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Özet 
Bu makalede, Osmanlı İmparatorluğunun Dokuzuncu 
Şeyhülislâmı 16. asır Osmanlı ilim ve kültür hayatının en 
büyük mümessillerinden olan Kemalpaşazâde’nin “Risale fî 
i’câzi’l-Kur’ân” isimli eserinin tahkikli neşri ve kısa bir 
incelemesi sunulmaktadır. Müellif, risalesinde Kur’ân’ın 
mucize oluşunu, onun belâğî özellikleri üzerine inşa etmeyi 
hedeflemektedir.  
Anahtar kelimeler: Kemâlpaşazâde, İbn Kemâl, İʻ caz, Kur’ân,  
Belâgat. 
 
Abstract 
In this article, we have studied the manuscript treatise of 
Ninth Shaykh al-Islām of the Ottoman Empire, 
Kemalpashazade, one of the greatest representatives of the 
16th century Ottoman science and culture, entitled “Risale fî 
İ'câzi'l-Qur'an”. The author has aimed, in this treatise, at 
building the Quranic miraculous form on its characteristics. 
Keywords: Kamâlpashazadah, İbn Kamâl, İ’caz, al-Qur’an, 
Rhetoric. 

 الملخص

تسعى هذه المقالة لتحقيق "رسالة في إعجاز القرآن" البن كمال باشا، شيخ 

العثمانية، وهو يُعّد من أكبر الممثلين للحياة  لإلمبراطوريةاإلسالم التاسع 

ة العثمانية في العصر السادس عشر. والمؤلف في رسالته ميالثقافية والعل

 هذه أسس معجزة القرآن على خواصه البالغية.

 كمال باشا زاده، ابن كمال، القرآن، إعجاز، البالغة. الكلمات المفتاحية:
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Giriş 

Asıl adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman’dır. Dedesi Kemal 
Paşa’ya izafeyle Kemalpaşazâde, İbn Kemal Paşa ya da İbn Kemal 
künyeleriyle anılır. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi olmayıp, 
kaynaklarda Amasya, Edirne veya Tokat’ta doğduğu ile ilgili 
veriler mevcuttur.1 

Kemalpaşazâde küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. 
Sonra Amasya ulemâsından Arap dili ve edebiyatı, mantık ve 
Farsça öğrenimi gördü.2  Önce askerî sınıfa giren Kemalpaşazâde, 
bir süre askerlik yapıp bazı seferlere katıldıktan sonra, bir olay 
üzerine askerlikten ayrılıp medreseye intisap etti.3 

Önce Edirne’de Molla Lutfî’nin (ö. 900/1495) derslerine 
devam eden Şemseddin Ahmed ardından Kestelî Muslihuddin 
Mustafa (ö. 901/1496), Hatibzâde Muhyiddin Efendi (ö. 
901/1496), Muarrifzâde Sinâneddin Yûsuf (ö. ?), Müeyyedzâde 
Abdurrahman Efendi (922/1516) gibi âlimlerden ders alarak 
tahsilini tamamladı.4 

Çeşitli medreselerde müderrislik, Edirne kadılığı ve 
Anadolu kazaskerliği görevlerinde bulunduktan sonra Nihayet 
Zenbilli Ali Efendi’nin yerine Şâban 932’de (Mayıs 1526) 
şeyhülislâmlığa getirildi. Bu makamda iken 2 Şevval 940 (16 
Nisan 1534) tarihinde vefat etti.5 

Tarih, dil ve edebiyat, akaid ve kelam, felsefe, fıkıh ve fıkıh 
usulü, tasavvuf, tefsir ve tıp sahalarında, hemen her dalda eser 
telif etmiş olan Kemalpaşazâde oldukça velûd ve çok yönlü bir 

                                                           
1 Kemalpaşazâde’nin hayatı ile ilgili en kapsamlı araştırmalardan birini 
yapmış olan Musa Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı 
Eserinin Tahkik ve Tahlili” isimli doktora tezinde Kemalpaşazade’nin 
Amasya’da doğduğu kanaatine vardığını ifade etmektedir. Bkz. Musa 
Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve 
Tahlili” Basılmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2009, s. 124. 
2 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, VI, 422-423. 
3 Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde” DİA, XXV,238. 
4 Turan, “Kemalpaşazâde”, XXV, 238. 
5 Turan, “Kemalpaşazâde”, XXV, 238. 
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âlimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde birçoğu risale olmak 
üzere iki yüz dolayında eser vücuda getirmiştir. 6 
Kemalpaşazâde’nin sadece basılan ve/veya üzerinde çalışma 
yapılan eserlerinin sayısı bile yüzden fazladır.7 İʻcâzü’l-Kur’ân ile 
alakalı elinizdeki çalışmasıyla bunlara bir yenisini ilave ederek, 
Kemâlpaşazâde’nin risalelerinden birini daha okuyucuyla 
buluşturmuş olacağız. 

ʻAcz kökünden türetilen iʻcâz kelimesi, ifʻâl babının 
mastarı olup “aciz bırakmak” anlamına gelmektedir. Terim olarak 
ise genelde, “Kur’an’ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve 
muhteva zenginliği sebebiyle benzerinin meydana getirilememesi 
özelliği” diye tanımlanmaktadır. 8  “İ’cazü’l-Kur’ân” (إعجاز القرآن) 
ifadesi, mastarın failine izafesi olup mef’ul ve mef’ulün 
muteallakı hazf edilmiştir. Buna göre, “Kur’ân’ın, mahlûkatı 
kendilerine meydan okuduğu şeylerden aciz bırakması”dır. Fakat 
asıl maksat insanların Kur’ân’ın meydan okumasına karşı 
acziyetini ispat değil; Kur’ân’ın hak kitap olduğunu ve onu 
getiren peygamberin hak peygamber olduğunu ispattır.9 Diğer bir 
ifadeyle iman ve hidayetle alakalı hakikat çizgisini belirgin bir 
hale getirmektir. 

Tarihi süreçte iʻcâzü’l-Kur’an konusunda yazılan eser 
sayısı oldukça fazladır. Ebü’l-Hasan er-Rümmânî’nin en-Nüket fi 
iʻcâzi’l-Kur’an’ı, el-Hattâbî’nin Risâletü beyâni iʻcâzi’l-Kur’an’ı, 
Bakillânî’nin İʻcâcü’l-Kur’ân’ı, Kâdî Abdülcebbâr’ın İʻcâzü’l-
Kur’ân’ı, Cürcânî’nin Delâilü’l-iʻcâz’ı, Fahreddîn er-Râzî’nin 
Nihâyetü’l-iʻcâz fî dirâyeti’l-îcâz’ı örneklerden sadece bir kaçıdır.10 
Kemâlpaşazâde’ye ait Risale fî iʻcâzi’l-Kur’ân’ı da mevzuyla alakalı 
telif edilmiş olan klasik eserler silsilesinin halkalarından biridir.11 

                                                           
6 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 2/668. 
7 Bkz. Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı Eserinin Tahkik 
ve Tahlili”, s. 169-187. 
8 Yusuf Şevki Yavuz, “İʻcâzü’l-Kur’an”, DİA, XXI, 403. 
9 Zerkânî, Menâhilu’l-İrfan fi ulumi’l-Kur’ân, 2/354. 
10

 İʻcâzü’l-Kur’ân’la alakalı literatür için bkz. Yavuz, “İʻcâzü’l-Kur’an”, XXI, 406. 
11

 Kemalpaşazâde’nin, “Risâle fi iʻcâzi’l-Kur’ân” isimli bu risalesi, Mehmet Mahfuz 
Ata tarafından “İbn Kemâl ve Risâle fî i’câzi’l-Kurân Adlı Eserinin Tahkîki” adıyla 
yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Biz ise aynı risaleyi farklı nüshalar kullanarak 
makale olarak ele aldık ve tezin tahkik kısmında bazı metin hatalarını ve 
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Konuyla ilgili klasiklerin yanında mebzul miktarda yeni 
çalışmaların da yapılmış olması iʻcâzü’l-Kur’ân meselesinin her 
asırda güncel değerini koruduğu anlamına gelmektedir. 

