب السكاكي، من أهل خوارزم، عالمة إمام يف العربية واملعاين والبيان واألدب والعروض    (30)

مات سنة ست وعشرين وست    ،ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة، وصنف »مفتاح العلوم«   ،والشعر، متكلم فقيه متفنن يف علوم شىت 
األدابء  معج  ؛مائة  اإلسالم  و (،  1255) 6/2846م  صو (،  383)828/ 13اتريخ  قطلوبغا  البن  الرتاجم  الوعاة  و   ، 317اتج  بغية 

 . 8/222األعالم للزركلي و (، 2203)2/364
حد اإلعجاز: منتهاه؛ ألن احلد يف اللغة:    :( 28/  1قال عبداملتعال الصعيدي يف بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة )  (31)

منتهى الشيء، وما يقرب من اإلعجاز هو ما دونه من مراتب اإلعجاز؛ ألن احلق أن القرآن متفاوت اإلعجاز، وليس كل آايته يف درجة  
ا على "حد اإلعجاز"، وقيل: إنه معطوف على قوله: "وهو", على معىن أن  واحدة من البالغة، وهبذا يكون قوله: "وما يقرب منه" معطوفً 

 طرف األعلى وما يقرب منه كما قال السكاكي، ولكن محل ما هنا عليه ال خيلو من تكلف. حد اإلعجاز هو ال 
 . 1/416مفتاح العلوم  (32)
   .أي التفتازاين  (33)
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 .(34) اي أرض ابلعي دا مانندكه وحي منزلست كي بود تبت ي  
نه مث إ  ، ما نص عليه يف شرحه للمواقف  يتصور جتاوزن صريح يف خالف   وال   ،فإن قوله أعن ما ينتهي إليه البالغة 

ألن التفاوت يف ابب البالغة إَّنا يكون ابرتفاع شأن   ؛( مع كوهنا متفاوتة يف طبقات البالغة)  :مل يصب يف قوله
فما كان مصادفته    ،من االعتبارات اليت تقتضيها  ،وذلك حبسب مصادفته املقام مبا يليق به  ،الكالم واحنطاط فيها

جعه إىل  ؛ ألن مر اجمليد  القرآنوهذا التفاوت ال يوجد يف آايت    ، علىفشأنه يف البالغة أ  ،إايه ابلوجه املذكور أمت
أو على إتياهنا   ،ابملقام من االعتبارات املناسبة لهمجيع ما ال يليق    على إحاطة   لعدم اقتداره  ،القصور يف املتكلم

فيها تفاوت يف ابب احلسن والقبول  ،بتمامها الكالم واحنطاطه فيه حبسب  ؛نعم  اشتماله على   ألن ارتفاع شأن 
أرفع  ،اخلواص واملزااي والقبول  أوسع شأنه يف ابب احلسن  اشتماله عليهما  فالتفاوت فيه يوجد يف   ،فالذي دائرة 

حيث ال يتحمل ما حتمله مقام وكالم آخر  ؛ألنه قد يرجع إىل القصور يف املقام  ؛الكالم املعجز كما يوجد يف غريه
/ 3جيوز يف شأنه /فإنه خمصوص بكالم البشر وغريه ممن    ، السابق ذكره  فوقه من اخلواص واملزااي خبالف التفاوت 

  تَ بَّتْ ﴿  :ال يوجد يف كالم هللا تعاىل ملا عرفت أتى مرجعه إىل القصور يف املتكلم والتفاوت بني قوله تعاىل ،القصور
ما نبه عليه احلكم    ،[44:  هود]  ﴾ َماَءك    ابْ َلع ي   أَْرضُ   ايَ   َوق يلَ ﴿    :وقوله تعاىل  ،[1:  املسد ]  ﴾ َوَتبَّ   هلََبٍّ   َأيب    َيَدا

قبيل التفاوت الفاشي   والفرق بني االرتفاقني   ،يف الشعر املنقول فيما سبق وإن مل يتنبه له الشريف الفاضل  األنور 
إىل ما   "املفتاح"يف    ة السكاكي فذهبقد ذهب على العالم  ،من قصور املقام على املذكورين يف ذينك التفاوتني 

