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All Arab scholars, since the day when the first revelation was revealed, have 

agreed that Qur’an is a major source of Ījāz. They probably carried out a lot of 

studies regarding this phenomenon from a lot of its micro and macro 

theological, ritual, syntactical, morphological and stylistics based aspects. They 

pointed out in detail why Qur’an is a dissimilar and totally unalike Text. Why 

Qur’an is completely a matchless Text to its all other sisters. On this very initial 

point of view, there are many studies that have firmly been done by many 

different scholars having speciality and full command over Arabic language and 

its discourse. In this study, the debate on this topic would be held scholarly 

around three major figures. Their opinions had a lot of multi-dimensional 

aspects in Arabic Rhetoric (stylistics). Therefore all dynamic theories in 

connection with Qur’anic ījāz and Arabic Rhetoric that got attention of later 

scholars were exclusively based on them. 1) Khaṭṭābī’ gives more attention to 

singular utterance; word. 2) Abd Al-Qāhir intends to draw out Qur’anic Ījāz 

through its compositional discourse under the well-known title ‘Naẓm’, even he 

authored the subject ‘Dalā’il-ul-Ījāz’. 3) QāziAbd Al-Jabbar considers the word 

as a constituent of Ījāz along with many others. The following study goes to 

discuss all said scholarly opinions in detail.  
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م بلٌ مً ال٘ماٛ ياًخه، ومً الُػل نهاًخه، ومً الشٍغ طعوجه في  الٓغآن الٍ٘غ

الهىاضغ الثالزت التي ًخٙىن منها ال٘الم، وهي اللُل و اإلاهنى والىكم، َألُاف جدؿم بأنلى 

غة وياًت الصحت، وأْىي البراَحن  صعحاث الُطاخت والجؼالت والهظوبت، ومهاهُه جدؿم بالَى

                                                           
*

ؼ اللًت الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها   بالجامهت ؤلاؾالمُت أؾخاط مؿانض، بٙلُت اللًت الهغبُت، وميؿٔ مٖغ

 باٖؿخان. –الهاإلاُت ئؾالم آباص 
 باٖؿخان. –أؾخاط مخهاون، بٙلُت اللًت الهغبُت بالجامهت ؤلاؾالمُت الهاإلاُت، ئؾالم آباص  **
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ابي: "وئهما  في ؤلاْىام، وهكمه
َّ
ىة الؿبٚ وشضة الخالؤم والاحؿاّ، ْاٛ الخؿ ًدؿم باإلاٙاهت ْو

حهظع نلى البشغ ؤلاجُان بمثله ألمىعمنها: أن نلمهم ال ًدُـ بجمُو أؾماء اللًت الهغبُت 

وبألُاف التي هي قغوٍ اإلاهاوي والهىامل، وال جضٕع أَهامهم حمُو مهاوي ألاشُاء اإلادمىلت 

تهم الؾدُُاء حمُو وحٍى الىكىم التي بها ًٙىن اةخالَها نلى جلٚ ألالُاف، و  ال ج٘مل مهَغ

واعجباؽ بهػها ببهؼ، وئهما ًٓىم ال٘الم بهظٍ ألاشُاء الثالزت: لُل خامل، ومهنى به ْاةم، 

 وعباؽ لهما هاقم.

وئطا جأملذ الٓغآن وحضث َظٍ ألامىع مىه في ياًت الشٍغ والُػُلت ختى ال جغي  

أَصح وال أحٛؼ وال أنظب مً ألُاقه، وال جغي هكما أخؿً جألُُا وأشض شِئا مً ألالُاف 

جالؤما وحشاٖال مً هكمه، وأما اإلاهاوي َالزُاء نلى طي نٓل أنها هي التي حشهض لها الهٓٛى 

بالخٓضم في أبىابها والترقي ئلى أنلى صعحاث مً وهىتها وضُاتها، َخُهم آلان وانلم أن الٓغآن 

 أصح اإلاهاوي ئهما ضاع معجؼا، أله
ً
ه حاء بأَصح ألالُاف في أخؿً هكىم الخألُِ مػمىا

 1......... ومهلىم أن ؤلاجُان بمثل َظٍ ألامىع ختى جيخكم وجدؿٔ أمغ حعجؼ نىه ْىي البشغ.

ابي ٖشِ َُه نً الهىاضغ الثالزت التي ًخٙىن  
َّ
طٖغث َظا الىظ مو ؾىله، ألن الخؿ

م، وبّحن أن الحؿً واإلاٍؼت في ال٘الم جٙىن ببلىى ياًت الُػل منها ال٘الم، وهي اللُل اإلاهنى والىك

ظا مخدٓٔ في باليت الٓغآن، ألن مجزله ؾبداهه وحهالى  ونهاًت ال٘ماٛ في َظٍ الهىاضغ مجخمهت، َو

ؿخدُل نلى البشغ ؤلاجُان بمثل الٓغآن لٓطىع نلمهم، ونضم  ْض أخاؽ بٙل ش يء نلما، َو

 ئخاؾتهم بهظٍ الهىاضغ الثالزت. 

م لها هطِب مً ؤلاعجاػ، بل ئهه حهل  ابي أن اللُكت في الٓغآن الٍ٘غ
َّ
غع الخؿ ْو

مً أَم الهىاضغ التي جخٙىن منها  –بما َيها مً صْت وئًداء، وجىاؾٔ واوسجام  –اللُكت 

باليت ال٘الم، ووضِ اللُل بأهه نمىص الباليت الٓغآهُت، َٙل لُل له ؾُاْه، بدُث ال 

اف، ولى أبضٛ مٙاهه يحٍر لُؿض ال٘الم وؾٓؿذ الباليت، ْاٛ ًطلح َُه يحٍر مً ألالُ

ابي: زم انلم أن نمىص َظٍ الباليت التي ججمو لها َظٍ الطُاث َى وغو ٗل هىم مً 
َّ
الخؿ

ألالُاف التي حشخمل نليها َطٛى ال٘الم مىغهه ألازظ ألاشٙل به، الظي ئطا أبضٛ مٙاهه 

مىه َؿاص ال٘الم، وئما طَاب الغوهٔ الظي  يحٍر حاء مىه، ئما جبضًل اإلاهنى الظي ًٙىن 

 2ًٙىن مهه ؾٓىؽ الباليت.

ومما ًضٛ نلى مٙاهت اللُل في الباليت الٓغآهُت أهه زطه بضعاؾت جؿبُُٓت 

م ٖثحر مً  ٖشِ َيها نً الُغوّ الضُْٓت بحن ألالُاف اإلاخٓاعبت في اإلاهاوي، بدُث ًخَى

 ّ ت في اإلاهنى، ال َغ ابي أن لٙل  الىاؽ أنها متراصَت مدؿاٍو
َّ
بحن َظٍ وجلٚ، َأزبذ الخؿ

ت مهها في اإلاهنى، وأن اللُكت  ا مً ألالُاف اإلاشتٖر لُكت زاضُت جخمحز بها نً يحَر

الٓغآهُت بما جخمحز به مً زاضُت وغهذ في مىغهها ألازظ ألاشٙل بها، بدُث ال ًمً٘ 
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أن اللُكت زلٓذ لهظا اإلاىغو، واخخلذ اللُك ت مٙانها في اؾدبضالها بلُكت أزغي، ٖو

الجملت مخىايمت مو الؿُاّ بدُث "ال جدـ َيها بٙلمت جػُٔ بمٙانها، أو جىى نً 

مىغهها، أوال حهِش مو أزىاتها ختى ضاع مً الهؿحر بل مً اإلاؿخدُل أن حًحر في الجملت 

ض َيها شِئا."  3ٗلمت بٙلمت، أو أن حؿخًني َيها نً لُل أو جٍؼ

ابي نً َظٍ ألالُاف اإلاخ
َّ
ٓاعبت في اإلاهنى، ولً٘ لٙل لُل زاضُت ْاٛ الخؿ

: "طلٚ أن في ال٘الم ألُاف مخٓاعبت في اإلاهاوي ًدؿب أٖثر الىاؽ أنها  بهاًخمحر نً يحٍر

ت، والحمض والش٘غ، والبسل والصح،  ٗالهلم واإلاهَغ ت في ئَاصة بُان مغاص الخؿاب،  مدؿاٍو

ٓىلٚ:اْهض واحلـ، وبلى ووهم، وطلٚ وطإ،  ٗالىهذ والطُت، ٖو ومً ونً، وهدىَما و

مً ألاؾماء وألاَهاٛ والحغوٍ والطُاث مما ؾىظٖغ جُطُله َُما بهض، وألامغ َيها وفي 

جغجُبها نىض نلماء أَل اللًت بسالٍ طلٚ؛ ألن لٙل لُكت منها زاضُت جخمحز بها نً 

ٗان في بهػها. ٗاها ْض حشتر  4ضاخبتها في بهؼ مهاهيها وئن 

ابي في بُان الُغوّ 
َّ
بحن َظٍ ألالُاف اإلاخٓاعبت في بهؼ مهاهيها، وشغم الخؿ

لُثبذ أن ؤلاخاؾت بهظٍ الُغوّ بدُث ًسخاع اللُل في مٓامه ألازظ به، أمغ حعجؼ نىه 

 ْىي البشغ.

