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 في القرآن الكريم عمم اإلعجاز

 المقدمـــــــــــة: 
لألنبياء   أّن ما يعطيو اهلل  الذي وردأنَّ لفظ اإلعجاز لم يرد في الكتاب وال في السنة، و 

ىو آية وبرىان عمى نبوتو. ثمَّ إن لفظ المعجزة لم يرِد ال في الكتاب  والرسل وما آتاه محمد 
نما ىو لفٌظ م حدث وال بأس باستعمالو إذا أريد بو المعنى الصحيح، الذي جاء وال في السنة، وا 
 بو القرآن باآليات والبراىين.

 معنى اإلعجاز لغةا واصطالحاا:  -أولا 
اإلعجاز لغة: ىو مصدر، وفعمو رباعي ىو أعجز، تقول: أعجز يعجز إعجازًا واسم الفاعل -1

"أْن وىولجرجاني في كتابو "التعريفات": معجز. ثمَّ إنَّ لو عدة تعريفات، منيا تعريف اإلمام ا
 يؤدى المعنى بطريق، ىو أبمغ من جميع ما عداه من الطرق".

 وقد عرَّفو مصطفى صادق الرافعي بقولو: "اإلعجاز شيئان: -
 ضعف القدرة اإلنسانية في محاولة المعجزة، ومزاولتو عمى شدة اإلنسان واتصال عنايتو. -[1]
.والخالصة: اإلعجاز يعني: التقصير  ف عمى تراخي الزمن وتقدموثم استمرار ىذا الضع -[2]

والضعف والتثبيط والفوت والسبق..(. وىذا يعني: نسبة العجز إلى الغير أو إثبات العجز لو 
ظيار ضعفو عن المحاق بالشيء المعجز.  وا 

ضي واإلعجاز في االصطالح: إثبات عجز البشر عن اإلتيان بمثل ىذا القرآن.. وىذا يقت-2
 وجود طرفين أساسيين وىما: 

 طرف معجز وسابق وغالب وىو القرآن الكريم.-1
 طرف معجوز ومغموب وىو كافة عالم اإلنس والجن.-2
 وأمر آخر يتم بو اإلعجاز وىو: الوجو المعجز في القرآن الكريم. -3
ما ىو الغرض من الجانب اإلعجازي في القرآن الكريم: يخطئ  من يظن أن الغرض من -
نما الغرض منو: إظيار أن ا إلعجاز ىو إظيار ضعف العرب عن اإلتيان بمثل ىذا القرآن، وا 
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القرآن والكتاب حق، وأن الرسول حق، وما المعجزات إال لتأكيد صدق النبي وأحقيتو، وعمى 
 الناس جميعًا اإليمان بو و تصديقو وطاعتو. 

 ثانياا: المعجزة تعريفيا وشروطيا: 
ن العجز وىو ضد القدرة، وأضيفت التاء المربوطة لممبالغة في غمبة المعجزة لغة: ىي م-

 المتحدي.
ا قصد بو إظيار المعجزة اصطالحًا: ىي األمر الخارق المقرون بالتحدي إذ ىي: عبارة عمَّ -

 صدق من ادعى النبوة أو الرسالة.
 شروط المعجزة:

قدر عميو إال اهلل وىذا يشمل: أن تكون أمرًا من اهلل كي يصدق مدعي النبوة، وىي مما ال ي-1
الفعل: كإبراء األكمو واألبرص والمريض وغيرىا...جـ ــــــــ الترك: كعدم –القول )كالقرآن(، ب -أ

 حرق النار إلبراىيم عميو السالم، وكتوقف السكين عن ذبح إسماعيل عميو السالم. 
شقاق القمر وطموع الشمس من أن تكون خارقة لمعادة ومخالفة لمسنن الكونية، كفمق البحر وان-2

َقاَل ِإْبَراِىيُم َفِإنَّ المََّو َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق  :  المغرب ممَّا ال يقدر عميو البشر: قال
 .َفْأِت ِبَيا ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِيَت الَِّذي َكَفَر َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

ا مدعي النبوة لمداللة عمى صدقو، كأن يقول: دليل صدقي أن يخرق اهلل أن يستشيد بي-3
العادة فينقمب العصا ثعبانًا، أو أن ينشق الصخر فتخرج منو ناقة حموب..، وىذا فيو دعوة اهلل 

 لمبشر التباع النبي أو الرسول الذي أظير المعجزة.
 ويخرج عن المعجزة األمور اآلتية:-

