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ٔاساطني البيان ٔان يأتوا مبثL، فعجزوا  ل القرآن الكرمي Hللسان العريب املبني متحّد�نِز ا< 
ٔاهو يف الرصفة ٔام يف : ولكن العلامء اختلفوا يف حقيقة ٕاجعازه . ر ؤاذعنوا V يف هناية أالم،

  ٔاخبار أالولني؟ ٔاهو يف اللفظ ٔام يف املعىن ٔام يف أالسلوب؟ 
لرتكزي عىل H وذs،" " " " إالجعازإالجعازإالجعازإالجعاز" " " " مساmٔ وما هذا البحث ٕاّال حماوm لرصد ظاهرة التأليف يف

رسالـة دينيـة ومـازال بـاب البحث ٔالّن القرآن الكرمي رساm لغوية كام هو  ؛اzال اللغوي
  .مفتــوحا يف قضية إالجعـاز

دمعها معجزات ، تّلك قوى البرش دوهنـا، مفا من رسول ٕاّال بعث هللا أالنبياَء بأد�ن ت     
اكنت V معجزة ارتبطت به يف الزمان واملاكن ، وانقطعت بعد انتشار رسالته، وانقضاء 

Lمفا يه معجزة الرسول محمد صىل هللا عليه وسّمل؟وٕاذا اكن أالمر ك. ٔاج ،sذ  
ــد ا�  ــىل الر لق ــرمي ع ــرآن الك ــزل هللا الق ــني) ص(ســول أالعظــم ن ــرّيب مب ــاكن . بلســان ع ف

ــبب  ــه بس ــرب علي ــرتض الع ــا اع ــة؛ و�s م ــة العربي ــام اللغ ــا لنظ ــوي موافق ـــيجه اللغ نس
ــه ، ــة ٔالفاظــه ٔاو مغــوض معاني ــوا تفســريغراب ــا طلب ــه وم ــة من ــهٔاو حتل  آي ــل خطاب ــا  ي ٕامن

معتقـــداهتم ، وســـفّه آلهـــهتم ، وبعـــض عـــاداهتم ؤاخالقهـــم الـــيت  عارضـــوه ؛ٔالنـــه ٔابطـــل
ــــا ــــة  يأتوهن ــــذعنوا H Vلّطاع ــــدهيم ، وحــــّز يف نفوســــهم ٔان ي ــــقط يف ٔاي ــــرا ، فأس . نك

فيحتـــوهيم نظـــام جديـــد يف احليـــاة ، يفقـــدون فيـــه ماكنـــهتم الـــيت مه علهيـــا، وربـّــام تـــأّمر 
ــم يف ــن اكن دوهن ــهيم م ــاهلّيهتم عل ــه ، . ج ــّدخروا °ــدا يف حماربت ــمي مل ي ــدث عظ ــه ح ّ ٕان
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  .وسـي¶ ٕاال تآمروا هبا مل يعدمواو
وملّا رفض عرضهم ، اتفقوا عىل .  بعروض امل¸ واملال )ص(فسعوا ٕاىل مساومة الرسول

ٔاهو شعر ٔام نرث؟ ٔا«م : تكذيبه، ولكّهنم وقفوا حيارى مشدوهني ٔامام القرآن، متسائلني
كام يعرفون ٔاّن القرآن . هن؟ وهذه يه لك ٔامناط ال¾م اليت اكنوا يعرفوهنا ساحر ٔام اك
  .خيالفها مجيعا

وعىل رضب من الصوغ مل يألفوه ، . ٕاّن القرآن الكرمي جاء عىل منط من ال¾م مل يعرفوه 
واكن تأثريه يف نفوسهم شديدا وخباصة يف نفوس الفصحاء ؛ ٔالّهنم ٔادرى بفنون ال¾م 

وهللا ، ما مسعت مثL قطّ ، وما هو : " ، فهذا عتبة بن ربيعة ٔاحد ٔاعياهنم يقول  ؤاساليبه
� معرش قريش، ٔاطيعوين ، وخلّوا بني هذا الرجل . وال Hلكهانة  ،Hلشعر ، وال Hلسحر

 .(1)"حسرك � ٔاH الوليد بلسانه: وبني ما هو فيه، فقالوا 
متحّري يف ٔامر القرآن ، ال يدري  ة ، ولكّ ول الوليد بن املغري وقد اجمتع نفر من قريش ح
ة وهللا ما هو باكهن ، مفا هو بزمز  : "قال. اكهن : نقول: ماذا يقول فيه فقالوا للوليد 

وما هو مبجنون ، مفا هو خبنقه وال : ٕانه جمنون ، قال: فنقول: قالوا". الاكهن وال جسعه
شاعر ، لقد عرفنا الشعر لكه وما هو ب : شاعر ، قال: فنقول : ختاجله وسوسـته ، قالوا

وما هو بساحر ، لقد رٔاينا : " ساحر ، قال:فنقول : رجزه وهزجه، مفا هو Hلشعر ، قالوا
وملّا اشـتّدت حريهتم يف ٔامر هذا القرآن ، قال ". السحرة وحسرمه، مفا هو بنفهثم وال عقدمه 

 )2(.ه ؤابيه ؤاخيه وعشريته؛ ٔالنّه يفّرق بني املرء وزوجه وبني ساحرساحرساحرساحر: هلم أالقرب ٔان تقولوا 
هذا ٕاالّ هذا ٕاالّ هذا ٕاالّ هذا ٕاالّ     ٕانْ ٕانْ ٕانْ ٕانْ . . . . ؤثر ؤثر ؤثر ؤثر هذا ٕاالّ حسر يُ هذا ٕاالّ حسر يُ هذا ٕاالّ حسر يُ هذا ٕاالّ حسر يُ     فقال ٕانْ فقال ٕانْ فقال ٕانْ فقال ٕانْ (...(...(...(...: ويف شأن هذا املوقف يقول القرآن الكرمي 

ن قبلهم ن قبلهم ن قبلهم ن قبلهم مِ مِ مِ مِ      ا�ينَ  ا�ينَ  ا�ينَ  ا�ينَ كذs ما ٔاَىت كذs ما ٔاَىت كذs ما ٔاَىت كذs ما ٔاَىت ((((: كدأب املكذبني يف لك العصور) 24/ (املدثر) ) ) ) البرشالبرشالبرشالبرش    قولُ قولُ قولُ قولُ 
: مه ا�ين ذكرمه هللا يف قوV هؤالء) 52/ (ا�ار�ت    ))))ٔاو جمنونٌ ٔاو جمنونٌ ٔاو جمنونٌ ٔاو جمنونٌ     وا ساحرٌ وا ساحرٌ وا ساحرٌ وا ساحرٌ ٕاّال قالُ ٕاّال قالُ ٕاّال قالُ ٕاّال قالُ     ن رسولٍ ن رسولٍ ن رسولٍ ن رسولٍ مِ مِ مِ مِ 

  .)2( /القمر) مسـمترٌ مسـمترٌ مسـمترٌ مسـمترٌ     وا حسرٌ وا حسرٌ وا حسرٌ وا حسرٌ عرضوا ويقولُ عرضوا ويقولُ عرضوا ويقولُ عرضوا ويقولُ يُ يُ يُ يُ     روا آيةً روا آيةً روا آيةً روا آيةً يَ يَ يَ يَ     وٕانْ وٕانْ وٕانْ وٕانْ ( 
من ذs ما و وعىل الرمغ من معارضهتم، وماكبرهتم ، فٕاّهنم راحوا يتسّمعون القرآن ّرسا ، 

نقL ابن أالثري يف البداية عن البهيقي أن ٔاH °ل ؤاH سفيان وأالخنس بن رشيق خرجوا 
، فأخذ لك مهنم  ببيته، وهو يصّيل يف الليل ) ص(ي¶ ليسمعوا القرآن من رسول هللا ل 
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ال يعمل Hالٓخر ، وملّا ٔاجفروا آنسحبوا ، جفمعهم الطريق، فتالوموا ،  واحد ولك. يسـمتع منه
، مث انرصفوا ، ؤاعادوا الكّرة ) ! ( ٔاتباعمكوقال بعضهم لبعض ال تعودوا حىت ال يرامك بعض 

.  öنية، وكذs يف لي¶ öلثة ، ويف لك واحدة حيدث مهنم ما حدث هلم يف أالوىل يف لي¶
  .)3(ال نربح حىت نتعاهد ٔان ال نعود ، فتعاهدوا عىل ذs : ؤاخريا قالوا 

وا ال تسمعوا لهذا القرآن وا ال تسمعوا لهذا القرآن وا ال تسمعوا لهذا القرآن وا ال تسمعوا لهذا القرآن وقال ا�ين كفرُ وقال ا�ين كفرُ وقال ا�ين كفرُ وقال ا�ين كفرُ ( ( ( ( : واسـمتّر هذا الفريق يف عناده وحجوده وماكبرته 
ومل تنفع فهيم موعظة ، وال ٔامثرت يف عقوهلم ) . 26/ (فصلت) ) ) ) لبونلبونلبونلبونغ غ غ غ ا فيه لعلّمك تَ ا فيه لعلّمك تَ ا فيه لعلّمك تَ ا فيه لعلّمك تَ وألغوْ وألغوْ وألغوْ وألغوْ 

