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 األستاذ  محمد بن سعيد

2020 

 في القرآن الكريم البياني اإلعجاز

   مفهومه :

 : الصرفةب اإلعجاز

رد الشيء عن وجهه ، : وهي  بفتح الفاء والالم وسكون العين -:على وزن فعلة الصرفة لغة

صرفها عنه . قال  يقال: صرفه يصرفه ، صرفا ، فانصرف ،وصارف نفسه عن الشيء :
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 )صرف هللا قلوبهم-انصرفوا الشيء  .. وقوله تعالى :  -أي: رجعوا عن المكان . . . ، وقيل :

 1... فانصرف على فعلهم ، وصرفت الرجل عني  مجازاةهم هللا أضلّ  (

 أن هللا صرف همم العرب عن معارضة القرآن ،هي الصرفة ف:  الصطالح أما من حيث

ت لمعجزاعاقهم أمر خارجي ، فصار معجزة كسائر اوأ واإلتيان بمثله وكانت في مقدورهم ،

يان حقيقة ما رفة في بوقد اختلف القائلون بالصّ  . ولو لم يصرفهم عن ذلك ، لجاءوا بمثله ، 

حاء ن فصحال بي-ألجل إثبات التحدي  -رفة ، فقالوا : إن هللا سبحانهيقصده هؤالء بالصّ 

 د األمور الثالثة التالية:بمثل القرآن بأح اإلتيانالعرب وبلغائهم ، وبين 

نفسهم أ، وجدوا في  أرادوا ذلك، فكلما القرآن  عارضة موهممهم عن  قرائحهم صرف-1 - 

 يفضعفا يصرفهم عن منازلته في حلبة المعارضة ، ولم يكن ذلك ومانعا وعجزا صارفا 

ة عن روف، غير أن الدواعي والهمم صارت مص -في نظرهم  - لهذا األمر  للتّصدّيقدرتهم 

 .االلتفات لهذا األمر 

افية كا ، وكانت العلوم التي كانت العرب مالكة لها ومتجهزة به -سبحانه  -هللا  سلبهم - 2 . 

 يما بعداولوا فحلحاولوا ذلك وقد ، ولوال هذا السلب   -في نظرهم  -لإلتيان بما يشاكل القرآن

 النّبّوة .عا ين ادّ ذوفشلوا كقول مسيلمة الكذّاب وسجاح اللّ 

وأفحمهم أسلوب القرآن الكريم إنهم كانوا قادرين على المعارضة ، ولكن هللا منعهم  --3

فأصبح الفصيح فيهم بكيئا مفحما .   فإذا أنزل هللا سورة التّوبة نظر بعضهم إلى بعض 

أُنِزلَْت  َوإِذَا َما   ))حيث يقول فيها هللا تعالى :    وانصرفوامفحمين عاجزين  . بكاء

ُ قُلُوبَُهم بِأَنَُّهْم قَ  ْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُواْ َصَرَف َّللاَّ ْوٌم ُسوَرةٌ نََّظَر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض َهْل يََراُكم ّمِ

ُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلمُ ؛  الَّ يَْفَقُهون ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِت ْؤِمِنيَن لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ّمِ

ِحيمٌ  ُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش  ؛ َرُؤوٌف رَّ فَإِن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي َّللاَّ

 2((   اْلعَِظيمِ 

يعتبر القرآن الكريم المعجزة األولى التي أتى بها النّبّي  محمد صلى هللا عليه وسلّم  

 ال تنتهي  وال تبلى وصالحة في كّل زمان ومكان . ،فهي خالدة ومستمّرة

وقد تحدّى هللا سبحانه وتعالى العرب والعجم في القرآن الكريم على أن يأتوا بمثله أو  

بما يشبهه . . وما يزال هذا التّحدّي قائما ، سواء كان هذا اإلعجاز  في البيان أم في العلم . 

َمعَِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَن يَأْتُواْ بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن الَ يَأْتُوَن قُل لَّئِِن اْجتَ يقول عّز وجّل : ))  

                                                           

للطباعة بالقاهرة؛ الجزء : سليمان أبو شادي ومجدي فتحي الّسيّد؛دار التوفيقية  ابن منظور ؛ لسان العرب؛تحقيق- 1

 ،مادة صرف 353السابع ،ص 

 29-28-27سورة التّوبة .آيات :  - 2
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. فهو معجز في ألفاظه وفي معانيه وفي تراكيبه 3((  بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا

فها الغموض وتراكيبه يكتن الممّل ومعانيه ال وفي نظمه . . ألّن ألفاظه ال تتكّرر ذلك التكرار

مسبوكة سبكا بحيث ال تقديم وال تأخير إالّ بإحكام ،وإذا تقدّم متأّخر فلحكمة ،إّما للتنبيه أو 

هو باب كثير الفوائد جّم المحاسن،واسع التّصّرف،بعيد الغاية،ال  ))ألهّميته أو لتوكيد معناه و

ى شعرا يروقك مسمعه،ويلطف يزال يفتّر لك  عن بديعة ،ويفضي بك إلى لطيفة،وال تزال نر

لديك موقعه،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ،أن قدّم فيه الشيء،وحّول اللّفظ عن 

 . 4(( مكان إلى مكان.

وتكمن جماليات ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه في تلك الدّقّة في التعبير الفنّي وفي ذلك  

تبدال لى اسعلفظ آخر ، وليس ألحد القدرة اإلبداع الفريد من نوعه بحيث ال يأخذ افظ مكان 

ما  وهو لفظ بلفظ كأنّما صنعت ألفاظه ونسجت على قدر المعنى المطلوب إيصاله وتبليغه؛

 ينفي وجود مترادفات في القرآن الكريم .

وأّما من حيث الّصوت واإليقاع فإّن الفصيح الخبير في قواعد اللغة العربية ال يملك  

أو زد  ))ا النوع من الموسيقى في ترتيله وتجويده . . يقول عّز وجّل : نفسه عن التأثّر بهذ

. وقد جاء الوليد بن المغيرة إلى 5 ((  عليه ورتّل القرآن ترتيال ؛ إنّا سنلقي عليك قوال ثقيال 

وهللا لقد سمعت )) النّبّي محمد صلى هللا عليه وسلّم فقرأ عليه القرآن فقال واصفا القرآن  : 

ا ما هو من كالم اإلنس وال من كالم الجّن ، وإ،ّن له لحالوة ، وإّن أعاله لمثمر ، منه كالم

 6(( وإّن أسفله لمغدق ، وإنّه ليعلو وال يعلى عليه ، وما هو بقول بشر .

نظرية  ر إلىالذي سبق عبد القاهر الجرجاني في الزمن فإنّه يشي القاضي عبد الجبّاروأّما 

وإنما  ي ذاتهاوف  النظم التي عرفناها مع عبد القاهر وبناء على ذلك نرى أّن ال تتميّز  بذاتها

ة للفظتتجدّد معانيها بضم بعضها إلى بعض إلنتاج المعاني والدالالت .وإذا انفردت ا

الّ ها إلا  وانحصر ت داللتها وضعفت قّوتها ، وال معنى وانعزلت عن أخواتها ضاق معناه

 داخل الّسيّاق الذي يشّكله توالي األلفاظ.  

                                                           

: الزركشي ،بدر الدّين محمد بن عبد هللا ؛ البرهان في علوم القرآن؛تحقيق: أحمد بن  . وينظر88سورة اإلسراء.آية  - 3

 ي ()حديثه عن التّحدّ  77،ص 1ج 2015؛1علي ؛دار الغذ الجديد؛ القاهرة؛ ط
؛  2000عبد القاهر الجرجاني ؛ دالئل اإلعجاز ؛قراءة وتعليق/ محمود محمد شاكر؛مكتبة األسرة ،القاهرة ؛سنة  - 4

 106ص

  4،5:  سورة المزّمل .اآلية - 5
الوليد بن المغيرة  هو أحد سادة العرب ورؤسائها وكان يطلق عليه ريحانة قريش وفيه نزلت في حقه آيات من سورة  - 6

ّم مهيدا ؛ ثت له تالمدثّر ، حيث يقول تعالى: )) ذرني ومن خلقت وحيدا ؛ وجعلت له ماالممدودا ؛ وبنين شهودا ؛ ومّهد

