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مقٌدمة 
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو كنتوب إليو، كنعوذ 
باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، كمن 

 أف  أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهديضلل فال ىادم لو، كأشهد
 . سليمان  كيران ك محمدان عبده كرسولو 

                        

 
  .[102سورة آؿ عمراف ] 

                           

                                 

           [ 1سورة النساء].              

                          

             [ 71 - 70سورة األحزاب]. .
فقد جرت سنة اهلل في ابتعاث رسلو إلى خلقو، لتبصيرىم بعظمتو  :أما بعد

كجمعهم على عباد و، أف يؤيدىم بأمور حسية  خالف السنن الكونية، ك خرج 
 في زمانهم، كعظم في ـما استحكعن النواميس الطبيعية، ك كوف من قبيل 

نفوس عامتهم، لتكوف آية كمعجزة كبرىاف الرسوؿ المرسل إليهم، مفحمة 
ألعجب األمور في أنظارىم، كمبطلة ألقول األشياء في حسبانهم، لئال يجد 

. المبطلوف كالمعاندكف شيئان يتشبكوف بو
إلى الناس جميعان،  صلى اهلل عليو كسلم كلما أرسل اهلل رسولو محمدان 

كجعلو خا م األنبياء، أيده بمعجزات حسية  معجزات من سبقو،  انشقاؽ 
كخصو بمعجزة خالدة كىي القرآف الكريم؛ الذم لو  ...القمر، كنبع الماء
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 يقاربوا، كلو  اف ف يستطيعوا كؿفاجتمعت اإلنس كالجن على أف يأ وا بمكلو ؿ
. بعضهم لبعع  هيران 
 بما  انوا يعتقدكف في أنفسهم القدرة عليو، كالتمكن فتحداىم اهلل 

 على رسولو قما ينزؿمنو، كلم يزؿ يقرعهم بعجزىم، كيكشف نقصهم، من خالؿ 
الذم يصرح بتحديهم بو  ما قاؿ  عالى؛ من آيات ىذا الكتاب العظيم  : 

                          

[ 38سورة يونس ] .كقاؿ :              

                              

                 [ 24 -23سورة البقرة] . 
فاستكانوا .. فتحداىم مراران ثم  وعدىم كخوفهم بمصيرىم إف لم يفعلوا

كلقد أدىش العرب جميعان  ،(1)كذلوا أمامو، كصاركا حياؿ فصاحتو في أمر مريج
لبابهم كعقولهم بسحر بيانو، كركعة معانيو، كدقة ائتالؼ ألماَّ سمعوه، كحير 

. ألفا و كمبانيو
فمنهم من آمن، كمنهم من  فر فحقت عليو  لمة الوعيد، كافترقت  لمة 

: الكافرين في كصفو، ك باينت في نعتو
!!. إنو سحر : كقاؿ آخركف!! ىو شعر : فقاؿ بعضهم
..!! بأنو أساطير األكلين ا تتبها فهي  ملى عليو: كزعمت طائفة

، !!لو نشاء لقلنا مكل ىذا : حتى قاؿ المفتركف!!.. إنو افتراه : كقاؿ قـو
... كلكنهم لم يقولوا، ىم كال غيرىم ما يقاربو

كقد أقبل عليو علماء ىذه األمة بالتدبر كالتفكر في آيا و، ك فسيرىا 
                                                 

. 2/365اللساف . التبس كاختلط:  كمرج األمر،اظتلتوم األعوج: اظتريج (1)
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... بإجالؿ كاحتراـ، كعمل باألكامر، كاجتناب للزكاجر
 منو ابتغاء الفتنة قما  شابكفي المقابل أقبل عليو أعداء اإلسالـ، فا بعوا 

عجازه، بل إبتأكيلو، ك حريف الكلم عن مواضعو، حتى لقد نفى فريق منهم 
!!. بأنو فاسد النظم، متناقع المعنى- نعوذ باهلل-ككصفو 

كلما بدأت المطاعن في القرآف  سرم، كأكشكت الشبهات على الظهور، 
، كالحجج القاطعةف عنو كينافحوف دكنو باألدلة كنهع فريق من العلماء يدرؤ

. النيرة الواضحة
كالتأليف اكلها العلماء بالبحث ػ ي  نػاؿ ـعلوفكاف إعجاز القرآف من أبرز اؿ

 .جملة ك فصيالن، مفردةن كمضمنة لعلـو أخرل  العقيدة كاللغة كالبالغة كالتفسير
 حوؿ إعجاز القرآف الكريم يجد أف ىناؾ مسائل بما  تإف النا ر إلى ك

. ق كعدـإيرادىاا فق الناس على طرحها كمناقشتها كأخرل اختلفوا في 
ائل  عتبر ىي أشهر مسائل كمباحث ىذه ػ مسإيرادهفمما ا فقوا على 

القػدر المعجز من )ك (كجو اإلعجاز):  أشهرىػا مسألتيالمادة العلمية كمن
 :(القرآف

 ، كلكن الوجو كالجزء الذم يتحقق بو اإلعجاز:(كجو اإلعجاز)ػ كيريدكف ب
 ؟ أك مجموع ذلك؟ أـ جزء من أحدىما؟ أـ المعنى فقط؟ىل ىو اللفظ فقط

كاختلفوا في ذلك إلى أقواؿ عديدة، كلعل لهم العذر في ذلك، فكل كاحد 
 رٌجحى شيئان منها على غيره إنما ىو ألجل  أملو ك دبره ك عقلو بو أ كر من غيره

فكل من أمعن النظر في كاحد من ىذه األكجو المذ ورة ك أملو كغيره  ذلك، 
قبل للعرب كالعجم بو مع سهولتو كيسره  رأل أف فيو العجب العجاب مما ال

 كلكنهم مهما عملوا فال يصلوف إلى درجتو كمنتهاه ،فهو ليس محاالن عليهم
 .مهما اجتمعوا أك حاكلوا ذلك
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كيريدكف بو أقل ما  (القدر المعجز من القرآف)كالمسألة الكانية كىي 
 : يمكن التحدم بو  حقيقان لقولو  عالى         

:  كقولو  عالى(1)
                   

 كىذا بال شك معنى (2)
. جديره بالوقوؼ عنده للتأمل

عبد الرشيد بن محمد شاه  الفتح مأب: ك انت رسالة الشيخ العالم الجليل
الشويباني الكشميرم من علماء أكاخر القرف الكالث عشر الهجرم المتوفى 

" آيات اإلعجاز في آيات اإلعجاز"، كالتي سماىا ى8/2/1298رحمو اهلل في 
شاىدان على عناية المسلمين في  ل أزمانهم كعصورىم كبالدىم كقوميا هم 

كأجناسهم بشأف القرآف الكريم كدراسة ما يتعلق بو إثبا ان للمعاند كالشاؾ، ك كبيتان 
كيقينان للمسلم كالمؤمن، كجديرة بأف  ربط لنا ىذا المبدأ بالمبادئ التي  كلم 

عنها أكؿ من ألف في اإلعجاز  الجاحظ كالواسطي كالرماني كالخطابي 
كالباقالني، كمن جاء بعدىم إلى يومنا الحاضر، مؤ دان على أىمية دراسة القرآف 
الكريم كما يتعلق بو من علـو ككسائل  ربط األمة بو، ك ؤصل لدراسة اإلعجاز 
الشمولي بوجوىو المتنوعة كالمختلفة ال من كجو يولع بو الناس في عصر دكف 
عصر، أك كجو يختص ببعع آيا و، أك كجو يخرج عن قواعد كأصوؿ التفسير 

الذم جاء عن السلف الصالح أىل القركف الفاضلة كمن  بعهم على  لك 
. األصوؿ

فرغبت في إخراجها،  حقيقا لهذه األىداؼ، كبيانان ك أصيالن لهذه 
. المسألة، كخدمة لهذا العلم المبارؾ
                                                 

. 34سورة الطور ( 1)
. 88سورة اإلسراء ( 2)
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: أسباب اختيار الموضوع
: ما يليق الرسالة كنشرىا ىذب لالىتماـلعل من أىم األسباب التي دعتني 

  الرغبة الشديدة في دراسة إعجاز القرآف الكريم لتعلقو بأشرؼ  تاب أال
.  الباطل من بين يديو كال من خلفوقال يأ ي الذم كىو  تاب اهلل 

 الموضوع ق المسألة في ىذا مكل ىذعرض إلى طالبشدة حاجة اؿ 
 أك جانب ا كأىميتو، كلككرة من غلط فيو متعلقها، لشرؼاك حقيق الحق فيو

. الصواب من الطوائف أك األفراد
  عٌز كجلٌ إٌف إ هار مكل ىذا العلم كنشره فيو بياف لعظمة  تاب اهلل 

-  ربكءما شاالغافلة عنو إال - كإيجاد الصلة بينو كبين قلوب المسلمين 
. كإيضاح لغير المسلمين ممن راـ الحق

  نحتاجو، كنرغب فيو لنا  نمية ملكة الفهم كاالختيار كالبناء الجيد مما
. كلطالبنا

 .أسأؿ اهلل العلي القدير التوفيق كالسداد إنو كلي ذلك كالقادر عليو
: منهج عملي في الرسالة

  نسخت الرسالة كفق األصوؿ العلمية المعركفة في مناىج البحث
ك حقيق المخطوطات، مع الحرص التاـ على بقاء نص المؤلف  ما سطره بيده، 
كرسم الكلمات كفق المنهج اإلمالئي، كا باع عالمات الترقيم، حسب فهمي 

للوجو األيمن  (أ/2)للنص، كأثبت بداية رقم كجو الورقة في موضعو  التالي
 .للوجو األيسر من الورقة المخطوطة (ب/2)ك

 بالمراجع، كالعزك: دعم ما قرره المؤلف من مسائل. 

  حاكلت فهم ما نص عليو أك أشار إليو المؤلف خالؿ رسالتو، كإفهامها
 . للقارئ
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 بياف ما رأيتو يحتاج إلى مزيد إيضاح، أك  عليق، أك  حرير. 

 عزكت اآليات، كخرجت األحاديث كاآلثار، كنسبت األقواؿ كالنقوؿ. 

 بياف الغريب كالمشكل كالغامع من األلفاظ. 

  التعريف باألعالـ كاألما ن كالمصطلحات كالكتب المذ ورة في ثنايا
 .الرسالة

 عن مؤلف الرسالة رحمو اهلل  عالى- حسب ما  وفر لي-إشارة موجزة . 

 حليل الرسالة كدراستها بشيء من اإليجاز، كجعلتو على ىيئة نقاط   :
 . سهيالن على المبتدئ، ك نبيهان للمذ ور فيها من الفوائد

 إبداء رأيي في الرسالة كمحتويا ها في األسلوب كالمعلومات .
: خطة البحث

: مقدمة، كقسمين، كفهارس: يتألف البحث من
 كعملي في الرسالة أسباب اختيار الموضوعالتقديم ك: المقدمة ك تضمن

كخطة البحث 
كيشتمل على  رجمة المؤلف كدراسة الرسالة : القسم األكؿ
كيحتوم على  حقيق النص : القسم الكاني

. ك شمل قائمة المصادر كالمراجع، كفهرس الموضوعات: الفهارس
أسأؿ اهلل العلي القدير العوف كالتوفيق، كالسداد كالرشاد، كىو حسبي 

. كنعم الو يل
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الدراسة  :  القسم األكؿ
: كيشتمل على

.  رجمة المؤلف:أكالن 
. كصف المخطوطة كنسبتها: ثانيان 
. دراسة الرسالة: ثالكان 

 رجمة المؤلف : أكالن 
أحد . ىو الشيخ الفاضل عبد الرشيد بن محمد شاه الشويباني الكشميرم

. العلماء المبرزين في النحو كاللغة
 بضم الشين المعجمة كفتح الباء الفارسية - (1)"شويباف"كلد كنشأ بػ
كىي بلدة من أعماؿ  شمير، بينها كبين قاعدة البلدة أربعة - المكلكة من أسفل

. فراسخ
 فاستخدمو نواب صديق حسن القنوجي، ككاله نيابة (2)"بهوباؿ"قدـ 

اإلفتاء فأقاـ بها مدة من الزمن، ثم سخط عليو القنوجي ألمر صدر منو، فأمر 
.  كأقاـ بها إلى أف  وفي رحمو اهلل  عالى(3)"ىوسنك آباد"بجالئو، فسار إلى 

القطر "ك اف بارعان في المعارؼ األدبية، شاعران، حسن المحاضرة لو 
 رسالة"ك" نزؿ من ا قى في أخبار المنتقى"ك" الصيب في مدح اإلماـ أبي الطيب

                                                 
 .(سرينغر)مديرية ُب كالية كشمَت باعتند، تقع جهة الشماؿ الغريب للعاصمة : منطقة شويباف( 1)
اظتنطقة الوسطى ُب اعتند  (مدىيابرديش)عاصمة كالية  (بوفاؿ)كتنطق اليـو : هبوباؿمدينة ( 2)
 .تقع إىل اصتنوب منها (بوفاؿ)ػتافظة من مديرية هبوباؿ : ىوسنك آباد( 3)



اًز ًفي آيىاًت اإًلٍعجىاًز، ألىًبي اٍلفىٍتًح اٍلكىٍشًميًرمِّ   ميحىمَّد عىٍبد اٍلعىزًيًز اٍلعىوىاًجٌي .  حقيق د– آيىاتي اإًلٍعجى

  -20-  

 (1)"كخا مة فصوؿ كثالثة مقدمة على ر بها  تابو كأحواؿ الدارمي  رجمة على
مات لكماف خلوف من صفر سنة ثماف ك سعين . كلو غير ذلك من الرسائل"

 .(3( )2)"جبل بور"كمائتين كألف للهجرة، بمدينة 

: كصف المخطوطة كنسبتها:ثانيان 
 المخطوطة عبارة عن رسالة صغيرة  تبها المؤلف رحمو اهلل بخط :كصفها

-. فيما  هر لي من  عبيره، كاهلل أعلم-يده مبيضة ألسباب نص عليها
ب مع العنواف،كىو المعتمد عند -  كرقات من كجهين أ7 = عدد كرقا ها

. كرقات بدكف الغالؼ (6)ك. نسخي للرسالة
.  صفحة12 صفحة، كبالعنواف 11 = عدد صفحا ها

.   لمة11 سطران في المتوسط، كمتوسط  لمات السطر 16 :مسطر ها
  تبت الرسالة بخط فارسي كاضح منقوط كمقركء بشكل :الخط كالرسم

. جيد
. سم19 × 28.50 :مقاس الصفحة

. ى1295شهر شعباف المعظم سنة  :زمن  تابتها
، كمنها 393/10482 الهند رقم - مكتبة ندكة العلماء بلكناك :حفظها

( 35)مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية رقم 
                                                 

 .ى1293 كانبور ُب ةطبع مطبوعة ضمن سنن الدارمي 1/858: معجم اظتطبوعات( 1)
 .(بوفاؿ)مديرية ُب كالية مدىيا برديش، إىل جهة الشرؽ من هبوباؿ : جبل بور( 2)

