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 هلل والصالة والسالم على رسول هللا احلمد 
 ما بعدأ

خراجها إثرت آايم الطلب أقيده أسلسلة من التعليقات العلمية من خمزون ماكنت فهذه 
يف يد طالب علم يستفيد بشيء مما فيها فيكون ذخرا يل يف حيايت وبعد ممايت لعلها تقع 

 .ل هللا تعاىل القبول والنفع أسأ
 إالاخلدمة العلمية املتواضعة فما هي من القارئ التجاوز عن اهلنات والزالت و رجو أو 

 .ايم الطلب غفر هللا يل ولكم أكناشات 
ن آعجاز القر إصل أالذي هو بياين ن الآعجاز القر إمقتطفات يف  :هذه السلسلة ول أو 

عجاز العلمي والعددي وغري إلخرى كاألثرية اكلعجاز اإلخذ يف احلسبان وجوه األمع ا
 .ذلك 
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ن معجز لعجز العرب عن اإلتيان شيء خارق للعادة يعجز البشر عن اإلتيان مبثله والقرآ ملعجزا

 مبثله. 
اخللق والقرآن هو املعجزة  ن دليال على نبوته ويعجز عن مثلهكو يل شرط املعجز أن أييت به نيبو 

 اخلالدة خبالف معجزات األنبياء األخرى اليت انقرضت.
 

 نبوته صلى هللا عليه وسلم معجزهتا القرآن
 

 البد أن يؤتى النيب صلى هللا عليه وسلم داللة على صدقه ليتبني الناس صحة ما ادعاه 
زوا فدل على أنه القرآن وحتداهم إىل اإلتيان مبثله فعجالنيب صلى هللا عليه وسلم  يتو وقد أ

صادق يف أن الذي أنزله هو هللا عز وجل، وملا عجزوا عن اإلتيان مبثله حتداهم إىل عشر سور 
منه فلما عجزوا حتداهم إىل سورة فلما ثبت عجزهم سجل ذلك العجز بسورة اإلسراء "قل لئن 

 اجتمعت...."
نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم بنيت على هذه املعجزة اخلالدة أما غريها من املعجزات  -

 فألوقات وأحوال خاصة.
 القرآن الكرمي يزيد عن الكتب السابقة إعجاز نظمه ومل حيدث حتد إىل الكتب السابقة. -
 : الدالة على لزوم احلجة به وأنه كاف إلثبات النبوةمن اآلايت  -
 "ولو جعلناه قرآان أعجميا لقالوا لوال فصلت آايته..." -1  
" وقالوا لوال أنزل عليه آايت من ربه ...أو مل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم  -٢  
" 
 : كالم النيب صلى هللا عليه وسلم دون القرآن يف اإلعجاز  و

قال "أان أفصح العرب  نهأروي عنه "وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى" و  :تعاىل قال 
 بيد أين من قريش" وقال "أوتيت جوامع الكلم"
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 وجه الداللة على أن القرآن معجز
 
حتدى العرب على أن أيتوا مبثله وقّرعهم على عجزهم فسلموا ومل يعارضوا وهذا دليل أن هللا -

 على أنه من عند هللا ألهنم أهل اللسان والفصاحة.
 قال تعاىل: " وإن كنتم يف ريب..."

 " أم يقولون افرتاه قل فأتوا  بعشر سور..."                    
 فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا وأن ال إله إال هو..."" فإن مل يستجيبوا لكم                
 " قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله..."              

 إليه مث إخبار أبهنم لن يستطيعوا اإلتيان مبثله !!! ويف اآلية األخرية حتد  
عمر بن اخلطاب أما و آن كجبري بن مطعم ، وقد أسلم كثري من فصحاء العرب حني مسعوا القر 

 متعب بن ربيعة فقد عرف بالغته وإعجازه 
 

 : فصل يف القول ابلصرفة
 اين واللفظ بعينهما.  ال شك أن الذين قالوا ابلصرفة تومهوا أن التحدي كان إىل املع

ومعىن الصرفة: أن هللا صرف العرب عن اإلتيان مبثل القرآن مع قدرهتم على ذلك ولوال سلبهم 
 هذه القدرة ألتوا مبثله. 

