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 خالصة البحث

 استخراجها القرآن الكريم وطرقإعجاز أوجو 

طريقة استخراج أوجو  –اشتملت ىذه الورقة على موضوعُت أساسيُت : وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي 
وقد سلك الباحث يف ىذه الورقة اؼبنهج االستقرائي الذي من  –اإلعجاز مع مبوذج تطبيقي علىيو 

خاللو تتبع الباحث أوجو اإلعجاز عند العلماء السابقُت ليخرج الباحث بنتيجة من ىذه الفقرة بأن 
أوجو اإلعجاز متعددة وليست ؿبصورة بعدد معُت ، كما سلك الباحث اؼبنهج التحليلي التفسَتي يف 

الورقة ليبُت من خاللو طرق استخراج أوجو اإلعجاز اليت وصل إليها البحث من الفقرة الثانية من ىذا 
 آراء العلماء ليخرج بنتيجة أن طرق استخراج أوجو اإلعجاز زبتلف من وجو إىل وجو .

وختم الباحث ورقتو ىذه باؼبنهج االستداليل الذي عرض من خاللو مبوذج تطبيقي على موضوع الورقة  
 يقة استخراجها ( .) أوجو اإلعجاز وطر 
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 المقدمة

اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء واؼبرسلُت ؿبمد بن عبد اهلل الصادق األمُت 
 وعلى آلو وأصحابو ومن دعا بدعوهتم وسار على هنجهم واقتفى أثرىم إىل يوم الدين وبعد:

                                                                                                                           ،واستخراج درره ة لكشف مكنوناتولو، وؿباولفقد كثرت الدراسات واألحباث حول القرآن الكرمي خدمة 
فمن باحث يف تفسَته إىل باحث يف إعجازه، إىل باحث يف علومو اؼبتنوعة اؼبتعددة، إىل باحث يف 
قراءاتو، إىل غَت ذلك من الدراسات حول الكتاب العزيز اليت غدا كل نوع منها علمًا قائمًا بذاتو تزخر 
اؼبكتبة اإلسالمية باؼبؤلفات فيو وال غرو فكتاب اهلل تعاىل ال يْستقِصي معانيو فهم اػبلق وال وبيط 

 بوصفو على اإلطالق ذو اللسان الطلق، وال تنقضي عجائبو.

ظل القرآن وإعجازًا نا السابقُت قد أفاضوا يف اغبديث عن القرآن تفسَتًا وتأوياًل وبالغة ومع أن علماء
 نبعاً ال ينضب وكنزاً ال يفٌت.

فإعجازه يظهر يف كل زمان ومكان، وأوجو إعجازه كل يوٍم ؽبا وجو جديد، تظهر من خالل بالغتو 
 واهنم ولغاهتم وؾبتمعهم. وربديو يف كل زمان ومكان لكل البشر على ـبتلف أشكاؽبم وأل

 وأساليبو البالغية ود الباحثُت للكشف عن خصائص نظمال تزال بكرًا يف حاجة إىل جهو  القرآن علومو 
ألنو كالم  ؛ال يبارى يف البالغة والبيان، وال يعجز عن وصف ـبتلف علوم اإلنسانوأوجو إعجازه فهو 

   ۇئ  ۇئچ  تنفذ كلماتو ولو جيء دبداد البحر ذو الرضبة اؼبنان، ذا اعبربوت والعظمة والسلطان، ال

چۇئ ۇئ  ۇئ ی  ی ی ی  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ ۇئ  ۇئ  ۇئ         ۇئ
1                                                                           .

چ ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ ر ال يشاهبو كالم من كالم البش
وقد ، 2

 ]         يسر اهلل يل أن أحظى بشرف خدمة كتاب اهلل، وأن أرتبط بو من خالل ىذا اؼبوضوع اؼببارك 
[ واهلل سبحانو وتعاىل ىو اؼبعُت وىو اؼبوفق وىو اؽبادي إىل سواء السبيل واغبمد هلل  أوجو إعجاز القرآن

 رب العاؼبُت.

                     
 . 109آية:  –سورة الكهف  - 1
 .5 – 3آية:  –سورة النجم  - 2
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 وضوابطو  اإلعجازوجو التعريف ب :المبحث األول

 اإلعجاز وجوالتعريف ب :أولا 
 وجوأ( ال

الوجو يف اللغة: وجو اإلنسان اؼبعروف وغَته. وصبعو: وجوه وأوجو. والوجو: مستقبل كل شيء. وعبارة 
 عن ذات الشيء. وقيل: العمل ومنو قول اؼبصلي: ) وجهت وجهي ( أي: عملي، ومنو قول الشاعر:

  1إليو الوجو والعملرب العباد ***  استغفر اهلل ذنباً لست ؿبصيو

 والوجو: النوع، والقسم.

 . 2يقال: الكالم فيو على وجوه، وعلى أربعة أوجو، ووجوه القرآن معانيو

 .3والوجو من الكالم: السبيل اؼبقصود

 ىو الشاىد الذي هبعلنا لبرج من الكالم بنتيجة مقررة.  اصطالحاً:

  اإلعجاز :ب(
 .4القدرة وعدم الضعف والعجز. ) العجز ( من مشتق: اإلعجاز

 :الشاعر الزاىد عندما سئل عن ضبل العصا فقال قول ومنو
  .5سفر على اؼبقيم بأن ألخربىا ولكن ضبلها *** أوجب العجز ال العصا ضبلت

                     
 .0/301 –اؼبصباح اؼبنَت  - 1
 –منشورات دار مكتبة اغبياة  –بَتوت  -تاج العروس من جواىر القاموس  -ط/أوىل  –ه 1306 –الزبيدي  ؿبمد مرتضى - 2

19/114. 
 .49/440 –مرجع سابق  –تاج العروس  - 3
ط/أوىل _ الصحاح يف اللغة والعلوم  –م 1975 -ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي  + 4/49 – جواىر القاموستاج العروس من  -4

إبراىيم مصطفى وأضبد حسن الزيات وحامد  دار اغبضارة العربية + –بَتوت  –ذبديد صحاح العالمة اعبوىري و اؼبصطلحات العلمية 
دار الدعوة ومؤسسة ثقافة  –اسطنبول  - تركيا –اؼبعجم الوسيط  –ية ط/ثان -م1994ه/1410 –عبد القادر وؿبمد علي النجار 

 –ط/ثالثة  –م 1994ه/1414 –+ أبو الفضل صبال الدين ؿبمد بن مكرم ابن منظور  2/585 -1–لتأليف والطباعة و النشر 
                                                                         مادة )عجز(.                                        5/369–دار صادر  –بَتوت  –لسان العرب 

 موقع شبكة رياض الرياحُت: - 5
http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=21484&page=1#p126615 
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 .اغبركة وعلى القدرة على وضعفا الشيخوخة مرحلة وصال الذين ونبا العجوز واؼبرأة العجوز الرجل ومنو
                                                                                                           . 1والتعيش االكتساب عن فيها تعجزون ببلدة تقيموا ال أي((  بداِر ُمْعَجزَةٍ  التُِلثُّوا: ))عمر حديث ويف

 .2والسبق الفوت دبعٌت وىو ) أعجز ( للفعل مصدر واإلعجاز
: العجز وأصل للمبالغة، واؽباء القدرة يقابل ما وىو(  أعجز )و(  عجز)  من اؼبعجزة اشتقت ومنو

چ  ...ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئې  ې  ې  ې    چ تعاىل:  قولو . ومنو3الشيء عنالتأخر 
:  قال الفراء .4

 السماء؟ أىل يف وليسوا السماء يف وال األرض يف يعجزون ال بأهنم وصفهم كيف القائل: يقول
 يف دبعجزين أنتم ما معناه:  األخفش وقال السماء، يف كنتم لو وال األرض يف دبعجزين أنتم ما فاؼبعٌت
 : 6األعشى الشاعر قول ومنو .5السماء يف وال األرض يف ىربا تعجزوننا ال أي السماء؛ يف وال األرض

: 
 7يَ َتابَّقُ  ال اؼبوتُ  أتاه ولكن  رَبَُّو  *** اؼبوتِ  من يُعرف ومل فذاك
 يف العرب لسان ، ويف8أصوؽبا النخل وإدراكو، وأعجاز طلبو عن عجزت إذا فالن أعجزين الليث وقال
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  :القرآن عنو، ويف قصَّرت إذا األمر عن اغبزم، وعجزت نقيض العجز: عجز مادة

چھ  ے  ے  ۓ   ۓ      
 وصدوا وقدحوا فيها الرسل على اؼبنزلة آياتنا أبطال يف سعوا ، أي9

 .عنها الناس
وقد  والذي يًتجح عندنا أن اإلعجاز قد يكون السبق والفوت والفائز ىو الذي يسبق أو يفوت خصمو،