بعض طالب تلك الناحية من اعتند ُب اصتامعة اإلسالمية سألتهم : اظتصدر عتذه اظتناطق: مالحظة
 .ى1427كتابة ُب عاـ 

. 292-7/291نزىة اطتواطر كهبجة السامع كالنواظر ( 3)
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(. 881)كميكركفلم رقم 
 نسبها المؤلف لنفسو في المقدمة كالختاـ، كىي بخط يده، :كنسبتها

األعالـ المذ ورين، كالمكاف الذم  تبت فيو، كاإلىداء، : كمٌما يدؿ لصحة ذلك
فهي شواىد مع اليقين المتر ب على أنها بخط يده، كمتوافقة مع ما ذ ر في 

كلعو باللغة العربية كآدابها، كعلم الحديث الشريف، كقيامو باإلفتاء :  رجمتو من
كالتعليم، كالبيئة التي عاش فيها، من استقرار سياسي كأمن اجتماعي، كانتشار 

 .للعلم، كمعزة ألىلو في  لك البقعة كذلك التاريخ

مع قصرىا إالٌ أنها حوت فوائد علمية جيدة للمبتدئ،  :قيمتها العلمية
كمذ رة للعالم كالمفتي كالداعية إلى اهلل  عالى، كمتعلقها عظيم الشأف فهي ذات 

اإليماف بصدؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، فالقرآف شاىده : ىدفين أساسين
. كآيتو كبرىانو جملة ك فصيالن 

ربط المسلمين ك نبيههم على عظمة شأف القرآف كحاجتهم إليو كاستهدافو 
. لحاجا هم

 كلذا فإف دراسة ىذه المسائل ضركرية جدان لطالب العلم الراغبين في 
 أصيل مسائلو كمعرفة دقائق الفوارؽ بين أقوالو كمعرفة  حقيق مسائلو بالدليل 

. الشرعي كالنقلي المر بط بالمكاؿ ليتضح المقاؿ

دراسة الرسالة : ثالكان 

 طبيعة الرسالة :
 للرد على من يقوؿ بأف - رحمو اهلل  عالى -ىذه الرسالة سطرىا مؤلفها 

ما ىو أقل من سورة قصيرة  سورة الكوثر كنحوىا يقع بو اإلعجاز، كللجواب 
عن ىذه المسألة احتاج أف يبسط مقدمة مهمة  بين ك وضح الفرؽ بين القولين 
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القوؿ المختار عنده كالقوؿ المختار عند من خاصموه كجادلوه، : في المسألة
. كأنكركا عليو القوؿ المرجوح أك المردكد عنده

كمعلـو أف معرفة طبيعة ىذه الرسالة جزء مهم في نقدىا كمعرفة ما لها كما 
. عليها

كالحاصل أف المؤلف رحمو اهلل أجاد في الجواب كبياف القوؿ المختار 
عنده، كسبب اختياره لذلك القوؿ، كبسط الكالـ في مقدمة عن كجو اإلعجاز 
كإف لم ييظهر بصراحة القوؿ الذم يختاره كلكنو فيما يظهر لي يختار ما ختم بو 

 لك األقواؿ مما يجمع أغلب األقواؿ كىو قوؿ الزر شي ككضحو بكالـ 
. القاضي عياض رحمهما اهلل  عالى

 محور الرسالة :
 دكر ىذه الرسالة حوؿ موضوع إعجاز القرآف الكريم بشيء من العجالة 

كاإليجاز، كلذا فهي في علم من علـو القرآف، كىذا العلم يختص بالكالـ 
مباشرة في القرآف من ناحيتو كداللتو على صدؽ متحملو سواء داللة  حدم 

كإعجاز للمعارض المعاند الجاحد، أك الجاىل الذم يستسلم كيقر بهذه الرسالة 
. الخا مة للشرائع

أك داللة يقين كإعجاز للمسلم المؤمن الذم يرغب في زيادة اإليماف 
كرفعة الشأف كالقرب من داللة برىاف ىذه الرسالة الخا مة، كيعرؼ الحكمة 
البالغة من جعل ىذا القرآف ىو عمود الرسالة كاإل باع لقولو صلى اهلل عليو 

كإنما  اف الذم أك يتو كحيان أكحاه اهلل إلٌي فأرجو أف أ وف أ كرىم  ابعان )كسلم 
 :  ليعمر قلبو كحيا و بنور كحياة ىذه الركح قاؿ  عالى(1)(يـو القيامة    

                                                 
(.  4981)صحيح البخارم كتاب فضائل القرآف باب كيف نزؿ الوحي كأكؿ ما نزؿ ( 1)
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             (1)كيزداد شفاء منو قاؿ  عالى :     
                 

(2) .
فالكالـ في مسألة اإلعجاز ال يخلو من أحد ىذين الهدفين األساسين 

 عليم كبناء  ]أك  [إقامة حجة كجداؿ بالتي ىي أحسن  ]للكالـ حوؿ القرآف 
كمنها  تولد بقية األىداؼ لدراسة ىذا العلم كاإلحاطة بهذا  [للقوة اإليمانية 

. الشأف كمسائلو على اختالؼ أنواعها
 مسائل الرسالة :

:   حتول ىذه الرسالة حسب  صنيف مؤلفها على ثالث مسائل
معنى اإلعجاز ككجوىو، كقد ذ ر فيها المصنف رحمو : المسألة األكلى

اهلل  عالى ابتداءن القوؿ بأف البشر ال يحيطوف بوجوه إعجازه، كإنما يتبين لكل 
بل : "قـو بحسب ما ىم عليو،  ما قاؿ شيخ اإلسالـ ابن  يمية رحمو اهلل  عالى

 كلذا ال إشكاؿ في أف يذ ر ما قالو العلماء من (3)" ل قـو  نبهوا لما  نبهوا لو
في إعجازه، كأف - بال شك- كجوه دكف حصر لإلعجاز فيها فقط، فهي جزء 

. (4)إعجازه قاـ عليو الدليل اإلجمالي كالتفصيلي على حدو سواء
                                                 

. 52سورة الشورل( 1)
. 82سورة االسراء( 2)
(. 5/422)اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح( 3)
 األمور ىذه يتكلفوا مل أقدارىم كحتت كسعهم ُب ذلك كاف كلو"كُب ىذا يقوؿ اطتطايب( 4)

 اضتزف إىل القوؿ من الدمث السهل تركوا يكونوا كمل اظتبَتة، الفواقر تلك يركبوا كمل. اطتطَتة
 خاصة قريش قومو كاف كقد.لب ذك متتاره كال عاقل يفعلو ال ما ىذا الفعل، من الوعر

 كالشعراء اظتصاقع اطتطباء فيهم كاف كقد. كاأللباب العقوؿ ككفارة األحالـ، برزانة موصوفُت
 = يشكل ال كاضح بٌُته  كىذا".. "كاللدد باصتدؿ كتابو ُب تعاىل ا كصفهم كقد. اظتفلقوف
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كلكن ينبغي التفطن إلى مسألة أشار إليها الباقالني كشيخ اإلسالـ 
:  كغيرىما كىي أف ىذه المسألة نوعاف

منها ما يستقل بنفسو فيصلح أف يكوف كجها ن في  ل آية كفي  ل سورة 
. دكف النظر إلى بركز كجهة ذلك أك دقة مسلكو

كمنها ما ال يستقل بنفسو فال يصلح أف يكوف كجهان في  ل آية كفي  ل 
.  سورة، كإنما يوجد في بعضها دكف بعع، فهذا يػيتىطىلَّب جملة ال منفردان 

                                                 

 ظتن مقنع كىو مؤكنة كأيسرىا داللة أبينها - فيو قيل ما كجوه من - كىذا: قلت .عاقل على =
 .20-19بياف إعجاز القرآف ص. اخل"....فيو اإلعجاز كجو كيفية مطالعة نفسو تنازعو مل

، كاطتيلقية، كالسياسية اإلعتية رتيع العقالء ُب العلـو قما صنفكمن تدبر " كيقوؿ شيخ اإلسالـ 
 تفاكتان ،التوراة كاإلؾتيل كالزبور كصحف األنبياء: جاء ُب الكتب اإلعتية كجد بينو كبُت ما

عظيمان ككجد بُت ذلك كبُت القرآف من التفاكت أعظم ؽتا بُت لفظو كنظمو، كبُت سائر 
فاإلعجاز ُب معناه، أعظم كأكثر من اإلعجاز ُب لفظو، كرتيع  .ألفاظ العرب كنظمهم

.  مبثل لفظواإلتيافعقالء األمم عاجزكف عن اإلتياف مبثل معانيو، أعظم من عجز العرب عن 
- ُب اظتقصود فإف تلك كتب ا حال يقد، لو قدر أنو مثل القرآف، كاإلؾتيلُب التوراة  كما
 نيب، كما أتى اظتسيح بإحياء اظتوتى، كقد كقع إحياء آية أف يأٌب نيب بنظَت عكال نتنت، -أيضا

 ؽتاثالن ظتعاين القرآف، ال ُب اضتقيقة، كاإلؾتيلُب التوراة   فكيف كليس ما،اظتوتى على يد غَته
كىذه  كال ُب الكيفية، كال ُب الكمية؟ بل يظهر التفاكت لكل من تدبر القرآف، كتدبر الكتب

 كمن مل يظهر لو ،األمور من ظهرت لو من أىل العلم كاظتعرفة ظهر لو إعجازه من ىذا الوجو
ذلك، اكتفى باألمر الظاىر الذم يظهر لو كألمثالو، كعجز رتيع اطتلق عن اإلتياف مبثلو مع 

 اصتواب الصحيح ى.أ". كإخباره بعجزىم، فإف ىذا أمر ظاىر لكل أحدحتدم النيب 
مفاد كالـ الشيخ أف كجو اإلعجاز نوعاف عاـ مشًتؾ ظاىر لكل أحد كىو ك 4/78-79

 كما أشار . القرآف كمعانيوألفاظيظهر بالتدبر كالتفكر كالتأمل ُب : عدـ اظتعارضة، كاآلخر
. اظتصنف رزتو ا تعاىل
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الفصاحة، كأمية النبي صلى اهلل عليو كسلم، كالنظم، جودة : كمكاؿ األكؿ
. إلخ..السبك، الركعة كالهيبة، األثر في النفس

علم الغيوب الماضية، أك المستقبلية، كالعلل العقلية، أنواع : كمكاؿ الكاني
. إلخ...البديع

كىذا كإف : ما أنزؿ من القرآف كفق ما قالو بعع الصحابة: المسألة الكانية
 -رحمو اهلل - لم يكن من علم اإلعجاز  فن كبحث لو مسائلو، إال أف المؤلف 

أراد بو بياف أىمية القرآف للوفاء بحاجات البشر كمتطلبا هم الطبيعية من غير 
 كلف كال عناء، كشمولو لكل مناحي حيا هم كمسائلهم، كصالحو لكل زماف 

كىذا .كمكاف، كأنو جاء ليقيم العدؿ كالحق بين الناس كفي األرض عامة
المقصود ىو جزء من إعجازه في المعنى كقد سلك ىذا المسلك ابن  يمية 

.  (1)رحمو اهلل
كلعلو أراد أيضان االستناد إلى ما ذ ره من نصوص في ىذه المسألة عن 

موافقات القرآف لما جاء بو بعع الصحابة لبياف أف ما  اف أقل من سورة ال يعد 
كىو ما  تب الرسالة . معجزان، كأف ماجاء بو الصحابة موافقةن دكف ثالث آيات

. إلبانتو ك رجيحو رحمو اهلل
كىي لب الرسالة كالهدؼ الذم يريد المؤلف رحمو اهلل : المسألة الكالكة

كذ ر فيها أقواالن للمعتزلة كاألشاعرة -  القدر المعجز من القرآف-الوصوؿ إليو 
أف اإلعجاز كاقع بكل ما أطلق : كغيرىم كحاكؿ أف يستبعد القوؿ الرابع كىو

. (قليل القرآف ك كيره)عليو قرآف 
كحاكؿ أف يقنع المخالف باختياره أف ما  اف أقل من سورة قصيرة ال يقع 

                                                 
 .(إعجاز القرآف عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية)كلالستزادة يراجع رسالة ( 1)
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، كلألسف يمكن (1)بو اإلعجاز، كذلك من خالؿ احتجاج عقلي ك ر يب منطقي
. لمعارضو اإلجابة عنو بنفس األسلوب

كلو سلك مسلك اإلماـ الباقالني في الترجيح لكاف أكلى كأجود كأقول 
 من الجهة العلمية، كالمنطقية كىي حمل آية           (2) على 

  :  بهذا المعنى  قولو  عالى-القبيل ال التفصيل، فهي         
       ﴾(3) (4) كىذا من كجهة نظرم أقول كأحق بالوقوؼ

. (5)عنده للتأمل
                                                 

ىذا اختيار اظتؤلف رزتو ا، ككجهة نظر القائلُت بأنو ال يقع بأقل من السورة، كىذا ينقضو ( 1)
من متالفهم الرأم بالواقع كالتاريخ فلم يدع مدع أنو جاء مبا ىو أقل من سورة ألف الفرؽ بُت 

كإف ]: كالـ اطتلق كاطتالق بٌُته ظاىره ُب الشكل كاظتعٌت فال معٌت الفًتاضهم كقوؿ اظتؤلف
أمل يعلموا أف ! إنا فتشي مسلك السلف كال نتخلف عما عليو اطتلف: تعجب فعجب قوعتم
  !ذلك ؽتا يطفئ نور ا          ،كينكي عُت اإلسالـ مع جالء هبائو كظهوره ، 

                  إذ جعلوا اإلعجاز ُب أقل من ثالث آيات فأتى بعض ،
ى أ.[..عباده بآية أك آيتُت

كال نسلم عتم أف " حبديث مثلو " السيما كقد دٌؿ لفظ اآلية األخرل مفهـو ما ألزموه 
كىذا من جهة االحتجاج كاالستدالؿ، كإالٌ فقولو .. اضتديث ال يتأتى بأقل من ثالث آيات

ناصر بن ػتمد . د"ابن تيمية كمنهجو ُب التفسَت"كانظر . اختيار اصتمهور رزتهم ا تعاىل
كانظر الفصل ُب اظتلل كاألىواء كالنحل  .227 ص1اضتميد دكتوراه جامعة اإلماـ ج

 .16/536 ك،482-20/481 كغتموع الفتاكل ،14-13-3/12ج
. 34سورة الطور ( 2)
. 88سورة اإلسراء ( 3)
 400-398 إعجاز القرآف عند شيخ اإلسالـ ص254انظر إعجاز القرآف للباقالين ( 4)
 =كإال فإف الراجح كا أعلم ما ذىب إليو شيخ اإلسالـ كغَته من أٌف كل ما أطلق عليو قرآف ( 5)
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 المستهدفوف بالرسالة :
: يتضح من مقدمة المؤلف رحمو اهلل أف المستهدفين بهذه الرسالة ىم