ّجحة، وال ظهرت يف قلوهبم خشـية بل اشـتّدت قلوهبم ، وقويت شوكهتم ضّد املؤمنني ، 
Lبأن يقولوا مث ýنتقاص يف القرآن والرسول حتّدامه الوþفقال . وعندما ٔاكرثوا التّجرحي و

/ الطور)  ٕان اكنوا صادقني ٕان اكنوا صادقني ٕان اكنوا صادقني ٕان اكنوا صادقنيوا وا وا وا حبحبحبحبديث مثLِ ديث مثLِ ديث مثLِ ديث مثLِ فليأتُ فليأتُ فليأتُ فليأتُ . . . . ال يؤمنون ال يؤمنون ال يؤمنون ال يؤمنون م يقولون تقّوV بل م يقولون تقّوV بل م يقولون تقّوV بل م يقولون تقّوV بل ا� ا� ا� ا� : ( تعاىل 
أم أم أم أم ( ( ( ( : ، ولعجزمه ٔامام هذا التحّدي الّرصحي خفّف علهيم يف مقداره ، فقال) 34(، ) 33(

قُل فَاتوا بعِرش سور مثL مفرت�تٍوآدعوا من اسـتطعقُل فَاتوا بعِرش سور مثL مفرت�تٍوآدعوا من اسـتطعقُل فَاتوا بعِرش سور مثL مفرت�تٍوآدعوا من اسـتطعقُل فَاتوا بعِرش سور مثL مفرت�تٍوآدعوا من اسـتطعمتمتمتمت من دون هللا ٕان كن من دون هللا ٕان كن من دون هللا ٕان كن من دون هللا ٕان كنمتمتمتمت    . . . . يقولون آفرتاه يقولون آفرتاه يقولون آفرتاه يقولون آفرتاه 
يسـتطيعوا مغالبة التحّدي ، فطالهبم بسورة واحدة، ّمث  ، ولكّهنم مل) 13/ (هود ))))صادقنيصادقنيصادقنيصادقني

Vيف قو sوٕان كنوٕان كنوٕان كنوٕان كنمتمتمتمت يف ريب  يف ريب  يف ريب  يف ريب ممممممممّا نّزلنا عىل عبدّا نّزلنا عىل عبدّا نّزلنا عىل عبدّا نّزلنا عىل عبد���� فأتوا  فأتوا  فأتوا  فأتوا ( ( ( ( : حتّدامه بأّهنم لن يأتوا هبا ٔابدا ، وذ
 Lبسورة من مث Lبسورة من مث Lبسورة من مث Lوادعوا شهداءمك من دون هللا ٕان كنوادعوا شهداءمك من دون هللا ٕان كنوادعوا شهداءمك من دون هللا ٕان كنوادعوا شهداءمك من دون هللا ٕان كنمتمتمتمت صادقني ، فٕان مل تفعلوا ، ولن  صادقني ، فٕان مل تفعلوا ، ولن  صادقني ، فٕان مل تفعلوا ، ولن  صادقني ، فٕان مل تفعلوا ، ولن . . . . بسورة من مث

  ).24(،)23(البقرة  ))))قودها الناس واحلجارة أعّدت للاكفرينقودها الناس واحلجارة أعّدت للاكفرينقودها الناس واحلجارة أعّدت للاكفرينقودها الناس واحلجارة أعّدت للاكفرينتفعلوا، فاتّقوا النّار اليت و تفعلوا، فاتّقوا النّار اليت و تفعلوا، فاتّقوا النّار اليت و تفعلوا، فاتّقوا النّار اليت و 
ويف هناية هذا املساق اكشفهم بعجزمه، وبّني هلم ٔاّهنم ال يسـتطيعون ذs ، ولو اجمتعت 

قل قل قل قل : ( إالنس واجلّن ؛ ٔالنّه فوق طاقة البرش وطاقة اجلاّن، بل هو مّزنل من خالقهم مجيعا
هذا القرآن ، ال يأتون مبثL ، ولو اكن بعضهم هذا القرآن ، ال يأتون مبثL ، ولو اكن بعضهم هذا القرآن ، ال يأتون مبثL ، ولو اكن بعضهم هذا القرآن ، ال يأتون مبثL ، ولو اكن بعضهم     ا مبثلِ ا مبثلِ ا مبثلِ ا مبثلِ إالنس واجلّن عىل أن يأتو إالنس واجلّن عىل أن يأتو إالنس واجلّن عىل أن يأتو إالنس واجلّن عىل أن يأتو      اجمتعت اجمتعت اجمتعت اجمتعتللللنئنئنئِنئ ِ ِ ِ 

  ).88/(إالرساء) لبعض ظهريالبعض ظهريالبعض ظهريالبعض ظهريا
عند هذا احلّد خليق بنا ٔان نشري ٕاىل ٔاّن من العرب ٔافرادا حاولوا معارضة القرآن بنسج من 

سـيلمة بن حبيب ا�ي تنبّأ يف بين حنيفة Hلمة ، وأالسود أالسلوب خسيف ، مهنم م 
اخل ونقترص عىل ...وطليحة بن خوي� أالسدي) ¶ بن كعب ذو امخلاروهو عهب( العنيس 

يقول ...بعض «م مسـيلمة ٔالنه ٔاشهرمه ، فL «م عىل الضفدع ، والفيل واحلرث والشاة
والشاة ؤالواهنا ، ؤاجعهبا السود ؤالباهنا ، والشاة السوداء ، واللنب أالبيض ، ٕانّه ( : فهيا 
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  ).4) (، مفا لمك ال متجعونلعجب حمض ، وقد حّرم املذق
  
فيتلو قوV  ،ة اللفظ ٔاو من �حية املعىنهذا، Hلقرآن الكرمي من �حي) قارنٔان ي( للمسـمتعو 

�� لمك يف االٔنعام لعربًة ، نسقيمك  لمك يف االٔنعام لعربًة ، نسقيمك  لمك يف االٔنعام لعربًة ، نسقيمك  لمك يف االٔنعام لعربًة ، نسقيمك ممممممممّا يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا ّا يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا ّا يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا ّا يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا ( ( ( ( :تعاىل  وٕانوٕانوٕانوٕان��
ويعلّق اجلاحظ عىل .  تدليل ، و الفارق كبري وال حيتاج ٕاىل) 66/ (النحل ) ) ) ) للشاربنيللشاربنيللشاربنيللشاربني

ة عىل ذكرها ، ومل ساء ـوال ٔادري ما هّيج مسـيلم: " حديث مسـيلمة يف الضفدع فيقول 
  ؟) 5" (� ضفدع بنت ضفدعني : " رٔايه فهيا 

، وصدق برهانه ، ؤاذعنوا  بََيانه  القرآن ، وحسن بعض ٔارساراكن املسلمون قد ٔادركوا 
م يدعو ٕاىل التأليف يف وجوه إالجعاز ، حىت اختلط العرب V، وما اكن أالمر Hلنسـبة ٕالهي

بغريمه ، ووا°وا عقوال نشأت يف بيئات خمتلفة ، وتغّذت من فكر متباين ؛ �s صارت 
  .احلاجة ٔاكيدة ٕاىل مؤلفات تبّني وجوه إالجعاز ملن سأل من أالمم أالخرى 

( ي ٔابو عبيدة معمر بن املثىن وهكذا يظهر التأليف يف هذا اzال ، فيكتب الراوية اللغو  
ويف القرآن مثل ما يف ال¾م العريب من : " ، يقول فيه ) جماز القرآن: (كتابه) هــ209

فٕاذا قال جمازه كذا فٕانّه يعين معناه ٔاو تفسريه ٔاو ) . 6" (الغريب واملعاين و وجوه إالعراب ، 
وٕان يه ٕاّال مفاهمي . �يه غريبه ٔاو تقديره ، ٔاو تأويL ، فهـي لكامت لكها مبعىن واحد 

وعارصه اللغوي ٔابو زكر� الفّراء  .تطّورت بعده ، ومصطلحات حتّددت يف القرون املوالية 
وطرح ) نظم القرآن( كتابه ) هـ255(ووضع اجلاحظ ) معاين القرآن ( بكتابه ) هـ 207(

) هـ 276( تيبة النّاقد ابن ق أالديب كام ٔالّف ،فيه مساmٔ إالجعاز بيشء من اجلدل الفكري 
، وبّني فيه ٔاّن إالجعاز يف النظم ا�ي يتجّىل يف سـبك ) تأويل مشلك القرآن( اب ـكت

  ).7(أاللفاظ ، وّمضها بعضها ٕاىل بعض ، ويف املواءمة بيهنا وبني املعاين 
ويعّد القرن الّرابع الهجري عرص ازدهار العلوم العربية ، ونضجها واك%لها ، ونزوعها ٕاىل 