على أن يأيت دبثل ما جاء  يكون دبعٌت الضعف وعدم القدرة وعليو يكون اؼبهزوم الذي يضعف وال يقدر
 اؼبتحدي.          بو

                     
 مادة )عجز(. 5/369 - مرجع سابق – لسان العرب –ابن منظور  -1
 . 407ص -اؼبعجم الوجيز  –ط/أوىل  –م 1980ه/1400 -مصر  –+ ؾبمع اللغة  5/370 –مرجع سابق  - لسان العرب -2
 .5/370 –بَتوت دار صادر  –سابق مرجع  – لسان العرب –ابن منظور  -3

 - مرجع سابق –الصحاح يف اللغة والعلوم ذبديد صحاح العالمة اعبوىري و اؼبصطلحات العلمية  –ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي 
 -مرجع سابق  –اؼبعجم الوجيز  –+ ؾبمع اللغة  4/49 –مرجع سابق  -تاج العروس من جواىر القاموس  – بيدي+ الز  .2/81

 .407ص
 .22آية:  –سورة العنكبوت  -4
 .412ص – بَتوت مكتبة اؽبالل –ـبتار الصحاح  –ط/أوىل  –م 1983 –الرازي  ؿبمد ابن أيب بكر ابن عبد القادر - 5
م( ىو ميمون بن قيس، من بٍت قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل. لقب باألعشى ألنو كان  570- 629ى / 7أعشى قيس ت) - 6

منتديات  -. ويكٌت األعشى: أبا بصَت، ضعيف البصر، واألعشى يف اللغة ىو الذي ال يرى ليال ويقال لو: أعشى قيس واألعشى األكرب
 http://www.alargam.com/wall/sound/888.htm . - روض الرضبان

 .267ص –مؤسسة الرسالة  –بَتوت  –ديوان األعشى  –تق/ ؿبمد ؿبمد حسُت  –األعشى ميمون بن قيس  - 7
 .414ص -مرجع سابق  –ـبتار الصحاح   – الرازي - 8
 .5آية:  –سورة سبأ  - 9
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 : إعجاز القرآن ج(
 ، والتقدير:1بو ربدىم دبا اإلتيان عن اػبلق عجز القرآن إثبات: اللغة أصل حبسب معناه إضايف، مركب
 اؼبقصود لذاتو، بل مقصودا ليس اؼبذكور التعجيز ولكن .2بو ربدىم دبا اإلتيان عن اػبلق القرآن إعجاز
 يف كل الشأن صدق، وكذلك رسول بو جاء الذي وأن الرسول حق، القرآن ىذا أن إظهار وىو الزمو

 صادقون أهنم على داللتها وىو لالزمو التعجيز، ولكن لذات اػبلق تعجيز هبا اؼبقصود ليس اؼبعجزات
 .اهلل عن يبلغون فيما

 هبا قصد النبوة بدعوى مقرونة السعادة و اػبَت إىل داعية للعادة خارق أمر: العلماء اصطالح يف واؼبعجزة
 أعجز بو ما: النيب معجزة :الكليات يف البقاء أبو ، قال3اهلل من رسول أنو ادعى من صدق إظهار
 البشر طوق عن ىبرج أن إىل البالغة يف ارتقاؤه القرآن إعجاز: وقال للمبالغة واؽباء التحدي، عند اػبصم

 كما تام اؼبعٌت يف ىو بل فقط، ؼبعناه إعجازه الصحيح، وليس الرأي ىو ما على معارضتو عن ويعجزىم
 لتكون لقومو، النيب قدمها واليت رسولو، يد على اهلل أجراىا اليت اآلية على(  اؼبعجزة)  وتطلق . النظم يف

                                           .4نبوتو على دليال
 .5اؼبعارضة من سامل بالتحدي، مقرون للعادة، خارق أهنا أمر :العلماء اصطالح عليو ما والراجح

  اإلعجازضوابط في أوجو  :اا ثاني
إن اؼبراد هبذه الضوابط تلك القواعد اليت ربدد مسار حبوث أوجو اإلعجاز وفق األصول الشرعية اؼبقررة 

 مع االلتزام باعبوانب الفنية والعلمية اؼبطلوبة، وىي كالتايل:

  القرآن كتاب ىداية أولا:

                     
 .16ص –صنعاء  –تأصيل اإلعجاز العلمي  -م 2003 –الزنداين  بن عزيز عبد اجمليد - 1
ىيئة  –مكة اؼبكرمة  –اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تارىبو وضوابطو  –ط/أوىل  –ه 1417 –عبدا هلل عبدا لعزيز اؼبصلح  - 2

 .19اإلعجاز العلمي ص
                                     184ص -دار الفضيلة  –معجم التعريفات  -ؿبمد السيد الشريف اعبرجاين  - 3
 .18ص -دار عمار –إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين  –ط/أوىل  –م 1984/ه1405 –اػبالدي  لفتاحصالح عبد ا - 4
 -دار الفكر –اعبامع ألحكام القرآن  –ط/أوىل  –م 1993/ه1414 –أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد القرطيب األنصاري  ؛نظري - 5

يالحظ القارئ أنٍت أذكر مرة ينظر، وتارة أذكر اؼبرجع مباشرة، وأخرى اذكر بتصرف والفرق يف ذلك أين إذا ذكرت اؼبرجع مباشرة  .1/96
فمعناه أين نقلت كالم صاحب اؼبرجع بالنص دون تغَت أو إضافة، وإذا قلت ينظر فاؼبقصود أين تصرفت يف كالم صاحب اؼبرجع من تقدمي 

 ومل أضف شيء من عندي، وإذا قلت بتصرف فاؼبراد أين أضفت شيء من عندي غَت كالم صاحب اؼبصدر.  وتأخَت أو حذف وذكر
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اإلنسان على اؽبدف، فلفت لذلك سلك القرآن صبيع األساليب واؼبسالك العقلية والفطرية غبمل 
األنظار إىل الكون احمليط بأفالكو وكواكبو، وليلو وهناره، سحبو وأمطاره، ونباتو وأشجاره. ولفت النظر  
كذلك إىل أعماق النفس اإلنسانية، بعواطفها ومشاعرىا، وطاقتها وقدراهتا، وإمكانات جوارحها 

 وارتفاعها، وإخالدىا إىل األرض.

 ترك اإلفراط والتفريط ثانياا:

ينبغي أيضًا عدم التفريط يف اآليات الكونية، وبشرط التقييد باؼبنهج القرآين، وعدم ربميل النصوص ما 
 ال تتحمل، فال ينبغي أن هتمل التوجيهات بصدد ما يف الكون اؼبسخر ؼبصلحة اإلنسان.

 مرونة األسلوب القرآني ثالثاا:

من التأويل، فعند إرادة فهم الكلمة القرآنية، أو العبارة القرآنية ال بد  األسلوب القرآين مرن يقبل وجوىاً 
من الرجوع إىل دالالت الكلمة اغبقيقية واجملازية، واستعماالهتا يف اللغة العربية، لتكون اؼبعاين اليت 

 ربتملها الكلمة واضحة يف الذىن عند اإلقدام على تفسَتىا يف ىذا اجملال.

 علمية مناط الستدللالحقائق ال رابعاا:

أي نقتصر على اغبقيقة العلمية ونبعد عن الساحة الفرضيات والنظريات العلمية اليت مل تصل إىل درجة 
 . 1اغبقيقة

 دللة اآلية على الحقيقة الواحدةعدم حصر  خامساا:

إال أن  فقد يكون ظالل اآلية فبتد إىل حقائق أخرى مل نتمكن إىل الوصول إليها حبسب ثقافة عصرنا،
ڱ  ڱ  ڱ  چ  التقدم العلمي واغبضاري كفيل أن يبيط اللثام لنا عن جوانب أخرى، مثل قولو تعاىل:

چ   ڱ  ں  ں 
، كان إىل ما يقارب من مائة سنة ينظر إىل داللة تسوية البنان نظرة زبتلف عن نظرتنا 2

معٌت اآلية، فاآلية الكريبة تدل ؽبا اآلن بعد معرفة قضية البصمات، إال أننا ال نبطل كالم السلف يف 
على ما قالوه وما فهموه، ومع ذلك فإننا ال نستطيع أن نقول: إن معٌت اآلية ىو ىذا فحسب، وليس 

                     
 .15، 11 –من أوجو إعجاز القرآن الكرمي، د. نبيل ؿبمد آل إظباعيل ص ينظر؛  - 1
 .4آية:  –سورة القيامة  - 2



 
7 

 

بعد فهمنا ؽبا فهم آخر، بل قد كشف لنا اؼبستقبل عن أسرار إالىية يف البنان فوق ما تصورناه ووصلت 
 إليو مداركنا العصرية.