ابي مً َغوّ بحن َظٍ ألالُاف، مً 
َّ
وأٖخُي بهغع همىطححن إلاا أوعصٍ الخؿ

ان في اإلاهنى، َال َّغ بُنهما،  طلٚ الىهذ والطُت، َٓض ًكً ٖثحر مً الىاؽ أنهما مدؿاٍو

ابي أنهما مسخلُان، َأما الىهذ َاهه ًٙىن في الطُاث الالػمت التي ال جخًحر وال 
َّ
ثبذ الخؿ ٍو

ٗالؿٛى والٓطغ والؿىاص والبُاع، والضمامت والجماٛ، َالىهذ أزظ مً الطُت.  جدبضٛ، 

ت يحر وأما الطُت َخٙىن في الطُاث الالػمت التي الجخًحر وفي الطُاث اإلا٘دؿب

ٗالحلم والؿُت، والهلم والجهل،  الالػمت، بدُث جخًحر وجدبضٛ بدؿب ألاخىاٛ وألاخضار، 

ابي: "وأماالىهذ 
َّ
والُغح والحؼن، والخىٍ وألامً، َالطُت أنم مً الىهذ، ْاٛ الخؿ

ض ناْل وخلُم، ونمغو  : ٍػ والطُت، َان الطُت أنم والىهذ أزظ، وطلٚ أهٚ جٓٛى

 ٛ ظلٚ جٓى ض أؾىص وصمُم، ونمغو أبُؼ وحمُل، َُٙىن طلٚ ضُت حاَل وؾُُه، ٖو : ٍػ

ٗالؿٛى والٓطغ  ووهخا لهما، وأما الىهذ َال ًٙاص ًؿلٔ ئال َُما ال ًؼوٛ وال ًدبضٛ، 

 5والؿىاص والبُاع وهدىَما مً ألامىع الالػمت.

مً طلٚ الُّغ بحن حهضًت الُهل "ؾهى" ب "مً" و"نً" في ْىلىا ؾهى في الطالة، 

ة، َاإلآطىص بالؿهى في الطالة َى الؿهى الظي ًدضر للمطلى أزىاء ضالجه ؾهى نً الطال 

هاث، واإلآطىص بالؿهى نً الطالة الؿهى  هاث، َهى ال ًضعي ٖم ضلى مً الٖغ في نضص الٖغ
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ض جىنض هللا  ذ آزغ، ْو ضزل ْو تها ٍو الؿاهي نً  -ؾبداهه  -نً مُٓاتها ختى ًُىث ْو

ل في ْىله  ل للمطلحن * الظًً َم نً ضالتهم ؾاَىن".  " –حهالى  –الطالة بالٍى  ٍَى

تها. أما الؿهى في الطالة أزىاء  ل إلاً جٙاؾل نً ئْامت الطالة ختى طَب ْو َالٍى

الشغوم َيها َهى أمغ ال ًسلى مىه ئوؿان ئال مً عخم عبي، ولهظا النٓاب نلى الؿاهي في 

ظا مً عخمت هللا بهباصٍ، َال ًإازظَم نلى أمغ ال ؾ طهب نليهم الهضص، َو اْت لهم به، ٍو

ابي في َظٍ الُغوّ: "ْاٛ عحل ًا أبا الهالُت ْٛى هللا 
َّ
ه، ْاٛ الخؿ في  –ؾبداهه  –جضاٖع

ل للمطلحن * الظًً َم نً ضالتهم ؾاَىن" ما َظا الؿهى؟ ْاٛ: الظي ال ًضعي  ٖخابه "ٍَى

، نً شُو أو نً وجغ، َٓاٛ الحؿً مه ًا أبا الهالُت لِـ َظا  بل الظًً نً ٖم ًىطٍغ

ض أن الؿهى  –نؼوحل  –ؾهىا نً مُٓاتهم ختى جُىتهم، أال جغي ْىله  "نً ضالتهم" ًٍإ

ٗان َى اإلاغاص لُٓل: في  الظي َى الًلـ في الهضص ئهما َى ٌهغع في الطالة بهض مالبؿتها، َلى 

ذ".  6ضالتهم ؾاَىن، َلما ْاٛ "نً ضالتهم" صٛ نلى أن اإلاغاص به الظَاب نً الْى

ابي بهض طلٚ ئلى سخاَاث مؿُلمت ويحٍر مً الظًً جىَمىا  زم اهخٓل 
َّ
الخؿ

مهاعغت الٓغآن، وما أجىا به لِـ مً اإلاهاعغت في ش يء، ولِـ مً الباليت في ش يء، ولِـ 

غ َُه شغوؽ اإلاهاعغت.   وعاءٍ أي مهنى، بل َى ٖالم يث مخٙلِ ال َاةضة مىه، وال جخَى

ابي مً َغوّ بحن ألالُاف، وطلٚ والظي ٌهىِىا في مىغىنىا َى ما طٍٖغ 
َّ
الخؿ

م أهه مهاعغت للٓغآن في ْٛى بهػهم: ألم جغ ئلى عبٚ ُِٖ َهل  مً زالٛ ئبؿاٛ ما جَى

 بالحبلى، أزغج منها وؿمخه حؿعى، بحن شغاؾُِ وخش ى.

ض بحن أن َظا ال٘الم السخُِ اؾتراّ مً ْٛى هللا  ُِ  –حهالى  –ْو "ألم جٖغ

"زلٔ مً ماء صأَ ًسغج مً بحن الطلب  –حهالى  –ْىله َهل عبٚ بأصحاب الُُل" ومً 

 والتراةب". 

ى مو اؾتراْه ْض يلـ في الىضِ وأزؿا في اإلاهنى َٓض نبر َظا الجاَل  َو

بلُل "َهل" في مٓام الامخىان وؤلاوهام نلى الحبلى، وئهم ٌؿخهمل لُل "َهل" في مٓام 

 ل اإلاىاؾب للمهنى الظي بطضصٍ. الاهخٓام والهٓاب، َهظا الجاَل لم ًدؿً ازخُاع اللُ

ابي: "وأما ْٛى آلازغ وما حاء به مً وهذ للحبلى، َان أٛو ما يلـ به 
َّ
ْاٛ الخؿ

َظا الجاَل أهه وغو ٗلمت الاهخٓام في مىغو ٗلمت ؤلاوهام خحن ْاٛ: ألم جغ ئلى عبٚ ُِٖ 

ا، ٖٓىله  "ألم جٕغ  –ى حهال –َهل بالحبلى، وئهما حؿخهمل َظٍ الٙلمت في الهٓىباث وهدَى

ٓىله  "وجبحن ل٘م ُِٖ َهلىا بهم وغغبىا  –حهالى  –ُِٖ َهل عبٚ بأصحاب الُُل" ٖو

 ل٘م ألامثاٛ". 
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: "ألم جغ ئلى عبٚ ُِٖ لؿِ بالحبلى،  وئهما وحه ال٘الم مما عامه اإلاهنى أن ًٓٛى

ُِ أوهم نليها".  7ٖو

ابي اجطح
َّ
أن اللُل لها  بهض َظا الهغع ألَم ؾماث الباليت الٓغآهُت نىض الخؿ

ابي نمىصَظٍ الباليت 
َّ
ض حهلها الخؿ ُهت في الباليت الٓغآهُت، ْو مجزلت ؾامُت ومٙاهت َع

ظا الىضِ لِـ بثابذ لها،  ت والحؿً في ال٘الم، َو وضاخبخه اإلاٙاهت ألاولى في ئخضار اإلاٍؼ