يعين عدم األفضلية للقرآن على سائر الكالم وأنه ال يتضمن أي إعجاز إمنا فهو وهذا ابطل 
 . اإلعجاز يف الصرفة

شعر حسان بن اثبت وعارضهم ، واعرتفوا بفضل كالم القرآن على  نكو شر ملا قد عارضو 
 ر الكالم كفضل هللا على خلقه" كالمهم وقد ورد يف األثر "فضل كالم هللا على سائ

ا يدل على فساد قوهلم قوله تعاىل "قل لئن اجتمعت..." فال يكون التحدي إال يف شيء ممو 
كان يظن القدرة عليه مث يعجز عنه وهنا يثبت اإلعجاز وخصوصا عندما جتتمع القوى لتؤيد 

 . بعضها البعض فيما ال يقدر عليه الواحد
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 دالئل أحوال العرب وأقواهلم على إعجاز القرآن
 
 _ دالئل األحوال: 1

ر أجاد يف قصيدة أو غريها عارضه مبا يفوقها ولو بعدت كان الشاعر إذا مسع بشاعر آخ
األماكن ولكن ال أحد عارض القرآن ابلرغم من حتديه هلم للعجز التام عن ذلك فقابلوه بكل 

 . قبيح وأخريا ابحلرب
 
 _دالئل األقوال:  ٢

 : بن املغريةالوليد أ_ 
أنكر يف مأل قريش أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم جمنون أو كاهن أو شاعر وأن الناس  

لن يصدقوهم يف املوسم إذا قالوا ذلك فظنوا أنه صبأ فأرادوا مجع املال له لريجع عن ذلك 
ساحر ألنه  (لموسه ليع هللاى صل)ن حممدا إن يقال أخربهم أبنه على دينهم وأن األصح فأ

 فكر وقدر..."    فرق بني الناس فأنزل تعاىل "إنه
 

 : ب_ عتبة بن ربيعة
أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بعد إسالم محزة وكثرة املسلمني وعرض عليه املال والشرف 

 : قال ؟وقد فرغت أ : لموسه ليع هللاى صلوامللك والطب إن كان به رئي من اجلن فقال له 
نت وذاك مث أتى أ :فقال له " "حم فصلت رةسو ة ايبدفامسع مين مث تال عليه  :قال  ،نعم 

مبثله قط وما هو ابلشعر وال السحر وال الكهانة فخلوا بينه وبني  وهللا مامسعت :به فقال أصحا
ماهو فيه فإن ظهر فملكه ملككم وإن تصبه العرب فقد كفيتموه فقالوا سحرك بلسانه قال 

 . فاصنعوا ما بدا لكم
 

 : ذر أيب أخوج_ أنيس 
لنيب صلى هللا عليه وسلم فقال لقد كان أنيس أحد الشعراء وانطلق إىل مكة يف حاجة فسمع ا

 الشعر فما هو ابلشعر وما هو ابلكهانة وإنه لصادق وإهنم لكاذبون. قراءأ وضعت قوله على
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 : د_ الوليد بن عقبة
 ل أعد فأعاد"إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان..." فقاأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليه 

 ل هذا بشر"الوة...وما يقو حلفقال: "وهللا إن له 
 

وقد عجز العرب عن معارضة  ، ما عرف أنه فوق قوى البشر وقدرهمإمنا املعجز قال اجلرجاين: 
القرآن ابلرغم من اشتهار املعارضة بينهم يف صنوف الكالم بدون أن يدعوا إىل ذلك فكيف 

 مثل هذا. ا علىو وقد دعاهم القرآن للتحدي ومع ذلك مل جيرؤ 
 
عجز العرب عن معارضة القرآن ليس يف النظم فقط وإمنا يف اإلتيان مبثل هذا النظم يف د وق

 .مثل معاين القرآن 
وال يظن ظان يف أن التحدي إىل املعاين نفسها ويف نظم يوازي النظم متاما وإمنا التحدي يف 

أتوا يدل على ذلك قوله تعاىل "قل ف ،أي معىن شاءوا بنظم يبلغ نظم القرآن أو يقرب منه 
بعشر سور مثله مفرتايت..." وهكذا كانت املعارضة بني الشعراء يف حسن النظم ، ولو دعوا 

 . إىل املعاين نفسها الحتجوا بذلك وقالوا أبهنم قادرين على النظم كما يف معارضاهتم الشعرية
 
 

 وجوه إعجاز القرآن
 
غريه ، غلبة الروم ، إحدى الطائفتني  لىظهور دين اإلسالم ع :_ اإلخبار عن الغيوب مثل 1

 .ايت يف ذلك كثرية آلوايف بدر...
كونه صلى هللا عليه وسلم أميا   _ اإلخبار عن األمم املاضية منذ خلق هللا آدم ابلرغم من٢
 وما كنت تتلو من قبله من كتاب..."  "
 جبانب كنت  وما" ،..." الغيب أنباء من تلك: "تعاىل قال كاملشاهد  األمم عن إخباره يفو وه 

 ..."الطور جبانب كنت  وما" ،..." الغريب
 م والتأليف ويرجع إىل عدة معان:اعة النظر _ ب3
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 أ_ نظم القرآن ككل خارج عن املألوف من كالم العرب كالشعر والنثر وغري ذلك.    
ب_ فصاحة األلفاظ وقوة املعاين وكثرة احلكم مع عدم التفاوت واالختالف مما ال يعرف     

"ولو كان من عند غري  يف أسلوب أحد من البشر قال تعاىل: " هللا نزل أحسن احلديث.." ،
 هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا..."

