
 إعجاز القرآن الكرمي
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 حبثهذا والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد ومن تبع سنته وهدى هبداه إىل يوم الدين ،                 والصـالة  احلمـد هللا      
 وأهدافه جلمع املوضوعاملوضوعخمتصر يف موضوع إعجاز القرآن الكرمي من مادة علوم القرآن ، وقد اخترت هذا               

 فيه واستخدمت فيه نصوص من الكتاب ، وأشكر ريب مثالتأصيلي اهللا تعاىل ، وقد استخدمت املنحى        ليفـيد إنشاء  
  . يل وتقبل اهللا مين ومنهم ومن املسلمني أمجعني توجيهاهتمأساتذيت اإلجالء على 

  :اإلهداء

  .أمجعني واملسلمني ألهلي

   

 :البحث خطة

 .مقدمة :  األول املبحث

 . القرآن الكرمي إعجازتعريف :  األوىل املطلب  

 .عاىل من عند اهللا ت) ص( معجزة حممد القرآن:  الثانية املطلب  

 . اللغوي يف القرآن اإلعجاز:  الثاين املبحث

 . يف القرآن البالغة:  األوىل املطلب  

 . العقل والقلب معاً خماطبة:  الثانية املطلب  

  .القرآنأمثال :  الثالث املطلب  

 . املنتظم للقرآن الكرمي اإليقاع:  الرابع املطلب  

 . التشريعي يف القرآن اإلعجاز:  الثالث املبحث

  .القرآنأحكام :  األوىل املطلب  



 . السابقة األممأخبار :  الثاين املطلب  

 . قبل و بعد نزول القرآن العربحال :  الثانية املطلب  

 . العلمي يف القرآن ازلإلعجمناذج :  الرابع املبحث

 . العلمي للقرآن يف الطب اإلعجازمناذج :  األوىل املطلب  

 . العلمي للقرآن يف علم الكون اإلعجازمناذج :  الثاين طلبامل  

 . العلمي للقرآن يف الكيمياء اإلعجازمناذج :  الثالثة املطلب  

  .اخلامتة:  اخلامس املبحث

  مقدمة : األول املبحث

 : القرآن الكرمي إعجازتعريف :  األول طلبامل

)فَِإذَا قََرأَْناُه فَاتَِّبْع قُْرآَنُه     * ِإنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه     : (  قرأ مرادف للقراءة ، ومنه قوله تعاىل         من:  اللغـة    يف القـرآن 
 ) ١٨:القيامة(

 بأقصر صورة منهاملتحدى إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته       اهللا املرتل على حممد املنقول      هو كالم  : اإلصطالح يف   القرآن 
. 

 إذنفهو) ٨٢:النساء) ( ِفيِه اْخِتالفاً كَِثرياً   لََوَجُدواأَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيِر اللَِّه          : ( تعاىل   قـال         ¨
 .كالم اهللا 

) الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوٍب أَقْفَالَُها     َيَتَدبَُّرونَأَفَال  : (وقال تعاىل   ) ٤من اآلية : املزمل)(ْرآنَ َتْرِتيالً َوَرتِِّل الْقُ : ( تعاىل   وقال    ¨
 . والتدبر فيه عبادة هللا تالوته فكانت  )٢٤:حممد(

 َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنْ كُْنُتْمِمثِْلِه مِّْن    ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتوا ِبُسوَرةٍ        كُْنُتْمَوِإنْ   : (وقـال    ¨
 .  من مثله بسورة حتداهم باإلتيان فقد)٢٣:البقرة) (َصاِدِقَني

ب اليت التحريف الذي حلق بالكتمنفقد تكفل اهللا حبفظه ) ٩:احلجر) ( الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ   َنزَّلَْناِإنَّـا َنْحـُن     (   ¨
 . حماضرات يف علوم القرآن الكرمي للصابوين –سبقت 

اللَُّهفََبَعثَ : ( إىل العجز ، يقال أعجزه الشئ أي فاته ، ومنه قوله تعاىل              والنسبةمـن التعجيز والتثبيط      : اإلعجـاز  



فَأَُواِرَيْيلََتى أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغَراِب         قَالَ َيا وَ   أَِخيِهغُـَراباً َيْبَحـثُ ِفي الْأَْرِض ِلُيِرَيُه كَْيَف ُيَواِري َسْوَءةَ           
 ) ٣١:املائدة) (َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني

 . القاموس احمليط –أي ما أعجز به اخلصم عند التحدي ) ص( النيب معجزة ويقال 

  :من عند اهللا تعاىل) ص( حممد معجزةالقرآن :  الثاين املطلب

 عنواجلنهي القرآن الكرمي الذي عجزت اإلنس       ) ص( تعاىل رسله مبعجزات ، وكانت معجزة نبينا         اهللا أيد   لقـد 
 كَانَ َولَْو َعلَى أَنْ َيأُْتوا ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ ِبِمثِْلِه           َوالِْجنُّقُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت الِْأْنُس     : (اإلتـيان مبثله ، قال تعاىل       

: حتداه باإلتيان بعشر سور من مثله ، قال تعاىل         مثوقد شهد بإعجازه أعدائه ،      ) ٨٨:االسراء) (َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظَِهرياً  
 هود–} نُتْم َصاِدِقَني    مِّن ُدوِن اللِّه ِإن كُ     اْسَتطَْعُتم فَأُْتواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت َواْدُعواْ َمِن         قُلْأَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه    { 
 ِمثِْلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْمِبُسوَرٍةأَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ فَأُْتوا      : ( بسورة من مثله ، قال تعاىل        يأتوا ، مث حتداهم أن      ١٣

وهو مل) ص (صطفىعن طريق املومتثلت املعجزة أيضاً يف وصوله لنا ) ٣٨:يونس) (َصاِدِقَنيِمـْن ُدوِن اللَِّه ِإنْ كُْنُتْم       
 .  قلماً ومل يكتب أو يقرأ ميسك

  

 القرآن يف اللغوي اإلعجاز : الثاين املبحث

 : القرآن يفالبالغة :  األول املطلب

قُْرآناً: ( قال تعاىل ، الكرمي تتمثل يف وجوه كثرية ، أوهلا البالغة ، وكونه فصيحاً بلسان عريب مبني      القرآن معجـزة 
، وقد عجزت العرب رغم فصاحتهم باإلتيان مبثله ملا فيه من حسن) ٢٨:الزمر) ( غَْيَر ِذي ِعَوٍج لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ     َعَرِبّياً

 بليغ ومبنيعريب ودقة التشبيه وحسن ترابط وتسلسل ورغم ذلك كان بلسان             املعاين وبراعة األلفاظ   يفبالغة وقوة   
 بالغته فصحاء قريش وخطباءها ، فإهتموا حممداًوأعجزت ،   ١٩٥ الشعراء   –} ِبٍني  ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُّ  { : ، قال تعاىل    

 ِإنْ ُهَو ِإلَّا ِذكٌْرلَُهَوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي      : ( أنه ليس بشعر ، قال تعاىل        رأوابأنـه شـاعر مث سرعان ما        ) ص(
فَقَالَ ِإنْ َهذَا{ :  فعل الوليد بن املغرية ، فقال تعاىل على لسانه           كمار  ، مث قالوا إنه ساح    ) ٦٩:ّيـس) (َوقُْرآنٌ ُمِبنيٌ 

