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إعجاز)كلمتيمنيتكونإضافيمركبمصطلحالمعجزة:اجابة

:منظورالبنالعربلسانفيجاءكمااللغةفياإلعجاز،(والقرآن

القكما/القدرةعدمبمعنىالعجزمنوكسرهاالجيمبفتحالمعجزة

والكسلوالعجزوالحزنالهممنذبكاعوإنياللهم))(ص)الرسول

العربيةلمعجماتأخرىتعريفاتتوجد/((

أوبمثلهاإلتيانعنالخلقعجزالقرآناثياتهو:اصطالحااإلعجاز

يبالتحدالمقرونللعادةالخارقاألمرهيوالمعجزة،مثلهمنبشيء

الذيالمعجزاألمربأنهاالبالغيالشيخوعرفها.المعارضةعدممع

وهناك/البشرحدودعنخارجاللعادةخارقاالنبوةمدعيبهيأتي

.أخرىتعريفات



 المعجزة الحسية وهي المعجزة التي يمكن

إدراكها بواسطة حواس اإلنسان مثل انقالب 

(ع)العصا حية بالنسبة للنبي موسى 

 ن وهي المعجزة التي تدرك م: المعجزة العقلية

ي قبل العقل اإلنساني وتتعدى اإلدراك الحس

( ص)المادي مثلما في معجزة النبي محمد 

.متمثلة بالقرآن الكريم



ادعاء النبوة

مطابقة الدعوى

 عجز اآلخرين عن معارضتها.

(ص)محمدالنبيمعجزةاعتبارسببفانوعليه

صالحةخالدةمعجزةإنهاهوآخرنوعمنمعجزة

األنبياءخاتمهومحمدفالنبي،ومكانزمانلكل

الدةخالنبيفمعجزة،جمعاءالبشريةلهدايةمبعوث

.ومكانزمانلكلصالحةوهي



اإلعجاز ) الواضحة في هذه اآلية الكريمة هو االجازإن من أهم وجوه : االجابة

توافرت اذيه ، استخدام أسلوب التشبسيماالمتمثل في الفصاحة والبالغة وال ( البياني 

وأدوات التشبيه ووجه الشبه ،بهكل عناصر التشبيه من مشبه ومشبه 

ة الكريمة بينت هذه اآلياذشبه القرآن الكريم أعمال الكفار بالرماد في يوم عاصف ، اذ

تطيع احد حال أعمال الكفار وسلوكهم وشبهته بالرماد الذي تناثر في يوم عاصف ال يس

ألنها تذهب بهايجدون جزاء اإلعمال التي قاموا الكفارالأن يجمعه ، وهكذا هو حال 

.سدى ، وهذا هو الضالل المبين 

 التشبيه باسلوبكل هذه الصور الرائعة التي قدمتها اآلية الكريمة بفضل استعانتها

الذي يعده العلماء والمختصون من أهم أنواع البالغة وأعالها رتبه

 مدت في بناء اعتاذفضال عن تركيب الجملة الذي يأتي في المرحلة الثانية بعد البالغة

ل هذا الجمل على الترتيب في طرح المعلومات إلى تصل إلى النتيجة المرجوة من ك

ستخدام دقة القرآن الكريم في االننسىوهي مصير الكفار في الضالل المبين ، كما 

اع المعنى ضيالةتغييرها الن هذا يؤدي اواستبدالها اليمكنألفاظ معينة بدقة متناهية 

رتظافكل ما تقدم ان( ، والكسب االعمالالرماد،اليوم العاصف ، ) المطلوب مثل 

تيجة الضالل المبين وهو نالىالنجاز صورة رائعة لحال أعمال الكفار الذين وصلوا 

حتمية للذهاب مع الشيطان بعيدا  



إن أهم وجوه اإلعجاز في هذه اآلية الكريمة هو جمال النظم : اجابة
العرب واخرس ألسنتهم وهم أفصح البشر اذهلواألسلوب ، الذي 

ربط وأعلمهم بالبالغة والشعر وفنون الكالم ، أي تلك العالقة التي ت
كيب ، داخل العبارة أو اآلية ، فترببعضهاوالكلمات ببعضهااآليات 

تبطة مرالقرانيةقااللفاظالجملة هو الذي يمنح الكلمات حسنها وجمالها 
ذكر ما واتقديم ما حقه التأخير اليمكنبعضها ببعض في بناء متكامل 

ع اإلطناب فلكل مقام مقال ولكل كلمة ماواالطالهيوجز ماحقه اوحذف 
ي بناء موقف ، ففي هذه اآلية الكريمة فقد اعتمد النص القرآناالخريات

دون القسم بالتاء مناسلوباعتد اذالجملة على وفق اختيارات خاصة 
ماء صيغ األفعال التي ترفع األسباغربواتلىسواها من األدوات ، 

، والحرض، واغرب الفظ الهالك ( تفتأ)وتنصب األخبار وهي 
وخيا لحسن اختيرت الكلمات بعناية تاذفاقتضى حسن الوضع في النظم 

وتتناسب الجوار ورغبة في ائتالف المعني ولتتعادل األلفاظ في الوضع
.  في النظم 



بعضنقلفياألخرىالسماويةالكتبمعالكريمالقرآناشترك

كلمنمنزهةالوحيبكرامةفأوردهاالسابقةاألمموأخبارالقصص

.الهيوحيأنهيؤكدالذياألمر،وخرافةكفر

منخباراإلهذهونقلتتاريخيةأخبارالكريمالقرآنفيجاءلقد:االجابة

قةالسابواألمماألنبياءعنفاخبر،صمحمدالنبيوهوأالأميرجل

انصمحمدالنبيمثلاميلرجلكيفهوالمهمالسؤال،دقةبكل

األمرهذالالتفسيرانهالجواب؟الدقةبهذهالتاريخيةاإلخبارهذهينقل

تعالىهللاعندمنوحييكونأنإال

معاألنبياءوالرسلمنواألولينالسابقينبأخبارالكريمالقرانحفللقد

فيجاءكما(الخ...وابراهمونوحادممثلالرسلغيرومنأقوامهم

الخ...السبتوأصحابالكهفوأصحابادمابنيقصصالكريمالقرآن



 األول هو أن يكون الرسول قد حضر هذه الوقائع وشاهدها واخبر عن مشاهدة
.مردود بالواقع والتاريخ والعقل االبر، وهذا 

 قد قرأ هذه القصص وعرفها من مصادر صالثاني أن يكون النبي محمد
ة القراءاليعرفمكتوبة ، وهذا األمر مردود أيضا الن النبي كان رجال أميا 

والكتابة

 ه من غيره والقصص وتلقاها مشافاالخبارأن يكون النبي قد تعلم هذه : الثالث
قى تلاةلم يعرف عن النبي انه جلس إلى معلم النه، وهذا األمر مردود كذلك 

.من احد على عكس ما حاول المشركون ادعاءه 

 هذا االحتمال وهو الحق الذي ال بديل عنه وهو أن هللا االلم يبق : الرابع
لنبي بهذه األخبار والقصص في القران الكريم إلى ااوحىسبحانه وتعالى 

هذا لهو القصص ان)، وهو الحق كما وصفه القران نفسه بقوله صمحمد 
(الحق 

 اليوجدوأخيرا البد من اإلشارة إلى أن هذا الوجه من وجوه اإلعجاز القرآني
ابقين ، في كل سور القرآن الكريم فهناك سور تخلو من القصص وأخبار الس

، صمن كان بثل حال النبي محمد بهيواجه التحدي إنما وعليه فان موطن 
.صالنبي محمد بهأن يأتوا بمثل ما جاء بعنى


