
 

 

 

 العلمي لإلعجاز لثاملؤتمر الثا

 والسنة لقرآنفي ا 
  بتطوان بقصر جانة بالص

 ه 1431شوال  9-7،  2010 شتنبر  17-19

-------- 

3ère CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
17-19 septembre 2010                                                     

Au palais Janna palace DE TETOUAN,  

 

 

المؤتمر الثالث لإلعجاز أوراق 

العلمي في القرآن الكريم 

 والسنة النبوية
 - 18يوم  شبكة طنجة اإلخبارية نشر فيزهير البوحاطي

09 - 2010 

 

شتنبر الجاري بقصر جنة بالص طريق  17افتتح الجمعة 

مرتيل املؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 

والسنة النبوية من تنظيم كلية العلوم بجامعة عبد املالك 

شتنبر  19و  17الفترة املمتدة بين في  بتطوان السعدي

الجاري، بحضور محاضرين ومشايخ من املغرب وبلدان 

 . عربية

وترتكز أهداف املؤتمر الذي يحضر فعالياته عدد من 

املحاضرين املغاربة والعرب على رأسهم البروفسور زغلول 

 6اإلعجاز العلمي، باحثا في مجال  23راغب النجار و

 3من مصر،  5لسعودية، من ا 5محاضرين مغاربة، 

 املتحدةمن كل من األردن وتركيا  1، الجزائر من

، باإلضافة إلى املحاضر املرموق   اإلمارات  العربية وغزة

الدكتور محمد موس ى الشريف والدكتور راغب السرجاني، 

  والدكتور أحمد السديس

 

 

التعريف باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، إخراج صيغة للتوصيات ركزت على على  ذين عملوالا

توجيه الباحثين إلى اإلهتمام والعمل على إظهار مختلف و التعريف بضوابط البحث في موضوع اإلعجاز للقرآن والسنة، و 

توجيه البحث في مجال اإلكتشافات و العلمي واإليماني، لربط بين الفكر نواحي اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة عن طريق ا

اإلطالع على أحدث التطورات واملستجدات في مجال اإلعجاز العلمي، التعارف مع العلمية انطالقا من القرآن والسنة، 

ادل ة هذا العلم وتببين الباحثين واملهتمين باإلعجاز العلمي من جميع أنحاء العالم قصد التواصل والتنسيق لخدم

الخبرات واملعارف، مد جسور التعاون مع جميع الهيئات املهتمة باإلعجاز العلمي وتتمحور مجاالت املؤتمر التأصيل 

الشرعي : الضوابط واملزالق، الطب والعلوم الطبية، علوم الحياة وعلم األجنة، علوم األرض، العلوم الفيزيائية، وعلم 

 االقتصادية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية والنفسية التاريخ، العلومالفلك، اللغة، التشريع، 

بعد النجاح الذي  تنظيم املؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي والقرآن الكريم والسنة النبوية. بتطوان وقد اعتزمت كلية العلوم

واملؤتمر الوطني  – 2005يونيو  –تمر الوطني األول لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية حققه كل من املؤ 

https://www.maghress.com/author/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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والذي عرف مشاركة أكثر من ألف باحث ومهتم  – 2007أكتوبر –الثاني واملغاربي األول لإلعجاز العلمي والقرآن الكريم 

 .(، مصر، السعوديةالجزائر )ةعض الدول العربيمحاضرا من املغرب وب 60ومشاركة أكثر من 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا املؤتمر شهد حضور رئيس املجلس العلمي، نائب رئيس جامعة عبد املالك السعدي، عميد كلية 

وممثلين عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وفعاليات مدنية وجمعوية  لتطوان الحضريةعة العلوم، رئيس الجما

، معهد اإلمام أبي القاسم بتطوان وممثلين عن السلطات املحلية باملدينة منظم بتنسيق مع معهد اإلمام مالك

، املضيق، طنجة، شفشاون والعرائش، بتطوان ، معهد اإلمام مالك بتروال، املجالس العلمية املحليةبتطوان الشاطبي

، بتطوان ، جمعية الشهاب الثقافيةبتطوان ، املدرسة الوطنية للهندسة التطبيقيةبتطوان املدرسة العليا لألساتذة

، املنتدى الوطني للتعليم العالي بتطوان املركز املغربي للدراسات واألبحاث التربوية اإلسالمية باملدرسة العليا لألساتذة

 والبحث العلمي، الجمعية املغربية

 

 .رى ومؤسسات أخ تطوان فرع -ملدرس ي التربية اإلسالمية  

  تصريح أحمد الطاهر عضو املجلس العلمي لعمالة املضيق الفنيدق
https://www.maghress.com/tinjah/9507 

 أهمها:وفي نهاية املؤتمر كان هناك توصيات من 

 ــ ان يعقد املؤتمر كل عامين

 علغات مختلفة وتنشر على نطاق واســ ان تترجم وقائع املؤتمر الي 

 الحدث ألهميةــ ان يتم دعوة العديد من القنوات الفضائية 

  معات اجنبيةيتم دعوة اساتذة من جا ــ ان  

 
 

 

* 

 

 

 ساتذة األفاضلاأل 
 أحمد بن علي بن عبدهللا السديس اململكة العربية السعودية

 أبو اليسرأحمد صبيحي  اإلمارات العربية املتحدة

 أحمد محمد كنعان اململكة العربية السعودية

 أحمد مصطفى متولى متولى مصر

 أســــــامة صديق مأمون حمودة السعوديةاململكة العربية 

 السيد حامد السيد مصر

 املهدي البكدوري اململكة املغربية

 بوشعيب محمادي اململكة املغربية

 العزيز جاد جاد املولى عبد اململكة العربية السعودية

 جمال أبريني اململكة املغربية
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 حسن الشعباني تونس

 حمدي سلمان معمر فلسطين

 حميد بوخال اململكة املغربية

 خالد الدويب العطافي اململكة املغربية

خالد بن صالح الزهراني مصر

 خليل الحجاجي اململكة املغربية

 رضا عبد السالم مصر

 زغلول راغب النجار مصر

 الفتاح سامي عبد مصر

ادصالح  اململكة العربية السعودية  بن علي أبو عـرَّ

 صالح عبد القوي السنباني اليمن

 طارق علي البردوني اململكة املغربية

 طه غودة إسبانيا

 ظافر بن غرمان العمري  اململكة العربية السعودية

 عبد اإلله بن مصباح اململكة املغربية

 عبد الرحمن بودرع اململكة املغربية

 عبد الفتاح أشهبار لكة املغربيةمامل

 عبد املجيد بلعابد اململكة املغربية

 عبدالعزيز الرحموني اململكة املغربية

 عبد هللا سرحان القرني اململكة العربية السعودية

 عزالدين كشنيط الجزائر

 علي إبراهيم سعود العجين اململكة الهاشمية األردنية

 فريد بنعبدالوهاب اململكة املغربية

 أمزيانقتيبة  اململكة املغربية

 كريم املرابطي اململكة املغربية

 محمد إدعمار اململكة املغربية

 محمد املرتض ى بن عزوز اململكة املغربية

 محمد أمطوش عمر الفقيه إسبانيا

 محمد بورباب اململكة املغربية

 محمد حشالف اإلمارات العربية املتحدة

 محمد شاريا اململكة املغربية

 د فاضل صالح السامرائيمحم العربية املتحدة اراتاإلم

 محمود عبدا هلل إبراهيم نجا مصر

 مروان شعبان اإلمارات العربية املتحدة

 مصطفى الهرار العمراني اململكة املغربية

 مصطفى بنسباع اململكة املغربية

 مصطفى عبد املنعم اململكة العربية السعودية



 

 

 لينورالدين املطي اململكة املغربية

 هاني توفيق أسعد نصرهللا العربية املتحدةاإلمارات 
 

 

 

 

 



 

 

 

 أهداف املؤتمر

 يهدف املؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي إلى تحقيق ما يلي

 التعريف باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة •

 التعريف بضوابط البحث في موضوع اإلعجاز للقرآن والسنة •

على إظهار مختلف نواحي اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة عن طريق الربط بين  ى اإلهتمام والعملتوجيه الباحثين إل •

 الفكر العلمي واإليماني

 توجيه البحث في مجال اإلكتشافات العلمية انطالقا من القرآن والسنة •

 حدث التطورات واملستجدات في مجال اإلعجاز العلمياإلطالع على أ •

مي من جميع أنحاء العالم قصد التواصل والتنسيق لخدمة هذا العلم املهتمين باإلعجاز العلالتعارف بين الباحثين و  •

 وتبادل الخبرات واملعارف

 مد جسور التعاون مع جميع الهيئات املهتمة باإلعجاز العلمي •
 

 اللجنة املنظمة
 كلية العلوم بتطوان طارق البردونيد. 

 معهد اإلمام مالك بتطوان ذ. العياش ي أفيالل

 املجلس العلمي وكلية أصول الدين بتطوان د. أحمد بوزيان

 املستشفى املدني بتطوان د. محمد املهدي البكدوري

 كلية العلوم بتطوان ذ. محمد بورباب

 كلية العلوم بتطوان د. محمد إدعمار

 كلية العلوم بتطوان أشهبار د. عبد الفتاح

 كلية العلوم بتطوان د. فريد بنعبد الوهاب

 كلية العلوم بتطوان نة أمزياد. قتيب

 أكاديمية تطوان ـ طنجة ذ. يوسف بنعجيبة

 أكاديمية تطوان ـ طنجة ذ. عبد الرحيم العلوي 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان د. مصطفى الهرار العمراني

 كلية العلوم بتطوان مانيد. علي الدح

 املدرسة العليا لألساتذة بمرتيل د. خالد الصمدي

 كلية العلوم بتطوان الخمخاميمال د. ج

 كلية العلوم بتطوان -باحثة  مريم الزبير

 كلية العلوم بتطوان -باحثة  خديجة يخلف

 كلية العلوم بتطوان -باحثة  ناهد بن الطيبي

 العلوم بتطوانكلية  -باحثة  رشيدة موس ى



 

 

 كلية العلوم بتطوان -باحثة  فدوى السيعلي

 لوم بتطوانكلية الع -باحث  بالل الفاس ي

 الكلية املتعددة التخصصات بتطوان د. عبد اللطيف املدوري

 كلية العلوم بتطوان -باحث  عبد املغيث بروحو

 كلية العلوم بتطوان -باحث  عثمان زروق 

 العلوم بتطوانكلية  -باحث  فيصل املروني

 أكاديمية تطوان ـ طنجة ذ.جعفر العمراني الحنيني

   فاطمة الزهراء حنين

   اميالخمخمحمد 

 عبد هللا السفياني

 النص الكامل املحاضر العنوان

 األرض

  جامعة الشارقة -ميادة عكاوي  إعجاز القرآن في الشجر األخضر والنار

  محمد ترياقي وصف ثقل السحاب إعجاز الكتاب في

ِّ السحاب
   اإلعجاز العلمي في تشبيه القرآن لحركة الجبال بمر 

   doc.وم األرضاإلعجاز العلمي في عل

   متــــاع الجبـــال إعجــاز علــمي

   مظاهر اإلعجاز العلمي في املاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برنامج املداخالت - 2010املؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي لكلية العلوم بتطوان 