طالب العلم الراغبوف في دراسة مسائلو كمعرفة دقائق الفوارؽ بين أقوالو 
. كمعرفة  حقيق مسائلو بالدليل الشرعي، كالنقلي المر بط بالمكاؿ ليتضح المقاؿ

إىداء لشيخ فاضل جليل القدر غزير العلم إماـ ذلك الوقت كال سيما في 
 .بالد الهند كما جاكرىا كىو الشيخ العالم حسن صديق خاف رحمو اهلل

 األسلوب :
 ظيغلب على الرسالة األسلوب األدبي الرفيع الذم جمع بين قوة األلفا

كحسن اختيارىا، كدقة  ر بيها، مع العناية بشيء من التكلف بالسجع كغريب 
األلفاظ، كإف  اف الغالب عليها ىو النقوؿ إال أنها لم  كن نقوالن صماء بل 

:  صرؼ المؤلف رحمو اهلل بتلك النقوؿ، ك صرفو على مستويات
بما يتالءـ مع مراده من  لك النقوؿ في رسالتو فأكرد : مستول اختصارىا

مضموف ما يتطلبو من التقرير للمسألة التي يتكلم عنها ك رؾ ما ال يعنيو من سائر 
. الكالـ في المقطع المنقوؿ منو

حيث لم يلتـز التر يب الزمني أك غيره بل قدـ كأخر : مستول  ر يبها
بحذؼ ما يحتاجو من بياف للمسألة التي يتكلم عنها مع محاكلة دمج  لك 

النقوؿ في سبيكة مقطع متالئم كمر ب للمسائل من دكف اختالط أقواؿ ببعضها 
 .أك  بعكر األفكار

فقد اختصر في المسائل بما يتالءـ مع الجواب على : مستول االختصار
                                                 

فهو معجز كلو كاف أقل من سورة الكوثر، كانظر إعجاز القرآف عند شيخ اإلسالـ  =
. 400ص



اًز ًفي آيىاًت اإًلٍعجىاًز، ألىًبي اٍلفىٍتًح اٍلكىٍشًميًرمِّ   ميحىمَّد عىٍبد اٍلعىزًيًز اٍلعىوىاًجٌي .  حقيق د– آيىاتي اإًلٍعجى

  -28-  

المسألة سبب التأليف كا تفى باإلشارة إلى بعضها لعلها بشهر ها عند طالب 
 . كاللبيب باإلشارة يفهم-العلم في زمنو أك ا تفاء بما أكرده 

المبالغة في السجع كاستعماؿ : األكؿ: كيالحظ على األسلوب أمراف
. األلفاظ الغريبة بل كالمهجورة االستعماؿ أحيانان 

الهجـو في الرد كالتعنيف على المخالف كىي ردة فعل لصفة : الكاني
ردىم عليو بالهجـو فقط،كلكن الحقيقة أنهم لم ينفردكا بذلك بل ىم  ابعوف 

لغيرىم مقلدكف لسابقيهم كإف  انوا مخالفين لألشهر في المسألة كاأل كر ذ ران 
. عند العلماء

عدـ الربط بين النقوؿ، أك : األكؿ: كيالحظ في المسائل العلمية أمراف
. بياف مراد قائليها أك عنونة ذلك بما يفيد القارئ أصل المعلومة

نقل من مصادر فيها مقاؿ مع كجود ما ىو أقول كأكلى منها فخلط : الكاني
كفيو إشكاالت من - فيما  هر لي كنقل  الـ األصبهاني- في النقل عن أبي البقاء

حيث ضعف المعاني المذ ورة حيث اعتمد المنهج العقلي الذم ال يوافق مذىب 
أىل السنة، كإنما ىو من لواـز منهج المتكلمين التي  دؿ على فساد ذلك 

 0المنهج
 المادة العلمية  :

ىذه الرسالة مع كجاز ها قد حوت مادة علمية متميزة، عظيمة الشأف، 
كسليمة المقصد، فأحسن رحمو اهلل في  فصيل  لك المادة العلمية ك قسيمها 

. المقدمة ثم الفصوؿ الكالثة ثم الخا مة: على أجزاء  لك الرسالة
. كاستدالالت المؤلف رحمو اهلل  انت متميزة كدالة على المقصود المراد
كاستفاد المؤلف رحمو اهلل كأصل للمسائل من مصادر متعددة كمعتمدة 
في العلم  اإل قاف كالبرىاف كرسالة الخطابي ك تب البالغة كاألدب ك ذا في 
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. الحديث النبوم ك تب التفسير
 البيئة العلمية المصاحبة :

:  وضح الرسالة معالم البيئة العلمية التي  اف يعايشها المؤلف رحمو اهلل
نهاية القرف الكالث عشر الهجرم كىو عصر بركز المدرسة : فالزمن

الهندية في العلم الشرعي فقد  انت مقصد  كير من الطالب كموئل  كير من 
. العلماء كالشيوخ في ذلك الوقت

مدينة  ( شمير)بالد المسلمين في شبو الجزيرة الهندية : كالمكاف
. بهوباؿ

زمالؤه من طالب العلم المساكين لو في المر بة كالقدر في : كالحاشية
. (األجلة المضارع) لك البالد كقد سماىم 

مذا رة للعلم، كمناقشة لدقائق مسائلو،كمراجعة لالختيار في : كالحاؿ
 0المسائل ذات العالقة بكتاب اهلل عز كجل المحفوظ إلى يـو الدين 

.  سؤاؿ ألىل العلم: كالسبب
مسألة خالفية احتاجت من المؤلف رحمو اهلل مذ رة  وضح : كالجواب

.  حقيق االختيار في المسألة المطركحة
مرجع أىل العلم في عصره السيما في بالد )إلى معالي الشيخ : كاإلىداء

 0صديق حسن خاف رحمو اهلل  (الهند
 دؿ على  مكن المؤلف كزمالئو كشيخهم رحمهم اهلل : كلغة الكتابة

جميعا من اللغة العربية ك ذكقهم لجماليا ها األدبية الرائعة، ك فضيلهم لحسن 
. سبك العبارات مع  حليتها بجماليات البديع المسجعة
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 شخصية المؤلف العلمية :
مع قلة ما نعرفو من - بينت لنا الرسالة شخصية ىذا العالم الجليل 

كضعف ما كصلنا من  رجمتو إال أف معالم شخصيتو - مؤلفا و رحمو اهلل 
:  نتلمسها في النقاط التالية

  محبة المؤلف رحمو اهلل للتأصيل العلمي، كحسن االختيار من األقواؿ
. المأثورة ألىل اإلسالـ

  منهجية المؤلف في اال باع لمن سبق من أىل العلم كالفضل مع فهم
سعة اطالع المؤلف رحمو اهلل، مع . أدلتهم كاختيارا هم للمسائل كمناقشتهم لها

سعة علمو سواء في مجاؿ اللغة العربية كبالغتها كأدبها الرفيع أك العلـو 
 .الشرعية

  سعة اطالع المؤلف رحمو اهلل كحسن  دبره للنصوص القرآنية كاعتماده
 .على المركم في ذلك عن أئمة اإلسالـ كعلماءه كاختيارا هم

  ميز المؤلف في حسن االختيار للنصوص التي يرغب االستدالؿ بها أك 
 .النقوؿ التي يرغب االستشهاد بها على اختياره كيلـز خصمو الحجة من خاللها

  اعتداؿ المؤلف رحمو اهلل في مسائل العلم، كمحبتو لمناقشتها ك حرير
 .القوؿ فيها مهما  اف القائل بها

  ثقة المؤلف رحمو اهلل في اختياره العلمي من خالؿ منهج كخطة الرسالة
 .كمن خالؿ اإلىداء الذم أضفى عليها نوعان من االحتراـ كالتقدير أيضا

  نويع المصادر كالمراجع في المسائل المطركحة كالمستشهد بها يدؿ 
 .على قوة حافظة كذا رة كقادة علمية متميزة للمؤلف رحمو اهلل

  سرعة بديهة المؤلف رحمو اهلل حيث  تب الرسالة كبيضها في يـو كاحد
 .بل في نهار يـو كاحد بين صباح كعشي
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  حرص المؤلف أف يكتب رسالتو كيبيضها في مكاف يختص بعلية القـو
شاه كسادا هم في العلم كالفضل كالرياسة، كىي محلة الملكة بنت الملك 

. (1)جهاف بيكم
 ..................................................................

                                                 
- خاف صديق حسن  تزكجها الشيخ العامل جهاف أرابيكم ابنة السلطاف شاىجاف ُب اعتند( 1)

، قاؿ عنها شعراء الرياسةك كأرخ لو اظتؤرخوف ،كقد ىٌناه على ذلك رتع جم من أىل العلم
يخىدَّرىات، إكليلة اصنات،  " ( 3/280 )   (  اظتسالك، ُب أحواؿ اظتمالكأقـو ) ُب 

سيدة اظت
 أف مليكة  :   كاضتاصل" ،"ند، رئيسة خطة هبوباؿالواليت ىي من نواب -  شاىجاف بيكم

، كموسم اظتسرة كالرفعة لكل خادـ  هبوباؿ امية، زماهنا ىذا زماف السعادة، كأكاف ترقي العلـو
، كيف، كىي تاج اعتند، كرأس الرؤكس  ال عطر بعد  :  قيل ُب اظتثل السائر  كقد !  ؟ كؼتدـك

اظتدارس العلمية بعد دركسها كتباهبا،  عركس، كىي اليت عمرت الديار بعد خراهبا، كأحيت
كحفرت اآلبار، كغرست اضتدائق  كبنت اظتساجد العظيمة، كقررت الوظائف الفخيمة،

كالصغار، كأحيت السنن، كأماتت  كاألشجار، كأحدثت العمائر الكبار، كأكرمت الصغائر
الصبوح كالغبوؽ، كطهَّرت الديار عن  البدع، كقلعت أسباب الفجور كالفسوؽ، كأستدت نار

 فقد جاءت ُب ىذا الزماف األخَت، كالدىر الفقَت،  :  كباصتملة  . أدناس اإلشراؾ كادثات
قلما جتتمع ُب رجل، فضال عن النسواف، حاكية للفواضل، اليت قصر  جامعة للفضائل، اليت
الًترتاف، كىذه ذرة من ميداف مناقبها العلية، كقطرة من حبار مكارمها  دكف تبياهنا لساف

. 286-3/284 أجبد العلـو"  . اصتلية
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 نموذج الورقة الكانية من المخطوط
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نموذج الورقة األخيرة من المخطوط 
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النص المحقق  : القسم الكاني
الحمد هلل الذم أنزؿ الفرقاف على عبده ليكوف للعالمين نذيران، كالصالة 

 :كالسالـ على من خاطبو اهلل بقولو              
                            
 ﴾(1) كعلى آلو الذين أذىب اهلل عنهم الرجس كطهرىم  طهيران، كأصحابو 

 :كبعد. ك اف اهلل خبيران بصيران (2)الذين نزؿ القرآف على لسانهم
سؤالو سؤاؿ أىل ، (3)فقد جرت مذا رة بيني كبين بعع األجلة المضارع

 في مقدار المعجز من الكتاب الذم كعد اهلل بحفظو إلى يـو ،(4)األىلة
 الحساب؟ 
 حقيقة (6)كالمعجزة بأقل منها. (5)إنهم قالوا مقداره أقصر سورة: فقلت

                                                 
. 88سورة اإلسراء ( 1)
كاظتعٍت هبذا عاٌمة أصحابو كغالبيتهم ألهنم كانوا من أشراؼ القبائل . أم لغتهم: لساهنم( 2)

إذ ُب أصحابو من ليس عربيان، كإف كانوا ُب حكمهم من ناحية أهنم . العربية كمن فصحائها
.  1/747، تاج العركس1/587كانظر لساف العرب . تعلموا العربية كأتقنوىا

 3/85كانظر النهاية .شاهبو:  ضارعو– الزمالء –اظتشاهبُت للشيخ اظتؤلف رزتو ا : اظتضارع( 3)
. 539 كاظتعجم الوسيط ص 8/223كاللساف 

:  كمقصوده31 كاظتعجم الوسيط ص11/29اللساف .أصحابو اظتستوجبوف لو: أىل الشيء( 4)
. أف السائل سأؿ من ىو أىل للسؤاؿ

 أنو ال نزاع ُب ذلك بُت الناس  علىبل إف اإلماـ ابن كثَت رزتو ا نصكىو مذىب اصتمهور ( 5)
كذلك : قالوا .، كىذا القوؿ ىو قوؿ عامة الناس1/62تفسَت القرآف العظيم . سلفان كخلفان 

 .38 سورة يونس قل فأتوا بسورة مثلوألف كل ما متالفو متالف نص اآلية 
 =الفصل ُب اظتلل كاألىواء كالنحل  كانظر- كىو قوؿ ابن حـز كابن تيمية رزتهما ا تعاىل( 6)
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 . (1)مهجورة
كأطالوا في . (2)فتكأ أ ىو كقرناؤه عليَّ  ما يتكأ ؤكف على ذم جنة

 زعما منهم أف ىذا قوؿ محدث ما أنبأ (4) كالمالمة بألسنتهم الالسنة(3)االزدراء
 . بو أحد كال حٌدث

فألجأني ىذا الملجئ إلى أف أحرر في المسألة ما يعصمني عن المحاجة 
فشرعت بحوؿ اهلل بجمع  لما هم في ىذا الخصوص، مراعيا حق . كينجي

 كخاطٌان ، التحقيق(5)ب الجمع بين المقيس كالمنصوص، حاالًّ عكاظ/2
فوقع بفضل اهلل كرحمتو لدل الطبع أطرب من خرير .  التدقيق كالتطبيق(6)مهارؽ

 . (7)الماء الجارم كخطب بكنائو على منابر الضمائر فصحاء القمارم
                                                 

، 4/18 كاإلتقاف ،482-20/481 ك16/536غتموع الفتاكل ، ك14-13-3/12ج =
ابن تيمية كمنهجو ُب ك. 264، كمباحث ُب علـو القرآف ص2/230كمناىل العرفاف 

 .227 ص1ناصر بن ػتمد اضتميد دكتوراه جامعة اإلماـ ج.التفسَت د
 . أم قوؿ ليس مشهوران بُت العلماء، بل يضعفو كيوىنو كما سيأٌب ُب هناية رسالتو( 1)
كانظر . أم من أصابتو اصتن باظتس، كىذا مثل مشهور، كاظتقصود ازدزتوا عليو كاجتمعوا( 2)

. 1/136اللساف 
. 14/356اللساف . االحتقار كاالنتقاص كالعيب: إذا عابو كعنفو، كاالزدراء: زرل عليو( 3)
. 824الوسيط ص. عابو بلسانو كذكره بالسوء: ناطقو كقاكلو كلسن فالف فالنان : السنو( 4)
: ما نتتنع بو كيتعسر، كتعكظ عليو: عركو كخصمو باضتجج كقهره، كعكاظو: عكظ الشيء( 5)

. 619 كالوسيط ص 7/448انظر اللساف . دتنع كحتبس كالتول عليو أمره
 كالوسيط 10/368كانظر اللساف ". فارسية معربة"الصحيفة البيضاء يكتب فيها : اظتهرؽ( 6)