 كاهناً تارة وتارة إهتموه باجلنون ، قالإنه ، مث قالوا     ٢٥-٢٣ املدثر   –} ِإنْ َهذَا ِإلَّا قَْولُ الَْبَشِر      *  ُيْؤثَُر   ِسْحٌرِإلَّـا   
 الطور – ٍ } ِبِه َرْيَب الَْمُنوِن     نََّتَربَُّصأَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر    * ِبكَاِهٍن َولَا َمْجُنون     َربَِّك   ِبِنْعَمِتفَذَكِّْر فََما أَنَت    { : تعـاىل   

- } الْأَوَِّلَنيِإذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري       { :  األولني ، قال تعاىل      أساطري ، ومـنهم من قال إنه يقول         ٣٠-٢٩
 اهللا وعرفوا أنه احلق ولكن الكرب وإتباععندهم وقد إستيقنت أنفسهم بأنه من        ، كل هذا بكفرهم وعناد     ١٥القلم  

 . منعهم من قبوله الناساآلباء واخلوف على اجلاه واملكان بني 

 : والقلب معاً العقلخماطبة :  الثاين املطلب



 ورمحةللقلوباهللا شفاء  أنه خياطب العقل والقلب معاً ، فتجد له وقعاً على كليهما ، وجعله  القرآن معجزات ومن
لِّلُْمْؤِمِنَني مِّن رَّبِّكُْم َوِشفَاء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ          مَّْوِعظَةٌَيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءْتكُم      { : ونور ، قال تعاىل     

:االسراء) (لُْمْؤِمِنَني َوال َيِزيُد الظَّاِلِمَني ِإلَّا َخَساراً      َوَرْحَمةٌ لِ  ِشفَاٌءَوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو      : ( ، وقال    ٥٧ يونس   -} 
 واألرض وإمعان النظركالسماوات، كمـا أن معظم القرآن إمنا خياطب العقل وحيثه على التفكر يف خلق اهللا                ) ٨٢

لَْم َينظُُرواْ ِفي َملَكُوِتأََو{ :  اإلميان باهللا ، قال تعاىل إىليف الكون ويف األنفس واآلفاق وجعل ذلك وسيلة للوصول      
-}  اقَْتَرَب أََجلُُهْم فَِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ قَِد َواَألْرِض َوَما َخلََق اللُّه ِمن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَن َيكُونَ       السَّـَماَواتِ 

 كماللمؤمنني هداية وتبشري     وقد جعله اهللا تعاىل مصدراً لتثبيت النفس وعوهنا على الصرب ومصدر           ، ١٨٥األعراف  
 الْقُُدِس ِمن رَّبَِّك ِبالَْحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنواْ َوُهًدىُروُحقُلْ َنزَّلَُه   { : ، قال تعاىل    ) ص(ثبـت به اهللا تعاىل فؤاد النيب        

الَِّذيَن آَمُنواْ{ : ىل   تعا قال ، كما جعله مصدر راحة وإطمئنان للمؤمن ،          ١٠٢ النحل   –}  ِللُْمْسـِلِمَني    َوُبْشـَرى 
مولعة ، وكم أسعد هذا القرآن قلوباً        ٢٨ الرعد   -}  اللِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب     ِبِذكِْرَوَتطَْمـِئنُّ قُلُوُبُهـم ِبِذكِْر اللِّه أَالَ        

وح على القلب والر   وسالماًومشـتاقة للـرمحن ومتعطشة للقاءه ، فتجد كالمه تعاىل خري دواء وسكن يرتل برداً                
 إمنا يفهمه ويشعر به املؤمن كامل اإلميان الذي يتوقوهذافتسعد النفس بترتيله فما أعظمها نعمة هي نعمة القرآن ،           

 .للقاء الرفيق األعلى 

  :القرآنأمثال :  الثالث املطلب

 املغلقةهاناألذ ووسائله للوصول إىل العقول واألفهام ضرب األمثال اليت تقرب املعاين وتفتح             القرآن إعجاز   ومـن 
 قالت بنو إسرائيل قلوبنا غلف ، بل منكماوالعقـول احلائرة فتقنع كل إنسان يريد أن يصل إىل احلقيقة ومل يقل              

: يف القرآن واضحة كوضوح الشمس يف وسط النهار ، قال تعاىل             احلقيقةيريد احلق ومل يعاند ويكابر البد وأن جيد         
، أما املعاندين الذين عرفوا احلق) ٢٧:الزمر) (َيَتذَكَُّرونَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثٍَل لََعلَُّهْم        ِللنَّاِس ِفي َهذَ   َضـَرْبَنا َولَقَـْد   (

 َمثٍَل َولَِئْن ِجئَْتُهْم ِبآَيٍة لََيقُولَنَّكُلَِّولَقَْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن        : ( به قال عنهم     وكفرواواسـتكربوا عليه    
: عليها ، قال تعاىل      وتكربوا، ورغم بيان األمثال جادل فيها الكفار        ) ٥٨:الروم) ( ِإلَّا ُمْبِطلُونَ  أَْنُتْميَن كَفَُروا ِإنْ    الَِّذ
 ) .٥٤:الكهف) ( كُلِّ َمثٍَل َوكَانَ الِْأْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدالًِمْنَولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاِس (

 : املنتظم للقرآن الكرمي اإليقاع:  الرابع لباملط

 بالشعرومرة أيضاً اإليقاع املنتظم للقرآن الذي جعل كفار قريش يتهمون حممداً بالسحر مرة              القرآن إعجاز   ومـن 
، ومن ذلك ما) ٧٦:يونس()  قَالُوا ِإنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمِبنيٌ     ِعْنِدَنافَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن     : (ومـرة بالكهانة ، قال تعاىل       

 مزامري داود ، ولنتلومن نقرأ سورة القمر مثالً ، فلنقرأ معاً سورة القمر ولنستمع لروعة البيان ومزمار               عندمانسمعه  
 عن اإلتيان بكالم كهذا ، كما يعجز عبدوغريهمسـورة الرمحن ونستمع ملا يعجز املتنبئ وأيب فراس وأمحد شوقي            

 الفسقة عن أن يأتوا مبا يف القرآن من روعة وإنسجام ، إن هؤالءمند توفيق وغريهم    احللـيم وأم كلـثوم وولـي      
 يتلفظونوما حملرومون من مساع مثل هذا ويا لضياعهم وغرورهم مبا هم فيه من باطل ومعصية                وأشباههماملذكورين  

الني مضلني ، أما كالم اهللا من ض  هلمبـه مـن سخافة ألفاظ ومساجة أحلان وهوي زائغ وما يتبعهم إال الغاوون فيا                
أليب موسى عندما إستمع لتالوته بأنه أويت مزماراً من) ص( وقال   ،تعـاىل فال يأتيه الباطل وال خيلق من كثرة الرد           



 أَْسَتِمُع لَْو َرأَْيَتِنى َوأََنا   «:  أَِبى ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َألِبى ُموَسى              َعـنْ مـزامري داوود ،     
فضائل ، ويكفي هذا احلديث يف       ١٨٨٨البخاري  -»  ِمْن َمَزاِمِري آِل َداُوَد      ِمْزَماًراِلِقـَراَءِتَك الْـَباِرَحةَ لَقَْد أُوِتيَت       

: يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف األحاديث، فدخلت على علي فقلتمررت:  احلارث األعور قال عن: القـرآن   
 اهللا صلى اهللارسولأما إين مسعت    : نعم، قال : أو قد فعلوها؟ قلت   : ترى الناس قد خاضوا قال     أال   املؤمننييـا أمري    

كتاب اهللا فيه نبأ من قبلكم، وخرب ما:  قال اهللا؟ما املخرج منها يا رسول      : إهنا ستكون فتنة قلت   : عليه وسلم يقول  
هللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله من تركه من جبار قصمه ا      باهلزل،بعدكـم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس         