ومخدٓٔ َيها ئطا طٖغث في أّي ؾُاّ، أو طٖغث مٓؿىنت نً ؾُاْها، وئهما اإلآطىص أن 

ِ نلى خؿً ازخُاع اللُكت بحن ألالُاف  وضِ اللُكت بالحؿً والغونت والجماٛ مخْى

التي ًمً٘ أن ٌهبر بها نً اإلاهنى، َُسخاع للمهنى اللُل ألازظ ألاشٙل به، ومما ًضٛ نلى أن 

اللُكت ال جخطِ بالحؿً في طاتها وفي أي ؾُاّ وحضث َُه، أن اللُكت جأحي في مٓام 

ٗان الىضِ بالحؿً َخٙىن خؿىت، وجأحي ال لُكت هُؿها في مٓام آزغ َخٙىن ْبُدت، ولى 

ظا  بُدت في مىغو آزغ، َو أمغا زابخا لها وعاحها ئليها في طاتها ما حاءث به خؿىت في مىغو ْو

أمغ مٓغع مهغوٍ، وئهما أشغها ئلُه؛ ألهه ْض ًدباصع ئلى الظًَ نىض ؾمام الٓٛى بأن للُل 

ت أن الحؿً ت للُل مً خُث َى لُل مىٓؿو نً ؾُاْه.  صزال في الحؿً واإلاٍؼ  واإلاٍؼ

الُطاخت نىض الٓاض ي نبض الجباع ال جغحو ئلى اللُل اإلاُغص في طاجه، وأه٘غ أن 

ت ما، َٓاٛ: "وانلم أن الُطاخت ال جكهغ في  ًٙىن للُل في طاجه خالت طٍٖغ مُغصا مٍؼ

ت لِـ بيُت اللُل، َ أما خؿً الىًم، ونظوبت الٓٛى أَغاص ال٘الم........ وأن اإلاهخبر في اإلاٍؼ

ض ال٘الم خؿىا نلى الؿمو، ال أهه ًىحض َػال في الُطاخت".  8َمما ًٍؼ

ؿخضٛ نلى أن الُطاخت ال جخهلٔ باللُل في طاتها مٓؿىنت نً الىكم  َو

والخألُِ أن اللُكت الىاخضة جٙىن َطُدت في مىغو وجٙىن أَصح في مىغو آزغ،"وال 

جٙىن ئطا اؾخهملذ في مهنى جٙىن أَصح منها ئطا اؾخهملذ ًمخىو في اللُكت الىاخضة أن 

."  9في يحٍر

ٖما أبؿل أن ًٙىن للُل اإلاُغص صزل في الُطاخت أبؿل أن ًٙىن للمهنى صوع في 

ٗان ال  الُطاخت أًػا، واإلآطىص باإلاهنى نىضٍ أيغاع ال٘الم ومٓاضضٍ "ئن اإلاهاوي وئن 

ٗان جكهغ  ت، وئن  ً نً اإلاهنى  بض منها َال جكهغ َيها اإلاٍؼ في ال٘الم ألحلها؛ ولظلٚ هجض اإلاهبًر

ض ًٙىن أخض اإلاهىُحن أخؿً  الىاخض ًٙىن أخضَما أَصح مً آلازغ، واإلاهنى مخُٔ، ْو

و، واإلاهبر نىه في الُطاخت أصون".  10وأَع

ت في ال٘الم  َماهي ألامىع اإلاهخبرة في الُطاخت والتي نلى أؾاؾها جٙىن اإلاٍؼ

 نىضٍ؟
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لجباع نً َظا الؿإاٛ بأن الُطاخت في ال٘الم جغحو ئلى أحاب الٓاض ي نبض ا

ٓت مسطىضت ج٘شِ  غم الٙلماث بهػها ئلى بهؼ، وبىاء بهػها نلى بهؼ نلى ؾٍغ

نً ضىعة اإلاهنى اإلاغاص، وطلٚ في ْىله:"انلم أن الُطاخت ال جكهغ في أَغاص ال٘الم؛ وئهما 

ٓت مسطىضت".  11جكهغ في ال٘الم بالػم نلى ؾٍغ

٘شِ نً الؿ ا نلى ٍو ٓت اإلاسطىضت التي ًٙىن بها غم الٙلماث وبىاَؤ ٍغ

ٓت جٓىم نلى زالزت نىاضغ: ُب، بأن َظٍ الؿٍغ  بهػها في جٖغ

نىطغ ازخُاع الٙلمت مً بحن الٙلماث التي جخٓاعب مهها في اإلاهنى، بدُث ًٙىن مهنى  -1

ُب، وجٙىن الٙلمت أزظ باإلاهنى اإلآطىص  صون الٙلمت مالةما إلاهنى أزىاتها في التٖر

ض نبر نً ازخُاع اللُكت باإلبضاٛ، وباإلاىاغهت. ا، ْو  يحَر

ُب،  -2 ُب، وطلٚ بازخُاع الح٘م ؤلانغابي للٙلمت في التٖر نىطغ ئنغاب الٙلمت في التٖر

 بدُث ًٙىن ئنغاب الٙلمت أصٛ نلى اإلاهنى اإلآطىص.

ا.  -3 ُب بالىكغ ئلى جٓضًمها أو جأزحَر و الٙلمت في التٖر  نىطغ مْى

الجباع في َظٍ الهىاضغ الثالزت التي ًٙىن نلى أؾاؾها غم  ْاٛ الٓاض ي نبض

ت في ٖالم نلى ٖالم:"َالظي  ُب، وبها جٙىن اإلاٍؼ خٙىن مً طلٚ الاهػمام جٖغ الٙلماث ٍو

ت لِـ ؤلابضاٛ الظي جسخظ الٙلماث، أو الخٓضم أو الخأزغ الظي ًسخظ  جكهغ به اإلاٍؼ

ٗاث التي جسخظ ؤلانغاب، َبظلٚ جٓ و، أو الحغ اٛ: "والبض مو الػم مً  12و اإلاباًىت".اإلاْى ْو

ض ًجىػ في َظٍ الطُت أن جٙىن باإلاىاغهت التي جدىاٛو  أن ًٙىن لٙل ٗلمت ضُت، ْو

ض جٙىن باإلاىْو، ولِـ لهظٍ ألاْؿام  ض جٙىن باإلنغاب الظي له مضزل َُه، ْو الػم، ْو

هها، وال  ٗاتها، أو مْى  مً َظا الانخباع في ٗل الثالزت عابو؛ ألهه ئما حهخبر َُه الٙلمت، أو خغ

ٗلمت، زم ال بض مً انخباع مثله في الٙلماث، ئطا اهػم بهػها ئلى بهؼ؛ ألهه ْضًٙىن لها 

هها، َهلى َظا الىحه الظي  ٗاتهاومْى ظلٚ لُُُ٘ت ئنغابها وخغ نىض الاهػمام ضُت، ٖو

ت الُطاخت بهظٍ الىحٍى صون ما نضاَا".  13طٖغهاٍ ئهما جكهغ مٍؼ

ألت ازخُاع الٙلمت نىض جألُِ ال٘الم وغم بهػها ئلى وهجضٍ ًىظ نلى مؿ

بهؼ، وطلٚ في ْىله: "َ٘ما ًصح لىاخض في الجمُو أن ًخسحر، َ٘ظلٚ ئطا نلم طلٚ 

َُجب أن ًصح مىه الخسُحر... ًبحن طلٚ أهه ال َّغ َُمً ًخهاؾى وؿاحه الضًباج، بحن أن 

ا، وبحن أن  ض جٙىن الًؼوٛ التي ًدخاج ئليها خاغغة َُخسحَر جٙىن في خ٘م الحاغغ، ْو

نلمىا أن مو خػىع ال٘الم ْض ًسخلِ الازخُاع في اإلاخسحر،بدؿب الخجغبت والهاصة، َال بض 

، لُهٍغ مىاْو  ٓت في هُؿه وفي يحٍر مو الهلم بالٙلماث مً أن جخٓضم للمخٙلم َظٍ الؿٍغ



 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

181 

ِ مً حمل ال٘الم ئطا جألُذ، َُُػل بحن ما ًأجلِ مً ٗلماث مسطىضت، وبحن ما ًأجل

هٍغ الؿغاةٔ مً َظا الباب". ا، َو  14يحَر

بهض َظا الهغع لهىاضغ الُطاخت نىض الٓاض ي نبض الجباع جبحن أن الُطاخت 

ٓت مسطىضت، واإلآطىص بػم الٙلماث  نىضٍ جٙىن في غم الٙلماث ئلى بهػها نلى ؾٍغ

مً ئلى بهػها نىضٍ َى هكم الٙلماث مو بهػها، ولم ًطغح بهظا اإلآطىص، ول٘ىه ًُهم 

ض جغصصث ٗلمت "هكم" في أٖثر مً مىغو ٖخابه، ولم ًٓطض بها هكم الٙلماث  ٖالمه، ْو

ٓت اإلاهخاصة.  ٓت في ضُايت ال٘الم جسالِ الؿٍغ ُب، وئهما ْطض بها ابخٙاع ؾٍغ  وجألُُها في جٖغ

