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 المقدمة

 احلمد هلل الذم لو احلمد كلو، كالصالة ك السالـ على من ضبل معجزة اللساف العريٌب ادلبٌن، كبعد:

ر أسرار الكتاب العزيز، كمعرفة أسباب يف تدبٌ  بدأ على أساس دييٌن، ماثلالبحث البالغٌي  من ادلتعارؼ عليو أف   
هتم البيانية، كقدراهتم القولية، تفوؽ ادلعجز الذم قهر بالغات البشر، كعال عليها إىل احلد الذم فات بو طاقا

 ؛ كالكشف عن أسرار ذلك اإلعجاز.كأفضىى إىل أٍف تكوف غاية البالغة العربية متجهة إىل مهمة صفتها التحليل

كاف كإسهامات األكائل يف ربقيق ىذه ادلهمة التحليلية مرتافدة، لكنها يف الوقت ذاتو متنوعة يف اذباىاهتا؛ لذا    
، كركافد معارفها ك أٍف يكوف على كعي دبسارات تلك االذباىات، كطرائق ربقيقها لتلك ادلهمة لزامان على الدارس

 .استقائها

كنتتبع يف البحث إيراد الشواىد اخلاصة باإلعجاز يف الرسالة الشافية لعبد القاىر اجلرجاين، منهج دراستها ك 
زلاكلة الكشف عن منهج اإلماـ عبد  يفعٌلة اختيارىا ك مقارنتها بشواىد اخلطايب ك الرٌماين ، كتربز أمهية البحث 

اإلعجاز القرآين، ك مدل صلتو دبناىج الرماين كاخلطايب من قبلو، القاىر اجلرجاين الذم تبنٌاه كصوالن لتبياف حقيقة 
 . ادلعىن من الشاىد على اإلعجاز سبكٌن النظر البالغي ققحي كيف  ك

 : أهداف البحث

 خدمة القرآف الكرمي من خالؿ بعض ما كقف عليو الفكر البالغي. -1
كإظهار أسلوبو كعلة اختياره إبراز دكر عبد القاىر اجلرجاين يف حبثو عن مست الكالـ ادلعجز،  -2

 للشواىد.
 بياف مسة شواىد رسائل اإلعجاز كجهة اتفاقها ك افرتاقها.  -3

بينيت خطة البحث على مقدمة كمبحثٌن كخاسبة: ربوم ادلقدمة فكرة ادلوضوع ك أىدافو كقيمتو كاألسباب 
ك أىم ما أيلف حوؿ رسالتو، كحيوم الداعية لو، كحيوم ادلبحث األكؿ: تعريف بعبد القاىر اجلرجاين نشأتو كحياتو 

 ادلبحث الثاين: الشاىد القرآين يف الرسالة الشافية عرض كربليل كمقارنة.

 مث ربوم اخلاسبة أبرز النتائج كالتوصيات، ك اهلل كيل التوفيق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 : تعريف بعبد القاهر الجرجاني نشأته وحياته و أهّم ما أُّلف حول رسالته. المبحث األول

 اسمه ونشأته

ر جبرجاف،      عبد القاىر بن عبد الرضبن اجلرجاين، فارسي األصل، جرجاين الدار، عامل بالنحو كالبالغة، تصدَّ
ما يذكره مع قدرتو على ذلك، كتويف  كصنف التصانيف اجلليلة، ككاف رضبو اهلل ضيق العىطىن ال يستويف الكالـ على

 .(1)يف سنة إحدل كسبعٌن كأربعمائة

عنػػػد أىػػػل البالغػػػة دبنزلػػػة سػػيبويو عنػػػد النحػػػاة ، كدبنزلػػػة ابػػػن جػػػين عنػػد أىػػػل الل ػػػة ، كدبنزلػػػة اجلػػػاح  عنػػػد يعػػد       
دلنهجيػػة النظػػر عنػػده  بػػلكع ادلعرفػة ، إمامتػػو ليسػػت لسػػبقو الػػزمين ، ر فهػػو إمػػاـ يف ىػػذا الفػػرع مػػن فػػ ؛األدبػا  كالنقػػاد 

 إمامة منهاج كليست إمامة سبق زمين . ،فيما نظر فيو غًنه من سلفو

خػػرج علينػػا عبػػد القػػاىر البالغػػي ، ب األشػػاعرة ينػػاف  عػػن ىػػذه العقيػػدةيف الوقػػت نفسػػو مػػتكلم علػػى مػػذى كىػػو    
 ديكن للمر  أف ينصر معتقده.، كبالبالغة حو ال ديكن للمر  أف يكوف بالغيامن النحو كمن العقيدة ، ب ًن الن

القػاىر اجلرجػػاين، كقػػد تفاكتػػت ىػػذه  تػػراث عبػػدكالػػذم حظػي  ػػا ردبػا مل حيػػ  تػػراث عػػامل مػن العلمػػا  بدراسػػات      
القػػاىر  فػنفَّ ادلػنهج التحليلػػي يف تػراث عبػد كمػػع ىػذاكجهػة الرتكيػز،  ،كطريقػػة النظػر ،الدراسػات كاختلفػت يف ادلسػتول

ػػػػزى اىتمامهػػػػػا علػػػػى  العػػػػػرض كالوصػػػػػف  ؛تثػػػػويرال يػػػػزاؿ حباجػػػػػة إىل  فأغلػػػػػب الدراسػػػػات الػػػػػا عنيػػػػػت  ػػػػذا الػػػػػرتاث تىركَّ
 كالتصنيف للقضايا البالغية الا حواىا ىذا الرتاث دكف كبًن عناية بالواقع التحليلي كادلنهج الذم نتج عنو. 

 من أهّم ما أُّلف حول رسالته:

 3مد زلمد أبو موسى، )القاىرة: مكتبة كىبة، طاإلعجاز البالغي دراسة ربليلية لرتاث أىل العلم: زل ،
 .ىػ(1427

  ،بالغة عبد القاىر عرض كنقد كتوجيو: مصطفى عبده ناصف، مطبعة شركة التمدف الصناعية
 ـ.1948

                                                                 
، 1يوسف الًقفطي، ربقيق: أبو الفضل إبراىيم، ) مصر، دار الفكر العريب، طينظر: إنبا  الركاة على أنبا  النحاة، علي بن  (1

 .189-188ـ ( ، ص 1986ىػ 1446
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 1شرح الرسالة الشافية يف إعجاز القرآف الكرمي: عمر زلمد با حاذؽ،) دمشق: دار ادلأموف للرتاث،ط ،
1418). 

  ىػ(.1393، 1ك نقده: أضبد مطلوب،) الكويت: ككالة ادلطبوعات، طعبد القاىر بالغتو 
  )الل ة ك اإلعجاز كالنقد عند عبد القاىر اجلرجاين: دراسة استقرائية )لدالئل اإلعجاز( ك )أسرار البالغة

 ادل رب. -ـ، الدار البيضا 1991ك)الرسالة الشافية(، الباحث: نور الدين دنياجي، كلية اآلداب، 
 از القرآف عند عبد القاىر اجلرجاين، الباحث: زلمد حنيف فقيهي، كلية الل ة العربية كآدا ا، نظرية إعج

 مصر. -، جامعة القاىرة1959
  ،النقد التحليلي عند عبد القاىر اجلرجاين، أضبد عبد السيد الصاكم، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب

1979 

 الشافية عرض وتحليل.: الشاهد القرآني في الرسالة المبحث الثاني

 : بين يدي الرسالة الشافيةأوال 

طبعتها دار ادلعارؼ دبصر بتحقيق الدكتور زلمد  ال تصل أف تكوف يف حجم الكتب، احلجم رسالة ص ًنة ىي   
 خلف اهلل، كالدكتور زلمد زغلوؿ سالـ بكلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية.