 تلتبس بهوال املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء               اهللاهللا، وهـو حـبل      
 هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىتعجائبه،األلسـنة، وال تشبع منه العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال تنقضي              

من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل،. } فآمنا به  الرشدا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل       إن{: قالوا
 .٢٨٣١ الترمذي سنن .خذها إليك يا أعور.  الصراط املستقيمإىلومن دعا إليه هدى 

 القرآن يف التشريعي اإلعجاز : الثالث املبحث

  :القرآنأحكام :  األول املطلب

 ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْناأَْرَسلَْنالَقَْد  : ( ابن القيم ، قال تعاىل       –له بالبينات ليقوم الناس بالقسط       رس اهللا أرسـل    لقـد 
 أفضل الكتب املرتلة علىهو، وكان القرآن    ) ٢٥من اآلية : احلديد)( ِلَيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْسطِ   َوالِْميَزانََمَعُهـُم الِْكَتاَب    
 والباطل ، وشرع فيه لعباده ما تقوم به حياهتم ويصلح بهاحلقله اهللا تفصيالً لكل شئ ، وفرقاناً بني         اإلطـالق ، أنز   

، وجعله تذكرة ملن) ١:الفرقان) (َنِذيراًَتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني         : (معادهم ، قال تعاىل     
من اآلية: ّق)(فَذَكِّْر ِبالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد: ( ، قال تعاىل شهيدقلب أو ألقى السمع وهو خياف وعيده وكان له  

 وغريها مماواملواريث وبـه بـيان لألحكام العامة اليت يقوم هبا أمر األمة وأحكام احلدود والديات واألسرة                 ،) ٤٥
)ِللُْمْسِلِمَني ِتْبَياناً ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً َوُبْشَرى        الِْكَتاَبْيَك  َوَنزَّلَْنا َعلَ : (يسـتقيم بـه أمـر األمة ، قال تعاىل           

 ولقد رأينا كيف كانت األمة اإلسالميةوخريها، فجاءت أحكامه كلها ملا فيه صالح األمة         ) ٨٩من اآلية   : النحل(
 األمة اإلسالمية حينها يف قمة قوهتا وأمنها فيها شرع اهللا تعاىل فكانت     يطبقيف عهد الصحابة والتابعني عندما كان       

 إستقرار ، كل هذاوعدم ورخائها ، أليس هذا خبري مما فيه األمة اليوم من ضياع وضعف وعدم أمن                وإسـتقرارها 
 اإلنس من قوانني وضعية ففسد النظامشياطنيألهنـا رمـت أحكام القرآن وأخذت بأحكام الشيطان وما شرعه            

 .فسبحان الذي أرسل لنا القرآن رمحة للعاملني ..  من فسادوغريهالسرقة والزنا واخلمر وضاع األمن وإنتشرت ا

 : السابقة األممأخبار :  الثاين املطلب

 أَْحَسَنَعلَْيَكَنْحُن َنقُصُّ { :  أيضاً قصص القرآن اليت هي أحسن القصص ، قال تعاىل            القـرآن  معجـزات    ومـن 
 ، وكانت من معجزات٣ يوسف   –}  ِمن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني      كُنَتَك َهـذَا الْقُْرآنَ َوِإن     الْقََصـِص ِبَما أَْوَحْيَنا ِإلَيْ    

وسليمان أخرب بأحداث كانت قبل آالف السنني كقصة نوح وقصة موسى وفرعون وقصة بلقيس             ألنه) ص(الـنيب   
 وقومه وقصة يعقوب وابنائهشعيبقصة  وقصة يوسف وامرأة العزيز وقصة إبراهيم وأبيه وقومه وقصة صاحل وناقته و           



ِإنَّ َهذَا: ( ، ومنها قصص بين اسرائيل ، قال تعاىل          السابقةوغريها من قصص القرآن اليت أخربت عن أحوال األمم          
 ) ٧٦:النمل) ( َبِني ِإْسرائيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونََعلَىالْقُْرآنَ َيقُصُّ 

 : قبل و بعد نزول القرآن العرب حال:  الثالث املطلب

 إختارهمحيث بعد اإلسالم وأصبحوا أمة علم وقوة وسلطان ورفعهم اإلسالم إىل أعلى املنازل              العرب حال   تبدلت
 خري مبلغني وتوسعت رقعة الدولةوكانوااهللا مـن بـني األمم ليكونوا محلة اإلسالم إىل العامل فنالوا ذلك الشرف               

 وحكموا العامل وأعزهم اهللا بنوره نور اإلسالم وأصبحواوقيصرقصور كسرى   ) ص(نيب  اإلسـالمية حىت فتحت لل    
 أُمَّةً َوَسطاًَجَعلَْناكُْمَوكَذَِلَك  : ( اهللا شرف أن يكونوا شهداء على الناس ، قال تعاىل            أناهلمقـادة العامل ويف اآلخرة      

 ِإلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَِّبُعَعلَْيَهالَْيكُْم َشِهيداً َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت         عَ الرَُّسولُِلـَتكُوُنوا ُشـَهَداَء َعلَـى النَّاِس َوَيكُونَ         
ْم ِإنَّ اللََّه اللَُّه ِلُيِضيَع ِإَمياَنكُ   كَانَ َوِإنْ كَاَنْت لَكَِبَريةً ِإلَّا َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما           َعِقَبْيِهالرَُّسـولَ ِممَّـْن َيْنقَِلُب َعلَى       

 ) ١٤٣:البقرة) (ِبالنَّاِس لََرُؤوٌف َرِحيٌم

  

 القرآن يف العلمي اإلعجاز : الرابع املبحث

 أوجهاالعلمية يف القـرآن من املواضيع اليت بدأ إنتشارها مؤخراً بصورة كبرية وبلغت البحوث           العـلمي  اإلعجـاز 
 وال يزال املزيد يكتشف خاصةالزمانربعة عشر قرن من     وأكتشفت كثري من احلقائق اليت حتدث عنها القرآن قبل أ         

 احليوان والنبات وآيات ال حد هلا بينها اهللا تعاىل يف القرآنوعلميف جمال الفلك وعلم األجنة والتشريح واجليولوجيا        
 الْآفَاِق َوِفي أَْنفُِسِهْم َحتَّىيِفَسُنِريِهْم آَياِتَنا   : ( من عند اهللا وأن اهللا هو احلق املبني ، قال تعاىل             احلقتكفي لتبيني أنه    

 قلوب العباد عن تدبرعمت، ولكن   ) ٥٣:فصلت) ( َيكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ       أََولَْمَيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ     
)َدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوٍب أَقْفَالَُها     أَفَال َيتَ : ( تعاىل   قالالقـرآن وفهم ما فيه مبا ران عليها من الذنوب واملعاصي ،             

 .، وهذا املوضوع كبري جداً لذا سنكتفي بتوضيح مثال لكل علم ) ٢٤:حممد(

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف الطب منمناذج :  األول املطلب

 بهالذياجللد فقط هو     يعتقدون أن إحساس األمل ميكن من أي مكان ولكن مؤخراً اكتشف أن              الناس كان   قدميـاً 
 أن أعصاب اإلحساسووجدوامـناطق اإلحسـاس حيث وجدوا بالنظر حتت اجملهر أن األعصاب تتركز يف اجللد               