وجبحن أن نىطغئنغاب ال٘مت مما له صزل في َطاخت ال٘الم َهى أخض الؿّغ 

ٗاث ؤلانغاب نىضٍ َى  اإلاسطىضت التي ًٓىم نليها غم الٙلماث، وجبحن أن اإلآطىص بدغ

اإلاهنى الىدىي الظي ًخىزاٍ اإلاخٙلم في بىاء الجملت نلى خؿب ألايغاع التي ًٓطضَا، 

ظا َى مهنى الىكم نىض ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي.   َو

ٓت  َالٓاض ي نبض الجباع باعحانه الُطاخت ئلى غم الٙلماث نلى ؾٍغ

ٔ مسطىضت، وبجهل ه نىطغ ؤلانغاب أخض الهىاضغ التي ًٓىم نليها الػم ْض مهض الؿٍغ

ت ئلى اإلاهنى الىدىي الظي ًٓىم  خذ له الباب في ئعحام اإلاٍؼ لئلمام نبض الٓاَغ الجغحاوي َو

ٗاهذ اإلاىاعة  ٗان الهاصي لهبضالٓاَغ، وجلٚ البضاًت  نلُه الىكم، "ونبض الجباع بهظا الخمهُض 

نبض الٓاَغ الجغحاوي، وأزظ منها َ٘غة الىكم الظي ًٓىم نلى مهاوي التي اَخضي بها ؤلامام 

 15الىدى".

ت وجدٓٔ الُطاخت،  واجطح مً زالٛ َظا مٙاهت ازخُاع اللُكت في ئخضار الجًز

ٓغع  َازخُاع اللُكت أخض الهىاضغ الثالزت التي ًٙىن بها غم الٙلماث بهػها ئلى بهؼ، ٍو

ت لها، وئهما أن اللُكت في طاتها مً حهت نظوبتها  وؾهىلت الىؿٔ بها ال جُاغل َيها والمٍؼ

ا للمهنى اإلاىاؾب. ت بدؿً ازخُاَع  ًٙىن لها مٍؼ

و الٙلمت في الجملت مً حهت الخٓضًم والخأزحر، َأعي  ى مْى أما الهىطغ الثالث َو

و الٙلمت في  ٗاث ؤلانغاب ج٘شِ نً مْى ٗاث ؤلانغاب َدغ أهه ًىضعج جدذ نىطغ خغ

ت عجب تها في الخٓضًم والخأزحر، وبهظا الخهبحر اإلاىحؼ حضا خضص الٓاض ي نبض الجملت ومهَغ

خمحز بها ٖالم نً ٖالم، ول٘ىه لم ٌشغح َظٍ  الجباع ألاؾـ التي جخدٓٔ بها الُطاخت، ٍو

ت، ولم ًأث بمثاٛ واخض ً٘شِ َُه نً جمحز ال٘الم في  ألاؾـ، ولم ًبحن ُِٖ جٙىن اإلاٍؼ

ٔ َظٍ الهىاضغ، َهى  عيم ؾبٓت بهظا  –خضص َ٘غة الىكم، ول٘ىه  الُطاخت نً ؾٍغ

خه، ولم ً٘شِ نً مغماَا، ولم ًمثل لهامً الٓغآن أو الشهغ أو  –الخدضًض  لم ٌشغح هكٍغ

 16اإلاأزىع مً ٖالم الهغب".



 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

182 

 وجه إلاعجاز عىد إلامام عبد القاهر الجرجاوي 

م معجؼ بباليخه، وأن مغ  حو ْغع ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أن الٓغآن الٍ٘غ

َظٍ الباليت اإلاعجؼة َى عجُب هكمه وبضٌو جألُُه، ْاٛ ؤلامام : "َٓلىا أعجؼتهم مؼاًا 

ا في ؾُاّ لُكه، وبضاتو عانتهم مً مباصب آًت  قهغث لهم في هكمه، وزطاةظ ضاصََى

 17ومٓاؾهها، ومجاعي ألُاقها ومىاْهها".

ؼ، ونٍغ الىكم بأهه حهلُٔ الٙلم بهػها ببهؼ، وحهل بهػها بؿبب مً به

بنى بهػها نلى بهؼ  : "ال هكم في الٙلم وال جغجِب ختى ٌهلٔ بهػها ببهؼ، ٍو ٓٛى ٍو

 18وججهل َظٍ بؿبب مً جلٚ".

غي ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أن الخهلٔ والاعجباؽ ًٙىن َُما بحن مهاوي  ٍو

ُؿها، الٙلم، ولِـ َُما بحن ألالُاف، "وأن الخهلٔ ًٙىن َُما بحن مهاهيها، ال َُما بُنها أه

أال جغي لى حهضها ٗل الجهض أن هخطىع حهلٓا َُما بحن لُكحن ال مهنى جدتهما، لم 

 19هخطىع".

ُّغ ؤلامام بحن هكم خغوٍ الٙلمت، وهكم الٙلم بأن هكم الحغوٍ جىاليها في  ٍو

ظا الخىالى لِـ هاججا نً مهنى، َهى جغجِب ال ٌهخبر َُه خاٛ  الىؿٔ ُِٖ حاء واجُٔ، َو

ظا الىىم ال صزل له في ؤلاعجاػ، أما هكم الٙلم َهى ْاةم  الحغوٍ بهػها مو بهؼ، َو

نلى جغجِب اإلاهاوي في الىُـ أوال، زم ؤلاجُان باأللُاف مغجبت نلى خؿب جغجِب اإلاهاوي، 

: "وأما هكم الٙلم َلِـ ألامغ َُه ٖظلٚ؛ ألهٚ جٓخُي في هكمها آزاع اإلاهاوي، وجغجبها  ًٓٛى

 20ىُـ".نلى خؿب جغجِب اإلاهاوي في ال

ٗاهذ أونُت اإلاهاوي، َانها ال مدالت جدبو اإلاهاوي في  : "ئن ألالُاف ئطا  ٓٛى ٍو

مىاْهها، َاطا وحب إلاهنى أن ًٙىن أوال في الىُـ، وحب للُل الضاٛ نلُه أن ًٙىن مثله 

 21أوال في الىؿٔ".

:"ئن الهلم بمىاْو اإلاهاوي في الىُـ نلم بمىاْو ألالُاف الضالت نليها في  ٓٛى ٍو

 22الىؿٔ".

ه، وبحن أن ألاؾاؽ الظي ًٙىن نلُه  وشغح ؤلامام وحٍى الخهلٔ بحن الٙلم وؾْغ

حهلٔ الٙلم َى مهاوي الىدى، "انلم أن لِـ الىكم ئال أن جػو ٖالمٚ الىغو الظي 

 ٌ ًٓخػُه نلم الىدى، وحهمل نلى ْىاهِىه وأضىله، وحهٍغ مىاهجه التي ههجذ َال جَؼ

 23مذ لٚ َال جسل بش يء منها".ننها، وجدُل الغؾىم التي عؾ
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جبحن مما ؾبٔ أن ؤلاعجاػ البالغي نىض ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاهُال ؾبب له ئال 

ه  ت وحَى الىكم، وأن الىكم َى جىخي مهاوي الىدى وأخٙامه َُما بحن الٙلم، ومهَغ

غوْه.  َو

ض أن وهٍغ عأي ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي في صوع اللُل ومٙاهخه في  وهٍغ

ض ْغع أن اللُكت اإلاُغصة في طاتها مً خُث هي لُكت ئخ ت والحؿً في ال٘الم، ْو ضار اإلاٍؼ

ت مٓؿىنت نً ؾُاْها ال صوع لها في الُطاخت والبُان والباليت، وال جُاغل بُنها  مىؿْى

ا مً ألالُاف، ْاٛ ؤلامام: "لِـ لىا   –ئطا هدً جٙلمىا في الباليت والُطاخت  –وبحن يحَر