جليب ادلصورة دبعهد سلطوطات اجلامعة العربية، كقد اعتمد يف نشرىا الرسالة الشافية عن نسخة حسٌن كىذه      
أيضان على سلطوطة مصورة عن األصل احملفوظ ضمن رلموعة بدار الكتب، كتبدأ الصفحة األكىل يف الرسالة برقم 

(. كىي مكتوبة خبط نسخ كاض  مشكل، بو كثًن من األخطا  218( يف اجملموعة، كتنتهي برقم )191)
ية كبعض أخطا  الشكل، كعلى الصفحة األكىل خبط الناسخ ىذه العبارة: "ىذه الرسالة خارجة من كتابو اإلمالئ

 ىيادلرسوـ بدالئل اإلعجاز" كدبراجعة كتاب الدالئل ادلطبوع تبٌن أف ىذه الرسالة ليست خارجة منو نصان، ك 
  14-12ان، كالسطر حيوم بٌن ( سطر 18( كرقة كبضعة أسطر، من القطع ادلتوسط مسطرهتا )18ربتوم على )

 يف ىذه الرسالة القاىر كلمة، بدكف تاريخ. كبالصفحات آثار عرؽ كببعض الصفحات أختاـ كقف. كتناكؿ عبد
من ميداف األدب يبٌن فيها تفاكت الشعرا  يف  من فكرة اإلعجاز.. كتعرض يف سياؽ الرسالة لنواحو  جوانب

 .(1)أقدارىم كاشتماؿ كالمهم على البليغ كغًن البليغ.

                                                                 
1 )

 .74ينظر: نظرية إعجاز القرآف عند عبد القاىر اجلرجاين: زلمد حنيف فقيهي، )بًنكت: منشورات ادلكتبة العصرية(، ص 
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 : بين الرسالة الشافية و الدالئل.ثانياً 

 فصوؿو شاكر، كىي بعض  زلٌمد بكتاب دالئل اإلعجاز يف طبعة الشيخ زلمود جا ت الرسالة الشافية ملحقةه     
 ة بالدليل على اإلعجاز.أفرد ذلا اجلرجاين القوؿ سلتصٌ 

إف ىناؾ تو الشافية من حيث رسال بٌن كىنا جيب التفريق بٌن منهجية النظر يف كتاب الدالئل للجرجاين ك    
 يف ال اية كافرتاؽ يف جهة النظر.ارباد 

آف الكرمي بيانان عليان يسمو على أم بياف أما ال اية فهي بياف الطرائق ادلوصلة لإلعجاز، كالا جعلت من القر    
 عاؿ غًنه من جنسو .

، ، كمل تكن العرب تعرفو أك تطيقواينعن ادلع ةمعقود لبياف ما ذبدد بالقرآف يف منهاج اإلبانكتابه إف الدالئل      
العريب قبل نزكؿ القرآف  ، معىن ذلك أف اللساف يت دبثلوأكال يتأتى ذلا البتة إىل أف تقوـ الساعة أف تطيقو أك تبل و فت
، فلما جا  القرآف سلك يبٌن  ا عن مكنوف النفوس كاف يف إبانتو عن ادلعاين يتخذ كجوىان ك مناىج كسبالن 

 مناىج غًن الا سلكت العرب.

أما جهة النظر فجدير بالذكر أف بعض العلما  كالباحثٌن جعلوا الرسالة كالدالئل من بابة كاحدة، كأف العملٌن     
 : "رسالتو، يقوؿهاف بعضهما البعض، على حد تعبًن الشيخ عمر باحاذؽ عن عمل الشيخ اجلرجاين يف شبي

 نفس ما صنعو يفىو ، ك كتبها ليثبت حقيقة اإلعجاز القرآينكظاىر يف نظاـ ىذه الرسالة أف اإلماـ اجلرجاين  
م اإلعجاز كليس حديثان من صميم األعجاز( كمن مث كاف كتاب دالئل اإلعجاز مقدمة لفه دالئلكضعو لكتاب )
 ب كقفتاف:، كىنا تتوجٌ (1)"! اإلعجاز نفسو

  ناط النظر في الرسالة الشافية و الدالئل.األولى: في التفريق بين م

 .ال العكس لدالئلالرسالة الشافية لفي سبق  :والثانية

ألهنا ال تتكلم يف ،كجو اإلعجاز البالغي إمنا ىي رسالة يف العقيدة أيف اإلعجاز ليست يف  الرسالة الشافية   
، إمنا ىي معقودة دلناقشة أكلئك الذين يركف أف القرآف غًن معجز البتة بأم جو البالغي إلعجاز القرآف الكرميالو 

بٌن الفريقٌن،  اجلرجاين رعبد القاىالشيخ ، فجمع و معجز بالصرفةلوف أنو معجز كلكنٌ كمناقشة الذين يقو  ،طريق
                                                                 

 .16( ص1418، 1مر زلمد با حاذؽ،) دمشق: دار ادلأموف للرتاث،طشرح الرسالة الشافية يف إعجاز القرآف الكرمي: ع ( 1
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رس البالغي يف الدٌ عىن  ا لكنها مسألة ال يي  ،كىي استدالؿ على إعجاز القرآف ،يف ىذه ادلسألة نقض مقالة كل  ك 
ببياف كجو إعجازه البالغي ، ألف  ، كلكنو مهموـه ما بنثبات كتقرير أف القرآف معجز، فالدرس البالغي ليس مهمو 

 ككجو كاحد منها ىو الوجو الكلي كىو كجو اإلعجاز البالغي . ،يلإلعجاز القرآين كجوه عدة بعضها جزئ

ة ككل آية يف ككل صورة كليٌ  ،كمعىن كجو إعجاز كلي أم ىو إعجاز قائم يف كل سورة ككل معقد أك فصل   
تكلم ، كعبد القاىر يف رسالتو الشافية مل يالعلممعجزة عند أىل  ة خارج سياقها ال تعدٌ اآلية القرآنيٌ  ، ألفسياقها

 يف ىذا كإمنا عقد لذلك كتاب دالئل اإلعجاز.