1. Risâle fî İʻcâzi’l-Kur’ân’ın Kaynakları ve Muhtevası 

a. Kaynakları 

Kemalpaşazâde’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren 
kaynaklarda, müellifin tahkik ettiğimiz risalesinin adı genellikle 
“Risâle fi iʻcâzi’l-Kur’ân” şeklinde verilmektedir. Kütüphane 
kayıtlarında ise zikredilen ismine ilaveten, “Risâle fi tahkîki iʻcâzi’l-
Kur’ân”, “Risâle fi tahkîki enne’l-Kur’ân muʻciz”, “Risâle fi tahkîki 
enne’l-Kur’ân muciz ve enne iʻcâzehü bi belâğâtihi” başlıklarıyla da 
yer almaktadır. 

Müellif Kemalpaşazâde risalesinde bazen kaynağına işaret 
ederek bazen işaret etmeden çeşitli eserlerden alıntı yapmaktadır. 
En çok alıntı yaptığı eserler: el-Îcî’nin (ö.756/1355) “el-Mevâkif”i, 
et-Teftâzânî’nin (ö.793/1234) “Şerhu’l-Mekâsid”i, el-Âmidî’nin 
(ö.631/1234) “Ebkâru’l-Efkâr”ı, es-Sekkâkî’nin (ö.626/1229) 
“Miftâhu’l-ulûm”u, el-Cürcânî’nin (ö.816/1413) “Şerhu’l-Miftah”ı 
ve müellifin kendisinin şerh ve haşiyeleridir. 

b. Muhtevası 

Kemalpaşazâde bu risalesinde iʻcâzü’l-Kur’an konusunu 
muhtasar düzeyde incelemiştir. Müellif risaleye hamdele ve 
salveleyle başlamış; buradaki ifadeleriyle aynı zamanda eserin 
konusu ve hedefine işaret etmiştir. Bundan sonra müellif iʻcâzü’l-
Kur’an eserlerinin başlıca konuları olan iʻcâz, mucize, tahaddî, 
tahaddî ayetleri, iʻcâz yönlerini ele almakta ve genellikle başka 
eserlerden nakillerle açıklamalar yapmaktadır.  

Konu akışı içinde muhtelif eserlerden alıntılar 
yapmaktadır. Birçoğuna uzun eleştiriler getirerek asıl konudan 
zaman zaman uzaklaşmaktadır. Eleştirmek üzere naklettiği 
alıntıların çoğunu et-Teftâzanî, es-Sekkâkî ve el-Beyzavî’den, 
destek için naklettiği alıntıların çoğunu ise el-Âmidî’den ve 
Abdu’l-Kâhîr el-Cürcanî’den yapmaktadır. Risaledeki eleştirilerin 

                                                                                                                                    
Kemalpaşazade’nin “Sarfe”ye bakışının yanlış değerlendirildiğini tespit ettik ve 
buna işaret ettik. 
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çoğunun lafzi eleştiri olduğu görülür. Haddizatında Kur’ân 
belâğatı eksenindeki eserleri incelendiğinde Kemalpaşazâde’nin; 
nakilleri ihmâl etmediği, genellikle akılcı, amaç odaklı ve 
sistematik sentezleme yöntemini uyguladığı ifade edilebilir.12 

Sonuç olarak İʻcâzü’l-Kur’ân risalesinden istifadeyle 
Kemalpaşazâde’nin iʻcâz konusundaki görüşleri şöyle 
özetlenebilir: 

1. Kur’ân’ın i’câzı onun belagatındadır. 

2. Kur’ân ayetleri belagat bakımından eşittir. Ancak 
ihtiva ettikleri üslup ve sanat özellikleri bakımından farklılık 
gösterebilir. 

3. Sarfe teorisi batıldır. 

2. Tahkike Esas Alınan Nüshalar 

a) Beyazıt Nüshası (ب) 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Bayazıd Bölümü, numara 
5999’da “Risâle fî tahkîki enne’l-Kur’âne muʻciz ve enne iʻcâzehü bi 
belâğâtihi” adıyla kayıtlı nüshadır. 87a-92a varakları arasında yer 
alan nüsha Abdulbaki b. İbrahim b. Mustafa tarafından istinsah 
edilerek 3 Cemâziyelevvel hicri 1081 de tamamlanmıştır. Sayfa 
kenarlarında bazı kayıtlar yer almaktadır. Risale bir kısmı 
Kemalpaşazâdeye ait olan risalelerden oluşan 5999 numaralı 
mecmuada yer almaktadır. Bu nüshaya ( ب) remzini verdik. 

b) Köprülü Nüshası (ك)  

Köprülü Fazıl Ahmet Kütüphanesi numara 1580’de “Risâle 
fi tahkîki enne’l-Kur’âne muʻciz” adıyla kayıtlı nüshadır. 167b-171a 
varakları arasında yer alan bu nüsha, Arabzâde Abdurrahman 
tarafından istinsah edilmiştir. Tamamı İbn Kemâl Paşa’ya ait 
risalelerden oluşan mecmua içinde yer almaktadır. Bu nüshaya ( 
 .remzini verdik (ك

c) Atıf Efendi Nüshası (ع) 

                                                           
12  İsmail Bayer, “İbn-i Kemâl’in “el-Üslûbu’l-Hakîm” Risalesinde İlgili 
Âyetlere Bakışı ve es-Sekkâkî Eleştirisi”, İLTED, sayı: 45, ss. 215-231, 
Erzurum 2016/1, s. 229. 



Kemalpaşazâde’nin “Risale fî İʻcâzi’l-Kur’ân” Adlı Risalesi: İnceleme ve Tahkik 

250 | E. KAYA/ AKADEMİK-US 1(2): Güz 2017 

Atıf Efendi Kütüphanesi numara 2816’da “Risâle fi tahkîki 
enne’l-Kur’âne muʻcizün” adıyla kayıtlı olan bu nüsha tamamı 
Kemalpaşazâde’nin risalelerinden oluşan mecmua içinde 129a-
132a varakları arasında yer almaktadır. İstinsah ve müstensih 
kaydı bulunmamaktadır. Bu nüshaya ( ع) remzini verdik. 

3. Tahkikte İzlenen Yöntem 

“Risâle fî i‘câzi'l-Kur'ân”da uyguladığımız tahkik metodu 
şöyledir: 

1. Tahkikini yaptığımız risalenin müellif nüshasına 
ulaşamadık. Kütüphanelerimizde mevcut olan nüshalardan bir 
kısmını inceleyip bunlar arasından seçtiğimiz üç nüshayı esas 
alarak tercih yöntemi ile en doğru metni oluşturmaya çalıştık. 
Farklılıklara ise dipnotta işaret ettik. 

2. Konu bütünlüğüne dikkat ederek metni 
paragraflara ayırdık. Gerekli gördüğümüz yerlerde noktalama 
işaretleri kullandık. Doğru anlaşılmasına yardımcı olmak için bazı 
kelimelere hareke koyduk. 

3. Metinde geçen ayetleri çiçekli parantez içinde 
verdik. Ayrıca dipnotta sure isimlerini ve ayet numaralarını 
verdik. 

4. Metinde geçen Farsça şiirin Arapça tercümesini 
dipnotta verdik. 

5. Kemalpaşazâde’nin atıfta bulunduğu kaynaklara 
mümkün olduğu kadar ulaşıp, naklin sahih olmasına gayret 
gösterdik. 

6. Metinde adı geçen müelliflerin kısaca 
biyografilerini ve meşhur eserlerini dipnotta verdik. 

7. Metinde yer alan bazı terim ve ifadelerin daha iyi 
anlaşılması için dipnotta açıklamalar yaptık. 

8. Okuyucuya tahkikli metin ile tahkikte 
kullandığımız nüshaları karşılaştırma imkânı vermek için nüsha 
varaklarının A ve B yüzlerini köşeli parantez içinde gösterdik.    