 2010 - 9 – 17الجمعة 

 14:30انطالقا من  استقبال وتسجيل املشاركين

  االفتتاحيةسة الجل

 تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم

 كلمة السيد رئيس جامعة عبد املالك السعدي

 كلمة السيد عميد كلية العلوم

 كلمة املجالس العلمية

 كلمة اللجنة املنظمة

 كلمة الضيوف للبروفسور زغلول راغب النجار

16:30 – 18:30 

 19:00 – 18:30 صالة املغرب واستراحة شاي

  املقرر: د. جمال البختي    رئيس الجلسة: د. حسن الوراكلي          لدكتور محمد موس ى الشريفرة امحاض

 األثر الحضاري والثقافي لإلعجاز العلمي
19:00 – 20:00 

 20:30 – 20:00 مناقشة املحاضرة

 2010 - 9 – 18السبت 

  املقرر: د. كريم مرابطي    بد املجيد بلعابدرئيس الجلسة: د. ع       محاضرة البروفسور زغلول راغب النجار

 السماوات السبع واألرضين السبع في القرآن الكريم                       

08:30 - 09:30 

 10:00 – 09:30 مناقشة املحاضرة

 10:30 – 10:00 استراحة شاي

 املقرر: د. مصطفى العمراني  . عبد اإلله بنمصباح جلسة: درئيس ال                   والفيزياءمحور علوم األرض   الجلسة األولى:  

 11:30 – 10:30 كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط –للدكتور محمد شاريا                 مظاهر اإلعجاز العلمي في املاء



 

 

 بحوث بالقاهرةاملركز القومي لل -للدكتور أحمد مليجي                 الجبـال.. إعجاز علمي  متـاع

 الجامعة التقنية للشرق األوسط بأنقرة –للباحث إبراهيم املحاريق  كنز القرآن في الفيزياء الحديثة -الزمن النسبي

 12:00 – 11:30 مناقشة العروض

 رر: د. عالل حوالياملق     رئيس الجلسة: د. محمد السليماني                     محور الطب وعلوم الحياة   الجلسة الثانية:  

 كلية العلوم بجامعة محمد األول بوجدة –للدكتور عبد املجيد بلعابد                      نورانية شجرة الزيتون املباركة

12:00 – 13:00 

 كلية الطب -للدكتور محمود نجا    الذرية بالخلق و التصويرانتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى أمشاج 

 بجامعة املنصورة                                                                           

 كلية طب جامعة طيبة -للدكتور أسامة صديق مأمون حمودة     اإلعجاز القرآني النبوي في الحبوب الكاملة

 باملدينة املنورة                                                

 13:30 – 13:00 عروضمناقشة ال

 استراحة

 املقرر: د. محمد الشنتوف   رئيس الجلسة: د. عبد العزيز رحموني          محاضرة الدكتور أحمد علي السديس

 اإلعجاز البياني في القراءات القرآنية دراسة تطبيقية مظاهر                  

15:00 – 15:45 

 16:15 – 15:45 مناقشة املحاضرة

 17:00 – 16:15 استراحة شايلعصر و صالة ا

 املقرر: د. أحمد الخروبي   رئيس الجلسة: د. عبد الرحمن بودرع                          محور اللغة والتشريع    الجلسة الثالثة:

 باحث وكاتب إسالمي بالقاهرة -للمهندس السيد حامد السيد              األفعال في كتاب هللا  صيغ  بالغة

17:00 – 17:45 
 جامعة الشيخ زايد بأبو ظبي -  للدكتور هاني توفيق أسعد نصر هللا      نظام الشواهد الصرفية في القرآن الكريم

 –للدكتور عبد الرحمان هزرش ي    مراعاة الفطرة اإلنسانية في الشريعة اإلسالمية إعجاز تشريعي خالد

 جامعة الجلفة                                                                        

 18:15 – 17:45 مناقشة العروض

 18:45 – 18:15 صالة املغرب

 املقرر: م. السيد حامد السيد       رئيس الجلسة: د. أحمد السديس                                  محور التأصيل   الرابعة: الجلسة

ة والغلو بين  عجاز العلمي في اإلسالمالخطاب الدعوي عند علماء اإل     املنهجية العلمي 

 جامعة أم القرى بمكة املكرمة -للدكتور صالح بن عبدهللا الفريح                                               

18:45 – 19:30 



 

 

 جامعة سطيف - للدكتورمسعود بودوخة     اإلعجاز العددي في القرآن الكريم بين املؤيدين واملشككين

 جامعة امللك خالد في بيشة  -للدكتور ناصر بن فالح الشهراني           من اإلعجاز املستقبلي للقرآن الكريم

 20:00 – 19:30 مناقشة العروض

 2010 - 9 – 19األحد 

 صطفى بنسباعاملقرر: د. م      رئيس الجلسة: د. أحمد اليوسفي            محاضرة الدكتور راغب السرجاني

 اإلعجاز التاريخي في قصة ثمود                                     

08:30 – 09:15 

 09:45 – 09:15 مناقشة املحاضرة

 املقرر: د. مسعود بودوخة    رئيس الجلسة: د. محمد أماطوش                         محور العلوم اإلنسانية  الجلسة الخامسة:

 –للدكتور حمدي سلمان معمر      وإعجازه في تقرير أخوة الجنس البشري كريم سبق القرآن ال

 قسم أصول التربية بجامعة األقص ى بغزة                                                                  

09:45 – 10:45 

 ي محمد بن عبد هللا بفاسجامعة سيد –السباعيللدكتور عبد الناصر      البنية الزمنية اإلسالمية: إعجاز فريد

   حديث " ال تغضب " أنموذًجا  مالمح اإلعجاز العلمي في السنة النبوية ودالالتها التربوية

اد  للدكتور صالح بن                                                 جامعة امللك خالد في أبـها -علي أبو عـرَّ

كتَسب في عالج 
ُ
 جامعة آل البيت -للدكتور علي إبراهيم سعود العجين             السنة النبويةالَعْجز امل

 األردنية باملفرق                                                    

 11:20 – 10:45 مناقشة العروض

 11:50 – 11:20 استراحة شاي

 املقرر: د. محمد املعلمي   خالد الصمدي لسة: د. رئيس الج       إبراهيم الهيتي محاضرة الدكتور عبد الستار 

 –اإلعجاز االقتصادي في القرآن الكريم والسنة النبوية                             

 األزمة االقتصادية العاملية الراهنة أنموذجا                                             

11:50 – 12:20 

 12:40 – 12:20 مناقشة املحاضرة

                         توصيات وختام املؤتمر      الجلسة الختامية:

الصحراء املغربية وانتماءها   تعقب املؤتمر محاضرة للدكتور راغب السرجاني حول 

 التاريخي للمغرب

 تنظم بقاعة الحفالت واملؤتمرات "جنه بالص" بطريق مرتيلكل الجلسات 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

 من هو نعيشه الذى والتقنى العلمى التقدم عصر فى الكريم للقرآن العلمى اإلعجاز إثبات أن الءجب لنا يتضح

 صلى -أمى نبى على سنة وأربعمائة ألف قبل من أنزل  كتابا بأن – مسلمين وغير مسلمين – كافة للناس التحدى مواقف

 حقائق من يحوى  الكتاب هذا فإن ذلك من الرغم وعلى األميين، من الساحقة غالبيتها كانت أمة وفى -وسلم عليه هللا

 عشرات بها قام طويلة مجاهدات بعد العشرين القرن  من املتأخرة العقود فى إال املكتسبة العلوم إليه تتوصل لم ما الكون 

 .خاصة بصفة املاضيين القرنين فى وتركز الطويل البشرية تاريخ عبر العلماء من اآلالف

 يالذ -وتعالى سبحانه– الخالق هللا غير البعيد الزمن ذلك يف الحق العلم لهذا مصدرا يتصور  أن لعاقل يمكن وال

 – العلية ذاته على قطعه يالذ بعهده وحفظه - وسلم عليه هللا صلى – ورسله أنبيائه خاتم على بعلمه الكريم القرآن أنزل 

 يوم إلى كافة الناس على حجة ليبقى  – يةالعرب اللغة  – وحيه لغة نفس يف فحفظه أبدا، سابقة لرسالة يقطعه ولم

 .الدين

 الحقائق غير املجال هذا فى ش يء توظيف يجوز  فال ذلك وعلى صلبة، أرضية على واقفا يكون  وأن البد يواملتحد

 .الكريم للقرآن يالعلم اإلعجاز إثبات مجال يف مداه يالتحد يبلغ حتى الثابتة القطعية

 خلق: الثالثة بأبعاده الخلق آيات باستثناء هللا كتاب يف الكونية لآليات عرضالت يف يحتم واجب االلتزام وهذا

 اإلنس من أحد يشهدها لم مطلقة غيبة غيبية عملية الخلق عملية ألن وذلك. اإلنسان وخلق الحياة، خلق الكون،

 .اإلنسان من املباشر لإلدراك تخضع فال ولذلك

  َما"  :وتعالى سبحانه الحق يقول  ذلك وفى
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 قضية يف التأمل بضرورة فيه -وتعالى سبحانه – ربنا يأمرنا الكريمة اآلية بهذه جاء يالذ الكريم القرآن ولكن

"  : وتعالى سبحانه قوله منها يالت اآليات من قليل غير عدد فى وذلك – اإلنسان قبل من ةمشاهد غير قضية وهى – الخلق
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 .191ـ190:عمران آل " النَّ

 وخلق واألرض السماوات من كل خلق أن على كديؤ  – هللا كتاب يف كثير وأمثالها – الكريمة اآليات هذه بين والجمع

 وفى األرض صخور  يف لنا أبقى قد بنا رحمته من هللا ولكن ،ياإلنسان يالوع من كاملة غيبة يف تم قد اإلنسان وخلق الحياة

 ما تصور  إلى الوصول  على – املحدودة بإمكانياته – اإلنسان يعين أن يمكن ما الحسية الشواهد من السماء صفحة

 ألن أبدا؛ الحقيقة مقام إلى يرقى أن يمكن وال والنظريات، الفروض مجال يف يبقى التصور  هذا أن إال الخلق، يةمللع

 – اإلدراك وهذا الحس ذلك محدودية من الرغم على – وإدراكه اإلنسان حس تحت واقعة تكون  أن البد العلمية الحقيقة



 

 

 تتعدد و أبدا، التنظير مرحلة – الثالثة بأبعادها – الخلق قضية فى تتجاوز  أن يمكن ال املكتسبة العلوم فإن هنا ومن

 وهل املتشككين؟ أو املشركين أو الكفار من أو املؤمنين من هم هل: واضعيها خلفيات بتعدد الخلق قضايا فى النظريات

  نحرفين؟ملا من أم األسوياء من هم وهل واملهمومين؟ واألشقياء التعساء من أم حياتهم يف السعداء من هم

 صحيح ي نبو  حديث أو كريمة، قرآنية آية فى وتعالى سبحانه هللا من نور  للمسلم يبقى العميق الخضم هذا وفى