 ليدؿٌ  ؛كتسميتها بالشافية براعة استهالؿ ،"الرسالة الشافية" عبد القاىر أمسى عملو الذم ىو مدار احلديث:   
، أك أف قوؿ بأف القرآف غًن معجز بأم كجوكىو دا  ال ،العنواف على أف ما يف ىذه الرسالة شفا  من دا  كبيل

ظاىر من نظاـ ىذه الرسالة أف عبد القاىر كتبها ليثبت حقيقة  "كة، رفمعجز بوجو كاحد كىو الصٌ  القرآف
ل القوؿ فيو  أسراره، أما تفصيل القوؿ يف أسرار اإلعجاز من جهة بالغة الكالـ كنظمو فقد فصٌ اإلعجاز ال ليبٌٌن 

 .(1)يف كتابو )دالئل اإلعجاز(" 

إذ أفٌ ة، ليل فجمعو أدلٌ اللة، أما الدٌ الئل صبع للدٌ األعجاز( سيدرؾ أف الدٌ كتاب: )دالئل الناظر لعنواف  ك     
 ،دالئل فجمع الٌداللة ،سالة ذبمع على رسائلكالرٌ   "اللةالدٌ "مع على أدلة ، كذبمع على دالئل كإمنا ذبال  "دليل"

رغ ألف ىذا أمر قد ف ؛معجزلة اإلعجاز كعلى برىاف أنو عبد القاىر يف ىذا الكتاب ال يتكلم على أدٌ فنف  ؛لذا
 البالغي عن معامل اإلعجازالالت، عن الدٌ يف كتاب دالئل اإلعجاز ىو يتكلم  .منو يف كتابو الرسالة الشافية

اللة ، كأف تتكلم يف الدٌ ما ليس بثابت ىاف كاحلجة لتثبتأف تتكلم يف الدليل كالرب  بٌنفرؽ ك ، ، ككسائلو وككجوى
 .على ما ىو ثابت

إعجاز القرآف يف ثبت عند عبد القاىر  دلػػٌانو إ، حيث افيةلرسالة الشٌ كمن ىنا نقوؿ بأسبقية الدالئل على ا    
إىل  أشار يف كتابو ىذا. ك قد اإلعجاز الئلديف مالزلو ك معادلو ، ك ، كجوه اإلعجاز غ لذكرتفٌر رسالتو الشافية ، 

لوجو كإمنا ليبٌٌن ر لة ال ليقرٌ إشارة عجً يف موضعٌن رفة اإلعجاز بالصٌ  ، أما الكتاب  تهم سفو القائلٌن بو، كضاللىذا ا
 إعجاز بالغة القرآف.داللة للقوؿ يف كلو فمعقود 

                                                                 
1 )

 .74نظرية إعجاز القرآف عند عبد القاىر اجلرجاين: زلمد حنيف فقيهي، )بًنكت: منشورات ادلكتبة العصرية(، ص 
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فقاؿ عن عمل عبد القاىر يف الرسالة: "يتطرؽ دلوضوع الصرفة، كىو  ىذا الرأم زلمد أبو موسى د الشيخأيٌ      
ادلوضوع األساسي للرسالة، كيعد ىذا مدخالن لدراستو يف دالئل اإلعجاز، ألنو ينتهي إىل أف القرآف معجز 
 بنظمو،..مث دار كتاب دالئل اإلعجاز  كلو حوؿ البحث عن الشي  الذم ذبدد يف القرآف فقهر ك  ر،.. كذلذا

 . (1)يص  لنا أف نؤكد أف الرسالة الشافية كيتبت قبل دالئل اإلعجاز"

 

 التحدي أبرز شواهد: لثاً ثا

نقف عند أبرز الشواىد لننطلق يف استقرا  الشواىد الا ذكرىا الشيخ عبد القاىر يف رسالتو الشافية ك نوازف     
 عليو. اتيًفقبٌن ما ذكره كما 

ڤ  ڤ    ڤ  ٿ  ٿ     ڤٹ  ٹ  ٹچ قاؿ تعاىل:  .دبثل القرآف أكال يف اإلتياف كاف  التحٌدم أصبع العلما  أفٌ    

  [٣٣ – ٣٣الطور: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  

ٌدكا باإلتياففلما عجزكا   بعشر سور مفرتيات.  ربي

ڦ  پ  پ    پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ                ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ڦٱ   ڦ   ڦٹ ٹ چ 

  [٣٣ – ٣٣ىود: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ

ٌدكافلما عجزكا    مثلو. أف يأتوا بسورةب ربي

  [٣٣يونس: ] چڭ  ې  ې      ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ى  ى     ڭۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ  

 كلكن بفرؽ بالغي دقيق. حيث جـز بأهنم لن يستطيعوا مث كرر نفس التحدم بنفس ادلقدار

                ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى   ى  ىى  ى  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ          

 . ٣٣ - ٣٣البقرة:  چ   ى  ى  ى  ىى  ىی   ی   ی  ی    ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى

                                                                 
1 )

ىػ(، 1427، 3ىبة، طينظر: اإلعجاز البالغي دراسة ربليلية لرتاث أىل العلم: زلمد زلمد أبو موسى، )القاىرة: مكتبة ك  
 374ص
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" انظر كيف تنزٌؿ معهم يف ىذه ادلرتبة من طلب ادلماثل إىل طلب شي  شلا قاؿ الشيخ عبد اهلل دراز يف ىذه:     
كمطلقها، كدبا يكوف دياثل، كأنو يقوؿ: ال أكلٌفكم بادلماثلة العامة، بل حسبكم أف تأتوا بشي  فيو جنس ادلماثلة 

 .  (1)مثالن على التقريب ال التحديد، كىذا أقصى ما ديكن من التنزٌؿ،... فتأمل ىذا الفرؽ فننو طريف"

دكف  عليهم منافذ القوؿ مث سدٌ  أف حيشدكا من شاؤكا ك أف يدعوا من استطاعوا،كقد أتاح ذلم يف كل مرةو     
 يف آية سورة اإلسرا  حيث قاؿ: مواربة

 .[٣٣اإلسرا : ] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

 .(2)ىذا ىو ترتيب آيات التحدم من حيث النػزكؿ حسب أص  األقواؿ

 

 الشواهد في الرسالة الشافية: رابًعا

 نظرة في الشواهد عامةً  - أ

ألنو من البٌٌن عندنا  الشعر أكثر من استشهاده بالقرآف، يف يلح  من الرسالة أف اجلرجاين استشهد بالركايات   
سن فهم شعر العربية ىو الطريق األمثل حلسن فهم القرآف الكرمي ، من ال حيسن فهم الشعر  كادلقطوع بو أف حي

استخراجها كتقريبها ىو بالضركرة أعجز عن ك استنطاقها على استنباطها ك االقتدار ك  ، مكامن احلسنكتذكقو كتبٌٌن 
الجتهاد يف التمييز يف فهم الشعر ، فايقتدر على اإلشارة إليها أكأف يفهم القرآف كأف يدرؾ مكامن أسرار بالغتو 
 ا.سن القرآف فهمال حيي  سن الشعر فهمان من ال حيي أداة من أدكات فهم القرآف الكرمي، كبالتايل فنف 

ردتو ألعرؼ بو أ: "عن الٌشعر الدالئل حٌن قاؿك سوٌغ لو يف  كجعلو منهجو يف الرسالة، ،ىذا اجلرجاينٌ  كعى   
أك أحتج بو يف تفسًن كتاب كسنة، كأنظر إىل نظمو كنظم القرآف، فأرل  ،مكاف بالغة، كأجعلو مثاال يف براعة

                                                                 
1 )

 .84ىػ(، ص1445، 1ينظر: النبأ العظيم: نظرات جديدة يف القرآف: زلمد عبد اهلل دراز، )الدكحة: دار الثقافة، ط 

2 )
أيد ىذا الرتتيب السيوطي يف كتابو اإلتقاف كالفخر الرازم يف التفسًن الكبًن كالرافعي كغًنىم. كذىب بعضهم إىل غًن ذلك من   

اؿ كال شأف ذلذه االختالفات يف ترتيب آيات التحدم إال إثبات أف القرآف قد ربدل العرب دبا يستدعيو ادلنطق من التحدم األقو 
 متنزالن معهم من األخف فاألخف.
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إحلاح  يف الرسالة قد ظهرك  . (1)"  الفصل كالفرقافكأتبٌٌن  ،موضع اإلعجاز، كأقف على اجلهة الا منها كاف
 اجلرجاين عليها ك اتكاؤه الظاىر إليها. 

