
 :فٌه المؤلفات وأهم به العلماء عناٌة 

 .  الكرٌم القرآن بإعجاز عظٌم واهتمام كبٌرة عناٌة -تعالى هللا رحمهم- للعلماء كان

 فً ورد( اإلعجاز) ،أو( المعجزة) مصطلح إن ،هل نفسه ٌطرح سؤال وهنالك

  الكرٌم القران

 السنة فً وال الكتاب فً ٌرد لم" القرآن إعجاز" أو" المعجزة" مصطلح أن: الجواب

 باآلٌة المعنى هذا عن التعبٌر ورد وإنما -عنهم هللا رضً- الصحابة أقوال فً وال

 األول القرنٌن فً العلماء ٌتداولها كان التً العبارات وهً.. والسلطان والبرهان

 لتأرٌخ دقٌق تحدٌد هناك ولٌس القرآن، إعجاز عن حدٌثهم عند الهجرٌٌن والثانً

 الثانً القرن نهاٌة فً المصطلح هذا استعمل وقد.القرآن إعجاز مصطلح ظهور

" هـٕٔٗت" تعالى هللا رحمه حنبل بن أحمد اإلمام أن هذا وٌؤٌد الثالث القرن وأوائل

 بعده من له استعمل ولما لألنبٌاء المؤٌد الخارق لألمر" معجزة" كلمة استعمل

 " .الكرامة" مصطلح

 حٌن المعتزلة أئمة أحد" هـٖٕٔت" النظام عند المصطلح هذا استعمال ظهر كما 

 وردوا والجماعة السنة علماء له فتصدى - بالصرفة كان القرآن إعجاز أن زعم

 ..  المعجزة مصطلح فشاع زعمه وأبطلوا علٌه

 ألفه الذي" القرآن إعجاز" كتاب فهو عنوانه فً المصطلح هذا ٌحمل كتاب أول أما

 كتاب أقدم أن إال. مفقود كتاب وهو  هـٖٙٓ سنة المتوفى الواسطً زٌد بن محمد

 علً الحسن ألبً" القرآن إعجاز فً النكت" هو إلٌنا وصل القرآن بإعجاز خاص

 .المعتزلة أئمة من وهو  الرمانً عٌسى بن

 من ولٌس وحدًٌثا قدًٌما تحصى تكاد ال كثرة وكثرت ذلك بعد المؤلفات تتابعت ثم

 .إجمااًل  المؤلفات هذه بعض وسأذكر كلها حصرها السهل

 : القدٌمة المؤلفات فً القران إعجاز: أوال

 : اآلتً النحو وعلى القدٌمة المؤلفات فً العلماء جهود إجمال ٌمكن

 درس من أول هو(ٕ٘٘) ت الجاحظ أن على تتفق الباحثٌن كلمة تكاد -ٔ

 القران أن وٌرى( القران نظم) كتاب ألف فقد مستقل كتاب فً اإلعجاز موضوع

 أن زعم الذي(ٕٕٗ) ت النظام شٌخه على ،ورد وتألٌفه نظمه فً معجز الكرٌم

 عن العرب صرف تعالى هللا أن ،ومعناها الصرفة  فً كائن القران إعجاز

 باطل بالصرفة والقول بمثله اإلتٌان مقدورهم فً لكان ذلك ولوال معارضته



 

 للخطابً( القرآن إعجاز بٌان) كتاب الموضوع عالجت التً الكتب أقدم ومن -ٕ

 بفصاحة معجز القران أن وٌرى"33ٖ  ت" الخطابً محمد بن حمد سلٌمان ألبً

 فً األلفاظ، بأفصح جاء ألنه معجزا صار أنما القرآن أن واعلم"   فقال ألفاظه

 "المعانً أصح مضمنا التألٌف، نظوم أحسن

 

 وجوه" فقال(القرآن إعجاز فً النكت)  كتاب" 3ٖٙ" ت الرمانً وألف -ٖ

 توفر مع المعارضة ترك: وهى جهات سبع من تظهر إنها: فقال القرآن، إعجاز

 عن الصادقة واألخبار والبالغة، والصرفة، للكافة والتحدي الحاجة، وشدة الدواعً

 .معجزة بكل وقٌاسه العادة ونقض المستقبلة، األمور

 

" القرآن إعجاز فقال( القرآن إعجاز) كتاب" هـٖٓٗت" ت الباقالنً وألف -ٗ

 عنه الخلق عجز ٌعلم الذي الحدِّ  إلى البالغة فً متناه التألٌف، عجٌب النظم بدٌع إنه

 الجملة هذه على هو العلماء أطلقه والذي

 

 الجرجانً القاهر عبد البالغٌٌن شٌخ القران بإعجاز اعتنى وممن -٘

 لعبد أًٌضا وهو:اإلعجاز دالئل وكتاب( الشافٌة الرسالة) كتابه فً"    هـ7ٔٗت"

  الجرجانً القاهر

 