 لنصوص القرآنية والحقائق العلميةدم بين ااستحالة التصا سادساا:

ألهنما من مشكاة واحدة، وما يثَته بعض الناس من توىم وجود تناقض بينهما ىو سوء فهم للحقيقة 
القرآنية بأن يتونبها قطعية الداللة، وال تكون كذلك، وسوء فهم للحقيقة العلمية بأن يظنها حقيقة 

 .1ناك أمثلة كثَتة على ذلكعلمية، وىي ال تزال يف طور النظرية وى

 

  

                     
 .46،47 –ص  -مرجع سابق  –ينظر؛ من أوجو إعجاز القرآن الكرمي  - 1
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 المبحث الثاني: أوجو اإلعجاز عند العلماء

تتابع العلماء قديباً وحديثاً على استقراء أوجو إعجاز القرآن الكرمي وىم يف ذلك بُت مقل ومكثر، ولسنا 
سر بصدد تّقصيها ودراستها فهذا قد يكون حبث مستقل بذاتو أو يزيد إىل أحباث ولكن نأخذ منها ما تي

 .يف القرآن الكرمي ( و اإلعجاز) أوج نصل منها إىل معرفة شاملة عن حبثنال
ننطلق من مذىب الباقالين يف أوجو اإلعجاز حيث يرى أن اإلعجاز من ثالثة أوجو فقال: ذكر و 

 أصحابنا وغَتىم يف ذلك ثالثة أوجو من اإلعجاز مث أخذ يفصلها ويذكرىا على النحو التايل:
 اإلخبار عن الغيوب، وضّمنو غيب اؼبستقبل والوفاء بالوعد. أواًل:
 اإلعجاز التارىبي مع أمّية النيب صلى اهلل عليو وسلم فلم يقرأ ومل يكتب. ثانياً:
جعل اإلعجاز البياين أىم وجو ّصلو إىل عشرة جوانب، و اإلعجاز البياين ووقف عند ىذا الوجو وف ثالثاً:

لو تفصيل يف كتابو ) إعجاز القرآن (، وأما الرماين وقد كان قبل من أوجو اإلعجاز وىو الذي فصّ 
 الباقالين، فهو يرى أن اإلعجاز من سبعة أوجو:                           

 ترك اؼبعارضة مع توفر الدواعي وشدة اغباجة. أواًل:
 التحدي للكافة. ثانياً:
 الصرفة. ثالثاً:
 البالغة. رابعاً:

 األخبار الصادقة عن األمور اؼبستقبلة. خامساً:
 نقض العادة. سادساً:
 قياسو بكل معجزة. سابعاً:

، وإمبا الذي يهمنا أنو 1ولسنا بصدد ربليلها ونقدىا فقد كفانا اؼبؤنة صاحب كتاب ) اؼبعجزة اػبالدة (
 ا.الذي كبن بصدد البحث عنه ذكر بعض أوجو اإلعجاز

إعجاز القرآن يظهر من نظمو وبالغتو، أي أن وجو اإلعجاز يتمثل  وأما اعباحظ قبلهما، فهو يرى أن
 يف الوجو البياين ومل يقل بغَته من أوجو اإلعجاز بل رد على الذين يقولون بالصرفة.                  

وأما اػبطايب فقد عرض ألوجو اإلعجاز اليت ذكرت قبلو وناقشها فناقش القول بالصرفة ورده ومل هبعلو 
 أوجو اإلعجاز ورد وجو اإلخبار بالغيب وقال: ال يصلح أن يكون وجهاً عاماً.                 وجو من

ورد وجو اإلعجاز البالغي على قواعد من قبلو ولكنو عاد يف القضية الثالثة لينتصر للوجو البياين الذي 
                      رده إال أنو بقواعد وأسس يراىا ىو وخالصتها تصب يف اإلعجاز البالغي.       

                     
 .188 -187ص – دار النصر –اػبالدة  عجزةبينات اؼب –م 1975 – حسن ضياء-ًتنينظر؛ ع - 1
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عبد اعببار اؽبمداين: يقرر أن القرآن ليس معجز للعرب وحدىم، وإمبا ىو معجزة لسائر  أما القاضي:
 الناس كذلك وبالتايل ال هبعل نظم القرآن من أوجو اإلعجاز.

مي.  م القرآن الكر وأما ) اعبرجاين ( فهو يضع احتماالت كثَتة يف وجوه اإلعجاز خالصتها تصب يف نظ
فكأنو وافق )اعبرجاين( يف قضية اإلعجاز لذا نرى كتبو تطبيق لنظرية )اعبرجاين( فهو  وأما الزـبشري:

 يرى أن وجو اإلعجاز للقرآن يظهر من نظمو.                                                            
 ز على النحو التايل:وأما ) القرطيب ( فقد ذكر يف مقدمة تفسَته عشرة أوجو لإلعجا

 النظم البديع اؼبخالف لكل نظم معهودة يف لسان العرب ويف غَتىا. أواًل:
 األسلوب اؼبخالف عبميع أساليب العرب. ثانياً:
 اعبزالة اليت ال تصلح من ـبلوق حبال. ثالثاً:
 التصرُف يف لسان العرب على وجو ال يستقل بو عريب. رابعاً:

 اإلخبار عن أمور غيبية من أول الدنيا إىل وقت نزولو على لسان أُمّي مل يقرأ ومل يكتب. خامساً:
 الوفاء بالوعد اؼبدرك باغبّس يف العيان. سادساً:
 اإلخبار عن اؼبغيبات يف اؼبستقبل اليت ال يطلع عليها إال بالوحي. سابعاً:
 واغبرام ويف سائر األحكام. ما تضمنو من علم ىو قوام صبيع األنام؛ يف اغبالل ثامناً:

 اغِبَكُم البالغة اليت مل ذبر العادُة بأْن تصدر يف كثرهتا وشرفها من آدمي.                       تاسعاً:
 .1التناسُب يف صبيع ما تضمنو ظاىراً وباطناً من غَت اختالف عاشراً:

 ل معظمها وأغلبها.والباحث يرى أن بعض األوجو يغٍت عن بعض وأن اإلعجاز البياين يشم
 وأما القاضي عياض فيذكر أربعة أوجو لإلعجاز ال غَت ىي:                                           

 ُحسن تأليفو والتئام كلمو؛ وفصاحتو ووجوه إهبازه وبالغتو اػبارقة عادة العرب.                  أواًل:
 ؼبخالف ألساليب كالم العرب ومناىج نظمها ونثرىا.صورة نظمو العجيب، واألسلوب الغريب ا ثانياً:
 ما أنباء بو من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة والشرائع  الداثرة. ثالثاً:
ما انطوى عليو من أخبار باؼبغيبات وما مل يكن ومل يقع، فوجد بعُد كما ورد على الوجو الذي  رابعاً:
 أخرب.

 وذكر صاحب كتاب ) اؼبعجزة اػبالدة ( أنو أغبق وجهُت نبا:                                        
 الروعة اليت تلحق قلوب سامعيو، واؽبيبة اليت تعًتيهم عند تالوتو.                                 أواًل:
 .2 حبفظوكونو آية باقية؛ ال تعدم ما بقيت الدنيا؛ مع تكفل اهلل  ثانياً:

                     
 .75-1/73 –نقالً عن اعبامع ألحكام القرآن للقرطيب  -189-188ص –مرجع سابق  –اؼبعجزة اػبالدة  –ًت نينظر؛ ع - 1
 .190ص –مرجع سابق  –اؼبعجزة اػبالدة  –ًت نينظر؛ ع - 2
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ويرى الباحث أن األول قد يدخل يف األربعة األوجو األوىل، وأما حفظ اهلل لو فيكون بإعجاز وىذا ىو 
 .1اؼبوضوع الذي ندور حولو وكباول معرفة أوجو وىناك من ناقش ىذه األوجو وأفاض يف ذلك يرجع إليو

أقوال من قبلو يف أوجو اإلعجاز  وأما الزركشي صاحب كتاب ) الربىان يف علوم القرآن ( فقد استقصاء 
، وناقشها ورد معظمها ومل يبدي رئيًا يف البقية ولكن من 2مبتدًأ بالنظَّام اؼبعتزيل فذكر اثٍت عشر وجهاً 

خالل التدقيق يف سرده نراه كأنو يبيل إىل القول الثاين عشر الذي ذكره بقولو ) وىو قول أىل التحقيق: 
ن األقوال، ال بكل واحد على انفراده، فإنو صبع كلو فال معٌت لنسبتو إن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق م

 .                                                        3إىل واحد منها دبفرده مع اشتمالو على اعبميع (
القرآن وأما السيوطي الذي جاء بعد الزركشي فحسب علم الباحث أن كتابو ) معًتك القرآن يف إعجاز 