عاء عمم الغيب؛ كاإلخبار بما سيقع في األرض مع االستناد إلى سبب ىو أ ــــ الكيانة: وىي اد
يسترق الجني الكممة من كالم المالئكة، فيمقييا في أذن الكاىن، فيكذب معيا  إذاستراق السمع؛ 

 مائة كذبة، فيصدقو الناس بسبب تمك الكممة.
بئر ينتظر أن ينفجر ماؤىا فغار ب ـــــــ اإلىانة:  مثل ما حدث لمسيممة الكذاب ، حينما مجَّ في 

 الماء الموجود فصار ىذا خارق لمعادة ولكنو إىانة لو ودليٌل عمى كذبو.
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 لاقعمى يد فاسق أو كافر ليقيم عميو الحجة،  جـ ـــــ االستدراج: أمر خارق لمعادة يظيره اهلل 
:  ال َيْعَمُموَن، َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُيْم ِمْن َحْيُث . 

 . أو محنة عامة الناس من عونيم لمخروج من مأزق دـ ـــــ المعونة: من قبيل ما يظير عمى يد
عمى أيدي األولياء والولّي ال يستطيع تكرار  ىي أمر خارق لمعادة يجريو اهلل  ىـ ــــ الكرامة:

 قترنة بدعوى النبوة.ىذه الكرامة وىي غير م
أن ال تكون متقدمة عمى النبوة، بل متأخرة أو مقارنة ليا كونيا شيادة من اهلل لمنبي، -4

 والشيادة ال تتقدم الدعوة، فال يعتد باإلرىاصات والخوارق وكالم عيسى في الميد.
ر أن تقع عمى وفق ادعاء النبي فيخرج المخالف ليا، كأن يقول آية صدقي انفالق البح-5

فينفمق الحجر، أو كما فعل مسيممة حينما بصق في عين مريضة فعميت العين الصحيحة، 
وحينما مجَّ في بئر ينتظر أن ينفجر ماؤىا فغار الماء الموجود فصار ىذا خارق لمعادة ولكنو 

 إىانة لو ودليٌل عمى كذبو.
 مكذبًا لو(.  أن ال تكون مكذبة لو، )كأن يقول آية صدقي نطق الجماد، فينطق الجماد-6
ْثمِ :  أن تتعذر معارضتو: ولو عورض بطمت نبوتو، قال-7 ِو ِإن َكاُنوا َفْمَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِمِو ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم : وقولو  َصاِدِقينَ 
 ُىَو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن، َفِإلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَمُموا َأنََّما ُأْنِزَل ِبِعْمِم المَِّو َوَأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ  ِمْن ُدوِن المَّوِ 

 .َفَيْل َأْنُتْم ُمْسِمُمونَ 
 ويخرج عن المعجزة األمورل اآلتية:

جاء الحديث : ] إن من السحر: السحر في المغة : عبارة عما خفى ولطف سببو وليذا -1
البيان لسحرا [ وسمى السحر سحرا ألنو يقع خفيا آخر الميل،  وقيل: السحر عزائم ورقى وعقد 

فيتعممون منيما ما  :  يؤثر في القموب واألبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجو قال
ني السواحر الالتي يع ومن شر النفاثات في العقد :  وقال يفرقون بو بين المرء وزوجو
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يعقدن في سحرىن وينفثن في عقدىن، والساحر ال يدعي النبوة، وفعمو يعممو كثير من الناس، 
 بينما المعجزة ال يأت بيا إال األنبياء ومقرونة بدعوى النبوة.

الكيانة: وىي ادعاء عمم الغيب؛ كاإلخبار بما سيقع في األرض مع االستناد إلى سبب ىو  -2
؛ حيث يسترق الجني الكممة من كالم المالئكة، فيمقييا في أذن الكاىن، فيكذب استراق السمع

 معيا، فيصدقو الناس.
الشعوذة)الشعبذة(: َلِعٌب بخفة اليد يرى اإلنسان منو الشيء بخالف ما عميو أصمو في رأي -3

 العين، أي يرى ما ليس لو حقيقة.
يصدق مدعييا ألنيا في وقت نقض  ال ما يظير عند أشراط الساعة: كظيور الدجال والدابة-4

 .العادة
 الفرق بين المعجزة والكرامة: 

أجمعت األمة سمفًا وخمفًا عمى وجود الكرامة إالَّ المعتزلة ومن وافقيم من آحاد الناس بدعوى 
َن، الَِّذيَن آَمُنوا َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء المَِّو ال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنو :  القأنيا تشبو المعجزة، 

