
 :(القرآنإعجاز )تعريف 
 .قرآنإعجاز وال: مركب إضافي من كلمتين( إعجاز القرآن)

 :في اللغة بعدة معان   يأتيوهذا اللفظ ( عجزأ) مصدر الفعل -في اللغة  –( إعجاز)وكلمة 
َوَماااَاَناااََ ا  ا] :ق وذلاااق كقولااا  تعاااال فاتااا : أي قيءأعجااازل ال ااا: سااابتق تقاااولالفاااوا وال: منهاااا

ايِاءاَّ َْ  ِا َِ َِاَو ََوَّ ََ ا َا ايِاءاَّل اْء ف ََ ا ْْ ويفوتا  مان كاان ليسابق  ماا : أي"ق {44:فاطر } [لِي ْعِجَزه اِما
 .( )"اممن األ ياء كائنًا ما كان فيه يء 

وذلاق كقولا  ق األفعاال واء فاي األواوال أوام سااالخصا إضاعاف: التضعيف والتاوهينق أي: ومنها
اء]:  تعال  عل  لسان وابيل ِِ اأَْ اأَن وَ اِمْثَلاَهَذَّاَّلغ َرَِّبايَأ َوَِّ َياَساْوأَََاأَ  َ  ق {13:المطئاة } [أََعَجْز

 .( )يأضعفا أن أستر جثة أخ: أي
اا: باايو والنساابة إلاا  العجاازق تقااولثالت:ومنهااا أو نسااب  إلاا  العجاازق وذلااق  زل تعجياازًا إذا ثبواا عج 

َْا] :كقول  تعال  َعاَِنِزن اَساَعْوَّايِاءاََنَََِ َاَام  َْ ظاانين ومقادرين أن يعجازوا " :أي ق{13:الحا } [َوَّلااِذن
ق أنهااام نسااابوا إليااا  سااابهان   بمعنااا : ( ولاااا) ( )" الزجاااا   لاااق وا بهمذل فاااع يعاااو اهلل سااابهان  ويفوتااا

 .العجز في بعثهم وهسابهم وعذابهم يوم القيامة
إعجااز الخصاوم عان معارضاة األنبيااء فاي معجازاتهم التاي وأما اإلعجاز في االصاوع  فهاو 

 .أظهرها اهلل عل  أيديهم
 د  هارًا خارواًا للعاادة لام يساتو  أكونا  أما"ق سبق  الخصوم؛ لاا(إعجاز القرآن)وعلي  يكون تعريف 

ق فقد أعجز اإلنس والجن عن أن يأتوا ولو بمثل ساورة وصايرة ( )"الناس ل  تصديبرغم معارضت  
 .فف لوا ف ًع ذريعاً  -كمسيلمة الكذاب  -من سورلق وود تصدى البعض لذلق 

لمصاولح ق هاذا ا(إعجاز القارآن)هناق مصولح آخر يؤدي المعن  نفس  الذي يؤدي  مصولح 
 (معجزة القرآن)هو 
ماا أععجازا الخصامعق : وهاي( المعجازاا)ق وهاي مفارد (اإلعجااز)اسام فاعال مان  :المعجزة لغةو 
لعجاااز النااااس : للمبالغاااةق وساااميا باااذلقالمربوواااة اء تاااُأعجاااز بهاااا الخصاااُم عناااد التهاااديق وال: أو

و فعل معينق إذا ووصورهم عن اإلتيان بمثلهاق وهي خاصة باألنبياءق تقول عجز فعن عن وول أ
  .( )هاول  ولم يستوع ق أو لم يهاول  العتقادل عدم استواعت  ل 

                                                           

 . 3  / فتح القدير ق لل وكاني (  )

 . 3  / صفوة التفاسير ق للصابوني : انظر (  )

 . 34 / فتح القدير ق لل وكاني (  )

 .3/صق فكرة  إعجاز القرآن (  )
ومختاار ق   9 ق 94 /  للفيروزآبااديق  والقااموس المهايو ق 39 ق 3/39ن منظور الب لسان العرب: ظران(  )