9. Metnin sonuna tahkikte kullandığımız kaynakların 
bibliyografyasını ekledik. 



251 | E. KAYA/ AKADEMİK-US 1(2): Güz 2017 

 كمال باشا زادهرسالة  النص المحقَّق ل
 رسالة في تحقيق أّن القرآن معِجز وأّن إعجازه ببالغته

 ]بسم اهلل الرحمن الرحيم[
، والصلوة والسالم على حممد صار املنكرون عن 13احلمد هلل الذي أنزل كالما بالغُته معجزة  

 معارضته عاجزًة.
بالغته.  15وتصديِق من قال إّن إعجازه 14رسالة معمولة يف حتقيق أّن القرآن معِجز وبعُد فهذه

فنقول ومن اهلل التوفيق: املعجزة ال بّد فيها من إعجاز املنكر، فإن كان ما أتى به املتحدِّي 
كالكالم املنزل -أو ظاهرا على يده غري صادر عنه  -كأخباره عن الغيب-صادرا  كان عنه 

كما هو املختار من -خارجا عن َطْوق البشر  -17صّلى اهلل عليه وسّلم - 16حممدعلى نبّينا 
 .-مجلة ما قيل فيه

يف  18فاإلعجاز يف إتيان املتحدي به وإن مل يكن خارجا عنه كما هو رأي أصحاب الصرفة
 20اإلتيان مبثله. وذلك املنع خارق للعادة. فاإلعجاز( 19حّقه. فاإلعجاز )يف منع املنكرين عن

إّّنا هو يف الثاين وأما األّول فاملتحّقق  حقيقةعن خرق عادة. واإلعجاز  21ب[ال خيلو-1]ب:
بّد فيها من خرق العادة. وأما ما  ال 23وباجلملة فاملعجزةال اإلعجاز.  22فيه إظهار العجز

 24حتّدى به فال يلزم أن يكون من خوارق العادات. وقد قضينا حّق املقام يف حتقيق هذا الكالم
                                                           

املعجزة: هي أمر يعجز البشر متفرقني وجمتمعني عن اإلتيان مبثله أو هي أمر خارق للعادة خارج عن حدود األسباب املعروفة  13
دعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه. )مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم خيلقه اهلل تعاىل على يد م

  .(73، ص 1الزرقاين، ج 
 سقط يف ع. 14
"إعجاز القرآن" مرّكب إضايّف، معناه حبسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجز اخللق عن اإلتيان مبا حتّداهم به. فهو من إضافة  15

واملفعول وما تعّلق بالفاعل حمذوف للعلم به. والتقدير: إعجاز القرآن خلق اهلل عن اإلتيان مبا حّتاهم به. )مناهل املصدر لفاعله، 
 .( 354، ص 2العرفان يف علوم القرآن، ج 

 سقط يف ع. 16
 ويف ع: عليه السالم. 17
قتهم البشرية. وهبذا التوجيه أو حنوه يعزى الصرفة: صرف اهلل العرب عن معارضته على حني أنه مل يتجاوز يف بالغته مستوى طا 18

ين من أهل السّنة، والنظّام من املعتزلة، واملرتضى من الشيعة. )اإلتقان يف علوم القرآن، ج ييالقول بالصرفة إىل أيب إسحاق اإلسفرا
 (445-444، ص 2؛ مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج 1005، ص 2
 .ن"والصواب أن يكون "م ."على"ويف ك:  19
 سقط يف ع. 20
 ويف النسخ: ال يخ. 21
 ويف ك: املعجز.22
 سقط يف ع، ك. 23
 ويف ك: املقام. 24
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القرآن معجز ألنه عليه السالم قد حتّدى به ومل  :25هذا فنقول تقّرريف بعض تعليقاتنا. وإذا 
حتّدى به  26أّما أنّهيُعاَرض فكان معجزا سواء كان عدم املعارضة مع القدرة عليها أو بدوهنا. 

 فقد تواتر حبيث مل يبق فيه شبهة.
فكان التحّدي  27﴾ ْأتُوا حِبَِديٍث ِمْثِلِه ...وآيات التحّدي كثرية. نزل أّوال قوله تعاىل: ﴿ فَ ْليَ 

فَْأُتوا بَِعْشِر  الزمان. فلّما ظهر عجزهم عنه نزل قوله تعاىل: ﴿ ... 29القرآن يف ذلك 28بكلّ 
. مّث ملا ظهر عجزهم عنها أيضا نزل قوله تعاىل: 31)فتحّداهم بعشر سور( 30﴾ ...ُسَوٍر ِمْثِلهِ 

سورة منه. فلما ظهر  ب[ مبقدار-1فتحّداهم ]ك:  33(32﴾ ْثِلِه ...... فَْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن مِ  ﴿
. وهبذا التفصيل 35أيضا لزمتهم احلّجة لزوًما واضًحا، وانقطعوا انقطاًعا فاضًحا 34عجزهم عنه

ملا فيه من التضييق  37ال إىل املن َْزل عليه 36تبني أّن حّق الضمري يف "مثله" أن يرجع إىل ال ُمنَ زَّل
فيه،  38التوسيعيف باب التحّدي. ومقتضي التنّزل من الكّل إىل العشر ومن العشر إىل الواحد 

 تأثري والالكتب ومل يتعّلم العلوم.  أّمّيا مل يقرأعلى حاله من كونه  39وألّن معىن "من مثله" ممّن
 سورة منه. 40بأقصرلتلك احلال إذا كان التحّدي 

عليه  -ِمن "أنه معجز يف نفسه ال بالنسبة إليه  41الذي ذكره اإلمام البيضاوي أ[-2]ع:  وأما
لقوله تعاىل: ﴿قل لئْن اجتمعت اإلنس واجلّن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن  -الصالة والسالم

                                                           
 سقط يف ك. 25
 ويف ك: ألنّه. 26
 .34سورة الطور:  27
 ويف ك، ع: يطّل. 28
  كلّ  ويف ب: 29
 .13سورة هود:  30
 سقط يف ع. 31
 23سورة البقرة:  32
 سقط يف ك. 33
 ويف ب: عنها. 34
 ويف ك، ع: واضحا.35
 .القرآن إىل أي 36
 ويف ب: إليه. 37
 ويف ك: التوسع. 38
 سقط يف ك. 39
 يف ب: "مبقدار أقصر" ويف ك "مبقدار قصر". 40
(. من تصانيفه: 685/1286)ت.  بن حممد  الشريازي اإلمام ناصر الدين أبو سعيد القاضي البيضاوي هو عبد الّله بن عمر 41

أسرار التأويل"، "حتفة األبرار" يف شرح املصابيح السنة للبغوي، "شرح الفصول" لنصري الطوسي، "لب األلباب يف علم "أنوار التنزيل و 
اإلعراب"، "مصباح األرواح" يف الكالم، "منتهى املىن يف شرح أمساء الّله احلسىن"، "منهاج الوصول إىل علم األصول" وغري ذلك 

 .(97، ص 6املؤلفني: ج  ؛ معجم476، ص 1)هدية العارفني: ج 
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. فال وجه له ألّن التحّدي هنا ليس بكّل القرآن بل ببعض 43اآلية" 42﴾ ال يأتون مبثله ...
أنّه مل يعارض فألنّه لو  46إذ ال ينطبق التعليل املعّلل فتأّمل. وأّما 45التقريب . فال يتمّ 44منه

لتوفّر الدواعي إىل نقله وعدم الصارف عنه. والعلم بذلك قطعّي كسائر  47عورض لشاع
وقلّة  49املباالت 48فيه احتمال أهّنم عارضوا ومل ينقل إلينا ملانع كعدم ال يقدحالعاديات 

 االلتفات واالشتغال باملهمات.
أن  هياملقّدمتني املذكورتني على مقّدمة أخرى و متام  51توّقف ثبوت اإلعجاز بعد 50وأّما عدم

معارضتهم لعجزهم عنها. الظاهر من قولنا سواء كان عدم املعارضة مع القدرة  52يكون عدم
ز القرآيّن وأحد احتماليها على أّن الصرفة أحد وجوه اإلعجا سنقف 53قّلماعليها أو بدوهنا. 

