
 االعجاز العممي في القران الكريم 

وعجيب نظم القرآن وبديع تأليفو ال يتفاوت وال يتباين عمى ما يتصرف إليو من 
من ذكر قصص ومواعظ، واحتجاج وِحَكم وأحكام،  -الوجوه التي يتصرف فييا 

نذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأخالق كريمة، وشيم رفيعة، وِسَير  عذار وا  وا 
ا، ونجد كالم البميغ الكامل، والشاعر مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عميي

المفمق، والخطيب المصقع يختمف عمى حسب اختالف ىذه األمور، فمن الشعراء 
من يجود في المدح دون اليجو، ومنيم من يبرز في اليجو دون المدح، ومنيم من 
يسبق في التقريظ دون التأبين، ومنيم من يقرب في وصف اإلبل والخيل، أو سير 

وصف الحرب، أو وصف الروض، أو وصف الخمر، أو الغزل أو غير الميل، أو 
ذلك مما يشتمل عميو الشعر ويتداولو الكالم. ولذلك ُضِرَب المثل بامرئ القيس إذا 
ركب. والنابغة إذا رىب، وبزىير إذا رغب، ومثل ذلك يختمف في الخطب والرسائل 

 وسائر أجناس الكالم..

يع ما يتصرف فيو من الوجوه التي قدمنا ذكرىا عمى وقد تأممنا نظم القرآن فوجدنا جم
حد واحد في حسن النَّْظم، وبديع التأليف والوصف، ال تفارت فيو وال انحطاط عن 

 المنزلة العميا.. فعممنا بذلك أنو مما ال يقدر عميو البشر"

ذا عجز المتناىون في الفصاحة، ومعرفة وجوه الخطاب، وطرق البالغة، وفنون  وا 
وقامت الحجة عمييم، فقد لزمت الحجة من دونيم من العرب، ولزمت غيرىم القول، 

من األعاجم؛ ألن تحقق عجز من استكمل معرفة تصاريف الخطاب، ووجوه الكالم، 
 وأساليب البيان؛ يقطع بعجز من دونو من باب أولى.

 



بحال من األحوال، وقد تقدمت العموم وكثرت مسائميا ولم يتعارض شيء ثابت منيا 
 مع آية من آيات القرآن، وىذا وحده إعجاز.

والقرآن الكريم يجعل التفكير السديد والنظر الصائب في الكون وما فيو أعظم وسيمة 
 من وسائل اإليمان باهلل.

إنو يحث المسمم عمى التفكير في مخموقات اهلل في السماء واألرض: }ِإنَّ ِفي َخْمِق 
المَّْيِل َوالنََّياِر آلَياٍت أُلوِلي اأَلْلَباِب، الَِّذيَن َيْذُكُروَن المََّو  السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالفِ 

ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعَمى ُجُنوِبِيْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت َىَذا 
 َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ 

و عمى التفكير في نفسو، وفي األرض التي يعمرىا، وفي الطبيعة التي تحيط ويحث
بو: }َأَوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِيْم َما َخَمَق المَُّو السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنيَُما ِإالَّ ِباْلَحقِّ 

 َوَأَجٍل ُمَسمِّى{ 

 َأنُفِسُكْم َأَفال تُْبِصُروَن{ }َوِفي اأَلْرِض آَياٌت ِلْمُموِقِنيَن َوِفي 

َلى اْلِجَباِل َكْيَف  َلى السََّماِء َكْيَف ُرِفَعْت، َواِ  }َأَفال َيْنُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِمَقْت َواِ 
َلى اأَلْرِض َكْيَف ُسِطَحْت{   ُنِصَبْت َواِ 

المَُّو َلُكُم اآْلياِت َلَعمَُّكْم ويثير فيو الحس العممي لمتفكير والفيم والتعقل: }َكَذِلَك ُيَبيُِّن 
 َتَتَفكَُّروَن{ 

 }َوِتْمَك اأَلْمَثاُل َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَّيُْم َيَتَفكَُّروَن{ 

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{   }َكَذِلَك ُنَفصِّ

 }ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{ 



ُل اآل  َياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن{ }َكَذِلَك ُنَفصِّ