 .3 9ق 9 9/ ص ق البن فارسق ق ومعجم مقاييس اللغة     ق    / الصها   للرازي ص



 .(3)"أمر خارت للعادةق مقرون بالتهديق سالم من المعارضة": المعجزة اصطالحا  و 
أن القارآن الكاريم أمار خاارت للعاادةق مقارون بالتهاديق ساالم " معجززة القزرآن"وعلي  فالمقصاود باا

 .من المعارضة
 (. إعجاز القرآن)لمعن  ال يختلف عن معن  وهذا ا

 (:إعجاز القرآن)الهدف من 
فااي دعااوى الرسااالة ب ظهااار  إظهااار صاادت النبااي : المااراد باإلعجاااز هنااا: "وااال مناااق القوااان

 .(9)"عجز العرب عن معارضت  في معجزت  الخالدةق وهي القرآن وعجز األجيال بعدهم
(2) 

 :بواعث الكالم في إعجاز القرآن
د اتساااق الدولااة اإلسااعميةق واخااتعو العاارب بااالعجمق ودخاال كثياار ماان العجاام فااي اإلسااعمق بعاا

وبعضاهم دخال نفاوًاا فااي الظااهر ولام يادخل فااي اإليماان هقيقاةق هاؤالء وغياارهم مان أعاداء اإلسااعم 
 ومن المبولين والملهدين والزنادوة صاروا يكيلون التهم للقرآن الكريمق ووجهوا سهامهم إلي ق وللهت

وأناا   اعرق وأناا  أسااوير األولااينق فا ن هاذل األباوياال بادأا ماا  نازول القاارآن؛ فااتهمول بأناا  ساهرق 
 :وأن  وول ب ر وليس من عند اهللق وتوورا هذل التهم إل 

القول بأن القرآن ليس معجاًزاق وواد جارهم إلا  نفاي إعجااز القارآن الكاريم القاول بأنا  مخلاوتق  -
و الهرياااة الاااذي سااااد فاااي العصااار العباسااايق مماااا اضاااور وسااااعدهم علااا  تااارويذ هاااذا الكاااذب جااا

 .ق أن يواجهوا الباول بما يدهض ؛ فبدأ الهديث عن اإلعجازالمدافعون عن كتاب اهلل
(3) 

 :نبذة عن تاريخ اإلعجاز
والصاهابة   إن لفظي اإلعجاز والمعجزة بمعناهما االصاوعهي لام يساتعمع فاي عهاد النباي 

  نما الذي ذكر في القر ق ا من الكريم والسنة النبوية منهآر الق ويل خللبدق والتابعين ن مصاولح آوا 
َفا] : ذلااق وولااا  تعااال  ياادلنا علاا قوساالوانق وبرهااانق آيااة  َفا َي  َاااَ اََنَااَ ٍَ اا َْ وَساااَاَِ ا[َولَقَااْ اََََْي َااَام 

ْبا  رْا]: ووول  تعااليق (9)تس  معجزاا: أي ا{101:َّإلسرَّ } اََاْ اَناََ ن   ُ ابْانََاأَنَُّهَاَّل ااَ اَ   م  ْْ اِما  [َهاَ  

وكاذلق وولا  ق النااس ومعجزتا   عل  (3) وهجت   ن دليل مهمد آالقر  :فالبرهان هو" {374:النسطء}

                                                           

 . / اإلتقان في علوم القرآن ( 3)

 . 3 /صق مباهث في علوم القرآن  (9)
 .  33/ والجام  ألهكام القرآن ق للقروبي ق   3 /  وكاني فتح القدير ق لل: انظر ( 9)

 .  3 / التسهيل لعلوم التنزيل ق للكلبي ( 3)