وكشفنا عنه الغطاء يف شرحه بعون   ،"إصالح املفتاح"وقد تعرضنا هلذا يف    ،ه له الناظرون يف كالمهذهب ومل يتنب
 .امللك الفتاح

قال  من  القريب  :ومنهم  النظم  أي  األمرين  اخلارجة عن طوق    ، إنه جمموع  البالغة  من  العالية  الدرجة  وكونه يف 
خبار عن الغيب  إنه مشتمل عليه من اإل  :منهم من قالو   ،(35)   إىل القاضي الباقالين  وهذا القول منسوب  ،البشر
وإَّنا قيدن   ،(36) [ 3: الروم] ﴾  َسيَ ْغل ُبونَ   َغَلب ه مْ  بَ ْعد   م نْ  َوُهمْ ﴿  :كما يف قوله تعاىل  ؛ا ملا هو الواقع بعد ذلكمطابقً 

ذلك بعد  بقولنا  اجلن  ؛الواقع  بواسطة  يكون  أن  حيتمل  قبله  الواقع  الغيب  عن  اإلخبار  وجها فال   ،ألن  يصح   
 .لإلعجاز

 
 . 261/ 6، روح املعاين اآللوسي 2/244روح البيان إمساعيل حقي  (34)
ص    (35) للباقالين  القران  املواقف    ،35إعجاز  يف  اإلجيي  يسري  390/ 3وذكره  للزركشي    ، بتصرف  الربهان  اإلتقان  و ،  2/230وعنه 

 . 2/242للسيوطي 
 . 3/391املواقف   (36)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 

إذا كان    ،ال نفس وقوع املخرب عنهو   وليس املعجز نفس اإلخبار عن الغيب   :يف أبكار األفكار  ( 37) قال اآلمدي 
 .(38) ابلغيب الذي دل عليه املخرب عنه  هبل املعجز من ذلك علم ،من األمور العادية

 َوَلوْ ﴿    :ومتسكوا يف ذلك بقوله تعاىل  ،متدادإنه عدم اختالفه وتناقضه مع ما فيه من الطول واال  :ومنهم من قال
عن وقوع التحدي    وكان هذا القائل غافاًل   ،(39) [82:  النساء]  ﴾  َكث ريًا  اْخت اَلفًا  ف يه    َلَوَجُدوا  اّللَّ    َغرْي    ع ْند    م نْ   َكانَ 

عنه سورة  بعض  ،مبقدار  اإلعجاز يف كل  يوجد  أن  يستلزم  به  التحدي  أبن  سور   أو جاهل  مقدار  الكوثر منه  ة 
ملا ذكر من أن فيه ما هو   ،ذكورة على أنه كالم هللا تعاىل ال كالم غريه من املخلوقاتمث إن داللة اآلية امل  ،فتدبر

ألن إعجازه أمر وكونه كالم   ؛وأما إن جهة إعجازه تلك اخلاصية فال داللة فيها عليه  ، من خصائص كالمه تعاىل
 .املقام يف بعض تعليقاتنا يف هذا وقد أطنبنا الكالم   ،هللا تعاىل أمر آخر

لكن هللا   ،القرآنابلصرفة على معىن أن العرب كانت قادرة قبل البعثة على كالم مثل  إن إعجازه    :ومنهم من قال 
   .(40)  تعاىل صرفهم عن املعارضة مع بقاء قدرهتم عليها أو بدوهنا على اختالف الرأيني 

إىل    -وبعض الشيعة وغريهم  ،اموالنظَّ   (41)  ن كاألستاذ أيب إسحاق وذهب األكثرو   :قال اآلمدي يف أبكار األفكار
وإَّنا املعجز صرف بلغاء العرب   ،القرآنوإنه ال إعجاز يف   ، قبل البعثة القرآنأن العرب كانت قادرة على مثل كالم  

ال بد منها يف وإما بسلبهم العلوم اليت    ، النظام واألستاذ أبو إسحاق  هإما بصرف دواعيهم كما قال  ،عن معارضته
 اخللل يف بيان  التفصيل تبنيَّ   / 4وهبذا /  ،إىل هنا كالمه  (43)   من الشيعة   (42)   كما قال الشريف املرتضى   ؛ املعارضة