ْمَنا اآْلياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن{   }َقْد َفصَّ

 }اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلياِت َلَعمَّيُْم َيْفَقُيوَن{ 

ْمَنا اآْلياِت ِلَقْوٍم َيْفَقُيوَن{   }َقْد َفصَّ

آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا ويرفع القرآن مكانة المسمم بفضيمة العمم: }َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن 
 اْلِعْمَم َدَرَجاٍت{ 

 وال يسوِّي بين عالم وجاىل: }ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَمُموَن{ 

 ويأمر المسمم أن يسأل ربو نعمة العمم: }َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْممًا{ 

وطبقات األرض والحيوان ويجعل ذلك من بواعث  ويجمع اهلل عموم الفمك والنبات
 خشيتو: }َأَلْم َتَر َأنَّ المََّو َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َثَمَراٍت ُمْخَتِمفًا َأْلَواُنَيا َوِمنَ 

اِس َوالدََّوابِّ َواأْلَْنَعاِم اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِمٌف َأْلَواُنَيا َوَغَراِبيُب ُسوٌد، َوِمَن النَّ 
 ُمْخَتِمٌف َأْلَواُنُو َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء{ 

وىكذا فإن إعجاز القرآن العممي في أنو يحث المسممين عمى التفكير، ويفتح ليم 
 راسخ من العموم. أبواب المعرفة، ويدعوىم إلى ولوجيا، والتقدم فييا، وقبول كل جديد

وفي القرآن مع ىذا إشارات عممية سيقت مساق اليداية، فالتمقيح في النبات: ذاتي 
وخمطي، والذاتي: ما اشتممت زىرتو عمى عضوي التذكير والتأنيث، والخمطي: ىو ما 

 كان عضو التذكير فيو منفصاًل عن عضو التأنيث

رياح، وجاء في ىذا قول اهلل كالنخيل، فيكون التمقيح بالنقل. ومن وسائل ذلك ال
 تعالى: }َوَأْرَسْمَنا الرَِّياَح َلَواِقَح{ 



"واألوكسجين" ضروري لتنفس اإلنسان، ويقل في طبقات الجو العميا، فكمما ارتفع 
اإلنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس، واهلل تعالى يقول: 

َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َضيِّقًا }َفَمْن ُيِرِد المَُّو َأْن َيْيِدَيُو 
عَُّد ِفي السََّماِء{   َحَرجًا َكَأنََّما َيصَّ

وقد ساد االعتقاد بأن الذرة ىي الجزء الذي ال يقبل التجزئة، وفي القرآن: }َوَما َيْعُزُب 
ي اأْلَْرِض َوال ِفي السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكَبَر ِإالَّ َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة فِ 

 ، وال أصغر من الذرة سوى تحطيم الذرة.3ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن{ 

ْنَساُن ِممَّ  ُخِمَق، ُخِمَق ِمْن َماٍء َداِفٍق  وفي عمم األجنة جاء قولو تعالى: }َفْمَيْنُظِر اإلِْ
ْمِب َوالتََّراِئِب{   َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ

ْنَساَن ِمْن َعَمٍق{   وقولو: }َخَمَق اإلِْ

 وقولو: }َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإْن ُكْنتُْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفةٍ 
ِمْن َعَمَقٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخمََّقٍة َوَغْيِر ُمَخمََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء  ثُمَّ 

 ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل{ 

َكَفُروا  وفي وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء يقول تعالى: }َأَوَلْم َيَر الَِّذينَ 
َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُىَما َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال 

 ُيْؤِمُنوَن{ 

تمك اإلشارات العممية ونظائرىا في القرآن جاءت في سياق اليداية اإلليية، ولمعقل 
 البشري أن يبحث فييا ويتدبر.