 حقوق بتعرٌف الشفا) كتابه فً اإلعجاز(ٗٗ٘) ت عٌاض القاضً وبحث -ٙ

 :هً أربعة فً الرئٌسٌة اإلعجاز وجوه وحدد( المصطفى

 َعاَدةُ  لخارقة َوَبالَغُتهُ  إٌَِجاِزهِ  َوُوُجوهُ َوَفَصاَحُتهُ  َكلِِمهِ  َوالِتَئامُ  َتأْلٌِفِهِ  ُحْسنُ : أولها

أْنِ  َهَذا أَْرَبابَ  َكاُنوا أَنَّهُمْ  َوَذلِكَ  اْلَعَربِ  وا َقدْ  اْلَكاَلمِ  َوفُْرَسانَ  الشَّ  اْلَباَلَغةِ  ِمنَ  ُخصُّ

ُرُهمْ  ِبهِ  ٌَُخصَّ  َلمْ  َما َواْلِحَكمِ  ٌْ  النبً ِمنَ  اْلُمغٌَرةِ  بن اْلَولٌِدُ  َسِمعَ  َلّما َوَلَهَذآاأْلَُممِ  ِمنَ  َغ

أُْمرُ  هللاََّ  إِنَّ ) وسلم علٌه هللا صلى ةَ ( واإلحسان بالعدل ٌَ ٌَ  َلَحاَلَوةً  َلهُ  إنَّ  وهللا َقالَ  اآل

هِ  وإن ٌْ قُولُ  َما َلُمْثِمر   أَْعاَلهُ َوإِنَّ  َلُمْغدق   أَْسَفَلهُ  َوإِنَّ  َلَطالَوةً  َعَل ، َهَذا ٌَ  أَُبو َوَذَكرَ  َبَشر 

د   ٌْ ا أَنَّ  ُعَب ًٌّ ْقَرأُ  َرُجاًل  َسِمعَ  أَْعَراِب  لَِفَصاَحِتِه، َسَجْدتُ  َوَقالَ  َفَسَجدَ ( ُتْؤَمرُ  ِبَما َفاْصَدعْ ) ٌَ



ْقرأُ  َرُجاًل  آَخرُ  َوَسِمعَ  ا) ٌَ ا َخَلُصوا ِمْنهُ  استٌئسوا َفَلمَّ ًٌّ ْقِدرُ  اَل  َمْخلُوقًا أَنَّ  أَْشَهدُ  َفَقالَ  َنِج ٌَ 

  اْلَكاَلمِ  َهَذا ِمْثلِ  َعَلى

اِنً اْلَوْجهُ    اْلُمَخالِفُ  اْلَغِرٌبُ  َواأْلُْسلُوبُ  الَعِجٌبِ  َنْظِمهِ  ُصوَرةُ  ْعَجاِزهِ إِ  من: الثَّ

  َوَنْثِرَها َنْظِمَها َوَمناِهج اْلَعَربِ  َكاَلمِ  أِلََسالٌِبِ 

الِثُ  اْلَوْجهُ  هِ  اْنَطَوى َما اإْلِْعَجازِ  ِمنَ : الثَّ ٌْ َباتِ  اأْلَْخَبارِ  ِمنَ  َعَل ٌَّ ُكنْ  َلمْ  َوَما ِباْلُمَغ  َوَلمْ  ٌَ

َقعْ   إِنْ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  َلَتْدُخلُنَّ ) َتَعاَلى َكَقْولِهِ  أَْخَبرَ  الَِّذي اْلَوْجهِ  َعَلى َوَردَ  َكَما َفُوِجدَ  ٌَ

ُ  َشاءَ  ْغلُِبونَ  َغَلِبِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َوُهمْ ) َتَعاَلى َوَقْولُهُ ( آِمِنٌنَ  هللاَّ ٌَ  علٌه لٌظهره) وقوله( َس

ُ  َوَعدَ ) َوَقْولُهُ ( كله الدٌن الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  هللاَّ ْسَتْخلَِفنَّهُمْ  الصَّ ٌَ  فً َل

ةَ ( األرض ٌَ  َقالَ  َكَما َهَذا َجِمٌعُ  َفَكان آِخرَها إَِلى( َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا) َوَقْولِهِ  اآل

ومُ  َفَغَلَبتِ   ِسِنٌَن، ِبْضع فًِ َفاِرسَ  الرُّ

اِبعُ  اْلَوْجهُ   الَِفةِ  اْلقُُرونِ  أَْخَبارِ  من ِبهِ  أَْنَبأَ  َما: الرَّ اِثَرةِ  َوالشََّراِئعِ  الَباِئَدةِ  َواأْلَُممِ  السَّ  ، الدَّ

اءِ  َكقَِصِص  ٌَ  َوأَْصَحابِ  وإخوته وٌوسف َواْلِخْضرِ  ُموَسى َوَخَبر َقْوِمِهمْ  َمعَ  اأْلَْنِب

نِ  َوِذي اْلَكْهفِ  ٌْ  َواْبِنهِ  َولُْقَمانَ  اْلَقْرَن

  

 "هـٙٓٙت" الرازي للفخر(اإلعجاز دراٌة فً اإلٌجاز نهاٌة) كتاب  -7

 ت" السٌوطً الدٌن لجالل( القرآن إعجاز فً األقران معترك) وكتاب  -3

 " هـ1ٔٔ

  