 ال الحقيقة؛ مقام إلى بها واالرتقاء النظريات، هذه إلحدى االنتصار على يعينه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  إلى مرفوع

 صلى رسوله سنة يف أو الخالق هللا كتاب يف الحقيقة تلك إلى إشارة وجود ملجرد ولكن ذلك، أثبتت قد املكتسبة العلوم ألن

 .وسلم عليه هللا

 عليه هللا صلى واملرسلين األنبياء خاتم بسنة أو الكريم بالقرآن للعلم انتصرنا قد نكون  الحالة هذه يف ونحن

 .منهما ألي بالعلم ننتصر ولم وسلم،

 

 نموذج للملخصات:

 ءاامل في العلمي اإلعجاز مظاهر

 

 بالرباطكلية العلوم بجامعة محمد الخامس   للدكتور محمد شاريا 

 

فهذه مرتبة وميزة وتشريف خص بها هللا تبارك وتعالى املاء على , 7: هود "... وكان عرشه على املاء..." قال تعالى في كتابه العزيز:

 .مخلوقاته كثير منسائر املواد األخرى ملا له من أهمية وتأثير على 

َنا " في هذا البحث إلى دورة املاء و الخزانات التي يمر بها مصداقا لقوله تعالى  في كتابه العزيز قناتطر 
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املاء   دث عنها.  و على  سبيل املثال:باالمتياز أحيانا وبالغرابة أحيانا أخرى ومع كل خاصية أوردنا اآلية الكريمة التي تتح

حينما و .  فيفجر الصخور  )بار( 2070 محدثا ضغطا يوازي  ق الصخور, عندما يتجمد يكبر حجمهو الذي انسل إلى شق

" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن جة الحرارة يخرج املاء من الصخور مصداقا لقوله تعالى: رتفع در ت

 .74البقرة: "  من الحجارة ملا يتفجر منه األنهار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط من خشية هللا وما هللا بغافل عما تعملون 

قدرته الفائقة على تحليل جميع املعادن البحث إلى دور قنطرة الهيدروجين في خواص املاء الفريدة وخصوصا رق وتط

واملواد العضوية . يكاد ال توجد مادة على األرض غير مذابة داخل املاء لهذا من شبه املستحيل أن تجد ماء خالصا مائة في 

ي َوُهَو " في التطهير. مصداقا لقوله تعالى: األساس بل هو  املائة. فاملاء من بين املواد املطهرة ذِّ
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  :األخير تطرقنا إلى مصدر املاء, فخلص البحث إلى أن مصدر املاء مصدران وفي 

 ،ألحقاب الغابرةت الغنية باملاء على األرض عبر االسماء, من خالل تساقط املذنبا -

أعماق األرض, من خالل قذف البراكين للغازات التي كانت سجينة داخل األرض ومنها بخار املاء. واآليات الكريمة التالية  -

 أعطت إشارات إلى هذه املصادر:
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 علمي إعجاز.. الجبـال  متـاع
 

 للبحوث بالقاهرة القومي املركز - للدكتور أحمد مليجي

ائب مخلوقات هللا الجديرة قة تهوله ضخامتها وعظمتها، فهي من عجحينما ينظر اإلنسان إلى الجبال الشاه

 بالتأمل واالهتمام، ولقد لفت املولى عز وجل األنظار بالتفكر والتدبر في بديع خلق هللا وصنائعه الظاهرة، قال تعالى: 
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ل . واإلنسان العاقل هو الذي يقف 19-17الغاشية:َبْت" ْت، َوإِّ

متدبرا بين آالء ربه سبحانه وتعالى، وحينئذ يحيى القلب كالجبال خاشعا متصدعا من خشية هللا. نعم.. إن هناك لغة 

ئم، وسجود، وتصدع للجبال من خشية هللا، مشتركة بين الجبال واإلنسان في معرفة حقوق املولى عز وجل من تسبيح دا

 من حمل األمانة، ولكن بلغة ال نعلمها وال نعرفها، إنما يعرفها خالقها جل شأنه. وإشفاق الجبال 

إن القرآن الكريم ملئ بالتعبيرات الدقيقة، فنجد أن دقة التعبير في القرآن تجعل كلمة "متاع" توضع في املكان 

 الحقيقية للجبال مصداقا لقوله تعالى:  املناسب لتعبر عن الفائدة
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أن هللا سبحانه وتعالى استخدم كلمة "زينة"، ملا تنبه لذلك معظم الناس، والحقيقة أن كالم هللا سبحانه وتعالى يأتي بقدر 

جل قد وصف فائدة الجبال بأنها تحقق لدقة ليعبر عن الش ئ تعبيرا كامال. فنجد أن املولى عز و املعنى تماما، وفي غاية ا

املتاع لكل من اإلنسان واألنعام على السواء، ولقد استخدم املولى عز وجل كلمة "متاع" في اآلية القرآنية السابقة ولم 

الزينة، فال يمكن االستغناء عن املتاع ألنه من يستخدم كلمة "زينة"، وذلك ألن لفظ املتاع أعم وأكثر منفعة من 

 ات، بينما تعتبر الزينة من الكماليات.الضروري

ولقد تناولت في هذا البحث كشف النواحي اإلعجازية املتعددة من كتاب هللا عز وجل، بحثا عن أسرار الجبال الراسيات 

ْرَساَها، َمَتاعً مصداقا لقوله تعالى: الشوامخ في تحقيق املتاع لكل من اإلنسان واألنعام على السواء، 
َ
َباَل أ جِّ

ْ
ْم "َوال

ُ
ك َعامِّ

ْ
ن
َ
ْم َوألِّ

ُ
ك
َ
 "ا ل

. 2. معجزة إلقاء الجبال ومتاع الثروات املعدنية. 1، وذلك من خالل مناقشة العناصر العشر التالية: 33ـ  32النازعات: 

. متاع اإلنسان بألوان الجبال. 4متاع البناء اآلمن  .3معجزة الجبال الرواس ي ومتاع اإلستقرار النفس ي لإلنسان والحيوان. 

. تكوين التربة الزراعية من 7. متاع اإلنسان باملنتجات الجبلية كطب بديل. 6دور الجبال الرواس ي في سقوط األمطار.  .5

 10ا ، . اإلستشفاء الطبيعي في األماكن الجبلية. وأخير 9. االستخدام الطبي لبعض الصخور واملعادن. 8الجبال. 

 .زوال متاع الجبال

فر جهود الباحثين في العلوم املختلفة بحثا عن أسرار الجبال املتعددة في تحقيق املتاع، كما يحضُّ هذا البحث على تضا

وما تحويه من منتجات جبلية عظيمة الفائدة قد تستخدم كطب بديل لقلة أضرارها مقارنة باألدوية الكيماوية األخرى. 

نسان بها،  ولقد أعلنت األمم املتحدة عام م حديثا !!! أهمية الجبال من أجل حمايتها لكي يتمتع اإلولقد أدرك العال

م" عاما دوليا لحماية الجبال، فاتجهوا إلى تسليط الضوء على أهمية الجبال كمصدر غني بالحياة النباتية 2002"

نا من الزمان بإقرار حقيقة أهميه الجبال من أجل والحيوانية. لذا كان السبق لكتاب هللا منذ أكثر من أربعة عشر قر 

إلنسان واالنعام على السواء، حيث قال عز من قائل  "والجبال أرساها متاعا لكم وإلنعامكم". والحقيقة أنه ال متاع ا

 .يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لتلك اإلشارة القرآنية الباهرة غير هللا الخالق القدير

  



 

 

 

 

ِّ السحابيه القرآن لحركة الجبااإلعجاز العلمي في تشب
 ل بمر 

 

 املغرب -جامعة ابن طفيل  – مصباحعبد اإلله بن 

 

في عة ائر هندسة  ننجدها تعبر تعبيرا دقيقا عسإذا أمعنا النظر في هندسة نصب الجبال على ظهر األرض فإننا 

في إرساء  فعالتدل داللة قوية على إسهامها ال اإلحكام. ثم إذا تعمقنا في تركيبتها الباطنية فسنجدهافائقة في البناء ودقة 

ر في عمق داألرض يجعلها تتجباطن سطح األرض نظرا ملا تشكله هذه املرتفعات من تشعب في  ىالقشرة األرضية علتوازن 

القشرة األرضية وتشد السطح املكون من ألواح متحركة إلى باطن األرض املنصهر. فاملتأمل في ارتفاع الجبال وضخامة 

هذه الكتل الصخرية الشامخة في عمق األرض  هوي ليتساءل كيف ال تحجمها وما تحمل من أطنان الحجارة في جوفها 

مع األماكن العميقة من األرض كالفجاج واألودية  جغرافياملنصهر تحت وطئ حمولتها، ثم كيف تتوازن في محيطها ال

م سال والبحار املجاورة لها. الش يء الذي  يوحي بوجود قوة هائل في  بأكملها سلة تعمل على إرساء هذه املرتفعات وتدع 

 توازن تام مع تشكيلة سطح األرض املتباينة. 

ثبوتها  إال أن من املفارقات الغريبة في آيات الجبال أن تجد اإلشارة وردت إليها في مواضع من كتاب هللا دالة على

ر دالة 7-6نبأ: لا "ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا"كقوله تعالى: 
َ
)وترى الجبال كقوله تعالى: على حركتها  وفي مواضع أخ

. كما أن من األسرار العجيبة في شأنها أن تجد كتاب هللا يخاطب بجانب الطور 90النمل  تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب(

أيمن وآخر أيسر. فما السر الذي  األيمن علما بأن الطور جبل والجبال ال ُيعرف لها أمام من خلف حتى ُيحدد لها جانب

 تخفيه هذه اإلشارات بشأن وضع الجبال بين الحركة والثبوت؟ 

درس والتحليل في هذا البحث محاولين بعون هللا إبراز أوجه اإلعجاز العلمي لكتاب هللا في وصفه ذلك ما سنقف عليه بال

الدال على ثبوتها ثم معنى "وهي تمر مر السحاب"  ادا""الجبال أوتللجبال من خالل توظيف املدارك العلمية في فهم معنى 

على هللا إلى النظر في هذه اإلبداعات التي أرساها  اني الداعيالدال على حركتها. ويبقى الهدف من كل ذلك تلبية النداء الرب

ل كيف نصبت وإلى األرض كيف أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبا): بحكم قوله تعالىسطح األرض 

دقة صنع هللا  يقينيات علمية دالة علىمن ما تحمل طياتها  وذلك للدفع بالعقل إلى التفكر في 20- 17 :الغاشية (سطحت

 وقوة إحكامه.

