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╝ 

 ُُمترص امفصل اثلامث وي كتاب أحباث يف عنيم امقرآن
 أحباث يف إعجاز امقرآن الكريه ةُعنيان:

 أةي الُىنترص حمىد شاوني اتلاعب اخترصه:

الً: وناوج امُعنىاء يف دراسث إعجاز امقرآن  أوَّ

ةاملتحث  ل: اإلعجاز امقرآين يف عرص اجلُُّتيَّ  األوَّ

 تعريف اإلظجاز وادُعجزة:

 تدبر. أو رأي أو ظؿل من بافقء اإلتقان ظذ افؼدرة زوال هو آصطالح يف اإلظجاز 

 ي مؼرون, فؾعادة خارق أمر ادُعجزة  ادُعارضة. من شامل, بافتَّحدِّ

 :ظؾقه كزل افذي افؼرآن وأظظؿفا وأجؾّفا وأـؿؾفا☺ افـَّبّي  ُمعجزات أؾضل

َّٓ  كَبِي   إَنْبِقَاءِ  ِمنَ  َما: »☺ افـَِّبي   َؿاَل  , َظؾَقْهِ  آَمنَ  ِمثْؾهُ  َما أُْظطَِي  إِ انَ  َوإِكَّمَ  افبََؼُ ُ  أَْوَحاهُ  َوْحقًا أُوتِقُت  افَِّذي ـَ  ,إَِلَّ  اّللَّ

ونَ  أَنْ  ؾَلَْرُجو ـُ ثََرُهمْ  أَ ـْ  (.1894 افبُخاري صحقح) «افِؼقَاَمةِ  َيْومَ  َتابًِعا أَ

 من إيمن يؼتيض افذي افقء ادعجزات من يديه ظذ أجري( افبؼ ظؾقه آمن مثؾه ما أظطي) :افبغا مصطػى تعؾقق

ه بصدق صاهدها كا( وحقا. )أظطقتفا افتي ادعجزة( أوتقته. )ومؽاكه زماكه حسب افعادات خوارق من ٕهنا دظوا  ؿرآ

 افعامؾون أتباظه يؽون افؼقامة ويوم به ادممـون يؽثر وفذفك إزمان مر ظذ إظجازه يبؼى تعاػ اهلل من به موحى

 .كبي فؽل احلق بافؼع افعامؾغ إتباع من أـثر ادـزفة بؼيعته
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انَ  َوإِكََّم » :َؿْوُفهُ ]رشح ابن حجر افعسؼالين:  ُ  أَْوَحاهُ  َوْحقًا أُوتِقتُهُ  افَِّذي ـَ تِي ُمْعِجَزِت  إِنَّ  َأْي  «إَِلَّ  اّللَّ ْيُت  افَّ  :ِِبَا ََتَدَّ

ِذي اْفَوْحُي  ا ,اْفُؼْرآنُ  َوُهوَ  ,َظَعَّ  ُأنِْزَل  افَّ َ
ِ
ْظَجازِ  ِمنَ  َظؾَقْهِ  اْصتََؿَل  ح ِضِح  اإْلِ تِهِ  َحْكُ  اْدَُرادُ  َوَفقَْس  ,اْفَوا َٓ  ,ؾِقهِ  ُمْعِجَزا  َأنَّهُ  َو

 ْ َمهُ  َمنْ  ُأوِتَ  َما اْدُْعِجَزاِت  ِمنَ  ُيْمَت  مَل دُ  َبلِ  ,َتَؼدَّ َّهُ  اْدَُرا هِ  ُدونَ  ِِبَا اْختُصَّ  افَّتِي اْفُعظَْؿى اْدُْعِجَزةُ  أَن  [4][.َؽْرِ

َٓ  َوَؿاُفوا ▬ؿال تعاػ:  ن آَياٌت  َظؾَقْهِ  أُنِزَل  َفْو بِّهِ  مِّ َياُت  إِكَّمَ  ؿُْل  رَّ ْٔ   ِظـدَ  ا
ِ
بِغٌ  كَِذيرٌ  أَنَا َوإِكَّمَ  اّللَّ َّا َيْؽِػِفمْ  أََومَلْ  * م   َأنَزْفـَا أَن