( ىو أكرب كتاب حوى أوجو اإلعجاز وفصَّلها فذكر ما يزيد عن طبسة وثالثُت وجو وأوسع الكالم فيها 
بل أفرد ؾبلد خاص هبا، حىت أنو يقرر يف اإلتقان أن أنواع العلوم، ليس منها وال مسألة، ىي من أصل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ  ، وىذا ما وصل إليو من قولو تعاىل:4إال ويف القرآن ما يدل عليها

وقال يف مطلع كتابو ) معًتك األقران يف إعجاز القرآن ( ما نصو ) وقد أفرد علماؤنا رضي ، 5چڃ  ڃ
اهلل عنهم بتصنيف إعجاز القرآن وخاضوا يف وجوه إعجازه كثَتًا منهم اػبطايب، والرماين، والزملكاين، 

لباقالين، وأهنى بعضهم وجوه اإلعجاز إىل شبانُت وجهاً، واإلمام الرازي، وابن سراقة، والقاضي أبو بكر ا
والصواب أنو ال هناية لوجوه إعجازه كما قال السكاكي يف اؼبفتاح: أعلم إن إعجاز القرآن يدرك وال 
يبكن وصفو، كاستقامة الوزن تدرك وال يبكن وصفها؛ وكاؼبالحة. وكما يدرك طيُب النغم العارض ؽبذا 

، إىل 6لو لغَت ذوي الفطر السليمة إال بإتقان علمي اؼبعاين والبيان والتمرين فيهماالصوت؛ وال يدرك ربصي
أن قال: ) فإذا علمت َعْجَز اػبلق عن ربصيل وجوه إعجازه فما فائدة ذكرىا؟ لكنا نذكر بعضها تطفُّالً 

ر كرمي أبناء الدنيا على من سبق فإن كنُت ال فبن أجول يف ميداهنم، وال أَُعدُّ من فرساهنم لَعْمُرك إن دا

                     
اهتم يف دراسة اإلعجاز جهود علماء الغرب اإلسالمي واذباى –ط/ أوىل  –م 2001/ه1421 –مسعود الطوير  حسن  ينظر؛ - 1
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 ؿبمد أبو الفضل إبراىيم :تق –الربىان يف علوم القرآن  -ط/ ثالثة  -م 1984ه/ 1404 -الزركشي؛ بدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل  - 2

 النوع الثامن والثالثون.   – 2/93 –مكتبة دار الًتاث   -القاىرة  -
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تتحمل من تطفَّل عليو فكيف بأكرم األكرمُت وأرحم الراضبُت؟ وإن كانت بعض األوجو ال تعد عن 
 .              1إعجازه فإمبا ذكرهتا لإلطالع على بعض معانيو؛ فيثلج ؽبا صدرك، وتبتهج نفسك(

ونرى الزرقاين يقول يف ) مناىل العرفان وىكذا نرى أن السيوطي رضبو اهلل ال يرى حدًا لوجوه اإلعجاز، 
يف علوم القرآن ( ما نصو: ) الناظر يف ىذا الكتاب الكرمي بإنصاف، تًتاءى لو وجوه كثَتة ـبتلفة من 
اإلعجاز، كما تًتاءى للناظر إىل قطعة من اؼباس ألوان عجيبة متعددة بتعدد ما فيها من زوايا وأضالع، 

، ونراه يذكر أربعة 2الناظر وما تكون عليو قطعة ماس من األوضاع (وـبتلفة باختالف ما يكون عليو 
 عشر وجهاً ويناقش وجوه ذكرت قبلو ويردىا وعلى رأسها القول بالصرفة.      

 ونرى الرافعي يف كتابو يرى أن القرآن معجز من جهات ثالث:
 من حيث تارىبو فهو كتاب ؿبفوظ ومل يطرأ عليو ربريف وال تبديل. أواًل:

 من حيث آثاره يف العرب والعجم. انياً:ث
 من حيث حقائقو، وىي حقائق يف ؾباالت متعددة. ثالثاً:

 ولكنو يًتك ىذه اعبهات الثالث ويسهب ويفصَّل يف جهة رابعة ىي جهة؛ اإلعجاز البياين.           
بو صبية اؼبكاتب، ونراه يرد على مذىب الصرفة ويغلظ القول يف ذلك فيقول: ) وىذا عندنا رأي لو قال 

وكانوا ىم الذين افتتحوه وابتدروه، لكان ذلك مذىبًا من زباليطهم يف بعض ما وباولونو إذا عمدوا إىل 
، وىكذا نرى العلماء خاضوا كثَتاً يف أوجو اإلعجاز فمنهم 3القول فيما ال يعرفون ليونبوا أهنم قد عرفوا (

صالح اػبالدي يف كتابو ) إعجاز  لص إليو الدكتور:اين فقط وىو ما خمن قصره على وجو اإلعجاز البي
القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين (، وجعل ما بقي دالئل على اؼبصدر الرباين فقال ما نصو: ) إمبا 

إمبا ىي أدلة على  –غَت اإلعجاز البياين  –َعدَّه صبهوُر الباحثُت اؼبعاصرين من وجوه يف اإلعجاز 
 .4أنَُّو كالم اهلل! وىذا ىو اؼبطلوب! وىذا يكفي يف الدعوة إىل القرآن!!(مصدر القرآن، وإثبات 

 ونراه يف ىذا خالف صبهور العلماء وقال: أنو مع العلماء الذين يتبنون ىذا الرأي فقال: ) ومن العلماء
والدكتور عبد القاىر اعبرجاين من السابقُت، وؿبمود شاكر وؿبمد الغزيل  الذين يتبنون ىذا الرأي: اإلمام

عدنان زرزور من اؼبعاصرين. وأنا مع ىؤالء الباحثُت يف ىذه اؼبسألة، ولست مع صبهور العلماء الذين 
 .                                                      5هبعلون وجوه اإلعجاز عديدة (
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دبا يتحقق فيو إعجاز  والباحث ىبالف رأي الدكتور اػبالدي يف ىذه اؼبسألة ويرى أهنا تكثر وتتعدد
للناس إىل قيام الساعة، ولو اقتصرنا على وجو اإلعجاز البياين فقط مل قبد اليوم من يكون القرآن معجز 

وجدناىم، فلماذا ال لو، إذ أنو وىل عهد الفصاحة اليوم، وأين أىل الفصاحة والبيان اليوم؟ وىب أنا 
الدي ) دليل على اؼبصدر القرآين الرباين (؟ وؼباذا ) اإلعجاز البياين ( على قاعدة الدكتور اػبقبعل 

التفرقة بُت أوجو اإلعجاز إذا وجدت الضوابط لكل وجو؟ وىب أنا سلمنا لو بأن باقي األوجو ) أدلة 
على اؼبصدر الرباين (، فالباحث يرى أن كل دليل إذا كان من عند اهلل وفيو سبق أو فوت ؼبن يتحداىم 

حداىم فالباحث يراه وجو من وجوه اإلعجاز وىذا يف اغبقيقة ما يراه أو ضعف وعدم قدرة ؼبن يت
، ولو 1الدكتور اػبالدي يف تعريفو لإلعجاز إذ ذكر يف التعريف اللغوي لإلعجاز أنو ) السبق والفوت (

 رجعنا إىل معٌت اإلعجاز العلمي الذي ال يرى أنو وجو من أوجو اإلعجاز سنرى يف تعريفو اآليت:        
إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب وثبت عدم إمكانية إدراكها  ىو)

 .                                              2بالوسائل البشرية يف زمن النيب صلى اهلل عليو وسلم (
ة بتفاصيل قضية غيبية عن النيب وكذالك اإلعجاز التارىبي ىو: ) إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوي

صلى اهلل عليو وسلم سواء أكان ىذا الغيب زماين أو مكاين وظهرت أثار أوصلتها إىل اغبقيقة يف عصرنا 
 .                                        3بوسائل مل تكن موجودة على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم (

علم يبحث يف ِحَكِم ومصاحل التشريع اإلسالمي بقصد بيان وكذالك اإلعجاز التشريعي الذي ىو ) 
 .                  4صدقو، وسبقو وخَتيتو، وصالحيتو للبشرية صبعاء يف كل حال وزمان ومكان (

وبذالك يرى الباحث أن كل علم يشهد أن ىذا القرآن ليس من كالم بشر، ويشهد بصدق النيب صلى 
اهلل عليو وسلم؛ فهو من أوجو اإلعجاز إذا أُوصل لو بأصول وقواعد ينطلق منها، وعلى ىذا فأوجو 

               اإلعجاز ال حصر ؽبا إىل يوم القيامة فَتى الباحث من أوجو اإلعجاز:                   
 اإلعجاز البياين وىو أوؽبا وىو يبثل الوعاء الذي يتضمن باقي أوجو اإلعجاز. أواًل:
 اإلعجاز العلمي والباحث يرى أنو رائد العصر بل ىو اغبجة الدامغة اؼبوافقة لعلوم العصر. ثانياً:

سبة ألصحاب اآلثار وال يقل أنبية عن اإلعجاز العلمي بالن ثالثاً: اإلعجاز التارىبي والغييب:
 واؼبكتشفات األثرية.