ص بعد ما اكن يغلب علهيا يشء من التّعممي ، وهو عرص الفصل بني العلوم التخصي
كذs، وحتديد مصطلحاهتا ، ودقّة مفاهميها ، وقد ظهرت كتب تعاجل مساmٔ إالجعاز القرآين 

  :ابتداء من هذا القرن نذكرها حسب الرتتيب الّزمين 
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 د الرابطيٕاجعاز القرآن يف نظمه وتأليفه ، ٔاليب عبد هللا محمد بن يزي -1

 ).هـ306(املعزتيل
 ).هــ316(نظم القرآن ، ٔاليب بكر عبد هللا بن ٔايب داود السجسـتاين  -2
 ).هــ322(ٔامحد بن سلن ) 8(نظم القرآن ٔاليب زيد البلخي  -3
محد بن عيل املعروف Hٕبن إالخشـيدي املعزتيل  -4 نظم القرآن ، ٔاليب بكر أ

 ).هــ326(
 ).هــ388(ٔامحد بن محمد بن ابراهمي اخلطايب كتاب بيان ٕاجعاز القرآن ٔاليب سلن  -5
 ).هــ386(النكت يف ٕاجعاز القرآن ٔاليب احلسن عيل بن عيىس الرماين   -6
 ).هــ403(ٕاجعاز القرآن ٔاليب محمد بن الطيّب بن جعفر الباقالين  -7
 ).هـ 471(الرساm الشافية يف إالجعاز ، ٔاليب بكر عبد القاهر اجلرجاين  -8

هورة لعلامء حتدثوا يف إالجعاز ، وبسطوا آراءمه فيه، وغريها هذه بعض املؤلفات املش 
القول الفصل يف : وعىل كرثهتا ، وتنوّع االٓراء فهيا مل يزمع ٔاحصاهبا ٔاّهنم قالوا .... كثري

 Vبقو sإالجعاز ، وهذا ابن رساقة يعرب عن ذ mٔاختلف ٔاهل العمل يف وجه : " مسا
رية لكّها حمكة وصواب ، وما بلغوا يف وجوه ٕاجعاز القرآن فذكروا يف ذs وجوها كث

  ) . 9" (ٕاجعازه جزءا واحدا من عرش معشاره 
، وقد  """"الرصفةالرصفةالرصفةالرصفة" " " " ولعّل املقام يسمح االٓن Hسـتعراض وجوه إالجعاز مبتدئني بفكرة 

شاعت هذه الفكرة يف البيئات العلمية Hٕسـنادها ٕاىل ٔايب ٕاحساق ٕابراهمي النّّظام 
" ف العرب عن معارضة القرآن مع قدرهتم علهيا ، فإالجعاز فزمع ٔاّن هللا رص ). هـ288(

فأّما التأليف والنظم فقد اكن جيوز ٔان يقدر عليه . هو ما فيه من أالخبار عن الغيوب 
وهبذا يقّرر النّظام ٔاّن ) . 10" (ٔاحد7ام فهيم  ، وعـجزٍ  العباد لوال ٔاّن هللا منعهم مبنعٍ 
ال بأمر خارج   ،ٔان يكون اليشء معجزا يف ذاته وأالصل.مناط إالجعاز ٔامر خارج عنه 

وقد خالفه علامء ). 11" (عن نفسه ّمما جعل رٔايه يف حمطّ الّرصفة حمطّ نقض وٕابطال 
mوعارضوه مؤكّدين ٔاّن ٕاجعاز القرآن يف  ،وهو معزتيل يرٔاس فرقة تنسب ٕاليه ،املعزت
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ٕاذ يقول ) . هـ255(حظ بالغته اليت تسمو عىل لك بالغة ؛ ويف مقّدمهتم تلميذه اجلا
فمل ٔادع فيه مساmٔ لرافيض وال حلدييث وال حلشوي وال لاكفر : " يف ٕاحدى مؤلفاته

مباد وال ملنافق مقموع ، وال ٔالحصاب النّظام ، وملن جنم بعد النّظام ّممن يزمع ٔاّن القرآن 
 mعّرض بيشء كام يت) . 12" (حّق وليس تأليفه حبّجة ، ؤانّه تزنيل وليس بربهان وال دال

اكن يظّن [...] ٕانّام اكن عيبه ا�ي ال يفارقه سوء ظنّه : " من النّقد ٔالسـتاذه ، فيقول 
الظّن  ، ّمث يقيس عليه ، وينىس ٔان بدء ٔامره اكن ظن=ا ، فٕاذا ٔاتقن ذs ، ؤايقن جزم 
عليه ، واكن «مه ٕاذا خرج خمرج الشهادة القاطعة ، مل يشّك السامع ٔانّه ٕانّام حىك 

s13" ( عن سامع ، قد ٔامتحنه ، ٔاو معاينة ، قد هبرته ذ.(  
كذs ٕاىل نقد فكرة النّظام مبّينا ٔانّه ال يصّح املطالبة ٕاّال ). هـ471(ويتعّرض اجلرجاين  

مبا يتصّور وجوده ، وما يدخل يف حّزي املمكن ، فٕاذا اكن العجز نقصاً� حدث هلم يف 
فٕاذا اكن أالمر كذs ، فمل تقم علهيم جحّة " : فصاحهتم من غري ٔان يشعروا به قيل هلم

يعرفوهنا ٔالنفسهم  ، ٔالنّه ال فرق بني ٔان ال يكونوا قد عدموا شيئا من الفصاحة اليت اكنوا
sعاء ٕاىل معارضته ، وبني ٔان يكونوا قد عدموا ذ�ّمث مل  ،قبل التحّدي Hلقرآن واّ

  ).14" (يعلموا ٔاّهنم قد عدموه 
ويف سـياق آية التحّدي ما يدّل عىل فساد هذا : " ويضيف اجلرجاين قائال

 ٕاّين قد جئتمك مبا[...]القول،وذs ٔانّه ال يقال عن الّيشء مينعه إالنسان بعد القدرة عليه 
إالنس واجلّن ٕاىل نرصتمك فيه ، وٕامنا  ىل مثL ، ولو احتشدمت V ودعومتال تقدروا ع

) . 15" (كنمت تسـتطيعونه ؤامنعمك ٕاّ�ه  ٕاّين ٔاعطيت ٔان ٔاحول بينمك وبني «م' : يقال 
ٕاّال ٕاجعاز  -ٕان اكنت –وهكذا يبدو ٔاّن القول Hلّرصفة يف غاية البعد والّهتافت ، مفا يه 

 اءٌ عجز يف نفسه ، وþكتفاء هبا انتفمن خارج النّص القرآين ، وا�ي عليه أالمر ٔانّه م
قائلني هبا ينترصون للعرب يف ٔاّهنم قوم وٕالغاء لفرصة املنافسة ، وBّٔن الzال þختيار ، 

ِمهمهم عىل فنون القوِل ، وإالجادة فهيا ، ولكّن املانع هو ٕارادة  بلغاء فصحاء ، ال تقرص
وما اكن العلامء ليكتفوا برواج فكرة الرصفة ٔاو . املعارضة  هللا ا�ي رصف مههم عن

المة ٔالفاظ القرآن من ، ولكّهنم عّددوا وجوه إالجعاز ، فقال بعضهم يف س تفنيدها
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إالجعاز ف اشـمتل عليه من النظم : العيوب ، اكلتعقيد وþسـتكراه ، وقال آخرون
الغريب ا´الف لنظم العرب يف مطالعه وفواصL ، وقالت طائفة يف خلوه من التناقض 

ن وهذا الرٔاي حس" وذهبت فئة ٕاىل ٔاّن إالجعاز فهيا مجيعا . واشـ%V عىل املعاين ا�قيقة
ٔالنّه الّصواب ، ولكّن ، ٔالنّه يدّل عىل ٔاّن ّلك وجه من ت¸ الوجوه ليس : يف ذاته ، ال

  :ٔان نرتّب ت¸ الوجوه اكلتّايل ، وميكن)16" (يف نفسه الوجه املتقبل 
القرآن معجز مبا فيه من إالخبار عن ٔاحوال أالمم املاضية ، وما اكن لرجل ٔاّيم نشأ  ::::أوالأوالأوالأوال

وم ، ٔان يمتكّن من معرفهتا Eام اكنت املصادر اليت تعضده يف زمع يف بيئة خالية من العل
  ).17(بعض املسترشقني 

  :ٕاجعاز القرآن يمكن يف أالخبار عن املغّيبات، وأالمور املسـتقبلّية كقوV تعاىل::::öنيـاöنيـاöنيـاöنيـا
 )    FFFF ، آملّ، آملّ، آملّ، آملّ، غغغغلبت الّروم ، يف ٔادلبت الّروم ، يف ٔادلبت الّروم ، يف ٔادلبت الّروم ، يف ٔادىنىنىنىن االٔرض ومه من بعد  االٔرض ومه من بعد  االٔرض ومه من بعد  االٔرض ومه من بعد غغغغللللهبهبهبهبم سـيغلبون يف بضع سـنني ، م سـيغلبون يف بضع سـنني ، م سـيغلبون يف بضع سـنني ، م سـيغلبون يف بضع سـنني