َرى َفَرْْحَةً  َذفَِك  يِف  إِنَّ  َظؾَقِْفمْ  ُيتَْذ  اْفِؽتَاَب  َظؾَقَْك  ـْ  [04-05:  افعـؽبوت] ♂ُيْمِمـُونَ  فَِؼْومٍ  َوذِ

ى اهلُل ظزَّ وجلَّ ؾقفا اخلؾق:  أيات افتي َتدَّ

فَهُ  َيُؼوفُونَ  أَمْ ▬ ثْؾِهِ  بَِحِديٍث  ؾَؾْقَلْتُوا  * ُيْمِمـُونَ  َّٓ  َبل َتَؼوَّ اكُوا  إِن مِّ  [31-33:  افطور] ♂َصاِدؿِغَ  ـَ

هُ  َيُؼوفُونَ  أَمْ ▬ ثْؾِهِ  ُشَورٍ  بَِعْؼِ  ؾَلْتُواْ  ؿُْل  اؾَْسَا َياٍت  مِّ ْ  ُمْػَسَ ن اْشتَطَْعتُم َمنِ  َواْدُظوا   ُدونِ  مِّ
ِ
ـتُمْ  إِن اّلّل ْ  ؾَنِن * َصادِؿِغَ  ـُ  ملَّ

 ْ ْ  َفُؽمْ  َيْستَِجقبُوا َّمَ  ؾَاْظؾَُؿوا   بِِعؾْمِ  أُنِزلِ  أَن
ِ
ْسؾُِؿونَ  أَنتُم ؾََفْل  ُهوَ  إَِّٓ  إَِفـهَ  َّٓ  َوأَن اّلّل  [41-43:  هود] ♂م 

انَ  َوَما▬ نُ  َهـَذا ـَ ى أَن اْفُؼْرآ   ُدونِ  ِمن ُيْػَسَ
ِ
بِّ  ِمن ؾِقهِ  َريَْب  َٓ  اْفِؽتَاِب  َوَتْػِصقَل  َيَدْيهِ  َبْغَ  افَِّذي َتْصِديَق  َوَفـِؽن اّلّل  رَّ

غَ 
ِ
هُ  َيُؼوُفونَ  أَمْ  * اْفَعاَد ْ  ؿُْل  اؾَْسَا ثْؾِهِ  بُِسوَرةٍ  ؾَلْتُوا ْ  مِّ ن اْشتَطَْعتُم َمنِ  َواْدُظوا   ُدونِ  مِّ

ِ
ـتُمْ  إِن اّلّل ُبواْ  َبْل  * َصادِؿِغَ  ـُ ذَّ ْ  بِمَ  ـَ  مَل

 ْ َذفَِك  تَلِْويؾُهُ  َيلِِْتِمْ  َوَحَّا بِِعؾِْؿهِ  ُُيِقطُوا َب  ـَ ذَّ قَْف  ؾَاكظُرْ  ؿَبْؾِِفمْ  ِمن افَِّذينَ  ـَ انَ  ـَ بَةُ  ـَ
غَ  َظاؿِ

ِ ِ
 [38-33:  يوكس] ♂افظَّاد

ـتُمْ  َوإِن▬ َّا َرْيٍب  يِف  ـُ ْفـَا ِّمِّ ْ  َظبِْدكَا َظَذ  كَزَّ ن بُِسوَرةٍ  ؾَلْتُوا ثْؾِهِ  مِّ ْ  مِّ م َواْدُظوا ـُ   ُدونِ  مِّن ُصَفَداء
ِ
ـْتُمْ  إِنْ  اّلّل ْ  ؾَنِن * َصادِؿِغَ  ـُ  ملَّ

 ْ ْ  َوَفن َتْػَعؾُوا ْ  َتْػَعؾُوا َجاَرةُ  افـَّاُس  َوؿُوُدَها افَّتِي افـَّارَ  َؾاتَُّؼوا ْت  َواحْلِ  [31-33:  افبؼرة] ♂فِؾَْؽاؾِِرينَ  أُِظدَّ