؛ ثّم نظر ؛  كيف قّدر ّم قتلثيطمع أن أزيد ؛ كالّ إنه كان آلياتنا عنيدا ؛ سأرهقه صعودا ؛ إنّه فّكر وقّدر ؛فقتل كيف قّدر ؛ 

.ينظر: تفسير ابن  24 -11سورة المدثّر .آليات: ((     استكبر؛ فقال إن هذا إالّ سحر يؤثر .ثّم عبس وبسر ؛ ثّم أدبر و

 كثير وتفسير القرطبي
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واعلم أن الفصاحة ال تظهر في أفراد الكالم، وإنما تظهر في الكالم بالضّم على  )) : يقول

أن طريقة مخصوصة، وال بدّ مع الضّم أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة 

تكون بالمواضعة التي تتناول الضّم، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون 

بالموقع، وليس لهذه األقسام الثالثة رابع؛ ألنه إما أن تعتبر فيه الكلمة، أو حركاتها، أو 

 7((. . . موقعها

 معجزة القرآن : 

محمد صلى  بالخاّصة بالنّبيّ عن بقية المعجزات األخرى  القرآن الكريمتختلف معجزة  

مستمّرة تتجدّد في كّل حين  8هللا عليه وسلّم ، ألّن هذه المعجزة شملت الثّقلين اإلنس والجنّ 

وفي كّل وقت . . وما يزال علماء العالم يكتشفون أنواعا من اإلعجاز العلمي في كّل 

 المجاالت ومختلف الحقول . .

ي أن فان  رب الذين اشتهروا بالبالغة وفصاحة اللسلقد بدأ اإلعجاز بتحدّي المشركين الع

شاعر ه ون وأنّ الجنيأتوا بمثله .وأحّسوا بالعجز فراحوا يتّهمون الّرسول صلى هللا عليه وسلّم ب

 وابنه وما أتى به من قرآن إنما هو سحر  حيث يفّرق بين األب ساحر كذّابوأنه  مجنون

 وبين الّسيّد وعبده . .

وقال المشركون عن القرآن الكريم إنّه قول مفترى ، فتحدّاهم هللا عّز وجّل وطلب منهم أن  

يأتوا بسور مفتريات. .كأنّه يقول لهم : إذا كان محمد قد افترى عليكم وأتى بقرآن كذب فأتوا 

بسور مفتريات كذبا أبضا إن كنتم صادقين ، ألنّهم وكانوا يظنّون أّن بالغتهم وفصاحتهم 

أم يقولون افتراه قل  فأتوا  )) يدهم في نظم قول يشبه القرآن الكريم . بقول عّز وجّل : تف

   . 9((   بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقين

                              

 44سورة هود. آية 

الماء  غيضو أقلعي ماءك ويا سماء  ابلعييا أرض  قيلو))    بسم هللا الرحمن الرحيم

 .10((  للقوم الّظالمين بعدا قيلعلى الجودي و استوتاألمر و قضيو

 قيل –ي قض  - غيض  - قيل) للمجهولمبنية  أربعة أفعال ماضية:  تتشّكل من  هندسة اآلية

(  بعدا) ومصدر لفعل محذوف(  استوت) وفعل مضارع( ، أقلعي – ابلعيوفعلي أمر )(،  
                                                           

بن أحمد الهمذاني األسد آبادي شيخ المعتزلة؛ المغني في أبواب التوحيد  عبد الجبّارقاضي القضاة أبو الحسين - 7

 ؛ الجزء الّسابع ) القرآن( . 2011: خضر محمد نبها؛دار الكتب العلمية، بيروت؛سنة  والعدل؛تحقيق
الثقافية ينظر الباقالّني،أبو بكر محمد بن الّطيّب؛إعجاز القرآن؛تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر؛مؤّسسة الكتب - 8

 31،ص 4،بيروت؛ط

 13:  سورة هود .آية -  9

 44سورة هود .آية -  10
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يفيد الحاضر والمستقبل معا ويفيد الديمومة ومعناه نزلت عليكم اللعنة وأبعدتم عن رحمة  وهو

 .هللا أبد الدّهر

أرض :  .داء ن: الواو استئنافية .قيل: فعل ماض مبني للمجهول .الياء:أداة  من حيث اإلعراب

ذف لى حمنادى نكرة مقصودة مبنّي على الّضّم في محّل نصب . ابلعي : فعل أمر مبنّي ع

 اف .النون.والياء : ضمير متّصل في محّل رفع فاعل. ماءك : مفعول به منصوب وهو مض

 والكاف ك مضاف إليه.