. 890ص
هبر نور القمر عينيو فلم : نوع من اضتماـ مطوؽ حسن الصوت، كيقاؿ أقمر فالف: القمرم( 7)

 = 5/115كانظر اللساف . كيعٍت اظتؤلف ىنا فصحاء الناس الذين يشار إليهم. يبصر
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 758كالوسيط ص  =
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 أفصح لساف عبده كابن أمتو، كأدار دكائر الفركؽ بين (1)فسبحاف ما
 .منطق اإلنساف كصمتو

آيات اإلعجاز "ػ على ساحل التماـ أسميتها ب(2)كلما كقفت كىم األقالـ
 األخرل معناىا االصطالحي، كمن األكلى  الفقرة، عانيان من"في آيات اإلعجاز
 .  بياف القرائن على  لك اإلرادة الهادية للغوم(3)اللغوم، كثانيان عناف

متحفانَى إلى حضرة من فتحت عليو أبواب الرحمة، كضرب اهلل لو من 
 كإ ليل (4)اء زائدان على سهاـ الناس سهمو، دكحة جرموثة المجدبيميراث األف
، المتمسك بعرل اإلنصاؼ المتطلع على أعالـ (6) كالبجد(5)ىامة الفخار

، (7)نواب كاال جاه شريف صديق حسن خاف بهادر: شرائف أصناؼ األكصاؼ
                                                 

كمقصوده . 1060 كالوسيط ص 645-12/643كانظر اللساف .إذا تركو: أكىم الشيء( 1)
.. ظتا قتمت أف أترؾ قلمي من كتابة ىذه الرسالة خطر يل تسميتها بكذا

. (من)ىكذا رشتت ُب اظتخطوطة كلعل صواهبا ( 2)
كمقصده كأردت إرجاع القوؿ إىل ما دلت . السَت الذم دتسك بو الدابة: لعلو يريد: عناف( 3)

. كا أعلم. عليو تلك األدلة اليت سقتها لتدؿ على ما دلت عليو اللغة ُب معٌت اإلعجاز
. 291-13/290كانظر اللساف 

. اصترثومة األصل، كجرثومة كل شيء أصلو كغتتمعو: ىكذا رشتت ُب األصل، كلعلها جرثومة( 4)
. 2/128أصل الشيئ اللساف : أك من اصتًٍنثي . 114 كالوسيط 12/95اللساف 

. 796 كالوسيط 11/596كانظر اللساف. تاجو، من التكلل كىو اإلحاطة: إكليل الشيء( 5)
. 3/77كانظر اللساف . أم رأسو: كىامة الفخار

لساف العرب " للعامل بالشيء اظتتقن لو اظتميز لو : ىو ابن جبدهتا: "لزـك الشيء، يقاؿ: البجد( 6)
3/77 .

 =ُب بريلي باعتند كعاش ُب ى 1248ىو الشيخ صديق حسن خاف هبادر، كلد سنة : تررتتو( 7)
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. متع اهلل المسلمين ببقائو كأركل الشجرة الطيبة بإركائو
ىذا كاشتملت ىذه العجالة على ثالثة فصوؿ مهذبة مقدرة بمقدار 

المعجز من القرآف المعجز المتوا ر المنقوؿ كاهلل خير من يتو ل عليو كيؤمل 
 :فأقوؿ

 في حد اإلعجاز ككجوىو: الفصل األكؿ
كمعلـو أف أحدان من البشر ال يحيط " أ/3 :(1)قاؿ أبو البقاء في  ليا و

. (2)"بذلك
كجو اإلعجاز في القرآف من حيث : " في منهاج البلغاء(3)كقاؿ حاـز

                                                 

قنوج، عاش يتيمان كقرأ على اظتشايخ ُب بلده، كأتقن علـو القرآف كالسنة كعلومها، كاشتغل  =
بالتدريس كالتأليف، طبع أكثرىا ُب حياتو مبطبعة هبوباؿ كغَتىا كعدىا بعضهم نيفان كستُت 

الدين اطتالص، كفتح البياف ُب مقاصد : مصنفان بالعربية كالفارسية كاعتندية كمن أشهرىا
كانظر مقدمة الدين . ى1307توُب رزتو ا سنة . كغَتىا... القرآف، كالركضة الندية

 .6/167ك، كاألعالـ - أ/1اطتالص 
ُب ى 1028أيوب بن موسى اضتسيٍت القرنتي الكفوم اضتنفي القاضي كلد سنة : أبو البقاء( 1)

بالقـر كطلب العلم حىت عُت قاضيان ُب األستانة ٍب ُب القدس كتوُب هبا سنة  (كفا)
ككتابو الكليات يفيد معرفة ما اصطلح عليو كل فئة من علماء الفنوف بنسق . ى1094

. ى1412-بَتكت-كانظر مقدمة اققُت لطبعة الرسالة . كتبويب متصو
كغالب ما ذكره ىنا إفتا ىو ُب حاشية الكليات كما .149الكالـ مبعناه ُب الكليات ص ( 2)

من كالـ ابن  (كمعلـو ضركرة أف بشران مل يكن قط ػتيطان )كعبارة . 149 ص 2ُب ىامش 
. 1/97 كراجع الربىاف 1/60عطية كا أعلم كانظر ارر الوجيز

 الدين ىٍت بن خلف بن ػتمد ابن اضتسن ابن األنصارم حاـز بن ػتمد بن حاـز: "حاـز (3)
 = 684 سنة كتوُب 608 سنة بتونس دػكؿ قرطبة نزيل النحوم اظتالكي القرطاجٍت اضتسن أبو
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 ال  استمراران  فيو من جميع أنحائها في جميعها(2) كالبالغة(1)اشتهرت الفصاحة
كالعرب كمن  كلم بلغتهم ال .  لو فترة، كال يقدر عليو أحد من البشرد وج

 ستمر الفصاحة كالبالغة في جميع أنحائها في العالي منو إال في الشيء اليسير 
ستمر تالمعدكد، ثم  عترض الفترات اإلنسانية فينقطع طيب الكالـ كركنقو فال 

 . (3)"لذلك الفصاحة في جميعو، بل  وجد في  فاريق كأجزاء منو
جهة المعجزة في القرآف  عرؼ ":  في شرح المصباح(4)قاؿ المرا شي
 .(5)بالتفكر في علم البياف

كىو  ما اختاره جماعة في  عريفو ما يحترز بو الخطأ في  أدية المعنى 
                                                 

 علمي ُب البلغاء منهاج. مشهورة قصيدة اظتقصورة. النحو ُب ميمية قصيدة تصانيفو من .ى =
. 2/1870 ككشف الظنوف 1/138ىدية العارفُت "كالبياف البالغة

خلوصو من تنافر اضتركؼ : عبارة عن اإلبانة كالظهور، كىي ُب اظتفرد: الفصاحة ُب اللغة( 1)
خلوصو عن ضعف التأليف، كتنافر الكلمات مع : كالغرابة، كؼتالفة القياس، كُب الكالـ

ملكة يقتدر هبا على التعبَت عن اظتقصود بلفظ فصيح، كقد رتع ا : فصاحتها، كُب اظتتكلم
 .167ذلك كلو لكتابو الكرمي، كانظر التعريفات للجرجاين ص 

ىي مطابقة الكالـ ظتقتضى اضتاؿ مع فصاحتو، كىي أخص مطلقان : البالغة عند أىل اظتعاين( 2)
 .1/198عكس، كشاؼ اصطالحات الفنوف  من الفصاحة فكل بليغ فصيح كال

. 2/101كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 3)
 تصانيفو من، 739: اظتراكشي توُب الضرير الرزتن عبد بن ػتمد: ا عبد أبو: "اظتراكشي (4)

 تاريخ. األناـ خَت على الصالة بفضل األعالـ. األـ قبل من الشرؼ إثبات ُب الصم أشتاع
 اعٍت اظتصباح ترجيز على الصباح ضوء. نظما كالبياف اظتعاين ُب اظتصباح ترجيز. مراكش
 1/529ىدية العارفُت "شرحو

 .47كانظر التعريفات ص. كاف مستوران قبلو  ماكإيضاحإظهار اظتعٌت : ىوعلم البياف ( 5)
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كعن  عقيده، ك عرؼ بو كجوه  حسين الكالـ بعد رعاية  طبيقو لمقتضى الحاؿ، 
 .  كإال  انت قبل نزكلو معجزة، كليست مفردات ألفا و؛ألنو جهة إعجازه

 . اف  ل مؤلف معجزان ؿ كإال (1)كال مجرد  أليفها
.  كإال لكاف  الـ المعرب معجزان (2)كال إعرابها

. (4) كإال لكاف االبتداء بأسلوب الشعر معجزان (3)كال مجرد أسلوبو
  (5)كال أسلوب الظريف

                                                 
 اللساف. إذا كصلت بعضو ببعض كمنو تأليف الكتب من ألفت الشيء تأليفان : التأليف( 1)

9/10. 
قاؿ اصترجاين ُب دالئل  ك75التعريفات " كاإليضاح كالفصاحة البياف لغة بالكسر": اإلعراب( 2)

 الذم ىو اإًلعرابي  يكوفى  حىٌت  مىعانيها على مغلقةه  األلفاظى  أفَّ  عيلمى   قد"42اإلعجاز 
ي  ال الذم اظتعياري  كأنو عتا اظتستخرًجى  ىو يكوفى  حىت فيها كامنةه  األغراضى  كأفٌ  يفتحها  ييتبُتَّ
 حىٌت  سقيمو  من صحيحه  ييعرؼ ال الذم كاظتقياسي . عليو ييعرضى  حىت كريجحانوي  كالـو  نيقصافي 
 .ى.أ" إليو ييرجىعى 

انظر . الطريقة الكالمية اليت يسلكها اظتتكلم ُب تأليف الكالـ كاختيار اظتفردات: األسلوب( 3)
 .18، كخصائص القرآف للركمي ص82الكليات ص

 . التعريفات127كالـ مقفى موزكف على سبيل القصد، ص: الشعر( 4)
نفس نظم القرآف ":  رزتو ا بيانان للدليل التفصيلي على إعجاز القرآف اإلسالـقاؿ شيخ 

كأسلوبو عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكالـ اظتعركفة، كمل يأت أحد بنظَت ىذا 
األسلوب، فإنو ليس من جنس الشعر، كال الرجز، كال اطتطابة، كال الرسائل، كال نظمو نظم 
شيء من كالـ الناس، عرهبم كعجمهم، كنفس فصاحة القرآف كبالغتو ىذا عجيب خارؽ 
للعادة ليس لو نظَت ُب كالـ رتيع اطتلق، كبسط ىذا كتفصيلو طويل يعرفو من لو نظر 

. 79-4/78اصتواب الصحيح " .كتدبر
 =كاألسلوب " عن اظتراكشي 1/39ىكذا رشتها ُب اظتخطوطة، كالذم ُب نظم الدرر للبقاعي( 5)
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أم - كألف اإلعجاز يوجد دكنو .  معجزان (2) مسيلمة(1)كإال  اف ىذياف
   في نحو-األسلوب           

(3)      
   

 . (1) عن معارضتهم ألف  عجبهم  اف من فصاحتو(5)كال بالصرؼ. (4)
                                                 

فلعلو تصحيف ُب اظتخطوط أكاظتطبوع، كعلى كل حاؿ . 2/317ككذا ُب االتقاف" الطريق =
 األىعرايب كابن األىصمعي قالو الكالـً  اصتيد البليغ ىو فالظَّرًيفي  اللساف ُب ىو إفتا الظٍَّرؼي "فػ

 الكالـ جيِّد بًليغان  كاف إذا أم ييقطع مل ظريفان  اللِّص كاف إذا: اضتديث ُب عمر بقوؿ كاحتجا
" البىالىغىةي : اللساف ُب كالظٍَّرؼي  "1/6003تاج العركس" اضتدَّ  عنو ييسقط مبا نفسو عن احتج

 .2/541 كغريب اضتديث للخطايب 3/348النهاية ُب غريب اضتديث
يبػىٍرسىم كالـ مثل معقوؿ غَت كالـ": اعتذياف( 1)

ىٍعتيوه اظت
يانان  ىىٍذيان  يػىٍهذم ىىذم كاظت  تكلم كىىذى

 15/360اللساف" يفهم ال بكالـ ىذىرى  ًإذا كىىذل غَته أىك مرض ُب معقوؿ غَت بكالـ
يانان  ىىٍذيان  يػىٍهًذم م:  ىىذىل"1/1734كُب القاموس ايط   ًلمىرىضو  مىٍعقوؿو  بغَتً  تىكىلَّمى : كىىذى

فأما : 156 القرآف ص  ُب إعجازلباقاليناقاؿ . 1/8665ككذلك ُب تاج العركس"غَتًه أك
 أنو قرآف، فهو أخس من أف نشتغل بو، كأسخف من أف ـكما زعالكذاب، " مسيلمة"كالـ 

نفكر فيو كإفتا نقلنا منو طرفان ليتعجب القارئ، كليتبصر الناظر، فإنو على سخافتو قد أضل، 
كعلى ركاكتو قد أزؿ، كميداف جهلو كاسع كمن نظر فيما نقلناه عنو كفهم موضع جهلو، 

 .ىأ". من فهم كأتاه من علمقما رزؽكاف جديران أف لتمد ا على 
مسيلمة بن ذتامة بن كبَت بن حبيب اضتنفي الوائلي، أبو ذتامة، كلد كنشأ باليمامة بوادم ( 2)

بن احنيفة ُب ؾتد ادعى النبوة كالوحي فقاتلو أبو بكر رضي ا عنو جبيش كبَت بقيادة خالد 
، 282-2/277، كتاريخ الطربم 2/244كانظر الكامل . ى12الوليد فقتل سنة 
 .1/23كشذرات الذىب 

.  سورة يوسف80اآلية ( 3)
.  سورة اضتجر94اآلية ( 4)
 = مع ا صرفهم النظاـ قاؿ: " كالصرفة.9/189اللساف . رد الشيء عن كجهو: الصرؼ( 5)
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ب كىو /3فعلى إعجازه دليل إجمالي كىو أف العرب عجزت عنو 
ك فصيلي مقدمتو التفكر في خواص  ر يبو كنتيجتو . (2) فغيرىا أحرل!!بلسانها

. (1()3)العلم بأنو  ٍنزيل من المحيط بكل شيء علمان 
                                                 

اظتواقف لإلكتي  " اظتعارضة ُب إليها لتتاج اليت العلـو سلبهم بل اظترتضي كقاؿ قدرهتم =
. 2/301كمناىل العرفاف . 3/378