 

  



 

 

 

 

 كنز القرآن في الفيزياء الحديثة -الزمن النسبي
 

 الجامعة التقنية للشرق األوسط بأنقرة – للباحث إبراهيم املحاريق

ا علماء األمم على التبعية لبعض النظريات واالكتشافات التي يتوصل إليه -وبكل أسف-لقد تعود املسلمون في عصرنا هذا 

األخرى، بل ويتأخرون حتى في فهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تتعلق بهذه االكتشافات، فبعد التوصل إلى 

ظهر علماء املسلمين ليقولوا: إن القرآن قد أخبرنا بذلك قبل حوالي أربعة عشر االكتشاف بعقد أو عقدين من الزمان، ي

، ألم يكن علماء املس
ً
 لمين في املاض ي كأمثال ابن سينا وابن الهيثم متصدرين درجات العلم في عصرهم!. قرنا

ملقالة ويتخصص في لذلك ومن باب إظهار الحقائق العلمية املخفية في القرآن الكريم، ينطلق الباحث في هذه ا 

 راج في عصرنا هذا، عصر الفيزياء الحديثة، وليزيل الس
ً
تار عن فهم بعض اآليات القرآنية املوجودة بين موضوع هام جدا

صحيح واملترابط بين بعضها البعض كما أخبرنا بها الخالق عز وجل، أيدي املسلمين منذ زمن بعيد، ويقدم لها التفسير ال

 من أعمدة الفحيث يتعلق موضوع هذه ا
ً
 هاما

ً
يزياء آليات بنظرية العالم الفيزيائي ألبرت آينشتاين والتي تعتبر عمودا

وعدم التوصل إلى  الحديثة منذ قرن من الزمان، فبالرغم من بعض الجدل الذي ما زال يدور بين العلماء حول صحتها

ريات آينشتاين بمجملها كانت أكثر دقة من تجارب دقيقة تبرهن بشكل قاطع صحة النظرية النسبية الخاصة، إال أن نظ

يعية كوصف فلك كوكب عطارد ودرجة انحناء الضوء عند الشمس، قوانين اسحق نيوتن في تفسير بعض الظواهر الطب

 لوصف املكان، حيث أبهر آينشتاين العالم حتى والجدير ذكره هنا أن النظرية النسبية ق
ً
 رابعا

ً
د أضافت الزمن كبعدا

 ما يسمى بمفهوم الزمن النسبي.يومنا هذا في

 لوجود األخطاء التي يقع فيها بعض املفسرين في محاوالتهم لتفسير ثالث آيات تحدثت عن الزمن النسبي في  
ً
ونظرا

فقد قام الكاتب بالبحث في القرآن  -بالرغم من جدلية نظريته-ه آينشتاين الظاهر، وإخضاع معنى تلك اآليات ملا استنتج

، يعرض ا يتعلق بهذا املوضوع ملدة تزيد على ست سنوات، وكحلقة أولى من سلسلة قادمة إن شاء هللاالكريم عن كل م

تفكير صحيح تجاه الباحث اآليات التي تتحدث عن مفهوم ووجود الزمن النسبي ليشكل من هذا نقطة بداية واضحة ل

 ة.التوصل إلى نظريات فيزيائية، أو على األقل لضحض أو إثبات نظريات سابق

كما ومن خالل هذا العرض لتلك اآليات، يقدم الباحث التفسير العلمي ملعتقدات دينية تعتبر نقاط خالف   

َل به اليهود على الخالق  -مبخصوص عيس ى عليه السال -في وقتنا الحالي  نجوهرية وفاصلة بين املسلمين واملسيحيي وما تقو 

فة إلى أن الكاتب يشير في بحثه إلى بعض األمور والقضايا التي قد في خلقه للسماوات واألرض جل في عاله، هذا باإلضا

جديين.تكون وسيلة للبعض في 
ُ
 الجدل والنقد غير امل

النسبي في القرآن الكريم وبين ذاك وقبل أن يختتم الباحث بحثه، فإنه يستعرض مقارنة بين مفهوم الزمن   

ه هذه إلى نتيجة مفادها عدم التوافق بين القرآن الكريم ونظرية املفهوم من نظرية آينشتاين الخاصة, ليصل بعد مقارنت

خالصة هذا البحث، يقدم الباحث بعض االستنتاجات والتوصيات وما يمكن قوله والحكم عليه آينشتاين النسبية، وفي 

 آليات القرآنية التي تحدثت عن الزمن النسبي في مواقع مختلفة وبدون تعارض يذكر.تجاه وجود ا

 

  



 

 

 

 

 كتاب في وصف ثقل السحابز الإعجا
 

 الجزائر - عكنون  بن واإلحصاء للتخطيط الوطني املعهد - للمهندس محمد ترياقي

 

 

ي، البعيدة عن   ،الشريعة اإللهية والحادة عن جوهر التوحيدفي زمن األمم الضالة عن سبيل هللا وعن الطريق السو 

هة بوظائف تعدد اآللهة أمرا سائدا ورائجا، فكان لإلغريق مثال آلواملنغمسة في الشرك والكفر باهلل الواحد األحد، كان 

ة وإله إله املوسيقى، كما كان للمصريين القدامى إله الشر وإله الحكم ذاك و عديدة: فهذا إله الزراعة وهذا إله الحصاد

ثتها األسالف األجعن  األحفادمنات وغيرها من األسماء التي أخذتها  املوت وغيرها، وكان لقريش هبل والعزة و داد وور 

دت اآللهة ولكن الكفر كان واحد ، وتعالى ربنا عن الصاحبة والشريك والولد. وكانت نظرة الشعوب الألخالف، فتعد 

ن والشك القديمة إلى األشكال والظواهر الطبيعة 
 
ة على الظ املحيطة بهم نظرة ذاتية غير موضوعية غالبا ما تكون مبني 

يفتقرون إلى أدنى تفسير علمي ومنطقي لهذه الظواهر، بل كانوا يفسرونها على حسب أهوائهم  اانو ك و والتآويل الباطلة، 

تفسيرا غالبا ما يكون سطحيا وساذجا مبنيا على الخرافات واألساطير القديمة وبعيدا على املنهج العلمي السليم. 

ها، ب والغيوم على أنها خبز اآللهة وطعاُم السح مثال أن  الرعد هو صوت اإلله والبرق هو سالحه، كما فسروا فاعتقدوا

ا شاء سبحانه وتعالى أن يبعث رسال  واعتقدوا ها خفيفة سهلة املنال من الريح كونها عديمة الوزن وال ثقل لها. فلم  أيضا أن 

الة سبل النجاة،  روا لهذه األقوام الض   حكمته عز  وجل  أن يكون لهذه الرسل حجًج  اقتضتوأنبياء لكي ينو 
ُ
دحض  ا ت

الخرافات واألساطير السائدة آنذاك، وفي الوقت نفسه توافق وال تنافي الظواهر الطبيعية والسنن الكونية التي أنشأها 

رها باعث الرسل بالحق. وسنخص  في بحثنا هذا ظاهرة وزن السحب وثقلها وكثافتها وخصائصها الفزيوكيميائية من 
وقد 

ن بإذن  ي بحت كما سنبي  وصف هذه الظاهرة في القرآن الكريم، ذلك الكتاب املعجز الذي  تعالى كيف جاء هللا منظور علم 

ال ينافي الظواهر والسنن الطبيعية وال يتعارض معها، وكيف يناقضها وهي من إنشاء هللا تعالى والقرآن هو كالمه أوحاه إلى 

 فه.يخال الرسول الصادق األمين، فالقول الصادق إنما هو الذي يوافق الواقع وال

ت فكرة 
 
ته فكرة تكاد تسيطر على كل الفلسفات  انعداملقد ظل ها ) أي  واالعتقاداتوزن السحاب وخف  القديمة، بل إن 

الفكرة( قد نجدها عند معظم الناس في عصرنا هذا، فإذا سألت اليوم أحدا عن وزن السحاب لربما ضحك عليك وسخر 

السحب إذا ؟ وما هي أقسامها وخصائصها العلمية؟ وهل هي ثقيلة  حقيقةوضع سؤالك في خانة الجنون ! فما هي  منك و

 ذات أوزان كباقي األجسام الطبيعية األخرى؟ وهل جاء في القرآن ش يء عن وزنها وثقلها؟

 

  



 

 

 

 نورانية شجرة الزيتون املباركة
 

 كلية العلوم بجامعة محمد األول بوجدة – للدكتور عبد املجيد بلعابد

 

 لى هللا على رسوله املصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن الكريم دستور املسلمينمن الرحيم و صبسم هللا الرح

وفي القرآن الكريم يتجلى علم هللا بحجته على كافة  .وحضارة كاملة وشاملة لكافة الناس وهداية ليعيش اإلنسان مطمئنا مكرما

ما فيه فيه الكفاية على صدق الوحي املنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب البشر بأن محمدا عبده و رسوله. ومن البيان ما

غير املسلم إدراكه في كل زمان ومكان و يواكب كل عصر بما فيه من تقدم تكنولوجي مصداقا لقوله م و من علم إلهي يمكن للمسل

." و قل الحمد هلل سيريكم آياته و قوله تعالى .53:فصلتسنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" " :تعالى

 .93 :" النملفتعرفونها 

هذه اآليات القرآنية هي في حد ذاتها معجزة مستمرة للقرآن الكريم إلى يوم القيامة وهذه الرؤيا التي يريها هللا عباده مفتوحة 

األسلوب والبالغة مما يدل على صحة الدعوة و املعجزة العلمية  في الزمان واملكان إلى يوم الدين. فالقرآن الكريم خارق للعادة في

 ر. متجددة عبر العصو 

في عصرنا أظهرت البشرية قبولها النتائج العلمية طريقا متميزا إلى معرفة الحق وهذا تأتى لإلنسان بعد االكتشافات العلمية 

املوجه إلى اإلنسان الذي يؤمن اليوم وعة ومن بينها لغة الخطاب أساليب الدعوة كثيرة ومتن ة مع التحكم في األجهزة الدقيقة.املذهل

لعلمية فكان لزاما على املسلمين مخاطبة الناس بلغة العلم. فلغة العلماء هي اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة بالحجة والدقة ا

 غير املسلم تكون حجة عليه. ع إيمانه فاملسلم يزداد إيمانا ملكي نبين للناس فضل هللا اآليات حتى يتبين لهم أنه الحق. 

هم كثيرا من املعجزات، فإن هللا أرى أهل هذا العصر معجزة لرسوله تتناسب مع إذا كان صحابة رسول هللا قد شاهدوا بأعين

  87ص:  »إن هو إال ذكر للعاملين ولتعلمن نبأه بعد حين «  عصرهم، و يتبين لهم بها أن القرآن حق

شجرة  انا بها في املغرب وفي قرطبة بأسبانيا تتمحور حول تكنولوجيية العلمية التي قمأحد البحوث التجريب

 ومشتقاته. الزيتون 

من °  45و°  25تعيش ما بين و  وزيتهامنذ القـدم لشهرة زيتونها  معروفة الزيتيات إلى عائلة مـباركة تنتميشجرة  شجرة الزيتون 

تتأقلم مع جميع أنواع التربة مما  بمتوسط عمر كبير جدا.تتميز و األرض.  م عن سطح 700قل عن مع ارتفاع ي خطوط العرض 

عن طريق  إسبانياإلى  وصلت ،هي من أصل بلدان البحر األبيض املتوسطو  يجعلها في مقدمة املقاومين للظروف املناخية املتقلبة.

فإن العرب هم الذين طوروا  ل شبه الجزيـرة اإلبيرية،وإذا كان الرومان أول من  نشر زراعة هذه الشجـرة في ك  الفينيقيين واإلغريق.