 . ومن أىم الفوارق بينيما:َوَكاُنوا َيتَُّقونَ 
 يدعي النبوة. صاحب الكرامة ال-            المعجزة مقارنة لدعوى النبوة.......    -1
 الكرامة غير مقدورة لألولياء متى أرادوىا.-            مقدورة لألنبياء متى أرادوىا...... -2
 =األولياء يحتجون بيا عمى أنفسيم.        -لمشركين كي يؤمنوا.   احتجاج عمى ا -3
 زيادة كرامات الولي تجعمو يخاف. -      األنبياء كمما زادت معجزاتيم تعظم فضائميم.-4

 حجج من أثبت الكرامة وأدلتو:
 وىزي إليك بجذع النخمة تساقط عميك :  لقد ورد في القرآن ما يثبتيا من دون شك: قال-1

ُكمََّما َدَخَل َعَمْيَيا َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك  : وقولو ، رطبا جنيا
مئات . لبث أىل الكيف َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساب

 طعام.من دون السنين 



                                                      -1  -أ.م.د.قدور أحمد الثامر                                           قسم عموم القرآن.   / كمية التربية/القائم /جامعة األنبار 

يرفع باب  :سارية الجبل(، عمي ماتواتر عن الصحابة: عمر يخاطب قائد الجند في نياوند)يا-2
خيبر، ويعجز عن حممو الرىط من الرجال، وخالد ابن الوليد يتحسى السم وال يصيبو شيء، 

 وكرامات الصحابة كثيرة جدًا ويعسر إحصاؤىا.
 تحصل لو كرامة إال عمى سبيل االستدراج. إثبات لمنبوة، ومن خالف النبي ال يافي إثبات-3
 الكرامة أمر ممكن والممكن يظير بقدرة اهلل المطمقة، التي ال يعجزىا شيء.-4

 والخالصة فيما يتعمق بالكرامة وخوارق العادات:
 وىم المعتزلة ومن وافقيم. قسم من المتكممين كذب بيا وال تحدث إال لألنبياء،-1
 اإلمامية.  ء بيا كان وليًا، وىم عموم الصوفية ووالبعض قبميا وكل من جا -2
قسم ثالث يثبت وجودىا لغير األنبياء ولكنو يشترط االستقامة وصحة العقيدة وعمى ىذا  و-3

 خمفيا.بعض سمف األمة و 
 نوعان من المعجزات وىي: : أعطي أنواع معجزات النبي 

 زالت بزوال زمانيا.معجزات مادية كمعجزات إخوانو من المرسمين وىي قصيرة -1
براء المريض ونبع الماء من بين أصابعو و إخباره بوقائع غيبية قبل  مثل انشقاق القمر وا 

 وقوعيا، وقد أحصى لو العمماء أكثر من ألف معجزة مادية.  
، وىي معجزة عظيمة ال تخضع لمزمان وال لممكان فيي مطمقة ألنيا صفة من صفات اهلل -2

 المعجزة المعنوية الخالدة. )القرآن الكريم(، وىي
 ومن أىم شروط تحقق اإلعجاز وأموره:  -ثالثاا 
األمر األول التحدي: وىو طمب المنازلة والمعارضة وقد تحداىم القرآن أن يأتوا بمثمو أو  -1

يعرف القراءة والكتابة ولم  قيام الساعة. إذ أتى بو من ال إلىعشر سور منو، والتحدي قائم 
لعموم والثقافة المختمفة بينما ىم اىل العمم والثقافة والمغة والفصاحة والشعر يتعمم شيئا من ا

َلُو َبْل اَل ُيْؤِمُنوَن َفْمَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِمْثِمِو ِإْن َكاُنوا َصاِدِقينَ  :  قال ،بأنواعو ، َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ
ا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِمِو ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتو :  فعجزوا، وقال

اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َفَيْل ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن، َفِإلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَمُموا َأنََّما ُأْنِزَل ِبِعْمِم المَِّو َوَأْن 
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وا بمثمو في البالغة واإلخبار بالغيبيات، والحكم، واألحكام، والوعد، والوعيد، تي، إَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ 
واألمثال، وتدَّعون بأنو مفترى، إيتوني بمثمو في البالغة وحدىا وسنعفيكم من حقائق معانيو 

 وصحة مبانيو. ثمَّ تدرج معيم في التحدي إذ:
 تحداىم بأن يأتوا بمثمو، فعجزوا.-1
 يتوني بعشر سور منو مفتريات، كما تزعمون.فخفف عمييم فقال إ-2
ثمَّ خفف عمييم أكثر فقال إيتوني بسورة واحدة إن كنتم صادقين. ولما بيَّن اهلل ضعفيم وثبت -3

ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِمِو  : قولو بعجزىم ختم الموضوع  ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّ َواِ 
لَِّتي َوُقوُدَىا ُعوا ُشَيَداَءُكْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُموا َوَلْن َتْفَعُموا َفاتَُّقوا النَّاَر اَوادْ 

 فذكر أمرين:؛ النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِرينَ 
؛ يقول : إذا لم تفعموا؛ فقد عممتم أنو ْفَعُموا َفاتَُّقوا النَّارَفِإْن َلْم َتْفَعُموا َوَلْن تَ  : قولو  أحدىما:

 حق؛ فخافوا اهلل أن تكذبوه، فيحيق بكم العذاب الذي وعده لممكذبين .
، ولن لنفي المستقبل، فثبت أنيم فيما يستقبل من الزمان ال َوَلْن َتْفَعُموا : قولو  :يماثانيو 
. فمما ثبت عجزىم سجل عمييم القرآن العجز واليزيمة بذلكون بسورة من مثمو؛ كما أخبر يأت

َلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربِِّك :  قالفثبتت معجزة النبي وىي أن ىذا القرآن من عند اهلل  ُقْل َنزَّ
ُقْل َلِئِن  :  ، ثمَّ شدد عمييم الميجة فقالِباْلَحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُىًدى َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِمين

ِلَبْعٍض  اْجَتَمَعِت اأِلْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيمْ 
 ،و ىذا التحدي قائم إلى قيام الساعة.َظِييراً 

أبطل عبادتيم  ا وأنو األمر الثاني وجود مقتضى التحدي: مما يدفعيم لممنازلة، سيم -2
وسفو أحالميم وسخر من عقوليم، وتحداىم بأن يأتوا بمثل ىذا القرآن  وىو بمغتيم ولسانيم، 

 فحرصوا بشدة عمى رده ولكنيم لم يفمحوا. 
 األمر الثالث: عدم وجود مانع من المنازلة: وىو انتفاء ما يمنعيم من المعارضة-3
 وذلك من جيات مختمفة: 



                                                      -1  -أ.م.د.قدور أحمد الثامر                                           قسم عموم القرآن.   / كمية التربية/القائم /جامعة األنبار 

 : ىم أىل البالغة والفصاحة والذكاء والحكمة والبراعة.من جية المغة-
من جية المعنى والقدرة: ىم أىل التجربة واالختالط والمعاشرة والعقل والذكاء وىم أصحاب -

 . األدبية والعممية المطوالت من الخطابة والشعر والنثر والبصيرة تشيد ليم محافميم وأسواقيم
من مفتوحًا إلى قيام الساعة، فعجزوا عن اإلتيان بمثمو، فدل من جية الزمن: جعل اهلل ليم الز  -

َفُغِمُبوا  ،َفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ :  ذلك عمى أنو تنزيل من رب العالمين، قال
داء ، وحينيا قال حكيميم وقائدىم الوليد بن المغيرة وىو من ألد أعُىَناِلَك َواْنَقَمُبوا َصاِغِرينَ 

ن عميو  ذىاب بيائو فقال: واهلل إن لو لحالوة وا  الرسول والقرآن الذين كانوا يريدون إطفاء نوره وا 
ن أعاله لمثمر مورق وما ىو بقول بشر(، فعمدوا إلى إغراء  ن أسفمو لمغدق وا  لطالوة وا 

آِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعمَُّكْم اَل َتْسَمُعوا ِلَيَذا اْلُقرْ :  سفياءىم وصبيانيم بأن يمغوا فيو حين تالوتو، قال
 . َتْغِمُبونَ 

وىم كانوا من احوج الناس لمرد عميو ولكنيم عدلوا عن ذلك ولم يحدثوا بو انفسيم وىم  أىل  
المغة العقل والبالغة والشعر والبيان، فمجأوا إلى العناد واتيامو بالسحر والشعر واألساطير وعمل 

القرآن فرضوا  سنة، فعجزوا عجزا تاما عن مغالبة 23كثر من الكيان ... وبقي التحدي باقيًا أ
كانت ليم  ىم واستباحة دورىم وأمواليم، ولوأعناقيم وسبي ذرارييم وحرائر  بتحكيم السيف في

 القدرة عمى معارضة القرآن لقبموا بو ورضوا بو ألنو أىون عمييم من الحرب وشرورىا. 
في ىذا القرآن فوقع فيو التحدي فثبت إعجازه بقدرة  وقد اجتمعت ىذه الشروط الثالثة المتقدمة

 تقير.  اهلل التي ال
 