 بالضغط ومنها ما حيس باحلرارة ومنها ما حيسحيسمنها ما حيس باللمس ومنها ما       : مـتعددة وأهنـا أنواع خمتلفة       
 والربودة ال توجد إال يف اجللد فقط وعليه إذا دخل الكافر النار يومباحلرارةبالربودة ووجدوا أن أعصاب اإلحساس      

 الَِّذيَن كَفَُرواْ ِبآَياِتَنا َسْوَفِإنَّ: (  وأكلـت النار جلده يبدله اهللا جلداً ليصري العذاب مستمر ، قال تعاىل               القـيامة 
٥٦: النساء  )  اللَّه كَانَ َعِزيًزا َحِكيًما      ِإنَّوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُواْ الَْعذَاَب      ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُ   َنِضَجْتُنْصِليِهْم َناًرا كُلََّما    
 تشرحيياوجدوا وملاذا هنا قطع امعاءهم ؟ ألهنم ١٥: حممد)  َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم    َماءَوُسقُوا  : ( وأمـا قوله تعاىل     

 األمعاء فإذا قطعت األمعاء ونزلت يفتتقطعلربودة باألمعاء وإمنا    أنـه ال يوجد أبدا أعصاب لإلحساس باحلرارة أو ا         



 اليت عندما ترتل مادة غذائية إىل األحشاء عندئذ حيس املريض كأنهاآلالماألحشـاء فإنه من أشد أنواع اآلالم تلك         
ال يكون إال وصفا فوصف القرآن ما يكون يف اجللد ووصف ما يكون هنا باملعدة واألمعاء وكان               باخلناجريطعـن   

–للشيخ عبد اجمليد الزنداين      " اإلميانالعلم طريق    "-مـن عـند من يعلم سر تركيب اجللد وسر تركيب األمعاء             
 .بتصرف 

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف علم الكون منمناذج :  الثاين املطلب

١٢ والشمسترا يف الثانية     كيلوم ١٥ كيلو مترا يف الثانية والواحدة واألرض        ١٨ يسري بسرعة    القمـر  أن   وجـدوا 
َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتقَرٍّ لََّها ذَِلَك ( تعاىلالشمس جتري واألرض جتري والقمر جيري قال اهللا         .. كيلومترا يف الثانية    

لَا الشَّْمُس َينَبِغي لََها أَن ُتْدِرَك الْقََمَر َولَا*  الْقَِدِميَوالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمَناِزلَ َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن        * الَْعِليِمَتقِْديـُر الَْعِزيِز    
 ال يدرك حممدا ما معىن هذا ؟وعلّيعلّي جيري وحممد يسري مبنازل      )  النََّهاِر َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ       َسـاِبقُ اللَّـْيلُ   

َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتقَرٍّ لََّها: ( قول   حممدا الذي جيري اهللا ي     يدركمعناه أن علّيا جيري وحممد جيري ولكن علّيا ال          
 تدركهالالقمر قبلها وهي جتري و    ..  ال ؟    أميكون القمر قبلها    ) لَا الشَّْمُس َينَبِغي لََها أَن ُتْدِرَك الْقََمَر         : ( قالمث  ) 

 فمهما جرت كيلومترا ١٢ كيلو مترا والشمس     ١٥ واألرض   كيلومترا ١٨وجتـري وال تدركـه ألن سرعة القمر         
 ولكن ما الذي جيعل القمر حيافظ على منازله ؟ وكان من املمكن أن ميشي ويتركهاالقمرالشـمس فإهنا ال تدرك      

 يبقى حمافظاحىت أن القمر جيري يف تعرج يلف وال جيري يف خط مستقيم هكذا ولكنه جري هبذا الشكل                  ؟وجدوا
النجوم جتري لو اختلف تقدير ، األرض، الشمس  ، ر  عـلى مـنازله ومواقعـه تـأملوا فقط يف هذه احلركة القم            

وجيئ بعد سنة من!  ؟ نقول واهللا تأخرت عنا عشرين مرحلة         الشمسأين  : كان اليوم الثاين يأيت فنقول      .. سرعاهتا
يسبح) َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ     ( من أجرى كل كوكب ؟      ..! واهللا ضاعت    : نقولأيـن الشـمس ؟      : يقـول   
هل هذا تقدير أم ! العليمعلى مداره وحيافظ على سرعته وحيافظ على موقعه صنع من ؟ ذلك تقدير العزيز                وحيافظ

من قادر سبحانه.. هذا التقدير من قوّي     ..  مريد   إرادةال إن التقدير يكون من      .. ال ؟ وهل يكون التقدير صدفة ؟        
 يف مكانــــهوأجــــراهوتعــــاىل وضــــع كــــل شــــئ يف مكانــــه     

 للشيخ عبد اجمليد الزنداىن" األميان وغدا عصر  " -

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف الكيمياء منمناذج :  الثالث املطلب

 علماء وكالةأشهرالدكتور استروخ وهو من     ..  العامل يف مؤمترات اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي         علماء أشهر   قال
ولكن املعدن الوحيد..  األرض وأحباثا معملية     معادنعلى  لقد أجرينا أحباثا كثرية     : قال  .. ناسا األمريكية للفضاء    

إن االلكترونات والنيترونات يف ذرة احلديد لكي..  احلديد هلا تكوين مميز      قدرات.. الذي حيري العلماء هو احلديد      
 فال ميكنولذلك .. الشمسية حمتاجة إىل طاقة هائلة تبلغ أربع مرات جمموع الطاقة املوجودة يف جمموعتنا              فهيتتحد  

: ( وفد إىل األرض ومل يتكون فيها قال تعاىل          غريبوالبد أنه عنصر    .. أن يكـون احلديد قد تكون على األرض         
سورة احلديد) َعِزيٌز   ِبالَْغْيِب ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ      َوُرُسلَُه َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعلََم اللَُّه َمن َينُصُرُه         َبأٌْسَوأَنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه    

 :٢٥ 
 لفضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي"  املادية على وجود اهللا األدلة " -



 اخلامتة

 وينذر به قوماًمؤمنني فإن القرآن الكرمي كالم اهللا الذي أنزله للعاملني رمحة ويشف به صدور قوم               األمر خالصة   ويف
 الفرد واجملتمع ويضبط به مجاح الشهوات واألهواءحياةكامل ينظم   لداً ، فيه دستور كامل للدولة اإلسالمية ومنهج         

 تعمه الرمحة والتكافل ، وال يزال القرآن ميدنا بأنواع من العلوم ويفجر لنامنظمويصـنع من اإلنسانية جمتمع طاهر       
ىل جنات النعيم املقيم إ ويقودنا املعرفة وحيي عقولنا بإثارة الفكر ، وفوق كل هذا نور يهدينا إىل سواء السبيل                كنوز

يا ربنا إنك للدعاء مسيع..  ممن قرأه فوعاه وحفظه وعمل به        واجعلنافالـلهم اهدنا به واجعله حجة لنا ال علينا          .. 
  . نبينا وحبيبنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم واحلمد هللا رب العاملني علىجميب ، وصلى اهللا 

 اهللا حبمد مت

  :املراجع

 . الكرمي لقرآنا   

 .حممد سامل / للدكتور صالح الصاوي والدكتور/  يف علوم القرآن حماضرات   

 .فصل العني  / الزايباب /  احمليط القاموس   

 . القرآن والسنة يف موقع اإلعجاز العلمي – عبد اجمليد الزنداىن للشيخ" وغدا عصر األميان "    

  .والسنة موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن –لفضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي "  اهللا وجودعلى األدلة املادية "    