ينرص من يشاء ، وهو ينرص من يشاء ، وهو ينرص من يشاء ، وهو ينرص من يشاء ، وهو . . . . بل ومن بعد ، ويومبل ومن بعد ، ويومبل ومن بعد ، ويومبل ومن بعد ، ويومئئئئذ يفرح املؤمنون بنرص هللا ذ يفرح املؤمنون بنرص هللا ذ يفرح املؤمنون بنرص هللا ذ يفرح املؤمنون بنرص هللا أالمر من ق أالمر من ق أالمر من ق أالمر من ق 
، وقد ّجسل التّارخي انتصار الفرس عىل الّروم ، ومه ) 5 -1/ (الروم)  العزيز الّرحميالعزيز الّرحميالعزيز الّرحميالعزيز الّرحمي

فأخربمه القرآن . ففرح يومئذ املرشكون Hنتصار املرشكني مثلهم . ٔاهل كتاب ساموي 
 ٔاقّل من عرش سـنني ، وكذs اكن احلدث ، كام الكرمي بأّن الغلبة سـتعود للّروم يف

لقد صدق هللا رسوV الرلقد صدق هللا رسوV الرلقد صدق هللا رسوV الرلقد صدق هللا رسوV الرؤؤؤؤ� Hحلّق � Hحلّق � Hحلّق � Hحلّق ( وانتصارمه عىل قريش  ،ٔاخربمه عن دخول مكة 
فعمل فعمل فعمل فعمل . . . . لتدخلّن املسجد احلرام ٕان شاء هللا آمنني حملّقني رلتدخلّن املسجد احلرام ٕان شاء هللا آمنني حملّقني رلتدخلّن املسجد احلرام ٕان شاء هللا آمنني حملّقني رلتدخلّن املسجد احلرام ٕان شاء هللا آمنني حملّقني رؤؤؤؤوسمك ومقّرصين ال ختافون وسمك ومقّرصين ال ختافون وسمك ومقّرصين ال ختافون وسمك ومقّرصين ال ختافون 

كقوV تعاىل يف معركة بدر ، و ) 27/ (الفتح ) ما مل تعلموا جفعل من دون ذs فتحا قريباما مل تعلموا جفعل من دون ذs فتحا قريباما مل تعلموا جفعل من دون ذs فتحا قريباما مل تعلموا جفعل من دون ذs فتحا قريبا
وٕاذ يعدمك هللا ٕاحدى الّطائفتني أّهنا لمك وتوّدون أن وٕاذ يعدمك هللا ٕاحدى الّطائفتني أّهنا لمك وتوّدون أن وٕاذ يعدمك هللا ٕاحدى الّطائفتني أّهنا لمك وتوّدون أن وٕاذ يعدمك هللا ٕاحدى الّطائفتني أّهنا لمك وتوّدون أن غغغغري ذات الّشوكة تكون لمك ري ذات الّشوكة تكون لمك ري ذات الّشوكة تكون لمك ري ذات الّشوكة تكون لمك : ( 

  ).7/ (أالنفال ) ويريد هللا أن حيّق احلّق بويريد هللا أن حيّق احلّق بويريد هللا أن حيّق احلّق بويريد هللا أن حيّق احلّق بلكلكلكلكامته ويقطع دابر الاكفرينامته ويقطع دابر الاكفرينامته ويقطع دابر الاكفرينامته ويقطع دابر الاكفرين
اشـ%ل القرآن عىل حقائق كونّية اكحلديث عن الّسامء ، وأالرض ، والنّفس  :öلثاöلثاöلثاöلثا

أّن أّن أّن أّن     ا�ين كفرواا�ين كفرواا�ين كفرواا�ين كفروا    أو مل يرأو مل يرأو مل يرأو مل ير((((: : : : قال تعاىل قال تعاىل قال تعاىل قال تعاىل ... ... ... ... ن اجلنني ، والنّجوم، وأالهنار والبحار وتكوي
) أفال يؤمنونأفال يؤمنونأفال يؤمنونأفال يؤمنون    ý ٍّý ٍّý ٍّýٍّ     اكنتا رتقا ففتقتاهام، وجعلنا من املاء ّلك اكنتا رتقا ففتقتاهام، وجعلنا من املاء ّلك اكنتا رتقا ففتقتاهام، وجعلنا من املاء ّلك اكنتا رتقا ففتقتاهام، وجعلنا من املاء ّلك يشيشيشيشءٍ ءٍ ءٍ ءٍ وأالرض وأالرض وأالرض وأالرض الّسموات الّسموات الّسموات الّسموات 

 .) 30/ (أالنبياء 
عية ، إالجعاز مبا يف القرآن من التّرشيع يف خمتلف شؤون احلياة الفرديّة وþج% ::::رابعارابعارابعارابعا
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ومازالت آراء الفقهاء ؤاحاكEم اليت اسـتنبطوها من القرآن مرجعا ال ينضّب لرجال 
  ).18(القانون ٕاىل اليوم 

النظم البديع ا´الف لّلك نظم معهود يف لسان العرب ، وأالسلوب ا´الف مجليع ::::خامساخامساخامساخامسا
 العلامء يف ٔانّه وهذا ا�ي عليه ٔاكرث. ٔاساليهبم ، واجلزاm اليت ال تصّح من خملوق حبال 

  .معجز يف نفسه
يف  ما ذهب ٕاليه امجلهور يف ٔاّن ٕاجعاز القرآن يرجع ٕاىل ٔامر ذايت فيه ال ي الوجيهوالرٔاّ   

اخللق ٕاىل إالتيان  النّظم ا�ي جاء عىل منط ال يقدر، وأن التحّدي واقع يف )19( سواه
 Lفهو اختيار للّفظ ، واختيار للموضع .) 20(مبث .  
ٕاذ إالجعاز موجود ، الكرمييف ّلك سور القرآن  يوجدذكره من وجوه إالجعاز  ما سـبقٕان 
  .ال يقدر ٔاحد ٔان يأيت مبثلهاومعجزة بنفسها ،بصفهتا وحدة متاكم¶  ّلك سورة يف
اخلطايب ، : وسـنحاول ٔان خنّص ببعض ال¾م ٔاربعة من علامء إالجعاز ، ومه    

ٔالّهنا مدار نظرّ�ت : كّز عىل نظريّة النظمواجلرجاين ، ونر  ،والّرماين، و الباقالين
 .إالجعاز
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  )بيان ٕاجعــــــاز القــــرآنبيان ٕاجعــــــاز القــــرآنبيان ٕاجعــــــاز القــــرآنبيان ٕاجعــــــاز القــــرآن: ( وكتابـه ) 21( ااااخلخلخلخلطابــــيطابــــيطابــــيطابــــي:  :  :  :  ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

يبّني اخلطايب يف كتابه ٔاّن الناس ذهبوا يف موضوع إالجعاز مذاهب شـّىت ، ويرفض 
رسار إالجعاز ، ويقّرر ٔان بالغة فكرة الّرصفة ؤاخبار املسـتقبل ، وال يرتضهيا رشحا الٔ 

القرآن مجعت بني صفيت الضخامة والُعذوبة ، وهام عىل þنفراد يف نعومهتام اكملتضاّدين؛ 
s� وٕانّام صار القرآن معجزا؛ : " هبا ، يقول ص� ¶ خُ اكن اج%عهام يف نظم القرآن فَضي

املعاين من توحيد وحتليل ٔالنّه جاء بأفصح أاللفاظ يف ٔاحسن نظوم التأليف مضمنا ٔاّحص 
ومعلوم ٔاّن إالتيان مبثل هذه أالمور ، وامجلع بني ٔاشـتاهتا ، حىت تنتظم . ٕاخل ...وحترمي

، ويواصل حديثه يف البالغة اليت يه ممكن ) 22(وتتّسق ٔامر تعجز عنه قوى البرش 
س ٔاّهنا ال¾م ٔالفاظا متقاربة يف املعاين  حيسب ٔاكرث النّا يف إالجعاز عنده ، ذs ٔانّ 

َ  ، متساوية يف ٕافادة بيان مراد اخلطاب من ذs اقعد واجلس َ وب  ،عم وذs وذاكيل ون
: وال تقول . عرفُت َهللا : أالفعال ، فتقول  ٔالسامء ووحنوهام من احلروف وا ،ومن وعن

مته علمت هللا عدال ، وعل : علمت هللا ٕاّال ٔان تضيف ٕاليه صفة من الّصفات ، فتقول 
هو ٔان تألك مال ٔاخيك ظلام ، والبخل ما جيده البخيل يف نفسه من  والشحّ . قادرا 

، ّمث يورد كثريا من االٓ�ت الكرمية، ) 23(احلزازة عند ٕاHء احلّق ، وٕاخراجه من يده 
وحيلّل معانهيا ،ويكشف عن خفا�ها ، مبّينا الفروق بني لفظ وآخر قريب منه، 