ن   اإِلكُس  اْجتََؿَعِت  فَّئِنِ  ُؿل▬ ْ  أَن َظَذ  َواْْلِ نِ  َهـَذا بِِؿثْلِ  َيلْتُوا انَ  َوَفوْ  بِِؿثْؾِهِ  َيلْتُونَ  َٓ  اْفُؼْرآ ً  فِبَْعضٍ  َبْعُضُفمْ  ـَ  َوَفَؼدْ  * طَِفرا

ؾْـَا نِ  َهـَذا يِف  فِؾـَّاسِ  ََصَّ لِّ  ِمن اْفُؼْرآ ثَرُ  ؾَلَبَى َمثَلٍ  ـُ ـْ ُػوراً  إَِّٓ  افـَّاسِ  أَ ء] ♂ـُ  [98-99:  اإلرسا

  

                                                           
 .6, صـ8, دار ادعرؾة ببروت, جؾتح افباري رشح صحقح افبخاريـه(: 903أبو افػضل أْحد بن ظع بن حجر افعسؼالين )ت 4
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 ةعضه وثل أو ةىثنه اإلتيان عي عجزوا الُىرشكين
وري امِعنْه ةه يقع اذلي الُىتياتر اجلَّقل عنيه يدّل  عجزٌ  ووي  !الَّضَّ

 ذفك ظن افعرب ؽر ظجز وـان, حوهلا جدال ٓ حؼقؼة افؼرآن ُمعارضة ظن افعرب من ادُؼـغ ظجز ـان

ل بافؾ غة ادُتؽؾِّؿون وهم - افعرب ٕنَّ , أوضح واظي توؾ ر مع ذفك ظن ظجزوا - ِبا ادُـزَّ ة افدَّ  افعجزو .احلاجة وصدَّ

ن بؿثل اإلتقان ظن فقل ـان افؼرآ ته ☺ حمؿد صدق ظذ افدَّ  .وكبوَّ

ة حاجة ؿريش فإلتقان بؿثل افؼرآن أو مثل بعضه: واظي وصدَّ  افدَّ

ة اإليمن ظدم أو افؼرآن بؿثل اإلتقان ظدم  :إػ أدَّى ☺ حمؿد شقدكا بـبوَّ

 تؽذيبه ظذ يؼدرون ـاكوا  ذريتفم. ؾؾو وشبي وأمواهلم دمائفم اشتباحة , ؾوا  فػعؾوا  ختؾقص إػ وتوصَّ

ء وإـثار ,افؼتال تؽؾ ف ظن ُيغـقفم ذفك ُحؽؿه. ـان من وأهؾقفم أنػسفم را
ِ
 ظن اْلالء وظن, واِْلدال اد

ة إهل تسؾقم وظن, إوضان ريَّ بي وافذ   !فؾسَّ

َور فؼصار أمثؾة  :افس 

َبَْسُ  ُهوَ  َصاكِئََك  إِنَّ ( 3) َواكَْحرْ  فَِربَِّك  ؾََصلِّ ( 4) اْفَؽْوَثرَ  أَْظطَقْـَاكَ  إِكَّا▬ ْٕ  [افؽوثر شورة♂ ](3) ا

كَسانَ  إِنَّ ( 4) َواْفَعْكِ ▬ َّٓ ( 3) ُخْسٍ  َفِػي اإْلِ احِلَاِت  َوَظِؿؾُوا  آَمـُوا  افَِّذينَ  إِ َصْوا  افصَّ َصْوا  بِاحْلَقِّ  َوَتَوا ْزِ  َوَتَوا  ♂(3) بِافصَّ

 [افعك شورة]

  كَْكُ  َجاء إَِذا▬
ِ
  دِينِ  يِف  َيْدُخؾُونَ  افـَّاَس  َوَرأَجَْت ( 4) َواْفَػتُْح  اّللَّ

ِ
انَ  إِكَّهُ  َواْشتَْغِػْرهُ  َربَِّك  بَِحْؿدِ  ؾََسبِّْح ( 3) أَؾَْواجاً  اّللَّ  ـَ