 لبياني في القران الكريم االعجاز ا



معنى اإلعجاز االبياني اإلعجاز ىو من العجز أي الضعف والقصور، والبيان ىو 
اإلفصاح عن المعنى من غير التوسع في الكالم بعبارة واضحة، فاإلعجاز البياني 
ىو الدقة في اختيار كممات القرآن الكريم، وترتبييا بصور بديعة، حيث تظير 

والبيان بصورة يفيميا القارئ ويسيب في تدبرىا. أمثمة عمى الفصاحة والبالغة 
اإلعجاز البياني في القرآن الكريم كممة الزوجة وكممة المرأة جاءت في مواضع 
مختمفة، وأمثمة عمى ذلك )اْمَرَأُة اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَىا َعن نَّْفِسِو(، واآلية )َوِمْن آَياِتِو َأْن 

نُفِسُكْم َأْزَواجًا (، واآلية )ِاْمَرَأَة ُنوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط (. تستعمل كممة الزوجة َخَمَق َلُكم مِّْن َأ
لوجود عالقة المودة والرحمة والتكاثر كما في كممة أزواجًا، ولم تأِت كممة زوجة نوح 
وزوجة لوط النقطاع المودة بين الزوجين، فكال المرأتين خائنة لمعالقة الزوجية القائمة 

المودة وكذلك خائنة لمعقيدة، وفي اآلية األولى لم تقل اآلية زوجة العزيز ألنيا  عمى
مرأة خائنة لمشرف، فوضع الكممات في ىذا النيج ىو توظيف صحيح يخدم المعنى. 
مثال آخر ) وكانت امرأتي عاقرًا(، و) َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو 

، دعا زكريا ربو بأن يرزقو الذرية، ولقد استخدمت في اآلية كممة المرأة بالرغم َزْوَجو(
من أن زوجتو صالحة؛ وذلك ألن المرأة ترتبط بالتكاثر أي إنجاب األوالد ، فمما 
كانت امرأتو عاقرًا استخدمت كممة المرأة بداًل من كممة الزوجة، وفي اآلية الثانية 

وىذا فرق واضح ما بين كممتي المرأة والزوجة.  عندما أنجبت ذكرت كممة الزوجة
كممة السنة والعام، قال تعالى: )َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِيْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ 
َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُىُم الطُّوَفاُن َوُىْم َظاِلُموَن(. السنة والعام ىما مصطمح زمني يقيس 

م باثني عشر شيرًا، ولكن في ىذه اآلية استخدمت السنة والعام معًا، وىذه إشارة األيا
إلى أّن نوحًا عميو السالم تعرض لممعاناة والشدة في دعوة قومو ألف سنة، واستثنت 
اآلية مدة خمسين عامًا إشارة إلى أن نوحًا عميو السالم لم يعاِن فييا، فكممة سنة 

ناة، وكممة عام تستعمل في وصف الراحة والرخاء. تختص بالتعب والشقاء والمعا
يَّاُىْم (،  كممة إمالق، في قولو تعالى: ) َواَل َتْقُتُموا َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزقُُكْم َواِ 



يَّاُكْم(.  كممة إمالق تعني وقولو تعالى: ) َواَل َتْقُتُموا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزقُيُْم َواِ 
الفقر، وفي اآلية األولى سبقت كممة إمالق حرف ِمن، فاإلعجاز في ذلك ىو أمر 
اهلل تعالى ومخاطبتيم بعدم قتل األوالد نتيجة فقرىم، فاهلل ىو الرازق، ولذلك اتصل 
ضمير المخاطب الكاف بكممة الرزق، وفي اآلية األخرى سبقتيا كممة خشية، فالنيي 

يجة خوفيم من الفقر الذي يتوقعونو عند والدة األطفال، فالمولود عن القتل جاء نت
يأتي ورزقو معو من اهلل تعالى، لذلك اتصل ضمير الغائب الياء بكممة الرزق. 
ضرب المثل بوصف الشيء المستحيل، ففي قولو تعالى: ) ِإنَّ الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا 

َليُْم َأْبَواُب السََّماِء َواَل َيْدُخُموَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِمَج اْلَجَمُل ِفي سمِّ  َواْسَتْكَبُروا َعْنَيا اَل ُتَفتَّحُ 
اْلِخَياِط َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجِرِميَن(، وىو تشبيو استحالة دخول المجرم الكافر إلى الجنة 

 بدخول الجمل من ثقب اإلبرة.