، وّلك ذs ميكن ٔان يندرج حتت مبدأ والز�دات اليت حتصل للمعىن بز�دة اللّفظ 
 .þختيار
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  )النّكت يف ٕاجعـــــاز القــرآنالنّكت يف ٕاجعـــــاز القــرآنالنّكت يف ٕاجعـــــاز القــرآنالنّكت يف ٕاجعـــــاز القــرآن( وكتابه ) 24( الرمـــــــاينالرمـــــــاينالرمـــــــاينالرمـــــــاين:   öنيا

ترك املعارضة مع توافر : يرى الرماين ٔاّن وجوه إالجعاز تظهر يف سـبع °ات    
وأالخبار املسـتقبلّية ا�واعي، وشّدة احلاجة ، والتحّدي للاكفّة ، والّرصفة والبالغة ، 

ويركّز الرماين عىل البالغة فهـي عنده عىل ثالث . ونقض العادة ، وقياسه بلك معجز
  ).ما هو ٔاعالها وما هو ٔاد�ها و ما هو وسطها( طبقات 

ٔاحدهام بليغ : متلكامن  لبالغة ٕافهام املعىن ؛ ٔالنّه قد يفهم املعىنوليست ا: " يقول 
يضا بتحقيق اللّفظ عىل املعىن وهو غّث مسـتكره ، و�فر واالٓخر عّيي ، وال البالغة أ 

). 25" (وٕانّام البالغة ٕايصال املعىن ٕاىل القلب يف ٔاحسن صورة من اللّفظ . متلكّف 
والفواصل لتّشبيه ، وþسـتعارة ، والتالؤم، وا،إالجياز: والبالغة عرشة ٔاقسـام

ويذهب املؤلّف يعّدد . البيان وحسن  ،واملبالغة ،والتّضمني ،والتّصديق ،والتّجانس
عن  مي ، فيحلّلها حتليال دقيقا ينTوميثّل لها بآي القرآن الكر، ويرشSا  ،ٔاقسام البالغة

) ولمك يف القصاص حياةولمك يف القصاص حياةولمك يف القصاص حياةولمك يف القصاص حياة: ( مسـتوى ذويق رفيع ، وحتصيل معريف عظمي مهنا قوV تعاىل
البالغة وإالجياز ،  فبيهنام تفاوت يف" القتل ٔانفى للقتل" ويقابL بقوهلم ). 189/(البقرة

ٕاّن االٓية ٔاكرث يف الفائدة ، ؤاوجز يف العبارة ، ؤابعد من : وذs يظهر من ٔاربعة ٔاوجه
ٔاّما الكرثة يف الفائدة ففهيا لك . اللكفة بتكرير امجل¶ ، ؤاحسن تأليفا Hحلروف املتالمئة 

ل بذكر ، مهنا ٕاHنة العدوز�دة معان حسـنة" القتل ٔانفى للقتل: " ما يف قوهلم 
ّمث ٕاّن االٓية تتكّون من عرشة ٔاحرف ، ) . 26(، ومهنا ٕاHنة الغرض بذكر احلياة القصاص

والقول يتكّون من ٔاربعة عرش حرفا ، وHالٓية مواءمة بني أالصوات ، فاخلروج من 
ٔاعدل من اخلروج من الّالم ٕاىل اهلمزة، كذs اخلروج من الّصاد ٕاىل الّالم الفاء ٕاىل 

فٕان اكن أالّول بليغا حسـنا ، فٕاّن الثاين . اخلروج من أاللف ٕاىل الّالم احلاء ٔاعدل من 
/ مرمي  )واشـتعل الرأس شيبا واشـتعل الرأس شيبا واشـتعل الرأس شيبا واشـتعل الرأس شيبا ( :اىل ـوميثّل لالسـتعارة بقوV تع) 27(ٔابلغ ؤاحسن 

)4.(  
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شيب  –ؤاصل þشـتعال للنّار ، وهو يف هذا املوضع ٔابلغ ، وحقيقته كرثة الّشيب 
زايًدا رسيًعا يف þنتشار ، كام هو إالرساع يف اشـتعال ٕاّال ٔاّن الكرثة تزتايد ت - الّرٔاس
  .ويواصل متثيL ٔالقسام البالغة ، ّمث يعود ٕاىل ٔانواع إالجعاز أالخرى. النار

  
 )ٕاجعاز القــــرآنٕاجعاز القــــرآنٕاجعاز القــــرآنٕاجعاز القــــرآن: ( وكتابه )  28(  الباقالينالباقالينالباقالينالباقالين: : : : öلثاöلثاöلثاöلثا

  :يرى الباقالين ٔاّن مناط إالجعاز يف ثالث وجوه 
 .احلديث عن الغيوب -1
 .بار املاضينياحلديث عن ٔاخ  -2
القرآن بديع النّظم جعيب التأليف ، متناه يف البالغة ٕاىل احلّد ا�ي يعمل جعز اخللق  -3

عنه ، ويقّرر ٔاّن النّظم القرآين خيرج عن سائر «م العرب ونظوEم ، وّمما يزيد يف 
ه كوحدة ومج¶ ال تفصيال كنّص قّوة رٔايه اعتباره إالجعاز ينصّب عىل القرآن لكّ 

: اكمل V مزياته ، وصفاته اليت متّزيه عن ٔاقوال العرب ، وفنون «Eم ، يقول 
ليس إالجعاز يف نفس احلروف ، وٕانّام هو يف نظمها وٕاحاكم وصفها ، وليس "

وصفها ٔاكرث من وجودها متقّدمة ٔاو متأخرة ، ومرتتّبة يف الوجود ، وليس لها نظم 
وهو كتتابع احلراكت ، ووجود بعضها قبل بعض ، ووجود بعضها بعد  سواها ،

، وهو ال خيتلف عن غريه يف اعتبار إالجعاز يف احلديث عن املايض ) 29" (بعض 
 :واملسـتقبل ، وٕانّام يعّمق فكرة النّظم ويقّرر ٔاّن ٕاجعازها عىل عرشة وجوه 

ام «Eم ، وV ٕاّن نظم القرآن عىل ترصيف وجوهه خارج عن املعهود من نظ -1
ويعّد خروجه عن . ٔاسلوب خيتّص به ، ويمتّزي عن ٔاساليب ال¾م املعتاد 

ٔاساليب «Eم خروجا عن العادة ، فهو معجز هبذه اخلصوصّية اليت ترجع 
 ).30(ٕاىل مج¶ القرآن ، وحتصل يف مجيعه 

ليس للعرب «م مشـمتل عىل هذه الفصاحة ، والغرابة والتّرصف البديع ،  -2
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ملعاين اللّطيفة ، والفوائد الغزيرة ، واحلمك الكثرية ،والتّناسب يف البالغة ، وا
 ).31(والتّشابه يف الرباعة عىل هذا الّطول ، وعىل هذه القدرة 

ٕاّن جعيب نظمه ، وبديع تأليفه ، ال يتفاوت عىل ما ينرصف ٕاليه من الوجوه  -3
واحد يف حسن اليت ينرصف فهيا ، ويشـمتل علهيا ، وٕانّام هو عىل حّد 

 .النّظم، وبديع التأليف

ٕاّن «م الفصحاء يتفاوت تفاوZً بيّنا يف الفصل والوصل ، والعلّو والّزنول  -4
وغري ذs ، والقرآن عىل وجوهه الكثرية جيعل ا´تلف اكملؤتلف ، واملتباين 

 ).33(اكملتناسب ، وهذا ٔامر جعيب تظهر به البالغة ، وتبّني الفصاحة 
القرآن وقع موقعا يف البالغة خيرج عن عادة «م إالنس ، فهم  ٕاّن نظم-5

 L34(يعجزون عن إالتيان مبث.( 
ٕاّن ا�ي ينقسم عليه اخلطاب يف البسط وþختصار وامجلع والتفريق  -6

وþسـتعارة والتّرصحي ، والتجوز والتحقيق ، وحنو ذs من الوجوه اليت 
يتجاوز «Eم املعتاد  اذs ممّ توجد يف «Eم موجودة يف القرآن ، وّلك 

)35.( 
ٕاّن املعاين الّيت تضمّهنا يف ٔاصل وضع الّرشيعة ، وأالحاكم ،وþحتجاجات  -7

ٔاللفاظ البديعة ، وموافقة يف ٔاصل اّ�ين ، والرّد عىل امللحدين عىل ت¸ ا
 ).36(لبعض يف اللّفظ والرباعة ّمما يتعّذر عىل البرش وميتنع بعضها 

ّني فضL ورحجان فصاحته بأن تدّل منه اللكمة يف تضاعيف ٕاّن ال¾م يتب -8
«م ، فتأخذها أالسامع ، وتتشّوق ٕالهيا النّفوس اكلياقوتة يف واسطة العقد، 

 .ؤانت ترى اللكمة يف القرآن ، يمتثّل هبا يف تضاعيف «م كثري
وعرشون حرفا ، وعدد الّسور  مثانيةٕاّن احلروف اليت بين علهيا «م العرب  -9