 .54حتّقق القدرة على املعارضة
مل يصب يف زعمه توّقف ثبوت اإلعجاز القرآينّ  56التفتازاين 55وهبذا التفصيل تبنّي أّن الفاضل

كالمه يف هذا املقام حيث قال يف   57على املقّدمة الثالثة املذكورة كما هو الظاهر من مساق
ودعا إىل  58بالقرآن ىحتدّ  -عليه الصالة والسالم-ألّول فهو أنّه شرحه للمقاصد: أّما املقام ا

كثرة رمال  60البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرهتم 59َمصاقعاإلتيان بسورة من مثله 
                                                           

 .88سورة اإلسراء:  42
 .57ص  1أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: ج  43
 ويف ع: ببعضه. 44
التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم املطلوب، وقيل جعل الدليل مطابقا للمدعي. انظر: التعريفات للجرجاين، ص.  45

89. 
 ويف ك: فأما 46
 ع: لسارع.ويف ك: لشارح، ويف 47
 ويف ع: لعدم 48
 ويف ع: املباالة. 49
 سقط يف ب. 50
 سقط يف ب. 51
 سقط يف ب. 52
 ويف ب: فلما. 53
 ويف ب: املقدرة. 54
 سقط يف ك.55
م( عامل مشارك يف النحو 1390-1312ه  / 792-712بن عبد الّله التفتازاين، سعد الدين ) هو مسعود بن عمر 56

والبيان والفقه واملنطق وغري ذلك. ولد بتفتازان و تويف بسمرقند. من تصانيفه الكثرية: "شرح تلخيص املفتاح يف والتصريف واملعاين 
املعاين والبيان" و"حاشية على الكشاف للزحمشري يف التفسري" و"التهذيب يف املنطق" و"املقاصد يف علم الكالم" و"حقائق التنقيح 

 .391سيوطي, بغية الوعاة، ص: لصدر الشريعة يف األصول". انظر: ال
 ويف ب سباق. 57
 سقط يف ب. 58
ن ال يُرَتُج عليه يف كالمه 59

َ
يف اخلُطَْبِة. انظر: تاج العروس من  ، وال يَتتَ ْعَتُع. وملن هو ماهرمجع ِمْصقع، يقال اخَلطيُب املِصَقُع  مل

 .343، ص 21جواهر القاموس، للزبيدي، ج 
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. وهتالكهم على املباالت واحلمّية اجلاهلية بغاية العصبّيةوشهرهتم  وحصى البطحاء 61الدهناء
آثروا املقارعة  ّت ح 62األحساب وركوب الشطط يف هذا الباب. فعجزواواملباراة والدفاع عن 

لعارضوا ولو  63واألرواح دون املدافعة. فلو قدروا املعارضة(ال ُمَهج  على املعارضة )وبذلوا
 إىل هنا كالمه. 64عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدواعي وعدم الصارف.

فع احتمال أن يكون وجه إعجازه على ما يقال يف د 65أثناء إثبات إعجاز القرآن ما فأورد يف
. وتبنّي أيضا 67من أصحاب الصرفة فخلط بني الكالمني يف املقامني 66ذكره األستاذ والنظّام

حني إذا حتّدى به ومل أنّه عليه الصالة والسالم حينئذ أي : "وإما 68ما يف قول صاحب املواقف
يقة املعجزة وشرائطها من فقد مّر أي فيما سلف من بيان حق 69يعاَرض يكون معجزا".

من البيان ال يفي يف متام التقريب بل يتبادر منه إىل الوهم  70القصور ملا عرفت أّن ما أسلفه
 71التوّقف على املقّدمة الثالثة بناء على أّن من مجلة الشرائط السالفة بياهنا تعّذر املعارضة.

عجز عظيم قد اختلفوا يف وجه إعجازه علم أّن املسلمني بعدما اتّفقوا على أّن القرآن الكرمي ما
العجيب  أ[ والرتتيب-2الغريب ]ك:من النظم  اشتمل عليه: إنّه ما 72فمنهم )من قال(

ومقاطعه  ب[ بلغاء العرب من األساليب يف مطالعه-2واألسلوب املخالف ملا استنبطه ]ب: 
 73اشتمل عليه يففاصله وفواصله. وهذا مذهب بعض املعتزلة. ومنهم من قال إنّه ما وم

                                                                                                                                    
 سقط يف ب. 60
، 2بالد بين متيم ببادية البصرة يف أرض بين سعد يسمونه الدهناء. انظر: معجم البلدان لياقوت احلموي، ج الوادي الذي يف  61

 .493ص 
 ويف ع: وفجروا62
 سقط يف ك. 63
، حتقيق و تعليق عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، بريوت، 793-712شرح املقاصد، مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين  64

 .27، ص5، ج 1998
  ويف ب: بأنّه. 65
 النظَّام: هو إبراهيم بن سّيار البصري، أبو إسحاق النظّام: من أئمة املعتزلة، تبحر يف علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها 66

ه، 231يف سنة فرقة من املعتزلة مسيت "النظامية" نسبة إليه. وبني هذه الفرقة وغريها مناقشات طويلة. وكان شاعرا أديبا بليغا. تو 
 . 43، ص 1؛ األعالم: ج 97، ص 6م. أنظر: تاريخ بغداد: ج 845

 .28، ص 5شرح املقاصد، ج 67
 هو التفتازاين . 68
 .389، ص 3املواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، ج  69
 ويف ع: ما سلف.70
 .343، ص 3املواقف، ج  71
 سقط يف ب. 72
 ويف ك، ع: من. 73
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من املعتزلة وعليه  75. وهذا هو قول اجلاحظ74البالغة اليت تقاصرت عنها سائر ضروب البالغة
 76احملّققون من أهل العربية.

مقّدمة ال بّد من تقريرها وبسط الكالم فيها وهي: أّن أصل البالغة يف القرآن مّتفق  77وهنا
الكالم. إّّنا اخلالف يف كونه يف الدرجة  ومعرفة بصياغة 79أدىن متّيز 78عليه ال ينكره من له

 80العالية غري املعتادة.