النظام إىل  املنسوبة  الصرفة  التفتازاين معىن  الكالم   ؛الفاضل  للمفتاح وابجلملة يف  قال يف شرحه  إشارة إىل   حيث 

 
اآلمدي  (37) الدين  احلسن، سيف  أبو  التغليب،  سامل  بن  بن حممد  علي  األصول،  ،  هو  نظري يف  له  يكن  ومل   ... العامل  أذكياء  من  كان 

  ، 124/ 5العرب يف خرب من غرب للذهيب  و ،  4/73مرآة الزمان  و   ، 21/341الوايف ابلوفيات للصفدي    ،ه ( 631)املتوىف:    والكالم، واملنطق
 . 156نقض املنطق البن تيمية صو 
 . 4/73أبكار األفكار يف أصول الدين   (38)
 . 3/391املواقف   (39)
)و   ،بتصرف   3/392املواقف    (40) العلوم  )  ، (512مفتاح  للزركشي  )  ،( 2/226والربهان  واإلحسان    ، (2/241واإلتقان  والزايدة 
(6/386 ) . 
سفرائين، الفقيه الشافعي املتكلم األصويل، له تصانيف جليلة، تويف يوم  وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإل   (41)

 (. 1/28(، ووفيات األعيان البن خلكان )1/55انظر: اللباب يف هتذيب األنساب البن األثري اجلزري ) ؛ه 418عاشوراء سنة 
بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن على  هو الشريف على    (42)

نقابة الطالبيني، له    يلووَ   ،ه   355رجب سنة  يف    لد)الشريف املرتضى، أبو القاسم( وُ ،  طالب   بن أيب  يزين العابدين بن احلسني بن عل
يف    الشايفو األصول،  يف    الذخريةو احملاضرات،  يف    القضاء والقدر، غرر الفرائد ودرر القالئديف    يقاظ البشر إمنها:    ؛ا سبعة ومثانون مصنفً 

  433/  1، وفيات األعيان  202/  11انظر: اتريخ بغداد   ؛  ه  439ربيع األول سنة    25يف    ببغداد   وتويف   ، ا: ديوان شعروله أيضً   ، اإلمامة
 . 223/ 4وما بعدها، ولسان امليزان البن حجر 

 . 4/74أبكار األفكار يف أصول الدين   (43)
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ام ال كما ذهب إليه النظَّ   ،وهو كونه يف الطبقة العليا منهما  ،غة والفصاحةأنه من جنس البال  القرآنإعجاز  وجه  
وأمكن للعرب أن يعارضوه إال أن هللا   ،ها يف نفسمبعىن أنه مل يكن معجزً   ،أن إعجازه ابلصرفة  :ومجع من املعتزلة

وق  تعاىل به  علومهم  وسلب  ذلك  عن  عليهصرفهم  املع  ،درهتم  هبذا  الصرفة  أن  عرفت  مملا  ال  ىن  املرتضى  ذهب 
 . مذهب النظام

إىل أن إعجازه    -وذهب النظام وكثري من املعتزلة واملرتضى من الشيعة    : وقال الفاضل املذكور يف شرحه للمقاصد 
قدرهتم    وذلك إما بسلب  ،املتحدين عن معارضته مع قدرهتم عليها  (44)   )مهم(أن هللا تعاىل صرف    :وهي  ، ابلصرفة

أو مبعىن   ،تكن حاصلة هلم  مبعىن أهنا مل  ،القرآنمبثل  علوم اليت ال بد منها يف اإلتيان  أو سلب ال  ،أو سلب دواعيهم
  .(45)   وهذا هو املختار عند املرتضى ،فأزاهلا هللا تعاىل ،أهنا كانت حاصلة

نه أل  ؛؛ ملا أمجلهال يصلح تفصياًل   ،وذلك إما بسلبها  :فألن ما ذكره بقوله  ،أواًل ما  أ  ، وال خيفى ما فيه من اخللل
 . وهي مفقودة يف كل من شقى هذا التفصيل ،شرط فيه وجود القدرة على املعارضة