 كلكانوا الفصاحة أىل فيو يتحَت مل بيناىا اليت الوجوه ىذه كلوال: "43قاؿ الباقالين ص ( 1)
 أك أنفسهم كيراجعوف أمرىم ُب ينظركف ككانوا للمعارضة كالتصنع للمقابلة التعمل إىل يفزعوف
 أف علم بذلك اشتغلوا نرىم مل فلما، عتا كيتوقفوف معارضتو ُب بعضا بعضهم يراجع كاف
 فصاحتهم كقصور عنو بعجزىم لعلمهم األمور ىذه عن عدلوا إفتا بالصنعة منهم اظتعرفة أىل
 ىذا منهم الفصاحة ُب متقدما كال فيهم بارعا يكن مل من على يلتبس أف نتتنع كال، دكنو
 صناديدىم رأينا أنٌا إال غَته عجز حاؿ يعرؼ كحىت كتأمل نظر بعد إال يعلم ال حىت اضتاؿ

كابن تيمية ". لو كتبينا العجز بظهور حتققا بذلك يشتغلوا كمل سلموا ككجوىهم كأعياهنم
فإذا .. ككاف الكفار من أحرص الناس على إبطاؿ قولو غتتهدين بكل طريق نتكن: "يقوؿ

كاف قد حتداىم باظتعارضة مرة بعد مرة كىي تبطل دعوتو، فمعلـو أهنم لو كانوا قادرين عليها 
كجب كجود - إذا كانت القدرة حاصلة-لفعلوىا، فإنو مع كجود ىذا الداعي التاـ اظتؤكد 
فهذا القدر يوجب علمان بٌينان لكل أحد بعجز  .اظتقدكر، ٍب ىكذا القوؿ ُب سائر أىل األرض

رتيع أىل األرض عن أف يأتوا مبثل ىذا القرآف حبيلو كبغَت حيلة كىذا أبلغ من اآليات اليت -
-4/73كانظر اصتواب الصحيح " اظتوتى فإف ىذا مل يأت أحد بنظَتهكإحياءيكرر جنسها 

74. 
 يتكلفوا مل أقدارىم كحتت كسعهم ُب ذلك كاف كلو: "كأنو يشَت رزتو ا إىل قوؿ اطتطايب( 2)

 مؤكنة كأيسرىا داللة أبينها – فيو قيل ما كجوه من – كىذا: قلت".. ".اطتطَتة األمور ىذه
بياف إعجاز القرآف . اخل"....فيو اإلعجاز كجو كيفية مطالعة نفسو تنازعو مل ظتن مقنع كىو
. كسبق ُب اظتقدمة تفصيلو20-19ص

 =كىذه ال لتتاج إليها إالٌ .. يعٍت بو اظتؤلف ما لتتاج فيو إىل مقدمات كنتائج عقلية: الًتكيب( 3)
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أحدىما : إعجاز القرآف من جهتين":  في  فسيره(2)كقاؿ األصبهاني
 .(3)صرؼ الناس عن معارضتوب: كالكاني. إعجاز يتعلق بنفسو

أما اإلعجاز المتعلق .  بفصاحتو كبالغتو أك بمعناهيتعلقإما أف : فاألكؿ
 كبالغتو فال يتعلق بعنصره الذم ىو اللفظ كالمعنى ألف ألفا و بفصاحتو
، فإعجازه (4) كال بمعانيو فإف  كيران منها موجود في الكتب المتقدمة،ألفا هم

ليس براجع إلى القرآف من حيث ىو قرآف بل لكونها حاصلة من غير سبق  عليم 
 أك بغيره، (5)ك علم كيكوف اإلخبار بالغيب إخبارا بالغيب سواء  اف بهذا النظم

                                                 

ظتناظرة أصحاب الشيبو سواءه من اظتسلمُت ؽتن غاب عنهم كجو إعجازه فذىبوا فيو إىل  =
 .مذىب باطل، أك من غَت اظتسلمُت اظتنكرين للحجة

 .2/317، كالسيوطي ُب اإلتقاف1/39نقلو عن اظتراكشي البقاعي ُب الدرر( 1)
 أديب،: بالراغب اظتعركؼ األصبهاين القاسم أبو اظتفضل، بن ػتمد بن اضتسُت: األصبهاين (2)

( التفاسَت جامع )كتبو من كاشتهر، بغداد، سكن( أصبهاف )أىل من .العلماء اضتكماء من
 كحل، القرآف غريب ُب كاظتفردات تفسَته، ُب البيضاكم عنو أخذ مقدمتو، طبعت كبَت،

. 2/255انظر األعالـ ى  502 ت .البالغة أفانُت كالقرآف متشاهبات
. 318-2/317كانظر اإلتقاف ( 3)
يغلب إطالقها على التوراة كاإلؾتيل، كتشمل الزبور كالصحف، كاختلف : الكتب اظتتقدمة( 4)

العلماء ُب كقوع اإلعجاز بألفاظها، كالذم جـز بو الباقالين عدـ كقوع اإلعجاز بذلك، أما 
كىو الصحيح أهنا معجزة باصتملة، كإف كنا ال ؾتـز بصحة كٌل ما فيها –ُب اظتعاين فاصتمهور 

  البن تيميةكتاب النبوات ك31كانظر إعجاز القرآف للباقالين ص. اليـو لوقوع التحريف فيها
. 290-288 كرسالة إعجاز القرآف عند شيخ اإلسالـ ص.164-166

تأليف الكلمات : كُب االصطالح .اصتمع مأخوذ من رتع اللؤلؤ ُب السلك: النظم ُب اللغة( 5)
األلفاظ : كقيل . العقلقما يقتضيكاصتمل مًتتبة اظتعاين، متناسبة الدالالت على حسب 

 =، كاللساف 242التعريفات ص.  العقلقما يقتضياظتًتتبة اظتسوقة اظتعتربة داللتها على 
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.  بالنظم المخصوص، فإذفموردا بالعربية أك بلغة أخرل، أك إشارة
 :كبياف  وف النظم معجزا يتوقف على بياف نظم الكالـ فمرا بو خمس

                                                 

= 12/578. 
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 .ضم الحركؼ المبسوطة بعضها إلى بعع :لاألكؿ
 . أليف ىذه الكلمات بعضها إلى بعع لتحصل الجمل المفيدة: الكانية
 .ضم بعع ذلك إلى بعع لو مباد كمقاطع كمداخل كمخارج: كالكالكة
 .(1)أف يعتبر في آخره السجع: كالرابعة
 .كيقاؿ لو الشعر كالمنظـو. أف يجعل لو مع ذلك كزف: الخامسة

فأنواع الكالـ ال  خرج عن ىذه األقساـ كلكل ذلك نظم مخصوص 
. ى.أ(2)"كالقرآف جامع لمحاسن الجميع

 ،  المالحة،إعجاز القرآف يدرؾ كال يمكن كصفو": (3)كقاؿ السكا ي
أ كال يدرؾ  حصيلو لغير ذكم /4ىذا الصوت ؿ ما يدرؾ طيب نغم العارض ك

 (4 )."اـ كالتمرف فيو، المعاني كالبيافميالفطرة السليمة إال بإ قاف عل
                                                 

 إعجاز القرآف .كاحد كزف على الكالـ مواالة ىو: الًتديد، كُب االصطالح: ُب اللغة: السجع( 1)
 57للباقالين ص 

. كقد اختصره اظتؤلف(12-4/10)، كانظر اإلتقاف (1/140)مقدمة جامع التفاسَت ( 2)
 اظتتوَب السكاكي علي بن ػتمد بن بكر أيب بن يوسف يعقوب أيب الدين سراج: السكاكي (3)

 كعلمي كالتصريف النحو ُب  إماـ"1/4615قاؿ الذىيب ُب تاريخ اإلسالـ . ى626 سنة
 فنوف كسائر الكالـ علم ُب الوافر النصيب كلو. كالشعر كالعركض كاالستدالؿ كالبياف اظتعاين
. 2/1762كانظر كشف الظنوف " كفضلو كنبلو تبحره علم مصنفو رأل من. العلـو

 أصحاب كتده ما متمسها أربعة أقواؿ ىذه" كذكر معناه، كنصو 243كانظر مفتاح العلـو ص( 4)
 ىذا على لك طريق كال كالفصاحة، البالغة جنس من أمر ىو اإلعجاز كجو أف من الذكؽ
 كىي يشاء، من حبكمتو يهبها ىبة من إعتي فضل بعد العلمُت ىذين خدمة طوؿ إال اطتامس
 معو ليس ؽتن الوجو ىذا إنكار ُب ان استبعاد كال لو، خلق ظتا ميسر فكل لذلك، اظتستعدة النفس
 على الشكر فلو ننكره، إف ما الذيل ضممنا ٍب إنكاره ُب الذيل سحبنا فلكم عليو، يطلع ما

 =كما ذكره اظتؤلف ؼتتصرا ىنا ىو نص ما نقلو . ى.أ".كاألكىل اآلخرة ُب اضتمد كلو أكىل، ما جزيل
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 عن موضع اإلعجاز (2)ر الفارسياسئل بند": (1)حياف التوحيدم كقاؿ أبو
: ، كذلك أنو شبيو بقولكفتي على الم(3)ىذه مسألة فيها حيف: من القرآف فقاؿ

ما موضع اإلنساف من اإلنساف فليس لإلنساف موضع من اإلنساف، بل متى 
 ذلك القرآف لشرفو ال يشار . أشرت إلى جملتو فقد حققتو كدللت على ذا و

 كىدل قؿكاحكمعجزة لم إلى شيء منو إال  اف ذلك المعنى آية في نفسو،
منها البليغ الرصين  :إف أجناس الكالـ مختلفة": (5)كقاؿ الخطابي .(4)".لقائلو

                                                 

. 2/100الزركشي ُب الربىاف -عن السكاكي ُب اظتفتاح  =
 إىل بقي كاؿتالؿ زندقة صاحب: الذىيب قاؿ ،العباس بن ػتمد بن علي: أبو حياف التوحيدم( 1)

. 41-7/38 كلساف اظتيزاف 287كانظر الكشف اضتثيث ص" أعلم كا أربعمائة سنة
 بن أزتد إبراىيم أبا مبصر شتع الصوُب الفارسي القاسم أبو ػتمد بن بندار: بندار الفارسي( 2)

 دمشق إىل كصل ٍب علي بن غيث منو فسمع بصور كحدث اضتسٍت اظتيموف بن القاسم
. 10/408تاريخ دمشق . كأربعمائة الثمانُت بعد بدمشق كتوُب ملكة العاظتة صحبة

ىٍيلي   اضتىٍيفي  "3/307قاؿ ُب العُت : حيف( 3)
 يكوف اضتيف "9/32 اللساف كُب" اضتيٍكم ُب اظت

". جارى  أىم حاؼى  مىنٍ  كل من
كليس ُب طاقة البشر اإلحاطة بأغراض "  كتتمة كالمو 2/100كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 4)

. ى.أ"ا ُب كالمو كأسراره ُب كتابو، فلذلك حارت العقوؿ كتاىت البصائر عنده
 سليماف أبو اإلماـ خطاب بن إبراىيم بن ػتمد بن زتد كقيل أزتد سليماف يبأ: اطتطايب (5)

 أشتاء شرح. السنن إعالـ: تصانيفو من. ى 388 سنة كتوُب 308 سنة كلد البسيت اطتطايب
 قاؿ "ذلك كغَت. داكد أيب سنن شرح ُب السنن معامل. اضتديث غريب. اضتسٌت ا

 إىل كخرج خراساف ُب كجاؿ كاضتجاز العراؽ إىل رحل صدكقان  حجة اطتطايب كاف: السمعاين
كانظر تذكرة " إخوانو من الصلحاء على كينفق اضتالؿ ملكو ُب يتجر ككاف النهر كراء ما

 كالبداية كالنهاية 17/23 كسَت أعالـ النبالء12/426 كتاريخ دمشق 3/1018اضتفاظ 
. 1/170 كالعرب 1/988 كالواُب بالوفيات 1/2844 كتاريخ اإلسالـ 11/236
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 .كمنها الجائز الطلق الرسل .كمنها الفصيح القريب السهل .الجزؿ
كىذه أقساـ الكالـ المحمود فاألكؿ أعالىا كالكاني أكسطها كالكالث أدناىا 

كأخذت من  ل نوع . فجاءت بالغات القرآف في  ل قسم من ىذه األقساـ حصة
فانتظم لها بانتظاـ ىذه األكصاؼ نمط من الكالـ يجمع صفتي الفخامة . شعبة

كالعذكبة، كىما على انفرادىما  المتضادين، ألف العذكبة نتاج السهولة كالجزالة 
.كالمتانة يعالجاف نوعا من الوعورة، فكاف اجتماع األمرين في نظمو . ى.أ(1)"

اختلف أىل العلم في كجو إعجاز القرآف، فذ ركا في : (2)كقاؿ ابن سراقة
  القرآف جزءان ذلك كجوىان  كيرة  لها حكمة كصواب، كما بلغوا في كجوه إعجاز

 .كاحدان من عشر معشاره
  (4).ىو البياف كالفصاحة:  كقاؿ قـو(3).اإليجاز مع البالغة: فقاؿ قـو

 ونو خارجان عن :  كقاؿ آخركف(5).ىو الرصف كالنظم: كقاؿ آخركف
                                                 

 24-23القوؿ ُب بياف إعجاز القرآف للخطايب ص ( 1)
 الشاطيب بكر أبو الدين ػتيي األنصارم اضتسُت بن إبراىيم بن ػتمد بن ػتمد: ابن سراقة( 2)

 كستُت اثنتُت 662 سنة مبصر كتوُب 572 سنة كلد سراقة بابن اظتعركؼ األندلسي اظتالكي
 كتاب. الرعية اضتيل. القرآف أعجاز. التصوؼ ُب الشهود أدب التصانيف من لو. كستمائة
 كتاريخ اإلسالـ 13/243البداية كالنهاية " جهلو اظتكلف يسع ال ما. كاضتساب األعداد

 .1/516 كىدية العارفُت 1/92 كالواُب بالوفيات 1/4224
 كانظر 2/97لعلو يشَت إىل القوؿ الذم اختاره ابن عطية كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 3)

. 202-201 ك62-1/59ارر الوجيز 
 2/98يشَت إىل الوجو الذم اختاره الفخر الرازم رزتو ا كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 4)

. 58ص (هناية اإلكتاز)كراجعو ُب كتابو 
، راجعو ُب كتابو 2/98يشَت إىل القوؿ اظتشهور عن الباقالين كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 5)

. 35إعجاز القرآف ص
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 (1).جنس  الـ العرب من النظم كالنكر كالخطب كالشعر
ب كإف  كررت /4ىو  وف قارئو ال يكل كسامعو ال يمل : كقاؿ قـو

 (3).ىو ما فيو من األخبار عن األمور الماضية: كقاؿ آخركف (2). الك و
 (4).ىو ما فيو من علم الغيب كالحكم على األمور بالقطع: كقاؿ قـو
  (5 ).ىو  ونو جامعان ألمور يطوؿ شرحها كيشق حصرىا: كقاؿ آخركف

أىل التحقيق على أف اإلعجاز كقع بجميع ما سبق من : (6)كقاؿ الزر شي
 (7 ).األقواؿ ال بكل كاحد على االنفراد
                                                 

 كمل أعرؼ من القائل بو 35كىو أحد كجوه إعجاز القرآف ُب نظمو اليت ذكرىا الباقالين ص( 1)
. 57هناية اإلكتاز ص. على انفراد، كقد حكاه الرازم أيضان كمل ينسبو