 اإلعجاز التشريعي وىو من األنبية دبكان. رابعاً:

                     
 .15ص –مرجع سابق  –دره الرباين صإعجاز القرآن البياين ودالئل م – ينظر؛ اػبالدي - 1
 . 10ص – مرجع سابق – تأصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة -الزنداين ينظر؛  - 2
 7ص –ملزمة تدرس للسنة السادسة زبصص إعجاز جبامعة اإليبان  –اإلعجاز التارىبي  - اؼبعبدة؛ ياسر صاحل ينظر ؛ - 3
 8ص  –عجاز جبامعة اإليبان ملزمة تدرس للسنة اػبامسة قسم اإل –اإلعجاز التشريعي  -ينظر؛ الصعدي، عادل وبي  - 4
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اإلعجاز الطيب الذي أصبحت اليوم مؤسسات ومستشفيات تستعمل العالج النبوي يف كثَت  خامساً:
يتوقف فيها  من األمراض اؼبستعصية وغَت ذلك من العلوم اليت أُوِصَل ؽبا أما اليت مل يُؤصل ؽبا فالباحث

حىت يكتمل تأصيلها فيكون البحث فيها على أُسس وقواعد ومنطلقات صحيحة وثابتة وىو كثَت: مثل:          
 اإلعجاز القصصي. -2اإلعجاز اإلعالمي.                           -1
 اإلعجاز اؽبندسي. -4اإلعجاز الرقمي ) العددي (.                 -3
 اإلعجاز الروحي. -6التحاوري.                          اإلعجاز  -5
 اإلعجاز السياسي. -8اإلعجاز االقتصادي.                         -7

وغَتىا من علوم اإلعجاز اليت لو ُأصلت ألصبحت علوم نافعة، وأوجو لإلعجاز يكثر البحث فيها 
 وستملئ اؼبكتبات منها ومن كتب اإلعجاز.

وصل إليها الباحث يف ىذا اؼببحث أن أوجو اإلعجاز ال حد ؽبا بل تتعدد بتعدد السبق  واػبالصة اليت
والفوت يف ـبتلف العلوم فال يبكن حصرىا يف أوجو معينة فالقرآن معجزة خالدة إىل يوم الدين وكلما 

تمد تقدم العلم ظهر اإلعجاز بوجو جديد إضافة إىل أوجو ولكن ال بد من تأصيل ؽبذه األوجو كي تع
   من أوجو اإلعجاز وال بد من أصول وقواعد تنطلق منها.                                               
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 الطرق المتبعة لستخراج وجو اإلعجاز العلمي: المبحث الثالث
إن استخراج وجو اإلعجاز ليس بالسهل اؼبتصور بل يصعب كثَتًا عند طلبة العلم حىت الذين ىم يف 

طرق وقواعد عدم إتباعهم ومعرفتهم ب ، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل سنوات متقدمة ومراحل متقدمة
فبعد أن عرفنا وجو اإلعجاز فمن خالل تعريف كل وجو وضوابطو نستطيع  استخراج أوجو اإلعجاز

و غَت استخراجو من النص فهو مثل استخراج الشاىد النحوي أو الشاىد الصريف أو الشاىد البالغي أ
 ذلك دبجرد معرفة القاعدة يف ذلك نستطيع إهباد الشاىد فمثاًل ما ىو الشاىد يف قول الشاعر:

 ل يَْأَمن الدىَر ذو بغي ولو َمِلكاا  ***  جنوُده ضاق عنها السهُل والجبلُ 

الشاىد فيو بعد معرفة القاعدة النحوية غبذف كان مع اظبها سيكون الشاىد : حذف ) كان ( مع 
 ومثلو الشاىد الصريف والبالغي ووجو اإلعجاز وغَته من فحوى الكالم .  1بعد أداة الشرط ) لو ( اظبها

وأوجو اإلعجاز كما ذكرنا سابقًا متعددة ولكل وجو طرق متبعة الستخراجو ولكنها متقاربة يف اؼبعٌت  
خذنا الطرق ال استخراج ووجو االختالف فيما يتعلق باألمور اليت اشار إليو النص فمثاًل لو أوالتفصيل 

 وجو اإلعجاز العلمي وطرق استخرج وجو اإلعجاز التارىبي سنجدىا على النحو التايل :

 وىي كاآلتي : أولا : طرق استخراج وجو اإلعجاز العلمي

اإلعجاز العلمي يبحث يف اغبقائق ال يف النظريات إذًا ال بد من ذكر اغبقيقة العلمية يف النص  -1
 اغبديثي أو اإلشارة إليها إشارة واضحة دون لبس .القرآين أو 

: ذكر القرآن  ؟ يقول : إعجاز علمي يف الكهرباء فعندما يسأل أين وجو اإلعجاز فال يقول قائل مثالً 
چ...ے  ے  ۓ ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ...چ :  الكهرباء يف قولو تعاىل

واؼبصباح الكهربائي مل ،  2
صلى اهلل عليو وسلم بقرون فيكون ىذا السبق للقرآن إعجاز . ال  يكتشفو أديسون إال بعد عصر النيب

وأن اؼبقصود باؼبصباح يف اآلية ىو الكهرباء ومل يقل أحد من ،  على ذلك ةواضح فليس ىناك إشارة
يبكن للعقل القاصر أن  اؼبفسرين ىذا القول وهلل اؼبثل األعلى اآلية تصف نور الذات اإلؽبية اليت ال

بل اإلشارة الواضحة مثل ما جاء يف القرآن عن ضيق الصدر ا بالكهرباء أو بغَتىا . يتصورىا فيصفه
                     

 بتصرف 4/370ج -شرح شذور الذىب  -ط/ أوىل  -م 0001ه /4101ت :  –ؿبمد عبد اؼبنعم اعبوجري   - 1
 . 35آية:  –سورة النور  - 2
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ٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پپ  ٹ  ٹ   چ   : باالرتفاع إىل السماء وىذا ما ذكره القرآن يف قولو تعاىل

چ... ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
، فالصعود يف القواميس العربية االرتفاع إىل األعلى  ،1

، وىناك  اكتشف علميًا اليوم أنو كل ما صعد اإلنسان إىل األعلى يقل األكسجُت حىت ينتهي والذي
 .  من األمثلة على اإلعجاز العلمي الكثَت

 . ثبوت النص وصحتو إن كان حديثاً لتواتر القرآن دون اغبديث -2

تصحيح اغبديث وزبرهبو أو  وىذا يتطلب ؼبن أراد استخراج وجو اإلعجاز أن يكون عنده إؼبام بقواعد
 الرجوع إىل كتب زبريج اغبديث واغبكم عليو ، فإذا ثبت صحتو عمل بو وإال يًتك العمل بو .

، وتوثيق ذلك توثيقًا علميًا متجاوزة مرحلة الفرض والنظرية إىل  ثبوت اغبقيقة العلمية ثبوتًا قاطعاً  -3
 . 2الستخراج وجو اإلعجاز .. فإذا مت ذلك أمكنت دراسة القضية القانون العلمي

، ورد بعضها إىل بعض لتخرج بنتيجة صحيحة  صبع النصوص القرآنية أو اغبديثية اؼبتعلقة باؼبوضوع -4
  فكل نص يؤكد ويوضح ما ذكر يف النص السابق فمثالً  ال يعارضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدىا

چ...ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   چ   قولو تعاىل :
، القرار ىو الثابت الذي ال يتحرك  3

  ۇئ    ۇئ   ۇئ  ۇئچ   وبالتايل يفهم من اآلية أن األرض ثابتة ال تدور وىذا يعارض قولو تعاىل :

چ   ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  یی     ی  ی  ۇئ     ۇئ   ۇئ  ۇئ
فالسباحة تدل على اغبركة  ، 4

والسَت وىنا وبدث تعارض بُت االستقرار والسباحة ولكن جبمع النصوص حول اؼبوضوع سنجد ىناك 
آية أخرى تبُت لنا ىذا القرار أي تكون قرار لنا نسَت عليها دون أن نشعر حبركتها مثل الفراش وىذه من 

چ...ے ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  چ   نعم اهلل علينا قال تعاىل :
، فوضحت اآلية األخَتة اآلية األوىل 5