 . البخاري صحيح   

 . الترمذي سنن   

 إعجاز القرآن الكرمي
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 حبثهذاإىل يوم الدين ،      والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد ومن تبع سنته وهدى هبداه             والصـالة  احلمـد هللا      
 وأهدافه جلمع املوضوعاملوضوعخمتصر يف موضوع إعجاز القرآن الكرمي من مادة علوم القرآن ، وقد اخترت هذا               

 فيه واستخدمت فيه نصوص من الكتاب ، وأشكر ريب مثالتأصيليليفـيد إنشاء اهللا تعاىل ، وقد استخدمت املنحى          



  . وتقبل اهللا مين ومنهم ومن املسلمني أمجعني  يلتوجيهاهتمأساتذيت اإلجالء على 

  :اإلهداء

  .أمجعني واملسلمني ألهلي

   

 :البحث خطة

 .مقدمة :  األول املبحث

 . القرآن الكرمي إعجازتعريف :  األوىل املطلب  

 .من عند اهللا تعاىل ) ص( معجزة حممد القرآن:  الثانية املطلب  

 . اللغوي يف القرآن اإلعجاز:  الثاين املبحث

 . يف القرآن البالغة:  األوىل املطلب  

 . العقل والقلب معاً خماطبة:  الثانية املطلب  

  .القرآنأمثال :  الثالث املطلب  

 . املنتظم للقرآن الكرمي اإليقاع:  الرابع املطلب  

 . التشريعي يف القرآن اإلعجاز:  الثالث املبحث

  .القرآنأحكام :  األوىل املطلب  

 . السابقة األممأخبار :  الثاين املطلب  

 . قبل و بعد نزول القرآن العربحال :  الثانية املطلب  

 . العلمي يف القرآن لإلعجازمناذج :  الرابع املبحث

 . العلمي للقرآن يف الطب اإلعجازمناذج : وىل  األاملطلب  



 . العلمي للقرآن يف علم الكون اإلعجازمناذج :  الثاين املطلب  

 . العلمي للقرآن يف الكيمياء اإلعجازمناذج :  الثالثة املطلب  

  .اخلامتة:  اخلامس املبحث

  مقدمة : األول املبحث

 : القرآن الكرمي إعجازتعريف :  األول املطلب

)فَِإذَا قََرأَْناُه فَاتَِّبْع قُْرآَنُه     * َعُه َوقُْرآَنُه   ِإنَّ َعلَْيَنا َجمْ  : (  قرأ مرادف للقراءة ، ومنه قوله تعاىل         من:  اللغـة    يف القـرآن 
 ) ١٨:القيامة(

 بأقصر صورة منهاملتحدى اهللا املرتل على حممد املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته            هو كالم  : اإلصطالح يف   القرآن 
. 

 إذنفهو) ٨٢:النساء) ( ِفيِه اْخِتالفاً كَِثرياً   لََوَجُدواانَ ِمْن ِعْنِد غَْيِر اللَِّه       الْقُْرآنَ َولَْو كَ   بَُّرونَأَفَال َيَتدَ : ( تعاىل   قـال         ¨
 .كالم اهللا 

) الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوٍب أَقْفَالَُها     َيَتَدبَُّرونَأَفَال  : (وقال تعاىل   ) ٤من اآلية : املزمل)(َوَرتِِّل الْقُْرآنَ َتْرِتيالً  : ( تعاىل   وقال    ¨
 . والتدبر فيه عبادة هللا تالوته فكانت  )٢٤:دحمم(

 َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنْ كُْنُتْمِمثِْلِه ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتوا ِبُسوَرٍة مِّْن           كُْنُتْمَوِإنْ   : (وقـال    ¨
 .  من مثله بسورة حتداهم باإلتيان فقد)٢٣:البقرة) (َصاِدِقَني

 التحريف الذي حلق بالكتب اليتمنفقد تكفل اهللا حبفظه ) ٩:احلجر) ( الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ   َنزَّلَْناِإنَّـا َنْحـُن     (   ¨
 . حماضرات يف علوم القرآن الكرمي للصابوين –سبقت 

اللَُّهفََبَعثَ : ( أي فاته ، ومنه قوله تعاىل         إىل العجز ، يقال أعجزه الشئ      والنسبةمـن التعجيز والتثبيط      : اإلعجـاز  
فَأَُواِرَي قَالَ َيا َوْيلََتى أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغَراِب           أَِخيِهغُـَراباً َيْبَحـثُ ِفي الْأَْرِض ِلُيِرَيُه كَْيَف ُيَواِري َسْوَءةَ           

 ) ٣١:ةاملائد) (َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني

 . القاموس احمليط –أي ما أعجز به اخلصم عند التحدي ) ص( النيب معجزة ويقال 

 :من عند اهللا تعاىل ) ص( حممد معجزةالقرآن :  الثاين املطلب

 عنواجلنهي القرآن الكرمي الذي عجزت اإلنس       ) ص( تعاىل رسله مبعجزات ، وكانت معجزة نبينا         اهللا أيد   لقـد 



 كَانََولَْو َعلَى أَنْ َيأُْتوا ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ ِبِمثِْلِه           َوالِْجنُّقُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت الِْأْنُس     : (تعاىل  اإلتـيان مبثله ، قال      
: حتداه باإلتيان بعشر سور من مثله ، قال تعاىل         مثوقد شهد بإعجازه أعدائه ،      ) ٨٨:االسراء) (َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظَِهرياً  

 هود–}  مِّن ُدوِن اللِّه ِإن كُنُتْم َصاِدِقَني        اْسَتطَْعُتم فَأُْتواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت َواْدُعواْ َمِن         قُلْأَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه    { 
 ِمثِْلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْمُسوَرٍةِبأَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ فَأُْتوا      : ( بسورة من مثله ، قال تعاىل        يأتوا ، مث حتداهم أن      ١٣

وهو مل) ص (صطفىومتثلت املعجزة أيضاً يف وصوله لنا عن طريق امل) ٣٨:يونس) (َصاِدِقَنيِمـْن ُدوِن اللَِّه ِإنْ كُْنُتْم       
 .  قلماً ومل يكتب أو يقرأ ميسك

  

 القرآن يف اللغوي اإلعجاز : الثاين املبحث

 : القرآن يفغة البال:  األول املطلب

قُْرآناً: ( قال تعاىل ، الكرمي تتمثل يف وجوه كثرية ، أوهلا البالغة ، وكونه فصيحاً بلسان عريب مبني      القرآن معجـزة 
، وقد عجزت العرب رغم فصاحتهم باإلتيان مبثله ملا فيه من حسن) ٢٨:الزمر) (َعَرِبّياً غَْيَر ِذي ِعَوٍج لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ     

 بليغ ومبنيعريب ودقة التشبيه وحسن ترابط وتسلسل ورغم ذلك كان بلسان             املعاين وبراعة األلفاظ   يفقوة  بالغة و 
 بالغته فصحاء قريش وخطباءها ، فإهتموا حممداًوأعجزت ،   ١٩٥ الشعراء   –} ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبٍني    { : ، قال تعاىل    

 ِإنْ ُهَو ِإلَّا ِذكٌْرلَُهَوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي      : ( قال تعاىل     أنه ليس بشعر ،    رأوابأنـه شـاعر مث سرعان ما        ) ص(
فَقَالَ ِإنْ َهذَا{ :  فعل الوليد بن املغرية ، فقال تعاىل على لسانه           كما، مث قالوا إنه ساحر      ) ٦٩:ّيـس) (َوقُْرآنٌ ُمِبنيٌ 