 2/106لعلو يشَت إىل الوجو الذم ذكره اطتطايب رزتو ا كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف( 2)
. 65-64كراجعو ُب رسالة بياف اإلعجاز ص

 كىو الوجو الرابع، كمل يسم القائلُت بو، كضعفو من 2/96كنقلو عنو الزركشي ُب الربىاف ( 3)
جهة عدـ مشولو لكل آم الكتاب العزيز، فهو ال يستقل باإلعجاز، كلكنو يقع بو اإلعجاز 

. مع غَته
مل أعرؼ القائلُت بو نصان، كىو غتموع ما نقلو الزركشي ُب الربىاف ُب األقواؿ الثالث كالرابع ( 4)

 .96-2/95كاطتامس 
. مل أعرؼ القائل بو( 5)
 سنة ُب كلد الدين بدر الشافعي اظتوصلي الزركشي هبادر بن ا عبد بن ػتمد: الزركشي( 6)

 العلـو كرتيع كالتفسَت اضتديث ُب عامل كىو فنوف عدة ُب كثَتة تصانيف كألفى 745
 القرآف علـو ُب كالربىاف التنبيو كشرح البخارم على كالتنقيح البخارم شرح مصنفاتو كمن
إنباء الغمر ى 794 سنة ُب كفاتو ككانت العظيم القرآف كتفسَت الرافعي أحاديث كختريج

. 1/302 طبقات اظتفسرين لألدنو كم 1/168
 =كىو قوؿ أىل . 2/322 كنقلو السيوطي عنو ُب اإلتقاف 2/106الربىاف ُب علـو القرآف ( 7)
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كجوه إعجاز القرآف  ظهر من جهات  رؾ المعارضة مع : (1)كقاؿ الرماني
الدكاعي كشدة الحاجة كالتحدم للكافة، كالصرفة كالبالغة كاإلخبار عن   وفر

 (2 ).األمور السابقة كالمستقبلة كنقع العادة
 :إف القرآف منطوو على كجوه من اإلعجاز: (3)كقاؿ القاضي عياض

أكلها حسن  أليفو كالتئاـ  لمتو كفصاحتو ككجوه إيجازه كبالغتو الخارقة 
صورة نظمو العجيب كاألسلوب : الكاني .عادة العرب الذين ىم فرساف الكالـ

                                                 

بل كل قـو "بقولو  4/75كإىل ذلك أشار شيخ اإلسالـ ُب اصتواب الصحيح التحقيق  =
". تنبهوا ظتا تنبهوا لو

 ككانت دريد ابن عن ركل اظتعركؼ النحوم اضتسن أبو عبيدا بن عيسى بن علي: الرماين( 1)
 فقبلو معركؼ ابن عند كشهد كبَت تفسَت كلو كالكالـ كاظتنطق كاللغة النحو ُب طويل يد لو

 الرماف قصر أك الرماف بيع إىل نسبة كالرماين خلكاف ابن قاؿ كاصتوىرم التنوخي عنو كركل
البداية . شيعيا اعتزالو مع ككاف مصنف مائة ؿتو لو: القفطي قاؿى 384 توُب بواسط
 كالواُب 1/87 كلألدنو كم1/68 كطبقات اظتفسرين للسيوطي11/314كالنهاية
. 1/2976بالوفيات 

". سبع جهات " كنصو أهنا 69النكت ُب إعجاز القرآف ص ( 2)
 ادث اظتراكشي البسيت اليحصيب الفضل أبو القاضي موسى بن عياض: "القاضي عياض( 3)

 حدكد ُب األعالـ: تصانيفو من .ى544 سنة مبراكش كتوُب 476 سنة كلد اظتالكي
 من زرع أـ حديث تضمنو ظتا الرائد بغية. مسلم صحيح شرح اظتعلم إكماؿ. األحكاـ
 ُب اظتستنبطة التنبيهات. مالك اإلماـ مذىب ظتعرفة اظتسالك كتقريب اظتدارؾ ترتيب. الفوائد
 أصحاب سب من على اظتسلوؿ السيف. الفركع ُب كاظتختلطة اظتدكنة مشكالت شرح
كغَتىا " .الشفا بتحرير الصفا. ـليو كسلعل ا صل اظتصطفى حقوؽ بتعريف الشفا. الرسوؿ
 كالواُب بالوفيات 1/4053 كتاريخ االسالـ 227-12/225البداية كالنهاية : كانظر
 . كغَتىا1/428 كىدية العارفُت 1/554
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 الـ العرب كمنهاج نظمها كنكرىا الذم جاء عليو ألساليب الغريب المخالف 
 .ككقعت عليو مقاطع آيا و كانتهت إليو فواصل  لما و

اإليجاز كالبالغة بذا ها كاألسلوب الغريب : ك ل كاحد من ىذين النوعين
 .اـبذا و نوع إعجاز على التحقيق لم  قدر العرب على اإل ياف بواحد منو

ما انطول عليو من األخبار بالمغيبات كما لم يكن فوجد : ثؿكالوجو الكا
ما أنبأ بو من األخبار بالقركف السالفة كاألمم البائدة كالشرائع : كالرابع . ما كرد

التالدة مما ال يعلم منو القصة الواحدة إال الفذ من أىل الكتاب الذم قطع 
 .أ فيأ ي بو على نصو كىو أمي ال يقرأ كال يكتب/5عمره في  علم ذلك 

 .فهذه الوجوه األربعة من إعجازه بينة ال نزاع فيها
كمن الوجوه في اإلعجاز إعالـ قـو أنهم ال يفعلونها، فما فعلوا، كما 

 : قدركا على ذلك  قولو                 
      

كمنها الركعة التي  لحق القلوب عند .  فما  مناه أحد منهم(1)
  .كقد أسلم جماعة عند سماع آيات منو. سماعو

كمن إعجازه  ونو آية باقية ال يعدـ ما بقيت الدنيا مع  كفل اهلل 
 .كمنها جمعو لعلـو كمعارؼ لم يجمعها  تاب كال أحاط بعلمها أحد (2).بحفظو

 . كاألكجو التي قبلو  عٌد في خواصو كفضائلو ال اإلعجاز: قاؿ
. (3)."كحقيقة اإلعجاز الوجوه األربعة فليعتمد عليها

                                                 

.  سورة البقرة95-94اآلية ( 1)
لْحنَنا نَن ْح ُن  نَّاإ﴿: كما قاؿ ا تعاىل( 2) إِننَّا  للِّذ ْح َن  نَنزَّ افِنظُنون لَن ُن  وَن سورة اضتجر، كقاؿ 9 اآلية ﴾لَن َن

لَنيْحنَنا إِننَّ ﴿: سبحانو آَننَن   َن ْح َن ُن  عَن قُن ْح . سورة القيامة17 اآلية ﴾وَن
.  كاظتؤلف اختصر كالمو كما ترل280-1/258الشفا ( 3)
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 : الفصل الكاني

 في ما أنزؿ من القرآف على لساف بعع الصحابة
. ، كاألصل فيو موافقات عمر(1)ىو في الحقيقة نوع من أسباب الٌنزكؿ

. (2)قد أفردىا بالتصنيف جماعة
إف اهلل جعل الحق ) :قاؿ  أف رسوؿ اهلل أخرج الترمذم عن ابن عمر 

                                                 
استفاد اظتؤلف ىذا الفصل من اإلتقاف للسيوطي كطتصو منو كما ظهر يل ُب التتبع كانظر ( 1)

. 101-1/99اإلتقاف 
 اضتسُت بن ػتمد زاده كاىرج خ بكر - عمر موافقات ُب الدرر نفائسكمن تلك اظتصنفات ( 2)

 للبدر عمر موافقات ُب الدرر نظم، ك2/63كما ُب األعالـ ى  883 - 825 )اصتراعي
 قاؿ ُب 1/260الكواكب السائرةى 897كلدعمر بن حسن بن حسُت بن أزتد الغزم

، 932 سنة مؤلفو منها فرغ آخره ُب مكتوبة قدنتة نسخة رأيت)2/659إيضاح اظتكنوف 
 الوفائي الدين مشس الفتح،  أبو شرحها.الغزم للبدر عمر موافقات ُب الدرر نظم شرحك

األعالـ ى 937 تالدمشقي ٍب فاظتقدسي البلبيسي، مقبل بن ػتمد بن إبراىيم بن ػتمد
 موافقات ُب الثمر قطف، ك2/70 كىدية العارفُت 1/210 كالكواكب السائرة 5/302
 بدر الفضل أيب حتقيق كطبع أيضان ب.1/377 للفتاكل اضتاكم ضمن للسيوطي عمر

 ُب الثمر اقتطاؼـ، ك2003/ى1424 طبعة/ صفحة118 ُب كتاب/الطنجي العمراين
كما ُب معجم اظتؤلفُت ى  1071 - 1005 فصة فقيو بن الباقي عمر عبد موافقات

 ضتامد - اطتطاب بن عمر موافقات ُب اظتستطاب الدر، ك1/259 كىدية العارفُت 5/72
 ى 1171 سنة اظتتوَب اضتنفي الدمشقي اظتفىت العمادل عبدالرحيم بن ابراىيم بن على بنا

 للشيخ: اطتطاب بن عمر موافقات ُب الوىاب فيض، ك1/447كما ُب إيضاح اظتكنوف
 عمر موافقات ُب الثمر قطف ظتنظومة شرح كىوى 1345: ت اضتسٍت الدين بدر

 .الدين بدر الشيخ كتب من عتما ثالث ال كتابُت أحد للسيوطي،
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 .(1)(على لساف عمر كقلبو
كافقت ربي في : "قاؿ عمر:  قاؿكأخرج البخارم كغيره عن أنس 

 يا رسوؿ اهلل لو ا خذنا من مقاـ إبراىيم مصلى فنزلت : قلت. ثالث   
         

 نساؤه في الغيرة كاجتمع على رسوؿ اهلل ، (3()2)
   :فقلت لهن                  

(4) 
كافقت : "كأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ .(5)فنزلت

 : (6)ربي في ثالث
                                                 

( 3615) حعنو اللَّو رضي اطتطاب بن عمر مناقب ُب بابأخرجو الًتمذم كتاب اظتناقب ( 1)
 حديث ىذا" كقاؿ(4476)كاضتاكم ُب اظتستدرؾ ح (8846)كاإلماـ أزتد ُب اظتسند ح

الًتمذم  صحيح: كصححو األلباين" السياقة هبذه مترجاه كمل، الشيخُت شرط على صحيح
. اصتامع صحيح ُب (1736) رقم ك(108 )قماج ابن ،2616

.   سورة البقرة125اآلية ( 2)
 أفٍ  نساءؾ أمرت لو اللَّو رسوؿ يا قلتي  اضتجاب كآيةي )سقط من نص اظتؤلف اصتملة الثانية ( 3)

(. اضتجاب آية فنزلت كالفاجر الرب يكلمهن فإنو لتتًجٍ  
.  سورة التحرمي5اآلية ( 4)
(. 387)أخرجو البخارم كتاب الصالة باب ما جاء ُب القبلة ح( 5)
 فقد، حصر بصيغة ليس، ((ثالث ُب ريب كافقت: ))عمر كقوؿ: "قاؿ ابن رجب رزتو ا( 6)

باب / فتح البارم البن رجب كتاب الصالة  "كاألربع الثالث اطتصاؿ ىذه من أكثر ُب كافق
 .ما جاء ُب القبلة

 لرعاية لكن، رأيت ما كىٍفق على القرآف فأنزؿ ريبِّ  كافقٍت كاظتعٌت: " كقاؿ ابن حجر رزتو ا
يوافقىة أٍسند األىدب

 ختًصيصو ُب كليس، اضتٍكم كقدـ رىأٍيو حيديكث إىل بو أشىارى  أك نفسو، إىل اظت
 من ىذه غٍَت  أشياء ُب اظتوافقة لوي  حصىلىت ألىنَّو؛ عليها الزيادة يػىٍنًفي ما بالثالث العدد

ا، اظتنافقُت على الصَّالة كقصَّة بىٍدر أيسىارىل ًقصَّة مٍشهيورىا  = الًتمذم كصحَّحى ، الصًَّحيح ُب كقتي
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. (4)"(3)كفي مقاـ إبراىيم، (2)كفي أسارل بدر، (1)في الحجاب
أك - كافقت : "قاؿ عمر: ب كأخرج ابن أبي حا م عن أنس قاؿ/5
 نزلت ىذه اآلية : ربي في أربع- كافقني                 

  
 فتبارؾ اهلل أحسن الخالقين، فنزلت:  اآلية فلما نزلت قلت أنا(5)

          
(6)"(7) .

                                                 

 القرآف نػىزىؿ إال عيمىر فيو كقاؿى  فيو فقالوا قط أٍمر بالناس نزؿ ما "قىاؿى  أنٌوي  عمر ابن حديث من =
 على بالتعيُت منها كقفنا ما كأكثر، موافقتو كثرة على دىاؿٌّل  كىذا "عمر قاؿ ما ؿتىٍو على فيو

فتح البارم البن حجر كتاب الصالة باب ما جاء " اظتنقوؿ حبسب ذلك لكن عشر ستسة
. ُب القبلة

 يشَت إىل قولو تعاىل ( 1)                                53 اآلية 
. األحزابسورة 

 يشَت إىل قولو تعاىل ( 2)                                   
.  سورة األنفاؿ67اآلية

 يشَت إىل قولو تعاىل ( 3)                      سورة البقرة125اآلية  .
كمسلم كتاب فضائل  (393)أخرجو البخارم كتاب الصالة باب ما جاء ُب القبلة ( 4)

(. 2399)الصحابة باب ُب فضائل عمر 
. سورة اظتؤمنوف14-12اآلية ( 5)
(. 4412)أخرجو مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل عمر رضي ا عنو ح( 6)
ر اظتنذ كابن زتيد بن كعبد شيبة أيب ابنك (5/468كما ُب ابن كثَت)أخرجو ابن أيب حاًب( 7)

قاؿ اعتيثمي  (12078)كالطرباين ُب اظتعجم الكبَت ح، 10/579كما ُب الدر اظتنثور 
 4/96 غتمع الزكائد ثقات رجالو كبقية لُت، كىو عياض بن الفضل بن عبيدة أبو كفيو

بدكف  (4483)، كاضتديث عند البخارم "صحيح كىو( "35747)كقاؿ ُب كٍنز العماؿ 
﴿ذكر                   .  
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 أف يهوديا لقي عمر بن الخطاب (1)كأخرج عبد الرحمن بن أبي ليلى
 : فقاؿ عمر. إف جبريل الذم يذ ر صاحبكم عدك لنا: فقاؿ        

                           
(2) .

