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 عجاز القرآنيإلا

 )إعجاز القرآن(:المراد بـبيان 
 :  لغة اإلعجازمعنى 

 أعجز، ومادة الكلمة هي العجز.   مصدراإلعجاز: 
العاااو  والجااايا والااازاي أنااادل نااا ي ال،  ااادب  (عجاااز): س اللغاااةي  اااي م اااا   قااااب افااا   اااار 

 ، ااالوب: عجااز عاا  الشااي  اعجااز عجاازا .ع الشااي عف، واآلخااع علااى ماا خ  أحدهما على الض  
ُعف رأااااُ ..  ماا  هااألا، لياا  اضاا   العجااز يضااايز ال ااز إل  :. وقاا لهاأي ضاافي  ،عااا ز  هاا  
 .ل إلي  ن  هب  لا  ُ  دل عا ز  ديا، إذا ذ  ي اب: و 

، وأم ا  ز المااع  ع الشااي ، والجمااج أعجاااز، حمااى إيهااا ا  لاا ل: ع جااُ النل اآلخع  الع ُجز: م خ 
 وأعجاُز الم ر.

مااع، أي ماارخع عاا  الشااي  وحصاا ل  عنااد عجااز الناااهايي: أناال العجااز القاااب العا ااب الو 
 .م خ عه، ونار  ي المعارف اسما لل ص ر ع   عل الشي ، وه  ضد ال درة

 عاال ماا  ا ااج علياا  أمااع الم اادي ًالشااي  عااا زاو عاا  اإل يااال ًاا ، وي اا م   اإلعــجــاز:وعليــف  
 إلى العجز، وإثبا   ل . 

ُ  وال وبالن اااابة ،  ااا ي، ا اااااب: أعجزياااي  اااادل أي  اااا ني اإلعجااااز ًالن ااابة للمعجااااز هااا  الااااا   
  للعا ز عد  ال درة على الطلب واإلدراك.

عجااز القلااي عاا  اإل يااال ًمااا   ااداها ًاا ، وهاا  أل إثبااا  ال ااع ل  (:إعجــاز القــرآن)والمااعاد  
  ار  ا ًمثل  أو ًشي  م  مثل .

 :المعجزة مفهوم

   م  أعجز وعجز وه  ما ا افل ال درة، والها   وها للمبالغة.: المعجزة  ي اللغة
 اجعياا . المعارضااة ماا  سااالا ًالم اادي، م ااعول  للعااادة، خااار   هي أمااع: وعع ها العلما  ً  لها

 . ندق  على شاهداو  ي ي ،  د على  عالى هللا
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 علاااى ال اااع ل عد  اااي ال اااع ل الكاااعيا وة  اااي ال ااانة المطهاااعة مصاااطل  المعجااازة، وقاااد أ لااايلاااا  ااا  
 :منها م ميا  عدة المعجزة

       ﴿ : عاااالى ق لااا   اااي :اآلااااة -1

             

﴾  عااااااااااااالى ق لاااااااااااا  . و ااااااااااااي[110 :]اليعاااااااااااا  :﴿    ﴾ 

        ﴿:  عااااااااالى ق لاااااااا  . و ااااااااي[72 :العااااااااعاف]

  ﴾ [105 :]الععاف. 

        ﴿ : عاااااالى ق لااااا   اااااي :ال وناااااة -2

﴾ [104 :العااااعاف]عااااالى ق لاااا  . و ااااي : ﴿     

    ﴾ [72 :]الععاف. 

       ﴿ : عااااااالى ق لاااااا   ااااااي :ال عهااااااال -3

   ﴾  عااالى ق لاا  و ااي .[173: ]الن ا : ﴿  

    ﴾ [32 :]ال صص. 

        ﴿ : عاااااااااااالى ق لااااااااااا   اااااااااااي :ال ااااااااااالطال -4

        ﴾ و اااي [13 :]إفاااعا يا .

 :]إفاااااااااعا يا ﴾        ﴿ق لااااااااا  ساااااااااب اي : 
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        ﴿ : عاااااالى ق لااااا  . و ااااي[14

    ﴾  [47 - 45 :]الم من ل. 

  :المعجزة شروط

 ،ألا المااع القااار  ماا  ق واال القاا ابس ا  كال هاا : للعادة القارقة الم ر م   ك ل  أل -1
 المااا  كاياجااار كم اا ي  ال صااى وحنااو  الجااألل ومثاال ال ااع ل الكااعيا، أو افاا ل ماا  ق واال الاعاال

 أو  ،الكثوااع للجمااج وكاا ماا  ال لواال الطعااا  و كثوااع وسلا علي  هللا نلى العس ب أناًج فو  م 
علياا   لم سااى الب ااع إ ااعا  وعااد  ،ال ااد  علياا  فااعا ياإل النار إحعا  عد  مثل المعك ق ول م 

 .وق م ال د  

     عااااالى: )قاااااب  .هللا ماااا  للعااااادة القااااار   المااااع افاااا ل  أل -2

     :أحااد ا اامطيج ة ،سااب اي  هللا ماا   بة  المعجزة [.77( ] ا ع 

 [.110( ]اليعا :     ) :وي عها زمايها اعّو  أل

ًطلاا   هاااًمثل بشااع اإل يااال لاا  اساامطال ال: ًمثلهااا ًاإل يااال المعارضااة ماا  ساادممها - 3
ولا ا لا ل  ادعاؤه أل هأله القارقة أو هألا المع دلول على ندق  وأمارة علااى  ة ناح هاحج 

 .ًعثم  م  ق ل هللا سب اي  و عالى
 ااا   علااى   ااد   ااج علااى خاادف ق لاا .  اا ذا: ناااح ها قاا ب م مضااى و ااي   ااج أل -4

علااى ناادق  لمقالامهااا لم مضااى كدماا  كمااا  خدف ق ل  لا  صل  دلودو على دع اه، وة دلااود
 .حدث لدعيا  الن  ة

 و  عاا  وذلااأل لمااعي : أولهمااا: إثبااا  عجااز المقااا : وق عهااا عند ًالم دي   معل  أل -5
لهااا، وثايوهمااا: إقامااة و اا د الااداعي لن يااال ًمث  دعائها أو م  ًعدها عااد   ااإل يال ًمثلها وعد  

 .ال جة علوها عند عجزها
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أي اجعلهااا العساا ب دلواال نااد  رسااالم  : رسالم   ي ندق  على الن ي فها ا مدب أل -6
 .وين ب هألا المع إلى هللا عّز و لّ  ،إلثبا ها
 لياا  ًمثاًااة الشاااهد، وة: العسااالة دعاا    ًعااد المعجاازا  أو  المعجاازة ظهاا ر افاا ل  أل -7
الشاااااااهد إة ًعااااااد  يااااااا  الاااااادع  ، أمااااااا إذا   ااااااد  علااااااى دعاااااا   العسااااااالة،  يفاااااا ل ماااااا  ا اااااا   
وهي الم ر المي  م ااد  علااى العسااالة و مهااد لهااا كمبلواال ال اا اًة لعساا ب هللا " اإلرهاص" ق ول

     .نلى هللا علي  وسلا وه   ي ساعه إلى الشا  ق ل البعثة
 (:هللا صلى هللا عليه وسلم العظمى )القرآن الكريم مزايا معجزة رسول

ل د  عل هللا سب اي  و عااالى معجاازة رساا ل  ناالى هللا علياا  وساالا ماا  ياا ل خاااص، إلااى  ايااب 
 .ا  لولةف     وي سنم   ي معجزا  الي يا .  علها ال ع ل الكعيا ل   

 :ا ما  ليف  يدرك م  هأله ال   
ل إلى ق   مقص نو  أو إلى عس    يعة العسالة: ل د كال العس ب  ي ال افي  ُ  م ا مة -أ

ق ولة خانة ولامعة زمنية م ددة أحيايا،  كال الم د د زمايا ومفايا وق ما ا ّدد مهمة 
 العس ب. 

زمايا  ،أما العسالة القا مة   د امماز  ع  العساة  ال اً ة ًشم لها وعم مها وعالمومها

        )ا  ب  عالى:  ،او ومفايا ومفل  

            

          

 )  :[.158]الععاف 

 ، وم لارواه البقاري )"م  خانة وبعث  إلى كل أحمع وأس دوكال الن ي  عسل إلى ق  ".. 
 "(.النا  عامةعث  إلى ًُ "فلاظ: 
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 كاياا  معجاازا  الي يااا  مدئمااة لط يعااة رساااة ها، وكاياا  المعجاازة  نمهااي ف  اااة العساا ب وة 
والخبااار المااي  مناقلهااا أ بااال الااد    ااود عاا   واال. وة  ناااأل المعجاازة  ، ب ى إة ال د ث عنها

 ع  شقص العس ب  د  ب ى ًمنر  عن   ي الزمال والمفال.  
ة ة  هااي م ااممعة إلااى  اا   الضيامااة، وة فااّد ماا  معجاازة م ااممعة  ُ أمااا العسااالة الم مدااا  ضاايا ال جااّ

ي المعجاازة على ال ياب الدح ة ًصد  العس ب نلى هللا علي  وسلا ورباييااة رسااالم . وة  اا دّ  
 الماداة هألا الدور وهأله المهمة،  كال اةخميار العبايي أل  ك ل المعجزة وحيا.  

مااا ماا  "ناالى هللا علياا  وساالا قاااب:   سااعد عاا  رساا ب هللا رو  الشاايقال ماا  حااد ث اللوااث فاا 
ا وحيااو  و واا ُ  ماا  علياا  البشااع، وإيمااا كااال الااألي أُ   ُ إة قد أعطي م  اآلاا  مااا مثلااُ  الي يا  ي ي  

 (.، وم لارواه البقاري  )"ل أك ل أكثعها  اًعا     الضيامةأوحاه هللا إلّي،  رر   أ
 آاااة  صااد ي  ، اامنبأ أحفااا  الشااعيعةال ااع ل الكااعيا المعجاازة القالاادة:  ماا  المعجاازة  ُ  ك ل  - 

 اااامنبأ منهااااا حفااااا الي يااااا  ال اااااً و  مااااا اُ العسااااالة  ااااي العسااااالة يا ااااها، ولاااايس  ااااي معجاااازا  
  شعيعي.  

 وهأله موزة  عياادة لمعجاازة رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا دةلمهااا علااى مصاادرها العبااايي كااام   
 .والمعجزة هي العسالة ،يا ها.  العسالة هي المعجزة وها 

 ،وبهأله المزااا الاعيدة لا  ك  هأله المعجزة دلول ند  رس ب هللا نلى هللا علياا  وساالا    ااب
 فل كاي  شاهد الصد  على رساة  الي يا  ال اً و  و  ليغها رساة  ربها لممها.  

علياا  وساالا  ااد عة ًاةسمشااهاد علااى المااا الخااع  وبهأله المزااا أنب   أمة م مد ناالى هللا 
    ا ج المناكع والج  د فو  الق ا  ورسلها،  زعا الما أل رسلها لا   ّلغ ا العساة ، عندئااأل 

عى أمة م مد ناالى هللا علياا  وساالا لمشااهد علااى   ليااو الي يااا  أقاا امها رساااة  ربهااا، ومااا د   ُ 

    )ل الكااعيا شااهاد ها لبي يااا  إة علااى إخبااار ال ااع 

       )  :الب اااااااااااعة[

142.] 
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 :الكريمالحكمة في الصرف عن المطالبة بالمعجزات المادية إلى معجزة القرآن 

ما يجد ال ع ل الكعيا اصعف أيبار قعيش المطال و  ًاآلاا  الماداة لعلنا ة ي مغع  عند
 و وعها م  الم معحا   لا  أيبارها إلى ما ه  ال د  واللوي والرحا: 

(             

            

           

             

            

﴾  : [93 -90]اإلسعا. 

(            
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  ﴾  :[.15]ال جع 

ع الهااّو  إل هللا  سب اي  و عالى ة اعجزه شي   ي الرض وة  ااي ال ااما ، وماا  ال ااهل المي ااّ
 :اف  علي  أل  لّ ي  ميج المطالب، ولك  لا اشر ذلأل ل   

 :الحكمة األولى

و  لها لما  من ا لل قصدها ه  المعجوز كما أشار    ّ ليها  وع  اّد   فهأله المطالب ول  لُ 

        ) :ال اً ةاآلاة الكعيمة 

         ﴾ 

ل أه ائها ورغبا ها ول  اّ بج ال ي أه ا ها لا د  اعندئأل ا ب [.  م  الع ث 15]ال جع: 
 .ال ماوا  والرض

إل المعا  والعناد واض   ي مطال ها، ول  أل هأله الق ار  وقع  كما اقمعح ا مااا كاياا  ًااالمي 
 د   م  ول  أ وب إلى ما ا معح  م  اآلاااا ، ويهاادي إلياا   ،  نعها،   ل هللا اضل م  اشا 

 .  ًغوع اقمعاح  اا م  أيا   و م

  )ا  ب  عالى: ..   ةيم ل ا إلى  وعهاو ز ول  ل ّ  إل مطال ها كاي  ً صد المعجو 

         

    ﴾ [ :72الم من ل.] 

كاااا ل ال ااااع ل فل ااااايها وأساااال بها  ياااا  ر ااااج لم ااااامها وإعااااد  لمفااااايمها فااااو  النااااا  ولكاااانها  إل
 .اععض ل ع  هأله المزية لعد  إدراكها لضيممها وحضي مها



10 
 

 :الحكمة الثانية في هذا الصرف عن المعجزات المادية

زة إظهاااار مفاياااة ال اااع ل الكاااعيا، وأل المعجااازا  المادااااة  مضاااا ب ًجاياااب معجز ااا   هااا  المعجااا 
 البا ية القالدة إلى     الضيامة.  

والعسالة الشاااملة البا يااة ة فااّد لهااا ماا  معجاازة  اا ائا خل دهااا وشاام لها،  كااال  ااي هااألا اةلماااا  
وإفعاز لمواازا   ،والصعف ع  المعجزا  الماداة إلى المعجزة الاكعية ر ج لشرل المة م   هة

 ال ع ل العبيا وبيال مفايم  الع يعة م   هة أخع .  

(           

      ﴾  :[، 21]ال شاااااااااع﴿ 

            

            

            

           

          

﴾  :[.39 -37]  يس 

 :ةـثـالـالحكمة الث

الصااعف رحمااة فهااا،   ااد  ااع  سااّنة هللا سااب اي  و عااالى  ااي رساااة   إلااى النااا  كال  ي هااألا 
أل ال    إل أ و  ا إلى مطال ها م  المعجزا  الماداة الباهعة ال اااهعة ثااا يكصاا ا علااى أع ااافها 

والعاااألا   ، كااااعوا ًعاااد ذلاااأل،  اااع  ساااّنة هللا أل افااا ل العاااألا  الم مرنااال حّبهاااا  اااي الااادييا
 .خع  المهو  مصوعها  ي ال
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 :وهألا ما  مجلى  ي اآلاا  المي   في مصائع الما والشع  

- (            

           

          

﴾ [72 :]الععاف. 

- (          

  ﴾  :[.42 -41]ال مع 

- ﴿           

            

           

            

          

          

            ﴾

 .[117-114: ]س رة المائدة
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وإلى هأله ال فمة  شوع اآلاة الكعيمة عند نعف ال    ع  المعجزا  الماداة إلى معجزة 

         ) :ال ع ل الكعيا  ي ق ل   عالى

            

          

﴾  :   [.51-50]العنك 

أو اقعج م  أندفها م   ،إل  ي هألا الصعف رحمة هللا فها لودخل ًعضها  ي اإلسد 
 . ماّم  ًصوع   لن ر ال ي والهدااة

 : بالقرآن التحدي  مراحل

       ) : عالى ً  ل  كل  ًال ع ل الم دي: أوة

           

﴾  [88 :]اإلسعا. 