 

 االعجاز المغوي في القران الكريم  

أىل العربية فنونيا منذ نشأت لغتيم حتى شبت وترعرعت، وأصبحت في  لقد مارس 
عنفوان شبابيا عمالًقا معطاء، واستظيروا شعرىا ونثرىا، وحكميا وأمثاليا، وطاوعيم 
طناًبا، حديًثا ومقااًل، وكمما ارتفعت  البيان في أساليب ساحرة، حقيقة ومجاًزا، إيجاًزا وا 

غة القرآن في إعجازه المغوي َكِسيرة صاغرة، المغة وتسامت، وقفت عمى أعتاب ل
تنحني أمام أسموبو إجالاًل وخشية، وما عيد تاريخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ. 
ازدىرت فييا المغة إال وتطامن أعالميا وأساتذتيا أمام البيان القرآني اعتراًفا بسموه، 

دراًكا ألسراره، وال عجب "فتمك ُسنة اهلل في آياتو ال تي يصنعيا بيديو، ال يزيدك العمم وا 
بيا والوقوف عمى أسرارىا إال إذعاًنا لعظمتيا، وثقة بالعجز عنيا، وال كذلك 

 صناعات الخمق، فإن فضل العمم بيا يمكنك منيا ويفتح لك الطريق



إلى الزيادة عمييا، ومن ىنا كان سحرة فرعون ىم أول المؤمنين برب موسى  
 وىارون"

رور، وأصابتيم لوثة اإلعجاب بالنفس، وحاولوا التطاول عمى والذين تممكيم الغ
أسموب القرآن، حاكوه بكالم فارغ، أشبو بالسخف والتفاىة واليذيان والعبث. وارتدوا 

 عمى أعقابيم خاسرين، كالمتنبئين وأشباه المتنبئين، من الدجالين والمغرورين.

وا قصب السبق فييا، فما وقد شيد التاريخ فرساًنا لمعربية خاضوا غمارىا وأحرز 
استطاع أحد منيم أن تحدثو نفسو بمعارضة القرآن، إال باء بالخزي واليوان، بل إن 
التاريخ سجل ىذا العجز عمى المغة، في أزىى عصورىا، وأرقى أدوارىا، حين نزل 
ىذا القرآن، وقد بمغت العربية أشدىا، وتوافرت ليا عناصر الكمال والتيذيب في 

بية وأسواقيا، ووقف القرآن من أصحاب ىذه المغة موقف التحدي. في المجامع العر 
صور شتى، متنزاًل معيم إلى األخف من عشر سور إلى سورة إلى حديث مثمو، فما 
استطاع أحد أن يباريو أو يجاريو منيم، وىم أىل األنفة والعزة واإلباء. ولو وجدوا 

ا ركبوا المركب الصعب أمام ىذا قدرة عمى محاكاة شيء منو، أو وجدوا ثغرة فيو. لم
 التحدي، بإشيار السيوف، بعد أن عجز البيان، وتحطمت األقالم.

وتتابعت القرون لدى أىل العربية، وظل اإلعجاز القرآني المغوي راسًخا كالطود 
الشامخ، تذل أمامو األعناق خاضعة، ال تفكر في أن تدانيو، فضاًل عن أن تساميو؛ 

طمًعا في ىذا المطمب العزيز. وسيظل األمر كذلك إلى يوم  ألنيا أشد عجًزا وأقل
 الدين.

ن كان ذلك ممكًنا،  وال يستطيع أحد أن يدعي عدم الحاجة إلى معارضة القرآن، وا 
 فإن التاريخ يشيد بأنو قد توافرت الدواعي الممحة لدى القوم لمعارضة



، واستثار القرآن القرآن، حيث وقفوا من الرسالة وصاحبيا موقف الجحود والنكران
حميَّتيم، وسفَّو أحالميم، وتحداىم تحدًيا سافًرا يثير حفيظة الجبان الرعديد مع ما 

مسالك شتى،  -صمى اهلل عميو وسمم-كانوا عميو من أنفة وعزة. فسمكوا مع الرسول 
ساوموه بالمال والُممك ليكف عن دعوتو، وقاطعوه ومن معو حتى يموتوا جوًعا. 