)  .طفة .  ا عاأقلعي(  : اإلعراب نفسه ،مثل ) يا أرض ابلعي ( إالّ أّن الواو هن )ويا سماء

الواو مر ( :غيض : مثل : قيل .الماء : نائب الفاعل مرفوع . . ) وقضي األ –وغيض الماء ( 

الفتح  على عاطفة . ) قضي األمر(  :  مثل :  )غيض الماء ( . . ) استوت (:فعل ماض مبنيّ 

لفاعل ضمير . . وا اكنةاأللف المحذوفة اللتقاء الّساكنين . والتّاء : تاء التأنيث الس المقدّر على

واو . . ال وت (مستتر  تقديره  : الّسفينة . و) على الجودي( : جار ومجرور متعلّق بــ ) است

ل طلق لفعول معاطفة .و) قيل ( : مثل األولى . . ) بعدا للقوم الّظالمين ( : ) بعدا(: مفع

بعدا ( )در  حذوف أي ابعدوا أو بعدوا على الدعاء . ) للقوم (: جار ومجرور متعلّق بالمصم

 . . ) الّظالمين ( نعت للقوم مجرور وعالمة الجّر الياء .

ائب نّل رفع ي محجملة )قيل . . . ( : ال محّل لها استئنافية . . وجملة ) يا أرض . . . ( : ف

 الفاعل .

ع فر في محلّ  . (: : ال محّل لها جواب النّداء . . وجملة ) يا سماء . . وجملة ) ابلعي . . . (

ني . اء الثالنّدامعطوفة على جملة ) يا أرض ( . . وجملة ) أقلعي . . . ( : ال محّل لها جواب 

. (  قيل . .جملة )ستئنافية  . . و ال محّل لها معطوفة على اال . وجملة ) وغيض الماء . . .( :

ع نائب محّل رف في وجملة )بعدا . . . ( : ستئنافية. و ال محّل لها معطوفة على اال :الثانية 

 الفاعل .

بلغت من أسرار اإلعجاز غايتها، وحوت من بدائع  ))إنّها :  اآلية عن هذه  يقول القاسمي

الفرائد نهايتها، وقد اهتم علماء البيان بإيضاح تحب من لطائفها، ومن أوسعهم مجاالً في 

مضمار معارفها اإلمام السكاكي فقد أطال وأطاب في كتابه المفتاح، وتلطف في البيان 

   باب بعرف مبتدئه ومسك ختامهبألطف من نسيم الصباح، ونحن نورده بتمامه لنعطر األل
))11 

                                                           

القاسمي ، جمال الّدين محمد ؛ تفسير القاسمي المسّمى محاسن التأويل ؛ضبطه وصّحح حواشيه:محمد باسل عيون  - 11

 244، ص 2؛ج منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية ،بيروت الّسود؛
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اء على الّسموفقد وّجه هللا خطابه لألرض  الدراسة البالغيةوأما من حيث  الدراسة البالغية

شبّه ، والم امدةسبيل االستعارة والكناية فأمرهما على أنّهما عاقلين وهما أعظم مخلوقاته الج

لموصوف امور ّق والباطل ؛ وهذا المأبه هو ذلك المخلوق العاقل العجيب الذي يميّز بين الح

هما ولنداء  غة اهو الذي ال يتأتّى منه العصيان . . والقرينة أنه توّجه إليهما بالخطاب وبصي

 –لجامد ير اغللعاقل المميّز . . واستعار منه عملية  ) البلع ( الذي هو من صفات المخلوق 

 . -سواء كان إنسانا أم حيوانا 

  : القاسمي لقويوما يتصل بها ف كناية ستعارة وا منعلم البيان،  دراسة اآلية من حيث أما و

إنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى: أردنا أن نرد ما انفجر من األرض إلى بطنها )) 

فارتد، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض، وأن 

هو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فقضي، وأن نسوي السفينة على نقضي أمر نوح، و

الجودي فاستوت، وأبقينا الظلمة غرقى، بنى الكالم على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي ال 

العصيان، وتشبيه تكوين المراد باألمر الجازم النافذ في تكوين  -لكمال هيبته-يتأتى منه 

العظيم، وأن السماوات واألرض وهذه األجرام العظام تابعة  المقصود، تصويراً القتداره

  إلرادته، إيجاداً وعدماً، ولمشيئته تغييراً وتبديالً كأنها عقالء مميزون قد عرفوه حق معرفته

 ))12. 