      ) : عالى ق ل   ي: من  س ر ًعشع الم دي: ثاييا

           

            

     ﴾ [14 -13 :]ه د. 
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      ) :ق لاااا   اااي: منااا  واحااادة ً ااا رة الم ااادي: ثالثاااا

         ﴾ [38 :]  يس  . 

         ) :ق لااا   اااي الم ااادي هاااألا وكاااعر

  ﴾ [22 :]الب عة. 

 مقدار المعجز من القرآن:

 .قاب ً  ًعز المعمزلة ،جاز ممعلي ًجميج ال ع ل ة فبعض إل اإلع ال  ب الوب:
 وهألا ال  ب معدود ًاآلاا  المي  م د  ًعشع س ر وب  رة واحدة أو حد ث مثل .   

  تعالى: )إن اإلعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيـره لقوله  القول الثاني:

   ) والتحدي بجنس القرآن ال بالمقدار.. [ :]الطور

  إل اإلعجاز ممعلي ً  رة  امة   يلة أو قصوعة وهألا رأي الجمه ر.  ال  ب الثالث:
 -"مباحث  ي إعجاز ال ع ل" ي كماً   مصطاى م لا قاب الدكم ركما –ورأي الجمه ر هنا 

 . ه  الألي اباهعه وي يده ظاهع معاحل الم ّدي  ي 
ا ً در س رة  امة، وأقصع س رة  ي ال ع ل ثدث  اا ،  يف ل  وزاد ًعضها أي   معلي أاضو

 .م دار هأله ال  رة م  اآلاا  معجز
 :يجب الماعيي فو  أمعي و 

الم دي،  الم دي لا ا ج على أقل م  س رة، وال  رة  طلي على ال صوعة الوب: ما وقج ً  
والط يلة، وال  رة ًشقصومها الم م لة هي الم ص دة  ي  اا  الم دي، واإل يال ًمثلها خارج 

 .ع      اإليس والج  وإل قصع  ك  رة الك ثع
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ر ال ع ل وك ي  وحيا المع الثايي: ال در الداب على ك ل ال ع ل كد  هللا، أي معع ة مصد
منزة م  هللا، وهألا ة  م ود  ي  ًم دار معو ،   د  درك ذلأل م  خدب س رة، أو م  خدب 
 اة واحدة، أو ًعز  اة أو كلمة واحدة،   رود ًعز الكلما   ي سيا  ال  ائي الك يية أو 

 ..ا البشعي يطا  العلال  ائي العلمية  ي الناس اإلي ايية  دب على أل ذلأل ة  دخل  ي 
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 وجوه إعجاز القرآن:

 ماانها ماا  لااا  ااألكع لنعجاااز إة  ، عدد  الق اب  ي و   أو أو   اإلعجاز  ي ال ع ل الكااعيا
 ااي إعجاااز   ي "معمعك القااعال قاب ال و  يو ها واحدا، ومنها م  ذكع و هو  أو أكثع فل 

"والصااا ا  أيااا  ة يهاااااة ل  ااا ه  ثاااا قااااب:، "ى ًعضاااها و ااا ه إعجاااازه إلاااى ثماااايو "أيهااا : "ال اااع ل
 " خم ة وثدثو  و ها.  "معمعك القعالوذكع ه   ي كماً   .إعجازه"

 وذكع  وعه و  ها أخع   وع ما ذكعه ال و  ي.  
 ، وم  فو  هأله الق اب:وال ي أل فو  ًعز هأله ال   ه  داخد

ْرفَة:  القول األول: إن اإلعجاز كان بالصَّ

فاااا  إساااا ا  إفااااعا يا فاااا  ساااايار ل الكااااعيا كااااال ًالصااااع ة هاااا  أأوب ماااا  قاااااب إل إعجاااااز ال ااااع 
 و شعب ال  ب  وها إلى شع مو : أحد أئمة المعمزلة.ها( 231) : النبا 

إل المعاد ًالصع ة أل هللا نعف العع  ع  اةهمما  ًمعارضااة  ال  ب الوب: للنبا  و خعي :
  .ول     ه ا إلوها ل دروا على اإل يال ًمثل هألا ال ع ل ال ع ل الكعيا مج قدر ها علوها

ال اااا ب الثااااايي: للمع ضااااى ماااا  العا ضااااة: ومااااعاده ًالصااااع ة أل هللا ساااالب العااااع  العلاااا   المااااي 
ولاا     هاا ا لن يااال ًمثلاا  لمااا اساامطاع ا ل اال ها هااأله  ا مااا  ل إلوهااا لن يااال ًمثاال هااألا ال ااع ل

  .العل  
 الرد على القول بالصرفة:

 لعد العا  على ال  ب ًالصع ة.  ا  -1
 رد على مألهب النبا .    -2
  رد على مألهب المع ضى.  -3

 العد العا  على ال  ب ًالصع ة:
 لااز  ماا  ال اا ب ًالصااع ة أل اإلعجاااز لاايس  ااي ال ااع ل ذا اا  وإيمااا  ااي  وااعه وهاا  عااد   إياا  -1

 اسمطاعمها،  ال ع ل فزعمها ليس معجزاو، إيما اإلعجاز  ي المنج، وهألا ًا ل.  
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"ومماااا  بطااال ال ااا ب ًالصاااع ة، أيااا  لااا  كايااا   : اااي "إعجااااز ال اااع ل" قااااب أفااا  ًفاااع البااااقديي
ا الصع ة لا اف  الكد  معجزاو وإيمااا افاا ل المنااج معجاازاو،  ااد المعارضة ممفنة، وإيما منج منه

   مضم  الكد   ضولة على  وعه  ي يا  ".
إل د  ال العع  م ا ظ شععه ويثعه وليس  ي  ق اال أل ا اال  ا اةهممااا  ًاإل يااال ًمثلاا ، أو  -2

   دايي . و أ  لب منها العل   كما  زعا ه ة  وأولئأل ما اماثل ال ع ل 
 على النبا  وم  مع : العد

ل هممها لا  مجاا  لن يااال ًمثاال ال ااع ل وهااا الااأل   لااا  معكاا ا ساا ود لل ضااا  إكي  اص  ال  ب 
  على دع ة م مد نلى هللا علي  وسلا؟

     )  اااي ق لاا   عااالى:، الااعد علااى المع ضااى وماا  معاا 

            

 ﴾  : ولاا   ،و ي هألا دلول على أل عجزها كال مج ً ااا  قاادر ها [.88]اإلسعا

 لا اف  عندها قدرة لما ن    د ها.

 ااادب علاااى [ 88]اإلساااعا :  ﴾    ﴿ عاااالى:كماااا أل ق لااا    

ك ُ  مج ال درة وة  ص  مج العجز والمنج. ،و  د ال درة   لل المعاوية والمباهعة إيما ُ م 
المااي  اقاا  مااا عع ماا  العااع  ماا  ناا ر ال د ااة  القــ ا النــاوي: وإلــف اإلعجــاز :ــ  بال  ــف:

وعجااازوا عااا  اإل ياااال ًمثلهاااا. وقااااب فهاااألا ال ااا ب عااادد مااا  أئماااة ال د اااة وال ياااال كالع ااافعي 
  وال فاكي.

ــث: ــ ا النالـ و ااا  اإلعجااااز ورود ال اااع ل علاااى أسااال   مباااا   لساااالوب كاااد  العاااع   اااي  القـ
  خط ها وأشعارها، ة سيما  ي مطالج ال  ر وم ا ج اآلي.

 وااب و  ، وااب الماضااي لكعيا ه  الخبار الغو يااة  ياا :و   اإلعجاز  ي ال ع ل ا الق ا الرابع:
  . وب الم م  لو  ،ال اضع
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وذهب إلى هااألا ال اا ب عاادد ماا   ل و   اإلعجاز  ي ال ع ل عل م  ومعار  :إ الق ا الخامس:
   .العلما  قداما وحد ثا

   .وال و  ي ،والزركشي ،والاقع العازي  ،قاب ً  الغزالي
 ،وم ماااااد رشاااااود رضاااااا ،والمعا اااااي ،والكااااا اك ي ،واإلسااااافندرايي ،الجااااا هعي  :ومااااا  الممااااارخعي 

 و وعها. ،وع د العزا  ي  ل ،واف  ًاداس ،ومصطاى العا عي ،وال اسمي
إذ أل  ،وكثع هااا ياشاائة ماا   كااعار ًعضااها ،عجاااز  ااي ال ااع ل الكااعيا كثوااعةإلوال اا ب  ااي و اا  ا

قااااب اآلل ساااي  اااي "روح المعاااايي": "قاااد أ ااااب العلماااا   .ًعاااز هاااأله الو ااا  داخااال  اااي ًعاااز
 الكد  على و   إعجاز ال ع ل وأ  ا ف   ه شمى، الكثوع منها خ ان  و ضائل ".

حماااى أقصاااع سااا رة منااا   ،"والاااألي اقطاااع ً لاااب هاااألا الا واااع أل ال اااع ل ًجملمااا  وأًعاضااا  :قااابو 
وم ا  ماااا  ل ضااااية الع اااال ودقوااااي  ،وإخباااااره عاااا  الغوااااب ،وبد ماااا  ،معجاااازة ًااااالنبع إلااااى يبماااا 

وة ضااوع وة عوااب  ،المعنى، وقد ابهع كلها  ي  اة، وقد ا ممع البعز كاإلخبار ع  الغوب
  ". ما  ب ى كاٍف  ي الععض واٍف..

قاااب الزركشااي وهاا  اعاادد أو اا  اإلعجاااز:  الثااايي عشااع: وهاا  قاا ب أهاال الم  وااي إل اإلعجاااز 
مااا ساا ي ماا  القاا اب، ة ًفاال واحااد علااى اياااعادل   ياا   مااج ذلااأل كلاا  ،  ااد معنااى  وقااج ًجميااج

  لن  م  إلى واحد منها ًماعده، مج اشممال  على الجميج، فل و وع ذلأل مما لا ا  ي".
   يمف  أل يجمج الق اب  ميعا  ي أربعة و  ه وهي:و 

   أوة: اإلعجاز ال يايي.
   ثاييا: اإلعجاز العلمي.

   ثالثا: اإلعجاز المشعيعي.
  راًعا: اإلعجاز الغو ي.
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 البياوي اإلعجاز

إذ هااا  المطااافي لحااا اب العاااع  وقااا  هاا  أفاااعز و ااا ه اإلعجاااز وأظهعهاااا،  :البيــاوي اإلعجــاز
  .ي وال د يلغ  وي مى اإلعجاز ال يزوب ال ع ل.

 : فصاحة القرآن وبالغته

 :تعريف الفصاحة والبالغة

اللغااة: البهاا ر وال يااال، ومنهااا أ صاا  اللاا   إذا ايجلاا  ر   اا ، وي اااب أ صاا  الاصاااحة:  ااي 
   .ول ال  صي  أي  لي، الصب  إذا فدا ض ؤه واسمبال

و صااااحة ال اااع ل: ك يااا  لاباااا ععبياااا  .خل نااا  مااا  المع واااد و صااااحة الكاااد   اااي اةناااطدح:
  (.الا ائد المش   )ي المعنى ف    ة  ع ود  ي ِ  م معمد م دّ 

وال د ااة  ااي اللغااة: ماارخ ذة ماا  ال لاا   وهاا  ال ناا ب إلااى الشااي  واةيمهااا  إلياا . ا اااب فلغاا  
   .المفال فل  ا: ونل  إلي 

ال د ة  ااي الكااد : إاصاااب المعنااى إلااى ال لااب  ااي أح اا  ناا رة ماا  اللاااظ  و ي اةنطدح:
 )الا ائد المش  (.  

اًة م ضاااج اةقمناااال مااا  الع ااال ال اااامج ً نااا  وقوااال: أل   لاااو ًااا  المااامكلا ماااا  عياااد مااا  يااااس
 .وال  دال م  ال لب

 و ي ل ال العع : ر ل فليو: ح   الكد   صي    لو ًفبارة ل اي  كن  ما  ي قلب ..  
وقاب خالد ف  نا ال: أفلو الكد  ما قّل  ألااظ  وكثع  معايي ، وخوااع الكااد  مااا شااّ   أولاا  

 إلى سمال  خعه)الا ائد المش  (.

 الفصاحة والبال ة؟و:ل من  رق بين 
أل الاصاااحة م صاا رة  :والاااع  فااو  الاصاااحة وال د ااة": "سااع الاصاااحة"ا اا ب القاااا ي  ااي 

 ٍِ وكاال كااد  فليااو. علااى ونااف اللااااظ، وال د ااة ة  كاا ل إة وناااا لبلااااظ مااج المعااايي.
 ." صي ، وليس كل  صي  فليغا
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عدة، وممى  كاملاا   لااأل الشااعوط  ااد  د  على شعوط  الاصاحة يع  لبلااظ إذا وُ "وي  ب: 
مزيااد علااى  صاااحة  لااأل اللااااظ، وب  ااب الم  اا د منهااا  رخااأل ال  ااأ ماا  ال نااف، وب  اا د 

   :أضدادها   م ي اإل عاح والأل ،  م  هأله الشعوط
 .أل اف ل  رلي   لأل اللابة م  حعوف ممباعدة المقارج -
  .شاذةأل  ك ل الكلمة  ارية على الععف الععبي الص ي   وع  -
 ..أل  ك ل الكلمة معمدلة  وع كثوعة ال عوف -

وإذا اسمععضنا  اا  ال ااع ل الكااعيا ماا  أوب ساا رة الاا  ااة إلااى  خااع ساا رة النااا  علااى  ععياا  
الاصاحة وال د ااة، وشااعوط اللااااظ الاصااي ة والكااد  ال ليااو، ل  ااديا كاال  اااة قااد     اا   وهااا 

  .الاصاحة وال د ة  ي أفهى ن رهما
المممبج آلاا  ال ع ل الكعيا م  العار و  ًر ايو  ال د ة اجد  ي   ن يها ًرسعها، م  إ ادة إل 

المعايي الكثوعة ًاللاظ ال لول، وم  ضعو  المركود، وأي ال المش ي  والممثول، إلى ضع  
المثاب، وأنناف اةسمعارة، وح   المطالج والم ا ج والا انل، والم داا والمرخوع، والاصل 

وخل ه ع  اللاظ الغث الشاذ القارج ع  الضيا ، والشارد النا ع ع  اةسمعماب،  ال نل،و 
إلى  وع ذلأل م  أي ال الان ل ال دغية ً وث ة  ع  الممصّا  لل ع ل الكعيا و عاكوب  
المممّع   ي  ن ل ال د ة ي عا منها إة و ده أح   ما اف ل، ة ا در أحد م  ال لغا  

روة ال د ة م  العع  الععبا  وإل اسماع  وسع  أل ا يأ ًري ال قلولة منها. ال انلو  إلى ذ
وم  كال أععف فلغة العع  و ن ل فد مها كال أععف ًمزااا فد ا  ال ع ل الكعيا وإعجازه 

 .للث لو 

      : ) عالى  ي ق ل  ما  ا وم   صاحة ال ع ل 

             

   :ع   الكعيمة [ حوث ا ممج  ي اآلاة6( ]ال صص : ل  اأ م 
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ي    رلضي ( )أرضفي .. ي ه  ار    او خ   ع   : )وة  قا ي وة   زيي( ل  او  ب ش  : )إيا رادوه إليأل ل  ال  و 
 و اعل ه م  المعسلو (.