باً  ا  [افـك شورة♂ ](3) َتوَّ

ُ  ُهوَ  ُؿْل ▬ ُ ( 4) أََحدٌ  اّللَّ َؿدُ  اّللَّ ْ ( 3) افصَّ ْ  َيؾِدْ  مَل ْ ( 3) ُيوَفدْ  َومَل ً  فَّهُ  َيُؽن َومَل ُػوا  [اإلخالص شورة♂ ](1) أََحدٌ  ـُ
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 عجازاإل وناوج امُعنىاء يف دراسث املتحث اثلاين:

ي باإلتقان بؿثؾه أو بعض مثؾه( كظؿه يف ـائن افؼرآن إظجاز  وتلخقػه )افتَّحدِّ

 واظي توؾ ر مع ادُعارضة ترك ة افدَّ  احلاجة وصدَّ

 لخقف ُكُظوم أحسن يف, إفػاظ بلؾصح جاء ٕنَّه ُمعجزاً  صار افؼرآن ـاً , افتَّ  ادعاين أصّح  ُمضؿَّ

ة ظذ أنَّ افؼرآن من ظـد اهلل:  إدفَّ

 افغقب مؽـون من افؼرآن يف ما 

o ـه ما مان ُمستؼبل يف افؽوائن ظن اإلخبار من يتضؿَّ  افزَّ

o ـه ما فغ ؿصص من تضؿَّ قًّا ـان افـَّبّي  أنَّ  افعؾم مع) احاضغ وأخبار إوَّ  أهل ؿصص وخافف ُأمِّ

 (افعؾؿقة بافتَّجربة أخز ؾقم وصدق افؽتاب

o ل من ـان بم اإلخبار كقا اكؼضاء إػ وافسمء إرض خؾق أوَّ  افد 

 افتَّؼيع دؿائق من افؼرآن يف ما 

o اإلكسان ُيتاجفا افتي ادعارف افُعُؾوم فؽل مجعه 

 خؾؼه يف اهلل آيات ظجائب من افؼرآن يف ما 

 (افـ ُػوس يف وتلثره بافُؼؾُوب صـقعه) افـَّػس يف افؼرآن شمع يسـه افذي إثر 

 كقا بؼقت ما ُتعدم ٓ باؿقة آية افؼرآن ـون  بحػظه تعاػ اهلل تؽػ ل مع افد 

 افعتاب آيات 

 اكتظار ضول بعد كزل ما 
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 مالوح املنىج األوثل :امثاملتحث اثل

 يف افُعؾمء تػاوت تعؽس وإكَّم, افؼرآن إظجاز حؼقؼة من ُتغرِّ  ٓ إحقان بعض يف وتبايـفا افؼرآن إظجاز وجوه ـثرة

ن أمر ٕنَّ , ظرف بم مـفم واحد ـّل  أخز وؿد, اإلظجاز ذفك إدراك ه»: ظجقب افؼرآ ه, ُمعجزاً  إديب يرا  ويرا

ه, ُمعجزاً  افؾ غوي ه, ُمعجزاً  وافتَّؼيع افؼاكون أرباب ويرا ه, ُمعجزاً  آؿتصاد ُظؾمء ويرا ون ويرا ه, ُمعجزاً  ادُرب   ويرا

راشات وادعـقون افـَّػس ُظؾمء ه, ُمعجزاً  افـَّػسقة بافدِّ ه, ُمعجزاً  آجتمع ُظؾمء ويرا ه, ُمعجزاً  ادُصؾحون ويرا  ـّل  ويرا

 .«ُمعجزاً  ظؾؿه يف راشخ

 إمثل:ادـفج 

 ة ظك يف ُمعارضته أو افؼرآن بؿثل اإلتقان ظن افعرب أظجز افذي افوجه َتديد  .افـ بُوَّ

o بالؽتفم فؼواكغ ُمبايـاً  بديعاً  ورصػاً , ـالمفم أشافقب ظن خارجاً  ظجقباً  كظمً  رأوا ادُؼـون 

 يف افوجه هو وهذا, ُمؼابؾته ظن افعجز واشتشعروا, ُمعارضته ظن بافُؼُصور ؾلجؼـوا , وكظامفم