عذار مثل القصص واملواعظ واحلكم واإل ضج_ اشتمال القرآن على كثري من األغرا    
 واإلنذار واألحكام وقد جاء يف أروع ما ميكن أن يكون من براعة النظم والتأليف 

اعتاد عليه وبرع فيه أساء فإذا خرج عما واحدا أو لونني  لوانأما الشاعر البليغ فال جييد إال 
 وقصر.

د_ أنه وقع موقعا من البالغة عجز عن اإلتيان مبثله اجلن كما عجز اإلنس ألنه حتداهم     
فلم يستطيعوا اإلتيان مبثله قال تعاىل: "قل لئن..." ، "وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن..." ، 

 "قل أوحي إيل..."
 نواع البالغة ويتجاوزها إىل مامل يعرفه العرب وال يستطيعونه.    أيع ه_ اشتماله على مج    
و_ يتضمن كثريا من األحكام الرائعة اليت ال اختالف فيها والردود على امللحدين أببدع     

 احلجج واأللفاظ فأتى بتشريع متكامل وهذا ال يستطيعه أي بشر.      
ز_ إذا اقتبس منه األدابء بعض ألفاظه مجل أسلوهبم وزادت فصاحته وتكون اآلية كالقالدة     

 يف العقد.
ح_ أنه أتلف من حروف العرب وقد افتتحت السور هبذه احلروف وفيها تنبيه على أن      

 القرآن من هذه احلروف ومع ذلك مل يستطيعوا أن أيتوا مبثله.
ال غموض فيه له أتثري عجيب يف النفوس يبادر معناه لفظه إىل تى يف أسلوب سهل أط_     

 . القلب
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 نفي الشعر عن القرآن
 

_ قال تعاىل: "وماعلمناه الشعر وما ينبغي له..." ، "وما هو بقول شاعر..." ، "والشعراء 
 يتبعهم الغاوون..."

 _ ولو كان القرآن شعرا لعارضه العرب لسهولة الشعر عليهم.
ا غري موجود يف القرآن وزان البد أال خيرج عنها وهذأشعرا ألن الشعر له أحبر معينة و  _ليس

 أما موزون الكالم وتساوي أجزائه فهذا ال يسمى شعرا.
 .نه ليس بشعر أب _ اعرتاف بعض العرب

 
 

 السجع يف القرآن الكرمي
 

: "توافق الفاصلتني يف كل فقرتني أو أكثر يف احلرف هو  _ تعريف السجع عند علماء البالغة
 األخري" 

 . وتسمى الكلمة األخرية من كل فقرة فاصلة وتسكن من أجل الوقف
 .رصني املعىن بعيدا عن التكلف  _ أحسن السجع ما تساوت فقره وكان

 .والسر يف مجاله إيقاعه املوسيقي يف األذن مما ينبه السامع ويشوقه 
وجلمال السجع كثر يف كالم البلغاء وقد أخطأ الباقالين يف تعريفه للسجع أبنه كالم يتبع املعىن 

الذي جاء  فيه اللفظ ألنه تعريف قاصر مشل النوع الرديء منه فقط وسكت عن النوع احملمود
به الكالم البليغ وأتى به احلديث وأتى به القرآن يف أعلى درجات اجلمال وأقصى مراتب 

 البالغة.
ن سجع ملا خرج تبعا لألشاعرة ويدعي أنه لو كان يف القرآن آعن القر _ ينفي الباقالين السجع 

يتناىف مع النبوة وحياول إبطال القول ن السجع من صفات الكهان وهو أعن أساليب العرب و 
 اآلخر.
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كسجع اجلاهلية وكهانتها" فيه ذم للسجع عامة   ان حديث "أسجعأ_  ظن الباقالين وفريقه 
ولو كان كذلك لقال "أسجعا" فقط وإمنا املذموم ماسجع للتمويه وإبطال احلقوق وإضاعة 

 احلقيقة.
طعموا الطعام ، وصلوا أأفشوا السالم ، و  وقد ورد السجع يف احلديث الشريف: "أيها الناس ،

 ابلليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم"
 