ريع السّ  ومن روائع الّصور البيانية لعملية ) بلع الماء ( لدى األرض وبذلك االنحدار 

ة العاقل وقاتة لألرض . وهو تشبيه البلع هنا بما يوجد عند المخلوالغوص في األعماق البعيد

ه ل وكأنّ لنزووغير العاقلة ) اإلنسان والحيوان (؛ وأّما تكليف الّسماء بتوقيف المطر عن ا

مر من ء بأيريد أن يظهر نوعا من الجاذبية المعكوسة وهو رجوع المطر إلى أصله في الّسما

 هللا .

األرض والّسماء بما ينادى به الحيوان المميّز  على  نداء ))يقول جار هللا الّزمخشري :   

 -و -يا أرض –لفظ التّخصيص واإلقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله 

 أقلعي ))و  ((ابلعي ماءك  ))ثم أمرهما بما يؤمر  به أهل التمييز  والعقل من قوله :  –يا سماء 

أن الّسموات واألرض وهذه األجرام  العظام منقادة .  عن الداللة على االقتدار العظيم  ((

لتكوينه فيما يشاء غير ممتنعة عليه كأنّها عقالء مميّزون قد عرفوا عظمته وجالله وثوابه 

وعقابه وقدرته كّل على مقدور . وتبيّنوا تحتّم طاعته عليهم وانقيّادهم له  وهم يهابونه  

التوقف دون االمتثال له والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث، فكلما ويفزعون من 

                                                           

 243، ص 2ج الّسابق،المصدر  - 12
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نشف واإلقالع ال. والبلع عبارة عن ءيرد عليهم أمره كان المأمور به مفعوال ال حبس وال إبطا

 .   13 (( من غاضه إذا نقصه( مساك ... )وغيض الماء اإل

من ولّسالم ليه اعر هللا فيها ونهى ونّجى فيها نوحا وأّما هذا األمر هو تلك القّصة التي أم

 . وأغرق الكافرينمعه 

فَدََعا َربَّهُ ؛  َكذََّبْت قَْبلَُهْم َقْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجرَ   ))يقول عّز وجّل : 

 . وقضي األمر أنّهم كانوا من المغرقين . 14(( أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصرْ 

وقضي األمر وأنجز ما وعد هللا نوحا من هالك  ))ويواصل الّزمخشري كالمه قائال : 

أمره )واستوت(، واستقرت السفينة )على الجودي( وهو جبل بالموصل )وقيل بعدا( يقال: 

وما نحو ذلك، لذلك اختص بعد بعدا وبعدا: إذا أرادو البعد البعيد من حيث الهالك والموت 

بدعاء السوء، ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للداللة على الجالل والكبرياء، وأن 

تلك االمور العظام ال تكون إال بفعل فاعل قادر وتكويني مكون قاهر وإن فاعلها فاعل واحد 

 .  15 (( ال يشارك في أفعاله

هو تنفيذ القضاء وتطبيق العدل و"استوت على  أما السيد قطب فيرى أن قضاء األمر إنما

الجودي" إنما هو رسو السفينة واستقرارها على جبل الجودي، بينما يرى فاضل السمرائي 

أن اإلستواء كان على سطح الجبل وليس قمته، وأما فيما يخص الدعاء في آخر اآلية )بعدا 

بعدا لهم من رحمة هللا فقد لعنوا، من الحياة فقد ذهبوا، ولهم للقوم الظالمين( يقول: "بعدا 

لهم أي بعدا  ، و  16 (( وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا وما عادوا يستحقون ذكرا وال ذكرى

 هالكا وخسرانا 

 :اإلعجاز عند عبد القاهر الجرجاني  

يتميز الجرجاني عن كل من القاضي عبد الجبار وأبي بكر الباقالني باعتماده على الذوق 

والفطرة النقية الصافية التي مكنته من استكشاف آفاق جديدة من معاني اإلعجاز لم  البياني