والجنون، وتآمروا عمى حبسو، أو قتمو أو إخراجو. وقد دليم عمى  واتيموه بالسحر
الطريق الوحيد إلسكاتو وىو أن يجيئوه بكالم مثل الذي جاءىم بو، "ألم يكن ذلك 
أقرب إلييم وأبقى عمييم لو كان أمره في يدىم؟ ولكنيم طرقوا األبواب كميا إال ىذا 

لئك أىون عمييم من ركوب ىذا الباب، وكان القتل واألسر والفقر والذل وكل أو 
 الطريق الوعر الذي دليم عميو، فأي شيء يكون العجز إن لم يكن ىذا ىو العجز"؟

والقرآن الذي عجز العرب عن معارضتو لم يخرج عن ُسنن كالميم. ألفاًظا وحروًفا، 
تركيًبا وأسموًبا، ولكنو في اتساق حروفو، وطالوة عبارتو، وحالوة أسموبو، وجرس 

ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان، في الجمل االسمية والفعمية، وفي  آياتو،
النفي واإلثبات، وفي الذكر والحذف، وفي التعريف والتنكير، وفي التقديم والتأخير، 
وفي الحقيقة والمجاز، وفي اإلطناب واإليجاز. وفي العموم والخصوص، وفي 

جرِّا، ولكن القرآن في ىذا ونظائره بمغ  اإلطالق والتقييد، وفي النص والفحوى، وىمم
 الذروة التي تعجز أماميا القدرة المغوية لدى البشر.

فقرأ  -صمى اهلل عميو وسمم-عن ابن عباس: "أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 
عميو القرآن، فكأنو َرقَّ لو، فبمغ ذلك أبا جيل، فأتاه فقال لو: يا عم: إن قومك 
يريدون أن يجمعوا لك مااَل ليعطوكو، فإنك أتيت محمًدا لتتعرض لما ِقَبِمو. قال: قد 

مااًل، قال: فقل فيو قواًل يبمغ قومك أنك منكر لو وكاره، عممت قريش أني من أكثرىا 
قال: وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعمم بالشعر مني ال برجزه وال بقصيده وال 



بأشعار الجن، واهلل ما يشبو الذي يقولو شيًئا من ىذا، وواهلل إن لقولو الذي يقول 
نو لمثمر أعاله، مغدق ن عميو لطالوة، وا   أسفمو، لحالوة، وا 

  

نو ليحطم ما تحتو، قال: واهلل ال يرضى قومك حتى تقول  نو ليعمو وما ُيعمى، وا  وا 
فيو، قال: فدعني حتى أفكر، فمما فكر قال: ىذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، فنزلت: 

 }َذْرِني َوَمْن َخَمْقُت َوِحيدًا{ 

 المغوي.وحيثما قمَّب اإلنسان نظره في القرآن وجد أسراًرا من اإلعجاز 

يجد ذلك في نظامو الصوتي البديع بجرس حروفو، حين يسمع حركاتيا وسكناتيا، 
ومدَّاتيا وُغنَّائيا، وفواصميا ومقاطعيا، فال تمل أذنو السماع، بل ال تفتأ تطمب منو 

 المزيد.

ويجد ذلك في ألفاظو التي تفي بحق كل معنى في موضعو، ال ينبو منيا لفظ يقال 
 ثر الباحث عمى موضع يقول إنو يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص.إنو زائد، وال يع

ويجد ذلك في ضروب الخطاب التي يتقارب فييا أصناف الناس في الفيم بما تطيقو 
عقوليم، فيراىا كل واحد منيم مقدرة عمى مقياس عقمو ووفق حاجتو، من العامة 

 ْن ُمدَِّكٍر{ والخاصة }َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذِّْكِر َفَيْل مِ 

متاع العاطفة، بما يفي بحاجة النفس البشرية تفكيًرا  ويجد ذلك في إقناع العقل وا 
ووجداًنا في تكافؤ واتزان، فال تطغى قوة التفكير عمى قوة الوجدان، وال قوة الوجدان 

 عمى قوة التفكير.