ْفا]:  تعال بِي ام  ْلطََ ف  َ وَسَاإِْذاأَْ َسْل ََه اإِلََايِْرَعْوَ ا ِ وهي  قأي بهجة بينة"ق {13:الذاريطت}[اَويِءام 
 .(4 )"وغيرها أي بالمعجزاا من العصا :وويل قالعصا
أن  يصعب تهديد الزمن الذي استخدم في  مصولح اإلعجاز والمعجزة   ذهب الهمصي إلو 
اب مهمد بن يزيد الواسوي هو كت( نآإعجاز القر )وود ذكار أن أول كتاب ألف باسم  قبدوة

   .(  ) وود وردا في  كلمة  معجزةق (  )(ها43 ا)
صولح اإلعجاز والمعجزة لم يظهر وبل يغلب علي ظننا أن م" :ووال الدكتور فضل عباس

ويردون ق ن الكريمآولقد ن أ في بيئة المتكلمين الذين كانوا يدافعون عن القر ق القرن الثاني الهجري
 .(  )"وهو مصولح ل  ما يؤيدل من اللغةق أباويل المعهدة والزنادوة وأهل الزيغ واألهواء

ا كااان فااي ماعجاازة والهاديث المفصاال عنهاساتخدام لفظااي إعجااز ومتاااري  جح لااي أن بداياة ر ويتا
 .واهلل أعلم قالقرن الثالث الهجري

يجاااز عاان المساايرة التاريخيااة العلميااة التااي ماار باا  إعجاااز القاار و  ن عباار آساانتهدث باختصااار وا 
 .العصر الهاضر  لا  منذ القرن األول الهجري و ق القرون

 : الهجريينوالثاني  األولالقرن 
ن مان خاعل الهاديث عان آاركين كاان الهاديث عان إعجااز القار في هذين القرنين الهجاريين المبا

ن اجتمعا: أي قوذلق باستخدام مصولح آية أو برهان أو سلوانق معجزت  وا اعجز اإلنس والجان وا 
 .أو سورة ولو وصيرة من ق أو ع ر سور من ق نآل القر اتوا بمثأن يأن اع

ال   هاااو آياااة اهلل لرساااول  و  ن مااان عناااد هللآن القااار أوترجااا  ونااااعتهم تلاااق إلاااي إيماااانهم الجاااازم 
 .ين الموبت في ذلق واوعًا ملموساً وود رأوا عجز الم ركق ن يعارض  أهد أيستوي  

مسااألة  هملفااا فااي هااذين القاارنين نجااد عاادم خااوض العلماااء وتناااولالكتااب التااي أُ   جوق إلاابااالر و 
اء بااأن كتفااالوكااأن لسااان هااالهم اق اإلعجاااز بالبهااث والتفصاايل فااي وجااول اإلعجاااز ومااا يتعلاات باا 

 .ن يعارض  أهدأالقرآن ال يستوي  
وهي من  -ننا وجدنا إ اراا وتلميهاا غير مبا رة عن اإلعجاز في كتب معاني القرآنأر اغي

: والثانيق مجاز القرآن ألبي عبيدة : أهدهما ق ومن أوائلها كتابان اثنان" -أودم ما ألف عن القرآن
  االتااااي تهاااادثا عاااان أساااالوب القاااارآن ونظماااا  بااااذور األولاااانجااااد ال ]وفيهمااااا[.. راءفاااامعاااااني القاااارآن لل

                                                           

 .   /3الجام  ألهكام القرآن ق للقروبي ( 4 )

 .هذا الهرف رمز  مختصر لتاري  الوفاة : ا (   )

 . 9ق9/ فكرة إعجاز القرآن ق ص: انظر (   )

 . 9 صق إعجاز القرآن الكريم (   )



غياار ذلااق   إلااق والتأكياادق واإل ااارةق والكنايااة قالت اابي  :فهناااق هااديث عاان (مجاااز القاارآن)وبخاصااة 
 .(  )"مما كان األساس الذي بني علي  العلماء العهقون كثيرًا من وضايا اإلعجاز