أثبتوا له هذا الكون، وخالفهم اآلخرون. وأّما كونه يف غاية  81فاجلاحظ ومن حذى حذوه
عجازه من جهة البالغة إللمثبتني  ب[-2القصوى من املراتب املمكنة للبالغة فال حاجة ]ع:

 اته.إىل اّدعائه وال سبيل هلم إىل إثب
قال صاحب املواقف: "وهل رَُتُب البالغة متناهية، اختلفوا فيه. واحلّق أّن املوجودة منها 

ومن هنا اّتضح عدم إصابة الفاضل التفتازاين يف تقرير  82متناهية دون املمكن من مراتبها."
 الكالم يف هذا املقام حيث قال يف شرحه للمقاصد: "وأّما املقام الثاين فاجلمهور على أنّ 

إعجاز القرآن يكون يف الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البالغة على ما يعرفه 
مبهارهتم يف فّن البيان وإحاطتهم بأساليب  83فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الفرق

 84الكالم."
مل يصب يف نسبته معرفة  85مّث إنّه كما مل يصب يف نسبته إىل اجلمهور األمر املذكور كذلك

حّد من البالغة ال  هلم بلوغه إىللك األمر إىل فصحاء العرب وعلماء البالغة. فإّن املعلوم ذ
 علمه. فهم مبعزل عنالوصول إليه. وأّما أّن ذلك احلّد آخر حدود البالغة، للبشر  ميكن

                                                           
 غات.ويف ك، ع: البال 74
هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين الليثي املعروف باجلاحظ، البصري العامل املشهور؛ صاحب التصانيف يف كل فن،  75

وإليه تنتسب الفرقة املعروفة باجلاحظية من املعتزلة، وكان تلميذ أيب إسحاق املعروف بالنظام املتكلم املشهور، له تصانيف كثرية ومن 
، ص 12حليوان " و كتاب " البيان والتبني " وله "مقالة يف أصول الدين". أنظر: تاريخ البغداد للخطيب البغدادي: ج أحسنها " ا

 . 470، ص 3؛ وفيات األعيان البن خلكان: ج 212
 .69، ص4؛ وأيضا انظر أبكار األفكار لآلمدي، ج 390-389، ص 3املواقف، ج  76

 ويف ك، ع: ههنا77 
 ويف ب: "كان له". 78

 يف ب: متييز79 
 390، ص 3املواقف، ج  80
 أي فعل مثل ما يفعل. 81
 .373، ص3املواقف، ج  82
 ويف ك: الفرق. 83
 .28، ص 5شرح املقاصد، ج  84
 .سقط يف ك 85
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اإلعجاز من جهة البالغة عرًضا على ما أفصح  86ومن هنا انكشف لك سّر، وهو أّن حلدّ 
حيث قال يف املفتاح: "إّن البالغة تتزايد إىل أن تبلغ حّد اإلعجاز،  87عنه العاّلمة السكاكي

البالغة ملا  89إاّل أنّه مل يصب يف إثباته املنتهي ملراتب 88وهو الطرف األعلى وما يقرب منه."
يوجد فوقها مرتبة أخرى. وقد  أ[ أن-3ميكن ]ب: و من مرتبة يف البالغة إال  90عرفت أنّه ما

على هذا حيث قال يف شرح قول صاحب املواقف: "دون املمكن  91استدّل الفاضل الشريف
من مراتبها فإنّه غري متناه إذ ال يتعّذر وجود ألفاظ هي أفصح من الواقعة وأشّد مطابقة 

 92يتناهي."ملعانيها، فيكون أعلى مرتبة يف البالغة وهكذا إىل ما ال 
مع وقوفه على هذا املعىن كيف أتى يف شرحه للمفتاح مبا  94أّن ذلك الفاضل 93والعجب

يفصح عن خالفه حيث قال: "وهذه املرتبة أي املرتبة اليت يعجز البشر عن اإلتيان مبثلها 
يشتمل على شيئني: أحدمها الطرف األعلى من البالغة، أعين ما ينتهي إليه البالغة وال يتصّور 

اليت يتقاصر العقول  العلّية 96األعلى أعين املراتب الطرف 95جتاوزها. والثاين ما يقرب يف
 البشرية عنها أيضا.

 ب[-2متفاوتة يف ]ك:أال يرى أّن آيات القرآن اجمليد بأسرها يف مرتبة اإلعجاز مع كوهنا 
 طبقات البالغة. ولقد أحسن من قال:

و چون  جاحظگر چه گوينده بود چون   -"دربيان و در فصاحت کی بود يکسان سخن 
  معیاص

                                                           
 ويف ك: هذا. 86
يعقوب، سراج م( احلوارزمي احلنفي أبو 1230-1160ه /626-555) هو يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي 87

؛ معجم 553، ص 2الدين: عامل بالعربية واألدب. من كتبه: مفتاح العلوم، ورسالة يف علم املناظرة. انظر هدية العارفني:ج 
 .222، ص 8؛ األعالم:ج 282، ص 13املؤلفني: ج 

 .416املفتاح العلوم، للسكاكي، ص  88
 .ويف ك: مبراتب 89
 سقط يف ك. 90
بن السيد حممد بن علي اجلرجاين أبو احلسن الشهري بالسيد الشريف العالمة احملقق احلنفي  هو اجلرجاين الشريف : علي 91
م(. له من التصانيف: "املصباح يف شرح املفتاح للسكاكي"، "اإلشارات والتنبيهات"، "التعريفات"،"حاشية على 1413ه /812)

"حاشية على شرح الكافية للرضى"، "حاشية على شرح الوقاية  أوائل التلويح للتفتازاين"،"حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي"،
("، "حاشية على املرشح من شروح الكافية"، "حاشية على املطّول للتفتازاين يف املعاين والبيان"، 637/1214لصدر الشريعة )

؛ 729-728، ص 1؛ هدية العارفني: ج 197-196، ص  2؛ بغية الوعاة:ج 174، ص 4لك انظر األعالم:ج ذوغري 
 .515، ص 2معجم املؤلفني: ج 

 .390، ص 3املواقف ج  92
 ويف ك: العجيب. 93
 أي اجلرجاين. 94
 ويف ك: من. 95
 ويف ك: املرتبة 96



Kemalpaşazâde’nin “Risale fî İʻcâzi’l-Kur’ân” Adlı Risalesi: İnceleme ve Tahkik 

257 | E. KAYA / AKADEMİK-US 1(1): Güz 2017

مانند ﴿يا ارض  97کی بود ﴿تبت يدا﴾  -ت        ی منزل اس        ون که وح ی چ       در کالم ايزد ب
 99"98ابلعي﴾

يف خالف ما نّص عليه  100فإّن قوله أعين "ما ينتهي إليه البالغة وال يتصّور جتاوزها" صريح
يف طبقات البالغة. ألّن  كوهنا متفاوتةيف شرحه للمواقف. مّث إنّه مل يصب يف قوله: "مع  

التفاوت يف باب البالغة، إّّنا يكون بارتفاع شأن الكالم واحنطاطه فيها وذلك حبسب 
. فما كان مصادفته إياه بالوجه 102املقام مبا يليق به من االعتبارات اليت يقتضيها 101مصادفته

 املذكور أمتَّ فشأنه يف البالغة أعلى.
رآن اجمليد ألّن مرجعه إىل القصور يف التكّلم لعدم اقتداره وهذا التفاوت ال يوجد يف آيات الق

أو على إتياهنا بتمامها. نعم،  103على إحاطة مجيع ما يليق باملقام من االعتبارات املناسبة له
فيها تفاوت يف باب احلسن والقبول ألّن ارتفاع شأن الكالم واحنطاطه فيه حبسب اشتماله 

اشتماله عليها أوسع، شأنه يف باب احلسن والقبول أرفع.  رةدائ على اخلواّص واملزايا. فالذي
ىل يوجد يف الكالم املعجز كما يوجد يف غريه ألنّه قد يرجع إب[ -3ه ]ب: فالتفاوت في

يف املقام حيث ال يتحّمله ما حتّمله مقام كالم آخر فوقه من اخلواّص واملزايا  أ[ القصور-3]ع:
 105جيوز يف شأنه 104خمصوص بكالم البشر وغريه ممنخبالف التفاوت السابق ذكره، فإنّه 

 القصور ال يوجد يف كالم اهلل تعاىل. ملا عرفت أّن مرجعه إىل القصور يف املتكّلم.
: ﴿وقيل يا أرض ابلعي 107)وقوله تعاىل( 106والتفاوت بني قوله تعاىل: ﴿تّبت يدا أيب هلب﴾

اآلية. من قبيل التفاوت الناشئ من قصور املقام على ما نّبه عليه احلكيم األنوري  108ماءك﴾
 الشريف الفاضل. 109يف الشعر املنقول فيما سبق وإن مل يتنّبه له

                                                           
 .1سورة املسد:  97
 .44سورة هود: 98
: دار إحياء  البيت حلكيم أنوري.أنظر: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حممود األلوسي أبو الفضل، الناشر99