يدركها من كتبوا في اإلعجاز في إطار مقاييسهم المنطقية ومعاييرهم الكالمية ونظرتهم 

الفلسفية، فاإلعجاز يدرك بالعقل من خالل مقاييسه الثابتة ويدرك بالفطرة والذوق من خالل 

                                                           
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار ؛ الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر-  13

 المعرفة، بيروت، 

 .271، ص 2ت، دط، مجلد .د                               

 10،  09سورة القمر .آية :  - 14
 272 - 271ص ص ، 2المصدر السابق، مجلد -  15
 .1879، ص 4، مجلد 1986، 12سيد قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، ط  -  16
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 .لية في النص القرآنياكتشاف آفاق جما

واعتبر )المالءمة بين األلفاظ(، هي أساس الفضيلة في البيان العربي،فاللفظة ال تستمد مكانتها من 

ذاتها،ولو كانت كذلك لتساوى الكتاب واألدباء في مكانتهم،ولكن يقع التفاضل بين هؤالء بحسب قدرتهم 

الكلمة الواحدة قد تكون حسنة في موضع ومستقبحة في على إيجاد التالؤم بين اللفظة واللفظة التي تليها، ف

موضع آخر، مقبولة في عبارة ومرفوضة في عبارة أخرى، وفرق الجرجاني بين حروف منظومة وكلم 

منظومة، فنظم الحروف تواليها في النطق ونظم الكلم مراعاة المعاني في النظم وترتيبها بطريقة مالئمة 

اغة والبناء والوشي والتحبير، بحيث يكون الوضع والترتيب خاضعا ومعبرة، كالنسج والتأليف والصي

 .لمعايير وأقيسة ومرجحات بحيث لو تم استبدال هذا الترتيب بغيره لما صح النظم ولما استقام أمره

 :في شرح ذلك وقال

حيث فقد اتضح إذن اتضاحا ال يدع للشك مجاال أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة وال من 

هي كلم مفردة،وأن األلفاظ تثبت لها الفضيلة وخالفها في مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه 

ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ،ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها 

 .بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر

في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت  والفائدة  : وقال بعد ذلك

ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل وكيف يتصور أن 

وأنه  يقصد به إلى توالي األلفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض،

 .نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير

أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما ال يعترضه الشك أن ال نظم في  واعلم  )) : وأكد هذا المعنى بقوله

الكلم وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما ال 

 17(.) عاقل وال يخفى على أحد من الناس يجهله

 

 هوامش :

 13-12-11-10-9سورة القمر .آيات:-
َواَب فَفَتَْحنَا أَبْ  ؛ (10)َعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصرْ فَدَ ؛   (9) َكذَّبَْت قَْبلَُهْم َقْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجرَ }-

ْنَهِمرٍ  السََّماء بَِماء مُّ
ْرنَا األَْرَض ُعيُونًا َفاْلتَقَى اْلَماء َعلَى أَ  ؛ (11)  . { (13)َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدُسرٍ ؛   (12)ْمٍر قَْد قُِدرَ َوفَجَّ

نَّا َواِحًدا  ؛(23)  َكذَّبَْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ }إلى أن يقول :    ْكُر َعلَْيِه  ؛(24)  نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَِّفي َضالٍل َوُسعُرٍ فَقَالُوا أَبََشًرا ّمِ أَُؤْلِقَي الذِّ

ِن اْلَكذَّاُب األَِشرُ  ؛(25)  ِمن بَْينِنَا بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشرٌ  أشر بالكسر يأشر أشرا فهو أشر وأشران ،  18.{( 26) َسيَْعلَُموَن َغًدا مَّ

ابن قتيبة الدينوري؛  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني؛تصحيح:  ينظر:. وقوم أشارى مثل سكران وسكارى

 34،ص 1(؛دار النهضة الحديثة بيروت؛ج  F.KRENMOW-1872-1953المستشرق سالم الكرنكوى )

َو َكذَّاٌب هُ  لْ بَ }  فقالوا: والمقصود بهذا الكالم الصادر من ثمود لنبيهم صالح، تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر،