  :الهجري القرن الثالث 
ق وفيا  ظهار مصاولح إعجااز ومعجازة ق ن إعجااز القارآن مبا ارة في هذا القارن بادأ الهاديث عا
  أوباال اوفيااق   تفصاايعا فااي وضااايا اإلعجااازإلاا ةضااافإلمهاااا الوفياا  ظهاار كثياار ماان اإل اااراا و 

  علااا - اااتهر فاااي هاااذا القااارن االاااذي  -علمااااء فاااي اللغاااة واألدب والبعغاااة والتفساااير وعلااام الكاااعم 
 .وهسب تخصص  العلميق وتوجه  الفكريق رلكل  من وج  نظق نآالبهث في إعجاز القر 

صاادرا عاان أهاارار الفكاار ق ة فااي اإلعجااازيوفااي هااذا العصاار ظهاارا أكثاار النظرياااا الرئيساا"
  .(  )"ن  فرق لهماأ  اإلعجاز علفي وبهث ق وكثر الكعم في الدين والنبوةق والمعتزلة والمتكلمين

وود ق (ها9   ا)م النظام اإسهات إبراهياز أبو اعجي اإلاوا فاالذين تكلم (3 )ومن أ هر المعتزلة
ال مااان هيااث الوجااا  ق ةايااأي بماااا تضاامن  ماان أخباااار غيبق   الغيباايارآن ماان الوجااااأثبااا إعجاااز القااا

 . وود رد علي  العلماء في المسألتين (9 )فةر وأيضًا وال بالصق البياني
البعغااي وجمالاا  فااأبرزوا إعجاااز القاارآن  ؛ووااد تناااول األدباااء إعجاااز القاارآن ماان الوجاا  البياااني

وواد أثباا اإلعجااز البيااني ق وهو تلمياذ النظاامق (ها   ا)ومن أ هرهم الجاهظ المعتزلي ق الفني
تهاادث  فياا  عاان ( نظاام القاارآن)ووااد ألااف كتاااب ق فةر القول بالصااورد علياا  بااق للقاارآن مخالفااًا ل اايخ 
 قن والتبيااااينالبيااااا)ووردا بعااااض أرائاااا  فااااي كتابياااا   الاااانظم واألساااالوبق جهااااةإعجاااااز القاااارآن ماااان 

 (.والهيوان
  :الهجريالقرن الرابع 

هيااث البهااث فااي مسااائل ق الهااديث والتااأليف فااي إعجاااز القاارآن كمااا وكيفاااً  ازدادفااي هااذا القاارن 
ق وتعاااادد وجااااول اإلعجاااااز قوالمقارنااااة بااااين المعجاااازااق ك ااااروو المعجاااازة ق مختلفااااة ماااان اإلعجاااااز

 .ال ...والتفصيل الدويت عن اإلعجاز البياني 
ائل ق تضاااها مسااااو ق كاااارلهياااث تبلاااورا أفق ذا وااارن العصااار الاااذهبي إلعجااااز القااارآنفاااالهت هااا

 : أ هر من تكلموا في  ومنق وعلي  اعتمد العلماء فيما بعدق ات عريفوتهددا كثير من ت
 (إعجاز القرآن: )في كتاب ( ها43  ا)المتكلم مهمد بن يزيد الواسوي  -

 (ل آي القرآناان عن تأويا  البياجام)يرل في تفس( ها4   ا)ر الوبري ان جريار اباوالمفس -

                                                           

 . 9 ق9 / فضل عباس ق ص. إعجاز القرآن ق د(   )

 . 4 /صق فكرة إعجاز القرآن ق للهمصي (   )

 .ظهرا فروة المعتزلة في القرن الثالث الهجري ( 3 )

 .معناها أن اهلل صرف العرب عن اإلتيان بمثل القرآن م  ودرتهم عل  ذلق : الصرفة ( 9 )



فااي إعجاااز  النكااا)فااي رسااالت  ( هااا 9  ا)رماااني زلي علااي باان عيسااي الاواألديااب المعتاا -
 (  القرآن