قا لأل هللا ما    شععا   اب لها ممعجبا:يشدأ أععافية اسماص  امعأة  النمعي روي أل

     ): أويعد هألا  صاحة مج ق ل   عالى: ر افم أ ص أل!  

)  ،جمج  ي  اة واحدة فو  أمعي  ويهوو  وخ عي  وبشار و اآلاة  . 
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 :أمثلة على بعض الفنون البالغية
وهاا  فنااا  الكااد  افماادا  علااى اإلاجاااز ً وااث  اادب اللااااظ ال لولااة علااى  :إيجاز القصر -1

 معال كثوعة.

         )  عاااااااااااالى: قااااااااااااب

      )  :الن ااااااااااااااااااااال[

90.] 
سب اي  و عااالى  ااي أوب هااأله اآلاااة ًالعاادب واإلح ااال وإ مااا  ذي ال عبااى، ويهااى  ااي أمع هللا  -

ع،  جمااج  ااي هااأله ضااعوبا ماا   وسااطها عاا  الا شااا  والمنكااع والبغااي، ووعااظ  ااي  خعهااا وذكااّ
ال يال وأي اعا م  اإلح ال.  ألكع العدب واإلح ال، والا شا  والمنكع ًاللف والد  المي هااي 

   .الجنس الم م ي على  ميج أي اع  وضعوب  لدسمغعا ، أي اسمغعا 
وينهااى( وأمااا .. و ي يها مها الطبا  اللابي والطبااا  المعناا ي، أمااا اللابااي  اااي ق لاا  )ااارمع -

المعن ي  اي ق ل : العدب واإلح ال وإ مااا  ذي ال عبااى، وق لاا : الا شااا  والمنكااع والبغااي،  اا ل 
   .ال  ي  الثدثة الواخع م 
 ال  ي  مطاً ة معن ية.   طافي فو  ال    و 

ثاااااا فاااااو  خص ناااااية ذوي ال عباااااى ً عاااااادة اإلاصاااااا  علاااااوها واإل ماااااا  لهاااااا وماااااج أل الماااااع  -
 .ًاإلح ال قد  ناولها

وبدأ ًالعدب لي   ااعض، و ااده ًاإلح ااال لياا  مناادو  إلياا  وقااد اجااب،  اااحم   اآلاااة علااى  -
ًاإلح ااال الااألي ح اا  الن ااي، وعطااف الجماال ًعضااها علااى ًعااز   ااد  العاادب وعطااف علياا  

   .ه   نس عا ، وخص من  ي عا خانا وه  إ ما  ذي ال عبى
 ثا أ ى ًااالمع م اادما، وعطااف علياا  النهااي ًااال او، ثااا ر ااب  ماال المنهيااا  كمااا ر ااب  ماال -

الماارم را   ااي العطااف ً وااث لااا  ماارخع  ااي الكااد  مااا اجااب   داماا  ولااا  م ااد  علياا  مااا اجااب 
   . رخوعه
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ًرم ر م م  نة ودعا إلى س ول  ًال فمة والم عبة ال  نة  احم   ثا خما ذلأل كل   -
اآلاة على ضعو  م  الم اس  وال ضااا وأشما  م  الوامع والن اهي والم اعظ وال نااا، 
ما ل  فث  ي أساار عد دة لما أساع  ع  و  ه معايوها، وة احم   على أن لها 

 (.الا ائد المش   )ومبايوها

        و ي ق ل   عالى: )

             

  [ )2 -1: المائدة]  :وهأله اآلاة مما  ل ح "قاب اف  عطية  ي  ا وعه

 صاحمها وكثعة معايوهال على قلة ألااظهال لكل ذي ًصع ًالكد ل ولم  عنده أديى إًصارل 
  يها  ضمن  خم ة أحفا : المع ًال  ا  ًالع  دل و  لول فهيمة اليعا ل واسمثنا  ما  لي 

إًاحة الصود لم  ليس  اب اإلحعا   يما اصادل وما ا مضي  معنى اآلاة م ًعدل واسمثنا  ح 
 .ًم ع 
أ ها ال فيال اعمل لنا مثل هألا ال ع لل : للكندي قال ا الكندي أل أن ا  الن اش وحفى

  اب: يعا.. أعمل مثل ًعض ل  احمجب أااما كثوعةل ثا خعج   اب: وهللا ما أقدر علي ل وة 
إيي  م   المص فل  قع   س رة "المائدة"ل  نبع    ذا ه  قد أمع اطوي هألا أحدل 

ًال  ا ل ويهى ع  النكثل وحلل   لود عامال ثا اسمثنى اسمثنا  ًعد اسمثنا ل ثا أخ ع ع  
   ."قدر   وحفمم ل  ي سطعي ل وة ا مطيج أل ار ي أحد فهألا إة  ي أ دد

 :ومن الفنون البالغية: التتميم -2

على ثدثة أق ا   مميا الن ص، و مميا اةحمياط، و مميا المبالغة، وقد ورد  الق ا   وه  

        )الثدثة كلها  ي ق ل   عالى: 
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     )  :[.526]الب عة 

نااا ٍ ) ااا  أوب هااأله الممميمااا   ااي ق لاا   عااالى  ااي  ا ااوع الجنااة  وااٍل و أ ع   لاا  قاااب  نااة  (ماا    ي ق 
لكال كا يا، ولك  لاظ الجنة اصد  على كل شجع مجممج ا اامع ًباال  صاا ي  الرض كائنااا 

لاا  ياااج عباايا عماايا كالنقواال والعنااا .  اا ذا كاياا  الجنااة عبيمااة  مااا كااال، وماا  الشااجع مااا
  الاائدة ثا احمعق  كال أسف ناح ها أعبا ومصاً  أ دح.

ثا علا هللا سب اي  و عالى أل الجنة إل كاي  م  يقول وأعنا  ما لا  جع اليهار ماا    مهااا 
لااا  ثمااع شااجعها ولااا  نماااج ً اافنها ولااا  كاا  لهااا حياااة ال مااة،  اامما هااألا الاان ص ً  لاا   عااالى: 

ا ال  ي هاااارُ ) م هااا  ع ي مااا         قوااال . ثاااا علاااا هللا ساااب اي  و عاااالى أل الجناااة لااا   معااا  إلاااى الن (  جااا 
والعنا  كل الثمعا  كال وناها أ ا وياعها أعبااا، والسااف علااى   ااادها أشااد   اااب  عااالى: 

عا   ) لّ  الث ماا  ، ممممااا لااأللأل  مماايا مبالغااة. ولمااا  ااع  سااب اي  و عااالى ماا  أوناااف (ل ُ    وها م    كااُ
ع، ليااا  لااا  كاااال شااااًا لع اااا أل اقلاهاااا ًعاااد    الجناااة أخاااأل  اااي وناااف نااااح ها:   ناااا  ًاااالك  

عُ )لما اجد  ي يا   م  ال  ة وما ارمل ماا   اا ب الماادة   اااب م ما ااا  إحعاقها، . (و أ ناااً ُ  ال ك  اا 
ثااا علااا سااب اي  و عااالى أياا  إذا كااال عضيمااا مااج الك ااع سااّده عنهااا قااع  الماادة وعااد  ماا   هااما 

ة  )ًضياع  ًعده  ااد اشاامّد أسااا  علوهااا،   اااب عااّز و ااّل م ما ااا أاضااا:  ياا  ُ  ُذرّ  لاا  ثااا علااا أياا  . (و 
 إذا لااااا اصااااف الألريااااة ًالضااااعف احمماااال اإل ااااد  أل اف ياااا ا أق يااااا ،  ومع ااااى إخد هااااا لهااااا،

اا ُ ) ااايقاز ذلاااأل مااا  أساااا    ااااب م ما اااا:  ع  لماااا  اااع  مااا  وناااف الجناااة أخاااأل  اااي  . ثاااا(ضاااُ
. وعلاااا  باااارك اساااام  أل (  ر نااااف ها إ ع صااااار  )وناااف ال اااادث المهلااااأل لهاااا ً  لااا  عااااّز و اااّل: 

اإلعصااار ة اعجاال   اااد هااأله الجنااة، وة ا صاال هدكهااا ًاا  إة ًعااد اسااممعاره علوهااا  ااي ماادة 
سااب اي  و عااالى ماا   . ثااا اقمصااع(  ياا   يااار  )  يلااة، وهاا   عيااد اإلخبااار فمعجواال هدكهااا   اااب: 

العياح على اإلعصار لك ي  عبارة ع    افل العياح المثوعة للعجاج الكثي  الألي اعمااي دواماا  
عو ل الما ، ويطااا اآلًااار واليهااار، وي ااع  ً اام م  ورهجاا  الشااجار، وإذا ا اااي مااج ذلااأل أل 
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ا صاااد   كاا ل  ياا  يااار أدارهااا علاااى المفااال الااألي افاا ل  ياا  ً واااث ة  نصااعف عناا ، لياا  ة
و هااة م افلااة  ونصااعف مااا افاا ل  ياا  إلوهااا. ثااا علااا هللا سااب اي  و عااالى أل النااار ا مماال أل 
 ك ل ضفياة  مطار لضعاها ع  م اومة ما  ي الجنة م  اليهار، ور  بة الشجار،  احماااط 

ق    ) :لأللأل ً  ل  م ع    . ناى هألا اةحمماب، وأو ز  مميا المعنى المعاد (  اح 
اآلاة الكعيمة قد  ضمن  م  الدقائي واللطائف مااا   ااعز الغااعض الم صاا د ماا   وهفألا يجد أل

س   المثل وه  إفعاز عبيا أسف ناااحب الجنااة و   ااعه علااى مااا  ا اا  منهااا،  ااي حالااة كااال 
ًرمس ال ا ة إلى يما ها وخوعا ها. وكأللأل المعائي ًصدقم  الااألي  نا هااا رئااا  النااا  وة  اا م  

ساايا د هااألا الثاا ا   ااي وقاا  هاا  ًاارمس ال ا ااة إلااى مااا  ث اال مواازال  ًاااو والواا   اآلخااع،   ياا 
 .ح نا  
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 : النظم القرآني )جزالته وتناسقه(

وي صااد فاانبا ال ااع ل  عي ااة  اارلي  حعو اا ، وكلما اا ، و ملاا ، وساابفها مااج أخ ا هااا  ااي قالااب 
للدةلااة علااى المعااايي م فا، ثا  عي ة اسمعماب هأله المعاكوب  ي ال عاض المي  اامكلا عنهااا، 

 .ًروض  عبارة  ي أعأل  سيا  وأ مل يبا
والااااع  فاااو  السااال   والااانبا: أل دائاااعة السااال   أوساااج وأشااامل وة  ااادرك السااال   ًالجملاااة 

 .ال احدة، فونما النبا امف  إدراك   ي الجملة ال احدة فل وحمى  ي الكلمة ال احدة

 :بعض مزايا النظم القرآني وأمثلة عليها

 :تناسق بين العبارة والموضوع الذي يراد تقريرهال -

إل الااألي  ااممع  النبااع  ااي الااانبا ال ع يااي  دحااظ المناسااي الكامااال والمااآلف المااا  فااو  الفباااارة 
دئا ًعضااها ًعضااا وهااي كلهااا عاد فياي  و  ضي  ل  اللااظ  ي النبا  ُ ال ع يية والمعنى الألي  ُ 

كاااال المعناااى  عيباااا كايااا  ألااظااا   عيباااة وإذا كاااال مم  هاااة إلاااى الغاااعض المنشااا د ً واااث إذا 
 .المعنى مععو ا م م دثا كاي  اللااظ  ناس ها

 و ي المثاب اآل ي يل ي أض ا  على هألا الجايب:
لماااا أراد هللا ساااب اي  أل اصاااف حالاااة اع ااا   عليااا  ال اااد  وهااا   مرساااف علاااى   ساااف عليااا  

ا لا ا دوا مفااال   سااف، ع ااع عاا  هااأله ال د ، وكاي  هأله ال الة  عيبة  ي يبع أفنائ  ليه

    )ال الااااة ًفلمااااا   عيبااااة كلهااااا،   اااااب سااااب اي  علااااى ل ااااايها: 

   )  :[، حواااث أ اااى ًااار ع  ألاااااظ ال  اااا ًالن ااابة85]  ساااف 

اساامعماة وأًعااد عاا  أ هااا  العامااة، والبااا  والاا او أعااعف عنااد الكا ااة إلى أخ ا هال   ل الما  أقاال 
ثااا أ ااى هللا سااب اي  و عااالى ًاار ع   .الكااد  وهي أكثع دورايا على الل نة وأكثع اساامعماة  ااي

نيو ال عاب المي  ع ج السما  و نصب الخبار ًالن بة إلى أخ ا هااا  اا ّل )كااال( ومااا قاربهااا 
   ر.أععف عند الكا ة م   ام 
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ا( أ ااع  ماا   ميااج أخ ا هااا وكااأللأل لاااظ )حعضااو  )كااال( ومااا قاربهااا أكثااع اساامعماة منهااا ا وهااا لاا 
عمااد ًاا  وة خوااع  ياا ، لااأللأل ا اااب لمااا  ي ماااعدا  العا ااب، ال ااعض: مااا ة اُ ك )م  ألااظ الهد

 اقمضااى ح اا  ال ضااج  ااي الاانبا أل  جاااوز كاال لابااة فلابااة (( أشااعف علااى الهاادك )حااعض
غعاًة أو اةسمعماب   خيا ل    الجاا ار ورغبااة  ااي ائاامدف المعااايي ًاللااااظ م   ن ها  ي ال

  .ولممعادب اللااظ  ي ال ضج و مناسب  ي النبا
 :اهتمامه بالجملة القرآنية واختيار المكان المناسب فيها للكلمة المعبرة -

ولا ا معمل ا معساا   (بُ     ر ك ل ُ  الألّ  ) ي قصة   سف علي  ال د  اسمعمل المع وع ال ع يي كلمة 
الااألئب، علماااا أل الشاااائج  اااي اةساامعماب إ اااد  كلماااة اة ماااعا  علااى مثااال هاااألا النااا ل، وذلاااأل 
للطياة د ي ة وهي أل اة معا  م   عل ال بج معناه ال مل    ب، وأنل الاع : د  العنااي، 

 ااا   إيماااا اّدعااا ا علاااى الاااألئب أيااا  أكلااا  أكاااد، وأ اااى علاااى  مياااج أ زائااا  وأعضاااائ   لاااا  ماااعك وال
ماصد وة عبما. وذلأل أيها خا  ا مطالبة أفوها إّااها ًاارثع ًااا  مناا  اشااهد ًصاا ة مااا ذكااعوه 
 اّدع ا  ي  الكل لوزيل ا ع  أيا ااها المطالبااة، والاااع  ة اعطااي  مااا  هااألا المعنااى  لااا اصاال  

  .أل اعّ ع عن  إة ًركل على هألا
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 :األسلوب القرآني الفريد

 .ويطلي السل    ي اللغة على الطعيي المممد، والسل   الطعيي وال    والمألهب
و ااي انااطدح ال د وااو : هاا   عي ااة اخميااار اللااااظ و رلياهااا للمع وااع فهااا عاا  المعااايي قصااد 

 ه  الفبارا  اللابية المنّ  ة لدا  المعايي.   اإلاضاح والمرثوع، أو 
 السل   ال ع يي: ه   عي م  المي اياااعد فهااا  ااي  اارلي  كدماا  واخميااار ألااظاا ، ول ااد   اضااج 
العلماااا  قاااداما وحاااد ثا علاااى أل لل اااع ل أسااال با خاناااا ًااا  مغاااا عا لساااالوب العاااع   اااي الكماًاااة 