 
 

 كيفية الوقوف على إعجاز القرآن
 
_ أهل اللسان غري العرب يكفيهم معرفة عجز العرب عن معارضة القرآن ووقوفهم مكبلني 1

 الصارخ ليقف على إعجاز القرآن. أمام التحدي
_ ومثله العريب الذي مل يعرف احلد الذي مييز به بني األسلوب الفصيح وغريه وال يعرف ٢

 صنوف البالغة.
يستطيع  الوقوف ف_ أما الذي برع يف صنعة اللسان العريب ويعرف جيد األساليب من رديئها 3

 يع أتليفه.على إعجاز القرآن ابلنظر والتأمل يف شريف نظمه وبد
ا االقتدار على اإلابنة عن هنأل اللفظ حسن املعىن "و جز أبهنا ماكان غة البالوقد عرف العلماء 

 املعاين الكامنة يف النفوس يف عبارات جلية ومعان نقية هبية"
والباقالين حني يبني أن القرآن كان له الفضل يف هداية البشر يسوق آايت كثرية وال يعلق عليها 

يبني مواطن اإلعجاز فيها ألنه مفتون بروعة النظم وبديع التأليف وحجته يف إال تعليقا قاصرا ال
 ذلك أن األمر واضح.
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 القدر املعجز من القرآن الكرمي
 

ما كان يف قدر أقصر سورة مثل الكوثر ألن هللا حتدى العرب إىل سورة واحدة فالقصرية تؤدي 
 ذلك.

 هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة او استدالال؟و 
 

 لألعجمي والعامي غري املتبحر ضرورة إذا رأى عجز العرب عن اإلتيان مبثله ابلنسبة 
 . أما العامل املتبحر فباالستدالل

التحدي يف اللفظ يتعلق بنظم القرآن وما احتواه من معان سامية والدليل على أن عجاز إلوا
 والنظم:

 . _ بدء بعض السور ابحلروف املقطعة للداللة على أنه يرتكب منها وهي عندهم1    
 _ أن هللا حتداهم قائال "قل فأتوا بعشر سور مثله مفرتايت"٢    

 
 

 نآيف القر  وصف وجوه البالغة
 

 _اإلجياز:
 _ إجياز حذف: "واسأل القرية..."1
 ص..."_ إجياز قصر: "ولكم يف القصا٢

 ألفاظ قليلة ذات معان كثرية مع عدم اإلخالل.
 تشبيه:ال_

"والذين كفروا أعماهلم كسراب..." تشبيه شيء بشيء آخر جتمع بينهما صفة تكون يف املشبه 
 )أركانه: مشبه ، مشبه به ، أداة تشبيه ، وجه شبه( به أقوى من املشبه

 _التالؤم:
 نطق يراتح لسماعها مجيع ألفاظ القرآن متالئمة أي سلسلة سهلة ال
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 "وليس قرب قرب حرب قرب ... وهو ضد التنافر حنو "وقرب حرب مبكان قفر
 _التجانس: 

 يشمل:
 _ املزاوجة "ومكروا ومكر هللا" األوىل مبعىن العصيان والثانية مبعىن العقاب.1 

 ع اخلوف.ضلقلوب واألبصار..." القلوب هي مو "خيافون يوما تتقلب فيه ا : _ املناسبة٢
 ريف:ص_الت

 . املعاين املختلفة حنو تصريف "امللك" يف الصفات ومعىن التمليكتصريف الكالم يف 
 _التضمني:

"بسم هللا الرمحن الرحيم" يتضمن تعليم االستفتاح يف األمور هبا ، وهو حصول معىن من غري 
 ذكر له ابسم أو صفة.

 _املبالغة:
 تدل على كثرة املعىن.

 _ يف الصفة "الرمحن"1
 _ يف اللفظة "خالق كل شيء"٢
 يف العبارة "اليدخلون اجلنة حىت يلج..." _3

 البيان: ن_حس
األسلوب الفصيح اخلايل من األخطاء ومنه مايدرك ابلتعلم كالشعر والنثر وغريه ومنه ما ال 

 طاقة لإلنس واجلن به وهو القرآن الكرمي.
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 البديع يف القرآنمثلة أبعض 
وهو مجال األسلوب وحسن اختيار األلفاظ ووضعها  ترصيع_ "إن الذين اتقوا إذا مسهم..." 

 يف مكاهنا املناسب.
 .مع التجنيس ترصيع..." وننمم ريغ راجأل لكن إو  نت بنعمة ربك مبجنونأ_ "ما 

كقول احلسن "إن من خوفك لتأمن خري ممن أمنك   عكس وتبديل_ "يوجل الليل يف النهار..." 
 لتخاف"

وهو انصراف املتكلم عن اإلخبار إىل  التفات_"حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح..."
 املخاطبة او العكس.