ًل، وال هي منها بؿبُل، وئهما وهمض ئلى ألاخٙام التي جدضر  مو مهاوي الٙلم
ُ

اإلاُغصة ش

ُب"  24.بالخألُِ والتٖر

ىنت مً ال٘الم  ا ال هىحب "الُطاخت" للُكت مٓؿىنت مَغ
ّ
اٛ: "وحملت ألامغ أه ْو

ا ومهلٓا مهىاَا بمهنى ماًليها.  25الظي هي َُه، ول٘ىا هىحبها لها مىضىلت بًحَر

اٛ: "أن ألالُاف ال ج خُاغل مً خُث هي ألُاف مجغصة، وال مً خُث هي ٗلم ْو

مُغصة، وأن الُػُلت وزالَها، في مالةمت مهنى اللُكت إلاهنى التي جليها، وما أشبه طلٚ، مما 

ذ اللُل".  26ال حهلٔ له بطٍغ

اٛ: "ومً البحن الجلي أن الخباًً في َظٍ الُػُلت والخبانض ننها ئلى ما ًىاَيها  ْو

غص اللُل، ُِٖ؟ وألالُاف ال جُُض ختى جإلِ غغبا زاضا مً مً الغطًلت، لِـ بمج

ُب والترجِب". همضبها ئلى وحه صون وحه مً التٖر  27الخألُِ، َو

ض بها أن الخُاغل ال ًٙىن في  وطٖغ ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي نضة أصلت ًٖإ

م، مً َظٍ ألالُاف اإلاجغصة، وئن الحؿً لِـ وضُا زابخا لها، وئهما َى أمغ اٖدؿبخه بالىك

ألاصلت "ومما ٌشهض لظلٚ أهٚ جغي الٙلمت جغوْٚ وجإوؿٚ في مىغو، زم جغاَا بهُنها جثٓل 

 نلُٚ وجىخشٚ في مىغو آزغ، ٗلُل "ألازضم" في بِذ الحماؾت: ]مً الؿىٍل[

ِني 
ُ
ى َوَحضج َحّيِ ّختَّ

ْ
دَى ال

َ
ذُّ ه َُّ لَ

َ
زَضنا  ج

َ
 َوأ

ً
اِء ِلُخا

َ
ًَ ؤلاضً  28َوِحهُذ ِم

 البدتري: ]مً الؿىٍل[وبِذ 

نى  ًِ  ال
َ

َغٍ
ُ

ِ اإلاؿامو أزضعي  وئوى وئن بلًخنى ش
ّّ
 29وأنخَٓذ مً ع

َان لها في َظًً اإلاٙاهحن ما ال ًسُى مً الحؿً، زم ئهٚ جخأملها في بِذ أبي 

 الؿىٍل[ جمام. ]مً

م مً أزضنُٚ َٓض  ٚ  ًا صَغ ّْىِ ِْ غ
ُ
 30أضججذ َظا ألاهام ز

ومً الخىًُظ والخ٘ضًغ أغهاٍ ما وحضث َخجض لها مً الثٓل نلى الىُـ 

 31َىإ مً الغوح والخُت، ومً ؤلاًىاؽ والبهجت.
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ٚ" َان ًطىع زٓل الضَغ وصخبه  أما الثٓل في الُهل "أضججذ" والاؾم "وزْغ

ض اؾخهجً  وتهىعٍ وج٘بٍر مو غُٔ الىاؽ مىه، وألازّغ َى الظي ال ًدؿً ما ٌهلمه، ْو

ٗان ًمً٘ الخهبحر بالحُٓٓت مثل آلامضي الاؾخهاعة في "أزضنُٚ"؛ ألن ها ال غغوعة لها ؾاإلاا 

ظٍ مطاصعة مً آلامضي ئخؿاؽ الشانغ وزُاله،  ًاصَغ ّْىم انىحاحٚ، عاحو اإلاىاػهت َو

ت، وئهما ًد٘م  ض أخؿً نبض الٓاَغ الجغحاوي، ألهه لم ٌهغع للٙلمت مً َظٍ الؼاٍو ْو

و واإلاىغو واإلاٙان الظي حاءث َُه، وفي ٖالم ض نلى اإلاْى ه جغي جغصص َظٍ الٙلماث التي جٖإ

 خ٘مه نلى الٙلمت مً زالٛ الىكم. 

 وقد هظر إلامام عبد القاهر الجرجاوي إلى اللفظ من عدة جهاث 

مً حهت زُت اللُل وؾهىلخه وجالؤم خغوَه وزلٍى مما ًثٓل نلى اللؿان، ومً 

لطًُت التي حاء حهت ألالُاف التي جخٓاعب مهاهيها؛ ألنها وغهذ إلانى واخض، ومً حهت ا

 نليها اللُل، ومً حهت الطىعة البُاهُت والبضٌهُت التي حاء نليها اللُل. 

  خفت اللفظ وجالؤم حروفه

ًغي ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أن زُت اللُل، وؾهىلت الىؿٔ به أمغ مِؿغ ال 

ٌهؼ وحىصٍ، وال ًطهب جدُٓٓه؛ ألهه ًدضر هدُجت ئعؾاٛ الىُـ نلى سجُتها مً يحر 

ظا أمغ مدٓٔ في مهكم ٖالم الىاؽ، ْاٛ ؤلامام في  حهمض أو جٙلِ لئلجُان بلُل بهُىه، َو

اغل ًٙىن في جالؤم خغوٍ الٙلمت وؾهىلت اللُل: مهغع عصٍ نلى مً ًٓٛى ئن الخُ

 "وطلٚ أها ال وهلم لخهاصٛ الحغوٍ مهنى ؾىي أن حؿلم مً هدى ما ججضٍ في بِذ أبي جمام: 

م متى أمضخُه والىعي.  ٍٖغ

ؼ الىحىص، وال بالش يء ال ٌؿخؿُهه  ولِـ اللُل الؿلُم مً طلٚ بـُمَهىٍػ، وال بهٍؼ

 32ٌُ".ئال الشانغ اإلاُلٔ والخؿُب البل

وال ًى٘غ ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أن ًٙىن لخُت اللُل وؾهىلخه صزل في 

ت ٗلها في ال٘الم عاحهت  ت وجأُٖض أمغ ؤلاعجاػ، وئهما الظي ًىٍ٘غ أن جٙىن اإلاٍؼ ئخضار اإلاٍؼ

ئلى زُت اللُل وؾهىلخه وخضَا صون الىكم، ْاٛ عخمه هللا:"وانلم أها ال هأبى أن جٙىن 

ؾالمتها مما ًثٓل نلى اللؿان صازال َُما ًىحب الُػُلت، وأن جٙىن مظاْت الحغوٍ و 

ل عأي مً ًظَب ئلُه، وأن ًجهله معجؼا به  ِ
ُّ ض أمغ ؤلاعجاػ، وئهما الظي هىٍ٘غ وهُ مما ًٖإ

جهله ألاضل والهمضة".  33وخضٍ، ٍو
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 ألالفاظ املتقاربت في املعنى 

م أنها ألُاف متراصَت، جىحض في اللًت الهغبُت ألُاف جخٓاعب مهاهيها، بدُث  ًخَى

ض أشاع ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي ئلى  وهي في الحُٓٓت لِؿذ مً التراصٍ في ش يء، ْو

َظا الىمـ مً ألالُاف في أٖثر مً مىغو، وهبه ئلى أن َظا الىىم مً ألالُاف ال صزل له 

ت ؾاإلاا أهه طٖغ مُغصا مٓؿىنا نً ج ألُُه وهكمه، في الخُاغل، وال صوع له في ئخضار اإلاٍؼ

ض باللُكحن ٗلمخحن مهىاَما واخض في اللًت مثل "اللُث" و"ألاؾض"  ْاٛ عخمه هللا: "أن جٍغ

ومثل "شحـ" و"بهض" وأشباٍ طلٚ مما وغو اللُكان َُه إلاهنى، َان أعصث طلٚ زغحذ 

مً اإلاؿألت؛ ألن ٖالمىا هدً في َطاخت جدضر مً بهض الخألُِ، صون الُطاخت التي 

ا "جىضِ بها الل  34ُكت مُغصة، ومً يحر أن ٌهخبر خالها مو يحَر

وهُى ؤلامام ضُت اإلاهاعع لل٘الم نمً ًػو لُكا في مٙان لُل آزغ مو بٓاء 

ُئخه،َهى بظلٚ لم ًطىو شُأ، ولم ًً٘ ٖالمه مً اإلاهاعغت في  الىكم نلى ضىعجه َو

ٗان الؾدبضاٛ لُكت بلُكت مخٓاعبت مهها في اإلاهنى صزل في جُاغل ال٘الم وجمحٍز  ش يء، ولى 