وىكذا جبمع النصوص اؼبتعلقة باؼبوضوع سنجد منضومة الكالم واضحة إلينا وال قبد ىناك تعارض بُت 
 .النصوص 

                     
 .405:  آية –سورة األنعام  - 1
 .  30 -08 –ص  –اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ضوابطو وتارىبو، د. عبد اهلل عبد العزيز اؼبصلح  - 2
 . 61آية :  –سورة غافر  - 3
 . 10آية :  –سورة يس  - 4
 . 00آية :  –سورة البقرة  - 5
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، وكذلك روايات اغبديث بألفاظها  صبع النصوص القراءات الصحيحة اؼبتعلقة باؼبوضوع إن وجدت -5
ف ) أرجلكم( ُقرئ بالفتح كما يف اآلية وُقرئ  چ ...ٹ  ڤ      ڤ چ  : فمثاًل : قولو تعايل اؼبختلفة

فقراءة الفتح تدل على الغسل وىو اؼبعمول بو يف السنة وعليو إصباع العلماء بينما  )أرجِلكم(بالكسر 
قراءة الكسر دلت على اؼبسح ولكن الزـبشري يف كشافو فهم منها معٌت آخر يدل على اإلعجاز البياين 

اؼباء   فوجهها إىل أهنا جرت منبهة على عدم اإلسراف يف اؼباء ألن األرجل مظنة لصب  للقرآن الكرمي ، 
عن  ، وىذا الرأي وجيو جدًأ ، فالشرع ينهى اإلنسان 1كثَتًا ، فعطفت على اؼبمسوح واؼبراد غسلها

چ...  ۀں   ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹچ  : ذي ىو أصل اغبياة قال تعاىلاإلسراف يف اؼباء ال
لذلك و ،  2

 . 3لشريعة جاءت ربث على االقتصاد يف اؼباءا

 من سبب نزول أو نسخ، وىل يوجد شيء من ذلك أو ال.معرفة ما يتعلق باؼبوضوع  -6

، وذلك لتغَت  ؿباولة فهم النص الواقع ربت الدراسة على وفق فهوم العرب وقت نزول الوحي -7
وتعٍت )  ،4مثل : كلمة ) دحية ( يف بعض احملافظات اؼبصرية،  دالالت األلفاظ حسب مرور الوقت

چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ قولو تعاىل :  البيضة ( وعلى ىذا اللهجة فهم بعضهم من
أن األرض  ،5

بيضاوية الشكل بينما التلسكوبات الفلكية تصور األرض على أهنا كروية فيزعمون التعارض بُت القرآن 
واغبقائق العلمية . ولكن ىذا الفهم ال يعمل بو بل ال بد من فهم النصوص القرآنية على وفق الفهوم 

 -8إىل القواميس العربية وشواىد العربية من الشعر الذي وبتج بو .  عرب وبالتايل ال بد من الرجوع
 اإلؼبام دبسائل تعُت على فهم النص والتمكن من تقدمي معٌت على آخر وىي كالتايل:

                     
 . 0/050ج -مكتبة العبيكان  –الكشاف  –ط/أوىل  –م 4998ه/4148ت:  –ينظر ؛ جار اهلل أبو القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري  - 1
 . 30آية :  –سورة األنبياء  - 2
فقال ما ىذا السرف؟ ال تسرف وإن  وىو يتوضأ حديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )مر على ابن مسعود  - 3

صبيعها من  0668ويف سنن البيهقي برقم  6768و يف مسند أضبد برقم 149كنت على هنًر جاٍر( اغبديث عند ابن ماجو برقم 
وحي بن عبد اهلل وىو ضعيف، ولكن لو شواىد من السنة ربث على االقتصاد منها ما جاء يف طريق ابن ؽبيعة بالعنعنة وىو مدلس 

) كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتوضأ باؼبد ويغتسل بالصاع إىل طبسة أمداد...(   حديث أنس رضي اهلل عنو الصحيحُت من
 رضبو اهلل م ؿبمد فؤاد عبد الباقييؼبكتبة السلفية ترقطبعة ا - 201رقم  – 85ص 1ج –ضوء باؼبد و ال باب –أخرجو البخاري 

 -طبعة دار طيبة -325رقم  - 157ص 1ج –اعبنابة  باب القدر اؼبستحب من اؼباء يف غسل –وأخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  -
 وغَتىا من األحاديث الصحيحة.

 بعض مناطق الفيوم والصعيد  - 4
 . 30آية :  –سورة النازعات  5
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 أ( النص مقدم على الظاىر، والظاىر مقدم على اؼبؤول.

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ النص: ىو ما دل على معٌت واحد ال وبتمل غَته، ومثالو: قولو تعاىل: 
1. 

: األسد ألنو مًتدد  والظاىر: ىو اؼبعٌت الذي يسبق إىل فهم السامع من اؼبعاين اليت وبتملها اللفظ ومثالو
 . ، إال أنو يف األخَت أرجح وأقرب إىل اغبيوان اؼبفًتس بُت الرجل الشجاع واغبيوان اؼبفًتس

 . على اآلخر كذلك، واؼبفاىيم بعضها مقدم  ب( اؼبنطوق مقدم على اؼبفهوم

 .  ، ومثالو: حديث " الوالء ؼبن أعتق " : ىو ما دل عليو اللفظ يف ؿبل النطق اؼبنطوق

 : ىو ما دل عليو اللفظ يف غَت ؿبل النطق وىو قسمان: اؼبفهوم

 : : وىو إثبات حكم اؼبنطوق بو للمسكوت عنو وينقسم إىل مفهوم اؼبوافقة -*

 . اوي للمنطوق.     ب( مس أ( أوىل من اؼبنطوق

إثبات نقيض حكم اؼبنطوق بو  ي يطلق عليو اؼبفهوم غالباً، وىو:مفهوم اؼبخالفة: وىو الذ -*
للمسكوت عنو، وىو عشرة أنواع: مفهوم العلة، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم االستثناء، مفهوم 

 م اللقب.الغاية، مفهوم اغبصر، مفهوم الزمان، مفهوم اؼبكان، مفهوم العدد، مفهو 

ج( أن ىبضع يف تناولو للنص لقاعدة: " العام، واػباص، واؼبطلق، واؼبقيد، واجململ، واؼببُت، والعموم 
مقدم على اػبصوص، واإلطالق مقدم على التقييد، واإلفراد على اإلشًتاك، والتأصيل على الزيادة، 

ى النسخ، واغبقيقة الشرعية على والًتتيب على التقدمي والتأخَت، والتأسيس على التأكيد، والبقاء عل
 العرفية، والعرفية على اللغوية ".

 وغَت ذلك من قواعد أصول اللغة وأصول الفقو وقواعد التفسَت وشرحها يكون يف مواطنها األصلية .

لكي يصبح الكالم لدينا مفيد فال  اء النص عما قبلو وما بعدهمراعاة السياق والسباق وعدم اجتز  - 9
 .سياق النص ونظرية السباق واللحاق ىي إحدى صور اإلعجاز البياين  بد من مراعاة

                     
 . 4آية :  –ة اإلخالص سور  - 1
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سبب( وىي من القواعد الفقهية وقواعد العربة بعموم اللفظ ال خبصوص المراعاة قاعدة ) - 10
 .التفسَت

كما ذكرنا   ، وعدم تفسَت حرف أو ضبلة على معٌت ال يقتضيو الوضع العريب معرفة معاين اغبروف - 11
 .ال بد من حصر معاين كل حرف ورؤية اؼبعاين اليت وبتملها ذلك اغبرف  سابقاً بل

اؼبشًتك اللفظي يبكن ضبلو على واحد من معانيو دون نفي اآلخر، أو القطع بأن ىذا ىو  -12
 . 1الصواب وحده ما مل تكن ىناك قرينة راجحة

كيف  البحث عن ىذه اغبقيقة و لى بداية اإل ؼبام باألحباث حول اغبقيقة العلمية مع الوقوف ع – 13
 شاىدة أو مقيسة فتارىبها يفيد يفقت وأصبحت حقيقة مكانت يف مرحلة النظرية أو الفرضية ومىت وثّ 

لم بو إذا كان اكتشافها وقت نزول القرآن أو الفارق يف الوقت بُت اكتشافها ونزول القرآن إلنو من اؼبسّ 
فلو قال قائل : إعجاز علمي يف اغبمَت . فيقال لو  قبل نزول القرآن فهذا يعٍت ليس ىناك إعجاز ، 

ة للركوب يف قولو تعاىل :  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  كيف ؟ فيقول ذكر القرآن الكرمي اغبمَت وبُت أهنا معدَّ

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ
، فاغبمَت معلوم أهنا معدة للركوب من زمن آدم عليو السالم فما ىو 2

" فبكن أن يكون ؿبل للبحث  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ولكن آخر اآلية "اعبديد يف ذلك فليس ىناك إعجاز 
حول اإلعجاز بعد ظهور وسائل اؼبواصالت اغبديثة اليوم اليت مل يكن بإمكان العرب وقت نزول القرآن 

 تصورىا .