وفي املغرب . وقبل ميالد املسيح كانت هذه الشجرة موجودة في الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية. تقنية استخراج الزيت

 .قتصادية املهمة للساكنةمشتقاته أحد الركائز اال الشرقي يشكل الزيتون 

ماليين هكتار تقريبا.و الكثافة الزراعية لشجرة الزيتون  10ن الزيتون في العالم تحتل مليون شجرة م 800إن أزيد من 

% من املساحات املزروعة لهذا الغرض مما يبين أهمية هذه الشجرة في هذه  98موجودة في حوض البحر األبيض املتوسط بنسبة 

 الم.البقعة من الع

 بزيادة عمر الشجرة، جذع سميكات , ذامتر  15شجرة الزيتون قصيرة عادة, وال تتجاوز 
ً
مليء بالعروق  ،يزداد سمكا

الزيتون فمنها ما هو أخضر وأسود  ثمارالشجرة دائمة الخضرة وأوراقها قصيرة وحادة. هناك أنواع كثيرة من و والتعرجات. 

و يتراوح معدل العمر عند يء. , ومعدل نموها بطمعمرةشجرة الزيتون  )قريب لألسود( وغيرها من األنواع الهجينة.  داكنوبنفسجي 

زيتونها  حيث أننا نستفيد من الشجرة مباركة  .سنة  3000 إلى (سنة ) أي من أيام املسيح عليه السالم 2000 شجرة الزيتون من 

 . جدا فيدموزيتها وخشبها وورقها. وزيت الزيتون من أفخم الزيوت, وغير ضار, بالعكس هو 

  



 

 

 

 

 التصوير و  بالخلق الذرية أمشاج إلى باءال  من الوراثية الصفات انتقال

 

 املنصورة بجامعة الطب كلية - للدكتور محمود نجا

 

 :النص املعجز. 1
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سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم  فصورها و خلقعث هللا إليها ملكا إذا مر بالنطفة اثنتان و أربعين ليله ب"أحاديث التصوير: من ثانيا: 

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه " .مسلمرواه  " قال يا رب اذكر أم أنثى فيقض ى ربك ما يشاء ويكتب امللك

 .  ممسلرواه  "وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك هللا أحسن الخالقين

  :املرتبطة بالنصالحقيقة العلمية . 2

النووي، الذي يحمل تعرف باسم الحمض  للكائن الحيأو شفرة وراثية  ةصور على  توى تحمن املعلوم حديثا أن كل خلية 

 خاليا جنسية، و خاليا جسديةو معلوم أيضا أن خاليا الكائنات الحية تنقسم إلى نوعين: الشفرة الوراثية للكائن الحي، 

فتها إنتاج األمشاج من خالل ما يعرف باالنقسام امليوزى الذي يؤدى إلى تحسين الصفات الوراثية فى الذرية. و من ظيو 

أي أن  ،نصف هذا العدد وى تح فإنهااألمشاج  فردى إال كروموسوم على  46 توى تحاإلنسان كافة خاليا املعلوم أيضا أن 

للجسد، و لكن األمشاج تحوى نصف الحمض النووي أو  املةة ك صور كافة خاليا البشر تحوى حمض نووي كامل أو 

تحمل  التي ة األمشاجفى الرحم لتتكون النطف هماأمشاج تلتقيو بعد التلقيح بين الذكر و األنثى . للجسد نصف صورة

خر والنصف األ من الذكر  يأتيالصفة  الوراثية نصف مع العلم بأن  ة,للذري الصورة الكاملةالكاملة أو  ةالوراثي ةالشفر 

و لذا نجد من الشائع بين الناس جملة )البحث عن النصف اآلخر(، مع مالحظة أن الحمض النووي  ،األنثىمن  يأتي

 ين أحدهما من األب واآلخر من األم. ألنه يتركب من نصف بالصورة املركبةللذرية الناتجة يمكن تسميته 

  :الهدف من البحث. 3

في  ة يمثالن وصف ظاهري للخاليا املسؤولة عن خلق اإلنسانفة األمشاج في القرآن و السنإثبات أن كلمة النطفة و النط

األرحام، أما ما بداخل هذه الخاليا من حمض نووي، فله وصف آخر في القرآن و السنة وهو الصورة، واملقصد األصالب و 

بتحول الخلية الجنسية التي تحتوى على  من التصوير نقل الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء عبر النطفة، وذلك

 23ى نطفة تحتوى على نصف الحمض النووي )كروموسوم )صورة كاملة لإلنسان( إل 46حمض نووي كامل، أى 

كروموسوم(، فالتصوير هو اآللية التي تفسر كيف جعل هللا الخاليا الجنسية لإلنسان تتحول إلى نطفة في قوله تعالى 
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 وللوصول إلى الهدف السابق البد من اإلجابة على سؤالين:

لحمض ما الدليل على أن من معاني كلمة التصوير انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء عبر ا :ول السؤال األ 

 النووي؟.

لخاليا الجنسية في األصالب إلى : أين وكيف استخدم القرآن و السنة كلمة التصوير لوصف كيفية تحول االسؤال الثاني

 االنقسام امليوزي )الدورة الخلوية(؟.  لعلم الحديث باالنقسام امليتوزي أمشاج من خالل ما يسميه ا



 

 

فة سابقة )أي أن هناك من معاني التصوير في لغة العرب اإليجاد على صولكي نجيب على هذه األسئلة البد من إثبات أن 

أصل نأخذ له صورة(, لنثبت أن التصوير في القرآن و بعض األحاديث النبوية هو انتقال الصفات الوراثية من األصل 

الحمض النووي لهما  ي للنطفة، فيكون آدم و حواء كجسد هما األصل و)اآلباء( إلى الصورة )األبناء( عبر الحمض النوو 

 تصوير الذرية في األصالب ثم في األرحام.  صورة، و من هذه الصورة تم

)الذرية( للمنسوخ منه  أيضا يجب أن نثبت أن كلمة التصوير أدق من النسخ, ألن النسخ ال يعنى إال مطابقة املنسوخ

ها ك تحسين وراثي, أما كلمة التصوير فهي أدق ألنن األبناء ليست نسخة مماثلة لآلباء و لكن هناهو غير صحيح أل  )اآلباء( 

الصورة )فليس شرطا أن تكون  د تكون تامة أو ناقصة بين األصل تصف التماثل أو التشابه بين شيئين, واملماثلة ق

 الصورة مطابقة لألصل حتى يقال لها صورة(.

كلمة التصوير في القرآن والسنة هو  أوضح من الشمس في كبد السماء، وهو أن نثبت أنإذا فهدفنا في هذا البحث 

ألدق لوصف انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء؟، وهو املصطلح املناسب لنفهم كيف جعل هللا املصطلح ا

راثية( بداخل الخاليا الجنسية في اإلنسان املخلوق من الطين يتحول بكل صفاته البشرية الشكلية إلى صورة جينية )و 

وراثية لجسد اإلنسان ولها القدرة على االنتقال بيض، هذه الصورة الجينية تحمل كل الخصائص الالخصية و امل

بالتصوير )النسخ( من اآلباء إلى الذرية، ولها القدرة أيضا على تحسين الصفات الوراثية بحيث يختلف االبن عن آبائه في 

 و الشكلية.  الصفات الجينية

  :وجه اإلعجاز في البحث. 4

تدبر آليات هللا التي تتكلم عن الخلق و التصوير سوف يكتشف أن هللا بهاتين الكلمتين قد وصف كيفية خلق ملاإن 

قول ف ،بدقة شديدة تفوق قدرة العلوم الحديثةوكيفية انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء  ,األمشاج في األصالب

ْم هللا 
ُ
اك

َ
ْرن مَّ َصوَّ

ُ
ْم ث

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
قول هللا و , امليتوزياالنقسام ف تضاعف أي خلية إلي خليتين بدون تحسين وراثي, وذلك في صي{ }خ

تحسين النسل في االنقسام امليوزي, بحيث ال يشابه اآلباء يصف كيفية زواج الكروموسومات و  )وصوركم فأحسن صوركم(

حديث حتى بدأ اكتشاف حقيقة الحمض األبناء. ومعلوم هذه الحقائق العلمية الثابتة قد غابت عن علماء العصر ال

ا قائق منذ مم, فكيف عرف النبي األمي محمد صلى هللا عليه و سلم هذه الح1953النووي بواسطة واطسون وكريك سنة 

يزيد على أربعة عشرة قرنا من الزمان إال إذا كان رسوال من قبل هللا ال ينطق عن الهوى يبلغ ما أرسله به ربه بال زيادة أو 
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 الكاملة الحبوب في النبوي  القرآني اإلعجاز
 

 املنورة باملدينة طيبة جامعة طب كلية -حمودة  مأمون  صديق للدكتور أسامة

 

 قوله تعالى : بالقرآن الكريم آيات كثيرة ذكر فيها الحب مثل

 ,95:األنعام"  "إن هللا فالق الحب والنوى يخرج الحي من امليت ومخرج امليت من الحي ذلكم هللا فأنى تؤفكون  •

                                          الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ش يء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا" وهو" •

 وحبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كسنابل القمح والشعير واألرز.، 99 :األنعام

  33 :يس   "ون كليأوآية لهم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه "  •

                                                            .أي حبا مما يقتات به الناس ، 15 :النبأ  "لنخرج به حبا ونباتا"   •

                                                           .حبا كالحنطة والشعير ،27 :عبس   "فأنبتنا فيها حبا"   •

، 61 :البقرة "وإذ قلتم يا موس ى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها..." •

  روي أن :الفوم
ُ
، الحبوب التي تؤكل كلها فوم قيل أنو  البر  الحنطة وفي لفظ :قال ؟فومها ابن عباس سئل ما الحنطة

 فومها: الحبوب التي تؤكل. فومها: حنطتها،

فذروه: فما حصدتم منه في ، 47 :يوسفن" قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم  فذروه في سنبله إال قليال مما تأكلو " •

, إال قليال مما تأكلون من الحبوب، فذروه: أي ىق, واتركوه في سنبله, ليتم حفظه من التسوس, وليكون أبكل مرة فادخروه 

 اتركوه في سنبله لئال يفسد، 

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعف ملن يشاء وهللا واسع " •

أخرجت ساقا  تشعب منها سبع شعب لكل واحد سنبلة  في أي كمثل حبة  زرعت في أرض طيبة, فإذا بها ، 261 :البقرة   عليم"

 . ؤمن علي أن يكون مثله كثير العطاوفي اآلية تنويه ببركة الحب وكثرة خيراته, وحث امل ،كل سنبلة مائة حبة

ذو لحب اف، 21الرحمن   والريحان"  الحب ذو العصف" و  :  ىوأكثرها مباشرة بموضوع البحث هو قول هللا سبحانه وتعال

خلق هللا وجه اإلعجاز يتمثل في , و العصف, تعنى الحب ذو القشر كما ورد بكتب التفسير وباملعاجم اللغوية والعلمية

ذي  للحبوب وفى اإلشارة إليه بالقرآن الكريم, في وقـت لم يـكن يدرك قيمة الحب الكامل علي الوجه السبحانه وتعالي 

