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 اإلعجاز باإلخبار بالغيب
ذىب بعض العمماء إلى أن القرآن معجز بإخباره عن الغيب ماضيا وحاضرا ومستقباًل، -أولً  

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ل َيْعَمُمَيا ِإلَّ : قال مما ليس لمحمد عمم بيا ول ألحد غيره من البشر 
َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإلَّ َيْعَمُمَيا َول َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأَلْرِض َول  ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ 

اء والمكتشفات العممية ق ذلك التاريخ واألنبي، وقد صدَّ َرْطٍب َول َياِبٍس ِإلَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
   ين:بسبللعمماء ىذا الوجو معجزًا .وعدَّ بعض ا..وتجاربيا
 ن اإلعجاز بيذا الوجو متحقق بانفراده.أوليما: أ

وثانييما: أن ىذا الوجو وجو من وجوه اإلعجاز األخرى التي باجتماعيا يتحقق اإلعجاز بالقرآن 
 . كمو الكريم

ة التي لم تكن من شأن ويتجمى ىذا اإلخبار في ذكر القصص الماضية أو األحداث المستقبمي
 إذ ىمت طائفتان أن تفشال: قال حيك بالنفس، ا في الضمائر وما يخبار عمَّ العرب، واإل

يعرف  كان أميًا ول مع أن النبي  ،ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّيِن ُكمِِّو َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ : قال 
لى قيام الساعة. شيئا عن عموم المتقدمين وأخبارىم ، وجاء بجممة ما وقع من حين خمق آدم وا 

 ، وكثير من السور لفأتوا بسورة من مثمو:  ولو قع من اإلعجاز لوالبعض رفض ىذا النو 
ا يعني أن )اإلعجاز بالغيب( ليس ىو مكمن اإلعجاز تتحدث عن ىذا النوع من اإلعجاز ممَّ 

اإلخبار بالغيب من أدلة النبوة ول يصمح أن يكون من وجوه إعجاز  بل القرآن كمو معجز. و
 .كما قالوا القرآن

 :اإلخبار عن غيب الماضياإلعجاز ب-1
وما كنت بجانب الغربي : قال قصيا عمينا القرآن وكأن محمدا كان موجودا حين حدوثيا 

 :قال  قصة موسى، وقصة مريمفي  .إذ قضينا إلى موسى األمر وما كنت من الشاىدين
 ِْذ ُيْمُقوَن َأْقالَمُيْم َأيُُّيْم َيْكُفُل َمْرَيمَ َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِيْم إ وقصة ،

ذِلَك ِمْن َأْنباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيَك، َو ما ُكْنَت َلَدْيِيْم ِإْذ َأْجَمُعوا َأْمَرُىْم َو ُىْم : قال يوسف: 
ْيَت َقْبُل َوُكْنَت آلَن َوَقْد َعصَ آ: قال  ، وقصة فرعون وجيشو الذي غرق في اليمَيْمُكُرونَ 
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يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْمَفَك آَيًة  ، وىذه قصص لم تقصيا الكتب ِمْن اْلُمْفِسِديَن * َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ
ثم تكتشف جثة فرعون فتكون  ،السماوية األخرى بينما القرآن يأتي بيا مفصمة بعد آلف السنين

آية لمناس أجمعين، وقد صرح القرآن باسم والد إبراىيم آزر الذي يسميو بنوا اسرائيل ))تارح(( 
ِإنَّ : قال وقد ثبت تاريخيًا أن تارح ىو جد ابراىيم وليس والده  وصدق اهلل العظيم حين 

 ، الَِّذي ُىْم ِفيِو َيْخَتِمُفونَ  َىَذا اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعَمى َبِني ِإْسرائيَل َأْكَثرَ 
 إخباره عن غيب الحاضر:-2
خباره عن صفات اهلل -أ إخباره عن المالئكة والجن والجنة والنار واألجرام السماوية وا 

 .الخ. . وأفعالو
والذين : قال  إخباره عن أحوال المنافقين وكشف أسرارىم حول بناء مسجد ضرار،-بـ 

رصادا لمن حارب اهلل ورسولواتخذوا مسجدا ضرارا وك فأرسل النبي  فرا وتفريقا بين المؤمنين وا 
  ُفوا. مِّ من ييدم ىذا المسجد ويحرقو. ومنو إخباره عن حادثة اإلفك، وكشفو عن حقيقة الذين خ
 مؤامرات المشركين وغير ذلك كثير.  و
   :اإلخبار عن غيب المستقبل: ومن أمثمة هذا النوع من اإلخبار -3
وُم، ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض : ر الروم عمى الفرس مصداقًا لقولو ظير من انتصاما-1 ُغِمَبِت الرُّ

اذ فرح المسممون لنتصار اىل الكتاب عمى  ،َوُىْم ِمْن َبْعِد َغَمِبِيْم َسَيْغِمُبوَن، ِفي ِبْضِع ِسِنينَ 
ركة بدر في السنة الثانية الفرس الوثنيين وقد تحقق في السنة السابعة لحربيم األولى، حين مع

 لميجرة.
ْن َلْم َتْفَعْل َفَما : قال  :ماكان من عصمتو-2 ُسوُل َبمِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َواِ  َيا َأيَُّيا الرَّ

ن اهلل زلت أمر نفر يحرسونو بالنصراف وقال إنحينما  .َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو َوالمَُّو َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 
قد عصمني، فكان منو العجب ففي حنين يحيط بو المشركون ويعجزون عن النيل منو وحينما 

هلل ا :تمكن منو أحد المشركين في غزوة )ذي الرقاع( قال لو من يمنعك مني فقال النبي
 :: فقال لمرسول وقال لممشرك من يمنعك مني، :فسقط السيف من يد المشرك فتناولو النبي

قيل أنو قد أسمم. وما وقع لموليد بن المغيرة حينما ختم لو ف خذ، فعفى عنو الرسولكن خير آ
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إذ وسم في بدر فأخذ الناس يعيرونو بيا  سنسمو عمى الخرطوم: بالكفر مصداقا لقولو
 ومثل ذلك كثير. حتى مات عمى الكفر

 


