المرحلة الرابعة
أ .م .د

محمد ق اسم لعيبي

 اجابة  :المعجزة مصطلح مركب إضافي يتكون من كلمتي ( إعجاز
والقرآن ) ،اإلعجاز في اللغة كما جاء في لسان العرب البن منظور :
المعجزة بفتح الجيم وكسرها من العجز بمعنى عدم القدرة  /كما قال
الرسول (ص) (( اللهم إني اعو ذبك من الهم والحزن والعجز والكسل
))  /توجد تعريفات أخرى لمعجمات العربية
 اإلعجاز اصطالحا :هو اثيات القرآن عجز الخلق عن اإلتيان بمثله أو
بشيء من مثله  ،والمعجزة هي األمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي
مع عدم المعارضة .وعرفها الشيخ البالغي بأنها األمر المعجز الذي
يأتي به مدعي النبوة خارقا للعادة خارجا عن حدود البشر  /وهناك
تعريفات أخرى .

المعجزة الحسية وهي المعجزة التي يمكن
إدراكها بواسطة حواس اإلنسان مثل انقالب
العصا حية بالنسبة للنبي موسى (ع)
المعجزة العقلية  :وهي المعجزة التي تدرك من
قبل العقل اإلنساني وتتعدى اإلدراك الحسي
المادي مثلما في معجزة النبي محمد (ص)
متمثلة بالقرآن الكريم.

 ادعاء النبوة
مطابقة الدعوى
عجز اآلخرين عن معارضتها .
وعليه فان سبب اعتبار معجزة النبي محمد (ص)
معجزة من نوع آخر هو إنها معجزة خالدة صالحة
لكل زمان ومكان  ،فالنبي محمد هو خاتم األنبياء
مبعوث لهداية البشرية جمعاء  ،فمعجزة النبي خالدة
وهي صالحة لكل زمان ومكان .









االجابة  :إن من أهم وجوه االجاز الواضحة في هذه اآلية الكريمة هو ( اإلعجاز
البياني ) المتمثل في الفصاحة والبالغة وال سيما استخدام أسلوب التشبيه  ،اذ توافرت
كل عناصر التشبيه من مشبه ومشبه به وأدوات التشبيه ووجه الشبه ،
اذ شبه القرآن الكريم أعمال الكفار بالرماد في يوم عاصف  ،اذ بينت هذه اآلية الكريمة
حال أعمال الكفار وسلوكهم وشبهته بالرماد الذي تناثر في يوم عاصف ال يستطيع احد
أن يجمعه  ،وهكذا هو حال الكفارال يجدون جزاء اإلعمال التي قاموا بها ألنها تذهب
سدى  ،وهذا هو الضالل المبين .
كل هذه الصور الرائعة التي قدمتها اآلية الكريمة بفضل استعانتها باسلوب التشبيه
الذي يعده العلماء والمختصون من أهم أنواع البالغة وأعالها رتبه
فضال عن تركيب الجملة الذي يأتي في المرحلة الثانية بعد البالغة اذ اعتمدت في بناء
الجمل على الترتيب في طرح المعلومات إلى تصل إلى النتيجة المرجوة من كل هذا
وهي مصير الكفار في الضالل المبين  ،كما الننسى دقة القرآن الكريم في استخدام
ألفاظ معينة بدقة متناهية اليمكن استبدالها او تغييرها الن هذا يؤدي الة ضياع المعنى
المطلوب مثل ( الرماد،اليوم العاصف  ،االعمال  ،والكسب ) ان كل ما تقدم تظافر
النجاز صورة رائعة لحال أعمال الكفار الذين وصلوا الى الضالل المبين وهو نتيجة
حتمية للذهاب مع الشيطان بعيدا

 اجابة  :إن أهم وجوه اإلعجاز في هذه اآلية الكريمة هو جمال النظم
واألسلوب  ،الذي اذهل العرب واخرس ألسنتهم وهم أفصح البشر
وأعلمهم بالبالغة والشعر وفنون الكالم  ،أي تلك العالقة التي تربط
اآليات ببعضها والكلمات ببعضها  ،داخل العبارة أو اآلية  ،فتركيب
الجملة هو الذي يمنح الكلمات حسنها وجمالها قااللفاظ القرانية مرتبطة
بعضها ببعض في بناء متكامل اليمكن تقديم ما حقه التأخير او ذكر ما
حذف او يوجز ماحقه االطاله او اإلطناب فلكل مقام مقال ولكل كلمة مع
االخريات موقف  ،ففي هذه اآلية الكريمة فقد اعتمد النص القرآني بناء
الجملة على وفق اختيارات خاصة اذ اعتد اسلوب القسم بالتاء من دون
سواها من األدوات  ،واتلى باغرب صيغ األفعال التي ترفع األسماء
وتنصب األخبار وهي (تفتأ)  ،واغرب الفظ الهالك والحرض ،
فاقتضى حسن الوضع في النظم اذ اختيرت الكلمات بعناية توخيا لحسن
الجوار ورغبة في ائتالف المعني ولتتعادل األلفاظ في الوضع وتتناسب
في النظم .

 اشترك القرآن الكريم مع الكتب السماوية األخرى في نقل بعض
القصص وأخبار األمم السابقة فأوردها بكرامة الوحي منزهة من كل
كفر وخرافة  ،األمر الذي يؤكد أنه وحي الهي .
 االجابة :لقد جاء في القرآن الكريم أخبار تاريخية ونقلت هذه اإلخبار من
رجل أمي أال وهو النبي محمد ص  ،فاخبر عن األنبياء واألمم السابقة
بكل دقة  ،السؤال المهم هو كيف لرجل امي مثل النبي محمد ص ان
ينقل هذه اإلخبار التاريخية بهذه الدقة ؟ الجواب انه التفسير لهذا األمر
إال أن يكون وحي من عند هللا تعالى
 لقد حفل القران الكريم بأخبار السابقين واألولين من الرسل واألنبياء مع
أقوامهم ومن غير الرسل مثل ادم ونوح وابراهم ...الخ )كما جاء في
القرآن الكريم قصص ابني ادم وأصحاب الكهف وأصحاب السبت ...الخ










األول هو أن يكون الرسول قد حضر هذه الوقائع وشاهدها واخبر عن مشاهدة
 ،وهذا االبر مردود بالواقع والتاريخ والعقل .
الثاني أن يكون النبي محمد ص قد قرأ هذه القصص وعرفها من مصادر
مكتوبة  ،وهذا األمر مردود أيضا الن النبي كان رجال أميا اليعرف القراءة
والكتابة
الثالث  :أن يكون النبي قد تعلم هذه االخبار والقصص وتلقاها مشافه من غيره
 ،وهذا األمر مردود كذلك النه لم يعرف عن النبي انه جلس إلى معلم اة تلقى
من احد على عكس ما حاول المشركون ادعاءه .
الرابع  :لم يبق اال هذا االحتمال وهو الحق الذي ال بديل عنه وهو أن هللا
سبحانه وتعالى اوحى بهذه األخبار والقصص في القران الكريم إلى النبي
محمد ص  ،وهو الحق كما وصفه القران نفسه بقوله (ان هذا لهو القصص
الحق )
وأخيرا البد من اإلشارة إلى أن هذا الوجه من وجوه اإلعجاز القرآني اليوجد
في كل سور القرآن الكريم فهناك سور تخلو من القصص وأخبار السابقين ،
وعليه فان موطن التحدي إنما يواجه به من كان بثل حال النبي محمد ص ،
بعنى أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي محمد ص .