, ثم يتناول البحث اإلعجاز النبوي املتعلق بالحبوب الكاملة, ة في  العصر الحاليكانيات  املتاحأدركه العلماء اآلن باإلمـ

وبعضا من البحوث العلمية الهامة املوثقة الصادرة عن أرقى الجامعات العاملية, واملنشورة باملجالت العلمية الراقية حول 

 وثقة علميا وهذا من فضل هللا تعالى.ى أال تكون هناك جملة واحدة بهذا البحث غير مهذا املوضوع, وقد حرصت عل

منسجمة مع فطرة  ى, بطريقة مثل دتها  للصـــحة  والوقاية والعالجوفائ وقد أدرك  العلم الحديث أهمية الحبوب الكاملة ,

لحبة وخلق اإلنسان, والنصح املباشر وغير , ومعجزته جلت قدرته وهو الخالق العليم في خلق اىالخالق سبحانه وتعال

اشر  كما في اإلشارة للحب ذو العصف باآلية الكريمة, بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم, فقد جعل هللا املب

الفوائد, وقد تنزلت اآلية  من ىوما ال يحص  سبحانه وتعالى بالحبوب الكاملة  صيدلية مباركة بها صحة ووقاية وشفاء,

ولى تبارك وتعالى في سورة الرحمن, وتحدى البشر في تكذيبها, وباعتراف كريمة ضمن آالء هللا الجسيمة, التي عددها املال

 جد اأولي العلم  فمازال ما نجهل من قيمة الحب ذو العصف  كثير 



 

 

 

 

 الحديد لبأس جديد معنى الّصحّية، األضرار 
 

د سناء  تطوانب املالك السعديبجامعة عبد  العلوم كلية - الدحروش محم 

 

  

اس { :هذا البحث هو محاولة إطاللة على تفسير علمي  لآلية الكريمة     25 :الحديد}وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للن 

ة من  إنسان وحيوان وهذه  نبات...و  برؤية جديدة، إذ يتطر ق للحديد كُجزيء كيماوي يدخل في كيان كل  املخلوقات الحي 

ة و الرؤية  ية العلمي  م الكبير في ميدان العلوم والتكنولوجيالطب  وكذلك  ،الهذا املعدن هي وليدة العصر الحديث، بعد التقد 

ا أن  الحديد عنصر أساس ي وهام في جسم اإلنسان  ثبت علمي 
ُ
ة، حيث أ حاليل والبحوث البيولوجي  جارب والت 

تقدم الت 

م، وكذلك في الكثير م ة في الد  باتات كالقطاوالحيوان، خاص  ولقرون  ـني والخضروات، بعد أن كان الحديد ُيعتبرن الن 

 لصالبته ومقاومته، ولهذا نجد أن  جل   ـ مضت عديدة
ً
د معدن صالح لصنع اآلليات واألدوات املختلفة، نظرا مجر 

فقو 
 
امن عشر، قد ات

 
ى القرن الث امن وحت 

 
ء، منذ أوائل  القرن الث

 
رين األجال البأس  هي أن  وم لآلية الكريمة، في نظرته ااملفس 

ديد
ّ
ة،و هاهي  الش ابات والبارجات والطائرات الحربي  ب  ى الد  ال يقبل أي  معنى سوى الحرب  وأدواتها، من سيوف ودروع، وحت 

ة لآلية الكريمة، و  زة واملهم  فاسير املتمي  د مالحظتي املتواضعة.إطاللة على بعض الت 
 
ؤك

ُ
تي ت

 
                                                                                                                            ال

  

  



 

 

 

 

 هللا كتاب في صيغ األفعالبالغة 
 

 باحث وكاتب إسالمي بالقاهرة - السيد حامد للمهندس السيد

 

 نيبما يناسب السياق القرآ البالغة في تنوع  األفعال : الفصل األول 

اآليتين من القرآن الكريم في موضعين متباعدين في الغالب ، ولكن بين التشابه يتناول الفصل الذي نحن بصدده 

االختالف يقع بين نوعي الفعل في اآليتين حسب السياق القرآني الذي يقتض ي صيغة فعل معينة تظهر املعني بجالء 

انَفَجَرْت ) على سبيل املثال،  –
َ
انَبَج ( ... )  ف

َ
 ( َسْت ف

 ية في األسماء املتقاربة املعنى   الفصل الثاني:        الدالالت البالغ

 يفرق الذكر الحكيم بينهما في الحاالت التالية :  - "اليم /"البحرـ 

ما ليست  -تكون له من الخصائص عندئذ صار "يما"    -الحالة األولى : إذا صدر أمر إلهي صراحة لجزء من البحر أو النهر-

لِّ (كما يتبين لنا من قول الحق سبحانه وتعالى:  -عموم األنهار والبحارفي  احِّ السَّ  بِّ
َيمُّ

ْ
هِّ ال قِّ

ْ
ُيل
ْ
ل
َ
  )ف

 ، كان "يما" كقوله سبحانهةمقبرة للظاملين، ولم يعد نعمة مسخر  أو جزء منه إن  أصبح )النهر أو البحر(الحالة الثانية:  - 

ُجنُ  :وتعالى ْرَعْوُن بِّ َبَعُهْم فِّ
ْ
ت
َ
أ
َ
َيُهْم()ف شِّ

َ
ِّ َما غ

َيم 
ْ
َن ال َيُهْم مِّ شِّ

َ
غ
َ
هِّ ف  78 :طه ودِّ

 الفصل الثالث:    الدالالت البيانية للحروف  "عندنا ... لدنا" والفرق بينهما، 

   (قال الحق سبحانه :
ً
ما

ْ
ل ا عِّ

ُدنَّ
َ
ن ل ْمَناُه مِّ

َّ
ا َوَعل

َ
ن ندِّ ْن عِّ  مِّ

ً
ْيَناُه َرْحَمة

َ
ا آت

َ
ن َبادِّ ْن عِّ  مِّ

ً
َوَجَدا َعْبدا

َ
في  "عندنا"الجواب:، 65:الكهف ) ف

: ملا بطن، فيكون املراد بالرحمة الواردة في آية سورة الكهف: أي من عطائنا وخزائننا ا"لدن"و ،لسان العرب: ملا ظهر

بواسطة جبريل عليه  أتته من عند هللا عز وجل "النبوة" والرحمة هنا هي -عليه السالم، أو املالئكة بواسطة جبريل

ا" أما، السالم ُدنَّ
َ
ن ل ي . "عليه السالمعز وجل مباشرة دون وساطة جبريل أي من هللا  "مِّ ِّ َهْب لِّ

اَل َرب 
َ
ُه ق ا َربَّ يَّ رِّ

َ
َك َدَعا َزك ُهَنالِّ

َعاءِّ 
يُع الدُّ َك َسمِّ نَّ  إِّ

ً
َبة ِّ

ي 
َ
 ط

ً
ة يَّ ِّ

ر 
ُ
َك ذ

ْ
ُدن

َ
ْن ل  .دون وساطة أحد فالذرية هبة من هللا عز وجل ،38عمران :آل" مِّ

  



 

 

 

 

 الكريم القرآن في الصرفية اهدالشو  نظام

  تطبيق
ً
 على املشتقات/باب اسم التفضيل نموذجا

 

 "ظبي أبوـ "ب زايد جامعة الشيخ -  نصر هللا أسعد توفيق للدكتور هاني

 

، كانت مؤشرات كثيرة تترا بين يديه، (1)نظام الشواهد النحوية في القرآن الكريم" -"النجومخالل عمل هذا الباحث على 

ُم  على أن   ُم الشواهد النحوية فحسب، وإنما َيْنظِّ  الشواهد الصرفّيةالنظام الذي يعمل على كشف النقاب عنه، ال َيْنظِّ

 األنساق
ُ
؛ فشبكة

ً
 مسألتين في النص القرآني واحدة، عدا  (3)وشبكة مواقعها (2)أيضا

ا
زان بين األنساق، وتجعالن كال  )تمي 

 بما هو له(
ً
 : منهما مختصا

َيغ" انستجأن األولى:  ة  "الّصِّ  علم في" أو اختالفه اإلعراب"  تجانسيقوم مقام  الصرف،في علم  اختالفهاأو الصرفيَّ

   . النحو

. في شبكة األنساقالثالث  وتبدأ من النسقفقط،  خمسة أنساقأن شبكة نظام الشواهد الصرفية تتكون من  الثانية:

 على االطراد بين شبكتي نظام الشواهد النحوية )ولم يشأ البحث تسمية النسق الثالث في هذه الشبكة 
ً
بـ "األول" حفاظا

 -النجومذراعان لنظام واحد، هو كما أسماه:  -في رؤيا البحث املركزية-، باعتبار النظامين1انظر امللحق رقم  -والصرفية

 قاعدة(. بمعنى "األصول" التي تستنبط منها ال

املوحدة في نظام الشواهد الصرفية؛ إلى أنه ال يوجد في اللغة مادة لغوية  اقويعود غياب النسقين األول والثاني من األنس

ل )النسق األول= وحدة املادة اللغوية+اختالف صيغي(، وال 
 
واحدة )كلمة( لها بنيتان صرفيتان مختلفتا الصيغة؛ ليتشك

ل 
 
لنسق الثاني= وحدة املادة )امادة لغوية واحدة )كلمة( لها بنيتان صرفيتان متاجنستان ضمن صيغة واحدة ليتشك

اللغوية+تجانس صيغي(؛ بينما يوجد في النحو ثالث حاالت إعرابية مختلفة للكلمة املعربة )وهو ما يعالجه النسق األول في 

شبكة الشواهد النحوية(، ويوجد لها حالتان إعرابيتان متجانستان ضمن الحالة اإلعرابية الواحدة )وهو ما يعالجه 

 شبكة الشواهد النحوية(.  فيالنسق الثاني 

 )مثل: أكبر جاءت فإن
ً
 أو نقصا

ً
 -املادة اللغوية وقد اختلف نوع حروفها، و/أو ترتيب هذه الحروف، و/أو عدد حروفها زيادة

ْحَراب  في املبنى )مثل: َمَفاز -أكابر، مِّ
 
 عليها زيادة

َ
تأنيث(، أو الَمَفاَزة؛ بسبب زيادة تاء  -َمَحارِّيب؛ بسبب جمع التكسير( أو طرأ

ام
َ
ر  في الحركات والسكنات )مثل: ُمق يُّ

َ
غ
َ
  -ت

ً
َزال

ْ
ام، ُمن

َ
؛ بسبب اختالف القراءات، أو ألسباب أخرى  -َمق

ً
زِّال

ْ
( عوملت في هذا (4)َمن

درجتا في األنساق املتجانسة. 
ُ
 النظام، نظام الشواهد الصرفية، على أنها مادتان، ال واحدة؛ وأ

 

  



 

 

 

 

 والغلو املنهجية العلمّية بين  اإلسالم في العلمي اإلعجاز  علماء عند الدعوي  الخطاب

 القرى بمكة املكرمة أم جامعة الفريح عبدهللا بن للدكتور صالح

 