 الشافية وسياقاتها. القرآنية في الرسالةالشواهد  - ب

 نظرة يف الشواىد القرآنية داخل رسالة اجلرجاين يتض  أهنا تنقسم إىل قسمٌن:   

 القسم األول: شواهد يتوّصل بها إلى اإلعجاز

كىي ما جا ت يف سياؽ آثار ك مركيات ك قصص عن العرب ك مظاٌف إبداعهم يف الشعر ك امتالكهم    
 بلساف نزؿ القرآف إفٌ  قلنا فنذا : الٌشاطيب وؿيق دين  العمل ىيأة كمستان من جنسو، استشهاده  ذه اآلثارك  ،(2)لوا ه

 ايمف كأهٌنا ا،يهمعان بيأسال ك اخلاٌصة، ألفاظها يف العرب معهودً  لساف على أينزؿ أنو فبمعىن ،ِّ  عريب كإنو العرب،
ـٌ  زباطبي  لساهنا من يوعل فيطرت ـٌ  ظاىره، بو رادي بالعا  بو رادي كبالعاـ كجو، يف كاخلاصٌ  كجوو  يف العاـٌ  بو رادي كبالعا

 .( 3)"كالمها بعلم تعٌلق من كال ىي، منو، ي ش يف ترتاب ال عندىا معركؼ ىذا ككلٌ  .... اخلاص،

 القسم الثاني: شواهد خاّصة باإلعجاز

استشهد  ك دبطالعة شواىده صلدهجا   ا الشيخ اجلرجاين ليثبت بالدليل ما انربل لو من إثبات اإلعجاز،     
، كىذه إدلامة ذلما، مع مناط نظرو سلتلف يف اآلية الواحدة كٌل مرةبشاىدين فقط من شواىد التحدم، مكرران 

 مظاهنا:بسياقاهتا يف 

  :قولو تعاىل 

 .[٣٣اإلسرا : ] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

                                                                 
1 )

 26ىػ(، ص1413، 3عبد القاىر اجلرجاين، تعليق زلمود زلمد شاكر، )القاىرة: مكتبة اخلاصلي، طدالئل اإلعجاز:  

2 )
 583ىػ(، ص1413، 3عبد القاىر اجلرجاين، تعليق زلمود زلمد شاكر، )القاىرة: مكتبة اخلاصلي، ط: الرسالة الشافيةينظر:  

 .585ك ص
، 2ط ،ربل، )مصر: ادلكتبة التجارية الكدراز اهلل عبد شيخال شرحينظر: ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة: أبو إسحق الشاطيب،  ( 3
 .66( ص2ج
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حٌن فٌند شبهة القـو الذين  .(1)كجا  بو أكالن يف االحتجاج لداللة األقواؿ ك األفعاؿ على إعجاز القرآف      
مى فيو، مفاد الشبهة أنو لو كاف أشعر شعرا  اجلاىلية من العرب أحيا  دِّ دُّكا ك الزماف الذم ربي كا !ربي دُّ ، حىت إذا ربي

 إىل معارضة القرآف لقاموا  ا ك استطاعوىا.

سياؽ الرد على من قاؿ  ذه اآلية يف  –يف ردهضمن ما أتى بو -دحض اجلرجاين ىذه الشبهة، كأتى     
 باستطاعة شعرا  اجلاىلية أف يعارضوا القرآف لو كانوا أحيا .

ك نظمان مث  شبهان   القرآفك رلمل الشاىد يف استشهاده باآلية: أنو من ادلستحيل أف يعرؼ العرب دلا ربييٌدكا إىل    
كتفوا بالصمت ك ا اإلتياف. بل كعدـ تقاصرىم عن تتلى عليهم ىذه اآلية كال يذبٌوف عن قدرهتم  كمعرفتهم 

 اإلذعاف.

 إىل داللة احلجاج الا تستتبع الزعم إف كاف زعمان، كتصمت عنو إف كاف حقان ك صدقا.ىنا فاجلرجاين نظر     
كما داـ أف موقفهم من اآلية ال خيرج عن اعرتافهم بالعجز فيما بينهم ك بٌن أنفسهم، أك تلفيق هتم من أعوزتو 

للسحر ك الكهانة كغًنىا، فانتفا  الشك يف اإلعجاز أكجب، كحصوؿ اليقٌن بنعجازه الناقض بالنسبة  احليلة،
 للعادة أكض  ك أثبت.

  [٣٣ىود: ] چپ    پ  پ      ڦ  پٹ ٹ چ  

كإبطاؿ االحتجاج بأف التحدم كاف يف أنفس معاين القرآف. ، (2)تفصيل القوؿ يف معىن التحدم كجا  بو يف     
ر لييطلىبى التعبًني عن معاين القرآف بأعياهنا بلف  يشبو لفظو، ك نظم يوازم  مفاد الشبهة ىنا: أف الٌتحدم قيدِّ

 الشرؼ أك نظمو، ك رٌد عليهم اجلرجاين بأٌف مظٌنة التحٌدم يف أف جييئوا بأم معىن شاؤكا بنظمو يبلغ نظم القرآف يف
كما بيٌنو ك كٌضحو: " أم مثلو يف النظم،   [مثلو]يقاربو، كدلل على ىذا باآلية السابقة، ك الشاىد فيها كلمة: 

 . (3)كليكن ادلعىن مفرتلن كما قلتم، فال إىل ادلعىن دعيتم، كلكن إىل الٌنظم"

ذه منها، كىو التماثل يف النظم، دكف فاعتنا  اجلرجاين ذلذه اآلية ىنا اعتنا  ناظره فيو للشاىد ادلناط أخ   
  أك لالفرتا  نفسو. عدد ادلتحٌدل بولااللتفات ل

                                                                 
 588الشافية: ص رسالةية يف الاآل ( 1

2 )
 646لرسالة الشافية: صآلية يف اا 

 646الرسالة الشافية: ص ( 3
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  اإلسرا : ] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ
٣٣]. 

فساد القائلٌن  ما يدؿ علىمرة ثانية يف رسالتو، ك استخرج شلٌا ربويو م آية التحدٌ جا  اجلرجاين رضبو اهلل ب    
 ف رض رليئها ىذه ادلرة غًن ال رض الذم جيئت لو أكالن. ،(1)بالصرفة

 يف سياؽ الرد على من  ا ثانيةن الشيخ ، كجا  (2)جا ت ادلرة األكىل يف سياؽ من أنكر اإلعجاز قوالن كاحدان     
لسياؽ: أٌف ىناؾ شبة نقصاف حدث يف فصاحة مفاد الشبهة يف ىذا ا قاؿ باإلعجاز كلكن من طريق الٌصرفة.