اليت افتتح فهيا بذكر احلروف مثان وعرشون سورة ، ومج¶ ما ذكر من هذه 
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احلروف يف ٔاوائل الّسور من حروف املعجم نصف امجل¶ ، وهو ٔاربعة عرش 
حرفا ليدّل املذكور عىل غريه ، وليعرفوا ٔاّن هذا ال¾م منتظم من احلروف 

 .   ) 37(اليت ينظمون هبا «Eم  
خارج عن الوحيش املسـتكره، و الغريب املستنكر،  ٕانه سهل  سبيL، فهو  - 10

و عن الصنعة املتلكفة، و جعL فريبا ٕاىل أالفهام، يبادر معناه لفظه ٕاىل 
القلب، و يسابق املغزى عبارته ٕاىل النفس، ورمغ ذs ممتنع املطلب، عسري 

 .)  38(املتناول 
ن بصريا Hللّغة ٔان يكو - يك يدرك ٔارسار إالجعاز –ويرى ٔانّه ينبغي لٕالنسان " 

خبريا بفنون القول ، ممتكّنًا ، نقّادة ، جييد التّميزي بني أالساليب ، ولت¸ 
" اخلربة ٔاصولها من إالملام الواسع Hلعربّية ، والّشعر مع املوهبة اخلاّصة الفطنة

)39.(  
وهذا مهنج جديد يف دراسة إالجعاز جيمع بني مذهب البالغّيني ، ومذهب 

، وذs يقّربنا ) 40" (أالثر القرآين يف النّقد" ظم برؤية قواEا اخلطايب يف النّ 
  من اجلرجاين
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 ) الرسالـة الشافيـة يف إالجعـــــــازالرسالـة الشافيـة يف إالجعـــــــازالرسالـة الشافيـة يف إالجعـــــــازالرسالـة الشافيـة يف إالجعـــــــاز( و كتابه  ) 41(اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
  

يتحدث اجلرجاين عن جعز العرب املعارصين لزمان الوý ، و يتحدث عن ٔاقوال العرب   
ال فداللهتا من حيث اكن املتعارف من عادات الناس ٔاال يسلموا ٔاما أالحو . حني التحدي

خلصوEم الفضي¶، و مه جييدون سبيال ٕاىل دفعها، و يطيل يف هذه املساmٔ مستشهدا مبا 
فكيف جيوز ٔان يظهر : " يقول .هو مألوف يف þج%ع، و معروف يف ٔاقوال الشعـــــراء 

و أالنفة و امحلية، . فس أالبية و اهلمم العليةيف مصمي العرب ، و يف مثل قريش ذوي أالن
من يدعي النبوة و خيرب ٔانه مبعوث من هللا تعاىل ٕاىل اخللق اكفة، و ٔانه بشري Hجلنة، و 

جحيت قرآن """": ه، و ٔانه خامت النبيني، و يقول يعة تقدمنذير Hلنار ، و ٔانه نسخ لك رش 
فاظه، و تفهمون معانيه، ٕاال ٔانمك ال عريب مبني، مزنل عّيل من رّب العاملني ، تعرفون ٔال

تقدرون عىل ٔان تأتوا مبثL، و ال بعرش سور منه، و ال بسورة واحدة، و لو °دمت °دمك، 
و اجمتع معمك اجلّن وإالنس ، مث ال تدعومه نفوسهم ٕاىل ٔان يعارضوه، و يّبينوا رسفه يف 

  .   )42(" دعواه 
و من هنا ينهتـي ... ة بن ربيعة ، و حديث عتبيث الوليد بن املغريةو يروي من أالقوال حد

 ýٕاىل القطع بأن القرآن معجز، �قض للعادة، و يتعرض يف سـياق «مه ٕاىل بعض النوا
يف امليدان أالديب، و يسعى ٕاىل ٕاثبات حقيقة إالجعاز، ٔام من °ة بالغة ال¾م و نظمه 

        ) .) .) .) .دالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعاز((((فقد جاء هبا  يف كتابه العظمي 
و معلوم ٔان املعول يف دليل إالجعاز عىل النظم، و معلوم . لنا دليل خاص بهو سـيكون 

كذs ٔان ليس ا�ليل يف اzيء بنظم مل يوجد من قبل فقط، و حمال ٔان يكون معهم، و 
بني ٔايدهيم نظم يعرفونه من حاV ٔانه مسار يف الرشف نظم القرآن ، مث ال يذكرونه، و ال 

بعد حديثنا عن بعض ٔاعالم  و ال يساور� شكّ .    )43()ص(حيتجون به عىل النيب 
ٔان العلامء تو°وا ٕاىل النظم Hعتباره ٔاقوى وجوه إالجعاز، و ما النظم ٕاال رضب مع . إالجعاز

  .تأليف ال¾م، و خيتلف من مسـتوى ٕاىل ٔاخر، و به حيصل التفاضل بني ٔانواع ال¾م 
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و طويل؛ ٔالنه قد خصص كتابه ٕان احلديث عن نظرية النظم  �ى اجلرجاين متشعب  
لهذه النظرية، حماوال جتاوز االٓراء السابقة عليه، حموال تلّمس طريق "  دالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعاز"

إالجعاز يف القرآن الكرمي، معّددا الوجوه املمكنة، رافضا ٔان تكون يف أاللفاظ ٔاو يف إاليقاع 
ٕاال ٔان يكون يف  مل يبقوٕاذأامتنع ذs فهيا، ... ٔاو يف إالعراب، و حىت يف ٔافصح اللغات 

  . النظم و التأليف
    ، آبلعي ماءك، و � سامءُ ، آبلعي ماءك، و � سامءُ ، آبلعي ماءك، و � سامءُ ، آبلعي ماءك، و � سامءُ � أرُض � أرُض � أرُض � أرُض : : : : و قيلو قيلو قيلو قيل( ( ( ( : فكرت يف قوV تعاىل  أاال يهبرك إالجعاز ٕاذ

بعدا للقوم بعدا للقوم بعدا للقوم بعدا للقوم : : : : يضيضيضيض أالمر، و اسـتوت عىل اجلودي، و قيل أالمر، و اسـتوت عىل اجلودي، و قيل أالمر، و اسـتوت عىل اجلودي، و قيل أالمر، و اسـتوت عىل اجلودي، و قيلأقلعي، و غيض املاء، و قُ أقلعي، و غيض املاء، و قُ أقلعي، و غيض املاء، و قُ أقلعي، و غيض املاء، و قُ 
القاهرة ، ٕاال ٔالمر يرجع ما وجدت من املزية الظاهرة ، و الفضي¶ .   44/ هود  ))))الظاملنيالظاملنيالظاملنيالظاملني

ٕاىل ارتباط هذه اللكم ، بعضها ببعض، و ٕان مل يعرف  لها احلسن و الرشف ٕاال من حيث 
هبا ٕاىل آخرها، و ٔان  القت أالوىل Hلثانية و الثالثة Hلرابعة ، و هكذا ٕاىل ٔان تسـتقر

  . ) 44(ما بيهنا، و حصل من مجموعها   الفضل نتاجئ
  
إالجعاز يمكن يف النظم، و ينفي نفيا قاطعا ٔان  ٔانّ  ٕاىل ية املطافو يقرر اجلرجاين يف هنا 

إالعراب ا�ي يرمس حصة  ن ف يسمى مبنت اللغة مما طريقُه املعجم ، و ال ف طريقهُ يكو
و . النغم وإاليقاع؛ ٔالن الشعر رشيكه يف ذs  كيب يف ال¾م ، و ال يف ما طريقهُ الرت 

ن ٔان يكون ف هو مشرتك بني مجيع الناطقني Hللغة الواحدة حتصيل رٔايه ٔان إالجعاز ال ميك
الرواية و احلفظ، و ليس الرواية و الفكر ا�ي يعول  مفا اكن هبذه املثابة اكنت طريقهُ  ،

 Hعليه كثريا يف نظرية النظم اليت يه حمور إالجعاز ، و أاللفاظ ال تفيد حىت تؤلف رض
للممتكن القدير ا�ي يدرك الفروق بني املعاين،  خاصا من التأليف، و ال يأيت ذs ٕاال

فيقّدر لها وجوهها من النظم، و ٕان يه ٕاال معاين النحو، و ٔاوضاعه ، و ٔاوضاعه ، و 
، و ت¸ أالوضاع النحوية يه =قوانينه، و يه تتجاوز الرتكيب املألوف ، و المنط العادي 
  .ية ٕاال حبسب املوضع اليت بتفاضل هبا «م عىل «م، فليس من فضل، و ال مز 

و ٔاعمل ٔان ليس النّظم ٕاال ٔان تضع «مك الوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو، و تعمل عىل " 
قوانينه، و ٔاصوV، و تعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عهنا ، و حتفظ الرسوم ، اليت 
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نظر رمست s، فال ختّل بيشء مهنا ذs ٔان ال نعمل شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ي 
و تصويب رٔايه ٔان املعاين عبارة عن املادة أالولية، و .    )45(" من وجوه لك Hب و فروقه