وسوف يستمر بحول هللا خطاًبا متميًزا ومبدًعا، على الرغم مما أصاب العالم العربي  دعوي كان الخطاب ال

إال أن يقر بما  عهد النبوي ي منذ الدعو ن للمرء املتابع للخطاب الواإلسالمي من مراحل ضعف وفترات خمول، وال يمك

ن بعد مجيء اإلسالم حصل انقالب كذلك في أفعالهم، لك سلمون الخطاب من روعة وتميز، قد ال يكون امل ذلك يتضمنه

املسلمون هم  علمي وفكري في املجتمع البشري، فبعد الضعف العلمي لدى العرب في مرحلة ما قبل اإلسالم أضحى العرب

حيث أكسبهم الدين الجديد )اإلسالم( تميًزا علمًيا فاقوا به أمم األرض على الرغم من سبق تلك  ،قادة العالم فكرًيا وعلمًيا

 وغرق العرب قبل اإلسالم في بحور الجهل. ،إلى ميادين العلم والفكر والثقافة األمم

كثير، السيما وأن الثقافة اإلسالمية تميزت عن بقية هذه القفزة التي حصلت للعرب بعد اإلسالم أكسبتهم ال

 وصدقية قد ال تمتلكها الثقافات في العالم بميزة رائعة وهي: ربانية الثقافة واملعرفة، فمصدرها إلهي، وهذا يعطيه
ً

ا كماال

واألعلم بما يصلح له  الثقافات األخرى، باإلضافة إلى قربها من الذات البشرية وقبولها لها، ألن مصدرها هو خالق اإلنسان

رحبة وواسعة في مجال التفكير واإلبداع، السيما مع جود  آفاقاهذه الثقافة للعرب  تويتوافق مع فطرته، كما منح

وع مصادر املعرفة والعلم أال وهو الوحي الذي غرس لدى العرب منهجية متميزة في التفكير، وبالتالي أنتج مصدر من أر 

التي انتفعت بها  (1)له من الوحي الكثير والنافع من األفكار والنظريات واألطروحات العلميةالعقل املسلم من خالل تفاع

 تي يعيشها اليوم على أسس من ثقافتنا اإلسالمية.أمم األرض وأولهم العالم الغرب الذي بنى حضارته ال

ء إعجاز القرآن الكريم ولعل  مما أكسبه اإلسالم للمسلمين والعرب من تميز في الخطاب الذي أبدع فيه علما

الذين أبدعوا في إظهار اللفتات الرائعة من خالل أبحاث علمية ملا ظهر في ما جاء به الوحي من اإلعجاز العلمي الذي بهر 

العقول وسلب األلباب، وذلك من خالل حديث الوحي عن أمور لم يدركها البشر إال في قرونه األخيرة، وعلى الرغم من أن 

استطاعوا استغاللها  االسالمات العلمية توصل إليها علماء من الغرب إال أن علماء اإلعجاز العلمي في بعض تلك الكشوف

 .والدعوة إليه  لدين وبيان عظمته والكشف عن تميزهوتوظيفها من خالل الخطاب املعاصر لنصرة ا

اب بعض علماء اإلعجاز ويبقى العمل البشري على اإلجمال عرضة للقصور والنقص، وهو يتمثل في ما أصاب خط

 تتمثل بالتعجل في أمور قد ال يكون من السائغ التعجل فيها، ؛أو املهتمين به من غلو وُبعد عن العلمية اإلسالمالعلمي في 

ي من خالل هذا البحث أن أتناول هذا األمر بش يء من الحيادية لعلنا أن نصل إلى االتفاق على أهمية 
 
 خطاب أن يكون ولعل

ة كل عناية ويبعد كل البعد عن العاطفة غير املنضبطة التي تؤدي في بعض  عجاز خطاباالدعوة باإل متعقل يولي العلمي 

 الباحث أو صاحب خطاب اإلعجاز.األحيان إلى نتائج عكسية ملا يهدف إليه 

 وسيكون البحث وفق ما يلي:

 .وأهميته  التمهيد: وفيه تعريف اإلعجاز العلمي في اإلسالم

 .وعالجها مظاهر الغلو في خطاب علماء اإلعجازأبرز : املبحث األول 

 .وعالجها أسباب الغلو في خطاب علماء اإلعجازأبرز املبحث الثاني: 

 دراسة اإلعجاز وتوظيفه في الدعوة إلى هللا تعالى.املبحث الثالث: أهمية 

 ثم الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

                                                           

 هـ، مكتبة الرتاث اإلسالمي، القاهرة(.1424، 1( )ط9الفكر اإلسالمي، احلسن العلمي: ص) جتديد (1)



 

 

 

 

 واملشككين بين املؤيدين يمالكر  القرآن في العددي اإلعجاز
 

 ـ الجزائر سطيف جامعة - بودوخة مسعود للدكتور 

 

 والسماوات بالكون  يتعلق مام عديدة علمية إشارات إلى حقائق فيها كثيرة آيات الكريمالقرآن  تضمن لقد

 النباتب يتصل ما  ،وتطوره نساناإل خلقو  ،والنهار الليل وتعاقب ،أفالكها في تجرى  التى والكواكب والنجوم رضواأل 

  ...والحشرات والحيوان

 الكائنات من ذلك وغير والبحار نهارواأل شجارواأل والجبال والعواصف مطارواأل  السحب عن القرآن تحدث كما

 الحديثة... العلمية النهضة عصور  قبل البشرى  العقل عن مطويا سرا ذلك كلوكان  ...وصغيرها كبيرها واملخلوقات

حث التي جدت في هذا العصر مما يتصل بالقرآن الكريم، البحث في استعمال القرآن لأللفاظ واآليات ومن بين أنواع الب

س ى أن تدل عليه أعدادها من أوجه التناسب والتناسق بين األلفاظ املتناظرة في من الناحية العددية اإلحصائية، وما ع

 اق الخارجي )الكوني( ...  االستعمال القرآني، أو بين تلك األلفاظ وما ترتبط به في السي

وفي هذه الدراسة نريد أن نطرق موضوع اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، وهو موضوع ال يزال موضع 

الدارسين، فمنهم من رأى أنه ليس نوعا من أنواع اإلعجاز  باعتبار أن هذا التوجه يتنافى مع قضية التدبر التي جدل بين 

ه لونا من هي غاية شرعية وتعبدية ال تنا ون وعد 
 
س لهذا الل سبها عمليات الحساب واإلحصاء الدقيق، ومنهم من تحم 

يات املعجزة القرآنية في عصر الحاسوب والرياضيات...اإلعجاز وعجيبة من عجائب القرآن التي ال تنقض ي، وأ
 
ه أحد تجل

 
 ن

ضت عنه
 
وع من اإلعجاز،  وسنسوق في هذه الدراسة حجج كل فريق وأدلته، مع إثبات أبرز ما تمخ أبحاث القائلين بهذا الن 

إليها ـ مدى إمكان أن تؤسس تلك النتائج والحقائق لنوع جديد فعال من أنواع اإلعجاز  لنرى ـ في ضوء النتائج املتوصل

 القرآني، هو اإلعجاز العددي.

  



 

 

 

 الضوابط واملزالق: الكريم للقرآن املستقبلي اإلعجاز من
 

 ـ السعودية جامعة امللك خالد في بيشة  - شهرانيال فالح بن للدكتور ناصر

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فمن نافلة القول أن نذكر أن القرآن الكريم قد ورد في مواطن كثيرة منه آيات تتنبأ بما يقع من أمور مستقبلية فوقعت 

 -يه وسلم ، وداللة بالفعل فكان وقوعها داللة على صدق رسول هللا صلى هللا عل
ً
كريم على أن إعجاز القرآن ال -أيضا

 األرض ومن عليها . -عز وجل-مستمر إلى أن يرث هللا

 ومن قضايا اإلعجاز املستقبلي التي ذكرها العلماء تنبؤه بوسائل املواصالت الحديثة التي لم يكن يعرفها األقدمون .

يَّ "ه تعالىكقول –عز وجل  –واستدلوا لذلك بآيات من كتاب هللا  ِّ
ر 
ُ
َنا ذ

ْ
ا َحَمل نَّ

َ
ُهْم أ

َّ
 ل
 
ُحون تَ َوآَية

ْ
ش

َ ْ
كِّ امل

ْ
ُفل

ْ
ي ال هِّ  ،ُهْم فِّ لِّ

ْ
ث ِّ
ن م  ِّ

ُهم م 
َ
ْقَنا ل

َ
ل
َ
َوخ

ُبوَن 
َ
عمالقة التي تنقل الناس أي ما يركبون في البر مما يشابه الفلك املشحون مثل السيارات الناقلة ال، 42 -41 :يس "َما َيْرك

 .وأمتعتهم

فاستدلوا  ، 8النحل:  "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون " :بقوله تعالى –أيضا  –ي هذا الباب واستدلوا ف

باآلية الكريمة على أنه ستوجد وسائل مواصالت حديثة مثل السيارات والطائرات وغيرها مما لم يكن يعلمه العرب وقت 

 نزول القرآن .

العصر الحديث واستنبطوا منها ما هو بعيد عن داللتها، ماء في تنزيل بعض اآليات على معطيات هذا، وقد بالغ بعض العل

ْت " :كما فعل الدكتور السيد الجميلي في كتابه "اإلعجاز العلمي في القرآن " عندما ذكر أن معنى قوله تعالى
َ
ل ِّ
 
اُر ُعط

َ
ش عِّ

ْ
ا ال

َ
ذ َوإِّ

قطارات والسيارات واملستحدثات ه العشار ويستغنى عنها بالطائرات والأنه سيأتي اليوم الذي تتعطل في ،4التكوير: " 

 العصرية وغيرها من وسائل املواصالت. 

، ألن سياق اآلية فيما يحدث يوم القيامة من تكوير الشمس وانكدار آلية الكريمة أرى أنه تفسير بعيدوهذا التفسير ل

 النجوم . . . وغيرها .

ر اآل وهذا ما دعاني إلى أن أقوم ب فس 
ُ
يات الدالة على اإلعجاز املستقبلي في إطار مجموعة هذا البحث حيث إنه يجب أن ت

 من الضوابط يلتزم بها املفسر، وال يبالغ في أن يتلمس وجوه اإلعجاز املستقبلي لآلية الكريمة حتى وإن كانت ال تحتمله .

 وهللا من وراء القصد .