عجاز العلمي وىي ال زبتلف كثَتًا يف ر حول بعض الطرق الستخراج وجو اإلوىذا بشكل ـبتص
من حيث ربقيق النص وثبوتو وفهمو وإشارتو ، وإمبا اػبالف من خالل اؼبوضوع استخراج باقي األوجو 

 اؼبشار إليو يف النص فمثاًل : وجو اإلعجاز التارىبي يتفق مع وجو اإلعجاز العلمي يف الطرق التالية :

 13،  3،  1. وتفًتق مع فارق بسيط يف :  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  2
قيق العلمية تصبح اغبقيقة األثرية اليت وصل إليها علماء اغبفر والتنقيب كما عرفنا اإلعجاز بداًل عن اغب

) إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية بتفاصيل قضية غيبية عن النيب صلى اهلل التارىبي سابقًا بأنو : 

                     
 .30 -08 –ص  –اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ضوابطو وتارىبو  - 1
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غبقيقة يف عصرنا بوسائل عليو وسلم سواء أكان ىذا الغيب زماين أو مكاين وظهرت أثار أوصلتها إىل ا
فهي حقيقة أثرية اكتشفت بعد زمن النيب صلى  ( مل تكن موجودة على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ( دبا يتناسب مع ىذه اغبقيقة . 13،  3، 1اهلل عليو وسلم فنطبق باقي الطرق عليها أعٍت الطريقة ) 

 جاز ال بد من توفر ثالثة أمور لدينا وىي : ومن ىذه الطرق يظهر لدينا أنو عند استخراج وجو اإلع

اغبقيقة العلمية  -3اؼبعاين اللغوية والتفسَتية الصحيحة ؽبذا النص  -2النص القرآين أو اغبديثي   -1
 ثرية اؼبكتشفة وتارىبها وحبوثها . مث بعد ذلك عند ذكر وجو اإلعجاز كبن باػبيار بُت أمرين نبا :األأو 

القرآين أو اغبديثي الذي يذكر اغبقيقة اؼبكتشفة ، مث نذكر اؼبعاين اللغوية  أ( أن نبدأ فنذكر النص
والتفسَتية ؽبذا النص ، مث بعد ذلك نذكر اغبقيقة العلمية وتوثيقها مث نعمل مقارنة بُت ما ذكره النص 
 على حسب معانيو وبُت ما وصل إليو العلم اليوم فيظهر لنا وجو اإلعجاز جليًا كما سنرى ذلك يف

 النموذج اؼبذكور .

ب( أن نبدأ نذكر ما كتشفو العلم اليوم من حقيقة أصبحت مشاىدة للجميع وتوثيقها ، مث نذكر النص 
القرآين أو اغبديثي الذي ذكر ىذه اغبقيقة أو أشار إليها ، مث نذكر اؼبعاين اللغوي والتفسَتية ؽبذا النص 

ت كنت صائباً يف ذكرك لوجو بعفأي الطريقتُت ات ، مث نعمل مقارنة وسنخرج بنتيجة ىي وجو اإلعجاز .
 اإلعجاز واألفضل أن يبدأ بالنص القرآين فيصبح ما كتشف من التفسَت الذي يوضح ىذا النص .

وهبذا بشكل ـبتصر يكون قد عرجنا على طرق استخراج وجهُت من أو جو اإلعجاز بشكل ـبتصر 
 اإلعجاز كما ذكرنا وإمبا اػبالف بينها يسَت جداً .لضيق اؼبقام وىي تصلح أن تكون طرق لباقي أوجو 
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 نموذج تطبيقي 

 قال تعاىل :

قال ابن فارس : مرج : اؼبيم والراء واعبيم أصل صحيح يدل على ؾبيء وذىاٍب واضطراب، ومرج  :مرج
اػبامت يف اإلصبع : قلق ، وقياس الباب كلو منو ومرجت أمانات القوم وعهودىم : اضطربت واختلطت، 

رْج : أصلو أ
َ
 .  1رض ذات نبات سبرج فيها الدوابواؼب

غباء والراء، قال اػبليل: ظبي البحر حبرًا الستبحاره وىو انبساطو قال ابن فارس: الباء وا :البحرين
فإذا أطلق البحر دل على  ،2 استبحر، وماء حبري أي ماحل  وسعتو... ويقال للماء إذا غلظ بعد عذوبتو

ة ، وإذا قيد دل على ما قيد بو. والقرآن يستعمل لفظ األهنار للداللة على اؼبياه العذبة الكثَت  البحر اؼباحل
 .ويستعمل لفظ البحر ليدل على البحر اؼباحل  اعبارية.

  .و ال يرىإىل أن، ىو اغباجز : وقد ذىب أكثر اؼبفسرين :البرزخ

 قال ابن منظور: وأصل البغي ؾباوزة اغبد. البغي:

وقال . لؤلؤ كالقضبانقال ابن اعبوزي: وحكى القاضي أبو يعلي أن اؼبرجان ضرب من  ال :المرجان 
وفق وأظن أنو إن اعترب يف اللؤلؤ معٌت التأللؤ واللمعان ، ويف اؼبرجان معٌت اؼبرج واالختالط فاأل :األلوسي

. ىذا واؼبرجان ال يوجد إال يف البحار اؼبلحة. واآليات ترينا دقائق األسرار اليت  لذلك ما قيل ثانيًا فيهما
 ودليل ذلك مايلي: كشف عنها اليوم علم البحار ، فهي تصف اللقاء بُت البحار اؼبلحة

 أواًل : لقد أطلقت اآلية لفظ البحرين بدون قيد ، فدل ذلك على أن البحرين ملحان . 

اؼبرجان ال يكون إال يف هما اللؤلؤ واؼبرجان، و ثانيًا : بينت اآليات يف سورة الرضبن أن البحرين ىبرج من
د أشكل على بعض اؼبفسرين البحار اؼبلحة، فدل ذلك على أن اآلية تتحدث عن حبرين ملحُت، وق

تضي منع االختالط، اعبمع بُت اختالط مياه البحار مع وجود الربزخ، إذ أن وجود الربزخ اغباجز يق
 .يقتضي عدم وجود الربزخ، وقد زال اإلشكال باكتشاف أسرار البحر على حقائقها وذكر االختالط
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بالبحرين ) اؼباحل والعذب (، كما يرد قول من وهبذا اؼبعاين يتبُت ضعف القول الذي يقول أن اؼبقصود 
 قال أن اؼبقصود بالبحرين الذكر واألنثى إذ ال يوجد يف قواميس العربية من فسر الرجل أو اؼبرأة بالبحر.

 الكتشفات العلمية

ن توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم يف ىذا العصر، إىل اكتشاف اغباجز بُت البحرين، فوجدوا أ
ويتحرك بينهما ويسميو علماء البحار اعببهة تشبيهًا لو باعببهة اليت  ،خًا يفصل بُت كل حبرينىناك برز 

وبوجود ىذا الربزخ وبافظ كل حبر على خصائصو اليت قدرىا اهلل لو، ويكون مناسبًا  تفصل بُت جيشُت.
تجاورين ىبتلطان ومع وجود ىذا الربزخ فإن البحرين اؼب ؼبا فيو من كائنات حية تعيش يف تلك البيئة.