 - اجلاحظ واألصمعيهو  ئلهاقاكان   وإن  -والفصاحة يف البيان  قوالاأل ىساو تتكيف   .63، ص 12الرتاث العريب،  بريوت، ج 
 ﴾ " ابلعي ارض اي﴿ مثل﴾  داي تبت﴿لكن كيف يكون  – بال مثيل هو الوحي املنزلكالم الرّب ف

 ويف ع: صرّح. 100
 ويف ب: مصادفة. 101
 يفّيضها.ويف ك:  102
 ويف ب: هلا. 103
 ويف ب: ملن. 104
 ويف ع: يف شأن. 105
 .1سورة تبت:  106
 سقط يف ع. 107
 .44سورة هود،  108
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يف  110التفاوتني قد ذهب العالمة السكاكي فذهب ذينك والفرق بني االرتفاعني املذكورين يف
 112اظرون يف كالمه. وقد تعّرضنا هلذا يف إصالح املفتاحإىل ما ذهب ومل يتنّبه له الن 111املفتاح

 وكشفنا عنه الغطاء يف شرحه بعون امللك الفتاح.
النظم الغريب وكونه يف الدرجة العالية من البالغة  114األمرين أي 113ومنهم من قال إنّه جمموع

 .115اخلارجة عن طوق البشر. وهذا القول منسوب إىل القاضي الباقالين
ما اشتمل عليه من اإلخبار عن الغيب مطابًقا ملا هو الواقع بعد ذلك  116إنّهومنهم من قال 

 .117كما يف قوله تعاىل: ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾
أن يكون  حيتملوإّّنا قّيدنا الواقع بقولنا "بعد ذلك" ألّن اإلخبار عن الغيب الواقع قبله 

 بواسطة اجلّن فال يصلح وجها لإلعجاز.
: "وليس املعجز نفس اإلخبار عن الغيب )وال 119أبكار األفكاريف  118قال اآلمديّ 

بالغيب  121وقوع املخرب عنه، إذا كان من األمور العادية  بل املعجز من ذلك علمه 120نفس(
الذي دّل عليه وقوع املخرب عنه. ومنهم من قال: إنّه عدم اختالفه وتناقضه مع ما فيه من 
                                                                                                                                    

 سقط يف ك، ع. 109
 سقط يف ع، ب. 110

 .416املفتاح، ص  من 111 
إصالح املفتاح البن كمال باشا. وهذا الكتاب مشهور باسم "تغيري املفتاح" وقد حّققه موسى َعَلق مع شرحه ضمن رسالة  112

 الدكتوراة باسم"شرح تغيري املفتاح ". 
 ويف ع  مبجموع. 113
 ويف ك: إىل. 114
اسم البصري، مث م( حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن الق 1013-950\ه 403-338هو حممد الباقالين ) 115

البغدادي، املعروف بالباقالين )أبو بكر( متكلم على مذهب األشعري. ولد بالبصرة، وسكن بغداد، مسع هبا احلديث، ورد على 
املعتزلة والشيعة واخلوارج واجلهمية وغريهم، وتويف ببغداد. من تصانيفه: متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، مناقب األئمة ونقض 

سلف األمة، إعجاز القرآن، أسرار الباطنية، وهداية املسرتشدين يف الكالم. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج املطاعن على 
 . 43-42ص  2. األعالم: ج 110-109ص  10؛ معجم املؤلفني: ج 379ص 5

  ويف ك: إهّنا. 116

 .3سورة الروم، 117 
ه ( احلنبلي مث الشافعي البغدادي الفقيه 631-551اآلمدي هو: علي بن أيب حممد الثعليب سيف الدين أبو احلسن اآلمدي ) 118

حكام يف أصول األحكام جملدات، دقائق احلقائق يف احلكمة فكار يف األصول ثالث جملدات . اإلاألديب. له من الكتب: أبكار األ
راغي، لباب األلباب يف املنطق جملد، النور الباهر يف احلكم الزواهر يف مخس جملدات. )هدية جملد، شرح كتاب اجلدل الشريف امل

 (377، ص 1العارفني: ج 
أبكار األفكار يف الكالم للشيخ أيب احلسن : علي بن أيب علي بن حممد التغليب احلنبلي مث الشافعي املعروف :بسيف الدين  119

قواعد متضمنة جبميع مسائل األصول: يف العلم، يف النضر، يف املوصل إىل املطلوب، يف  ه ( وهو مرتب على مثاين 631اآلمدي )
 .1، ص 1نظر: كشف الظنون: ج. املعاد، يف األمساء، يف اإلمامة. انقسام املعلوم، يف النبوات، يف ا

 سقط يف ك. 120
 ويف ك: علم. 121
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تعاىل: ﴿ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه الطول واالمتداد. ومتسكوا يف ذلك بقوله 
 123."122اختالفا كثريا﴾

به ]ك: عن وقوع التحدي مبقدار سورة منه، أو جاهل بأّن التحدي غافل  كأّن هذا القائل
 فتدبّر.الكوثر أن يوجد اإلعجاز يف كّل بعض منه مقداره مقدار سورة  أ[ يستلزم-3

من املخلوقات ملا أ[ -4]ب: كالم اهلل تعاىل ال كالم غريهمّث إّن داللة اآلية املذكورة على أنّه  
من خصائص كالمه تعاىل. وإما إّن جهة إعجازه تلك اخلاّصة فال  ما هو ذكر من أّن فيه

داللة فيها عليه ألّن إعجازه أمر وكونه كالم اهلل تعاىل أمر آخر. وقد أطنبنا الكالم يف هذا 
 املقام يف بعض تعليقاتنا.

على   124قال: إّن إعجازه بالصرفة، على معىن أّن العرب كانت قادرة قبل البعثةومنهم من 
كالم مثل القرآن لكّن اهلل تعاىل صرفهم عن املعارضة مع بقاء قدرهتم عليها أو بدوهنا على 

 اختالف الرأيني.
 قال اآلمدّي يف أبكار األفكار: "وذهب األكثرون كاألستاذ أيب إسحاق والنظّام وبعض الشيعة

وغريهم إىل أّن العرب كانت قادرة على مثل كالم القرآن قبل البعثة، وأنّه ال إعجاز يف القرآن. 
وإّنا املعِجز ]هو[ صرف بلغاء العرب عن معارضته. إّما بصرف دواعيهم كما قاله النظام 
 واألستاذ أبو اسحق، وإّما بسلبهم العلوم اليت ال بّد منها يف املعارضة، كما قاله الشريف

 إىل هنا كالمه. 126من الشيعة." 125املرتضى
إىل النظام حيث قال  املنسوبةوهبذا التفصيل تبنّي اخللل يف بيان الفاضل التفتازايّن معىن الصرفة 

يف شرحه للمفتاح: "وباجلملة يف الكالم إشارة إىل أّن وجه إعجاز القرآن أمر من جنس 
ذهب إليه النظام  منهما ال كمالعليا والفصاحة وهو كونه يف الطبقة اب[ -3]ع:  البالغة

إعجازه بالصرفة مبعىن أنّه مل يكن معجزا يف نفسه. وأمكن للعرب أن  127ومجع من املعتزلة، ألنّ 

                                                           
 .82سورة النساء:  122
 .73، ص 4أبكار األفكار لآلمدي: ج  123

  ك: البعث.ويف124 
م(: هو الشريف علي بن احلسني بن موسى ويتصل نسبه إىل علي بن أيب طالب. له 1044-966ه/436-355الشريف ) 125

سبعة ومثانون مصنفا. منها إيقاظ البشر يف القضاء والقدر، غرر الفرائد ودرر القالئد يف احملاضرات، الزخرية يف األصول، الشايف يف 
وما  432، ص 1وما بعدها، وفيات األعيان: ج  202، ص 11داد: ج غالشعر. )انظر: تاريخ ب يضا ديواناإلمامة. وله أ