والنشاط .  روالتجبّ  المرح ر علينا من غير استحقاق . واألشرأي: ليس كما يدعيه وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّ  أَِشٌر {

 . البالي ما قيذي ال األشر ال . وقيل :وقيل : إنه المتعدي إلى منزلة ال يستحقها  . يقال : فرس أشر إذا كان مرحا نشيطا

                                                           

 2000 ؛قراءة وتعليق/ محمود محمد شاكر؛مكتبة األسرة ،القاهرة ؛سنة عبد القاهر الجرجاني ؛ دالئل اإلعجاز ؛ - 17
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-F.KRENMOWقتيبة الدينوري؛  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني؛تصحيح: المستشرق سالم الكرنكوى )ابن 

 34،ص 1(؛دار النهضة الحديثة بيروت؛ج  1872-1953

ةً لَُهْم } فِتْنَ أجمعين، كفيهمما ي  فأرسل هللا الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم، آية من آيات هللا، ونعمة يحتلبون من ضرعها

 أو ارتقب هل يحل بهم، تقب ماأي: اصبر على دعوتك إياهم، وار } فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر { أي: اختبارا منه لهم وامتحانا {

 يؤمنون أو يكفرون؟

رهان في الزركشي : الب - 6 . ( مادة صرف. 328/صفحة  7ج –ابن منظور : لسان العرب - 5 / 127 .سورة التوبة 

  93/ص  2ج  -علوما القرآن

     4 .118/ ص  2ج - -تقان في علوما القرآن والسيوطي: اإل .
} فِتْنَةً لَُهْم  أجمعين، كفيهمما ي  فأرسل هللا الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم، آية من آيات هللا، ونعمة يحتلبون من ضرعها

 أو ارتقب هل يحل بهم، تقب ماأي: اصبر على دعوتك إياهم، وار } فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر { اناأي: اختبارا منه لهم وامتح {

 يؤمنون أو يكفرون؟

رهان في الزركشي : الب - 6 . ( مادة صرف. 328/صفحة  7ج –ابن منظور : لسان العرب - 5 / 127 .سورة التوبة 

  93/ص  2ج  -علوما القرآن

 

 المصادر والمراجع :

 ؛قافية لكتب الثاّسسة الباقالّني،أبو بكر محمد بن الّطيّب؛إعجاز القرآن؛تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر؛مؤ -

 ،4بيروت؛ط                                      

ب في أبوا ؛ المغنيقاضي القضاة أبو الحسين بن أحمد الهمذاني األسد آبادي شيخ المعتزلة،  عبد الجبّار -

 التوحيد 

؛ الجزء  2011وت؛سنة : خضر محمد نبها؛دار الكتب العلمية، بير والعدل؛تحقيق                             

 الّسابع ) القرآن( .

لقاهرة سرة ،اعبد القاهر ؛ دالئل اإلعجاز ؛قراءة وتعليق/ محمود محمد شاكر؛مكتبة األ ،الجرجاني  -

 2000؛سنة 

:محمد واشيهالقاسمي ، جمال الدّين محمد ؛ تفسير القاسمي المسّمى محاسن التأويل ؛ضبطه وصّحح ح -

 باسل 

الكتب العلمية ،بيروت  عيون الّسود؛ منشورات محمد علي بيضون،دار                                         

 ،2؛ج

 رنكوى )م الكابن قتيبة الدينوري؛  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني؛تصحيح: المستشرق سال -1

                                            F.KRENMOW-1872-1953  حديثة (؛دار النهضة ال

 ،1بيروت؛ج

 ،.4، مجلد 1986، 12في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، ط  ؛ سيد ، قطب -

في  قاويلالزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األ - 2

 وجوه التأويل، 

 ، 2د دار المعرفة، بيروت،  د .ت، دط، مجل                                              

جديد؛ الغذ ال ي ؛دارحقيق: أحمد بن علبدر الدّين محمد بن عبد هللا ؛ البرهان في علوم القرآن؛ت الزركشي ،

 القاهرة؛ 

 1ج 2015؛1ط                                                

؛سنة 4ئر؛ طالصابوني ، محمد علّي ؛روائع البيان في تفسير آليات األحكام ؛مكتبة رحاب بالجزا  -4

1990 
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