أكالن أف بأف ألزمهم من كجهٌن: الوجو األكؿ  العرب من غًن أف يشعركا بو، ك رٌد اجلرجاين على ىذه الشبهة 
يقضوا يف النيب  صلى اهلل عليو ك سلم دبا قضوا يف العرب، من دخوؿ النقص على فصاحتهم، إذا امتنعوا عن 

وؿ صلى اهلل عليو كسلم قد تال عليهم اآلية يف حاؿ يقدر فيو أف جيي  دبثل القرآف، ذلك حصل أف يكوف الرس
كدبا يوازم شرفو ك علٌوه، إال إذا افرتكا جهالةن أخرل ك قالوا بأف ادلصطفى صلى اهلل عليو ك سلم كاف يف األصل 

 دكف الفصاحة، كىو زعم باطل. 

يث انطلق منو لًند على من قاؿ بأف العرب قدركا على ادلعارضة الوجو الثاين: ك أخذه من معىن اآلية نفسو، ح   
نػىعيو اإلنساف بعد القدرة عليو، يقوؿ: "  مث نزعت منهم، كأنو ال يستسيغ العقل أف يطلب التحدم يف الشي  ديي

احد ليس يف العرؼ كال يف ادلعقوؿ أف يقاؿ: ]لو تعاضدمت كاجتمعتم صبيعكم مل تقدركا عليو[، يف شي و كاف الو 
مث دينعوف منو= كإمنا يقاؿ ذلك من حيث يراد أف يقاؿ: ]إنػكم لن منهم يقدر على مثلو، ك يسهيل عليو،..

ركم الا  لوجوه، حىت إنكم لو استضفتم إىل قيواكم ك قيدى تستطيعوا مثلو قط، كال تستطيعونو البٌتة على كجو من ا
ران، كقد استمددمت من غًنكم، ال تستطيعو  = من حيث أنو ال معىن للمعاضدة ك ادلظافرة ك  ه أيضا[لكم قولن كقيدى

. كىذا ىو (3)ادلعاكنة إال أف تضٌم قدرتك إىل قدرة صاحبك حىت حيصل باجتماع قدرتكما ما مل يكن حيصل"
 بياف معىن آية التحٌدم، صاغو اجلرجاين يف مساؽ الرد على شبهة من شبو القوؿ بالصرفة. 

  [. ٣٣ىود: ] چپ  پ  ٹ    ڦ  پ  پ     ڦٱ   ڦ   ڦٹ ٹ چ 

                                                                 
1 )

 614الرسالة الشافية: ص اآلية يف 

2 )
 ينظر للصفحة السابقة من ىذا البحث. 

 616ينظر: الرسالة الشافية: ص ( 3
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ٌدكا بأف يأتوا يف أنفس معاين القرآف دبثل نظمو إذا ذىبوا إىل كجو أهٌنم رد زعمهم جا  ىذا الشاىد ب     ربي
قد نيعت بو  على فساد زعمهم يرٌكز فيو على االفرتا ، ك أف ىذا االفرتا  ك استدالؿ اجلرجاين ىنا ،(1)كلفظو

معىن  ،بل يكوف للمعىن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حٌن جا  بالقرآف، كىو كصف ال يكوف للف  أك النظم،
ىذا أف يكوف ادلراد: إف زعمتم أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم افرتل القرآف كجا  بو من عند نفسو، مث قاؿ أنو 

فضعوا عشر سور ك افرتكا معانيها، كما زعمتم أف ادلصطفى قد افرتل القرآف. كخطأ أف ييظن أف التحدم   كحي، 
  كاف أف يعمدكا إىل أنفس معاين القرآف فيعرٌبكا عنها بلف  ك نظم يشبو نظمو ك لفظو ربريفان كخطالن ظاىران.

لوجو، كاف كجو ا    ستشهاده باآلية أقواىا، ألنو راجع إىل مث ذكر عبد القاىر كجوىا أخرل يف فساد ىذا ا
 استخراج ادلعىن من ترتيب الكلمات يف اآلية، كأف بنا  ألفاظها ال حيتمل إاٌل ىذا الوجو.

 .عند الرماني والخطابيالشواهد القرآنية  - ج
 النكت في إعجاز القرآن للرّّماني

 اسمه ونشأته

بن عيسى أبو  عليٌ  ، ىوقبل أف نعرٌج على شواىده يف رسالتو أف نعٌرؼ تعريفان موجزان بالرٌماينٌ حيسن        
يف علوـ   ان ككاف من أىل ادلعرفة مفتنَّ  للهجرة، ، كلد يف سنة ست كتسعٌن كمائتٌنؼ بالرمايناحلسن النحوم ادلعرك 

 (2).للهجرة تويف سنة أربع كشبانٌن كثلثمائة. كالكالـ على مذىب ادلعتزلة ،كالنحو ،كالقرآف ،لفقوكثًنة كا

 

 بين يدي رسالته

كبدكف تطويل يف  ،على سؤاؿ لشخص طلب إليو تفسًن تلك النكت يف إصباؿ رسالتو جوابان  الرماينٌ  كتب    
كيبتدئ احلديث عن البالغة فيها كأهنا على ثالث طبقات:  ،ىذه النكت إىل سبع جهات يستهلها بردٌ ، احلجاج

 .(3)على عشرة أقساـ كيفصل احلديث عنها يف كل قسم -أم البالغة-كأهنا  ،عليا ككسطى كدنيا

 شواهد الرماني
                                                                 

 617اآلية يف الرسالة الشافية: ص ( 1
 .294ينظر: إنبا  الركاة: القفطي, ص  ( 2
 .144، 143ـ ( ، ص 1992شوقي ضيف، ) مصر، دار ادلعارؼ، الطبعة الثانية،  ر كتاريخ:البالغة تطو  :ينظر (3
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فقد أتت على  ؛من ادلالح  أف شواىد الرماين جا ت يف بياف أبواب البالغة الا قسمها إىل عشرة أقساـ    
ٍم }قولو تعاىل:  بنيرادهمثال يف باب التشبيو يضرب ف ،سبيل ادلثاؿ للقاعدة ريكا ًبرى ًِّ فى ثىلي الًَّذينى كى رىمىادو  ۖ  مى اذلييٍم كى  أىٍعمى

ٍي و الى يػىٍقًدريكفى شلَّ  ۖ  اٍشتىدٍَّت ًبًو الرِّي ي يف يػىٍوـو عىاًصفو  بيوا عىلىٰى شى سى  [.18 :إبراىيم] {ا كى

فقد اجتمع ع عليو، تقع عليو احلاسة إىل ما تقإف ىذا بياف قد أخرج ماال ": قائالن بدأ يشرح حبسو األديب،   
كيف ذلك احلسرة العظيمة كادلوعظة  ،يف اذلالؾ كعدـ االنتفاع كالعجز عن االستدراؾ دلا فاتبو ادلشبو كادلشبو 