  .والقطاًة والمرلي 
بسااال   ال ع ياااي اخااامص فهاااا مااا  فاااو  ساااائع الكاااد ،  مااا  هاااأله أفاااعز العلماااا  موااازا  لوقاااد 

 :الموزا 
   :المرووة والمطاوعة  ي ال أويل -1

 ااي الساال   ال ع يااي معويااة  ااي المروياال ومطاوعااة علااى الم لوااب ً وااث ة  دايياا  أساال    يجااد
 .لممناقضةم  السالوب، وهأله المعوية  ي المرويل ة   ممل اآلرا  الممصادمة أو ا

 السل   ال ع يي اشاي قل   العامة ويفاي القانة،  باااهعه ال عيااب  هاادي الجماااهوع وساا اد 
ا سااها ًالمع وااب والمعهوااب والجماااب الخاااذ  ااي  عااافوعه ومشاااهده، وبا ناا  ويمااب  ااعا  ي  ،النااا 

العموي اشبج يها الادساااة إلااى مزيااد ماا  ال فمااة والاكااع، ا اال الع ااد الك ااع  عناادها ماا  م اادأ 
 .الك ل ومنمهاه ويبام  ودقة ننع  وإفداع 

عايوها ولااا افاا  إل الساال   ال ع يااي لااا ا اامغلي  هماا  علااى العااع  الااأل   ياازب ال ااع ل فااو  ظهاا 
لها إة الاطعة ال ليمة الألّواقة للجماب، و هم  و ااعاال معاا  ماا   ااا  ًعااد ذلااأل ماا  أهاال العلاا   
وال كار، و هماا  زعمااا  الاااع  المقملاااة علااى ضااعو  ماا  المروياال، وقااد أث ماا  العلاا   ال د ثااة 

 .اف ل م  ًعدالممطّ رة كثوعا م  ح ائ   المي كاي  مقفّية ع  ال اً و ، و ي علا هللا ما 
يصااا  ااي معناااه كااال  فاال كلمااا كااال ،والمعهاا د ماا  كااد  النااا  ة ا مماال كاال ذلااأل وة ًعضاا 

لل الاصاااحة ة  كاا ل  ااي  ،أديااى إلااى ال د ااة، وكيامااا قل ماا  رأ ماا  و هااا واحاادا وناااة واحاادة
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الكاااد  إة إًاياااة، وهاااأله ة  اصااا  إة ًاااالمعنى الممعاااو ، وهاااألا المعناااى م صااا ر  اااي  عضااا  
 .عث علي البا
 :اع ماد األسل ب القرآوي الطريقة ال ص يرية  ي ال عبير -2

اعمماده الطعي ة المص يعية للمع وع ع  المعايي وال كار  ل ما  البارزة لبسل   ال ع ييم  ا
المي  عيد إاضاحها، س ا  كاي  معايي ذهنية مجّعدة، أو قصصا  افعة، أو مشاهد لو   

 .الضيامة و وعها م  المجاة 
إلى أ  ا  الص رة وكري   نبع  ي  اصود  الص رة   ُ إل السل   ال ع يي ا مل  الي  

وكرل المشهد اجعي أمام  حّيا مم ّعكا، وة شأل أل الاكعة أو المعنى الألي مة أمام ، المج   
 ل المعنى مجّعدا م   لأل عاد إاضاح  اف ل أقع  إلى الاها وأوض   ي الأله  مما ل  يُ  ُ 

الص ر ال ية، ويفاي ل يال هأله الموزة أل يمص ر هأله المعايي كلها  ي ن رها المجعيداة ثا 
 :ضعها  وها ال ع ل الكعيا،  مثدي اريها ًالص رة المي و 

معنى النا ر الشد د م  دع ة اإلامال: إذا أرديا أل يمص ر هألا المعنى مجّعدا  ي الأله   -أ
امف  أل ي  ب: إيها  ناعول أشد الناعة م  دع ة اإلامال  وممّلى الأله  وحده معنى النا ر  ي 

 .فعود وسف ل 
 :الص رة الغعيبة اصّ ر لنا هألا المعنى  ي هألهولنمع  النبع  ي السل   ال ع يي وه  

(           

 )  :واياعاب مشمعك مج الأله  حاسة النبع وملكة القياب  [. 50-48]المدثع

ال قعية وشع ر الجماب: ال قعية م  ه ة  الأل   ااعول كما  اع حمع ال حش م  السد ة 
 ل إلى اإلامال، والجماب الألي  ع  ا  ي حعكة الص رة حونما  ممّدها ع  د  لشي  إة ليها  ُ 

القياب  ي إ ار م  الط يعة  شعد  ي  ال مع  مبعها ق  رة،  المع وع هنا ا عك مشاعع 
 . ل  إلي  و ي ثناااها اةسمهزا  ًالمععضو  ارئ و ناعل يا   مج الص رة المي يُ ال
 :اإّلة واالس دالاح  طريقة األسل ب القرآوي الم ميزة  ي الم   -3
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ة الكاااار  ،و صاا ي  زيااو الم ااّع و  ،ل ااد أورد ال ااع ل الكااعيا ماا  أ ااايو  ال اا ب  ااي ساايا  م ا ااّ
اإلحا ااة ًمثاال هااأله السااالوب  ااي  وااد لعدائاا  مااا اقااعج عاا   اا   البشااعوال عد لوليائاا  وال ع

 الناس اإلي ايية ة   اامطيج الم اا ب  ااي ل بااا  عااافعة  ااي  ميااج  .أوقا  مم اربة أو ممباعدة
اة جاها  فل  مرثع ً الة معونة. وة   مطيج الم  ب عنها إلى ا جاااه معاااكس إة ضاام  فوئااة 

أمااا الساال   ال ع يااي  ااودحظ  ياا  اةيم اااب  ااي شاامى اة جاهااا   ااي ل بااا  مم اربااة . مدئمااة
ل حفاايا ا ااع الدسااا وع واليبمااة  ااي  اا دة وأياااة، إلااى  ماا  مشااعّ   .ممماليااة، وأحيايااا  كاا ل ممعاد ااة

وعوااد و هد ااد لماا   ع ااب عاا  المشااعيعا  ويعياا  ساا   المصااوع، إلااى  ااا ع ا  اال   بااة الع ااد إذا 
إلى معلا اعلا كيفية اةلمجا  إلى القااالي سااب اي  و عااالى ًردعيااة ة  قطااع علااى  ا  وأيا ، 

الباب، إلى م ع ل  ائي الك ل الك ع ، وم  معئيا  النااا  ومرل  ااا ها والماادرج فهااا إلااى أسااعار 
   .سن  هللا  ي الك ل 

          )لنمرمل ق ل   عالى: 

           

           

          )  :اليااب[

86-70.] 

ها ال اآل مال يزلما ًعد إ د  أسع  فاادر وق اا ب الااادا  ماانها. وقااد فاادأ ا ًالمقطئااة واةساامنكار 
ل ااث أل خمممااا ً قعارهااا و طووااب النااا   فهااا فاال نااار  هااأله ال اااً ة المااي لهأله الاعلة، ثا لا   

  .وقج المريوب علوها هي ال اعدة لما  ا  ًعدها
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 اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 

  تعريف التفسير العلمي:

  : ي لم ا   ي عل   ال ع ل م مد لطاي الصبا  ععي  
اآلاااة، والااعبأ فااو  اآلاااا  الكعيمااة ومفمشاااا  العلاا     فاايا مصااطل ا  العلاا    ااي  هااا هاا  

 المجعي ية والالكية والال فية.
  : ي ا جاها  الما وع  ي ال عل العاًج عشع د. هد العومي ععي  
ا مهاااااد الما ااااع  ااااي كشااااف الصاااالة فااااو   اااااا  ال ااااع ل الكااااعيا الك ييااااة ومفمشاااااا  العلااااا هاااا  

  .المجعي ي، على و   ابهع ً  إعجاز لل ع ل
 :  ي الما وع العلمي لل ع ل  ي الموزال د.أحمد أف  حجع ععي  

عبااارا  ال ااع ل،  ااي ضاا   مااا أث ماا  العلااا، والكشااف  الما وع الااألي ا اااوب  ياا  الما ااع  هااا  ه  
 ع  سعٍّ م  أسعار إعجازه.

ه  الكشف عاا  معااايي اآلاااة  ااي ضاا   مااا  ع  اا  ناا م  ماا  ع د المجود الزيدايي:  ععي  
 يبعيا  العل   الك يية.  

 :   ي م   اا  اإلعجاز العلمي  ي ال ع ل الكعيا د. ز ل ب النجار  ععي 
   ظي  كل المعارف المماحة ل     ها دةلة اآلاة ال ع يية. ه  

جعي ي  ااي زيااادة إاضاااح معااايي المعاد ًالما وع العلمي ه : اسمقدا  العلا الم  والألي ابهع أل
  اآلاا  ال ع يية و  سيج مدل ة ها.

 )ايبع: الما وع العلمي لل ع ل:  ألوره، الم قف من  للدكم ر عادب الشّدي(.

ه  إخبار ال ع ل الكعيا ً ضي ة أث مها العلااا المجعي ااي أخوااعاو وث اا   تعريف اإلعجاز العلمي:
  البشعية  ي زم  العس ب نلى هللا علي  وسلا.عد  إمفايية إدراكها ًال سائل 
 المؤيدون للتفسير العلمي:

 اإلما  الغزالي، الاقع العازي، الزركشي، ال و  ي، ال يضاوي.   م  الم يد   للما وع العلمي:
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وم  المعانعي :  نطاوي   هعي، واإلسفندرايي، والك اك ي، وم مد  عيد و اادي، والعا عااي، 
 وال اسمي و وعها.  

 أدلة المؤيدين لل فسير العلمي: من

     ﴿ اةساامدةب ًباااهع عماا   ًعااز اآلاااا : ك  لاا   عااالى: -1

﴾  [39 :]اليعااااااااااااااااا. ( : وق لااااااااااااااااا     ) 

 .[ :النحل]
ماا  ذلااأل مااا أخع اا  المعمااألي و وااعه أل رساا ب  :اةسمدةب ًعم   ًعز الحاد ااث واآلثااار -2

هللا نلى هللا علي  وسلا قاب: "سمك ل  م ". قول: ومااا المقااعج منهااا؟ قاااب: "كمااا  هللا  ياا  يباار 
أخع   المعمألي وقاب عناا : "هااألا حااد ث ة )ما ق لكا وخ ع ما ًعدكا وحفا ما فونكا.." ال د ث

 .(يعع   إة م  هألا ال   ، وإسناده مجه ب و ي ال ارث م اب"
وقال ا إل هللا سب اي  و عالى مب كماً  م  اةساامدةب علااى العلااا وال اادرة وال فمااة ًاارح اب  -3

رض، و عاقاااب اللوااال والنهااار، وكيفياااة أحااا اب الضاايا  والباااد ، وأحااا اب الشااامس ال اام ا  وال
وذكع هأله الم ر  ي أكثع ال  ر وكعرها وأعادها معة ًعد أخااع .  لاا  لااا افاا   وال مع والنج  

 .الب ث عنها والمرمل  ي أح الها  ائزاو لما مب هللا كماً  منها
العلا ال د ث ضعوري لاها ًعز معايي ال ااع ل الكااعيا، ولاايس هناااك مااا امنااج ماا  أل  إل –4

افاا ل  هااا ًعااز اآلاااا   هماااو د ي اااو مم قااااو علااى   ااد  ًعااز العلاا  . ا اا ب مصااطاى ناااد  
ياو علااى  ا ااوع ًعااز    ع  العا عي  ي إعجاز ال ع ل: "إل  ي هأله العل   ال د ثة على اخمد ها ل  

 مكاا ل ال ضي ااة العلميااة ماا  مع  ااا  المعنااى  ااي اآلاااة . كشااف عاا  ح ائ اا "معااايي ال ااع ل وال
 .ال ع يية

    ي   ائد كثوعة ومنا ج ك وعة م  الما وع العلمي منها:   -5
إدراك و ااا ه  د ااادة لنعجااااز  اااي ال اااع ل الكاااعيا ً ثباااا  الم ا اااي فاااو  ح اااائي ال اااع ل الكاااعيا  -أ

  وح ائي العلا.

http://www.alukah.net/sharia/0/385/#_ftn45
http://www.alukah.net/sharia/0/385/#_ftn45
http://www.alukah.net/sharia/0/385/#_ftn45
http://www.alukah.net/sharia/0/385/#_ftn45
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و عااّع ها علياا  ماا  هااألا الطعيااي ف يااال  ،لااى اإلسااد  وإقناااعها ًاا اسااممالة  وااع الم االمو  إ - 
 لها، وإقامة ال جة علوها فأللأل. إعجاز ال ع ل العلمي

اماامد  النااا   إامايااااو ًعبمااة هللا  ااال  دلاا  وعباايا سااالطاي  وقدر اا  ًعاااد ال قاا ف علاااى  -ج
 أسعار هألا الك ل المي كشاها العلا وأشار إلوها ال ع ل الكعيا.ًعز 

 المعارضون للتفسير العلمي:

 الشا  ي، وم م د شلم  ، وأمو  الق لي، و وعها.   وم  المعارضو  للما وع العلمي
 المعارضين:من أدلة 

   أل للما وع شعو او وقو داو قعرها العلما   نبغي اةلمزا  فها..
  وم  ذلأل عد    مول ألااظ ال ع ل معايي وإ دقا  لا   ضج لها ولا   معمل  وها. -
أل ال ع ل الكعيا كما  هدااة وإرشاد وليس ًفمااا   اصااول لم ااائل العلاا   ويبعيا اا  ودقااائي  -

   .اةكمشا ا  والمعارف
 أل الما وع العلمي مدعاة إلى الزلل لد  أكثع الأل   خاض ا  ي  م  المعانعي .. -
أل ما افشف م  العل   إيما هاا  يبعيااا  و ااعوض قافلااة دائماااو للمغووااع والم ااد ل، والمعااد ل،  -

  والن ز..
 :ضوابط اإلعجاز العلمي

 ::داية ك اب القرآن -1
النااا  إلااى ًااارئها للضيااا  ًالاادور الااألي أوكاال إلااوها  ااي إل ال ااع ل الكااعيا كمااا  هدااااة، هدااااة 

     ﴿ :خد ااة الرض ولدا  المهمااة المااي خل اا ا ماا  أ لهااا

              

    )  : ساااالأل ال ااااع ل الكااااعيا  ميااااج  [. وقااااد58-56]الااااألاريا

السالوب والم الأل الع لية والاطعيااة ل ماال اإلي ااال علااى هااألا الهاادف  لااا  اليبااار ماا  أ اال 
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ذلااأل إلااى الكاا ل الم اايأ ًر دكاا  وك اكباا  ولولاا  ويهاااره وسااه ل  و بالاا  وب اااره وأيهاااره وساا ب  
 .وأمطاره ويبا   وأشجاره

ًع ا اهااااا ومشاااااععها و اقا هااااا وقاااادرا ها  ولااااا  النبااااع كااااأللأل إلااااى أعمااااا  الااااناس اإلي ااااايية
 .وإمفايا    ارحها، وار ااعها أو إخددها إلى الرض