 ؛سلب قدرهتم على املعارضة   ال يصلح أن يكون مقاباًل   ،بد منها يف املعارضة   فألن سلب العلوم اليت ال   ،اوأما اثنيً 
 . إذ ال يتحقق القدرة عليها فيندرج حتت سلبها

 .عزل عن مراد القائلني هباا للصرفة وهو مبال يصلح تفسريً  ،عدم احلصول ابتداءً فألن السلب مبعىن  ،اوأما اثلثً 
ومن إزالة    ،تعم منها  ال ما  ،بد منها يف املعارضة  فألن مذهب املرتضى إزالة القدرة بسلب العلوم اليت ال   ،اوأما رابعً 
  ( 46) الفاضل يف شرحه للمفتاح    لشريف وقال ا  ،إذ ينتظم ما ذكره املعىن الذي ذهب إليه األستاذ والنظام  ؛الدواعي

كما    ،هو أمر من جنس البالغة والفصاحة :وقد أشار مبا ذكره إىل ما اختاره يف آخر التكملة من أن وجه اإلعجاز
أي صرف هللا سبحانه دواعي العرب عن معارضته مع   ؛ال ما ذهب إليه بعضهم من الصرفة   ،جيده أرابب الذوق

الق وال خيفى    ،(47) ها يقدرهتم عل القدر    :املعنيني   ألن ما ذكره أحد   ؛صورما فيه من  الصرفة واملقام مقام رد  معىن 
مث قال الفاضل    ، فكان حقه أن يذكر املعنيني الذين ذهب إىل كل منهما فرقة من أصحاب الصرفة ،املشرتك بينهما

ال سيما يف و   ،هم وإشعارهمأو من وروده على أسلوب مباين ال أساليب كالمهم يف خطب  :املذكور يف الشرح املزبور
أو من    ، ا عن التناقضطوله جد  أو من سالمته مع طبع    ،يفقهونمطالع السور ومقاطع اآلي مثل يؤمنون يعلمون  

وأنت بعد ما أحطت مبا قدمناه من    ،(48) ذه أقوال مخسة يف وجه اإلعجاز ال سادس هلا هف  ،اشتماله على الغيوب

 
 . من املطبوع (44)
 . 184/ 2شرح املقاصد يف علم الكالم  (45)
 . 1/512مفتاح العلوم  (46)
 . 1/108ذكر كالم التفتازاين الطاهر ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير املقدمة العاشرة  (47)
 . 1/108تفسري التحرير والتنوير املقدمة العاشرة  (48)
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على أن هنا   ،فإن قول القاضي أيب بكر سادس هلا  ،ليس بصحيح  ،"س هلاال ساد"  :التفصيل وقفت على أن قوله
 :حيث قال يف أبكار األفكار ؛/ اآلمدي5خر ذكرها / أُ أقوااًل 

 .وجه اإلعجاز فيه موافقته لقضية العقل يف دقيق املعاين :ومنهم من قال
 .وجه اإلعجاز فيه إَّنا هو حذقه  :ومنهم من قال 

   .(49)   على الكالم القدميوجه اإلعجاز فيه كونه داال   :ومنهم من قال
املذكور يف شرحه الفاضل  أبو إسحاق منا والنظام من    :للمواقف عند تفصيل القول ابلصرفة  قال  فقال األستاذ 

عليها  :املعتزلة قدرهتم  مع  عنها  تعاىل  هللا  أبن  ،صرفهم  عليها   وذلك  جمبولني  مع كوهنم  إليها  دواعيهم   ،صرف 
  ، والتكليف ابالنقياد  ،كالتقريع ابلعجز واالستنزال عن الرايسات  ،ا عند توفر األسباب الداعية يف حقهمخصوصً 

 . افهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزً 
مبعىن أن املعارضة واإلتيان   ،هم العلوم اليت حيتاج إليها يف املعارضة بل صرفهم أبن سلب  :تضى من الشيعةوقال املر  