 بعدها.
 .74-73، ص 4أبكار األفكار، ج  126
 ويف ب: إّن. 127
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ملا عرفت أّن  128يعارضوه إال أّن اهلل تعاىل صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به وقدرهتم عليه."
 ال مذهب النظّام. 129الصرفة هبذا املعىن مذهب املرتضى

وقال الفاضل املذكور يف شرحه للمقاصد: "وذهب النظام وكثري من املعتزلة واملرتضى من 
إعجازه بالصرفة. وهي أّن اهلل تعاىل صرف املتحّدين عن معارضته مع  130الشيعة )إىل أّن(

قدرهتم عليها. وذلك إما بسلب قدرهتم أو بسلب دواعيهم أو بسلب العلوم اليت ال بّد منها 
ثل القرآن. مبعىن أهّنا مل تكن حاصلة هلم أو مبعىن أهّنا كانت حاصلة فأزاهلا اهلل يف اإلتيان مب

 املرتضى وال خيفى ما فيه من اخللل.ب[ -4]ب: 132. وهذا هو )املختار عند(131تعاىل"
أّما أّوال فألّن ما ذكره بقوله: "وذلك إّما بسلب ..." إخل، ال يصلح تفصيال ملا أمجله ألنّه 

 القدرة على املعارضة وهي مفقودة يف كّل من شّقي هذا التفصيل.شرط فيه وجود 
العلوم اليت ال بّد منها يف املعارضة ال يصلح أن يكون مقابال  133وأما ثانيا فألّن سلب

 قدرهم على املعارضة، إذ حينئذ ال يتحّقق القدرة عليها فيندرج حتت سلبها. 134لسلب
وهو مبعزل عن مراد  للصرفةابتداء ال يصلح تفسريا وأما ثالثا فألّن السلب مبعىن عدم احلصول 

 هبا. القائلني
ما وأما رابعا فألّن مذهب املرتضى إزالة القدرة بسلب العلوم اليت ال بّد منها يف املعارضة ال 

 ومن إزالة الدواعي إذ حينئذ ينتظم ما ذكره املعىن الذي ذهب إليه األستاذ والنظّام. يعّم منها
 اضل يف شرح املفتاح: وقد أشار مبا ذكره إىل ما اختاره يف آخر التكملة منوقال الشريف الف

من جنس البالغة والفصاحة كما جيده أرباب  135أّن وجه اإلعجاز هو أمرب[ "-3]ك:
الذوق ال ما ذهب إليه بعضهم من الصرفة أي صرف اهلل تعاىل دواعي العرب عن معارضته مع 

 .136قدرهتم عليها"

                                                           
 .28، ص 5أنظر: شرح املقاصد، ج 128 
 .392ص  3انظر املواقف لإلجيي: ج  129
 ويف ع: ألّن. 130

 .28، ص 5شرح املقاصد للتفتازاين، ج 131 
 يف ب. سقط 132
 ويف ك: سبب. 133
 ويف ب: بسلب. 134
 سقطفي ب. 135

 .512، ص 1انظر مفتاح العلوم للسكاكي، ج 136 
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م رّد القدر املشرتك ن القصور ألّن ما ذََكَره أحد معنيي الصرفة، واملقام مقاوال خيفى ما فيه م
 من أصحاب الصرفة. إىل كّل منهما فرقة 137املعنيني اللذين ذهبفكان حّقه أن يذكر بينهم، 

مّث قال الفاضل املذكور يف الشرح املزبور: أو من وروده على أسلوب ]مبتدأ[ مباين ألساليب  
وأشعارهم ال سّيما يف مطالع السور ومقاطع اآلي مثل: يؤمنون، يعلمون،  كالمهم يف خطبهم

فهذه  اشتماله على الغيوب. 138أو من عن التناقض يفقهون؛ أو من سالمته مع طوله جّدا
 139أقوال مخسة يف وجه اإلعجاز ال سادس هلا.

ليس وأنت بعد ما أحطت مبا قّدمناه من التفصيل وقفت على أّن قوله "ال سادس هلا" 
 سادس هلا. 140قول القاضي أيب بكرفإّن  بصحيح.

على أّن هنا أقواال ُأَخَر ذكرها اآلمدي حيث قال يف أبكار األفكار: "ومنهم من قال يف وجه 
يف وجه أ[ -5]ب:  املعاين. ومنهم من قال 142لقضية العقل يف دقيق 141اإلعجاز فيه موافقته

كونه دااّل على الكالم   143 وجه اإلعجاز فيه(اإلعجاز فيه إّّنا هو )ِقَدمه. ومنهم من قال يف
 .144القدمي"

قال الفاضل املذكور يف شرحه للمواقف عند تفصيل القول بالصرفة: "فقال: األستاذ أبو 
، والنظام من املعتزلة: صرفهم اهلل تعاىل عنها مع قدرهتم عليها وذلك بأّن صرف 145إسحق منّا

صا عند توفّر األسباب الداعية يف حّقهم كالتقريع عليها خصو  كوهنم جمبولنيدواعيهم إليها مع  
باالنقياد. وهذا الصرف خارق للعادة  أ[-4والتكليف ]ع:بالعجز واالستنزال عن الرياسات 

العلوم اليت حيتاج  146صرفهم بأّن سلبهم اهلل بلفيكون معجزا. وقال املرتضى من الشيعة 
مبثل القرآن حيتاج إىل علوم يقتدر هبا عليها أّن املعارضة واإلتيان  148يف املعارضة. يعين 147إليها

                                                           
 سقط يف ب. 137
 سقط يف ع. 138
 .512، ص 1انظر مفتاح العلوم للسكاكي، ج  139
اخلارجة عن طوق هو الباقالين ومضى ذكره. قال إنّه جمموع  األمرين أي  النظم الغريب وكونه يف الدرجة العالية من البالغة  140

 البشر.
 ويف ب: موافقة. 141
 ويف ب: دقائق. 142
 سقط يف ع. 143
 .73، ص 4أبكار األفكار لسيف الدين اآلمدي، ج  144
 ويف ب: هنا. والصواب مّنا، يعين من أهل السنة. 145
 سقط يف ك، ع. 146
 سقط يف ب. 147
 ويف ك: حت. 148
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. إىل هنا  149وكانت تلك العلوم حاصلة هلم لكّنه تعاىل سلبها عنهم فلم يبق هلم قدرة عليها"
 كالمه.

 وهذا التفصيل منه كاالعرتاف بالتقصري يف بيان القول بالصرفة الواقع يف شرحه للمفتاح.
 "وقد استدّل على بطالن الصرفة بوجوه:

وسالسته يف جزالته األّول أّن فصحاء العرب إّّنا كانوا يتعّجبون من حسن نظمه وبالغته 
 150﴾ رؤسهم عند مساع قوله تعاىل: ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء اقلعي ... يرقصونو 

 املعارضة مع سهولتها يف نفسها.لذلك ال لعدم تأّّت اآلية. 
االعتناء ببالغته وعلّو طبقته ألنّه  ترك  كان املناسباإلعجاز بالصرفة ل 151الثاين أنّه لو قصد

تيّسر املعارضة أبلغ يف خرق  152كّلما كان أَنْ َزَل يف البالغة وأَْدَخَل يف الركاكة كان عدمُ 
 153العادة.

الثالث قوله تعاىل: ﴿قل إلن اجتمعت اإلنس واجلّن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون 
االجتماع واالستظهار بالغري يف مقام  155فإّن ذكر 154ض ظهريا﴾مبثله ولو كان يعضهم لبع

أ[ -4فيقصد ]ك: التحّدي إّّنا حيسن فيما ال يكون مقدورا للبعض ويتوّهم كونه مقدورًا للكّل 
 156ذلك."، كذا قال الفاضل التفتازاين يف شرحه للمقاصد. نفي

غري القول بالبالغة  157ِطل سائرهوال يذهب عليك أّن الوجه األّول كما يُبِطل القول بالصرفة يُب
البشر. بل هو يف احلقيقة دليل القائلني هبا، ب[ -5ق ]ب: يف الطبقة العالية اخلارجة عن طو 

وأّن الوجه الثاين والثالث إّّنا يبطل الصرفة على أحد االحتمالني وهو الذي اختاره األستاذ 
 والنظام.