بيان إعجااز )في رسالت  ( ها99  ا)قي  المهدث أبو سليمان الخوابي واألديب اللغوي الف -
  (القرآن

 (.إعجاز القرآن: )في كتاب ( ها 4  ا)والقاضي المتكلم األ عري مهمد الباوعني  -
ذا كاناااا رساااالتا ال فااا ن كتااااب ق عجااااز فيماااا بعاااداإل فااايمااااني والخواااابي األسااااس لماااا كتاااب ر وا 

وواد ق د ظال المرجا  األسااس لهاذا العلام فيماا بعاداوواق نآالبااوعني هاو أ اهر كتااب فاي إعجااز القار 
 .تهدث في  عن وجول اإلعجاز وغيرها خاصة نظم  البدي  

  :الهجري لخامسالقرن ا
توضاح ق منوال السابقين  يرة اإلعجاز التاريخية في هذا القرن وما بعدل ناسجة علااستمرا مس

 . ال ...واألدب ق والتفسير ق بأوعم علماء الكعم   وت ر  وتبتكر وتؤلف في
ويعاد بهات ق لة اإلعجاازأين والماؤلفين فاي مسايمتااز هاذا العصار باوفرة المتكلما" :وال الهمصاي

 :هذا القرن اإلعجاز في ومن أ هر علماء ق(9 )..."رها الذهبيعص
وتهدث ( الملل والنهلفي الفصل )في كتاب  ( ها3   ا)المتكلم الفقي  ابن هزم األندلسي  -

  رأينتقد ورجح وذكر او ق ل ووجول اإلعجازئفي  عن بعض مسا

ساار )تاباا  ل فااي اإلعجاااز فااي كءراآووااد ذكاار ق (هااا33  ا)باان ساانان الخفاااجي الهلبااي او  -
 ( الفصاهة

الرساالة )فاي كتابيا  ( هاا 9  ا)والمتكلم اللغوي األديب األ اعري ق هر الجرجانيوعبد القا -
وهااو ماان أباارق الااذين كتبااوا ق ووااد ضاامن  نظريتاا  فااي اإلعجاااز(  دالئاال اإلعجاااز)و( ال اافية

 .في هذا العلم 
  :الهجريادس زرن السزالق

 : ومن أ هر علماء هذا القرن في اإلعجاز
 (إهياء علوم الدين)في كتاب  ( ها 4  ا)أبو هامد الغزالي  -

 ( ال فاء)في كتاب  ( ها    ا) ضوالقاضي عيا -

ي أفاااد مان نظريااة الاذو ( هاا9   ا)الزمخ اري جاار اهلل المعتزلااي المفسار اللغاوي األديااب و  -
 ( الك اف)عمليًا من خعل تفسيرل  نزلها واوعاً أاني و الجرجعبد القاهر اإلعجاز عن 

 (المهرر الوجيز في علم التفسير)في تفسيرل ( ها   ا )ابن عوية األندلسي المفسر و  -

 ( .فصل المقال)في كتاب  ( ها 3   ا)وابن ر د األندلسي الفيلسوف  -

                                                           

 . 33/فكرة إعجاز القرآن ق ص( 9 )



  :الهجريالقرن السابع 
  :ومن أ هر علماء هذا القرن في اإلعجاز

  يتاانظر  م اني وواادرجااووااد اختصاار كتااابي الج( هااا 343 ا)الفخاار الاارازي المفساار المااتكلم  -
معالم أصول )و( دراية اإلعجازفي جاز ينهاية اإل)بأسلوب جديد و كل واضح وألف كتب 

 ( نامهصل أفكار المتقدمي)و (الدين

 (  وماا  العلامفت)  افي كتاب( ها3 3 ا)ي اوالسكاك -

 .( منها  البلغاء)  كتابفي ( ها 39 ا)وهازم القرواجني  -

  :الهجريالقرن الثامن 
  :أ هر علماء اإلعجاز في هذا العصر ومن
  (التبيان في إعجاز القرآن) كتاب  في ( ها9 9 ا)الزملكاني  -

