
   الكرٌم القران اعجاز وجوه 

 :إعجازه وجوه فً وتضاربت آراؤهم اختلفت

 القرآن إعجاز أن إلى - كالمرتضى - تابعه ومن النظام إبراهٌم إسحاق أبو فذهب -أ

 معارضة عن العرب صرف هللا أن: النظام نظر فً الصرفة ومعنى بالصرفة، كان

 نظر فً ومعناها للعادة، خارقًا الصرف هذا فكان علٌها، قدرتهم مع القرآن

 القرآن بمثل لٌجٌئوا المعارضة، فً إلٌها ٌُحتاج التً العلوم سلبهم هللا أن: المرتضى

 الشًء أن شًء على القدرة ُسلِب فٌمن ٌقال فال ذوٌه، عجز على ٌدل قول وهو -

 هللا، قدر هو حٌنئذ المعجز وإنما ما، وقت فً به ٌأتً أن مقدوره فً دام ما أعجزه

 له ثابًتا ٌظل سوف القرآن إلى مضاف إعجاز عن وحدٌثنا معجًزا، القرآن ٌكون فال

 .هللا إعجاز عن ال عصر، كل فً

 المعارضة كانت لو أنه بالصرفة، القول ٌُبطل ومما: "الباقالنً بكر أبو القاضً قال

 فال معجًزا، المنع ٌكون وإنما معجًزا، الكالم ٌكن لم الصرفة، منها منع وإنما ممكنة،

 ".نفسه فً غٌره على فضاًل  الكالم ٌتضمن

َتَمَعتِ  َلِئنِ  قُل  : }تعالى قوله فً الكرٌم القرآن علٌه ٌرد فاسد قول بالصرفة والقول  اج 

سُ  ِن  أ ُتوا أَن   َعَلى َوال ِجن   اْل  لِ  ٌَ آنِ  َهَذا ِبِمث  قُر  أ ُتونَ  ال ال  لِهِ  ٌَ ُضهُم   َكانَ  َوَلو   ِبِمث  ض   َبع   لَِبع 

 فائدة ٌبق لم القدرة ُسلبوا ولو قدرتهم، بقاء مع عجزهم على ٌدل فإنه{ ، َظِهٌراً 

 .بذكره ٌُحتفل بكبٌر الموتى عجز ولٌس الموتى، اجتماع منزلة لمنزلته الجتماعهم،

 لها ٌُعهد لم مرتبة إلى وصلت التً ببالغته ُمعجز القرآن أن إلى قوم وذهب -ب

 النسج فً الحٌة المعانً بصور ٌولعون الذٌن العربٌة أهل نظرة النظرة وهذه - مثٌل

 .الرائع والبٌان المحكم،

 فً ُعِهد لما المخالف الغرٌب البدٌع تضمنه فً إعجازه وجه إن: ٌقول وبعضهم -جـ

 .والمقاطع الفواصل من العرب كالم

لع ال التً المستقبلة المغٌبات عن اْلخبار فً إعجازه بل: آخرون وٌقول -د  ٌُطَّ

 ٌمكن ال بما الخلق بدء منذ تقدمت التً األمور عن اْلخبار أو. الوحً إال علٌها

 .الكتاب بأهل ٌتصل لم أمً من صدوره

ٌُه َزمُ : }بدر أهل فً تعالى كقوله عُ  َس َول ونَ  ال َجم  ٌُ ُبرَ  َو  { الد 

ومُ  ُغلَِبتِ  الم: }وقوله َنى فًِ الر  ِض  أَد  دِ  ِمن   َوُهم   األَر  لُِبونَ  َغَلِبِهم   َبع  غ  ٌَ  { َس



كَ : }وقوله َباءِ  ِمن   ِتل  بِ  أَن   ٌ َغ كَ  ُنوِحٌَها ال   ٌ تَ  َما إَِل َلُمَها ُكن  تَ  َتع  ُمكَ  َوال أَن  لِ  ِمن   َقو  { َهَذا َقب 

 .األولٌن قصص وسائر. 

 المستقبلة المغٌبات عن فٌها خبر ال التً اآلٌات أن ٌستلزم ألنه مردود؛ قول وهذا

 بنفسها معجزة سورة كل هللا جعل فقد باطل، وهو فٌها، إعجاز ال والماضٌة

 والِحَكم المختلفة، العلوم من تضمنه لما ُمعجز القرآن أن إلى جماعة وذهب -هـ

 .البلٌغة

 .أكثر أو عشرة فً بعضهم جمعها الفلك هذا فً تدور لإلعجاز أخرى وجوه وهناك

 :معنى من اللفظ هذا ٌتحمله ما بكل معجز القرآن أن والحقٌقة

جز فهو  الذي اْلعجاز من موضعه فً منه الواحد والحرف وأسلوبه، ألفاظه فً ُمع 

 تماسك فً اْلعجاز من موضعها فً والكلمة الكلمة، تماسك فً غٌره عنه ٌغنً ال

 .اآلٌة تماسك فً اْلعجاز من موضعها فً والجملة الجملة،

جز وهو  .واْلنسان والكون للحٌاة حٌة صورة القارئ فٌه ٌجد ونظمه، بٌانه فً ُمع 

 فً ورسالتها اْلنسانٌة الحقٌقة عن الستار كشفت التً معانٌه فً ُمعجز وهو

 .الوجود

 .المغٌبة حقائقها من كثًٌرا الحدٌث العلم أثبت التً ومعارفه بعلومه ُمعجز وهو

 الدنٌا تسعد مثالً مجتمع وتكوٌن اْلنسان لحقوق وصٌانته تشرٌعه فً ُمعجز وهو

 .ٌدٌه على

 وقادة شعوب ساسة والغنم الشاء رعاة العرب صٌر الذي هو -وآخًرا أواًل - والقرآن

 .إعجاز وحده وهذا أمم،

 جاء ألنه معجًزا؛ صار إنما القرآن أن هذا من فخرج: "كتابه فً الخطابً قال

 هللا توحٌد من المعانً، أصح مضمًنا التألٌف، نظوم أحسن فً األلفاظ، بأفصح

 وتحرٌم، تحلٌل  فً عبادته، لمنهاج وبٌان طاعته، إلى ودعاء صفاته، فً وتنزٌهه

 إلى وإرشاد منكر، عن ونهً بمعروف وأمر وتقوٌم، وعظ ومن وإباحة، وحظر

 ٌُرى ال الذي موضعه منها شًء كل واضًعا مساوٌها، عن وزجر األخالق، محاسن

 القرون أخبار مودًعا منه، به ألٌق أمر العقل صورة فً ٌُتوهم وال منه، أولى شًء

 المستقبلة الكوائن عن منبًئا منهم، وعاند عصى بمن هللا مثالت من نزل وما الماضٌة

 والدلٌل له، والمحتج الحجة بٌن ذلك فً جامًعا - الزمان من الماضٌة األعصار فً



 به أمر ما وجوب عن وإنباء إلٌه، دعا ما للزوم أوكد ذلك لٌكون علٌه، والمدلول

 .عنه ونهى

 أمر وتتسق، تنتظم حتى شتاتها بٌن والجمع، األمور هذه بمثل اْلتٌان أن ومعلوم

 عن وعجزوا دونه، الخلق فانقطع قدرتهم، تبلغه وال، البشر قوى عنه تعجز

 ".بمثله معارضته