فلم   ،عنهم  ابلصرفة   سلبها  لكنه تعاىلوكانت تلك العلوم حاصلة هلم    ،در هبا عليهاتقيتاج إىل علوم حي  ،القرآنمبثل  
 . إىل هنا كالمه (50) يبق هلم قدرة عليها

 
القول  بيان  يف  ابلتقصري  التفصيل كاالعرتاف  للمفتاح   وهذا  شرحه  يف  بطالن   ، الواقع  على  استدل  وقد 

   :الصرفة بوجوه
  سهم عندو يف جزالته ويرفضون رؤ إَّنا كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبالغته وسالسته    : إن فصحاء العرباألول

تعاىل قوله  لذلكاآل  ،[44:  هود]  ﴾  أَْقل ع ي  مَسَاءُ   َوايَ   َماَءك    ابْ َلع ي  أَْرضُ   ايَ   َوق يلَ ﴿    :مساع  أتد     ،ية  لعدم   ي ال 
 .سهولتها يف نفسها  املعارضة مع

ألنه كلما كان أنزل يف   ؛لكان املناسب ترك االعتناء ببالغته وعلو طبقته  ،فة: أنه لو قصد اإلعجاز ابلصر الثاين
 . كان عدم تيسر املعارضة أبلغ يف خرق العادة  ،وأدخل يف الركاكة ،البالغة
تعاىلالثالث قوله  ْنسُ   اْجَتَمَعت    لَئ ن    ُقلْ ﴿    ::   َكانَ   َوَلوْ   مب  ْثل ه    أَيْتُونَ   اَل   اْلُقْرآن    َهَذا  مب  ْثل    أَيْتُوا  َأنْ   َعَلى  َواجلْ نُّ   اإْل 

ن فيما إَّنا حيس  ، فإن ذكر االجتماع واالستظهار ابلغري يف مقام التحدي  ، [88:  اإلسراء]  ﴾   َظه ريًا  ل بَ ْعضٍّ   بَ ْعُضُهمْ 
كذا قال الفاضل التفتازاين يف شرحه    ،(51) فيقصد نفي ذلك   ،ا للكلويتوهم كونه مقدورً   ،ا للبعضال يكون مقدورً 

 . للمقاصد

 
 . 4/73أبكار األفكار  (49)
 . 101ص ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي (50)
 . 2/185شرح املقاصد  (51)
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ويبطل سائره غري القول ابلبالغة يف الطبقة العالية    ، وال يذهب عليك أن الوجه األول كما يبطل القول ابلصرفة 
  .بل يف احلقيقة دليل القائلني هبا ،اخلارجة عن طوق البشر
 . النظامو  وهو الذي اختاره األستاذ ،إَّنا يبطل الصرفة على أحد االحتمالني  ،وأن الوجه الثاين والثالث

لكان ينبغي أن يؤتى    ،فإن قيل لو كان القصد على اإلعجاز ابلبالغة  :مث قال الفاضل املذكور يف الشرح املزبور 
واملذهب أن هللا تعاىل قادر على أن أييت مبا هو أفصح مما   ،لكونه أبلغ يف خرق العادة  ،ابلكل يف أعلى الطبقات

وأبلغ به  و   ، أتى  أعلى  البالغة  اآلايت يف ابب  بعض  تعاىل  ؛أرفعوإن    ﴾  َماَءك    ابْ َلع ي   أَْرضُ   ايَ   َوق يلَ ﴿    : كقوله 
يف   نزلة صانع يربزمب ،يف املقصود  وأوضح  ، ضهذا أوىل يف الغر   :قلنا ،ابلنسبة إىل سورة الكافرين مثال  ،[44: هود]

أو ا يوازي  إىل أن أيتوا مب  ،مث يدعو مجاهري احلذاق يف الصناعة  أو هناية ميسوره،  مصنوعاته ما ليس غاية مقدوره
 .انتهى؛ (52) وأهون مما أبداه ألقاه  ما  يداين دون 

السؤال /  الق   فألن مبىن  ،أما األول  ،وما أصاب يف اجلواب  /6ولقد أخطأ يف  القائلة لو كان  صد إىل الشرطية 
 ، على إمكان وجود كالم يف أعلى الطبقات  ، لكان ينبغي أن يؤتى ابلكل يف أعلى الطبقات  ،اإلعجاز ابلبالغة