 ( جواب أهل العلم واإليمان) في كتاب  ( ها9 9 ا)وابن تيمية  -

 (م وت إلي علم القرآن وعلم البيانالفوائد ال)في كتاب  ( ها  9 ا)وابن ويم الجوزية  -

  (وم التنزيلاالتسهيل لعل)في تفسيرل ( ها  9 ا)وابن جزي الكلبي  -

  (مفرداا غريب القرآن)في تفسيرل ( ها3 9 ا)واألصبهاني  -

  (تفسير القرآن العظيم)في تفسيرل ( ها 99 ا)وابن كثير  -

 . (البرهان في علوم القرآن)في كتاب  ( ها 93 ا)والزرك ي  -
  :الهجريالقرن التاسع 

  :من أ هر علماء اإلعجاز في هذا القرن
 في مقدمت  الم هورة( ها 949ا )ابن خلدون  -

  (اس من تفسير ابن عباسبتنوير المق)في كتاب  (  ها9 9 ا)والفيروز آبادي  -

 . ( ر  المصبا )في كتاب  ( ن التاس ا في القر )والمراك ي  -
  :الهجريالقرن العاشر 

  :من أ هر علماء اإلعجاز في هذا القرن
 ين لفي تفسيرل الموجز كتفسير الجع( اه 34ا )معين الدين ابن صفي الدين  -

  (اإلتقان في علوم القرآن)في كتاب  ( ها  3ا )والسيووي  -

  (مزايا القرآن الكريم إر اد العقل السليم إل )في تفسيرل  (ها  3ا) وأبو السعود  -

ض الساارا  المنياار فااي اإلعانااة علااي معرفااة بعاا)فااي كتاباا  ( هااا399ا)يني بوالخويااب ال اار  -
 . (بنا الهكيم الخبيرمعاني كعم ر 

  :الهجريالقرن الحادي عشر 
 :من أ هر علماء اإلعجاز في هذا القرن



أساااارار )تفسااااير البيضاااااوي   علاااا ت فااااي ها ااااي( اهاااا439 ا)الساااالكوتي الهناااادي البنجااااابي  -
 ( التنزيل

 . (أسرار التنزيل)تفسير البيضاوي   في ها ية عل( اه433 ا) وال هاب الخفاجي  -
 : هجريالالقرن الثاني عشر 

  :من أ هر علماء اإلعجاز في هذا القرن
  المنسوب إلي ( التهرير)في تفسير ( ها    ا)أهمد الكواكبي  -

الفقيار فاي بعاض ماا جااء فاي  ةتهف) في كتاب  ( ها3   ا)و مس الدين مهمد الضرير  -
  (التفسير

 الفتوهاااا اإللهيااة بتوضاايح تفسااير)فااي تفسااير ( هااا 4  ا)وسااليمان باان عماار العجيلااي  -
 . (الجعلين للدوائت الخفية

  :الهجريالقرن الثالث عشر 
  :وممن تكلموا في اإلعجاز في هذا القرن

ي ان فناااا  بياااار الجاماااافاااتح القديااا)فاااي  تفسااايرل ( هاااا4   ا )اإلماااام ال اااوكاني الصااانعاني  -
  (ة والدراية من علم التفسيراالرواي

 ( رو  المعاني)في تفسيرل ( ها94  ا ) يلوسألوا -

  (مفتا  التفاسير)في تفسيرل ( ها......ا )زاد  وأوليا -

 (.فتح البيان في مقاصد القرآن)  اففي مؤل( ها49  ا)وصديت القنوجي البخاري  -
  :الهجريالقرن الرابع عشر وصدر الخامس عشر 

وواااادموا ماااان خااااعل مؤلفاااااتهم ق بالغااااًا بعلاااام إعجاااااز القاااارآن اً اهااااتم العلماااااء المعاصاااارون اهتماماااا
ضافاتهم ومن أ هرهم ما يلياو امعهظاتهم ومن  :تهم وأفكارهم وابتكاراتهم وا 