 كىي طريقة زبدـ غرضو من الكتابح ادلباشر، يف شرحو للشواىد استخدامو لطريقة الشر  ك يلح  (1)"البلي ة
قد أكثر من الشواىد ، ك كشارحا ذلا  ،مصاحبا للقاعدة البالغية إذ أف الشاىد يأيت ؛الذم كاف جوابا لسائل
على تركيز الرماين رضبو  فنمنا يدؿٌ  كىو إف دؿٌ  ،إعجازهأقلَّ رضبو اهلل يف بيانو لوجوه بينما  ،القرآنية يف باب البالغة

ما صلده يف  ذاكى ،كالا ربتاج إىل إعادة نظر كتدبر يف بياهنا د الذم خيدـ بالغة القرآف ادلعجز،اهلل على الشاى
يستنبط الفكرة  ،بالغيا عقالن  يف إيراد الشواىد عقل الرماينٌ لقد كاف إيراده ألكثر من شاىد يف باب كاحد، 

 غرض الرسالة.؛ دلناسبتها مث يشرح من غًن إطالة كال طرح حجج ،كيسوؽ ادلثاؿ ربت الباب ادلعقود

 إعجاز القرآن للخطابيبيان 
 اسمه ونشأته . أ

ىػ 319كلد سنة كاف معاصران للرماين، بل أسٌن منو؛ إذ أضبد بن زلمد بن إبراىيم بن اخلطاب،  اخلطايٌب ىو     
 .ىػ388كتويف سنة 

بَّ ، كقد ذكره الثعاليب يف كتابو: )يتيمة الدىرحجة صدكقا قاؿ السمعاين: كاف اخلطايبٌ      و يف( كقاؿ: كاف ييشى
زماننا بأيب عبيدة القاسم بن سالـ، كتذكر بعض ادلصادر أف امسو: ضبد كقد سئل عن امسو فقاؿ: امسي الذم 

  (2).ن الناس كتبوه أضبد فرتكتو عليويتو ضبد لكمسيِّ 

 بين يدي رسالته . ب

                                                                 
( ـ1973، 3ـ،)مصر، دار ادلعارؼ، طثالث رسائل يف إعجاز القرآف: ربقيق زلمد خلف اهلل ك زلمد زغلوؿ سال :ينظر ( 1

 .82ص

، 1ربقيق: إحساف عباس، ) بًنكت: دار ال ركب اإلسالمي، طينظر: معجم األدبا : شهاب الدين ياقوت احلموم،  (2
 .486(، ص 2ـ ، ج1993ىػ 1414
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تب يف ىذا ما كي  علىنظر الشيخ كاطالعو يدرؾ من الوىلة األكىل اتساع يف اإلعجاز  الناظر لرسالة اخلطايٌب     
ف كما ذكر ذلك لتعذر معرفة كجوه اإلعجاز يف القرآكتابات يف اإلعجاز؛   كعدـ الرضا عما صدر من ،الباب

كىو ما كاف من ترؾ العجز:  :ما جعلو بعد ذلك يذكر كجوه إعجاز القرآف األربعة: أكذلا ، كىذايف مقدمتو
. (1)نازعو نفسو مطالعة كيفية كجوه اإلعجاز فيو"ىو مقنعه دلن تكقاؿ عنو: " معارضتو مع كقوع احلاجة إليو،

لوجو الرابع ضعٌ الزماف: كقد اإلخبار عن الكوائن يف مستقبل  الثها:ىا، ثأبطلها كردٌ  : كقدالصرفة ثانيها: فو، مث ا
مل اخلطايب ك  .كأف القرآف يف الطبقة العليا ،كالا قسمها إىل بالغة عليا ككسطى كما دكف ذلك (2)كىو البالغة

كىي الطريق  ،بل أعلن أكجهو باعتباره كصفا المتياز القرآف على غًنه من أساليب العرب ،يفسر كسيلة اإلعجاز
 تض  من خالؿ البحث.كما ا ،(3)نفسها الا سار عليها معاصره الرماين

 شواهد الخطابيج. 

 وم يف  س اللٌ جا ت شواىده القرآنية يف بياف إعجاز القرآف ربمل نفى  ،ذك عقل ل ومٌ  رضبو اهلل اخلطايب إف   
 ، ككانت تدكر شواىده حوؿ زلورين: ةغامضلفظة إيضاح فكرة، كشرح  يف على مزاعم الطاعنٌن، أككيفية رده 

فهما تو كىي من طرؽ تأكيد الكالـ كزياد ،شواىد جا ت دليال إلثبات فكرة يف سياؽ :احملور األكؿ   
ا ضىرىبيوهي لىكى ًإالَّ }قولو تعاىل: يف مثلعند أىل العلم صبيعا إذ يذكر الشاىد مع شرحو،  ، معتربةه يعاباكاست مى

الن  دى ًصميوفى  ۖ  جى ٍم قػىٍوـه خى أنزؿ  نأكرد اآلية يف سياؽ إثبات صفة القـو الذيفقد [، 58 :الزخرؼ] { بىٍل ىي
يلح   .كالوصوؿ إىل نتيجة كاحدة ،من خالؿ طرح األمثلة ، كىو يسعى إىل ضركرة اإلقناعادلعجز عليهم القرآف

فكيف كاف جيوز على قوؿ العرب كرلرل العادة مع كقوع احلاجة كلزـك الضركرة لو بعد اآلية السابقة معلٌقان :"قو 
كمعلـو أف رجال عاقال لو عطش عطشا خفيفا خاؼ منو : "د ادلثاؿ..." مث يور علوه كال يهتبلوا الفرصة فيوأف يف

اذلالؾ على نفسو كحبضرتو ما  معرض للشرب فلم يشربو حىت ىلك حلكمنا أنو عاجز عن شربو غًن قادر 
  .(4)عليو"

                                                                 
 .22ـ ( ص1973، 3مصر، دار ادلعارؼ، طثالث رسائل يف إعجاز القرآف: ربقيق زلمد خلف اهلل ك زلمد زغلوؿ سالـ،)  (1
 .8ـ ( ص 2442 -ىػ1423، 1ينظر مداخل إعجاز القرآف:زلمود شاكر،) مصر، دار ادلدين، ط (2
ق 1445لطبعة األكىل، ينظر معامل ادلنهج البالغي عند عبد القاىر اجلرجاين، د. زلمد بركات أبو علي، ) األردف، دار الفكر، ا (3

 .86ـ ( ، ص1985
 .22ـ ( ص1973، 3مصر، دار ادلعارؼ، طثالث رسائل يف إعجاز القرآف: ربقيق زلمد خلف اهلل ك زلمد زغلوؿ سالـ،)  ( 4



 
15 

: " قلت كىذا من كجوه ما قيل فيو أبينها إيرادهيصل إىل نتيجة ما يقوؿ إال بعد  مل يكن رضبو اهللكما أنو     
  . (1)كجو اإلعجاز فيو"كأيسرىا موؤنة كىو مقنع دلن تنازعو نفسو مطالعة كيفية 

كقد استخدـ اخلطايب رضبو اهلل أسلوب اإلقناع يف  ،: شواىد جا ت للرد على مزاعم الطاعنٌناحملور الثاين    
مث إيراد اجلواب كامال مع احلجج كالعودة إىل أصل العلة يف طرح  ،إيراد السؤاؿ كامال مع كامل حجج ادلخالف

