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 السؤال:

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،شٌخنا الفاضل

هل هذا هو م  و ا ؟علمٌ ا  وهل يعال أ  يً الررن  إعاا  ؟عاا  العلمً يً الررن  الكرٌمعنً اإلماذا ٌ

 ؟قبٌل العلم أم أنه غٌر ذلك

 .أعانك هللا يً كل خٌر

 

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

وال  م   النبً  معرويا   م  يإ  هذا المصطلح لم ٌك العلمً يً الررن  الكرٌم، بالنسبة لإلعاا  

 الصحابة الكرام... ولتوضٌح األمر يإلٌك ما ٌلً:

عً النبوة عند تحدي المنكرٌن على وجه  -1 المعجزة هً "أمر ٌظهر بخالف العادة على ٌد مدَّ

ٌجب أن ٌتوفر فٌها أمران: األول أن تكون خارقة  النبً معجزةف ٌُعِجز المنكرٌن عن اإلتٌان بمثله"،

ومعجزة  أن ٌحصل بها تحدي المنكرٌن من قبل النبً الذي أمده هللا سبحانه بالمعجزة...للعادة، والثانً 

العرب بغٌرها إلثبات نبوته  ولم ٌتحدّ التً تحدى بها إلثبات نبوته هً القرآن الكرٌم،  الرسول محمد 

: 

أُْتوا بِ ﴿قال تعالى:  ٌَ أُْتوَن ِبِمْثلِِه َوَلْو َكاَن قُلْ َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِْنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَْن  ٌَ ِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن ََل 

اٍت َواْدُعوا َمِن ﴿وقال تعالى:  ﴾َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًٌرا ٌَ قُولُوَن اْفَتَراهُ قُلْ َفأُْتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَر ٌَ أَْم 

ِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقٌِ ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفأُْتوا ﴿وقال تعالى:  ﴾نَ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن هللاَّ ا َنزَّ ٍب ِممَّ ٌْ َوإِْن ُكْنُتْم فًِ َر

ِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقٌِنَ   .﴾ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ

تالى ذلك يً وٌ .وإعاا  الررن  أظهر ما ٌظهر يً يصاحته وبالغته وارتفاعه إلى دراة مدهشة -2

 .ما ٌعا  البشر ع  أ  ٌصلوا إلٌه الوضوح والقوة والجمالأسلوب الررن  المعا ، يإ  يً أسلوبه م  

أو هو كٌفٌة التعبٌر لتصوٌر المعانً بالعبارات اللغوٌة.  .مرتبة يً ألفاظ منسرة واألسلوب هو معا   

تكو   وقوة األسلوب .الذي أدٌت به..ٌكو  ببرو  المعانً المراد أداؤها يً التعبٌر  ووضوح األسلوب

باللفظ الرقٌق، والمعنى الا ل  يالمعنى الرقٌق ٌؤدى .هباختٌار األلفاظ التً تؤدي المعنى بما ٌتالءم مع

يٌكو  باختٌار  جمال األسلوبأما  ...ٌؤدى باللفظ الا ل، والمعنى المستنكر ٌؤدى باللفظ المستنكر وهكذا

 نى الذي أدته، وباأللفاظ والمعانً التً معها يً الاملة والامل...أصفى العبارات وألٌرها بالمع



د وهكذا تا والمتتبع للررن  ٌاد االرتفاع الشامخ الذي ٌتصف به أسلوبه وضوحا  وقوة واماال ... -3

ّ ل كل معنى م  المعانً يً اللفظ الذي ٌلٌق به، واأللفاظ التً حوله، الررن  طرا ا  خاصا ، وتاده ٌن

يكا  إعاا ه واضحا  يً أسلوبه م  حٌث  .نً التً معه، وال تاد ذلك ٌتخلف يً أٌة نٌة م  نٌاتهوالمعا

وم  حٌث إن ال المعانً يً  .كونه طرا ا  خاصا  م  الرول ال ٌشبه كالم البشر وال ٌشبهه كالم البشر

تعمق يً معانٌها األلفاظ والامل الالئرة بها، وم  حٌث وقع ألفاظه على أسماع م  ٌدرك بالغتها وٌ

يٌخشع حتى ٌكاد ٌساد لها، وعلى أسماع م  ال ٌدرك ذلك يٌأسره ارس هذه األلفاظ يً نسـق معا  

 .ولذلك كا  معا ة وسٌظل معا ة حتى قٌام الساعة .ٌخشـع له السامع قسرا  ولو لم ٌدرك معانٌه

 ي أمور منها:ومن األدلة على أن وجه اإلعجاز فً القرآن الكرٌم هو األسلوب اللغو -4

إ  م  معهود معا ات النبوات أ  ٌؤتً هللا النبً معا ة ٌتحدى بها قومه يً أمر ٌكو  قومه يٌه  -أ

م  أعلم الناس وأقدرهم، وذلك حتى ٌسترٌم التحدي، يرد تحدى موسى علٌه السالم قوم يرعو  بالسحر 

ى وإحٌاء الموتى وهم أعلم وهم أعرف الناس بالسحر، وتحدى عٌسى علٌه السالم قومه بشفاء المرض

ة وال يً السحر وال يً ٌيلم ٌك  قومه أعلم الناس يً العلوم الطبٌع الناس بالطب... وهكذا، وأما دمحم 

الطب، بل كانوا أصحاب الٌد الطولى يً اللغة يكانت شغلهم الشاغل وعملهم الٌومً ٌكادو  ال ٌترنو  

بأنواعه، وشعرا  ببحوره وأو انه... يكا  األنسب لتحدٌهم أ   غٌرها، يهم ٌتفننو  يً صٌاغتها وأدائها نثرا  

 ٌكو  واه اإلعاا  هو يً الكالم الذي ٌعريونه أي يً اللغة العربٌة م  اهة األسلوب...