هبعل القدر الذي يعرب من حبر إىل حبر آخر يكتسب خصائص البحر الذي ينتقل إليو  اختالطًا بطيئاً،
ليبقى كل حبٍر ؿبافظًا على  من حبٍر إىل حبر؛ العابرة عن طريق الربزخ الذي يقوم بعملية التقليب للمياة

 : البحار وما بينها من حواجزمياه  خصائصو تدرج العلم البشري ؼبعرفة حقائق اختالف

اكتشف علماء البحار أن ىناك اختالفًا بُت عينات مائية أخذت من البحار اؼبختلفة يف عام • 
م على يد البعثة العلمية البحرية اإلقبليزية يف رحلة تشالنجر، فعرف اإلنسان أن 4873 -ى 4081

درجة اؼبلوحة، ودرجة اغبرارة، ومقادير  حيثاؼبياه يف البحار زبتلف يف تركيبها عن بعضها البعض من 
، وأنواع األحياء اؼبائية، ولقد كان اكتشاف ىذه اؼبعلومة بعد رحلة علمية استمرت ثالثة أعوام، الكثافة

ؿبطة ـبصصة لدراسة خصائص  360جابت صبيع حبار العامل. وقد صبعت الرحلة معلومات من 
عاماً.  03 طبسُت ؾبلدًا استغرق إكماؽبا صفحة يف 095500احمليطات. وملئت تقارير الرحلة 

كان   وإضافة إىل كون الرحلة أحد أعظم منجزات االستكشاف العلمي فإهنا أظهرت كذلك ضآلة ما
 . يعرفو اإلنسان عن البحر

م قامت رحلة علمية أخرى أمريكية يف خليج اؼبكسيك، ونشرت مئات احملطات 4933بعد عام • 
ار، فوجدت أن عدداً كبَتاً من ىذه احملطات تعطي معلومات موحدة عن البحرية، لدراسة خصائص البح

، من حيث اؼبلوحة والكثافة واغبرارة واألحياء اؼبائية وقابلية ذوبان خصائص اؼباء يف تلك اؼبنطقة
األكسجُت يف اؼباء، بينما أعطت بقية احملطات معلومات موحدة أخرى عن مناطق أخرى، فبا جعل 

كما علم من رحلة نبطون وجود حبرين متمايزين يف الصفات ال ؾبرد عينات ؿبدودة  علماء البحار يست
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فقرر العلماء أن االختالف يف ىذه اػبصائص يبيز مياه البحار اؼبختلفة بعضها عن بعض ، تشالنجر. 
وم، لكن ؼباذا ال سبتزج البحار وتتجانس رغم تأثَت قويت اؼبد واعبزر اليت ربرك مياه البحار مرتُت كل ي

وذبعل البحار يف حالة ذىاب وإياب ، واختالط واضطراب، إىل جانب العوامل األخرى اليت ذبعل مياه 
البحر متحركة مضطربة على الدوام مثل اؼبوجات السطحية والداخلية والتيارات اؼبائية والبحرية ؟وألول 

رت الدراسات م. فقد أسف4910-ى 4364مرة يظهر اعبواب على صفحات الكتب العلمية يف عام
الواسعة ػبصائص البحار عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بُت البحار اؼبلتقية ، وربافظ على اػبصائص 
اؼبميزة لكل حبر من حيث الكثافة واؼبلوحة ، واألحياء اؼبائية ، واغبرارة، وقابلية ذوبان األوكسجُت يف 

خصائص الكتل العابرة من حبر إىل م عرف دور اغبواجز البحرية يف هتذيب 4960اؼباء.  وبعد عام 
حبر ؼبنع طغيان أحد البحرين على اآلخر فيحدث االختالط بُت البحار اؼبلحة ، مع ؿبافظة كل حبر 
على خصائصو وحدوده احملدودة بوجود تلك اغبواجز. ويبُت الشكل التايل حدود مياه البحر األبيض 

 طلسي ذي اؼبياه الباردة واألقل ملوحة منها. اؼبتوسط الساخنة واؼبلحة، عند دخوؽبا يف احمليط األ

وأخَتًا سبكن اإلنسان من تصوير ىذه اغبواجز اؼبتحركة اؼبتعرجة بُت البحار اؼبلحة عن طريق تقنية • 
خاصة بالتصوير اغبراري بواسطة األقمار الصناعية ، واليت تبُت أن مياه البحار وإن بدت جسماً واحداً ، 

َتة بُت الكتل اؼبائية للبحار اؼبختلفة ، تظهر بألوان ـبتلفة تبعًا الختالفها يف درجة إال أن ىناك فروقًا كب
اغبرارة .ويف دراسة ميدانية للمقارنة بُت مياه خليج عمان واػبليج العريب باألرقام واغبسابات والتحليل 

ائدة يف كل منهما الكيمائي، تبُت اختالف كل منهما عن اآلخر من الناحية الكيميائية والنباتات الس
ووجود الربزخ اغباجز بينهما . وقد تطلب الوصول إىل حقيقة وجود اغبواجز بُت الكتل البحرية ، 
وعملها يف حفظ خصائص كل حبر قرابة مائة عام من البحث والدراسة ، اشًتك فيها اؼبئات من 

 . الباحثُت، واستخدم فيها الكثَت من األجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة
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 لسابقة أوجو اإلعجاز في اآليات ا

 فبا سبق يتبُت : 

سنة قد تضمن معلومات دقيقة عن ظواىر 4100أن القرآن الكرمي الذي أنزل قبل أكثر من  -4
حبرية مل تكتشف إال حديثًا بواسطة األجهزة اؼبتطورة، ومن ىذه اؼبعلومات وجود حواجز مائية بُت 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  چ البحار، قال تعاىل: 
1.  

بعدم وجود معلومات دقيقة عن البحار وخباصة قبل  يشهد التطور التارىبي يف سَت علوم البحار -0
سنة الذي نزل على نيٍب  م فضاًل عن وقت نزول القرآن قبل ألف وأربعمائة4873رحلةتشالنجر عام 

 ومل يركب البحر.  صحراوية أمي عاش يف بيئة

ن علوم البحار مل تتقدم إال يف القرنُت األخَتين وخاصة يف النصف األخَت من القرن كما أ  -3
العشرين. وقبل ذلك كان البحر ؾبهواًل ـبيفاً تكثر عنو األساطَت واػبرافات ، وكل ما يهتم بو راكبوه ىو 

لبحار اؼبلحة حبار السالمة واالىتداء إىل الطريق الصحيح أثناء رحالهتم الطويلة ، وما عرف اإلنسان أن ا
، بعد أن أقام الدارسون آالف احملطات البحرية لتحليل اؼباضي ـبتلفة إال يف الثالثينات من ىذا القرن

، ومقدار الكثافة، كل منها الفروق يف درجات اغبرارة، ونسبة اؼبلوحة، وقاسوا يف  من مياه البحارعينات 
 طات فأدركوا بعدئٍذ أن البحار اؼبلحة متنوعة. ومقدار ذوبان األوكسجُت يف مياه البحار يف كل احمل

ات الدراسة البحرية وما عرف اإلنسان الربزخ الذي يفصل بُت البحار اؼبلحة، إال بعد أن أقام ؿبط -1
، وبعد أن قضى وقتاً طوياًل يف تتبع وجود ىذه الربازخ اؼبتعرجة اؼبتحركة، اليت تتغَت يف موقعها اؼبشار إليها

 اعبغرايف بتغَت فصول العام. 

وما عرف اإلنسان أن مائي البحرين منفصالن عن بعضهما باغباجز اؼبائي، وـبتلطان يف نفس  -5
يف مناطق االلتقاء بُت البحار، وقام بتحليل  الوقت إال بعد أن عكف يدرس بأجهزتو وسفنو حركة اؼبياه

 . 2تلك الكتل اؼبائية يف تلك اؼبناطق
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 الخاتمة

لقد حاول الباحث جاىدًا أن يوجد أسهل طريق ال ستخراج وجو اإلعجاز كما حاول أن يستقصي 
 أوجو اإلعجاز عند العلماء السابقُت وبعد كتابة ىذه الورقة تبُت للباحث النتائج التالية:

 أوجو اإلعجاز ال حصر ؽبا وأهنا تتعدد على مر األزمان مع تقدم العلم وتطور اآلالت. -1

 طرق أوجو اإلعجاز زبتلف من وجو إىل آخر حبسب ما يتفق قواعد ذلك الوجو. -2

ىناك كتب سلكت قواعد طرق استخراج وجو اإلعجاز وإن مل تذكر الطرق ولكن ذكرت مباذج  -3
واإلعجاز  –ثل : كتاب البينة العلمية وعلم األجنة يف ضوء القرآن والسنة متعددة من أوجو اإلعجاز م

العلمي يف القرآن والسنة منهج التدريس اعبامعي وغَتىا من الكتب اليت يبكن تساعد الباحث أو اؼبتعلم 
 على استخراج وجو اإلعجاز.

 التوصيات والمقترحات

 م تظهر بشكل أوضح ولذلك فهو يقًتح اآليت:يرى الباحث من خالل الورقة أن أوجو اإلعجاز كل يو 

 تشكيل عبنة غبصر أوجو اإلعجاز اؼبوجودة حالياً وتتابع كل جديد. -1

 إهباد كتيب صغَت يوضح قواعد وطرق استخراج أوجو اإلعجاز. -2

ضم منهج قواعد وطرق استخراج وجو اإلعجاز ضمن مناىج اإلعجاز اليت تدرس يف اؼبدارس  -3
 واعبامعات.

 إنشاء مواقع الكًتونية متخصصة للحديث عن أوجو اإلعجاز وطرق استخراجها. -4

 توزيع نشرات دورية تبُت أنبية أوجو اإلعجاز وقواعدىا وطرق استخراجها. -5

 واهلل ويل التوفيق والسداد واؽبادي إىل سواء الصراط واغبمد هلل رب العاؼبُت.  

 