يف  الطاعنٌن مرده دلزاع يف مثلكإدخاؿ ادلتلقي يف دائرة النقاش العلمي  ،السؤاؿ مع عدـ اخلركج بعيدا عن مظانو
 [.6 :ص](  أىًف اٍمشيوا كىاٍصربيكا عىلىٰى آذًلىًتكيمٍ قولو تعاىل: )

ياؽ الرد على من زعم أنو لو قيل بدلو: امضوا كانطلقوا كاف أبلغ، مث بدأ يفند ذكره يف سىذا الشاىد    
فليس األمر على ما زعمو بل ادلشي يف ىذا احملل أكىل كأشبو بادلعىن "هم بنيراد احلجة العقلية إذ قاؿ: ممزاع

ج منهم كال االنتقاؿ عن كذلك ألنو قصد بو االستمرار على العادة اجلارية كلزـك السجية ادلعهودة يف غًن انزعا 
 .(2)"األمر األكؿ كذلك أشبو بالثبات كالصرب ادلأمور بو

االستنباط الشارح للمعىن ذكر احلجة يف ادلعىن الذم أكردكه بدال عن اآلية كأنو مناؼ  اخلطايب حىت إذا أكرد    
،  (3)"مل يقصدكا ذلك كمل يريدكه كيف قولو امضوا كانطلقوا زيادة انزعاج ليس يف قولو امشوا كالقوـ"للمعىن فقاؿ: 

قـو عن كمل تأخرت أفهاـ الٌن ادلتدبر كيف كاف القرآف معجزا، لينظر بع القارئكىكذا ديسك اخلطايب بيد 
أقواؿ العرب كيسوؽ ادلركيات ك  ،ة يقلبها يف عقلو الل ومكقد أمسك بالعلٌ  عن شلاتنتو، كعجزكا عجزا شليتا ،رلاراتو

 الذم خرج منو سؤالو. ادلعٌن نفسوكحىت يعود العقل احملتج إىل صوابو من لتزيد احلجة إثباتا، 

كىو خدمة غرض رسالتهما : ثرة الشواىد القرآنية عند اخلطايب كالرماين ال تدؿ إال على شي  كاحدك  إنّ     
 ذم اختار ىذه الطريقة كسار عليها.كأسلو ما يف طرح فكرة اإلعجاز مث عقلهما ال

                                                                 
 .22ـ ( ص1973، 3مصر، دار ادلعارؼ، طثالث رسائل يف إعجاز القرآف: ربقيق زلمد خلف اهلل ك زلمد زغلوؿ سالـ،)  ( 1
ـ ( ص 1973، 3ثالث رسائل يف إعجاز القرآف: ربقيق زلمد خلف اهلل ك زلمد زغلوؿ سالـ،) مصر، دار ادلعارؼ، ط ( 2

43. 

ثالث رسائل يف إعجاز القرآف للرماين كاخلطايب كعبد القاىر اجلرجاين، ربقيق: زلمد خلف اهلل أضبد، د.زلمد زغلوؿ  :ينظر (3
 43( ،ص 1973، 3سالـ، )مصر، دار ادلعارؼ، ط
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كسارت عليو الشواىد سًنا مباركا  ،كقد أسسا قوذلما يف اإلعجاز ،زبدـ الفكرة عند الشيخٌن كانت الشواىد   
ا كاضحا الذم صلده جلين ، من غًن شرح لوسيلة اإلعجاز بياف مناط اإلعجازبٌن ك  ،فكرةلجامعا بٌن التأسيس ل

 عند اإلماـ اجلرجاين رضبو اهلل.

الا ذكرىا  من آيات التحدماستشهد بآية  ،كستٌن شاىدا يةن نشبا عند اخلطايب  لقرآنيةاشواىد البل ت     
قولو تعاىل: ) قل لئن اجتمعت اإلنس كاجلن على أف يأتوا دبثل ىذا القرآف ال يأتوف دبثلو( تكرر  ي، كىاجلرجاين

هد الصرفة كأف اآلية تش ر أف من أكجو اإلعجازحٌن ذك ؛: يف بياف إعجاز القرآفادلرٌة األكىل :ذكرىا مرتٌن
 اهلل  أفٌ رفة بٌٌن الصٌ  كحينما ردٌ  ،رفةبٌن البالغة كالصٌ  ألنو ال اجتماع ؛كقد رد ىذه الشبهة ،خبالؼ ذلك سباما

 ،كألف األعمى ال يهدم األعمى ،لو كاف سلبهم القول دلا ذكر تعاكهنم كتساندىم كتظاىرىم سبحانو ك تعاىل
لوجو لقوتو تناقلو أىل العلم قل لئن ف اآلية تشهد خبالفو كىي قولو: )أيضا كجو قريب إال أكىذا " قاؿ: (1)كىذا ا

( فأشار يف دبثلو كلو كاف بعضهم لبعض ظهًنا اجتمعت اإلنس كاجلن على أف يأتوا دبثل ىذا القرآف ال يأتوف
ئم الرفة الا كصفوىا ال يكادلعىن يف الصٌ  ،ب كاالحتشادكسبيلو التأىٌ  ،كلف كاالجتهادالتٌ  طريقو أمرو  إىل ذلك

فاخلطايب دلا تدبر معىن الصرفة فطن إىل أف اآلية دبا ربمل ،  (2)ىذه الصفة فدؿ على أف ادلراد غًنىا كاهلل أعلم "
رضبو  من أعمق ما قيل، أما ردكده فكانت كاستنباطو يدؿ على عقل حي مشرؽ ،الشبهة تردُّ  بو تأىُّ  من دالالتً 

 .اهلل

بعد أف رد على زعمهم من أف ح  القرآف من  من آية التحدم يف سورة اإلسرا  مث ذكر الشاىد نفسو   
مل عاقهم؟ كقد ما الذم عاقهم؟ ك ف ،عرب فصحا  قادركف على التصرؼ مقياسا على ألفاظهم كى ،ال ريب قليل

م أجدل عليهم يف مبلغ آرائهم كعقوذلم كىو مناجزهت ،يف نفوسهم كر أف الذم عاقهم شي ذ س اجلواب ك تلمٌ 
ال ذبتمع ألحد  ان كر أف من أكصاؼ بالغة القرآف أمور ، مث ذ إياه احلرب حىت ي يب موضع الفضل بٌن الكالمٌن
منها أف علمهم ال حييط جبميع أمسا  العربية كبألفاظها الا  ،من البشر كال يقدر عليها كإف كاف أفص  الناس

كال تكمل معرفتهم الستيفا  صبيع كجوه  ، احملمولةكال تدرؾ أفهامهم صبيع ادلعاين ،ىي ظركؼ ادلعاين كاحلوامل
كىم من رضي اهلل عنهم خرب عمر كابن عباس  رضبو اهلل مث يذكر ،النظـو الا يكوف  ا ارتباطها كائتالفها

                                                                 
( ، ـ 2446ىػ 1427ينظر اإلعجاز البالغي دراسة ربليلية لرتاث أىل العلم، د.زلمد أبو موسى، ) القاىرة، مكتبة كىبة،  (1

 353ص
ينظر ثالث رسائل يف إعجاز القرآف للرماين كاخلطايب كعبد القاىر اجلرجاين، ربقيق: زلمد خلف اهلل أضبد، د.زلمد زغلوؿ  (2