نً يحٍر لٙان طلٚ مً اإلاهاعغت، ولم ًٓل طلٚ ناْل، ْاٛ عخمه هللا: "ْض ُنلم أن 

اإلاهاعع لل٘الم مهاعع له مً الجهت التي منها ًىضِ بأهه َطُذ وبلٌُ، ومخسّحر اللُل، 

ٗان َظا َ٘ظا، َبىا  ا ئلى اللُل . وئطا  ض الؿبٚ، وهدى طلٚ مً ألاوضاٍ التي وؿبَى ُّ ح

ٗان مهاعغا ما َى؟ أَى أن ًجيء بلُل َُػهه مٙان لُل آزغ، أن هىك ِحي به 
ُ
غ َُما ئطا أ

أن ًٓٛى بضٛ "أؾض" لُث" و بضٛ "بُهض" "هأي" ومٙان "ُْغب" "صها" أم طلٚ ما ال ًظَب ئلُه 

ٗان طلٚ مهاعغت لٙان الىاؽ ال ًُطلىن بحن   ؟ ُِٖ؟  ولى 
ٌّ
ناْل وال ًٓىله مً به ِؾغ

 35ولٙان ٗل مً َّؿغ ٖالما مهاعغا له". الترحمت واإلاهاعغت،

ومً ْبُل ألالُاف اإلاخٓاعبت في اإلاهنى الحغوٍ التي وغهذ إلاهنى،زم ًخمّحز ٗل 

ت مهه في اإلاهنى، ٖدغوٍ الىُي وخغوٍ الشغؽ  خٍغ بساضِخه نً الحغوٍ اإلاشتٖر

ت ض أشاع ؤلامام ئلى َظٍ الحغوٍ، وهبه ئلى أَمُخه مهَغ  وخغوٍ الجغوخغوٍ الهؿِ. ْو

ىكغ  ٗان َظا نىضٍ مً مهاوي الىدى، ْاٛ عخمه هللا: "ٍو الُغوّ الضُْٓت َُما بُنها، وئن 

في الحغوٍ التي حشتٕر في مهنى، زم ًىُغص ٗل واخض منها بسطىضُت في طلٚ اإلاهنى، 

 مً طلٚ في زاص مهىاٍ، هدى أن ًجيء ب "ما" في هُي الحاٛ، وب "ال" ئطا أعاص 
ًّ
َُػو ٖال

ٗاةً هُي الاؾخٓباٛ، و  ب "ئن" َُما ًترجح أن ًٙىن وأن ال ًٙىن، وب "ئطا" َُما نلم أهه 

زم ٌهٍغ َُما خٓه الىضل مىغو " الىاو" مً مىغو " الُاء "، ومىغو " الُاء " مً 

 36.مىغو "زم"، ومىغو "أو" مً مىغو  "أم"، ومىغو "لً٘" مً، مىغو "بل"
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ٗاَُا  ت وئًجاب ًىُي ؤلامام أن ًٙىن الهلم بمهاوي َظٍ الحغوٍ  في ئخضار اإلاٍؼ

ت في خؿً ازخُاع  ت عاحهت ئليها في أهُؿها، وئهما جٙىن اإلاٍؼ الُػُلت، وأن جٙىن اإلاٍؼ

الحٍغ للمىغو الظي ًىاؾبه، ْاٛ عخمه هللا: "َلِـ الُػل للهلم بأن "الىاو" للجمو، 

ولً٘ ألن  و"الُاء" للخهُٓب بًحر جغار، و"زم" له بشغؽ التراخي، و"ئن" ل٘ظا، و"ئطا" ل٘ظا،

ًخأحى لٚ ئن هكمذ شهغا وألُذ عؾالت أن جدؿً الخسحر، وأن حهٍغ لٙل مً طلٚ 

 37.مىغهه"

ٗاهذ مً أوغام اللًتَمهاوي َظٍ الحغوَ لها صزل في جمحز ال٘الم وجُػُل  -ىئن 

 بهػه نلى بهؼ، وطلٚ بدؿً جسحر الحٍغ للمٓام اإلاىاؾب له.

خٓاعب مهاهيها، ٗلُل ْهض وحلـ، ولً٘ ؤلامام لم ًطىو طلٚ مو ألالُاف التي ج

ا مً  هل ونمل، وعٍب وشٚ، ويحَر غب وصها، وبهض وهأي، وأؾض ولُث، ومؿغ ويُث، َو ْو

ب أو  ا أنها متراصَت وهي لِؿذ ٖظلٚ. َلم ٌشغ ؤلامام مً ٍْغ ألالُاف التي جبضوا في قاََغ

ض قهغ َظا مً زالٛ ج ت الزخُاع لُل نلى لُل، ْو دبو ؤلامام في مً بهُض ئلى ش يء مً اإلاٍؼ

ت.  جدلُله آلاًاث الٓغآهُت وألابُاث الشهٍغ

ت والُػلُت ئهما جٙىن بدؿً ازخُاع  َُي زالٛ اؾخضالله نلى أن الحؿً واإلاٍؼ

 اإلاهنى الىدىي اؾدشهض بأبُاث ئبغاَُم بً الهباؽ:]مً الؿىٍل[

ـ أنضاء وياب هطحر  َلى ئطا بىا صَغ وأه٘غ ضاخب 
ّ
 وؾل

 ولً٘ مٓاصًغ حغث وأمىع   بىدىةجٙىن نً ألاَىاػ صاعي 

غ  وئوي ألعحى بهض َظا مدمضا   ألَػل ما ًغجى أر ووٍػ

ت َيها ئلى مهاوي الىدى مً جٓضًم  وبهض أن خلل البِخحن، وأعحو الحؿً واإلاٍؼ

اٛ: "ال جغي في البِخحن ألاولحن شُأ يحر الظي نضصجه لٚ ججهله خؿىا في  وجى٘حر وخظٍ ْو

له مً مهاوي الىدى   ولم ٌشغ ئلى ؾغ ازخُاع لُل نلى لُل. 38ٖما جغي". الىكم ٗو

ومً طلٚ ما طٍٖغ في مهغع خضًثه نً ضىعة اإلاهنى، وأن َظٍ الطىعة هاججت 

ت، َأضبدذ َظٍ الطىعة مسخطت بٓاةلها، ولى حاء مخٙلم  نً ازخُاع اإلاهاوي الىدٍى

نً واؾدبضٛ ألُاف َظٍ الطىعة بألُاف في مهىاَا لم ًً٘ ْض أحى بطىعة حضًضة 

ر ألُاقها، واؾدشهض نلى طلٚ ببِذ الحؿئُت: ]بؿُـ[  الطىعة التي يحَّ

 واْهض َاهٚ أهذ الؿانم الٙاس ي  صم اإلاٙاعم ال جغخل لبًُتها

اٛ:  ا ْو  َلى نمض اإلاخٙلم ئلى ألُاف َظاالبِذ ويحَر

 واحلـ َاهٚ أهذ آلاٗل الاللبـ  طع اإلاُازغ ال جظَب إلاؿلبها

 هكم ًيؿب ئلُه. لم ًً٘ ْض أحى ب٘الم حضًض و 
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ْاٛ عخمه هللا: "طإ ألن بِذ الحؿُئت لم ًً٘ ٖالما وشهغا مً أحل مهاوي 

ي 
ّ
ألالُاف اإلاُغصة التي جغاَا َُه، مجّغصة مهّغاة مً مهاوي الىكم والخألُِ، بل منها مخىخ

ىن ْىله "ال جغخل لبًُتها" حملت أٖضث  َيها ما جغي مً ٗىن "اإلاٙاعم" مُهىال "لضم" ٗو

ىن حملت "أهذ الؿانم  الجملت ا بالىاو نلى مجمىم ما مهنى، ٗو ىن "اْهض" مهؿَى ْبلها، ٗو

ٗان ٖالما  ت بالُاء نلى "اْهض" َالظي ًجيء َال ًٌّحر شُأ مً َظا الظي به  الٙاس ي" مهؿَى

وشهغا، وال ًٙىن ْض أحي ب٘الم زان ونباعة زاهُت، بل ال ًٙىن ْض ْاٛ مً نىض هُؿه شُأ 

 39البخت".