 . أن املراتب املمكنة يف البالغة غري متناهية ر فيما سبققرَّ ما تل   ،د عرفت أن ذلك غري ممكنوق
يف أعلى   القرآنحيث كان املفهوم منه أن يكون بعض    ؛هنا ظهر خلل من وجه آخر يف الكالم املذكور ا  ومن ه

البالغة قوله وأيضً   ،طبقات  أعلى وأرفع"  :ا  البالغة  أيضً   ، ليس بصحيح  ،"وأن بعض اآلايت يف ابب  ا ملا عرفت 
إَّنا التفاوت بينها من جهة    ،ت فيها من تلك اجلهةة سواسية يف ابب البالغة ال تفاو يالقرآنفيما تقدم أن اآلايت  

 ؛فألن التمثيل ال يطابق املمثل   ،وأما الثاين  ،وهذا التفاوت يف ابب احلسن والقبول،  االشتمال على اخلواص واملزااي
فلم يكن واحد منهما مبنزلة    ،ال كالمه   ،كالم هللا تعاىل  القرآنو   ،ي من رسول هللا عليه السالمألن الدعوة والتحد

 ،وعلمت ما هو املختار من القيل والقال  ،إنك بعد ما أحطت جوانب املقال يف هذا املقام  مث  ،الصانع املذكور
قصر سورة مصاقع اخلطباء من العرب فتحدى أب"  :ما يف كالم اإلمام البيضاوي يف ديباجة تفسريه وهو قولهعرفت  
وبلغاء قحطان حىت حسبوا أهنم سحروا  ،وأفحم من تصدى ملعارضته من فصحاء عدنن ،افلم جيد به قديرً   ،العرابء
البلغاء عارفني ببلوغ    ؛من اخللل  ،(53)"اتسحريً  الطبقة    القرآنألن الظاهر من ختام كالمه أن ال يكون تلك  إىل 

القائلني ابلصرفة  ،خلارجة عن طوق البشرالعالية من البالغة ا فال يناسب مساق    ،بل الظاهر منه أن يكونوا من 
وابجلملة    ،ملا يف سياقه من املبالغة من جهتها  ،وال يصح غاية  ،من جهة البالغة  يألنه صريح يف التحد  ؛الكالم

إنه غري مطابق    :بل نقول  ،قامهو مقتضى امل   كما   ،ا للقرآنخيرج مدحً   لكن ألعلى وجه   ،بيان اإلفحام  قد ابلغ يف
ومما   :حيث قال عند استدالله على بطالن القول ابلصرفة  ؛للواقع على ما أفصح عنه الشيخ يف دالئل اإلعجاز

  ، كانوا عليها يعرفون ذلك من أنفسهم د  يلزمهم على أصل املقالة أن العرب لو كانت منعت منزلة من الفصاحة ق
 

 . 185/  2شرح املقاصد (52)
 . 1/23تفسري البيضاوي  (53)
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إن كنا نستطيع قبل هذا  : "ولكانوا قد قالوا للنيب عليه السالم  ،م ذكر ذلكولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنه
  ، إىل السحر يف كثري من األمور  ، فقد نسبوهتلت يف شيء حال بيننا وبينه، ولكنك قد سحرتنا واحالذي جئتنا به
قد   مالنا  ا:ويقولو   ،البعض إىل البعضويشكوه    ،ما جيب يف ذلك أن يتذاكروه فيما بينهموكان أقل    ،كما ال خيفى

ال ما   ،ومل يذكر أنه كان منهم قول يف هذا املعىن  ،أن مل يروففي    ،نناأذهاوقد حدث كلول يف    ،نا يف قرائحنانقص
ما كثر قول فاسد  ،قل وال  أنه  التحصيل   ،دليل على  ليس من آراء ذوي  بعبارته وهللا    ،(54) ورأي  إىل هنا كالمه 