 23( ،ص 1973، 3سالـ، )مصر، دار ادلعارؼ، ط
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حظا من ادلعرفة بالبياف  ألفاظ القرآف كأنو ليس كل من أكيتغاب عنهم معرفة بعض  ، مع ىذاالفصاحة دبكاف
ع أف اخلطايب يذىب يف كالمو مذىب ادلتتبٌ  ؟ يلح  ذلمكأنٌ  ،مامل ذبتمع عليو الشركط السابقة ،ةتكوف لو القدر 

 د أف ادلعرفة الناجزة ربتاج إىل حجة كبياف كاستشهاد.كال ي يب عن ذىنو ادلتوقٌ  ،يف معرفة احلقيقة

كمل يذكر أم شاىد من شواىد التحدم الا  مئة شاىد كعشرة، هفقد بل ت شواىد رضبو اهلل أما الرماين    
فالرماين كىو  ،كمناط النظر عندنا أف نستوعب الفرؽ بٌن استخداـ كل عامل للشاىد القرآين ،ذكرىا اجلرجاين

كقد كاف حديثو حديثا بسيطا غًن  ،للنظر يف بالغة القرآف كإعجازه ةرجل ذك حس أديب كاف شواىده معقود
س األديب اللطيف كصلد أف دراستو للشواىد  كيكتب بنفى  ،يتتبع مورد البالغة ،تمأخوذ حبجج كأخبار كمركيا

 رج عن الباب ادلعقود ذلا شلا جعل كالمو دقيقا.زبكال  ةكاف موجز 

 الخاتمة

 احلمد هلل كحده ك الصالة كالسالـ على من ال نيٌب بعده، ك بعد:    

ك عنيت باستنباط كجو اإلعجاز  اقتسمتها العلـو ادلتصلة بالقرآفلقد خدـ الفكر البالغٌي قضية اإلعجاز الا    
 حبث الشيخ عبد القاىر اجلرجاين عن مست الكالـ ادلعجز كاف كاضحان يف رسالتو، ظهر أنو ، كإفٌ يف القرآف الكرمي

ڤ  ڤ   ٹ   ٹ چ ، قولو تعاىل الشاىد األكؿ آية التحدم يف سورة اإلسرا استشهد بشاىدين فقط مكرران ذلما، 

ٹ  ، ك الشاىد الثاين قولو[٣٣اإلسرا : ] چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 [. ٣٣ىود: ] چڦ  پ  پ    پ  پ  ٹ     ڦٱ   ڦ   ڦٹ چ 

استخرج من آية اإلسرا  شيئان يضاؼ إىل ما نبو الشيخ زلمد أبو موسى أف الشيخ عبد القاىر اجلرجاين    
اخلطايٌب منها، كىو "أف ىذا الكالـ إمنا يرمى بو يف كجو من مل يستطع ىذا النظم يف الذم مضى، كلن استخرجو 

يستطيعو يف الذم ىو آت، كأنو ال يقاؿ دلن كاف يستطيعو فيما مضى مث صار ال يستطيعو، كالقوؿ بذلك خركج 
 (1)للكالـ عن معانيو"

                                                                 
ىػ(، 1427، 3ط اإلعجاز البالغي دراسة ربليلية لرتاث أىل العلم: زلمد زلمد أبو موسى، )القاىرة: مكتبة كىبة،(  1
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كيلخص  ،رزين التفكًن، ينحو منحى ادلناطقة كيتجو اذباه الفالسفة ،يف الرسالة ىادم  األسلوب  كاجلرجاين    
الدفاع عن اإلعجاز بأف الشواىد من دالئل األحواؿ كقرائن األقواؿ تثبت أف العرب أذعنوا لو، كمل ينكركا أنو فوؽ 

الشعر كجيد  أنو ال يتعرض للسور، بل جيعل بضاعتو كلها من منخوؿ لوح  مستواىم، كأبعد شلا تتناكلو قدرهتم.
تطبيقية ال  يف طرؽك شارحا للشاىد من كجوه متعددة،  ،النثر موازنان بٌن قوؿ كقوؿ، كمرجحان البيت على بيت 

تدع رلاالن للشك يف نفس ادلتفهم ذلا، كال ذبعلو يرتدد نوعان من الرتدد يف أف أمور ما يف القرآف من نواحي اإلعجاز 
جلرجاين أف يكوف مدافعان عنها، مبينان أهنا الطريقة الا ال ديكن أف جيحدىا ىي تلك الناحية الا اختار اإلماـ ا

ال يستطيع إنساف أف يفهم نظريتو يف اإلعجاز، كال مذىبو فيو، حىت  ويجدر بالذكر أنه ،جاحد، أك ينكرىا منكر
 .يصل كتابيو: أسرار البالغة، كدالئل اإلعجاز بعضهما ببعض

الا عين  ا غرض كل  زبدـ الفكرة )الرماين ك اخلطايٌب( عند الشيخٌن الشواىدمن البحث أف يظهر كما     
بياف بٌن ك  ،فكرةلكسارت عليو الشواىد سًنا مباركا جامعا بٌن التأسيس ل ،كقد أسسا قوذلما يف اإلعجاز ،رسالة

 رضبو اهلل. ا كاضحا عند اإلماـ اجلرجاينالذم صلده جلين ، من غًن شرح لوسيلة اإلعجاز مناط اإلعجاز

الا ذكرىا  من آيات التحدم، استشهد بآية كستٌن شاىدا يةن شبان عند اخلطايب  لقرآنيةاشواىد البل ت     
 وم يف كيفية رده جا ت شواىده القرآنية يف بياف إعجاز القرآف ربمل نفىس اللٌ  ،ذك عقل ل وم كىو اجلرجاين،

كمل يذكر أم شاىد من  مئة شاىد كعشرة، هبل ت شواىد فقد رضبو اهلل أما الرماين،  على مزاعم الطاعنٌن
فالرماين كىو رجل ذك حس أديب   ،يف بياف أبواب البالغة شواىدال جا تك  ،شواىد التحدم الا ذكرىا اجلرجاين

كقد كاف حديثو حديثا بسيطا غًن مأخوذ حبجج  ،للنظر يف بالغة القرآف كإعجازه ةشواىده معقود تكان
شلا  ةموجز  تس األديب اللطيف كصلد أف دراستو للشواىد كانكيكتب بنفى  ،يتتبع مورد البالغة ،كأخبار كمركيات

  جعل كالمو دقيقا.

ىذا كيوصى بأف تيدرس الشواىد القرآنية يف حبوث إعجاز القرآف، إذ أف الشاىد مل يذكر جملرد كونو دليالن من    
 ل بو بياف القرآف، ك ييفهم. القرآف فحسب، إمنا لكونو داالن على ما أريد أف حيصٌ 

، كقد ال يصل، كعزاؤه       كيف اخلتاـ: يسلك اإلنساف مسلكان يف العلم قد يصل دلبت اه كيقع على شي  شلا يرـك
أنو مٌهد، كاستشرؼ، كطلب، ك ىٌم، ك إف حبثنا ىذا  مٌهد، كىٌم أف يفعل، كلعلو كاد أك قارب، ليكوف بذرة 

 ٌن.حبوث أخرل أمكن علمان ك أكثر نضجان. كاحلمد هلل رٌب العادل
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