المشااّ ا  علياا  ماا   ل ممااا هاا  م ااّقع لاا  لقدمماا  و ي ااوعوشااد اةيمباااه إلااى مااا ا اايأ ًاإلي ااا
الك يياااة  اااي  ونبغاااي أل  ب اااى الدراساااا  ال ع يياااة الممعل اااة ًاآلااااا   ..ال وااا ال والنباااا  والجمااااد

 .حدود هألا الغعض، وة   ثع على الهدف الساسي لل ع ل الكعيا
 :وال فريط اإل راط ترك -2

عاااد  المااااعيأ  اااي الب اااث  اااي اآلااااا  الك يياااة، وبشاااعط الم واااد ًاااالمنه  ال ع ياااي وعاااد    موااال 
الم  وهااااا  ًصاااادد مااااا  ااااي الكاااا ل الم ااااقع  النصاااا ص مااااا ة   مماااال،  ااااد  نبغااااي أل  هماااال

 اا ل أهملنااا   ااد  ع نااا  ااي مئااا  اآلاااا  المااي  شااّديا إلوهااا شاادا. إة أل هااألا  ،لمصل ة اإلي ال
الشااد وهااألا المن ياا   نبغااي أل ي ااف عنااد حاادوده  ااد يمجاااوزه إلااى الب ااث عاا  دقااائي خصااائص 
هاااأله المااا ر الك يياااة أو اإلي اااايية أو ال و ايياااة أو النبا ياااة،  ناصااال ال ااا ب  اااي ذلاااأل ويجعااال 

 ع ل وكريها كمب لهااأله العلاا   المقمصااة وة يمااعك شاااردة وة واردة وة يبااعة م اام دثة  ااسوع ال
مااا اقااعج ال ااع ل إة ويعبطها فما وع اآلاة الكعيمة. إل هألا العمل اقع نا ع  حااّد اةعمااداب، ك

اقااعج كاال ذلااأل عاا  الهاادف  -الألي ه  فألب الجهد  ي فيال معاد هللا م  اآلاة-الكعيا والما وع
وهاااا  أل ال ااااع ل الكااااعيا كمااااا  هدااااااة، وأل  ااسااااوعيا  نبغااااي أل  كاااا ل لشااااعح وبيااااال الساسااااي 

 .السالوب الم مقدمة لم  وي هأله الهدااة
 :القرآوي األسل ب مرووة -3

ل مااا لااد نا أل ال ع يااي  ااي اآلاااا  مااعل ا  اال و  هااا  ااي المروياال  ونبغااي أل افاا ل مع الساال  
ما اعااعض ال ضااااا الك ييااة أو الج ايااب الماداااة أو المعن يااة  ااي اإلي ااال أو ال ااع ل الكااعيا عنااد

ماااا ا ااايأ ًااا ، ا ااامعمل أسااال با معياااا ا  ااال و  هاااا للمرويااال.  عناااد إرادة  هاااا الكلماااة ال ع يياااة أو 
ل ع يياااة ة فاااد مااا  الع ااا ل إلاااى دةة  الكلماااة ال ضيضياااة والمجازياااة، واسااامعماة ها  اااي الفباااارة ا



34 
 

اللغاااة الععبياااة، لمكااا ل المعاااايي الماااي   مملهاااا الكلماااة واضااا ة  اااي الاااأله  عناااد اإلقااادا  علاااى 
 . ا وعها  ي هألا المجاب

 :االس دالا مناط العلمية الحقائق -4
 ا ااوع اآلاااا  ًاارل يبعااد عاا  ال اااحة الاعضاايا  اةقمصااار علااى ال  ااائي العلميااة  ااي ناادد 

والنبعيا  العلمية المي لا  صل إلى در ة ال ضي ااة العلميااة، وينبغااي عااد  ذكااع النبعيااا  ولاا  
م  ًا  اةسمئنا  فها، لل ربأ يبعية قافلة للمغّوع واإلًطاب فما وع  اة قع يية   رث شااع را 

ا الاهااا القاااص ًاآلاااة ماا  ل   اا  نبعيااة  لاا  ا  معونااا لااد  ال ااعا ، و ااي حاااب ظهاا ر ًطاادل هااأله ال
 ى منزه ع  أل اطعأ علي  مثل ذلأل. ش يش واهمزاز، وكد  هللا سب اي  و عال

 :ال احدة الحقيقة على اآلية داللة حصر عدم -5
ة والمجازية واسمعماة  العع  لهااا، إل و ااديا أل ي عند إحا منا فدةة  الكلمة اللغ ية ال ضيض

علمية   يااد إحااد  هااأله الاادةة ، ة ًاار  عندئااأل أل يااع   الدةلااة المااي أ ااد ها ال ضي ااة حضي ة 
العلميااة علااى أل ة ي فااا ًااالبطدل والا اااد علااى الدةلااة المااي ر  ناهااا ماا   هااة أخااع ،   ااد 
 كااا ل ال ضي اااة العلميااااة الماااي ر  ناااا علااااى ضااا ئها هاااأله الدةلااااة إحاااد  و ااا ه دةة  اآلاااااة، 

ى ح ااائي أخااع  لااا يااممف  ماا  الم ناال إلوهااا ح ااب ث ا ااة عصااعيا، إة أل وظدلهااا مممااّدة إلاا 
 .ميأ اللثا  لنا ع    ايب أخع  الم د  العلمي وال ضاري كاول أل اُ 

 :العلمية والحقائق القرآوية الحقائق بين ال صادم اس حالة -6
واحاادة. وينبغااي أل ال  ااائي العلميااة ليهمااا ماا  مشاافاة مصاد  فو  ال  ااائي ال ع ييااة و ا م ول ال

اف ل م  الم ّلما   ي أذهاينا أل ال  ائي ال ع يية الممعل ااة ًاارّي  ايااب ماا    ايااب الكاا ل أو 
ة امفااا  أل  صاااادمها حضي اااة علمياااة  -إذا كايااا  قطفياااة الدةلاااة- اإلي اااال وال وااا ال والنباااا 

 .شعية  ّنل الجهد البشعي إلوها فنا  على  ه د المقمصو  خدب الماريخ ال ضاري للب 
ومااا  ثوااعه ًعااز النااا  ماا   اا ها ف  اا د  ناااقز  هاا  ساا    هااا لل ضي ااة ال ع ييااة ًاارل  م همهااا 
قطفية الدةلة وة  ك ل كأللأل، أو ساا    هااا لل ضي ااة العلميااة ًاارل ابنهااا حضي ااة علميااة وهااي ة 
 اازاب  ااي  اا ر النبعيااة. وي اا  ي اا ب  ااازمو  ًاساام الة وقاا ل مثاال هااألا المناااقز، لينااا ياا م  
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وي  وأل ال  اااائي   اوا  والرض وواضاااج سااانن  ومااادّفع شااا ال اااع ل منااازب مااا  خاااالي ال ااامًااارل 
العلميااة المااي  كمشااف هااي ماا  ناانع  ووضااع   ااي الكاا ل، وة  لوااي ً فمااة ال فاايا الق وااع أل 
اقلااي شااوئا علااى هوئااة معونااة ثااا اق عيااا ًقد هااا، حاشاااه سااب اي  و عااالى عاا  ذلااأل علااّ ا ك وااعا 

(      )  :[، 14]الملاااااااااااااااااااأل(   

        )  :[.6]الاعقال 

 :المعر ة طلب  ي القرآوي المنهج اتباع -7
 ..  وعد   عجل النمائ  ،لسبا  لل ن ب إلى ح ائي المعع ةال ع وال فمة سل ك س ل ا م 

وبما أل أم ر الكاا ل قائمااة علااى ساان  خل هااا هللا سااب اي  و عااالى، وسااّوع الكاا ل ًم   هااا،  اا ل 
ماا   عااّعف علااى هااأله ال اان  أمفناا    ااقوعها لمصااال   واإل ااادة منهااا  ااي  ي ااوع ساا ل الفاايش 

الم ااد  المااادي، ًغااّز النبااع عاا  معم ااده وساال ك ، وذلااأل ًم اادار مااا اشااا  هللا ويقااص وإحعاز 
 .فأللأل م   عيد
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 : مجاالت الستخدام العلوم الكونية في التفسير ال ينبغي الخالف عليها

خاادف  هاااهناااك مجاااة  ةساامقدا  العلاا   الك ييااة  ااي  ا ااوع ال ااع ل ة  نبغااي أل افاا ل  و  لإ
 فو  المث مو  والنا و   ي هأله ال ضية:

 تعميق مدل ا النص: -1
م  هأله المجاة  المي ة اقملف علوها اثنال:  عموي مدل ب النص ال ع يي، و  سيج  هم  

العل   الك يية م  فيايا  ومعل ما   زيديا معع ة  ومداه لني ال المعانع، وذلأل ًما   دم 
 ًماه   اآلاة، و  ض   ًالش اهد والمثلة، المي   ا ع   ي ض   العلا ال د ث. 

، وق ل  [9 :﴾ ]ل مال      ﴿ مثد ق ل   عالى: 

وي  هما م  اآلاا ، ياها ي   معناها إذا قعأياها  [7 :﴾ ]النبر ﴿ عالى: 

الاها اإل مالي، وكأللأل مع علوها الما عول الول ل. ولك  العالا الممقصص  ي عل   
الرض الو  ،  ع   وها ما ة يعاه ي  ، وي د  لنا م  مهمة الجباب و ائد ها  ي إرسا  

و دال،  ما اجلي معناها أعبا المجلية، ويشعحها أفلو الشعح. الرض، ومنعها م  الم 

  ﴿ومثل ذلأل: ما كشا  العلا م  أسعار ق ل   عالى  ي س رة الضيامة: 

         [.4 -3: ﴾ ]الضيامة 

فو  لنا العلا ال د ث ما  مموز ً   ولماذا ذكع ال نال خانة دول  وعه م  العضا ؟  ل د
 لد ال نال م  خ اص ً وث ة  مشاً  فنايال لشقصو  وإل كايا شضي و ، أو   أمو . وعلى 

 أسا  هألا المما ز قا  ما ععف ًاسا )البصمة( وأس   علي  إدارا  )   وي الشقصية(.

ل   منها  ي خدمة وهألا ما  هم  المعمدل ل م  علما  الك ييا ، الأل   عع  ا ما ه  المط
 ل ع ل،  المزم ه ولا ا ودوا عن . ا وع ا

 تصحيح معل مات بعض المفسرين القدامى: -2
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وماا  ال اااة  المااي ة خاادف علوهااا هنااا للعلاا   الك ييااة: الضيااا  فمصاا ي  ًعااز المعل مااا  
 القا ئة المي اعممد علوها ًعز الما ااعي  ال اادامى، وأخع اا ا منهااا ًعااز  اااا  ال ااع ل الكااعيا
عااا  ظاهعهاااا ال اااو ، م ااااولو   رويلهاااا، وإخعا هاااا عااا  معناهاااا الممباااادر منهاااا، لم ا اااي ماااا هااا  

 مرل ف عندها، ومماي مج معار ها.  
 تقريب الحقائق الدينية لعق ا البشر: -3

 المجاة  المي ة خاادف علااى اساامقدا  العلااا  وهااا لقدمااة ال ااع ل خانااة، والااد   عامااة: وم 
  عيااب ال  ااائي الد نيااة والغو يااة المااي  ااا  فهااا ال ااع ل إلااى ع اا ب البشااع، المااي قااد   اامبعد هااأله 

    الشيا ، أو  كافع  وها.
يمااا ، ويصاااعة مااا  ال  اااائي العلمياااة ماااا امفااا  اسااامقدام   اااي  ر واااد الاااد   و  ضاااي  ماا وإل 

 .. ها  خص م  ومامعيا  أعدائ قضاااه، والأل  عن ، فد ج ش
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 اإلعجاز العلمي: من أمثلة

 :لشع ر باأللم  ي الجلدا
هللا  ي مععض فيال أل ال العألا  المي  دقوها     الضيامة الأل   كاعوا ًآاا  هللا  ا  ب

 :وأ مض ا ًصعها وبصوع ها ع  ي ر ال ي
﴿         

          

 ﴾[ : 55الن ا.] 

إل قدرة هللا سب اي  و عالى ة ا ف أمامها شي   م د ل الجل د الم معقة ًرخع   د دة أمع 
: إيما اإلشارة المعجزة  ي ق ل   عالى ا، وع معج ز عن ، وقد أعاد ًعث العبا  وهي رمي 

 .(ل و أُلوُق ا ال ع ألا   )
قعر ال با  أل حدود الشع ر ًرلا الكي  ي الجلد ال ط ي،  ل  احمع  الجلد وونل  ل د

إلى الل ا لما كال هناك شع ر ًاللا فدر ة ال الة ال اً ة لل العصا  المي  شعع ًاللا 
 .م   دة  ي الجلد القار ي

 ب لأللأل ا  أما  ي الي جة والعضد  والعضا  الداخلية،  اإلح ا   وها ضفي ،
 إل ال ع  الألي ة  مجاوز الجلد ا دث ألما شد دا ًقدف ال ع  الشد د الألي: ال با 

 مجاوز الجلد إلى الي جة لي  مج شد   وخطعه ة ا دث ألما كثوعا،  كرل اآلاة الكعيمة 
  و  أل النار كلما أيضج  الجلد الألي ا م ي على أعصا  اإلح ا  ًاللا  دد  هأله 

 . دة لي ممع الشع ر ًاللا فد اي طال ويألوق ا العألا  اللياالجل د ًجل د  د
القالد ه   نزيل الألي خلي  إي  علا هللا الألي أحاط ًفل شي ، ودلول على أل هألا الكما 

الجل د والياس وأودل  وها خانيا  اإلح ا  ًاللا وإة  م  علا المي هأله ال  ائي 
 .وموزا   المي  موز فها ع  سائع المقل قا المألهلة  ي ياس اإلي ال و ك ين  

 :الضغط الج ي وتأثيره على اإلوسان
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اشب   اق عيا ال ع ل الكعيا ع  حالة الأل   اضي  ل ذرعا فهدااا  اإلسد  ووعوده وإيألاره،
    ﴿: حالمها عند سماعها ً الة م  اصعد  ي ال ما  وذلأل  ي ق ل   عالى

           

          

   ﴾[ : 612اليعا.] 

