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  الكرٌم القران فً العلمً االعجاز

  الكرٌم القران فً البٌانً االعجاز

  الكرٌم القران فً اللغوي االعجاز

  الكرٌم القران فً التشرٌعً االعجاز

 

  القران إعجاز

 :وإثباته اإلعجاز تعرٌف

 القدرة، ضد وهو. الشًء فعل عن للقصور اسم: التعارف فً والعجز. العجز إثبات: اإلعجاز

 به تحداهم بما اإلتٌان عن الخلق عجز القرآن إثبات: اللغة فً معناه القرآن وإعجاز

 بعدهم ومن نزوله وقت بالقرآن المخاطبٌن عجز هو:  االصطالح فً اإلعجاز تعرٌف وٌمكن

 الفصاحة ألسباب وتملكهم البٌان من تمكنهم مع القرآن هذا بمثل اإلتٌان عن القٌامة ٌوم إلى

 .البواعث واستمرار الدواعً وتوفر والبالغة

  

  المعارضة من بالتحدي،سالم المقرون للعادة، الخارق األمر هً:  االصطالح فً والمعجزة

 عز- ربه عن ٌبلغ فٌما صدقه على وبرهاًنا دعوته، فً له حجة لٌكون نبً ٌد على هللا ٌوقعه

 .وجل

 :التعرٌف شرح

 الثلج، وبرودة النار، كحرارة المألوفة العادة ألحكام مخالفة أنها" للعادة خارق: "بقولنا ونرٌد

  األحكام لهذه تخضع ال فالمعجزة المعتادة، البشرٌة القدرة وحدود

 حتى بمثلها لإلتٌان وإثارتهم القوم تحدي بها مقصوًدا ٌكون أن" بالتحدي مقرون" بقولنا ونرٌد

 . عجزهم عند الحجة علٌهم تقوم

 معجزات فإن ولهذا بمثلها، ٌأتً أن ألحد ٌمكن ال أنه" المعارضة من سالم" بقولنا ونرٌد 

 وإال األنبٌاء، إخوانه من حتى بمثلها أحد ٌأتً ال به الخاصة معجزاته نبً فلكل تتكرر ال األنبٌاء

  نبوتهم على ٌدل غٌرهم أحد به ٌأتً ال الخوارق من واحد نوع فً كلهم األنبٌاء الشترك

 ولٌست عنده من فلٌست النبً بها جاء وإن المعجزة أن" نبٌه ٌد على هللا ٌجرٌه: "بقولنا ونرٌد

 .هللا من ولكنها قدرته فً



 من مرسل أنه على الدلٌل إلقامة هو إنما بالمعجزة اإلتٌان أن" صدقه على شاهًدا" بقولنا ونرٌد

 .قومه على الحجة وإقامة ربه

 

  

   التحدي مراحل 

 : اآلتٌة بالنقاط إجمالها ٌمكن

 ٌظهر تحدًٌّا والجن اإلنس من غٌرهم وٌتناول ٌتناولهم عام أسلوب فً كله بالقرآن تحداهم -أ

أْتُوا أَنْ  َعلَى َوالِْجن   اإْلِْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَئِنِ  قُلْ : }تعالى بقوله مجتمعٌن، طاقتهم على  َهَذا بِِمْثلِ  ٌَ

أْتُونَ  ال الْقُْرآنِ   {  َظِهٌراً  لَِبْعض   َبْعُضهُمْ  َكانَ  َولَوْ  بِِمْثلِهِ  ٌَ

قُولُونَ  أَمْ : }تعالى قوله فً منه سور بعشر تحداهم ثم -ب  ِمْثلِهِ  ُسَور   بَِعْشرِ  َفأْتُوا قُلْ  اْفَتَراهُ ٌَ

ٌَات   ْسَتِجٌبُوا َفإِلَمْ ََ  َصاِدقٌِن ُكْنتُمْ  إِنْ  هللَاِ  ُدونِ  ِمنْ  اْسَتَطْعتُمْ  َمنِ  َواْدُعوا ُمْفَتَر  أََنَما َفاْعلَُموا لَُكمْ  ٌَ

 {  هللَاِ  بِِعلْمِ  أُْنِزلَ 

قُولُونَ  أَمْ : }قوله فً منه واحدة بسورة تحداهم ثم -جـ  هذا وكرر ،{  ِمْثلِهِ  بُِسوَرة   َفأْتُوا قُلْ  اْفَتَراهُ ٌَ

ب   فًِ ُكْنتُمْ  َوإِنْ : }قوله فً التحدي ٌْ  {   ِمْثلِه مِّنْ  بُِسوَرة   َفأْتُوا َعْبِدَنا َعلَى َنَزلَْنا ِمَما َر