إ  الررن  الكرٌم تحدى العرب على أ  ٌأتوا بسورة م  مثله كسورة الكوثر مثال ، وال شك أ   -ب

ا م  قصار السور لٌس يٌها شًء علمً أو نحوه، بل ما ٌبر  يٌها هو أخرى غٌره ا  سورة الكوثر وسور

 األسلوب اللغوي الرائع الذي لم ٌستطع العرب أ  ٌأتوا بمثله...

إ  الذي اعل العرب ٌُشدهو  عند سماع الررن  الكرٌم وٌُظهرو  عا هم هو أسلوبه اللغوي  -ج

ولٌس الناحٌة العلمٌة المذكورة يٌه، وهذا معلوم منهم ومنرول بالتواتر عنهم... حتى قال قائلهم ع  الررن  

 إنه سحر البٌا ...

العلمٌة المذكورة يً الررن  الكرٌم،  أنه اعل واه التحدي للعرب يً النواحً لم ٌنرل ع  النبً  -د

 بل كا  ٌطلب منهم أ  ٌأتوا بمثل الررن  يً نظمه...

، بل ذكر أحٌانا  رواٌة ع  كالم  م  إ  الررن  الكرٌم ااء بمعا  ٌعريها العرب  م  النبً  -هـ

ٌة ِمْن َنِخٌٍل َوَقالُوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اأْلَ ﴿كالمهم كروله تعالى:  ْنُبوًعا * أَْو َتُكوَن َلَك َجنَّ ٌَ ْرِض 

َنا ِكَسًفا أَْو َتأْ  ٌْ َماَء َكَما َزَعْمَت َعَل َر اأْلَْنَهاَر ِخاَلَلَها َتْفِجًٌرا * أَْو ُتْسقَِط السَّ ِ َواْلَماَلِئَكِة َوِعَنٍب َفُتَفجِّ ًَ ِباَّللَّ ِت

ٌت ِمْن  ٌْ ُكوَن َلَك َب ٌَ َنا ِكَتاًبا َنْقَرُؤهُ قُلْ َقِبٌاًل * أَْو  ٌْ لَ َعَل َك َحتَّى ُتَنزِّ ٌِّ َماِء َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرقِ ُزْخُرٍف أَْو َتْرَقى فًِ السَّ

، يهذه اآلٌات الكرٌمات هً رواٌة ع  كالم قرٌش، أي أ  المعنى ﴾ُسْبَحاَن َربًِّ َهلْ ُكْنُت إَِلَّ َبَشًرا َرُسوًَل 

التً قالتها قرٌش، لك  الررن  رواه لنا بأسلوب رائع بدٌع لم ٌستطع أهل المذكور يٌها هو م  المعانً 

قرٌش أ  ٌأتوا بمثله مع أنه رواٌة عما قالوه هم، وهذا ٌبر  أ  اإلعاا  هو يً األسلوب اللغوي للررن  

 الكرٌم...

 غوي...فهذه بعض الدَلئل التً تدل على أن وجه اإلعجاز فً القرآن الكرٌم محصور فً األسلوب الل

إ  الذٌ  ٌستعملو  مصطلح اإلعاا  العلمً ٌرصدو  به ما ااء يً الررن  الكرٌم مما ٌمك  أ   -5

َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطٌٍن * ُثمَّ َجَعْلَناهُ ﴿ٌنطبق على نظرٌات أو حرائق علمٌة، كروله تعالى: 

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم  ُنْطَفًة فًِ َقَراٍر َمِكٌٍن * ُثمَّ  َخَلْقَنا النُّ
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ُ أَْحَسُن اْلَخالِقٌِنَ 
، ولك  هذه اآلٌات وأمثالها إنما ااءت للداللة على ﴾َلْحًما ُثمَّ أَْنَشأَْناهُ َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك هللاَّ

لم ٌدركوا النواحً العلمٌة  درة هللا سبحانه ال إلثبات أٌة ناحٌة علمٌة بدلٌل أ  المخاطبٌ  بها أٌام النبً ق

ً ٌتحدى بها النبً قومه للدَللة فهً لٌست من قبٌل المعجزة التالتً يٌها... كما أنه لم ٌرد التحدي بها، 

 .على صدق نبوته

كرٌم هو يً أسلوبه اللغوي وهو الذي حدث به التحدي،   اإلعاا  يً الررن  الهً أ والخالصة -6

هً  وإنما معا ة الرسول دمحم  إعاا  علمً...ب ولم ٌتحّد الررن  الكرٌم العرب إلثبات نبوة الرسول 

ذلك ولو كا  بعضهم  بمثله يلم ٌستطٌعوا ول  ٌستطٌعواإلنس والا  أ  ٌأتوا الررن  الكرٌم، يرد تحدى هللا ا

أُْتوَن ِبِمْثلِِه َوَلْو كَ ﴿لبعض ظهٌرا:  ٌَ أُْتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن ََل  ٌَ اَن قُلْ َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِْنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَْن 

 .﴾َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًٌرا

  وهكذا فإن معجزة الرسول التً تحدى بها إلثبات نبوته هً القرآن الكرٌم. 

 

 لرشتةأخوكم عطاء بن خلٌل أبو ا

 ـه1438 رمضا  08

 م03/06/2017الموايق  

 

 :األمٌر على الفٌسبوك رابط الجواب من صفحة

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.

1073741828.122848424578904/637203583143383/?type=3&theater 

 :رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/ 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/871086134666854400 
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