إل اآلاة الكعيمة  شوع إلى أل حالة الكاار عند سمال اإلسد  ك الة م  : قاب الما عول 
 زاوب أمعا  وع ممف  لل نع د ال ما  مثل  يما اممنج ويبعد ع  اةسمطاعة،  كرل الكا ع 

ال ما ،   ال  ك اب م   ي يا ره م  اإلسد  وث ل  علي  ًمنزلة م   مكلف الصع د إلى 
 . زاوب ما ة ا در علي 

وهألا الاها م ممل م  حوث ظاهع اآلاة، ولا اف   مص ر ق ل نع د اإلي ال  ي الاضا   
 .أكثع م  ذلأل

إة أل   اقا  د دة  م    ي دةلة اآلاة الكعيمة عند ما نعد اإلي ال  ي الاضا  وععف 
 .خلية رثوع الضغأ الج ي على أ هزة اإلي ال الدا

إل هللا سب اي  و عالى  عل الضغأ  ي داخل الج ا : ا  ب العلا ال د ث  ي هألا الصدد
 ..ممناسبا  ماما مج الضغأ الج ي الم يأ ًالج ا

 اي الح اب اةعمياداة لني ال ليس هنالأل أي  غلب م  الضغأ الداخلي على القار ي وة 
ةحب ا مد  المرثوع عند  ي أ  ا  ال ما  ثة لدر اال  العفس، وبعد اكمشاف ال سائل ال د

وكلما ار اج  ي الج   .. عا    م  ايضباض وضوي  ي الصدر الصع د فهألا الضغأ وما
 قلقل الضغأ الج ي وزاد الضغأ الداخلي واشمد هألا الضوي والشع ر ًاةخمنا ، وإذا ما 
اسممع اإلي ال  ي الصع د ار ي ال ق  الألي اف ل  ي  هدك  الم ما، لألا اضطع رواد 

انة  الاضا  والطيارول الأل   ا ل  ل عاليا  ي ال  ا  إلى اسمقدا  اللب ة المجهزة الق 
 :والما وع العلمي لهأله الب اهع ه  فهأله ال اة ،

كلما ار اج اإلي ال  ي الج ، ايقاز الضغأ الج ي، و غلب علي  الضغأ الداخلي  -
 .لني ال
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 . قلقل اله ا  وعد  و  د الوك جو  الكا ي للمناس -
 .فعودة الج  وعد  حاظ در ة ال عارة فن بة معونة -
 .اإلي ال عند القعوج م  الغدف الج ي إلى ايعدا  ال زل وهي معحلة د ي ة خطوعة اصل -

 . ي وظائف أعضا  اإلي ال الداخليةوكل هأله الب اهع   دي إلى  غوع 
هأله هي ال الة المي اشب  فها ال ع ل الكعيا حالة الأل   اضي  ل ذرعا ً مال  اا  ال ع ل 

 .د  ي ال ما  م  شع ر ًالضوي واةخمنا إيها ك الة م  اصع وهدااا  اإلسد ،
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 وإلف داللة اإلعجاز العلمي على مصدر القرآن الكريم
إل اإلشارا  المي ورد   ي ثنااا  ي الألكع ال فيا  م دث ع  فداج ننج القالي سب اي  
و عالى  ي هألا الك ل الا ي   ي مقملف مجاة  ، و م دث ع  الناس اإلي ايية وأعماقها 

 .وع ا اها ومشاععها
ا ة   مطيج أ ياب م  العلما  فلغ  هأله اللاما  واإلشارا  م  ال عة والشم ب م لغو 

 اإلحا ة فها مهما أو  ا م  وسائل وإمفاييا  و ه د و اقا ،  هي م  الشم ب
 .ً وث  ممد  ي البعد الزمني إلى أنل الك ل ًمجعا   وأ دك يج م  وك اكب 

ً وث  مععض لبيبمة المعئية و وع المعئية المي   وع علوها الكائنا  ال ية وم  اإلحا ة 
والجمادا  م  رياح، وس ب، وب ار، ويبا ، وحو ال، وإي ال، وبلغ  هأله اإلشارا   
والملمي ا  م لغا م  الدقة ً وث  عجز أحدث ال سائل والمقم عا  العلمية ع  مماًعة هأله 

 .ال  ائي
هأله ال  ائي فهأله ال عة والشم ب، وبهأله الدقة الممنا ية ا مل كل  إل س   ال ع ل الكعيا

 .ناحب ع ل منصف إلى ال  ب ًرل هألا  نزيل العزيز ال فيا الألي أحاط ًفل شي  علما
إل البشعية كلها عا زة ع  اإلحا ة فهأله ال  ائي وال ن ب إلى ماهومها وأسعارها،  هل اع ل 

 ي فوئة أمية لا  ألكع الماريخ ع  أسد ها  ي عاشأل اف ل هألا ال ع ل م  عند ر ل أم
 .  دما  ي  ن ل عل   الك ل أو الناس البشعية؟

﴿           

          

            

     ﴾ [الفرقان :- ]. 
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 عيـاز التشريـجـاإلع

 عاد ًاا  اإلحفااا  وال اا ة  ااي  شااعيعا  ال ااع ل الكااعيا ويبماا  ومبادئاا   :اإلعجاز التشريعي
 و يم .  

ال د ث ع  اإلعجاز المشعيعي  ي ال ع ل الكعيا حد ث ع  النبا  القالد للك ل وما  ي ، إل 
 صى عددا و عل أشعف هأله الك ل م  العد  وأو د  ي  م  المقل قا  ما ة اُ  الألي أفدل 

المقل قا  وأكعمها فني  د ، قد اخمار لهألا المقل   المعزز دسم را  ي ال ياة  نبا سل ك  
 ي الدييا وعدقم  فنا   وبقال   سب اي  و عالى، ور ب يمائ  ديو ية وأخعوية على يميجة 

 ي الدييا   ال على الطمريونة والعزةاإللهي الكعيا، حوث ا صل اإلي  سوعه و ي هألا الدسم ر
ويشعع ً ي ايوم  ال  ة، ويدرك ال فمة اإللهية م  خل   وإاجاده و اضول  على سائع 
 :المقل قا ، كما ضم  هللا سب اي  و عالى ل  ال عادة  ي اآلخعة اسممعارا ل عاد   الديو ية

﴿             

       ﴾ [األعراف: ]. 

الكعيا على اليبمة المي ا ما ها البشع  ي حيا ها المعاشية ولا  دل  ايبا واشممل ال ع ل 
م    ايب ال ياة إة كاي  ل  يبع   القانة و شعيع  الم م ل ً وث  نم  م  مجم ل 

    ﴿ أيبمم   شعيج ممكامل لمناحي ال ياة كلها

      ﴾ المائدة[: ]. 

وينم  م   ط ي   على النا  أمة ممكاملة الشقصية ممموزة المدم  وال ل ك ع  سائع 

         ﴿الما 

  ﴾ آل عمران[: ]. 
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إل الجايب المشعيعي والقل ي  ي ال ع ل الكعيا آلاة وأاما  اة على ك ل ال ع ل م  عند هللا 
 .وليس م  عند البشع

 ضمنها ال ع ل الكعيا  قعج ع       السس الخد ية وال  اعد المشعيفية ال امية المي 
 .البشع إحا ة ودقة وشم ة

 دب  اريخ اإلي ايية على أيها لا  نجب ماكعا أو  ول   ا أو مصل ا ا مماعيا اسمطال أل 
اضج يباما كامد للعدقا  الداخلية والقار ية لدولة ما، وكا م  حفيا حاوب ذلأل، ولك  

اقز   را ومجايبة الص ا  كثوعا، وثار على ًعضها يبعيا   ظهع  وها الن ص أحيايا والمن 
 .أ باع   ي حيا   أو ًعد مما  

وة  زاب هأله الباهعة  مكعر إلى   منا هألا  ي الما والشع   المي ة  د   د   ال ي، علما 
أل هأله النبعيا  ة  مناوب إة  ايبا واحدا فل وضي ا م    ايب ال ياة اة مماعية، أما أل 

ية ممكاملة الج ايب للك ل والمقل قا  وال عاد والجماعا   ي شمى ن رها   ضج يبع 
وحاة ها،  هألا مما اقعج م   اقة البشع مهما أو  ا م  علا وحفمة،  ما ًالأل إذا ورد مثل 
هألا النبا  الكامل على ل ال ر ل أمي لا اشمهع  ي حيا   ًاة دل على كمب و ل اا  

 .ر العلمية والمج اب  ي اآل ا  ً ثا ورا  اليبمة والمشعيعا القدمو ، ولا اععف ًالساا

وب و   لأل العل   والمبادئ قعويا وأ ياة كلما مع علوها دوب وأزمال و ناولمها ال دي 
وال كار ًالب ث والن اش والن د والمم يص ظهع فعي ها واشمد لمعايها وأدرك المنصا ل م  

 . ط ي ها وندحها دول  وعها لكل زمال ومفالأهل كل عصع ربايية مصدرها و دارة 

المبادئ ال امية المي ورد   ي الشعيعة اإلسدمية و ضمنها ال ع ل الكعيا فعهال سا ج  إل
م مد نّلى هللا علي  وسلا وأي   ل اها م   على مصدر ال ع ل الكعيا ودلول ند  على ي  ة

.لدل ال فيا الق وع، ليف ل رحمة للعالمو 

  منه  ال ع ل  ي المشعيج ا    على أسس منها:و 
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  ية الفرد:أوال: ترب

إل ال عاد ها ل نا  المجممعا ، و هأل ب ال عاد و عبومها  رسيس ل نا  م فا مم   وم  
 أسس هأله المعبية:

ف يال أل هأله الننا  والوثال ة  ضع وة  ناج  د  طهوع قلب  م  أدرال الشعك:  -1

        ﴿ قاب  عالى:  م ي الفبادة، 

           

          

          

            

             

     ﴾  :[.195 -191]الععاف 

وبعد أل يزل م  قل بها عبادة الننا  دعا إلى عبادة هللا وحده ة  ع  ع ودة الم حود:  -2

   ﴿ قاب  عالى:شعيأل ل ، مث ما اسم  اق  سب اي  للفبادة وحده دول س اه، 

          

  ﴾وق ل :  [20 :]الملأل ﴿       

   ﴾ وق ل  سب اي : [31 :]الملأل ﴿   
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﴾  :[.4 -1]العلى  

 ﴾        ﴿ ال حدايياااااااااااة:ثاااااااااااا فاااااااااااو  

 .[162 :]الب عة

           ﴿وحااااألر ماااا  أل اشااااعك ًاااا  

        ﴾  [47 :]الن ا. 

وايم ل ال ع ل ًالاعد م  ن ة الع ودة إلى ناا ة الفبااادة  شااعل الفبااادا   المعبية ًالفبادة: -3
 المي  هأل  سل ك الاعد، و عبط  فعب   ي كل شرل م  ش وي  ومنها:  

  : الصدة -أ
وهي نلة فو  الع د ورب ، و نهى ع  الا شا  والمنكع، وهي ل ااا   اا مي فااو  الم االا وإخ اياا  

ول ااااا  ساااان ي  ،مااااج  خااااعي  ماااانها  ااااي  اااا   الجمعااااةخمااااس مااااعا   ااااي الواااا  ، ول ااااا  أساااا  عي 
وهاااي مااادعاة للماااعاًأ والشاااع ر ًالم ااائ لية المشااامعكة  اااي ًعضاااها كصااادة الك ااا ف  لكالعواااد  

 .والق  ف واةسم  ا 
 :الزكاة - 

، وكب  للناس  ي لها ها خلااف المااادة، و عبيااة للم االا ث وهي  طهوع للناس م  الش  والبقل أوةو
 .ًمعاياة إخ اي  الم لمو ، وإعايمها على قضا  ح ائجهاعلى اإلح ا  

 :الصيا  -ج
كب  لجماح الناس ع  شه ا ها، و   ية للم فا  ااي رغبا هااا، و ااعويز لهااا علااى الصاا ع علااى 

ًاا  إل را  خوااعوا،   الطاعا ، واةعمداب  ي الملألا ، حمى ا هل ايضيادها لصاااح ها،  ااد  جماا 
 .أو  شعد ً  إلى اآل ا  والشعور
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ا  اااألكوع للم ااالا ً الاااة إخ ايااا  الا اااعا  الم ماااا و   ااا ل كاااال الماااايج لااا  عااا  الكااال  وهااا  أاضاااو
 .والشع   ي هألا الشهع ه  المع د  هناك م  امنعها   ب العا  مايج  خع ه  الا ع

 :ال   -د
 وهاا  عبااادة ماليااة، فدييااة، و ااي الولااى فااألب للماااب لعك باا ، وزاده، وساافن ، وهدااا ، و وااع ذلااأل.

هألا مثل ما  ي الزكاة، و ي الثايية  عبية للناس على   مل المشا  و عك ما اعماد   ااي و ي 
و ع يد لها على الص ع على حعارة الصي  أو فعد الشااما ، وعلااى  ،إقاممها م  دعة أو سف ل 

ال ل ب واةر  اب، و غووع الم و  وكثعة المن ل أشب  ما افاا ل  ااي  اايش المجاهااد    ااي ساا ول 
 .اى  ثار ذلأل و  ائدههللا، وة  ق 

 ما ااد  ياا  ًعضااها  ،ل الم االمو  ماا  شاامى أقطااار الرض  وهاا   اا   هااألا ل ااا  ساان ي فااو   ماا 
ا  يشااااعع ًااااالخ ة اإلساااادمية ًرًعادهااااا ويعااااايي ًعااااز  أحاااا اب ًعااااز ويعااااعف ًعضااااها ًعضااااو

 .معايا ها
ة وبعاااد  نضياااة ال لاااب مااا  أدرال الشاااعك و اااع  الع وااادة الصااا ي   المعبياااة فمهاااأل ب ال ااال ك: -4

و  ثواااي الصااالة فاااو  الع اااد وربااا  رساااا ً فماااة العدقاااة فاااو  الفبااااد و علهاااا   ااا   علاااى الم باااة 
والماا دة ويهااى عاا  كاال مااا  اا دي إلااى ضااعاها أو وهنهااا ويااع  معااالا هااأله المعبيااة  ااي ناا ر 

 منها:  
 الصااا ع:: وذلاااأل افااا ل ً لزامهاااا ًااااآلدا  ال موااادة والخاااد  الااضااالة  ااارمع ً  زكياااة الاااناس -أ

﴿    ..﴾ الصاااااد :.. وأماااااع ً [200 :] ب عماااااعال 

﴿  ..﴾  العاادب واإلح ااال:. وأمع ً [35 :]الحزا ﴿   

    ﴾ غااااااااز البصااااااااع . وأمااااااااع ً [90 :]الن اااااااال
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       ﴿ وحاااااااااااااااااااظ الااااااااااااااااااااعج:

  ﴾ [30 :]الن ر. 

 : لة فو  الفبادصي أوانع ال  ثو  - 

﴿   ﴾المااااااااااااااااآخي:. وأمااااااااااااااااع ً [14 :]الح اااااااااااااااااف ﴿ 

 ﴾  المعاااااااااااول:. وب [10 :]ال جااااااااااعا ﴿    

    ﴾ ًاااا [3 :]المائاااادة  ﴿ ردا  المايااااة والعاااادب:. وأمااااع 

           

  ﴾  [57 :]الن ا. 

  ﴿ ال قعية::  نهى ع  ع  كل ما   دي إلى الاعقة واةخمدف ىيه -ج

           ..﴾  ال جعا[: 

     ﴿ والمج س:س   الب  والغوبة . ويهى ع  [11

            

        ﴾ 

    ﴿ ق ب الزور:. ويهى ع  شهادة الزور و [12 :]ال جعا 

    ﴾  [72 :]الاعقال. 
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وبهااألا افمماال فنااا  الاااعد ويصااب  ل نااة نااال ة ل نااا  أسااعة نااال ة، قائمااة علااى أسااس ثافمااة، 
 وق اعد راسقة.

 :  ثاويا: بناء األسرة
 ،إلى فنا  السعة ال احدة الممعاًطة الممماسفة ،وم  فنا  الاعد و هأل ب ، وإندح  و   يم 

 وشعل لها يبامها وأس ها  م  ذلأل:
الطعيي الص ي  إلى فنا  السعة، والرض الصلبة المي ا    علوها ال نا ، وه  : الزواج -أ

ولهمية هألا المع وضعور   وحمى اجد النا  كلها الدا ج ال  ي لأللأل  عل  عيزة الجنس 
 .م  أق   الدوا ج ل ل ك   هألفها ًالزواج وحابها ًاآلدا 

  ا م  ح    )ما للزوج على زو م  م  ح    وما للزو ة على زو ه  وبو  

     ) [226 :]الب عة . 

 . [34 ن ا :]ال (   ﴿و عل ال  امة للع ل 

 ، هااا أمايااة  ااي أعنااا  اآلًااا  ،السااعة ح اا   عبيااة الوةد: وماا  أسااس فنااا   عبيااة الوةد - 
 لها ح  قها  ي ح   المعبية، والععااة والنا ة.