 كاهناً تارة وتارة إهتموه باجلنون ، قالإنه ، مث قالوا     ٢٥-٢٣ املدثر   –} لُ الَْبَشِر   ِإنْ َهذَا ِإلَّا قَوْ   *  ُيْؤثَُر   ِسْحٌرِإلَّـا   
 الطور – ٍ } ِبِه َرْيَب الَْمُنوِن     نََّتَربَُّصأَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر    *  َربَِّك ِبكَاِهٍن َولَا َمْجُنون      ِبِنْعَمِتفَذَكِّْر فََما أَنَت    { : تعـاىل   

- } الْأَوَِّلَنيِإذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري       { :  األولني ، قال تعاىل      أساطري يقول    ، ومـنهم من قال إنه      ٣٠-٢٩
 اهللا وعرفوا أنه احلق ولكن الكرب وإتباععند ، كل هذا بكفرهم وعنادهم وقد إستيقنت أنفسهم بأنه من            ١٥القلم  

 .من قبوله  منعهم الناساآلباء واخلوف على اجلاه واملكان بني 

 : والقلب معاً العقلخماطبة :  الثاين املطلب

 ورمحةللقلوب أنه خياطب العقل والقلب معاً ، فتجد له وقعاً على كليهما ، وجعله اهللا شفاء  القرآن معجزات ومن
لِّلُْمْؤِمِنَنيَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ       مِّن رَّبِّكُْم َوِشفَاء لِّ    مَّْوِعظَةٌَيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءْتكُم      { : ونور ، قال تعاىل     

:االسراء) ( َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمِنَني َوال َيِزيُد الظَّاِلِمَني ِإلَّا َخَساراً       ِشفَاٌءَوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو      : ( ، وقال    ٥٧ يونس   -} 
 واألرض وإمعان النظركالسماواتتفكر يف خلق اهللا     ، كمـا أن معظم القرآن إمنا خياطب العقل وحيثه على ال           ) ٨٢

أََولَْم َينظُُرواْ ِفي َملَكُوِت{ :  اإلميان باهللا ، قال تعاىل إىليف الكون ويف األنفس واآلفاق وجعل ذلك وسيلة للوصول      
-} َرَب أََجلُُهْم فَِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ  اقَْتقَِد َواَألْرِض َوَما َخلََق اللُّه ِمن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَن َيكُونَ       السَّـَماَواتِ 

 كماللمؤمنني وقد جعله اهللا تعاىل مصدراً لتثبيت النفس وعوهنا على الصرب ومصدر هداية وتبشري               ، ١٨٥األعراف  
الَْحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنواْ َوُهًدى الْقُُدِس ِمن رَّبَِّك بِ    ُروُحقُلْ َنزَّلَُه   { : ، قال تعاىل    ) ص(ثبـت به اهللا تعاىل فؤاد النيب        



الَِّذيَن آَمُنواْ{ :  تعاىل   قال ، كما جعله مصدر راحة وإطمئنان للمؤمن ،          ١٠٢ النحل   –}  ِللُْمْسـِلِمَني    َوُبْشـَرى 
مولعة ، وكم أسعد هذا القرآن قلوباً        ٢٨  الرعد -}  اللِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب     ِبِذكِْرَوَتطَْمـِئنُّ قُلُوُبُهـم ِبِذكِْر اللِّه أَالَ        

 على القلب والروحوسالماًومشـتاقة للـرمحن ومتعطشة للقاءه ، فتجد كالمه تعاىل خري دواء وسكن يرتل برداً                
 إمنا يفهمه ويشعر به املؤمن كامل اإلميان الذي يتوقوهذافتسعد النفس بترتيله فما أعظمها نعمة هي نعمة القرآن ،           

 .يق األعلى  الرفاءللق

  :القرآنأمثال :  الثالث املطلب

 املغلقةاألذهان ووسائله للوصول إىل العقول واألفهام ضرب األمثال اليت تقرب املعاين وتفتح             القرآن إعجاز   ومـن 
 قالت بنو إسرائيل قلوبنا غلف ، بل منكماوالعقـول احلائرة فتقنع كل إنسان يريد أن يصل إىل احلقيقة ومل يقل              

: يف القرآن واضحة كوضوح الشمس يف وسط النهار ، قال تعاىل             احلقيقةحلق ومل يعاند ويكابر البد وأن جيد        يريد ا 
، أما املعاندين الذين عرفوا احلق) ٢٧:الزمر) (َيَتذَكَُّرونَ ِللنَّاِس ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثٍَل لََعلَُّهْم          َضـَرْبَنا َولَقَـْد   (

 َمثٍَل َولَِئْن ِجئَْتُهْم ِبآَيٍة لََيقُولَنَّكُلَِّولَقَْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن        : ( به قال عنهم     فرواوكواسـتكربوا عليه    
: عليها ، قال تعاىل      وتكربوا، ورغم بيان األمثال جادل فيها الكفار        ) ٥٨:الروم) ( ِإلَّا ُمْبِطلُونَ  أَْنُتْمالَِّذيَن كَفَُروا ِإنْ    

 ) .٥٤:الكهف) ( كُلِّ َمثٍَل َوكَانَ الِْأْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدالًِمْنَولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاِس (

 : املنتظم للقرآن الكرمي اإليقاع:  الرابع املطلب

 بالشعرومرة بالسحر مرة     أيضاً اإليقاع املنتظم للقرآن الذي جعل كفار قريش يتهمون حممداً          القرآن إعجاز   ومـن 
، ومن ذلك ما) ٧٦:يونس) ( قَالُوا ِإنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمِبنيٌ     ِعْنِدَنافَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن     : (ومـرة بالكهانة ، قال تعاىل       

اود ، ولنتلو مزامري د  من نقرأ سورة القمر مثالً ، فلنقرأ معاً سورة القمر ولنستمع لروعة البيان ومزمار               عندمانسمعه  
 عن اإلتيان بكالم كهذا ، كما يعجز عبدوغريهمسـورة الرمحن ونستمع ملا يعجز املتنبئ وأيب فراس وأمحد شوقي            

 الفسقة عن أن يأتوا مبا يف القرآن من روعة وإنسجام ، إن هؤالءمناحللـيم وأم كلـثوم وولـيد توفيق وغريهم          
 يتلفظونوما ويا لضياعهم وغرورهم مبا هم فيه من باطل ومعصية            حملرومون من مساع مثل هذا     وأشباههماملذكورين  

 من ضالني مضلني ، أما كالم اهللاهلمبـه مـن سخافة ألفاظ ومساجة أحلان وهوي زائغ وما يتبعهم إال الغاوون فيا                
 مزماراً منأليب موسى عندما إستمع لتالوته بأنه أويت      ) ص( وقال   ،تعـاىل فال يأتيه الباطل وال خيلق من كثرة الرد           

 لَْو َرأَْيَتِنى َوأََنا أَْسَتِمُع«:  أَِبى ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َألِبى ُموَسى              َعـنْ مـزامري داوود ،     
فضائل احلديث يف     ، ويكفي هذا   ١٨٨٨البخاري  -»  ِمْن َمَزاِمِري آِل َداُوَد      ِمْزَماًراِلِقـَراَءِتَك الْـَباِرَحةَ لَقَْد أُوِتيَت       

: يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف األحاديث، فدخلت على علي فقلتمررت:  احلارث األعور قال عن: القـرآن   
 اهللا صلى اهللارسولأما إين مسعت    : نعم، قال : أو قد فعلوها؟ قلت   :  أال ترى الناس قد خاضوا قال      املؤمننييـا أمري    

كتاب اهللا فيه نبأ من قبلكم، وخرب ما:  قال اهللا؟ ما املخرج منها يا رسول       :إهنا ستكون فتنة قلت   : عليه وسلم يقول  
 من تركه من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضلهباهلزل،بعدكـم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس         