 .(3)"قاؿ فنزلت على لساف عمر
 في  فسيره عن سعيد بن جبير أف سعد بن معاذ لما سمع (4)كأخرج سنيد

 : ما قيل في أمر عائشة قاؿ             (5) فنزلت ،
:  في فوائده عن سعيد بن المسيب قاؿ(7)ميميكأخرج ابن أخي  .(6) ذلك 

                                                 
 أدرؾ عمر بن اطتطاب رضي ا عنو، .كثقاهتم التابعُت أئمة من ليلى، أىب بن عبدالرزتن( 1)

 ال ىذا كمبثل .أمراء صاحب كاف: فيو النخعي إبراىيم بقوؿ متعلقا كتابو ُب العقيلى ذكره
. 2/584، كميزاف االعتداؿ للذىيب 1/641الكاشف للذىيب . 83  مات.الثقة يلُت

. سورة البقرة98اآلية ( 2)
. 1/481، كانظر الدر اظتنثور 1/182، كابن أيب حاًب 2/292أخرجو ابن جرير بنحوه ( 3)

 كشريك زيد بن زتاد عن ركل .اتسب علي أبو اظتصيصي داكد بن اضتسُت اشتو: سنيد( 4)
 سنة ُب مات التفسَت كصنف .كخلق األثـر بكر كأبو زرعة أبو كعنو كخلق اظتبارؾ كابن

، 1/397، كتقريب التهذيب3/209 كلساف اظتيزاف 1/38طبقات اضتفاظ .ى226
. 10/628كسَت أعالـ البالء

.  سورة النور16اآلية ( 5)
 بن سعيد مرسل من سينػىٍيد تفسَت كُب " 355/ 13اطترب مرسل قاؿ ابن حجر ُب الفتح ( 6)

..". جيبَت
 بًاٍبنً  اٍلمىٍعريكؼ.  اضتنبليالبغدادم اضتسُت بن ا عبد بن ػتمد اضتسُت أبو: ابن أخي ميمي( 7)

العرب ى 391 سنة رجب ُب توُب مشهورة، أجزاء كلو كرتاعة، البغومٌ  عن ركل ًميًمي أىًخي
. 16/565 كسَت أعالـ النبالء .1/238 كطبقات اضتنابلة 1/171ُب خرب من غرب 
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  : إذا سمعوا شيئا من ذلك قاؿ اف رجالف من أصحاب النبي    
         (1)"لت  ذلكز، زيد بن حارثة كأبو أيوب، فن .

 في الطبقات بسنده إلى محمد بن شرحبيل العبدرم عن (2)كقاؿ ابن سعد
حمل مصعب بن عمير اللواء يـو أحد فقطعت يده اليمنى فأخذ : "أبيو قاؿ

  :اللواء بيده اليسرل كىو يقوؿ               
                    

، ثم قطعت يده اليسرل (3)
 : فحنا على اللواء كضمو إلى صدره كىو يقوؿ       ... 

 : كما نزلت ىذه اآلية: (4)قاؿ محمد بن شرحبيل. ثم قتل فسقط اللواء. اآلية

                                                 
 اظتسيب بن سعيد مرسل م منميم أىخي ابن فوائد ُب ركايتنا كُب: قاؿ ابن حجر رزتو ا( 1)

 بنا أييبىَّ  أف الواقدم طريق من للحاكم اإلكليل كُب"اطترب، ٍب زاد رزتو ا فائدة .. .كغَته،
 النعماف بن قتادة أف فيها أنا أره كمل بشكواؿ البن اظتبهمات عن كحكي، ذلك قاؿ كعب
فتح  ".كمهاجرياف األنصار من أربعة: ستة ذلك قاؿ ؽتن ًاجتمع فقد ثبت فإف " ذلك قاؿ

(. 7370) شرح حديث 13/355البارم 
 حدأ كاف الواقدم كاتب البصرم الزىرم منيع بن سعد بن ػتمد ا عبد أبو: ابن سعد( 2)

 تصنيفات من كتبو ألَّف، بو كعرؼ لو ككتب زمانا الواقدم صحب األجالء النبالء الفضالء
 كالفقو اضتديث كتب الكتب، كثَت كالركاية، اضتديث كثَت العلم، كثَت كاف ،الواقدم
 على يدؿ كحديثو العدالة أىل من عندنا سعد بن كػتمد:  البغدادماطتطيب قاؿ كالغريب
 كتذكرة 10/666سَت أعالـ النبالء ى 230 مات .ركاياتو من كثَت ُب ليتحر؛ صدقو
. 2/425اضتفاظ

.   سورة آؿ عمراف144اآلية ( 3)
 بن عزيز أيب ابن شرحبيل بن عبدالرزتن كيقاؿ عزيز أيب بن شرحبيل بن ثابت بن ػتمد( 4)

 ىريرة أيب عن ركل.جده إىل ينسب كقد اضتجازم مصعب أبو العبدرم قصي بن عبدالدار
 كمصعب إبراىيم ابناه كعنو.كغَتىم عامر بن كعقبة اطتطمي يزيد بن ا كعبد عمر كابن
 = اضتارث بن إبراىيم بن كػتمد ركانة ابن يزيد بن طلحة بن كػتمد قسيط بن عبدا بن كيزيد
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      ...أ /6 .(2)"(1) حتى نزلت بعد ذلك!! يومئذ 
 بسنده إلى عركة بن الزبير قاؿ سألت عبد اهلل بن (3)كأخرج ابن األثير
؟ أخبرني بأشد شيء رأيت صنعو المشر وف برسوؿ اهلل: عمرك بن العاص قلت

 يصلي عند الكعبة فلول ثوبو في أقبل عقبة بن أبي معيط كرسوؿ اهلل : قاؿ
 ثم عنقو فخنقو خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ منكبو فدفعو عن رسوؿ اهلل 

 قـو  يا: قاؿ أبو بكر                
        

(4()5) .
                                                 

تقريب  الرابعة من مقبوؿ 9/73 هتذيب التهذيب.الثقات ُب حباف ابن ذكره.كغَتىم التيمي =
. 2/470التهذيب

يقصد أهنا مل تنزؿ قرآنان يتلى، كإالٌ فقد تعلموىا مبدءا من مبادئ شهادة أف ػتمدان رسوؿ ا ( 1)
صلى ا عليو كسلم، فغاية األمر حصوؿ اظتوافقة بُت قولو كبُت ما جعلو ا قرآنان يتلى 

. كقاعدة تشريع لألمة إىل يـو الدين مذكران كمنبهان 
.  3/120الطبقات الكربل ( 2)
 أبو الدين عز الشيباين الواحد عبد ابن الكرمي عبد بن ػتمد بن ػتمد بن علي: ابن األثَت( 3)

 من ،555 سنة كلد الشافعي اظتؤرخ الفقيو األثَت بابن اظتعركؼ اظتوصلي اضتزرم اضتسن
. غتلدات ستس ُب مبصر مطبوع الصحابة معرفة ُب الغابة أسد. السياسة آداب: تصانيفو
 علم ُب الكبَت اصتامع. التاريخ ُب الغرائب كطرفة العجائب حتفة. مبوصل األنابكية دكلة تاريخ
 هتذيب ُب اللباب. اصتهاد كتاب. 628 سنة إىل الزماف أكؿ من التاريخُب  كاملاؿ. البياف

سَت ى  630 سنة باظتوصل كتوُب .ذلك كغَت. السمعاين أنساب تلخيص كىو اإلنساف
. 22/354أعالـ النبالء 

.  سورة غافر28اآلية ( 4)
ا كنت لو كسلم عليو اللَّو صلى النيب قوؿ باب اظتناقب كتاباطترب أخرجو البخارم ( 5)  متخذن

 = مبكة اظتشركُت من كأصحابو كسلم عليو ا صلى النيب لقي ما بابك (3402) خليالن 
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  (.4441)ح( مل يسمو)ككتاب التفسَت باب  (3567) =
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 في قدر المعجز من القرآف: الفصل الكالث
، كاآليتاف (2) إلى أنو يتعلق بجميع القرآف(1)ذىب بعع المعتزلة

قصيرة،  يتعلق اإلعجاز بسورة طويلة  انت أك: كقاؿ القاضي.   رده(3)السابقتاف
يتعلق بسورة كإف  انت :  كقاؿ في موضع آخر﴾﴿  شبكا بظاىر قولو

كلم يقم دليل على عجزىم عن المعارضة : كقاؿ.  سورة الكوثر فذلك معجز
 (4 ).في أقل من ىذا القدر

  (5).ال يحصل اإلعجاز بآية بل يشترط اآليات الككيرة: كقاؿ قـو
                                                 

 254مل أعرؼ من قاؿ بو منهم، كلكن حكاه عنهم الباقالين رزتو ا ص( 1)
كمباحث  .4/17 ُب علـو القرآف للسيوطي  كاإلتقاف254إعجاز القرآف للباقالين ص انظر ( 2)

 .264ُب علـو القرآف ظتناع القطاف ص
 يشَت إىل قولو تعاىل ( 3)                                          

                                              
                                        24-23اآليتػُت 

 ك                                                    
      كآية ىود  يونس،38اآلية                          

                                           اآلية
. 4/18سورة ىود، كانظر اإلتقاف للسيوطي 13

تفسَت . أنو ال نزاع ُب ذلك بُت الناس سلفان كخلفان على بل إف اإلماـ ابن كثَت رزتو ا نص ( 4)
، كىذا القوؿ ىو قوؿ عامة الناس كذلك ألف كل ما متالفو متالف 1/62القرآف العظيم 
 نص اآلية                 كانظر اإلتقاف للسيوطي . سورة يونس38 اآلية 

4/18 .
 .4/18كانظر اإلتقاف للسيوطي ( 5)
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 :  يتعلق بقليل القرآف ك كيره لقولو:كقاؿ آخركف         


 في اآلية ألف الحديث التاـ ال يتحصل حكايتو في ةدالؿالك: قاؿ القاضي (1)

إف القوؿ :  كقاؿ السكا ي في آخر المفتاح.(2).أقل من  لمات سورة قصيرة
  (3).المنصور عندنا التحدم بو إما بسورة من الطواؿ أك عشر من األكساط

 ب /6:  في قولو  عالى(4)كقاؿ البيضاكم         
  (5). طائفة من القرآف المترجمة التي أقلها ثالث آيات:السورة، اآلية

المراد بو جنس " أقلها ثالث آيات: " في شرح قولو(6)كقاؿ الخفاجي
.  لك الطائفة المسماة بالسورة متفاكت قلة ك كرة كغاية قلتها ثالث آيات

                                                 
.  سورة الطور34اآلية ( 1)
. 4/18كانظر اإلتقاف للسيوطي ( 2)
كىذا القوؿ غريب كعجيب، كبطالنو اللتتاج لتأمل، كانظر إعجاز القرآف . 1/278اظتفتاح ( 3)

، كالربىاف للزركشي 254، كإعجاز القرآف للباقالين 167عند شيخ اإلسالـ ص
. 4/17، كاإلتقاف للسيوطي2/108

 الدين ناصر القاضي اطتَت أبو الشَتازم علي بن ػتمد بن عمر بن ا عبد: البيضاكم( 4)
 اظتصابيح شرح كلو التأكيل كأسرار التنزيل بأنوار اظتسمى التفسَت صاحب الشافعي البيضاكم

. ى685 تربيز بلدة ُب كفاتو ككانت، زاىدا متعبدا صاضتا نظارا مربزا إماما كاف، اضتديث ُب
 كطبقات اظتفسرين 1/2447 كالواُب بالوفيات 13/309 كالبداية كالنهاية السبكي طبقات

. 1/254لألدنو كم 
. 1/45تفسَت البيضاكم ( 5)
أزتد بن ػتمد بن عمر اظتلقب شهاب الدين اطتفاجي اظتصرم اضتنفي صاحب : اطتفاجي( 6)

، كانظر خالصة األثر ى1069حتريرات بديعة كمؤلفات عديدة، أديب بارع ت 
 1/238 كاألعالـ 1/210-214
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 (1).انتهى
كإذا  اف ما  لونا عليك سابقا بمرأل منك كمسمع ال يخفى عليك أف 
اهلل العزيز القدير الخبير البصير قد أخبر في  تابو الكريم أف الجن كاإلنس ال 

  يستطيعوف أف يأ وا بمكلو          
 ؛(3) كنصيران (2)

فلو  اف اإلعجاز في  ل آية قصيرة أقل من ثالث آيات لوقع الكذب في 
ألف الكتب الشرعية . إخباره سبحانو ك عالى عما يقوؿ الظالموف علوا  بيرا

المعتمد عليها مشتملة على آيات نزلت على ما نطق بو بعع الصحابة رضواف 
  ضحك ،اهلل عليهم ال يسوغ ألحد أف ينبذىا كراء  هره كيخترع مذىبا رديا

 بكي عليو العباد الر ع كاألمجاد ك ،بل البهائم الر ع، عليو الصبياف الرضع
إنا نمشي مسلك السلف كال نتخلف : ، كإف  عجب فعجب قولهم(4)الخشع

 ! ألم يعلموا أف ذلك مما يطفئ نور اهلل (5)!عما عليو الخلف    

  ، كينكي عين اإلسالـ مع جالء بهائو ك هوره،(6)          

                                                 
. 2/461 عياض القاضي شفاء شرح ُب الرياض نسيم( 1)
.  اإلسراء88اآلية ( 2)
 عادية عنهم كيكيفُّف ، أكليائو على آالءه يتابع الذم كىو "4/51قاؿ ابن العريب : النصَت( 3)

". أعدائو
صاحب كل غتد، من علمو أك عبادة ، خاشع أم ؼتلص ؼتبت : أم (األغتاد اطتشع)قولو ( 4)

. لربو يرجو ثوابو كمتاؼ عقابو
ييفهم من كالمو رزتو ا أف ىذا قوؿ ػتدث ال يعرفو اظتتقدموف من السلف، كالصحيح  قد( 5)

خالؼ ذلك فإف ُب جواب الباقالين عن القوؿ مبا ىو أقل من السورة القصَتة كجوابو عن 
 استدالعتم بآية                 ما يدؿ بصراحة على كجود ىذا 34 الطور 

.  مهما كاف الرأم الذم ـتتاره–القوؿ، كمعرفتو بو كبوجو استدالعتم، فلينتبو عتذا 
.  سورة الصف8اآلية ( 6)
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، إذ جعلوا اإلعجاز في أقل من ثالث آيات فأ ى بعع عباده بآية أك (1)

  أ بل من/7! آيتين،  ال       
، كما أكضح كأحكم من (2)

ال - اإلسالـ دليال، فكالـ ىذا الزاعم لو سلمو المسلم العامي لحيٍسًن اعتقاده 
 إف :إذ المخالف لدين اإلسالـ يرده على كجهو كينافيو، كيقوؿ! فائدة فيو

- !! فها قد جاء بعضكم بمكلو!! تابكم طلب من الجن كاإلنس أف يأ وا بمكلو
 ك يف معنى اإلعجاز فيما قلتم فيو الشفاء ؟ فأين ىذا  الـ الخالق-كلو بآية

 .!؟كالنور كالهداية
بل يأ ي على ىذا اإلنساف الزاعم حين من الدىر يغلب على المخالف 

 .(3)محاجةن كيذب عن الدين الحق نقصانو كخداجو
 كمن نفس ، كمن قلب ال يخشع،اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع

  . فقط(5)، كمن ىؤالء األربع(4)سمعمي ال شبع كمن دعاء ال 

                                                 

 سورة الزمر 67 سورة األنعاـ، كاآلية 91اآلية ( 1)
.  سورة النساء122اآلية ( 2)
 األىياـ دتاـ لغَت أىكانو قبل كلدىا أىلقت ..كحاًفرو  ًظٍلفو  ذات ككلُّف  الناقةي  خىدىجىتً : "خداجو( 3)

َـّ  كاف كًإف كىو . 273كالقاموس اط1371 كتاج العركس 2/248اللساف" اطتىٍلق تا
مبعٌت النقصاف عمومان لكن ظاىره التماـ، كىذا مقصد اظتؤلف االعتذار عما باف من نقصو 

. أك خفي
كالتصحيح من ركايات اضتديث عند الًتمذم كالنسائي كأزتد  (ال تسمع)ُب اظتخطوطة ( 4)

. كغَتىم
ىذا الدعاء كرد ُب اضتديث عند اإلماـ مسلم ُب صحيحو كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة ( 5)

كىي ُب السنن  (كمن ىؤالء األربع) دكف 4899كاالستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ح
 = 5442 كصحيح النسائي 3429كاظتسانيد كصححها األلباين، صحيح الًتمذم 
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. كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين
 ،قد فرغت من زبر ىذه العجالة مسود ها كمبيضتها: قاؿ مؤلفو رحمو اهلل

 في شهر شعباف ،إلى كقت الغركب في جلستين في يـو كاحد من كقت اإلشراؽ
 (1) شاه جهاف بيكم: بمحلة الرئيسة العالية الكريمة النواب،1295المعظم سنة 

كفقها اهلل  عالى بصالح األعماؿ كأحسن عاقبتها في -صاحبة الدرة اليتيمة
 . الحاؿ كالمآؿ

كأنا الفقير الجاني أبو الفتح عبد الرشيد الكشميرم الشويباني عفا اهلل 
 .عنو

                                                 

.  كغَتىا1297 ك1295 ك1286 ك1308كصحيح اصتامع  =
. سبقت تررتتها ُب الدراسة( 1)
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قائمة المراجع كالمصادر 
. القرآف الكريم

 -دار الكتب العلمية - عبد الجبار ز ار:   حقيق- صديق حسن القنوجي -أبجد العلـو  .1
.  (ـ1978)ط - بيركت

 د توراه جامعة اإلماـرسالة - ناصر بن محمد الحميد . د-ابن  يمية كمنهجو في التفسير .2
 .فولسكاب-  مرقـو باآللة-بالرياض 

 - القاىرة - دار التراث - لسيوطي جالؿ الدين بن عبد الرحمن ا- في علـو القرآف اإل قاف .3
. (ى1405 )3ط

دار - محمد البجاكم:   حقيق-ألبي بكر محمد بن عبد اهلل ابن العربي - أحكاـ القرآف .4
. المعرفة بيركت

-  بيركت- دار الحياة -عبد الرؤكؼ مخلوؼ :   حقيق- للباقالني -إعجاز القرآف  .5
. (ـ1978)

-  محمد بن عبد العزيز العواجي- رسالة ماجستير -إعجاز القرآف عند شيخ اإلسالـ  .6
 .(ى1414 )-الجامعة اإلسالمية 

- بيركت لبناف - دار العلم للماليين -خير الدين الزر لي - األعالـ قاموس  راجم .7
. (ـ1989)8ط

مصورة عن )بيركت - دار الكتب العلمية-  أحمد بن علي بن حجر -إنباء الغمر بأبناء العمر  .8
 .(ى1406 )2 ط-(طبعة دائرة المعارؼ العكمانية

 . القاىرة-المكتبة التوقيفية -  عبد اهلل بن عمر البيضاكم-أنوار التنزيل كأسرار التأكيل  .9

 - بيركت - دار الكتب العلمية - الحافظ ابن  كير الدمشقي -البداية كالنهاية  .10
 .(ـ1985- ى1405)1ط

 -محمد أبو الفضل إبراىيم :  حقيق-  محمد بن عبد اهلل الزر شي-البرىاف في علـو القرآف  .11
 .(ى1408)ط-  بيركت-دار الجيل 

 مطبعة حكومة -مجموعة من األسا ذة : حقيق-  محمد مر ضى الزبيدم- اج العركس  .12
 .الكويت

 دار الكتاب -عمر  دمر :   حقيق- الذىبي - اريخ اإلسالـ في كفيات المشاىير كاألعالـ  .13
 .(ى1410)2 ط- بيركت -العربي 
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 .(ى1407) بيركت - دار الكتب العلمية - محمد بن جرير الطبرم - اريخ األمم كالملوؾ  .14

 دار الفكر - على بن الحسن ابن ىبة اهلل الشافعي المعركؼ بابن عسا ر - اريخ دمشق  .15
 .(ى1415)ط- بيركت

 .(مػ1984)1ط-  الدار التونسية للنشر - محمد الطاىر ابن عاشور -التحرير كالتنوير  .16

 دار إحياء - محمد بن أحمد بن عكماف بن قايماز الذىبي أبو عبد اهلل-  ذ رة الحفاظ .17
 . بيركت لبناف-التراث العربي 

إبراىيم األبيارم دار :  حقيق-  على بن محمد بن على الجرجاني- للجرجاني التعريفات .18
 . (ى1405)1ط-  بيركت-الكتاب العربي 

  حقيق سامي بن محمد السالمة - إسماعيل بن عمر بن  كير القرشي - فسير القرآف العظيم  .19
 .(مػ1997-ى1418 )1 ط- دار طيبة للنشر كالتوزيع -

-  الرياض-مكة المكرمة - مكتبة نوار مصطفى الباز- ابن أبي حا م -  فسير القرآف العظيم .20
 .(ى1417)1ط

-  سوريا-دار الرشد -  أحمد بن على بن حجر العسقالني- قريب التهذيب  .21
 .(ى1406)1ط

 كالتوزيع كالنشر للطباعةدار الفكر -  أحمد بن على بن حجر العسقالني- هذيب التهذيب .22
. ـ1984ى1404-1ط-لبناف -

عبداهلل بن عبد .   حقيق د- محمد بن جرير الطبرم -جامع البياف عن  فسير آم القرآف  .23
- ى1422)1ط- القاىرة - مر ز البحوث كالدراسات اإلسالمية -المحسن التر ي 

 .(مػ2001

الرياض - بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع - محمد بن عيسى الترمذم - جامع الترمذم  .24
 .اعتناء فريق بيت األفكار الدكلية- (مػ1989-ى1419- )

 - دار العاصمة - أحمد بن عبد الحليم بن  يمية - لمن بدؿ دين المسيح الجواب الصحيح .25
 .(ى1414 )1 ط-الرياض 

 . (ى1410)5ط-  مكتبة المعارؼ- لركميا فهد بن عبد الرحمن-  الكريمخصائص القرآف .26

دار صادر -محمد األمين بن فضل اهلل المحبي-خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر .27
 .بيركت-

 -  حقيق عبد المحسن التر ي - لجالؿ الدين السيوطي -الدر المنكور في التفسير بالمأثور  .28
 .(مػ2003- ى1424)1 ط- القاىرة -مر ز ىجر للبحوث كالدراسات اإلسالمية كالعربية 

دار - حقيق محمد زىرم النجار-محمد صديق حسن القنوجي البخارم -الدين الخالص .29
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 .القاىرة-التراث

. محمد خلف اهلل، د:  حقيق- حمد بن محمد الخطابي - رسالة القوؿ في بياف اإلعجاز  .30
 .4 ط- القاىرة - دار المعارؼ -محمد زغلوؿ سالـ 

 -بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع -  محمد بن يزيد ابن ماجو القزكيني -سنن ابن ماجو  .31
 .اعتناء فريق بيت األفكار الدكلية- (مػ1989-ى1419 )-الرياض 

- بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع - سليماف بن األشعث السجستاني - سنن أبي داكد  .32
 .اعتناء فريق بيت األفكار الدكلية- (مػ1989-ى1419)- الرياض 

- (مػ1989-ى1419)- الرياض - بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع - سنن النسائي  .33
 .اعتناء فريق بيت األفكار الدكلية

مؤسسة الرسالة -  بإشراؼ شعيب األرنؤكط - محمد بن أحمد الذىبي -سير أعالـ النبالء  .34
 .(ـ1987ى1407)3 ط- بيركت -

 .بيركت-دار الفكر-عبدالحي ابن العماد الحنبلي-ذىب في أخبار من ذىبشذرات اؿ .35

 دار الكتاب -على محمد /   حقيق- للقاضي عياض -الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى  .36
 .(ى1404)1ط-  بيركت-العربي 

- بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع - محمد بن إسماعيل البخارم - صحيح البخارم  .37
. اعتناء أبو صهيب الكرمي- (مػ1989-ى1419)- الرياض 

  عليق كفهرسة زىير -محمد ناصر الدين األلباني - صحيح الجامع الصغير كزيادا و  .38
 .(مػ1990-ى1410)3 ط- بيركت - المكتب اإلسالمي -الشاكيش 

 - عليق كفهرسة زىير الشاكيش -  محمد ناصر الدين األلباني -صحيح سنن ابن ماجو  .39
 .(مػ1988-ى1408)1 ط- بيركت -المكتب اإلسالمي 

 - عليق كفهرسة زىير الشاكيش -  محمد ناصر الدين األلباني -صحيح سنن أبي داكد  .40
 .(مػ1988-ى1408)1 ط- بيركت -المكتب اإلسالمي 

-  عليق كفهرسة زىير الشاكيش - محمد ناصر الدين األلباني - صحيح سنن الترمذم  .41
 .(مػ1988-ى1408)1ط- بيركت - المكتب اإلسالمي 

-  عليق كفهرسة زىير الشاكيش - محمد ناصر الدين األلباني - صحيح سنن النسائي  .42
 .(مػ1988-ى1408)1ط- بيركت - المكتب اإلسالمي 

  حقيق عبدالعزيز -أبوبكر عبدالرحمن بن محمد السيوطي -طبقات الحفاظ كالمفسرين .43
 (ى1404)، 1ط-بيركت-عالم الكتب-عزالدين السيركاف

 .بيركت- دار المعرفة للطباعة كالنشر- القاضي محمد بن أبي يعلى- طبقات الحنابلة .44
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  حقيق عبدالفتاح الحلو - السبكي  اج الدين عبدالوىاب بن علي- الشافعية الكبرلطبقات .45
. القاىرة- عيسى البابي الحلبي كشر اه - كمحمود الطناحي 

بيركت -دار صادر - إحساف عباس /   حقيق -محمد بن سعد الزىرم - الطبقات الكبرل  .46
 .(ـ1968)1 ط-

 - القاىرة - مكتبة كىبة - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -طبقات المفسرين  .47
 .(ى1396)1ط

 -المدينة المنورة -  مكتبة العلـو كالحكم-أحمد بن محمد األدنو كم - طبقات المفسرين .48
 .(ـ1997)1ط

 حقيق محمد السيد بن بسيوني - محمد بن أحمد بن عكماف الذىبي-العبر في خبر من غبر  .49
 .(ى1405 )1 ط-بيركت -دار الكتب العلمية-زغلوؿ

 - مكة المكرمة - جامعة أـ القرل - حمدم بن محمد الخطابي -غريب الحديث  .50
 . (ى1402)ط

  رقيم ك بويب - أحمد بن على بن حجر العسقالني -فتح البارم بشرح صحيح البخارم  .51
 .(ـ1986-ى1407)1 ط- القاىرة - دار الرياف للتراث -محمد فؤاد عبد الباقي 

  حقيق مجموعة -الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب -فتح البارم شرح صحيح البخارم .52
 .(ى1417 )1 ط-مكتبة الغرباء األثرية بالمدينة النبوية -من المحققين

-  مكتبة الخانجي-على بن أحمد بن حـز الظاىرم - الفصل في الملل كاألىواء كالنحل .53
 .القاىرة

 .(ـ1987- ى107)2ط- بيركت - مؤسسة الرسالة - الفيركزآبادم - القاموس المحيط  .54

 .(ى1400)3ط-  بيركت- دار الكتاب العربي -ابن األثير - الكامل في التاريخ .55

مهدم .د:  حقيق-  دار كمكتبة الهالؿ- الخليل بن أحمد الفراىيدم - تاب العين  .56
 .إبراىيم السامرائي.المخزكمي، د

 إبراىيم بن محمد بن سبط الحلبي -الكشف الحكيث عمن رمي بوضع الحديث  .57
 .(ى1407)1ط-  بيركت-عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - الطرابلسي

 دار العلـو - مصطفى بن عبداهلل الشهير بحاجي خليفة -عن أسامي الفنوف   شف الظنوف .58
 .بيركت-الحديكة

 .(ى14123)بيركت  -مؤسسة الرسالة-  أيوب بن محمد الكفوم-الكليات .59

-  بيركت-مؤسسة الرسالة - على بن حساـ الدين المتقي الهندم-  نز العماؿ .60
 .(ـ1989)ط
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 . بيركت- دار صادر - ابن منظور -لساف العرب  .61

 - مؤسسة األعلمي للمطبوعات - أحمد بن على بن حجر العسقالني -لساف الميزاف  .62
 .(ى1406 )3ط- بيركت

 .(ى1411 )17ط-  بيركت- مؤسسة الرسالة - مناع القطاف- مباحث في علـو القرآف  .63

 - دار الرياف للتراث كدار الكتب العلمية - على بن أبي بكر الهيكمي -مجمع الزكائد  .64
 .القاىرة، بيركت

 . طبع بإشراؼ الرئاسة العامة لشؤكف الحرمين-مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ أحمد بن  يمية  .65

- مؤسسة دار العلـو- عبد الحق بن عطية األندلسي- المحرر الوجيز في الكتاب العزيز  .66
 .(مػ1977- ى1398)1ط- الدكحة 

 حقيق مصطفى عبد - محمد بن عبد اهلل الحا م النيسابورم - المستدرؾ على الصحيحين  .67
 .(ـ1990- ى 1411 )1ط - بيركت - دار الكتب العلمية - القادر عطا

 - بيركت -مؤسسة الرسالة -  بإشراؼ المحقق الشيخ شعيب األرنؤكط-مسند اإلماـ أحمد  .68
 .(مػ1997-ى1418)1ط

- مكتبة العلـو كالحكم - سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني- المعجم الكبير .69
 .حمدم بن عبدالمجيد السلفي:  حقيق، (ـ1983 - ى1404) 2ط- الموصل

 .(ـ1982)ط- بيركت- دار الكتاب الجديد- صالح الدين المنجد -معجم المطبوعات  .70

 .2ط- إبراىيم أنيس كرفاقو . د- المعجم الوسيط  .71

نشر الباب - 1 ط-المطبعة الميمنية -  يوسف بن أبي بكر السكا ي-مفتاح العلـو  .72
 .الحلبي
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