 وىكذا حيثما قمَّب النظر قامت أمامو حجة القرآن في التحدي واإلعجاز

 ل القاضي أبو بكر الباقالني: "والذي يشتمل عميو بديع نظموقا



المتضمن لإلعجاز وجوه: منيا ما يرجع إلى الجممة، وذلك أن نظم القرآن عمى 
تصرف وجوىو واختالف مذاىبو خارج عن المعيود من نظام جميع كالميم، ومباين 

ن أساليب لممألوف من ترتيب خطابيم، ولو أسموب يختص بو ويتميز في تصرفو ع
الكالم المعتاد، وذلك أن الطرق التي يتقيد بيا الكالم البديع المنظوم، تنقسم إلى 
أعاريض الشعر عمى اختالف أنواعو، ثم إلى أنواع الكالم الموزون غير المقفى، ثم 
إلى أصناف الكالم المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غير مسجع، ثم إلى ما 

فيام المعاني المعترضة عمى وجو البديع، يرسل إرسااًل فتطمب فيو ا إلصابة واإلفادة وا 
ن لم يكن معتداًل في وزنو، وذلك شبيو بجممة الكالم الذي ال يتعمل  وترتيب لطيف، وا 
يتصنع لو، وقد عممنا أن القرآن خارج عن ىذه الوجوه، ومباين ليذه الطرق، فميس 

ن أصناف كالميم، من باب السجع، وليس من قبيل الشعر، وتبين بخروجو ع
وأساليب خطابيم أنو خارج عن العادة. وأنو ُمعجز، وىذه خصوصية ترجع إلى جممة 

 القرآن، وتميز حاصل في جميعو..

وليس لمعرب كالم مشتمل عمى ىذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، والمعاني 
والتشابو في البراعة  المطيفة، والفوائد الغزيرة، والِحَكم الكثيرة، والتناسب في البالغة،

نما تُنسب إلى حكيميم كممات معدودة، وألفاظ  -عمى ىذا الطول  وعمى ىذا القدر، وا 
لى شاعرىم قصائد محصورة يقع فييا االختالل واالختالف، والتكمف  قميمة، وا 
والتعسف، وقد جاء القرآن عمى كثرتو وطولو متناسًبا في الفصاحة عمى ما وصفو 

المَُّو َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًيا َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُموُد اهلل عز من قائل: }
 الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّيُْم ثُمَّ َتِميُن ُجُموُدُىْم َوُقُموُبيُْم ِإَلى ِذْكِر المَِّو{، }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيرِ 

ا َكِثيًرا{ . فأخبر أن كالم اآلدمي إن امتد وقع فيو التفاوت وبان المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفً 
 عميو االختالل.

 االعجاز التشريعي في القران الكريم 



أودع اهلل في اإلنسان كثيًرا من الغرائز التي تعتمل في النفس وتؤثر عمييا في 
ت اتجاىات الحياة، ولئن كان العقل الرشيد يعصم صاحبو من الزلل فإن النزعا

النفسية المنحرفة تطغى عمى سمطان العقل، وال يستطيع العقل أن يكبح جماحيا في 
كل حال. ليذا كان ال بد الستقامة اإلنسان من تربية خاصة لغرائزه، تيذبيا وتنمييا، 

 وتقودىا إلى الخير والفالح.

واإلنسان مدني بالطبع، فيو في حاجة إلى غيره، وغيره في حاجة إليو، وتعاون 
نسان مع أخيو اإلنسان ضرورة اجتماعية يفرضيا العمران البشري. وكثيًرا ما يظمم اإل

اإلنسان أخاه بدافع األثرة وحب السيطرة، فمو ُتِرك أمر الناس دون ضابط يحدد 
عالقاتيم، وينظم أحوال معاشيم، ويصون حقوقيم، ويحفظ حرماتيم لصار أمرىم 

نظام يحكم زمامو، ويحقق العدل بين فوضى، ولذا كان ال بد ألي مجتمع بشري من 
 أفراده.

وبين تربية الفرد وصالح الجماعة وشائج قوية ال تنفصم عراىا، فإن ىذا يقوم عمى 
 تمك، فصالح الفرد من صالح الجماعة، وصالح الجماعة بصالح الفرد..

وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألواًنا مختمفة من المذاىب والنظريات والنظم 
لتشريعات التي تستيدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل، ولكن واحًدا منيا لم يبمغ وا

 من الروعة واإلجالل مبمغ القرآن في إعجازه التشريعي.

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد؛ ألنو لبنة المجتمع ويقيم تربيتو عمى تحرير وجدانو، 
 وتحممو التبعة.

الذي ُتَخمِّصو من سمطان الخرافة والوىم،  يحرر القرآن وجدان المسمم بعقيدة التوحيد
وتفك أسره من عبودية األىواء والشيوات، حتى يكون عبًدا خالًصا هلل، يتجرد لإللو 



الخالق المعبود، ويستعمي بنفسو عما سواه، فال حاجة لممخموق إال لدى خالقو، الذي 
 لو الكمال المطمق، ومنو يمنح الخير لمخالئق كميا.

لو واحد. ال أول لو وال آخر، قدير عمى كل شيء، عميم بكل شيء،  إنو خالق واحد وا 
 محيط بكل شيء، وليس كمثمو شيء.

عاَلم مخموق خمقو اهلل، ويرجع إلى اهلل، ويفنى كما يوجد بمشيئة اهلل، وىذه أكمل 
 عقيدة في العقل وأكمل عقيدة في الدين.

َمُد َلْم يَ   ِمْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفوًا َأَحٌد{ }ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد المَُّو الصَّ

ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم{   }ُىَو اأْلَوَّ

َلْيِو ُتْرَجُعوَن{   }ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَيُو َلُو اْلُحْكُم َواِ 

 َو ِإالَّ ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوهُ{ }َذِلُكُم المَُّو َربُُّكْم ال ِإلَ 

 }َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا{ 

 }َوالمَُّو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموَن{ 

 }َأال ِإنَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط{ 

 }َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر{ 

 اُر َوُىَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيُر{ }ال تُْدِرُكُو اأْلَْبصَ 

ويؤكد القرآن الكريم وحدانية اهلل بالحجج القاطعة التي تقوم عمى المنطق العقمي 
 السميم. فال تقبل الجدال والمراء: }َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدَتا{

 ِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإذًا اَلْبَتَغْوا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل{ }ُقْل َلْو َكاَن َمَعُو آ



ذا صحت عقيدة المسمم كان عميو أن يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض والعبادات،  وا 
وكل عبادة مفروضة يراد بيا صالح الفرد ولكنيا مع ذلك ذات عالقة بصالح 

 الجماعة.

، والجماعة واجبة عمى الرأي الراجح إال لعذر، فالصالة تنيى عن الفحشاء والمنكر
وىي شرط في الجمعة والعيدين، والذي ُيصمِّى منفرًدا ال يغيب عن شعوره آصرة 
القربى بينو وبين الجماعة اإلسالمية في أقطار األرض، من شمال إلى جنوب، ومن 
مم مشرق إلى مغرب؛ ألنو يعمم أنو في تمك المحظة يتجو وجية واحدة مع كل مس

عمى ظير األرض، يؤدي فريضة الصالة، ويستقبل معو ِقبمة واحدة، ويدعو بدعاء 
ن تباعدت بينيم الديار.  واحد، وا 

وحسب المسمم في تربيتو أن يقف بين يدي اهلل خمس مرات في اليوم الواحد تمتزج 
حياتو بشرع اهلل، ويتمثل الوازع األعمى نصب عينيو ما بين كل صالة وصالة: }ِإنَّ 

الَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ا  لصَّ

والزكاة تقتمع من النفس جذور الشح، وعبادة المال، والحرص عمى الدنيا، وىي 
مصمحة لمجماعة، فتقيم دعائم التعاون بين المجدودين والمحرومين، وتشعر النفس 

 بتكامل الجماعة شعوًرا يخرجيا من ضيق األثرة واالنفراد.

ياحة تروِّض النفس عمى المشقة، وتفتح بصيرتيا عمى أسرار اهلل في خمقو، والحج س
 وىو مؤتمر عالمي يجتمع فيو المسممون عمى صعيد واحد، فيتعارفون ويتشاورون.