 (   الجواهر)ونواوي جوهري في تفسيرل  -

 ( لة اللؤلؤ والمرجانأإعجاز القرآن في مس)وعمر الملباري في كتيب   -

ياسة ام والسااااادياااان الغااااد معجاااازاا القاااارآن الكااااريم فااااي العلاااا)ومهمااااود اإلسااااتنبولي فااااي كتاباااا   -
 ( اقامتجواال

 ( معجزة القرآن)ولي ال عراوي في كتاب  ومهمد مت -

 ( مهاسن التأويل)مهمد جمال الدين القاسمي في تفسيرل و  -

  (رسالة التوهيد)ومهمد عبدل في كتاب   -

 ( وبائ  االستبداد)وعبد الرهمن الكواكبي في كتاب   -

 ( المنار)ومهمد ر يد رضا في تفسيرل  -

 ( جاز القرآنمهكم البيان في إع)وعبد اهلل الدهلوي في كتاب   -



 ( إعجاز القرآن) ومصوفي الرافعي في كتاب  -

في ظاعل )و (نم اهد القيامة في القرآ)و( التصوير الفني في القرآن)وسيد ووب في كتب   -
 ( القرآن

 ( مناهل العرفان في علوم القرآن)واني في كتاب  ومهمد الزر  -

 ( ير المراغياتفس)يرل اوأهمد المراغي في تفس -

 ( من روائ  القرآن )في كتاب   مهمد البووي. ود -

 ( النبأ العظيم ) مهمد عبد اهلل دراز في كتاب  . ود -

 (فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلي عصرنا الهاضر)نعيم الهمصي في كتاب  . ود -

  (اإلعجاز البياني في القرآن)وبنا ال اوئ في كتابها  -

 (  مباهث في علوم القرآن)ومصوفي السباعي في كتاب   -

 ( مباهث في إعجاز القرآن)ي كتاب  مصوفي مسلم ف. ود -

 ( إعجاز القرآن المجيد)و( إعجاز القرآن الكريم)ي كتابي  فضل عباس ف. ود -

 ( معجزة القرآن)ونعما صدوي في كتاب   -

 ( مباهث في علوم القرآن)ومناق القوان في كتاب   -

 ( هول إعجاز القرآن)علي العماري في كتاب  . ود -

 ( إعجاز القرآن)في كتاب  ر عبد العزيز أمي. ود -

 ( المعجزة القرآنية اإلعجاز العلمي والغيبي)مهمد هسن هيتو في كتاب  . دو  -

 ( التبياان في علوم القرآن)تاب  ومهمد علي الصابوني في ك -

  ال ( ...إعجاز القرآن الكريم)عصام زهد في كتاب  . ود -

ورال فااي إعجاااز القاارآن كالاادكتور عبااد وماان المعاصاارين ماان كتااب رسااائل ماجسااتير أو دكتاا -
وود نوو ا سنة ( اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم)في الماجستير  ت فرسالق السعم اللو  

 .م في الجامعة األردنية 393 
بقااي متوارثااًا عباار القاارون جاايًع  –كبقيااة العلااوم اإلسااعمية  –ن هااذا العلاام أوبااذلق نلهااظ ( ولااا)

وهسن ق وسعة أفق  قويكتب بقلم  ما يفيض ب  غزارة علم ق دلي بدلولكل يق بعد جيل هت  وصلنا
 .إبداع 

ن كانوا ود بنوا واعتمدوا علي ما ق ن هذا العصر زخر بالمؤلفين في إعجاز القرآنأكما نلهظ  وا 
 .فهم خير خلف لخير سلفق كتب من سلف من إخوانهم العلماء

القااارن الرابااا  والقااارن الخاااامس والقااارن  كاناااا فاااي: إن العصاااور الذهبياااة إلعجااااز القااارآن ثعثاااة
 . واهلل أعلم السابت واألهمية واألفضلية بينها هسب ترتيبها ق المعاصر

 