 .افؼرآن إظجاز

o ـََؿط ُُمتص  , افبؼ ـالم معفود ظن أشافقبه وؽرابة, كظؿه بديع يف خارٌج  أنَّه ِؿَبلِ  من افؼرآن إظجاز  ب

صف يف افؼول من صقئاً  ُيشبه ٓ, ؽريب تقب افرَّ عر ؿبقل من هو ٓ, وافسَّ وب من وٓ, افشِّ  ُُضُ

جع اخلطب ؾه من يعؾم, وافسَّ , افبالؽة يف ُمتـاشب, فؾؿعروف ُمباين, احلخوف ظن خارٌج  أنَّه تلمَّ

ه, افتَّؽؾ ف من بريء, افزاظة يف ُمتشابه ف افتَّصـ ع ظن ُمـزَّ  .وافتَّعس 

o ة دفقل يعرؾوا  بلن ُضوفُِبوا  ؿد افعرب أنَّ  افبغِّ  ومن  افذي افوحي صدق ودفقل, ☺ اهلل رشول ُكُبوَّ

د, يلتقه  .به ُُيادهلم بم ٓ, كػسه افؼرآن شمع بُؿجرَّ

 تعاػ اهلل شوى أحد ظـد من يؽون أن ُيؿؽن ٓ أنَّه ظذ تدّل  افتي إمور من افؼرآن يف جاء ما َتديد. 
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o ابؼغ ٕخبار ذـر من ظؾقه اصتؿل بم اإلظجاز  ظذ واصتمفه, ذـر ـم وؿعت, ُمستؼبؾة وٕخبار, افسَّ

رت, افؼرآن ِبا أتى وؿد, ☺ حمؿد ظك يف معروؾة تُؽن مل, وحؼائق, ـوكقة ُظُؾوم  حؼائؼفا وتؼرَّ

ئع من ظؾقه اصتؿل ما وـذفك, بعد من ا اإلكساين افوجود أثبت رشا ا, ؽرها من أصؾح أهنَّ  وأهنَّ

 .ـّؾفا فألجقال ُمعجزة افـّوع هذا وأنَّ , افعادفة وحدها

o  َّؼت افتي ادُستؼبؾقة وإمور, بادُغقّبات اإلخبار من افؼرآن يف جاء ما إن  إمم وؿصص, بعد ؾقم َتؼَّ

ر ذـر من ؾقه جاء وما, احاضقة ـع وبديع, افؽون أرسا  اإلظجاز ُوُجوه من يؽن مل, اخلالئق يف افص 

ة ظك يف افعرب أظجزت افتي افظَّاهرة  من ادعاين هذه يف ما ظذ افـَّاس ُوُؿوف ٕنَّ  وذفك, افـ ُبوَّ

ي زمن ظن ُمساخقاً  ـان افبؼ ظـفا يعجز افتي افباهرة احلؽؿة  صاهد يؽون أن يصّح  وٓ, افتَّحدِّ

من يف ُمساخقاً  ادُعجزة فقل ُيعطي ذفك وفؽن, أظؼاِبا يف واؿعاً , ظـفا افزَّ  افـَّبّي  صدق ظذ ادُستؿّر  افدَّ

 .تعاػ اهلل ظـد من افؼرآن هذا وأنَّ , ☺

 ُكؼطة يف ؽاية إمّهقة:

 فقس افـَّاس من ـثراً  ٕنَّ , افقوم افـاس مجفور ظـه يعجز أمر ُمبارشة افؼرآن بتعبر ادُتعؾِّق اإلظجاز رّس  ظذ افوؿوف

رها افؾ غة بلحؽام معرؾة فدهيم وفقس, افؾ غوية ادُسؾَّمت ظذ اضِّالع فدهيم عب ومن, وأرسا  إػ همٓء هيتدي أن افصَّ

هم, واْلمل افػنّ  مواضن ظذ يدهّلم, بلجدهيم يلخذ دفقل ؽر من بلنػسفم ادواضن هذه أمثال ر وُيبكِّ , افتَّعبر بلرسا

ح  .ويػفؿوهنا يعوهنا بلمثؾة ذفك هلم وُيوضِّ

احِلات  احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصَّ
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