تفسريا �s يقارن بني ال¾م، و مادة الصائغ، فهو يصنع من ا�هب ٔاو الفضة خامتا، و 
حنن حنمك عىل اخلامت من �حية التصوير و الصوغ، و ليس عىل املادة اليت صنع مهنا ذهبا 

و ملا اكن .   )46(" ٔامنا الشعر صياغة، و رضب من التصوير: " القائل هؤاو ليس . ةٔاو فض
، و ما )ٔاو بني صائغني( التفضل يف التشكيل وجب إالقرار مببدٔا التفاوت بني «مني 

يكون التفاضل يف سالمة أاللفاظ من اخلطاء، و ال من اللحن، فذاك حّد ٔادىن ينبغي أن 
كن الفضل بيهنام يكون من �حية ٔان ٔاحدهام قد اسـمتر عىل يتوافر يف الرتكيب، و ل

الصواب، و مل يسـمتّر االٓخر ، و ال يكون هذا تفاضال يف إالعراب، و لكن تراك V يف 
مفا من يشء اضطر ٕاليه العرب يف «Eم ٕاال    )47(يشء، و اسـتعامال V يف يشء آخر، 

التصور يدعو ٕاىل اجلرجاين ٔان يكون من هذا . اكنوا حياولون به و°ا من وجوه املعىن 
التفاضل عىل أساس اخلروج عن منط ال¾م املألوف ، و التأليف العادي يف الرتكيب ، و 

و Hع%د معانيه اخلفية يتحقق التفاضل بني «م و . هذا هو العدول عن مقتىض الظاهر 
اليت يه سـنام )   48(ة «م، و Hت لزاما عىل ال¾م املعجز ٔان يمتّزي Hلصياغة املتفردّ 

ار؛ ٔالنه مظهر ال ٕاذا اكن مبنيا عىل مبدٔا þختيو لن يكون النظم يف ال¾م ممتّزيا إ . النظم
Eام  ال¾م ا�ي ال ياكد يقف عند حدٍّ  طبيعي، و هو يعمتد عىل قاعدة  التفاوت يف

ر ّحص أن يسمى تقاربت الصور، فٕاذا بلغ أالثر درجة من المتزي ال يلحقه فهيا ٔاي ٔاثر آخ
  . 4/مرمي ) و آشـتعل الرأس شيباو آشـتعل الرأس شيباو آشـتعل الرأس شيباو آشـتعل الرأس شيبا: ( و من دقيق ذs، و خفيه قوV تعاىل   ) 49(معجزا 

و لكن بأن يس¸ Hل¾م طريق  ،و ال جامV مبجرد þسـتعارة ،فليست روعة هذا ال¾م
ما يسـند الفعل فيه ٕاىل ما هو بسببه، فريفع به عىل إالسـناد، و يؤيت �Hي الفعل V يف 

اشـتعل : منصوH بعده، مبينا أن ذs إالسـناد ٕاىل ذs أالول، و لو قال " الشيبالشيبالشيبالشيب"ملعىنا
ملا بقيت V ت¸ املزية، و �هب جامل  ،شيب الرٔاس، ٔاو اشـتعل الشيب يف الرٔاس 

و ّمع مجلته حىت مل يبق من ، النظم فيه، و �هب معىن الشمول ا�ي قد شاع فيه 
ٔاال ترى  12/القمر) و جفّرو جفّرو جفّرو جفّر���� أالرض عيو أالرض عيو أالرض عيو أالرض عيو����: (  تعاىل وVو مثل هذا النظم ق .السواد يشء 
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sاشـتعل البيت �را، فلو غريت الرتتيب، و ٔامهلت عالقات النظم فهيام ملا بقى . ٕاىل قو
  .املعىن أالول 

ٕان الفكرة اليت يلّح علهيا اجلرجاين ٕاحلاحا شديدا تتعدى المنط التعبريي املألوف، و ال تقف 
، و ال يشغلها املعىن أالصيل ، ٕامنا يه منفذ حلرية املتلكم يف عن حدود حصة الرتكيب 

اختيار ٔادواته التعبريية، و العدول هبا ّمعا درج عليه املتلكمون يف حديهثم العادي خللق 
طاقات حية يف التصوير و الصياغة و أالسلوب ، و ت¸ مزية إالجعاز، و امتياز املتلكم ، 

فرتضه علامء اللغة؛ االتشكيل اللغوي املألوف ، ٔاو ا�ي فٕاذا اسـتطاع املتلكم ٔان يتجاوز 
اكن V ٔان يترصف يف التعريف و التنكري و التقدمي و التأخري يف ال¾م لكه، و يف احلذف 
و التكرار و إالضامر ، و إالظهار، فيضع ّ« من ذs ماكنه، و يسـتعمL عىل الصحة و 

 V 50(عىل ما ينبغي (  .  
لغوية صارمة ٕاىل حّد ما، و لكهنا تتيح قدرا من احلرية للمتلكم، و من هنا تبدو القوانني ال

اكنت للمتلكم مندوحة يف ٔان يترصف يف جمال ذs الفضاء الطليق، كام جيوز V ٔان خيتار 
الكيفيات املناسـبة ل¾مه حسب أالغراض اليت يؤEا، و املعاين اليت يقصدها، فL ٔان 

غناء ٕاىل اسـتغناء و ديد، و من شـيوع ٕاىل ختصيص، و من إ ينتقل ب¾مه مع مشول ٕاىل حت
  .الظواهر اللغوية  منٕاىل غري ذs  ، من اتساع ٕاىل اخزتال

اسـتطعنا ٔان  نّدعي ٔاننّا هذه املفاحتة ال نزمع ٔاننا وضعنا ٔايدينا عىل موطن إالجعاز، و الختامال 
غلب عىل معلنا الو°ة  و ٕاذا اكن لٕالجعاز وجوه عّدة فٕانه .هندئ من روع النفس الّسؤول
َ اللغوية Hعتبارها ميدان þه% ما زال الباب مفتوحا ´تلف : قولم و التخصص، و�s ن

و ٕانه لهو . جماالت التخصص لتشارك يف مدارسة القرآن الكرمي، و بيان ما فيه من ٕاجعاز
 ! إالجعاز اكمجلال يدرك، و ال يعلّل
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        ــــعــــعــــعــــعراجــــــراجــــــراجــــــراجــــــاملاملاملاملهـوامــــــــــش و هـوامــــــــــش و هـوامــــــــــش و هـوامــــــــــش و ال ال ال ال 
  
1.  Vهذه قصة مشهورة رواها كثري من املؤلفني ، وّمما تفّطن ٕاليه هذا الّرجل قو : 

  ...)عّزمك فٕان تصبه العرب فقد كفيمتوه بغريمك ، وٕان يظهر عىل العرب مفلكه ملكمك ، وعّزةُ ( 
  . 210، ص  16وهناية أالرب للنويري ج 99، من  1ينظر ، سرية ابن هشام ، ج

يد شـيخ .2  .9،  8ون ، إالجعاز يف نظم القرآن، صمحمود السـّ
 . 181، ص  4، ج 511، ص  3والبحر احمليط ، ج 10،  9م، ن ، ص  .3
. مزج اللّنب Hملاء : املذق . 175مصطفى صادق الّرافعي ، ٕاجعاز القرآن ، ص  .4

 .اللّنب يرشب عىل التّمر: واzع
 .175م ، ن ، ص .5
 .8جماز القرآن ، ص .6
للللهيم عىل سواءهيم عىل سواءهيم عىل سواءهيم عىل سواء: (  لو ٔاردت ٔان تنقل قوV تعاىل .7  ).وٕاّما ختافّن من قوم خيانة فآنبذ ٕاوٕاّما ختافّن من قوم خيانة فآنبذ ٕاوٕاّما ختافّن من قوم خيانة فآنبذ ٕاوٕاّما ختافّن من قوم خيانة فآنبذ ٕا

مل تسـتطع ٔان تأيت هبذه أاللفاظ مؤّدية ِللمْعىن ا�ي ٔاودعته حىت .  53/ أالنفال 
ٕان اكن بينك : تبسط مجموعهتا ، وتصل مقطوعَهتا ، وتظهر مسـتورها ، فتقول

قد نقضت ما وبني قوم هدنة وعهد، خففت مهنم خيانة ونقضا ، فلعلمهم ٔانّك 
تأويل . رشطت هلم ، وآذهنم احلرب لتكون ٔانت ومه يف العمل Hلنّقض عىل الّسواء 

  .21مشلك القرآن ، ص
تلكم ٔابو زيد البلخي يف القرآن ب¾م لطيف ودقيق ، واكن فاضال يذهب يف رأي  .8

  .148، ص 1الفلسفة، معجم أالدHء ، 
 .155الّرافعي ، ٕاجعاز القرآن ، ص .9

 .225، ص 1الت إالسالميّني ، جأالشعري ، مقا .10
 .144م، ن ،ص  .11
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 .148جحج النبّوة ، ص  .12
 .168، ص  1اجلاحظ ، احليوان ، ج .13
 .147الرساm الشافية ، ص  .14
 .148م، ن ص  .15
 .148،  147الّرافعي ، ٕاجعاز القرآن ، ص  .16
زامعني ٔاّن " نظرية املصادر انظرية املصادر انظرية املصادر انظرية املصادر احملحملحملحملمت¶ مت¶ مت¶ مت¶ " يطلق املسترشقون عىل ٔاخبار أالوليني  .17