والصيام ضبط لمنفس، وشحذ لعزيمتيا، وتقوية لإلرادة، وحبس لمشيوات، وىو مظير 
ظام واحد في طعاميم. كما تعيش اجتماعي يعيش فيو المسممون شيًرا كاماًل عمى ن

 األسرة في البيت الواحد.



والقيام بيذه العبادات المفروضة يربي المسمم عمى الشعور بالتبعية الفردية التي 
يقررىا القرآن وينوط بيا كل تكميف من تكاليف الدين، وكل فضيمة من فضائل 

 األخالق: }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ{ 

 }ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِىيٌن{ 

 }َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبْت{ 

وحض القرآن عمى الفضائل المثمى التي تروض النفس عمى الوازع الديني، كالصبر 
 والصدق والعدل واإلحسان والحمم والعفو والتواضع.

نيا نواة المجتمع، فشرع القرآن ومن تربية الفرد ينتقل اإلسالم إلى بناء األسرة؛ أل
بقاء عمى النوع اإلنساني في تناسل طاىر نظيف.  الزواج استجابة لغريزة الجنس وا 

ويقوم رباط األسرة في الزواج عمى الود والرحمة والسكن النفسي والِعْشرة بالمعروف، 
ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة، والوظيفة المالئمة لكل منيما: }َوِمْن 

 .4آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة{ 

 }َعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروِف{ 

َل المَُّو َبْعَضيُْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأنْ  َفُقوا ِمْن }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ
 َأْمَواِلِيْم{ 

ر القرآن قواعد الحكومة  ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسمم، وقد قرَّ
 اإلسالمية في أصمح أوضاعيا.

 فيي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية: }َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمِر{ 

 }َوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنيُْم{ 



 ْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ{ }ِإنََّما ا

ِرَك ِبِو }ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ المََّو َوال ُنشْ 
 شيًئا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن المَِّو{ 

المطمق الذي ال يتأثر بحب الذات، أو عاطفة القرابة، وىي حكومة تقوم عمى العدل 
أو العوامل االجتماعية في الِغَنى والفقر: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط 

َأْو َفِقيرًا َفالمَُّو َأْوَلى  ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنّياً 
ْن َتْمُووا َأْو تُْعِرُضوا َفِإنَّ المََّو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخبِ   يرًا{ ِبِيَما َفال َتتَِّبُعوا اْلَيَوى َأْن َتْعِدُلوا َواِ 

كما ال تؤثر في ىذا العدل شيوة االنتقام من األعداء المبغوضين: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن 
وا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا آَمنُ 

 ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى{ 

َذا َحَكْمتُْم َبْيَن النَّا ِس َأْن َتْحُكُموا }ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ 
 ِباْلَعْدِل{ 

والتشريع في الحكومة اإلسالمية ليس متروًكا لمناس، فقد قرره القرآن، والخروج عنو 
 كفر وظمم وفسق: }َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَن{

 َك ُىُم الظَّاِلُموَن{ }َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلئِ 

 }َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن{ 

 }َأَفُحْكَم اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن{ 

ية: النفس، والدين، وقرر القرآن صيانة الكميات الخمسة الضرورية لمحياة اإلنسان
والِعرض، والمال، والعقل، ورتب عمييا العقوبات المنصوصة، التي تُعرف في الفقو 

 اإلسالمي بالجنايات والحدود: }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب{ 



 ٍة{ }الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنيَُما ِماَئَة َجْمدَ 

 }َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن{ 

 }َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَييَُما{ 

وقرر القرآن العالقات الدولية في الحرب والسمم بين المسممين وجيرانيم أو معاىدييم، 
 أرفع معاممة عرفت في عصور الحضارة اإلنسانية.وىي 

وخالصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة اإلنسانية عمى أفضل 
عجازه المغوي  صورة وأرقى مثال، وسيظل إعجازه التشريعي قريًنا إلعجازه العممي وا 

 ر وجو التاريخ.إلى األبد. وال يستطيع أحد أن ينكر أنو أحدث في العاَلم أثًرا غيَّ 