: وكمااا أمااع اآلًااا  ًااردا  حااي الوةد أمااع الوةد أاضااا ف ااع ال الااد   وأونااى فااع ال الااد   -ج

    ﴿ [14 ح اااااااااف:]ال (   ﴿فااااااااأللأل 

     ﴾  [23 :]اإلسعا. 

وأد  اةفاا  ح اا   والدااا  وأد  اآلًااا   ، اا ذا أد  الاازوج حااي زو ماا  وأد  الزو ااة حااي زو هااا
 .ل نا  مجممج ق ي  عة ممماسفة ممعاًطة  صل أنب   الس ،ح    الفنا 
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 ثالنا: بناء المج مع:
 اا ل فنااا  المجممعااا  ا اا   علااى هااأله  ،وإذا كال فنااا  السااع ا اا   علااى فنااا  ال ااعاد وهااا ل نا اا 

 :ووضج ل  أس   ويبام   شعل لأللأل ،السع، وقد رسا ال ع ل يبا  هألا المجممج
 :  ال ف مة اإلسدمية -1

إذ ة ا ااامضيا لمجمماااج أل ابااال علاااى  عاًطااا  ماااا لاااا افااا  لااا  حف ماااة    سااا  و ععااااه، و ما اااده 
 يبامها وق اعدها  م  ذلأل: و عل لهأله ال ف مة ي ، و ع ب أم ره، و و  مي  و نبا ش

  ﴿ومننب بننول أولننا ور  ن مننر مننب ب نند   ،نبيه بذلك وقد أمر للا  :الشاا ر   -أ

﴾ [159 :] ب عمعال. 

        ﴿: ال فاااااااااااااااا ًماااااااااااااااا أيااااااااااااااازب هللا - 

﴾ [46 :]المائدة. 

          ﴿: العااادب -ج

﴾ [9 :]المائدة. 

الع ااال(  ااااي : وهاااي )الاااناس، الاااد  ، العاااعض، المااااب، الم ا باااة علاااى الكلياااا  القماااس -د

 ..[178 :]الب عة ﴾     ﴿ال صاص  :الناس

        ﴿ :و ااااااااااااااااااااي العااااااااااااااااااااعض

  ﴾ [4 :]الن ر.. 

 .[40 :]المائدة ﴾   ﴿ :و ي الماب



50 
 

ما  زيل الع ل ول  إلى حو  كشع  القمع، و ي الد   حع  الااعدة عاا  د اا  هللا، وأو ااب  وحع 
 هللا  ي هألا وذاك الع  با  الصارمة.

: وعلى ال ف مة اإلسدمية أل  نبا عدقا  هألا المجممج  نبيا العدقا  الدولية -ها 
 شعيج الجهاد  اإلسدمي ًالمجممعا  الخع   ي حالة ال ع  وال لا وما  معلي فأللأل م 

 و نبيم ، والغنائا وأحفامها والمعاهدا  و وعها.

      ﴿ :ال مج والطاعة ل لي المع -2

           

          

﴾  [58 :]الن ا. 

 :   عيا القعوج على  ماعة الم لمو  -3

﴿         

         

 ..﴾ [103 :] ب عمعال. 

 .وبهألا كل   ما فنا  المجممج و عاًط ، وا  اده وق    ويصب  للم لمو  ق ة ولها شرل عبيا
فهألا المنه  المشعيعي ال فيا  ا  ال ااع ل الكااعيا  درساا  العلمااا  و اادفعوه، و اكااعوا  ياا  وخع اا ا 

 فنميجة واحدة هي أل  ي  شعيع  إعجازا ة امف  للبشع أل اقمعع ه.  
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 :اإلعجاز التشريعي أهم مزايامن 

 ﴾      ﴿: أل المشاااااااعيج مبهاااااااع لهداااااااااة ال اااااااع ل -1

.[ :]اإلسراء

      ﴿ أيااااا  خواااااع  شاااااعيج وأناااااد  حاااااد ث وأعااااادب حفاااااا -2

   ﴾ البقرة[: ].

 :  ه   ي أحفام  شامل لجميج   ايب ال ياة.الشم ب -3

      ﴿: قاااااااب  عااااااالى: و اااااا   العماااااال ًاااااا  -4

            

 ــاء       ﴿وقااااااااااب  عاااااااااالى:  .[ :﴾ ]النســــــ

  ﴾ [46 :]المائدة. 

     ﴿: كما قاب  عالى: أخأل ًعض  و عك ًعض    عيا -5

            

      ﴾ وقال سبحانه: [ :]األحزاب .

(         

            

﴾ البقرة[: ].
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 :]البقــرة﴾       : قاااب  عااالى: )الي ااع -6

.[ :]البقرة ﴾     ﴿وقال سبحانه:  [

 ﴿: لياااا  ماااا  هللا وهاااا  أحفااااا ال اااااكمو  و اااا   اإلامااااال ًفماااااب المشااااعيج وإحفاماااا  -7

  ﴾ البقرة[: ]. 
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 يبي ـاز الغـاإلعج
   وب الم م  ل-  وب ال اضع-  وب الماضي

 غيب الماضي:

سب اي  الخبار ع  الما ال اً ة  وبا، وأشار إلى و   دةلمها على ند  رس ب سمى هللا 
كثوعا ما ،   عالى وعلى ك ل ال ع ل الكعيا إيما يزب ف حي م  هللا ،هللا نلى هللا علي  وسلا

اامم  ال ع ل ال صة أو اقممها ًاإلشارة إلى أل هأله الم ر ما كال لعس ب هللا  عيي إلى 
ًعد ذكع قصة معيا وكاالة ي ي هللا  عالى،  مثد  إة ع   عيي ال حي م  هللاالعلا فها 

        ﴿ زكعيا لها ا  ب  عالى:

            

)  :[.44] ب عمعال  

     )ًعد قصة ي ح علي  ال د :  و لوي  ب عز 

            

 )  :[49]ه د.   

 وذكاااع دقائ هاااا و اصاااود ها وعبا هاااا وع عهاااا:عليااا  ال اااد  ًعاااد قصاااة   ساااف   عاااالىوي ااا ب 

(           

  )  :[.102]  سف  

 أهداف غيب الماضي:

م  خدب  مبج ال صص ال ع يي وما ورد  ي  م  أيبا  الما ال اً ة يدرك أل الهدف السا  
م  هألا الن ل م  الغوب ه  إثبا  ند  رس ب هللا نلى هللا علي  وسلا، وكثوعا ما ا مدب 
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ال ع ل الكعيا على ذلأل ًاإلشارة إلى مطاً ة ما ورد  ي ال ع ل لما ورد  ي الكمب ال اً ة، 

          ) :ق ل   عالىكما  ي 

           

) :[.37]  يس 

 :وهناك أهداف  بفية لغوب الماضي مثل
 ث و    اد رس ب هللا نلى هللا علي  وسلا، وإدخاب الطمريونة إلى قلب  أل منهج  ه   -أ

منه  الي يا  والعسل ال اً و ، وأل ما  د ي  م  عن  المشعكو  وعنادها ه  سّنة هللا  ي 

       ﴿كما  ي ق ل   عالى:   ميج الق ا .

         

﴾  :[.119] ه د 

 الماااااة و هاااااأل  ها مااااا  خااااادب العباااااا  والع اااااع الماااااي  اااااعد  اااااي قصاااااص ال ااااااً و   عبياااااة - 
كاإلخدص والم كل  ي قصة إفعا يا علي  ال د ، وال ع وال  ااا  والطاعااة  ااي قصااة إسااماعول 

  ..والص ع والم مل  ي قصة أ    علي  ال د  ،علي  ال د 
خاادب هااألا الاازاد الث ااا ي  المشاعع الن ولة واةسمممال ال  دايي والم لية والمعوي  م   نمية -ج

        ﴿، كمااااا  ااااي ق لاااا   عااااالى: العباااايا

           

   ﴾ يوسف[: ]. 
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إفااعاز و اا  ماا  و اا ه اإلعجاااز ال يااايي لل ااع ل الكااعيا،  ال صااة ال احاادة  مكااعر أحيايااا عاادة  -د
 ااااظ علااى أناال ال صااة، وماا   وااع مااعا ، و  ااس  ااي كاال مااعة ً ضااااا وأماا ر  د اادة مااج ال

  ناقز  ي وقائعها، وي د  ذلأل كل  ًرسل   معجز، وهألا ليس  ي قدرة البشع.
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 غيب الحاضر 

ًغوااب ال اضااع مااا  ااع   ااي عصااع رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا ماا  حاا ادث لااا  وي صااد
 .ا ضعها، ثا يزب ال ع ل ممضمنا لها ومق عا ً ضي ة ما  ع  
علااااى ال ضي ااااة  ،ومعاااا  الم مناااا ل  ،و ااااي  ن ياااا  ال ااااع ل الكااااعيا العساااا ب ناااالى هللا علياااا  وساااالا

سااوع الاادع ة و جنااب لهااا عاا  ضاامال ل اادمة  ،و اا  وهها إلااى مااا  نبغااي ا قاااذه حياااب ال قااائج
 .ال ق ل  يما اقطأ لها أعداؤها م  الكاار والمنا  و 
وال وع فها على فونااة ماا   ،والخأل فودها ، الغااة الساسية م   وب ال اضع ه   ر ود الدع ة

 .أمعها، و عبية المة و هأل  ها
هللا علي  وساالا وإل كال   خأل إلى  ايب ذلأل م  هألا الن ل م  الغوب ند  رس ب هللا نلى 

 يما   لو ع  رب ، حوث لا اف  ل  علا ًما دار  ي غياً ، وما خطأ وما  ع   ناوااأله، حمااى 
 وم  المثلة على هألا الن ل م  الغوب: .أماط ال ع ل الكعيا اللثا  ع  هأله الم ر

 :أوال: ما جاء في شأن اليهود

لما أدرك أعدا  هللا نااد  رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا  يمااا اق ااع، ومطاً ااة كثوااع ماا   -أ
أحفا  ال ع ل الكااعيا لمااا  ااي  اا را ها عماادوا إلااى الماا راة   ع اا ا أحفامهااا، و ااا وا ا اارل ل الن ااي 

 رو  نلى هللا علي  وسلا عنها وها ا  ل ل: إل قاب ًمثل مااا  ااي أ اادافا  قااألوه وإة  احااألروا، 
أحمد وم لا و وعهما ع  ال عا  ف  عاز  قاااب: مااع علااى الن ااي ناالى هللا علياا  وساالا  هاا دي 

  ال ا: يعا،  دعا ر ااد ماا   "هفألا  جدول حد الزايي  ي كماًفا؟"م ما مجل د،  دعاها   اب: 
 "أيشدك هللا الألي أيزب الم راة على م سى هفألا  جدول حااد الزايااي  ااي كماااًفا؟"علمائها   اب: 

: ة وهللا، ول ة أيأل ياشد ني فهألا لا أخ عك، يجد حد الزايي  ي كمافنا الااع ا، ولكناا  كثااع   اب
 ااي أشااعا نا،  كنااا إذا زيااى الشااعي   عكناااه، وإذا زيااى الضاافي  أقمنااا علياا  ال ااد،   لنااا:  عااال ا 
حمااى يجعاال شااوئا يضيماا  علااى الشااعي  وال ضاايج،  ا ممعنااا علااى الم ماايا والجلااد،   اااب الن ااي 

 ) : اارمع ًاا   ااع ا،  ااريزب هللا "إيي أوب م  أحيا أمعك إذ أما  ه" هللا علي  وسلا: نلى
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      )  : إلااااااااااااااى ق لاااااااااااااا(  

 )  ا  لااا ل ائمااا ا م مااادا  ااا ل أ مااااكا ًاااالم ميا والجلاااد  قاااألوه وإل أ مااااكا ًاااالع ا

  احألروه.

        واآلاة كاملة هي: )

           

         

           

            

              

 ) :[.43]المائدة 

       )ق ل   عالى: وم  ذلأل أاضا  - 2

           

 ) :[.188] ب عمعال 

و ااي ناا ي  البقاااري عاا  افاا  عبااا  رضااي هللا عنهمااا: أل رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا 
وأخ ااعوه ًغوااعه،  اارروه أل قااد اساام مدوا إلياا  ًمااا أخ ااعوا عناا  سرب الوه د ع  شي   كمم ه إااااه 

  يما سرلها، و عح ا ًما أ  ا م  كممايها.
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 ثانيا: ما ورد في شأن المنافقين: 

والائة الثايية المي لا ا ع لهااا قااعار  ااي المد نااة ًعااد أل اساام  نها الم االم ل المهااا عول و خااى 
اليصااار هااي  ئااة المنااا  و ، وكااال  مزعمهااا ع ااد رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا فواانها وبااو  

هللا فاا  أفااي افاا  ساال ب،  كااال هاا  وأ باعاا  ا اااول ل النواال ماا  اإلسااد  ووضااج فااألور الشاا ا  
والقاادف فااو  الم االمو  ماا  الو  والقاازرج، وبواانها وبااو  المهااا عي  كلمااا و اادوا إلااى ذلااأل 

كشااا  عاا  أعمااالها وعاا  دخولااة س ود، ولكاا   اااا  ال ااع ل الكااعيا كاياا  لهااا ًالمعناااد حوااث 
 .أيا ها  كال الم لم ل على فونة م  أمعها

 اااي قضاااية اإل اااأل،  بعاااد النصاااع  ، لياااا،  ااادو خ اااة المناااا  و  وياااألالمها وكوااادها للم ااالمو   و 
ال اااحي للم االمو  علااى  ااي  اازوة فنااي المصااطلي، ر ااج الم االم ل وهااا  ااي يشاا ة اةيمصااار، 
والمنا   ل كاي ا  ااي ماار ا لل كواادها لااا  ناااج،    اادوا مجاااة  ااي  قلااف ال ااودة عائشااة رضااي 

وا  ااي هااألا هللا عنها ع  العكب وحمل نا ال ف  المعطل رضي هللا عن  لها على ًعوعه، و ااد
مااا اشاااي  ّلهااا وح اادها الااد و ، وليعفااعوا نااا  هااألا اةيمصااار، ولم اا   العدقااة فااو  العساا ب 
نلى هللا علي  وسلا وأ  الم منو  عائشة، وبون  وبو  ندا   الوب أفي ًفع، و    كاال ذلااأل 
 لممزعزل ث ة الم لمو  فبعضااها وبعساا لها، لكاا  هللا سااب اي  و عااالى،  عاال المبااا    ااي قضااية
اإل ااأل الاااألي ح ااب  الم ااالم ل شااعا كلااا ،  عااال  ياا  القواااع الكثوااع، حواااث كشااف دخولاااة أيااااس 
المنا  و ، وعّلا الم لمو  درسا فليغا  ي المعبية وضاابأ الااناس وعااد  اةي اايا  واةي ااعاف مااج 

 .اإلشاعا  المغعضة المدس سة

(            
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﴾ :[.17-11]الن ر 

الياااااس هاااا  الغااااعض السااااا   ااااي  وااااب  الاااادع ة و عبيااااة المااااة و هااااأل ب ل   ااااد د م ااااوعةإ
ال اضع. وي مدب  بعا لأللأل أل ما يطي ً  رس ب هللا نلى هللا علي  وسلا م  كشف الماا ر 

دلول علااى أياا  وحااي أوحااي إلياا  ماا  رباا   -وه  لا ا ضعها ولا اشاهدها -ومجعيا  الحداث
 . ية  ي ال ماوا  والرضوأي  رس ب م ّيد م  الألي ة  قاى علي  خا
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 غيب المستقبل 

ما ذكعه ال ع ل الكعيا م  ح ادث ساام ج ولااا  كاا  قااد وقعاا  عنااد ياازوب اآلاااا  المااي   وي صد ً 
 .  دث  ع  وق ل ال ادثة

وماا  خاادب اساام عا  اآلاااا  المااي   اادث  عاا  هااألا الناا ل ماا  الغوااب امفاا     اايم  إلااى ثدثااة 
 :أي ال

 : م  ذلأل ،أوال: ما تحدث القرآن عنف ووقع  ي حياة رس ا هللا صلى هللا عليف وسلم
ما   دث ع  مصوع ًعز المفألفو  وأيها سيم   ل على الكاع ويقلاادول  ااي النااار، كمااا  -أ

           )لى:  ااااااااا   ااااااااي ق لاااااااا   عااااااااا

            

   )  :[.5–1]الم د 

          )وق ل   عالى: 

             

            

               

              

     )  :[26-11]المدثع. 
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           )وق ل   عالى: 

             

             

        )  :9]العلي-

19.] 