 .أعلم
 

 
 . 1/614القاهر اجلرجاين عبددالئل اإلعجاز  (54)
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 :ثبت املراجع
عل  - يف  الزركشي  :القرآنوم  الربهان  الدين  بدر  إبراهيم  :حتقيق  ،لإلمام  الفضل  أبو  الكتب   ،حممد  عامل   ،دار 

 . ه 1424
الدين  - أصول  األفكار يف  )املتوىف:   ،أبكار  اآلمدي  الدين  أبو احلسن، سيف  التغليب،  بن سامل  بن حممد  علي 

-ه   1424القاهرة، الطبعة: الثانية /   -دار الكتب والواثئق القومية   ،حتقيق: أ. د. أمحد حممد املهدي ،ه (631
 . م2004

السيوطي  :القرآناإلتقان يف علوم    - الدين  الكتاب العريب  ، 1ط  ،حتقيق فواز أمحد زملي   ،للحافظ جالل   ،دار 
 . ه 1419بريوت  

الباقالين  القرآنإعجاز    - الطيب  بن  حممد  بكر  ص  :حتقيق  ،أليب  أمحد  املعارف  ، 5ط  ،رق السيد   ، مصر  ،دار 
 . م1997
النبوية  القرآنإعجاز   مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبدالقادر الرافعي )املتوىف:    ،والبالغة 
 . م2005  -ه    1425  -بريوت، الطبعة الثامنة   -دار الكتاب العريب   ،ه (1356

 م. 1997 ،بريوت  ،12ط    ،دار العلم ،األعالم خلري الدين الزركلي  -
أببناء  - الُغمر  العسقالين  إنباء  التاريخ البن حجر  به  ،العمر يف  الكتب   ،حممد عبداملعيد خان  .د  :اعتىن  دار 

 . بريوت ،العلمية
  ،بريوت  ،املكتبة العصرية  ،حممد أبو الفضل إبراهيم  :حتقيق  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة جلمال الدين القفطي  -
 . ه 1،1424ط
التأويل،  - وأسرار  التنزيل  الدي  أنوار  )املتوىف: نصر  البيضاوي  الشريازي  حممد  بن  عمر  بن  عبدهللا  سعيد  أبو  ن 

 . ه  1418 -الطبعة: األوىل  بريوت، –ق: حممد عبدالرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب  يقحت ،ه (685
املعرف   -2ط  ،نييوسف مرعشلي وآخر .  حتقيق: د  ،لإلمام بدر الدين الزركشي  القرآنالربهان يف علوم    -  ، ة دار 

 ه . 1415 ،بريوت
البالغة،    - علوم  يف  املفتاح  لتلخيص  اإليضاح  )املتوىف:  لبغية  الصعيدي  مكتبة   ،ه (1391عبداملتعال  الناشر: 

 .م2005-ه 1426الطبعة: السابعة عشر:  ،اآلداب
السيوطي  - الدين  جلالل  والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  إبراهيم  :حتقيق  ،بغية  الفضل  أبو  كتبة  امل  ،حممد 

 .ه   1424 ،بريوت ،العصرية
اخلطايب  القرآنإعجاز  بيان    - حممد  محد  سليمان  يف    ،أليب  رسائل  ثالث  حممد    :حتقيق  ،القرآنإعجاز  ضمن 

 . القاهرة ،دار املعارف ،حممد زغلول سالمو  خلف هللا
 بريوت. ،دار الكتب العلمية ،أبو بكر اخلطيب البغدادي  ،اتريخ بغداد أمحد بن علي  -
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دار    ،أليب السعود حممد بن حممد العمادي  ،ري أيب السعود "إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي"تفس  -
 بريوت. ،إحياء الرتاث

 ، دار إحياء الرتاث العريب  ،حملمود األلوسي  العظيم والسبع املثاين"  القرآنتفسري األلوسي "روح املعاين يف تفسري    -
 بريوت.