إن قيل لو كان القصد إىل اإلعجاز : "ف159قال الفاضل املذكور يف الشرح املذبور 158مثّ 
 . واملذهببالبالغة لكان ينبغي أن يؤّت بالكّل يف أعلى الطبقات لكونه أبلغ يف خرق العادة

                                                           
 بتصرف. 28، ص 5شرح املقاصد، ج 149 
 44سورة هود: 150 
 كان قصد.  ويف ع: 151
 سقط يف ك. 152
 بتصرف. 28، ص 5ج  أنظر شرح املقاصد للتفتازاين: 153

 .88سورة اإلسراء: 154 
 سقط يف ع. 155
 .31، ص 3أنظر يف شرح املقاصد للتفتازاين: ج  156
 ويف ك، ع: سائر األقوال. 157
 سقط يف ك. 158
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، وأّن بعض اآليات يف مبا هو أفصح مما أتى به وأبلغ 160أن يأّت( أّن اهلل تعاىل قادر )على
اآلية بالنسبة إىل  161﴾ ماءك ...باب البالغة أعلى وأرفع كقوله تعاىل: ﴿وقيل يا أرض ابلعي 

 سورة الكافرين مثال.
من مصنوعاته  165برز 164صانع 163وأوضح يف املقصود؛ مبنزلة 162قلنا هذا أوىل يف الغرض

أن  168يف الصناعة إىل احلذاق 167وهِنايته ميسورة، مّث يدعو مجاهريليس غايته مقدورة  166ما
 ، انتهى.169أبداه" وأهون مماا ألقاه أو أدون ممو يداين يأتوا مبا يوازي أ

 ولقد أخطأ يف السؤال وما أصاب يف اجلواب.
اإلعجاز بالبالغة لكان ينبغي أن  170أّما األّول فألّن مبىن الشرطية القائلة لو كان القصد إىل

يؤتى بالكّل يف أعلى الطبقات على إمكان وجود كالم يف أعلى الطبقات، وقد عرفت أّن 
أّن املراتب املمكنة يف البالغة غري متناهية. ومن هنا  171ذلك غري ممكن ملا تقّرر فيما سبق

ظهر خلل من وجه آخر يف الكالم املذكور حيث كان املفهوم منه أن يكون بعض القرآن يف 
أعلى طبقات البالغة. وأيضا قوله: "وإّن بعض اآليات يف باب البالغة أعلى وأرفع" ليس 

رآنّية سواسّية يف باب البالغة ال تفاوت فيها بصحيح ملا عرفت أيضا فيما تقّدم أّن اآليات الق
، وإّّنا التفاوت بينها من جهة االشتمال على اخلواّص واملزايا. ب[ اجلهة-4تلك ]ع: من 

 وهذا التفاوت يف باب احلسن والقبول.
  وأّما الثاين فألّن التمثيل ال يطابق املمثَّل ألّن الدعوة والتحّدي من الرسول عليه السالم والقرآن

 كالم اهلل تعاىل ال  كالمه فلم يكن واحد منهما مبنزلة الصانع املذكور.
ما هو املختار من  أ[-6وعلمت ]ب: مّث إّنك بعدما أحطت جوانب املقال يف هذا املقام 

القيل والقال عرفت ما يف كالم اإلمام البيضاوّي يف ديباجة تفسريه وهو قوله: "فتحدى بأقصر 

                                                                                                                                    
 أي قال التفتازاين يف شرح املقاصد.  159
 سقط يف ب.  160
 .44سورة هود: 161 
 أصل املأخذ: هذا أوىف بالغرض. ويف 162
 ويف ع: ومنزلة. 163
 ويف ع: صابغ. 164
 ويف األصل: يربز. 165
 سقط يف ب. 166
 ويف ب: اجتماعه. 167
 ويف ع: إال. 168

 .31، ص 5شرح املقاصد، ج 169 
 سقط يف ب. 170
 .390، ص 3ملواقف، ج  ا171
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اخلطباء من العرب العرباء فلم جيد به قديرا وأفحم من تصّدى ملعارضته سورة من سوره مصاقع 
 من اخللل. 172من فصحاء عدنان وبلغاء القحطان حّت حسبوا أهّنم سحروا تسحريا ..."

كالمه أن ال يكون تلك البلغاء عارفني ببلوغ القرآن إىل الطبقة العالية   173ألّن الظاهر من ختام
وق البشر بل الظاهر منه أن يكونوا من القائلني بالصرفة فال )من البالغة( اخلارجة عن ط

ملا يف سياقه غايته  يناسب مساق الكالم ألنّه صريح يف التحّدي من جهة البالغة وال يصلح
 من جهتها. 174من املبالغة

ب[ -4هو ]ك: وباجلملة قد بالغ يف بيان اإلفهام لكن ال على وجه خيرج مدًحا للقرآن كما 
يف دالئل  176على ما أفصح عنه الشيخ 175م بل نقول: إنّه غري مطابق للواقعاملقا مقتضى

اإلعجاز حيث قال عند استدالله على بطالن القول بالصرفة: "ومما يلزمهم على أصل املقالة 
 177أّن العرب لو كانت ُمِنَعْت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها لكانوا يعرفون ذلك من

ذكر ذلك ولكانوا قد قالوا للنيّب عليه  178ن قد جاء عنهمأنفسهم، ولو عرفوه لكان يكو 
يف شيء حال  اختلتالسالم إنّا كنّا نستطيع قبل هذا الذي جئتنا به ولكّنك قد سّحرتنا و 

بيننا وبينه. فقد نسبوه إىل السحر يف كثري من األمور كما ال خيفى. وكان أقّل ما جيب يف ذلك 
نّقصنا يف ما لنا قد  181بعض إىل البعض ويقولواال 180فيما بينهم ويشكوه 179أن يتذاكروه

ومل يُذكر أنّه كان منهم قول يف هذا  182ن مل يُ َروْ ففي أوقد حدث كلول يف أذهاننا.  قرائحنا
 183املعىن ال ما قّل وال ما كثر دليل على أنّه قول فاسد ورأي ليس من آراء ذوي التحصيل."

 إىل هنا كالمه بعبارته واهلل أعلم.   

                                                           
، ص 1، ج 1419مكتال احلقيقة باألفست، أستانبول، تفسري البيضاوي، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( حاشية شيخ زاده، 172  

5. 
 ويف ك: اختمام. 173
 ويف ك: البالغة. 174
 ويف ب: للمواقع. 175
النحو عن  ذم( إمام يف اللغة والنحو. أخ1078ه /471-هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين، أبو بكر )... 176

يق من تصانيفه: "دالئل أيب احلسن حممد بن احلسني الفارسي )ابن أخت أيب علي الفارسي( عاش جرجان ومل خيرج منها. له شعر رق
-188، ص2"أسرار البالغة"،  و"اجلمل، و"املغين" يف شرح اإليضاح، و"إعجاز القرآن". انظر: انباه الرواة: ج و اإلعجاز"،

 . 340، ص 3ذرات الذهب: ج ش، 106، ص 2؛ بغية الوعاة: ج 190
 سقط يف ك، ع.  177
 سقط يف ك، ع. 178
 ويف ع: يتذكروه. 179
 ويف ع: وشكاه. 180
 ويف ك، ع: ويقولون. 181
 ويف ك: مل يرد. 182
 .292، ص 1أنظر: دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر اجلرجاين، ج  183
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