مام في أن ألاؾاؽ الظي جبنى نلُه ضىعة اإلاهنى َى مهاوي الىدى التي هدً مو ؤلا 

ت،  ا، ولً٘ لؿىا مهه في جىدُت ازخُاع ألُاف الطىعة نً ٗىنها مً أؾباب اإلاٍؼ طَٖغ

َاأللُاف لها هطِب في خؿً الطىعة وعونتها، َلِؿذ ألالُاف التي وغهذ مىغو 

حاء نليها البِذ، َهل جإصي ٗلمت "طع" ما  ألُاف بِذ الحؿُئت في صْت وئًداء ألالُاف التي

ل  ل جضٛ ٗلمت "ال جظَب" نلى ما جضٛ نلُه ٗلمت "ال جغخل"؟ َو جإصًه ٗلمت "صم" ؟ َو

ل اَاصث ٗلمخا "آلاٗل الاللبـ" ما أَاصجه ٗلمخا  جإصي ٗلمت "واْهض" ما ًإصًت "احلـ"؟ َو

 "الؿانم الٙاس ي" ؟ 

حؿُئت مخدٓٓت ٖما هي في اؾدبضاٛ وئن مهاوي الىدى التي بني نليها بِذ ال

ٗان لها في بِذ  ت ما  ألُاف البِذ بألُاف في مهىاَا، ومو طلٚ لم ًً٘ لها مً الحؿً واإلاٍؼ

ت.  الحؿُئت، وفي َظا صلُل نلى أن ازخُاعألالُاف اإلاىاؾبت مما له صزل في الحؿً واإلاٍؼ

ال لآلًت الٓغآهُت أال وهي " ِ
ّ
ظلٚ لم هجض في خضًث ؤلامام مدل ْعُع ٖو

َ
ا أ ًَ َُل  ِْ َو

 
ً
َُل ُبْهضا ِْ ُجىِصّيِ َو

ْ
ى ال

َ
ْمُغ َواْؾَخَىْث َنل

َ
َي ألا ط ِ

ُ
اء َوْ

َ ْ
ِلِعي َوِيَُؼ اإلا

ْ
ْ
َ
ا َؾَماء أ ٍَ ِٕ َو ِعي َماء

َ
اْبل

حَن"  اإلِاِ
َّ
ْىِم الك َٓ

ْ
ل ِ
ّ
 . ل

ا في آلاًت، وهي ٖثحرة،  ت والُػُلت في ازخُاع ٗلماث بهُنها صون يحَر شُأ نً اإلاٍؼ

ٗلمت "ابلعي" صون ٗلمت "امخص ي"؛ ألن اإلآطىص الضاللت نلى ؾغنت ئصزاٛ اإلااء  منها ازخُاع 

في ألاعع، ومهنى بلو ألاعع ماءَا صزىله في باؾنها بؿغنت ٖؿغنت اػصعاء البالو، بدُث لم 

ٗان بهمل أعض ي ناحٍل، َٙلمت "ابلعي"  40ًً٘ حُاٍ ألاعع بدغاعة شمـ أوعٍاح بل 

ى أن جدبلهه في ؾغنت، َهي َىا أَػل  حاءث مطىعة إلاا ًغاص أن جطىهه ألاعع بمائها، َو

 41مً امخص ي مثال؛ ألنها ال جضٛ نلى ؤلاؾغام في الدشغب.

ُى نً ئهؼاٛ اإلااء؛ ألن مهنى  وازخُاع ٗلمت " اْلعي" صون ٗلمت " امىعي اإلااء أٖو

ظا أصٛ نلى اخخباؽ ماء الؿماء لت، َو  ؤلاْالم جٕغ الُانل َهال اؾخمغ نلُه َترة ؾٍى
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أبىاب الؿماء، َظا باإلغاَت  -ؾبداهه –بطىعة ٗلُت، بهض أن اؾخمغ انهماٍع هدُجت َخذ هللا 

 42ئلى الجىاؽ الحؿً بحن " ابلعي" و"اْلعي".

وازخُاع ٗلمت" يُؼ" صون ٗلمت هٓظ اإلااء أو طَب اإلااء في ألاعع؛ ألن الخهبحرب 

 به، َخدٓ
ً
ٔ " اهٓؿام ماصة اإلااء مً " يُؼ أَاص ؾغنت امخثاٛ ألاعع والؿماء إلاا أمغا

ٗان خاضال نلى وحه ألاعع ْبل ؤلازباع، ئطا  مؿغ الؿماء وهبو ألاعع، وطَاب اإلااء الظي 

وازخُاع خمله "ْط ي ألامغ" صون حملت "َلٚ مً ْط ى  43لى لم ًً٘ طلٚ إلاا ياع اإلااء".

 :ً  َالٖه، وهجا مً ْضعث هجاجه، لؤلمٍغ

ن الهالٕ والىجاة بأمغ مؿام، ئطا ألامغ "أخضَما ازخطاع أمغ اللُل، والثاوي ٗى 

ػاٍؤ ًضٛ نلى ْضعة آلامغ وؾانت اإلاأمىع".  44ٌؿخضعي آمغا، ْو

ؤلازباع بىُي  –وهللا أنلم  –وازخُاع ٗلمت "اؾخىث" صون "اؾخٓغث"؛ ألن اإلاغاص 

تها وؾٙىنها، وطلٚ ال  ألاؾباب اإلاىحبت زىٍ أَل الؿُُىت مً الؿُُىت في خالتي خٖغ

ًُهم الؿامو أنها حلؿذ حلىؾا مخم٘ىا ال مُل َُه ًىحب الخىٍ، وال ًدطل ختى 

."  45ًدطل ئال بلُل الاؾخىاء صون يحٍر

ٗا، لئلشاعة ئلى أن َالٕ َإالء الٓىم الكاإلاحن  وازخُاع ٗلمت "ُبهضا" صون ٗلمت َال

ت بمً آمً ونمل ضالحا.  46ئهما ْطض به ئبهاصَم نً الُؿاص في ألاعع، والسخٍغ

ض ٖشِ ٖثح  47ر مً الهلماء بهؼ الخطاةظ الباليت التي جػمىتها َظٍ آلاًت.ْو

ٗاشُت نً ضىعة اإلاهنى اإلآطىص،  مت حاءث في ؾُاْها  َال٘ماث في آلاًت الٍ٘غ

وال ًمً٘ أن جٓىم مٓامها الٙلماث التي جخٓاعب مهها في اإلاهنى، َجاءث ألالُاف في آلاًت 

مت مإجلُت مو اإلاهنى؛ "ألن ٗل لُكت ال ًطل ا".الٍ٘غ  48ح مىغهها يحَر

ولى أن ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أشاع ئلى َظٍ الُغوّ التي بحن ألالُاف 

ٗان في طلٚ ئنؿاء اللُكت مً  شِ نً صْت ازخُاع اللُكت في مىغهها مً الىكم ما  ٖو

ت والُػُلت لِؿخا في اللُل طاجه ولً٘ في صْت  ت؛ ألن اإلاٍؼ خُث هي لُكت َػُلت ومٍؼ

ت  ازخُاع اللُل في ما أن ؤلامام نبض الٓاَغ لم ًجهل اإلاٍؼ مىغهه مً الؿُاّ، ٖو

ت في ازخُاع اإلاهني الىدىي  والُػُلت إلاهاوي الىدى في طاتها وفي أهُؿها، وئهما حهل اإلاٍؼ

ا في بىاء  الٙاشِ نً ضىعة  اإلاهنى، َٙان ًيبػي نلُه أن ًجهل ازخُاع اللُكت صون يحَر

ت والُػُلت؛ أل  ن مغحو الخمحز لِـ في ألالُاف مً خُث هي ألُاف الىكم صزال في اإلاٍؼ

مجغصة، ٖما أهه لِـ في مهاوي الىدى مً خُث هي مطؿلحاث وغهها الىداة، وئهما مغحو 

الخمحز والُػُلت ئلى خؿً الازخُاع، ٌؿخىي في طلٚ ازخُاع لُل صون لُل وازخُاع مهنى 

 هدىي صون مهنى آزغ. 
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وبهض أن نغغىا مىِْ ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي مً ألالُاف التي جخٓاعب 

ابي والٓاض ي نبض الجباع ئلى َظٍ ألالُاف وهكغة ؤلامام 
َّ
مهاهيها اجطح الُّغ بحن هكغة الخؿ

ابي حهل اللُل أخض الهىاضغ الثالزت التي جٓىم نليها باليت 
َّ
نبض الٓاَغ الجغحاوي. َالخؿ

ل الهلم باأللُاف ضلب الباليت وأؾاؾها، وأن خؿً ازخُاع اللُكت ال٘الم، بل ئهه حه

للمهنى اإلاىاؾب مً ضمُم الباليت . والٓاض ي نبض الجباع حهل ازخُاع اللُكت للمهنى 

ٓت  اإلاىاؾب أخض الهىاضغ التي ًٓىم بها نليها غم الٙلماث بهػها ئلى بهؼ نلى ؾٍغ

ابي ونبض مسطىضت،ونبرنً ازخُاع الٙلمت باإلبضاٛ، َدؿً ا
ّ
زخُاع الٙلمت نىض الخؿ

ت في ال٘الم.   الجباع نىطغ مهم بجاهب الىكم في ئخضار اإلاٍؼ

أما ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي َلم ًجهل ازخُاع اللُكت، بمهىاَا اإلاعجمي صون 

ا مما له صزل في ؤلاعجاػ البالغي، ومغحو ؤلاعجاػ نىضٍ َى الىكم وخضٍ الٓاةم نلى  يحَر

ولهل نظع ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي في ئعحام ؤلاعجاػ البالغي ئلى هكم مهاوي الىدى. 