تفسري ابن عطية "احملرر الوجيز يف تفسري    ،تونس  ،دار سحنون  ،وير حملمد الطاهر بن عاشورتفسري التحرير والتن  -
العزيز" األندلسي،  الكتاب  عطية  بن  حممد  أيب  حممد  : حتقيق  ،للقاضي  العلمية    ،1ط   ،عبدالسالم  الكتب  دار 

 ه . 1413،بريوت
املسيح  - دين  بدل  ملن  الصحيح  تيمية  اجلواب  بن  عبداحلليم  بن  نصر.  د  :حتقيق  ،ألمحد  حسن  .  دو   ،علي 

 ه . 1،1414ط   ،الرايض ،دار العاصمة ، د. محدان حممدو   ،عبدالعزيز إبراهيم العسكر
حيدر   ، مبطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  ، 2ط  ،ابن حجر العسقالين  :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -

 . ه 1396آابد،
أب  - املعاين،  الدار دالئل اإلعجاز يف علم  الفارسي األصل، اجلرجاين  و بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد 

ه   1413دار املدين جبدة، الثالثة    -ق: حممود حممد شاكر أبو فهر، مطبعة املدين ابلقاهرة  يقحت  ،ه (471)املتوىف:  
 . م1992  -
علوم    - يف  واإلحسان  املكي  القرآنالزايدة  عقيلة  جامعي   ،البن  رسائل  يف  حبوث  ُحق  َق  جمموعة  بتدقيقها  قام  ة 

 . ه  1427  ،جامعة الشارقة ،دار مركز البحوث والدراسات ،1ط  ،الكتاب والسنة
 ،1حممود األرنؤوط، ط و   عبدالقادر األرنؤوط   : حتقيق  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي  -

 ه .1406  ،بريوت ،دار ابن كثري
 . بريوت ،دار اجليل  ،لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -
 . ه 1403  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،جلالل الدين السيوطي :طبقات احلفاظ -
الشافعية  - اإل  :طبقات  احلوت  :حتقيق  ،سنويلعبدالرحيم  يوسف  العلمية  ،1ط   ،كمال  الكتب   ،بريوت  ،دار 

 . ه 1407
 . القاهرة ،علي حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية .د  ،حتقيق ،ة البن قاضي شهبةطبقات الفقهاء الشافعي -
املفسرين  - الداوودي  :طبقات  الدين  العلماء  :حتقيق   ،لشمس  من  العلمية  ، 1ط    ،جلنة  الكتب   ،بريوت  ،دار 

      ه .1403
املفسرين  - السيوطي  :طبقات  عبدالرمحن  الدين  ع  :حتقيق  ،للحافظ جالل  وهبة  ، 1ط  ،مرعلي حممد   ،مكتبة 

 ه . 1396
 . ه 1427 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،البن اجلزري  :غاية النهاية يف طبقات القراء -
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 .القاهرة  ،مكتبة اخلاجني ،لعلي بن أمحد بن سعيد :الفصل يف امللل واألهواء والنحل -
املواقف  - اإلجيي  ، كتاب  أمحد  بن  عبدالرمحن  الدين  د.  ،عضد  اجليل    ،لرمحن عمريةعبدا  حتقيق  بريوت،   -دار 

 . 1997  ،الطبعة األوىل
 . م2005 -ه   1426الثالثة،  ، دمشق -مصطفى مسلم، دار القلم  .د ،القرآنإعجاز مباحث يف  -
 ،2ط  ،شعبان صالح .د :حتقيق  ،البن خطيب كمال الدين عبدالواحد الزملكاين :اجمليد القرآنإعجاز اجمليد يف  -

 م.2006 ، القاهرة ،دار غريب
عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ل  ،ومعرتك األقران(  القرآنإعجاز  ، ويُسمَّى )القرآنإعجاز معرتك األقران يف    -

 .م1988  -ه    1408لبنان، األوىل   –بريوت  -ه (، دار الكتب العلمية 911السيوطي )املتوىف: 
العلوم  - السكاكي   :مفتاح  العلمية  ، 2ط  ،م زرزورنعي  :تعليق  ،ليوسف بن حممد بن علي   ،بريوت   ،دار الكتب 

 ه . 1407
 .الرايض ،مكتبة املؤيد ،النكت والعيون "تفسري املاوردي" أليب احلسن علي بن حممد املاوردي -
 . بريوت ،دار صادر ،إحسان عباس :حتقيق ،لشمس الدين أمحد بن خلكان  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -
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