 تلتبس بهوالهواء   املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األ             اهللاهللا، وهـو حـبل      
 هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىتعجائبه،األلسـنة، وال تشبع منه العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال تنقضي              



من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل،. } فآمنا به  الرشدإنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل       {: قالوا
 .٢٨٣١ الترمذي سنن .خذها إليك يا أعور. ملستقيم الصراط اإىلومن دعا إليه هدى 

 القرآن يف التشريعي اإلعجاز : الثالث املبحث

  :القرآنأحكام :  األول املطلب

 ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْناأَْرَسلَْنالَقَْد  : ( ابن القيم ، قال تعاىل       – رسله بالبينات ليقوم الناس بالقسط       اهللا أرسـل    لقـد 
 أفضل الكتب املرتلة علىهو، وكان القرآن    ) ٢٥من اآلية : احلديد)( ِلَيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْسطِ   َوالِْميَزانَُهـُم الِْكَتاَب    َمَع

 والباطل ، وشرع فيه لعباده ما تقوم به حياهتم ويصلح بهاحلقاإلطـالق ، أنزله اهللا تفصيالً لكل شئ ، وفرقاناً بني            
، وجعله تذكرة ملن) ١:الفرقان) (َنِذيراًاَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني         َتَب: (معادهم ، قال تعاىل     

من اآلية: ّق)(فَذَكِّْر ِبالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد: ( ، قال تعاىل شهيدخياف وعيده وكان له قلب أو ألقى السمع وهو  
 وغريها مماواملواريث العامة اليت يقوم هبا أمر األمة وأحكام احلدود والديات واألسرة             وبـه بـيان لألحكام     ،) ٤٥

)ِللُْمْسِلِمَني ِتْبَياناً ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً َوُبْشَرى        الِْكَتاَبَوَنزَّلَْنا َعلَْيَك   : (يسـتقيم بـه أمـر األمة ، قال تعاىل           
 ولقد رأينا كيف كانت األمة اإلسالميةوخريهامه كلها ملا فيه صالح األمة       ، فجاءت أحكا  ) ٨٩من اآلية   : النحل(

 فيها شرع اهللا تعاىل فكانت األمة اإلسالمية حينها يف قمة قوهتا وأمنهايطبقيف عهد الصحابة والتابعني عندما كان       
 إستقرار ، كل هذاعدمو ورخائها ، أليس هذا خبري مما فيه األمة اليوم من ضياع وضعف وعدم أمن                وإسـتقرارها 

 اإلنس من قوانني وضعية ففسد النظامشياطنيألهنـا رمـت أحكام القرآن وأخذت بأحكام الشيطان وما شرعه            
 .فسبحان الذي أرسل لنا القرآن رمحة للعاملني ..  من فسادوغريهاوضاع األمن وإنتشرت السرقة والزنا واخلمر 

 : السابقة األممأخبار :  الثاين املطلب

ـ   أَْحَسَنَعلَْيَكَنْحُن َنقُصُّ { :  أيضاً قصص القرآن اليت هي أحسن القصص ، قال تعاىل            القـرآن  معجـزات    نوم
 ، وكانت من معجزات٣ يوسف   –}  ِمن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني      كُنَتالْقََصـِص ِبَما أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َهـذَا الْقُْرآنَ َوِإن         

وسليمانث كانت قبل آالف السنني كقصة نوح وقصة موسى وفرعون وقصة بلقيس            أخرب بأحدا  ألنه) ص(الـنيب   
 وقومه وقصة يعقوب وابنائهشعيبوقصة يوسف وامرأة العزيز وقصة إبراهيم وأبيه وقومه وقصة صاحل وناقته وقصة             

ِإنَّ َهذَا: (اىل   ، ومنها قصص بين اسرائيل ، قال تع        السابقةوغريها من قصص القرآن اليت أخربت عن أحوال األمم          
 ) ٧٦:النمل) ( َبِني ِإْسرائيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونََعلَىالْقُْرآنَ َيقُصُّ 

 : قبل و بعد نزول القرآن العربحال :  الثالث املطلب

 إختارهمثحي بعد اإلسالم وأصبحوا أمة علم وقوة وسلطان ورفعهم اإلسالم إىل أعلى املنازل              العرب حال   تبدلت
 خري مبلغني وتوسعت رقعة الدولةوكانوااهللا مـن بـني األمم ليكونوا محلة اإلسالم إىل العامل فنالوا ذلك الشرف               

 وحكموا العامل وأعزهم اهللا بنوره نور اإلسالم وأصبحواوقيصرقصور كسرى   ) ص(اإلسـالمية حىت فتحت للنيب      
 أُمَّةً َوَسطاًَجَعلَْناكُْمَوكَذَِلَك  : (نوا شهداء على الناس ، قال تعاىل         اهللا شرف أن يكو    أناهلمقـادة العامل ويف اآلخرة      



 ِإلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَِّبُعَعلَْيَها َعلَْيكُْم َشِهيداً َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت         الرَُّسولُِلـَتكُوُنوا ُشـَهَداَء َعلَـى النَّاِس َوَيكُونَ         
ـ     اللَُّه ِلُيِضيَع ِإَمياَنكُْم ِإنَّ اللََّهكَانَ َوِإنْ كَاَنْت لَكَِبَريةً ِإلَّا َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما           َعِقَبْيِهْن َيْنقَِلُب َعلَى    الرَُّسـولَ ِممَّ

 ) ١٤٣:البقرة) (ِبالنَّاِس لََرُؤوٌف َرِحيٌم

  

 القرآن يف العلمي اإلعجاز : الرابع املبحث

 أوجهاالعلمية القـرآن من املواضيع اليت بدأ إنتشارها مؤخراً بصورة كبرية وبلغت البحوث           يف العـلمي  اإلعجـاز 
 وال يزال املزيد يكتشف خاصةالزمانوأكتشفت كثري من احلقائق اليت حتدث عنها القرآن قبل أربعة عشر قرن من              

ات ال حد هلا بينها اهللا تعاىل يف القرآن احليوان والنبات وآي   وعلميف جمال الفلك وعلم األجنة والتشريح واجليولوجيا        
 الْآفَاِق َوِفي أَْنفُِسِهْم َحتَّىِفيَسُنِريِهْم آَياِتَنا   : ( من عند اهللا وأن اهللا هو احلق املبني ، قال تعاىل             احلقتكفي لتبيني أنه    

 قلوب العباد عن تدبرعمت، ولكن   ) ٥٣:فصلت) (َشْيٍء َشِهيدٌ  َيكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ       أََولَْمَيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ     
)أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوٍب أَقْفَالَُها      : ( تعاىل   قالالقـرآن وفهم ما فيه مبا ران عليها من الذنوب واملعاصي ،             

 .، وهذا املوضوع كبري جداً لذا سنكتفي بتوضيح مثال لكل علم ) ٢٤:حممد(

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف الطب منمناذج :  األول املطلب

 بهالذي يعتقدون أن إحساس األمل ميكن من أي مكان ولكن مؤخراً اكتشف أن اجللد فقط هو                 الناس كان   قدميـاً 
 أن أعصاب اإلحساسووجدوامـناطق اإلحسـاس حيث وجدوا بالنظر حتت اجملهر أن األعصاب تتركز يف اجللد               