          وق لاااااا   عااااااالى: )

             

  ﴾ الدخان[: -]. 

مصااوع كاال ماا  أفااي لهااب وال لوااد فاا  المغوااعة وأفااي  هاال  ااي الاادييا ل د حدد  اآلاا  الكعيمااة 
 واآلخاااااعة،  لااااا  لاااااا افااااا  ال اااااع ل  نااااازيد مااااا  حفااااايا حمواااااد الاااااألي فواااااده ال يااااااة والمااااا   لماااااا
نّ  ذلأل  ي كل ما أخ ع ً ، فل لما كال م  عاقل م  البشع أل اضج مصااوع دع  اا  علااى 

غهااا ال ااع ل الكااعيا ًااالكاع، وخلااد  ااي شااي  معااو ،  لاا   ماا  واحااد ماا  هاا ة  الثدثااة الااأل   دم
الشضيا  ذكعها، ةيطار  شعلة اإلسد ، ول اماا  ال جااة علااى ال ااع ل وماا   ااا  ًاا ، لاا  أساالا 

بٍ )أف  لهب مثد لما كااال ل  لاا   عااالى:  لى ياااراو ذا   ل هاا  ي صاا  منصااعف وة واقااج، ولنااب    (س 
 .هأله اآلاة  ي واد وال اقج  ي واد  خع

ى هللا علي  وسلا ا افل النا  فهااا، وقااد أنااب  أفاا  لهااب، ماا  الصاا اًة وكي  كال م مد نل
كعماااع فااا  القطاااا ، و واااعه مااا  الاااأل   كاااال لهاااا م قاااف معااااد لنساااد  ق ااال أل  ااادخل ا  يااا ، 
أ لي   هأله معجزة قاهعة، وأي معجاازة أفهااع وأقهااع ماا  أمااع ة افلااف ناااحب  أكثااع ماا  كلمااة 

 علياا  وساالا، ويا ااد أمااعه  ميعاا ، ثااا ة ا اا ب ا  لهااا فل اااي   وبطاال فهااا قاا ب م مااد ناالى هللا
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الكلمااة، وة   اام  لاا  ال ياااة ًاارل ا  لهااا   ااد عا لماا  المنيااة ق اال  اا   الااام  الااألي دخلاا   ياا  
 .قعيش كلها اإلسد   ل  دخل ه ة  لكال إسدمها هدما لنسد  كل 

ع كاال شااي  فوااده، أ ااد  اادب هااألا  ليااا أل ال ااع ل ماا  عنااد خااالي ال ياااة والممااا ، والااألي مصااو 
 .ومآب كل أمع إلي ، وه  الألي حاظ د ن  وكماً 

 [.45]ال مع:  (   )ق ل   عالى:  - 

   )كناا  أقااعأ ق لاا   عااالى:  :ب عمع فاا  القطااا  رضااي هللا عناا قا

) إلااى أل كااال  اا   فاادر رأ اا  رساا ب هللا ناالى هللا  ،أي  مااج هااألا وأاااة هزيمااة : اارق ب

 .،  عع    رويلها   مئأل"سوهز  الجمج وي ل ل الدفع"علي  وسلا  ثب  ي الدرل وه  ا  ب: 

          ﴿ق لاااااااااااا   عااااااااااااالى:  -ج

     ﴾  : [.2-1]العو 

كاي  الدولمال العبيممال  ي ذلأل ال و  الاع  والعو .   دث أل وقع  مععكة فااو  الاادولمو  
دولة الاع  وثنية  ع د النااار، وكاياا  دولااة الااعو  يصااعايية  وكاي . وايمصع الاع  على العو 

 اادعي مماًعمهااا لنيجواال،  اااعح المشااعك ل ال ثنواا ل ًايمصااار الاا ث  علااى أهاال الكمااا   ااااؤة 
 ًايمصارها على الم لمو  أ بال ال ع ل. 

ي  لمااا يزلاا  اآلاااا  الولااى ماا  ساا رة الااعو ، سااقع المشااعك ل ماا  هااألا النباار، لل الهزيمااة الماا 
ل    ًالعو   ااي م ااا يس الساابا  الباهعيااة أضااقا ماا  أل  اازاب  ثارهااا  ااي عشااعا  ال اانو ، 
 ضد ع     وي النصع على العدو المناااوئ  ااي ًضااج ساانو ، ولكاا  المااع   ماا  ق اال وماا  
ًعد، وما كال وعااد هللا لومقلااف، ولااا  مااز عشااع ساانو  حمااى دحااع  الااعو  الاااع ،  ااي وقاا  

  ا م ونا، و عح الم لم ل ًايمصارها ال ياسي  ي  زوة ال د  ية. م  هللا على رس ل   م  
  :ثاويا: ما تحدث عنف القرآن الكريم ووقع بعد و اة رس ا هللا صلى هللا عليف وسلم
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       )ق لاااااااااااااااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااااااااااااااااالى: 

         

         )  :الناااااااااااااا ر[

53.]   
ذلأل  ي عهد القلاا  ماا  ًعااد رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا  اادحعوا دولااة الاااع  وقد    ي 

والعو  ووناال  الام حااا  اإلساادمية إلااى أ ااعاف الصااو  شااعقا وإلااى الم اايأ ال ل ااي  عبااا، 
وخضع  الشااع   والمااا لنسااد  ودخاال كثوااع ماانها  ااي اإلسااد    اعيااة وعااا ضااياؤه أر ااا  

ضااعم   إلااى ناانعا  ة  قشااى إة هللا والااألئب علااى  نمهااا، المعماا رة وسااار  البعونااة ماا  ح 
 .  وكال النا   ي أم  وأمال

 .وكال كل ذلأل  ي العه د الدح ة ًعد و اة رس ب هللا نلى هللا علي  وسلا

  .[9ال جع: ] (      )ق ل   عالى:  - 

هللا نااالى هللا عليااا  وسااالا علاااى  ي ااا  ة ممجاااددة م اااممعة،   اااد  عاق ااا  أحاااداث ًعاااد و ااااة رسااا ب
اإلسدمية ل  يزل  ًري أمة م  الما ةيدثع  اريقها، ولطم   معااالا ث ا مهااا، ولباااد   المة

أينااا يجااد أل كمااا  هللا الااألي  كااال  حضار ها كما ًاد  حضارا  كثوعة  ي  اااريخ البشااعية. إة
لااا  ن طااج سل االة حااظاا  الااأل    مل  ياا   ااود عاا   واال ماا  الصاادور. ويجااد المااة  هللا ً اباا 

ًعد كل ك اا ة   اامعود  م  هااا، و جاادد يشااا ها، لم اا   فاادورها ال ضاااري مااعة أخااع  ومااا ذاك إة 
و  ضي ااا ل عااد هللا الااألي  ًاضاال كمااا  هللا الااألي ة ار ياا  البا اال ماا  فااو   دااا  وة ماا  خلااا ،

 . كال ً اظ كماً 
   :ثالنا: ما تحدث عنف القرآن الكريم ولم يقع إلى اآلن، وسيقع ح ما من  ير ريب

و ا    ملة منها  م  ذلأل ما ذكعه ال ع ل ع  أشعاط ال اعة والحداث المي   ج ق ول  يامها
   ي ثنااا اآلاا  الكعيمة منها:
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         قااااااااااااااااااااااااب  عاااااااااااااااااااااااالى: )

      )  :[.84]النمل 

        )و ااااااااااااي ق لاااااااااااا   عااااااااااااالى:  - 

           

          )  : الي ياااااااااااااااااا[

95-96.] 

اآلاا  الكثوعة المي  م دث ع  اخمدب النبا  الك يي عند  يا  ال اعة كما  ي ق ل   عالى: و 

(          

           

 )  :[. 6-1]المك يع 

         )وق ل   عالى: 

         

          

           

) [ :71-21ال اقة .] 
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         )وق لااااااااااااااااااا   عاااااااااااااااااااالى: 

      )  :[.10–7]الضيامة 

هأله الحداث الج ا  المي  ضج يهااة للنبااا  الكاا يي واقعااة ة م الااة، وهااألا المعم ااد  ااز     ل
 .م  د ننا وع ود نا ة اف ل الم م  ن ي  اإلامال إة ًاعم اده

وياااملمس مااا  خااادب اسااام عا  اآلااااا  الكعيماااة الماااي   ااادث  عااا   واااب الم ااام  ل، أل الهااادف 
الغاااعض المعبااا ي لمعسااايخ اإلاماااال  اااي ال لاااب، الساااا   اااي إ اااعاد هاااألا النااا ل مااا  الغواااب، هااا  

 .  سب اي وح   الم كل على هللا 
والهدف المبعااي  صااد ي رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا وأياا  ة  نطااي عاا  الهاا   إل هاا  إة 

 .وحي   حى
  



66 
 

 وجه داللة الغيب على مصدر القرآن 

إل حالة م مد نلى هللا علي  وسلا عند إ د  هأله اليبا  الم  لة  ي ال د ، أو ال اضعة 
القا ية  ي ندور أهلها، أو ال ع د الم م  لة المي كاي   ي مجاهل الغوب، كال حال   ي 

ال اً و  وة املأل م  كل ذلأل حاب ال اثي الممي   م  المع، وه  ًشع لا اطلج على كمب 

   )لم م  ل شوئا، وكال ه  فألا    ناي ع  يا   علا الغوب:  صعف أم ر ا

            

     )  :[.188]الععاف 

 ل  لا اف  م مندا إلى رك  ق ي ما أ لي مثل هألا، و ازف فدع    وه  الألي ععف عن  
أل افعم  هللا  المع ل وال فمة ولا اعهد من    عل  ي أمع، أو    ب فد روية، حمى ق ل

 .ًالعسالة
شأل أل ال حي اإللهي كااال  نط اا ، كمااا أل الصااد  المطلااي الااألي را ااي ال ااع ل الكااعيا ماا    د

العلااى،  اا   يزولاا  إلااى  اا   اي طااال الاا حي ًالم ااا  رساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا ًااالع وي 
   .أمع    ب الم قف والمدفع

   عااااادوا إل الصااااد   ااااي أخبااااار ال ااااع ل الكااااعيا ظاااااهعة ة ا اااامطيج إيكارهااااا أحااااد، حمااااى الااااأل
اإلساااد ، كاااال هااا ة  اضااامعول  اااي أيا اااها احماااعا  ناااد  ال اااع ل وحضي مااا  ًاااالع ا مااا  ركاااا  
ال ثنية والشعك والمكأل ب الألي ةق ه ً ، فل كال هألا اةحمعا  المنماازل ماانها والماااعوض علااوها 

 .مدزما لشقص العس ب نلى هللا علي  وسلا الألي كال  نطي ًال ع ل
فعساا ب هللا ناالى هللا علياا  وساالا  هااأله ال ضي ااة ماا  خاادب اخاامد هاول د أدرك مشعك  العااع  

 .والم منو  ً ، حوث ندق  ال  ادث الك يية كثوعا مما أخ عها ً  ال ع ل الكعيا
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كما أدرك أهل الكما  نااد  ال ااع ل  يمااا أخ ااعها ًاا  ماا  ال اا ادث الغااافعة المااي كاااي ا اعع  يهااا 
المطلااااي ماااا  خاااادب كشااااف ال ااااع ل الكااااعيا ماااا  ًطاااا ل كماااا ها، وكااااأللأل أدركاااا ا هااااألا الصااااد  

 .لمقططا ها وم امعا ها على اإلسد  وأهل 
إل هأله اليبا  الصادقة المي  ا  فها ال ع ل الكعيا لاادلول ظاااهع وبعهااال قاااهع علااى أياا  كااد  
ر  العالمو ، الألي ا م ي عنده علا ال افي والدحي، ة  قاى علي  خا ية، ل د ظهااع نااد  

ل ذي عوناااو   اااي عشاااعا  ال ااا ادث الماااي أخ اااع عااا  وق عهاااا  اااي الم ااام  ل ال اااع ل الكاااعيا لكااا 
ووقع  ًالاعل كما أخ ع، وة زال  الاا   كشف ع    ايب م  هأله اليبا ، س ا   ي الكاا ل 

 .أو اإلي ال أو ال  ادث الك يية العامة الشاملة
وعد   قلف الصد  عنهااا إل ظاهعة اإلخبار ًالمغوبا   ي ال ع ل الكعيا و صد ي ال قائج لها 

ول   ي  زئية ً يطة، لدلول على أي  وحااي مماا  خلااي الرض وال ااماوا  العلااى، أيزلاا  علااى 
 .رس ل  ليف ل دةلة على ندق 
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 :المؤلفات في إعجاز القرآن

 :م  الم لاا  قداموا

هااا(، وع ااد 388والقطااافي)هااا(، 386 اارلي  العمااايي) ثاادث رسااائل  ااي إعجاااز ال ااع ل، -1
 (.ها 471ال اهع الجع ايي)

 ها(.403ًفع م مد ف  الطوب الباقديي)    ل اضي أف ، اإعجاز ال ع ل -2
 ها(.471ع د ال اهع الجع ايي)  ،دةئل اإلعجاز -3
 ا (.ه606 )لاقع العازي ، اهااة اإلاجاز  ي درااة اإلعجازي  -4
 ها(.911ال و  ي) معمعك القعال  ي إعجاز ال ع ل،  دب الد    -5

ا  ي مقملف أو   اإلعجاز،  وأما الم لاا  ال د ثة  :أشهعها م و  كثوعة  دًّ
 مصطاى ناد  العا عي. ،ال ع ل وال د ة الن  ية إعجاز -1
  .هللا دراز م مد ع دد. ،النبر العبيا -2
    .م م د م مد شاكع ،مداخل إعجاز ال ع ل -3
  مصطاى م لا. .د ،مباحث  ي إعجاز ال ع ل الكعيا -4
 .د. ندح القالدي ،ال يال  ي إعجاز ال ع ل -5
 سعد الد   ال ود نال . .المعجزة واإلعجاز  ي ال ع ل الكعيا، د -6
   .ح و  يصار د.إعجاز ال ع ل،  -7
    .يفيا ال مصي ، كعة إعجاز ال ع ل -8

 :م  الم لاا   ي الما وع العلميو 
 .  هعي الج اهع  ي  ا وع ال ع ل الكعيا،  نطاوي  -1
 .كشف السعار الن رايية ال ع يية، م مد أحمد اإلسفندرايي -2
 .م   اا  اإلعجاز العلمي  ي ال ع ل، د. ز ل ب النجار -3
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