 :الحدٌثة المؤلفات فً القران إعجاز: ثانٌا

ا فكثٌرة  :أشهرها بعض أذكر اإلعجاز، أوجه مختلف فً جّدً

 " هـٖٙ٘ٔت" الرافعً مصطفى لألستاذ:النبوٌة والبالغة القرآن إعجاز -ٔ

 " هـ77ٖٔت" دراز هللا عبد محمد. د العظٌم النبأ -ٕ

 القرآن قسم لطالب مؤلفه وكتبه مسلم مصطفى. د القرآن إعجاز فً مباحث -ٖ

 .  اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام بجامعة الدٌن أصول كلٌة فً وعلومه

  الخالدي صالح. د القرآن إعجاز فً البٌان -ٗ

  



 : المعجزة أقسام

 : قسمٌن إلى المعجزة تنقسم

ٔ-  ًَ ا َوِه ة   إِمَّ ٌَّ   ِحسِّ

ا -ٕ ة   َوإِمَّ ٌَّ   َعْقلِ

   

  حسٌة إسرائٌل بنً معجزات كانت لماذا

  َبِصٌَرِتِهمْ  َوقِلَّةِ  لَِباَلَدِتِهمْ : الجواب

  عقلٌة األمة هذه معجزات كانت لماذا

ةِ  َهِذهِ  ُمْعِجَزاتِ  أَْكَثرُ :َ الجواب ة   اأْلُمَّ ٌَّ  َهِذهِ  َوأِلَنَّ  أَْفَهاِمِهمْ  َوَكَمالِ  َذَكاِئِهمْ  لَِفْرطِ  َعْقلِ

ا الشَِّرٌَعةَ  ةً  َكاَنتْ  َلمَّ ٌَ ْهرِ  َصَفَحاتِ  َعَلى َباقِ ْومِ  إَِلى الدَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ تْ  اْلقِ ةِ  ِباْلُمْعِجَزةِ  ُخصَّ ٌَّ  اْلَعْقلِ

ةِ  ٌَ َراَها اْلَباقِ ٌَ اءِ  ِمنْ  َما(" ص) النبً َقالَ  البصائر َذُوو لِ ٌَ ً   اأْلَْنِب ًَ  إاِلَّ  َنِب  ِمْثلُهُ  َما أُْعِط

هِ  آَمنَ  ٌْ َما اْلَبَشرُ  َعَل ُتهُ  الَِّذي َكانَ  َوإِنَّ ٌَ ا أُوِت ًٌ ُ  أَْوَحاهُ َوْح ًَّ  هللاَّ  أَْكَثَرُهمْ  أَُكونَ  أَنْ  َفأَْرُجو إَِل

اءِ  ومعجزات"  القٌامة ٌوم.َتاِبًعا ٌَ َشاِهْدَها َفَلمْ  أَْعَصاِرِهمْ  ِباْنقَِراِض  اْنَقَرَضتْ  اأْلَْنِب  إاِلَّ  ٌُ

ة   اْلقُْرآنِ  َوُمْعِجَزةُ  َحَضَرَها َمنْ  ْومِ  إَِلى ُمْسَتِمرَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ  أُْسلُوِبهِ  فًِ اْلَعاَدةَ  َوَخْرقُهُ  اْلقِ

َباتِ  َوإِْخَباِرهِ  َباَلَغِتهِ وَ  ٌَّ ُمرُّ  َفاَل  ِباْلُمَغ ْظَهرُ  إاِلَّ  اأْلَْعَصارِ  ِمنَ  َعْصر   ٌَ ٌَ ء   فٌِهِ  َو ًْ ا َش  ِممَّ

هُ  ِبهِ  أَْخَبرَ  ُكونُ  أَنَّ ٌَ ُدلُّ  َس ةِ  َعَلى ٌَ  اْلَواِضَحةَ  اْلُمْعِجَزاتِ  أَنَّ  اْلَمْعَنى َوقٌِلَ  َدْعَواهُ ِصحَّ

ةَ  ٌَ ةً  َكاَنتْ  اْلَماِض ٌَّ  اْلقُْرآنِ  َوُمْعِجَزةِ  ُموَسى َوَعَصا َصالِح   َكَناَقةِ  ِباأْلَْبَصارِ  ُتَشاَهدُ  ِحسِّ

ُكونُ  ِباْلَبِصٌَرةِ  ُتَشاَهدُ  ٌَ ْتَبُعهُ  َمنْ  َف َشاَهدُ  الَِّذي أِلَنَّ  أَْكَثرَ  أِلَْجلَِها ٌَ نِ  ٌُ ٌْ أْسِ  ِبَع ْنَقِرضُ  الرَّ ٌَ 

َشاَهدُ  الَِّذيوَ  ُمَشاِهِدهِ  ِباْنقَِراِض  نِ  ٌُ ٌْ َشاِهُدهُ َباق   اْلَعْقلِ  ِبَع لِ  َبْعدَ  َجاءَ  َمنْ  ُكلُّ  ٌُ  اأْلَوَّ

ا  ُمْسَتِمّرً