 بالضغط ومنها ما حيس باحلرارة ومنها ما حيسحيسمنها ما حيس باللمس ومنها ما       : أهنـا أنواع خمتلفة     مـتعددة و  
 والربودة ال توجد إال يف اجللد فقط وعليه إذا دخل الكافر النار يومباحلرارةبالربودة ووجدوا أن أعصاب اإلحساس      

 الَِّذيَن كَفَُرواْ ِبآَياِتَنا َسْوَفِإنَّ: ( مستمر ، قال تعاىل      وأكلـت النار جلده يبدله اهللا جلداً ليصري العذاب           القـيامة 
٥٦: النساء  )  اللَّه كَانَ َعِزيًزا َحِكيًما      ِإنَّ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُواْ الَْعذَاَب        َنِضَجْتُنْصِليِهْم َناًرا كُلََّما    
 تشرحيياوجدوا وملاذا هنا قطع امعاءهم ؟ ألهنم ١٥: حممد)  َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم    اءَمَوُسقُوا  : ( وأمـا قوله تعاىل     

 األمعاء فإذا قطعت األمعاء ونزلت يفتتقطعأنـه ال يوجد أبدا أعصاب لإلحساس باحلرارة أو الربودة باألمعاء وإمنا             
ل مادة غذائية إىل األحشاء عندئذ حيس املريض كأنه اليت عندما ترت   اآلالماألحشـاء فإنه من أشد أنواع اآلالم تلك         

 ال يكون إالوصفا فوصف القرآن ما يكون يف اجللد ووصف ما يكون هنا باملعدة واألمعاء وكان               باخلناجريطعـن   
–للشيخ عبد اجمليد الزنداين      " اإلميانالعلم طريق    "-مـن عـند من يعلم سر تركيب اجللد وسر تركيب األمعاء             

 .بتصرف 

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف علم الكون منمناذج :  الثاين ملطلبا

١٢ والشمس كيلومترا يف الثانية     ١٥ كيلو مترا يف الثانية والواحدة واألرض        ١٨ يسري بسرعة    القمـر  أن   وجـدوا 
ُمْسَتقَرٍّ لََّها ذَِلَكَوالشَّْمُس َتْجِري لِ   ( تعاىلالشمس جتري واألرض جتري والقمر جيري قال اهللا         .. كيلومترا يف الثانية    



لَا الشَّْمُس َينَبِغي لََها أَن ُتْدِرَك الْقََمَر َولَا * الْقَِدِميَوالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمَناِزلَ َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن        * الَْعِليِمَتقِْديـُر الَْعِزيِز    
 ال يدرك حممدا ما معىن هذا ؟وعلّي علّي جيري وحممد يسري مبنازل       ) النََّهاِر َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ       َسـاِبقُ اللَّـْيلُ   

َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتقَرٍّ لََّها: (  حممدا الذي جيري اهللا يقول       يدركمعناه أن علّيا جيري وحممد جيري ولكن علّيا ال          
القمر قبلها وهي جتري وال تدركه..  ال ؟    أمالقمر قبلها   يكون  ) لَا الشَّْمُس َينَبِغي لََها أَن ُتْدِرَك الْقََمَر         : ( قالمث  ) 

 كيلومترا فمهما جرت١٢ كيلو مترا والشمس     ١٥ واألرض   كيلومترا ١٨وجتـري وال تدركـه ألن سرعة القمر         
 ولكن ما الذي جيعل القمر حيافظ على منازله ؟ وكان من املمكن أن ميشي ويتركهاالقمرالشـمس فإهنا ال تدرك      

 يبقى حمافظاحىتالقمر جيري يف تعرج يلف وال جيري يف خط مستقيم هكذا ولكنه جري هبذا الشكل                 أن   ؟وجدوا
النجوم جتري لو اختلف تقدير ، األرض، الشمس  ، عـلى مـنازله ومواقعـه تـأملوا فقط يف هذه احلركة القمر              

وجيئ بعد سنة من! شرين مرحلة    ؟ نقول واهللا تأخرت عنا ع      الشمسأين  : كان اليوم الثاين يأيت فنقول      .. سرعاهتا
يسبح) َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ     ( من أجرى كل كوكب ؟      ..! واهللا ضاعت    : نقولأيـن الشـمس ؟      : يقـول   
هل هذا تقدير أم ! العليم على مداره وحيافظ على سرعته وحيافظ على موقعه صنع من ؟ ذلك تقدير العزيز                وحيافظ

من قادر سبحانه.. هذا التقدير من قوّي     ..  مريد   إرادةال إن التقدير يكون من      ..  ؟   ال ؟ وهل يكون التقدير صدفة     
 يف مكانــــهوأجــــراهوتعــــاىل وضــــع كــــل شــــئ يف مكانــــه     

 للشيخ عبد اجمليد الزنداىن" وغدا عصر األميان  " -

 : اإلعجاز العلمي للقرآن يف الكيمياء منمناذج :  الثالث املطلب

 علماء وكالةأشهرالدكتور استروخ وهو من     ..  مؤمترات اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي        العامل يف  علماء أشهر   قال
ولكن املعدن الوحيد..  األرض وأحباثا معملية     معادنلقد أجرينا أحباثا كثرية على      : قال  .. ناسا األمريكية للفضاء    

لكترونات والنيترونات يف ذرة احلديد لكيإن اال ..  احلديد هلا تكوين مميز      قدرات.. الذي حيري العلماء هو احلديد      
ولذلك فال ميكن .. الشمسية حمتاجة إىل طاقة هائلة تبلغ أربع مرات جمموع الطاقة املوجودة يف جمموعتنا              فهيتتحد  

: ( وفد إىل األرض ومل يتكون فيها قال تعاىل          غريبوالبد أنه عنصر    .. أن يكـون احلديد قد تكون على األرض         
سورة احلديد)  ِبالَْغْيِب ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيٌز       َوُرُسلَُه َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعلََم اللَُّه َمن َينُصُرُه         َبأٌْس الَْحِديَد ِفيِه    َوأَنَزلَْنا

 :٢٥ 
 لفضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي"  املادية على وجود اهللا األدلة " -

 اخلامتة

 وينذر به قوماًمؤمننين القرآن الكرمي كالم اهللا الذي أنزله للعاملني رمحة ويشف به صدور قوم               فإ األمر خالصة   ويف
 الفرد واجملتمع ويضبط به مجاح الشهوات واألهواءحياةلداً ، فيه دستور كامل للدولة اإلسالمية ومنهج كامل ينظم           

 يزال القرآن ميدنا بأنواع من العلوم ويفجر لنا تعمه الرمحة والتكافل ، وال     منظمويصـنع من اإلنسانية جمتمع طاهر       
 إىل جنات النعيم املقيمويقودنا املعرفة وحيي عقولنا بإثارة الفكر ، وفوق كل هذا نور يهدينا إىل سواء السبيل                كنوز

اء مسيعيا ربنا إنك للدع   ..  ممن قرأه فوعاه وحفظه وعمل به        واجعلنافالـلهم اهدنا به واجعله حجة لنا ال علينا          .. 



  . نبينا وحبيبنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم واحلمد هللا رب العاملني علىجميب ، وصلى اهللا 

 اهللا حبمد مت

  :املراجع

 . الكرمي القرآن   

 .حممد سامل / للدكتور صالح الصاوي والدكتور/  يف علوم القرآن حماضرات   

 .فصل العني  / يالزاباب /  احمليط القاموس   

 . القرآن والسنة يف موقع اإلعجاز العلمي – عبد اجمليد الزنداىن للشيخ" وغدا عصر األميان "    

  .والسنة موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن –لفضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي "  اهللا وجوداألدلة املادية على "    

 . البخاري صحيح   

  الترمذي نسن   

 