وهو إعادة األلفاظ املرتادفة على  تذييل_ "إن فرعون عال يف األرض...إنه كان من املفسدين" 
 . املعىن بعينه حىت يظهر ملن مل يفهم ويتوكد عند من فهمه

 هو أن أيخذ املتكلم يف معىن معنيو  استطراد_ "أو مل يروا إىل ما خلق هللا...وهلل يسجد..." 
 فبينما مير فيه أيخذ يف معىن آخر وقد جعل األول سببا إليه.

 .تكرار _ "فإن مع العسر يسرا..."
 .تكراريها الكافرون..." أ _ "قل اي

 
 القرآن ومها: يف يساومن البديع ضرابن ل

 يف املعىن:  املبالغة والغلو_ 1
 ومثال األول:

 ونكرم جاران ماكان فينا   ونتبعه الكرامة حيث ماال
 ومثال الثاين: 

 فوق ذلك مظهرا  سماء جمدان وسناؤان   وإان لنرجوبلغنا ال
 :بغرياالستثناء _٢

 مثاله:  
 فلول من قراع الكتائب نهب     عيب فيهم غري أن سيوفهم  وال

 جواد فال يبقي من املال ابقية         فىت كملت أخالقه غري أنه 



13 
 

 يف القرآن يانالبمثلة أبعض 
 

  استعارة تصرحيية._ "واخفض هلما جناح الذل..." 
 عن اللوح احملفوظ. كناية_ "وإنه يف أم الكتاب..." 
 .استعارة تبعية_ "واشتعل الرأس شيبا..." 

 . استعارة مكنية_ "وآية هلم الليل نسلخ منه النهار..." 
 .استعارة مكنية_ "أو أيتيهم عذاب يوم عقيم..." 

 .تشبيه متثيلي_ "نور على نور..." 
 .تقدمي وأتخري وإجياز قصرص حياة..." _ "ولكم يف القصا
 .إجياز قصر_ "خلصوا جنيا" 

 .إجياز قصر_ "وله كل شيء" ، "وما بكم من نعمة فمن هللا" 
 .يرر استفهام للتقن امللك اليوم..." _ "مل

 حسن. تشبيه_ "وله اجلواري املنشآت..." 
 حسن. تشبيه_ "كأهنن بيض مكنون..." 
 .استعارة تصرحيية_ "وإنه لذكر لك ولقومك" 

 .استعارة تصرحيية_ "صبغة هللا..." 
 .استعارة تصرحيية_ "اشرتوا الضاللة..." 

 .إفراط يف الصفة_ "يوم نقول جلهنم هل امتألت..." 
 .إفراط يف الصفة_ "إذا رأهتم من مكان بعيد.." 

 املعاصي... وهو ضرب من االستعارة أي فما أصربهم علىمماثلة _ "فما أصربهم على النار..." 
 أي قلبك ونفسك. مماثلة_ "وثيابك فطهر..."

 .مطابقة_ "خيرج احلي من امليت..." 
جتنيس _ "فأقم وجهك للدين القيم" ، "أسلمت مع سليمان" ، "اي أسفي على يوسف" 

 .اشتقاق
 .جتنيس اشتقاق_ "الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن..." 



14 
 

 .جناس انقصوينئون عنه" _ "وهم ينهون عنه
 .مقابلة_ "فأما من أعطى واتقى..." 

 وهي أن يكون اللفظ مساواي للمعىن. مساواة_ "كل نفس مبا كسبت رهينة..." 
 وهي تساوي اجلمل. موازنة_ "والسماء ذات الربوج..." 
 وهو استعمال اللفظ القليل على معان كثرية. إشارة_ "ولو أن قرآان سريت..." 

 د أول الكالم آبخره.وهو أن يشتوشيح فإن هللا يتوب عليه..."  مهظلب من بعد _ "فمن ات
 .رد للعجز على الصدر_ "انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض..." 

 .رد للعجز على الصدر_ " ال تفرتوا على هللا كذاب..." 
 م متساوية.وهو يف الشعر تقسيم البيت أربع أقسا حسن تقسيم_ "هللا ويل الذين آمنوا..." 

حيث أتى جبميع املعاين املتممة للمعىن الذي  تكميل وتتميم_ "إن هللا عنده علم الساعة..." 
 بدأ به.

 
 
 

 حبمد هللامت 
 له وصحبه وسلمآهللا على نبينا حممد وعلى صلى و 

 