ٗان بطضص الٓػاء نلى زىاةُت اللُل واإلاهنى، َظٍ الٓػُت اإلاشهىعة التي  وخضٍ أهه 

جهله ألاؾاؽ في  ٔ ًىاضغ اللُل ٍو ٓحن: ٍَغ شانذ في الىٓض الهغبي، واهٓؿم الىٓاص ٍَغ

ٔ ًىاضغ اإلاهنى ٍغ ت والحؿً، َو ت والحؿً.  اإلاٍؼ ت وأؾاؾها في اإلاٍؼ جهله مىؾً اإلاٍؼ  ٍو

ط ى نلى َظٍ الثىاًئت، َأبؿل أن ًٙىن  َجاء ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي ْو

ت،  ظلٚ مجغص اإلاهنى ال جغحو ئلُه مٍؼ ت، ٖو للُل مً خُث َى لُل مُغص َػُلت ومٍؼ

ت ئلى الىكم والخألُِ، وأهُٔ ؤلامام حهضا ؾُبا في ال خه في وئهما مغحو اإلاٍؼ ضَام نً هكٍغ

 ؤلاعجاػ، وإلبؿاٛ َظٍ الثىاةُت، ولظلٚ لم ٌشغ ئلى صوع ازخُاع اللُل في بىاء الىكم. 

"ولهل نظع نبض الٓاَغ في أن لم ٌهً بالٙلمت اإلاُغصة مً َظا الجاهب، َى 

اهطغاٍ َمه ئلى ْػُت ؤلاعجاػ، وانخٓاصٍ الظي ضغح به ٖثحرا بأن ؤلاعجاػ ال ًغحو ئلى 

ُغصة؛ ألن حمُو ما في الٓغآن مً ألُاف ْض هؿٔ بها الهغب، وأن الٓغآن لم ًأث الٙلمت اإلا

م َى جألُُها وهكمها، ولهظا اهطٍغ ئلى  منها بجضًض ًجهلىهه، وئهما الجضًض الظي أعجَؼ

الىكم، ال ًلىي نلى ش يء ؾىاٍ، ولم ًىكغ ئلى الٙلمت ئال في هؿاّ الىكم، ومٙانها مىه، ختى 

ٗان في هؿاّ الىكم أًػا". ئن خضًثه ننها خحن  49ججئ اؾخهاعة أو ٖىاًت أو ججىِؿا 

ت ٗلها في ال٘الم عاحهت ئلى زُت اللُل وؾهىلخه  ٖما ًى٘غ ؤلامام أن جٙىن اإلاٍؼ

ت ٗلها في ال٘الم عاحهت ئلى ضىعالبُان والبضٌو  وخضَا صون الىكم ٖظلٚ ًى٘غ أن جٙىن اإلاٍؼ

وال مهاوي التي بنى نلى أؾاؾها الىكم ما صون الىكم، بل هي نىضٍ مً مٓخػُاث الىكم، 

 جدٓٓذ َظٍ الطىع. 



 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

190 

 هتائج البحث

 مً زالٛ البدث وضلذ ئلى نضة هخاةج أَمها: 

ض حهل ئن ازخُاع اللُك  -1 ت نىطغ أضُل مً نىاضغ الباليت الٓغآهُت نىض الخؿابي، ْو

 نمىص الباليت الٓغآهُت ازخُاع اللُكت في مىغهها اإلاىاؾب . 

ن ازخُاع اللُكت نىطغ أضُل مً نىاضغ الُطاخت نىض الٓاض ي نبض الجباع، َهى ئ  -2

ٓت مسطىضت، وهي ئبضاٛ  أخض الهىاضغ الثالزت التي ًخدٓٔ بها غم الٙلماث نلى ؾٍغ

و الٙلمت في الجملت .  ت ؤلانغاب ومْى  ٗلمت بٙلمت وخٖغ

الٙلم ببهػه وهكمه نلى أن الباليت نىض ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي جغحو ئلى حهلُٔ   -3

ٔ مهاوي الىدى.  ٓت مسطىضت، وطلٚ نً ؾٍغ  ؾٍغ

 مً الٓاض ي نبض الجباع وؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي،   -4
ً
ٗان أوؾو مجاال ابي 

ّ
أن الخؿ

َٓض أعحو الباليت الٓغآهُت ئلى اللُل واإلاهنى والىكم، أما الٓاض ي نبض الجباع َٓض 

ظل ت، ٖو ٚ ؤلامام نبض الٓاَغ الجغحاوي أزغج اإلاهنى أزغج اإلاهنى مً أؾباب اإلاٍؼ

طغ الباليت نلى الىكم.   واللُل، ْو

 نً ؾُاْه ال   – 5
ً
 مٓؿىنا

ً
اجُٔ الهلماء الثالزت نلى أن اللُل في طاجه خالت طٍٖغ مىُغصا

ت، وال ًىضِ بدؿً.   صزل له في اإلاٍؼ

 مخٓاعبت في اإلاهنى، ولٙل لُل زاضُت جمحٍز نً   -6
ً
، بدُث ال جطلح أن َىإ ألُاقا يحٍر

ظٍ ألالُاف لؿِذ مً التراصٍ في ش يء.   لُكت مٙان أزغي، َو
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و آزغ مما ًضٛ نلى أن الحؿً أو الؿ و وحؿىء في مْى ىء لِـ لظاتها، ولً٘ إلاىْهها جدؿً في مْى

 وهكمها. 



 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

192 

                                                                                                                                  
 47-46صالةل ؤلاعجاػ ، ص   31
 61 -60صالةل ؤلاعجاػ ، ص   32
 522هُـ اإلاغحو ص   33
 422صالةل ؤلاعجاػ ص  34
 259صالةل ؤلاعجاػ ص:   35
 .  82صالةل ؤلاعجاػ، ص:    36
 250هُـ اإلاغحو ص   37
 86صالةل ؤلاعجاػ ، ص   38
 487-488صالةل ؤلاعجاػ ص  39
غ، مدمض الؿاَغ بً مدمض بً مدمض الؿاَغ، بً ناشىع، )ب.ؽ(، نام   40 غ والخىٍى م، الضاع 1984الخدٍغ

 78، ص 12الخىوؿُت لليشغ، جىوـ، ج 
 55مً باليت الٓغآن ، ص   41
ل، أبى الٓاؾم مدمىص بً نمغو، الؼمسشغي حاع هللا، الؿبهت   42 ال٘شاٍ نً خٓاةٔ يىامؼ الخجًز

 272، ص/ 2صاع ال٘خاب الهغبي، بحروث، ج  َـ،1407الثالثت، نام 
غ ، ص   43 غ والخىٍى  202الخدٍغ
غ ص   44 غ والخىٍى  214الخدٍغ
غ ، ص   45 غ والخىٍى  207الخدٍغ
 56مً باليت الٓغآن ، ص   46
ٗي ، حهلُٔ: وهُم ػعػوع، الؿبهت الثاهُت، نام   47 مُخاح الهلىم، ًىؾِ بً أبي ب٘غ مدمض بً نلي الؿٙا

 360لبىان، ص -ب الهلمُت، بحروثٌ، صاع ال٘خ1407
 613اإلاغحو الؿابٔ ، ص   48
ت الهالْاث أو الىكم بحن نبض الٓاَغ والىٓض الهغبي الحضًث، الضٖخىع مدمض هاًل أخمض، الؿبهت   49 هكٍغ

 75م، صاع اإلاىاع للؿبو واليشغ والخىػَو، ص 1998ألاولى، نام 