ينظر ا�كتور ٔامحد جحازي . فد اسـتقى معلوماته من البرش ) ص(رسول إالسالم 
 .87السقّاء ٕاجعاز القرآن ، ص 

فقد قّرر يف هنايته اعتبار  1938 "الهايالهايالهايالهاي" من ذs املؤمتر القانوين ا�ي عقد يف  .18
ومن ذs مؤمتر احملامني . الّرشيعة إالسالميّة مصدرا من مصادر التّرشيع العاّم 

نة نفسها  "الهايالهايالهايالهاي"اّ�ويل يف  دوm ، فقد  53وشاركت فيه . ا�ي عقد يف السـّ
ومن ذs . قّرر املؤمترون يف هنايته تبّين اّ�راسة املقارنة للتّرشيع إالساليم العظمي

وقّرر ٔاّن الفقه إالساليم ذو قمية  1951املؤمتر احلقويق ا�ي عقد يف Hريس 
ينظر ا�كتور . ياة احلديثةترشيعّية ، وهو يسـتجيب مبذاهبه ٕاىل مجيع مطالب احل 

ويف املؤمتر الطّيب .  24، 23محمد السـّيد شـيخون ، إالجعاز يف نظم القرآن ، ص 
يدا طلب املؤمترون حمك الرشيعة إالسالميّة   1993بعنّابة عام  اخلاص مبرض السـّ

 .يف ا´الطة اجلنسـّية
ءة، وٕاّن ٔاعاله ملمثر ، ٕاّن لقوV لَحالوة ، وٕاّن عليه لطال: "قال فيه الوليد بن مغرية  .19

بدران ٔابو العينني بدران ، . د". ؤاسفL ملغدق ، وٕانّه ليعلو ، وال يُعىل عليه 
 .52دراسات حول القرآن ، ص

20.  mيوطي ٔانّه قد اختلف يف القدر املعجز من القرآن ، فذهب بعض املعزت ونقل السـّ
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از بسورة طوي¶ اكنت ٔاو يتعلّق إالجع: وقال القايض . ٕاىل ٔانّه متعلّق جبميع القرآن 
 ..."...."...."....".فاتوا بسورةفاتوا بسورةفاتوا بسورةفاتوا بسورة"""": قصرية استنادا ٕاىل ظاهر قوV تعاىل 

بست من ( هو محمّد بن محمّد بن ٕابراهمي اخلطايب البسـيت ) هـ388-319(  اخلطايب .21
ٔاديب لغوي وحمّدث ، كتب كثريا ، وخباّصة يف الفقه واحلديث تتلمذ ) بالد اكبل

العمل ٕاىل البرصة وبغداد واحلجاز ، ؤاقام مبكّة  رحل يف طلب. عىل فقهاء الّشافعية 
زمنا ، ّمث عاد ٕاىل خراسان ، ومكث يف نيسابور ، وانهتـى به املطاف ٕاىل سبت 

ثالث رسائل يف ٕاجعاز " وُطبع كتابه هذا حتت عنوان . مسقط رٔاسه حيث توّيف 
 .حتقيق خلف هللا وزغلول سالم ، طبعة دار املعارف" القرآن

 .27،  14إالجعاز ، ص  ثالث رسائل يف .22
العمل ضّده اجلهل، واملعرفة ضّدها : ويكرث من ذكر الفروق بني أاللفاظ مثال  .23

ويقال قعد الّرجل عن قيام، . النّكرة، وامحلد ضّده ا�ّم، والّشكر ضّده الكفر
ينظر ثالث رسائل يف إالجعاز . وجلس عن جضعة ومسعت منك وعنك حديث

اّ�كتورة عائشة عبد الرحامن املتعلّقة Hلتّفسري  وقريبا مهنا دراسة. 30، 29ص 
 .البياين للقرآن ، وهو مهنج ٔاسـتاذها ٔامني اخلوين

هو ٔابو احلسن عيل بن عيىس بن عيل بن عبد هللا ، ) هــ 384 – 296( الّرماين  .24
وابن الّرساج ) 316(و� ببغداد ، وتلقّى العمل عن ٔاعالم العربّية مهنم الزجاج 

وأخذ عمل ال¾م ومذهب þعزتال عىل شـيخه ابن ) 321( يد وابن در ) 316(
واكن الّرماين ذكّيا عاملا زاهدا ورعًا ) هـ326(أالخشـيد ، وهو ٔابو بكر بن عيل 

وطبع كتابه مضن ثالث رسائل يف . مولًعا Hللّغة والنّحو ، ومن علامء þعزتال 
 .طبعة دار املعارف . إالجعاز 

 .75ص  ثالث رسائل يف إالجعاز ، .25
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 .78م ، ن ص .  27 .26
بن الطيّب بن محمّد بن جعفر القايض أبو بكر الباقالين ، ) 403 -340( محمّد هو  .28

 و� Hلبرصة، وتلقّى العلوم هبا ، وانتقل ٕاىل بغداد ، واكن تلميذا خملصا لٔالشعري،
ٔاداة وقد اّختذ الباقالين عمل النّظر وال¾م . وٕاليه انهتت ر�سة املالكيّني يف وقته 

لّ�فاع عن عقيدته ، ومذهب ٔاهل السـنّة عاّمة ضّد الّطاعنني واملنحرفني من 
ٕاجعاز : ودافع عن القرآن الكرمي بكتابني .  احلشويّة والّرافضة ، ؤاهل اّ���ت

يُنظر ، نكت . القرآن ، þنتصار لنقل القرآن، وطبع كتاب ٕاجعاز القرآن مراًرا 
  .1971محمّد زغلول سالم þنتصار لنقل القرآن، حتقيق 

 .126الباقالين ، التّمهيد ،  .29
 .35الباقالين ، ٕاجعاز القرآن ، ص  .30
 .36م ، ن ص  .31
 .36م ، ن ص  .32
 .37م ، ن ص  .33
 .38م ، ن ، ص  .34
 .42م ، ن ، ص  .35
 .42م ، ن ص  .36
لبعض املعارصين نظريّة يف إالجعاز العددي ، عدد السور وعدد االٓ�ت وعدد  .37

 ).19(داد احلسابّية تنقسم عىل العدد احلروف وّلك مجموعة من  أالع
 .46الباقالين ، ٕاجعاز القرآن ، ص  .38
 .26الباقالين ، نكت þنتصار لنقل القرآن ، ص  .39
نشأ هذا النوع من النقد يف ظّل اّ�راسات القرآنية ، وميثLّ جامعة مهنم االٓمدي ،  .40

لتّحليل H –من حيث الّشلك  –ويأخذ هذا املهنج... والقايض اجلرجاين واملؤلف



 أالولالعدد                                                                         ر ــــيات ا´بحول  
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اّ�قيق لبعض االöٓر الفنيّة الّرائعة عند العرب كخطب النّيب والّصحابة وفصحاء 
العرب ، وخيتار معلّقة امرئ القيس وينهتـي من ت¸ اّ�راسة النّقدية ٕاىل مجموعة 

 .27نكت þنتصار ، ص . من أالصول الفنّية يف النّقد 
ن شافعّيا ، ومتلكّام شعرّ� ، ٔاخذ اك) هــ471(...هو ٔابو بكر عبد القاهر اجلرجاين  .41

ابن ٔاخت ( أالدب والنّقد عىل القايض اجلرجاين ، والنّحو عىل ٔايب احلسن محمّد 
، لغوي ؤاديب و�ثر ، ومن مؤلّفاته الّرساm الّشافية يف ) ٔايب عيل الفاريس

وقد  .إالجعاز، والعوامل املائة يف النّحو ، واشـهتر بدالئل إالجعاز ؤارسار البالغة 
 .تفّوق يف ٕابراز فكرة النّظم

 .120اجلرجاين ، الّرساm الثّانية يف إالجعاز ، ص  .42
 .134،  133م، ن ، ص  .43
 .37، 36اجلرجاين ، دالئل إالجعاز ،ص  .44
 .404،  301،  300،  282،  64م، ن ، ص  .45
 .198،  196م ، س ، ص  .46
 .306اّ�الئل ،ص  .47
 .99رب ، ص ٕاحسانعّباس ، Zرخي النّقد أالديب عند الع. د .48
þختيار �جت عىل ٔاساس قاعدة التّامثل واملشاهبة ، "  426م ، س ، ص  .49

ينظر رومان �كبسون ، قضا� الّشعريّة ترمجة محمّد ' "واملغايرة والّرتادف والّطباق 
 .33، ص  881الوّيل ومبارك حنون ، دار تويقال ، للنّرش املغرب ، ط 

  .65اّ�الئل ، ص  .50

  