  



 

 

 

 

 في التشريع الزواج والطالق، عدالة في الحكم وإعجاز 
 

 ـ سلطنة عمان بمسقط قابوس التربية بجامعة السلطان كلية - الشعيلي للدكتور سليمان

 

تكتسب األسرة أهميتها كونها املحضن الذي ينشأ في األجيال، ويتربى في األطفال، وهي اللبنة األولى لبناء املجتمعات 

سرة، وسنت لها القوانين يع األنظمة البشرية بتنظيم األ واألمم، فبصالحها تصلح وبفسادها تنحل وتنهار. وقد عنيت جم

التي تكفل بقاءها واستمرارها، لكنك لن تجد كتشريعات اإلسالم التي تنسجم مع الواقع وتلبي حاجة الفطرة، يكشف هذا 

ه األسرة، البحث عن اإلعجاز التشريعي في نظام األسرة، ويركز على الزواج والطالق إذ األول هو العقد الذي تتكون ب

إلنفصال بين الزوجين. تحدث البحث في مبحث تمهيدي موجز عن حال املرأة في الحضارات والشعوب والثاني هو قانون ا

القديمة، ثم تناول في املبحث الثاني، صور الزواج عند األمم القديمة، وحكم الزواج في اإلسالم، وبين حكم تعدد الزوجات 

والخطوات التي يجب أن تسبقه، والضوابط حدث عن الطالق؛ الحاجة إليه، ومبرراته. أما املبحث الثالث فت

واالحتياطات التي وضعها اإلسالم من أجل أن يكون الطالق جميال من غير ضرر، ومن يملك حق الطالق، وقارن ذلك 

 بصور من أنواع الطالق في الجاهلية ثم الخاتمة بنتائج البحث. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 عي خالداإلسالمية إعجاز تشري الشريعة في اإلنسانية الفطرة مراعاة
 

 جامعة الجلفة – هزرش ي الرحمان للدكتور عبد

 

َمْمُت " إن الشريعة التي جاء بها القرآن هي الشـريعة التي أنزلها هللا لعباده وارتضاها لهم قال تعالى:  
ْ
ت
َ
ْم َوأ

ُ
يَنك ْم دِّ

ُ
ك
َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
ال

 
َ
يُت ل ي َوَرضِّ ْعَمتِّ ْم نِّ

ُ
ْيك

َ
َم َعل

َ
ُم اإلِّْسال

ُ
 ك

ً
ينا يَن "وقال تعالى:   3 :املائدة "دِّ رِّ اسِّ

َ
خ
ْ
َن ال َرةِّ مِّ ي اآلخِّ ْنُه َوُهَو فِّ ن ُيْقَبَل مِّ

َ
ل
َ
 ف
ً
ينا مِّ دِّ

َ
ْسال ْيَر اإلِّ

َ
آل  "َوَمن َيْبَتغِّ غ

، ألنه ال املنهجود كله إال بإتباع هذا وهي املنهج الذي رسمه هللا لبني آدم ولن يصلح البشر بل لن يصلح الوج ،85عمران: 

 . ر وطريق الحياة املطمئنة السعيدةأعلم من هللا باإلنسان ليرسم له طريق الخي ديوج

به أو نهت عنه وأنها  تنية في كل ما أمر فمن األسس الثابتة في الشريعة اإلسالمية أنها جاءت موافقة للفطرة اإلنسا    

وحية فاإلنسان مركب من مادة وروح وهي قد نظرت إليه من عليه اإلنسان من نزعات وميول مادية أو ر  لراعت ما جب

 .طهاتين الزاويتين نظرة متوازنة فحققت له إشباع غرائزه وارتفعت به إلى امللكوت األعلى دون إفراط وال تفري

سانية ي هذه الصفحات أن أبين وجها من وجوه إعجاز هذه الشريعة الغراء وهو كونها موافقة للفطرة اإلنوقد أردت ف    

فاهلل خالق الفطرة وهو منزل الشريعة ولذلك كانت هذه الشريعة  ومتناسقة معها في كل أحكامها في العبادات واملعامالت

سأل أن يلهمني السداد والتوفيق فإن أصبت فمن هللا وحده فاهلل أ معها ومحافظة عليها  ةمتوافقة مع الفطرة ومنسجم

 غفر هللا. وإن أخطأت فمن نفس ي ومن الشيطان واست

 

 

  



 

 

 

 

 سبق القرآن الكريم وإعجازه في تقرير أخوة الجنس البشري 
 

 بغزة األقص ى التربية بجامعة أصول  قسم  – معمر سلمان للدكتور حمدي

 

 أو 
ً
( على مبادئ سامية، ترنو إلى عدم التمييز بين البشر، وإلى الحرية واملساواة، يتوافق العالم املعاصر )صدقا

ً
كذبا

 
ُ
بأنها داعية وراعية هذه املساواة والحريات، وفي التوظيف السياس ي  ،ة الغرب اليوم بقيادة الواليات املتحدةاخر حضار َف وت

 واإلعالمي يبدو العرب واملسلمون هم النقيض لهذه األخالق واملعاني.

 نت نتيجتهوتناقض حضاري مستمر، كا ،وألسباب تاريخية ودينية وسياسية كان اإلسالم والغرب في حالة صراع دائم

تفوق الغرب التقني واالقتصادي والعسكري... وهزيمة املسلمين أمامه في هذه املجاالت. وكطبيعة كل منتصر دوما،  اليوم

 إثبات انتصاره وتفوقه القيم
ً
 واألخالقي. ييحاول الغرب أيضا

 من املسلمين
ً
ن اإلسالم كدين وعن ساهم بأفعاله وأقواله في تمليك الغرب صورة )مشينة( ع ،ولألسف فإن بعضا

ر بعض آيات القرآن الكريم بلقطات من أقوال وأفعال  ر عن ذلك فيلم فتنة )الهولندي( الذي فسَّ املسلمين كبشر، عب 

 ن أن يغيروا أو يعدلوا قرآنهم!! لـ)مسلمين(، ليخرج بمقولة أنه على املسلمي

وإنسانيته، رؤية تشارك في صياغة دستور عاملي  إن املسلمين اليوم مطالبين بتقديم رؤية حقيقية عن عظمة اإلسالم

 من مفهوم )أخوة الجنس البشري(، وكذلك يصد الهجمة عن الفكر 
ً
إنساني، يكفل حقوق اإلنسان وحريته، منطلقا

 اإلسالمي.

 

 بحث:مشكلة ال -2

تشهير به، من خالل يحاول البحث عالج ظاهرة الفهم الخاطئ لإلسالم، وكذلك محاوالت األعداء النيل من اإلسالم وال

في تقرير أخوة بني البشر، سواء أخوة باملفهوم البيولوجي، أو أخوة باملعني  -بل سبقه اإلعجازي –طرح رؤية اإلسالم 

 وق والواجبات، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:االجتماعي، وما يتضمنه من مساواة في الحق

؟ما توصيف القرآن الكريم لطبيعة العالق .1
ً
 ة بين البشر وراثيا

 ما التوصيات القرآنية )ذات البعد االجتماعي( التي ترافقت مع ذكر القرآن ألخوة البشر؟ .2

 "... في موضوع أخوة الجنس البشري.ما موقف كل من "الدارونية االجتماعية"، و"الصهيونية"، و"النازية .3

بية الحديثة، تجاه قضية "أخوة الجنس ما مدى صالحية ومصداقية كل من القيم اإلسالمية، والحضارة الغر  .4

 البشري" في مجال الحقوق اإلنسانية.

 يوجه العالقة بين بني البشر؟ .5
ً
 كيف نستمد من القرآن الكريم دستورا

 

 أهداف البحث: -3

 مفهوم أخوة الجنس البشري. منعن موقف اإلسالم  تقديم تصور نظري  .1

 إسالمية.إثبات أن دعاوى العنصرية والكراهية ليس لها جذور  .2

 تسجيل سبق إعجازي للقرآن الكريم في مجال أخوة الجنس البشري. .3

 

 أهمية البحث: -4



 

 

 العربية ببعض املفاهيم الهامة. يساهم في إثراء املكتبة .1

رة، حول املساواة وحقوق اإلنسان. .2 ِّ
ي 
َ
 يدعو املسلمين إلى مشاركة العالم في ما يطرحه من مفاهيم خ

 ي مجال املساواة وحقوق اإلنسان.يعمل على ترشيد دعوات الغرب ف .3

 يساهم في الحد من الدعوات التكفيرية واالنعزالية. .4

 السلبية لدى غير املسلمين تجاه اإلسالم.يساهم في التقليل من النظرة  .5

 يخدم صانع القرار العربي، وال سيما في املجال الفكري واإلعالمي. .6

  

 منهج البحث: -5

 لألحاديث سيعمد البحث إلى استقصاء اآليات ا
ً
 دالالتها وفقا

ً
لقرآنية التي تتحدث عن أخوة الجنس البشري، موضحا

ية التراثية والحديثة، ثم يقوم بربط هذه املعاني بالدراسات العلمية الحديثة، وال النبوية الشريفة، والتفاسير اإلسالم

ة تنحدر من أصل واحد، كما سيقوم سيما مشروع الجينوم، الذي أثبت بما ال يقبل الشك، بأن جميع السالالت البشري

 لحقيقة أنأل البحث بدراسة تطور املفاهيم الوضعية 
ً
القرآن صاحب سبق إعجازي في تقرير  خوة الجنس البشري...، إثباتا

 أخوة البشر من ناحية بيولوجية وراثية، ومن ناحية اجتماعية حقوقية.

تقصاء مدلول اآليات محل اإلعجاز، وربطها بتلك الحقائق وهذا يقتض ي استخدام منهج البحث الفلسفي التحليلي، في اس

 والنظريات العلمية واالجتماعية. 

 

 

 

  



 

 

 

 إعجاز فريد البنية الزمنية اإلسالمية:
 

 بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا –السباعي الناصر للدكتور عبد

 

بهت املجتمعات اإلنسانية إلى أهمية وحسن استغالله من الشروط الهامة للنهوض الحضاري. وقد تنإن تنظيم الزمن 

 -مع بداية الفترة الصناعية-الزمن منذ القديم، غير أن األوربيين حاولوا استغالل الزمن بشكل فعال في العصور الحديثة

اجية. لكن النظرة املادية إلى اإلنسان والوجود هي التي حيث تبين لهم أن الزمن عامل حاسم في الرفع من املردودية اإلنت

وجهت تنظيم الزمن في املجتمعات الغربية، حيث اعتبر العمال تروسا في العجلة الصناعية ال يختلفون كثيرا عن اآلالت 

آخر، فقد تم التعامل التي يديرونها أو يشتغلون عليها. وبما أن اآللة تعمل ليال ونهارا، شتاء وصيفا، دون تمييز بين زمن و 

بنية زمنية تابعة لدورة اآلالت واملصانع، حيث قسمت الساعات األربع والعشرون مع اإلنسان بنفس املنطق؛ فوضعت له 

 لليوم إلى ثالثة أقسام متتابعة يتناوب العمال خاللها على اآلالت التي ال تتوقف عن الدوران.

ل مجموعة أما توقيت العمل خارج املصانع فقد خضع العتبارات مختلفة )اقتصاد ومناخ وعادات وتقاليد ...( وتبنت ك 

بشرية بنية زمنية تراها مالئمة لخصوصياتها؛ فتجد دوال تتبنى التوقيت املستمر وأخرى تتبنى تقسيم مدة العمل إلى 

ان إلى معرفة كافية بأبعاد اإلنسان، الش يء الذي يجعل االختيار بينهما فترتين: صباحية ومسائية. ولكن البنيتين ال تستند

 اتفاقيا وليس علميا.

هذه البنيات الزمنية الوضعية، نجد بنية زمنية متميزة شرعها اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، ربط فيها  في مقابل

يث يمكننا الحديث عنها اآلن باعتبارها إحدى أوجه اإلنسان ببيئته الكونية وراعى فيها إيقاعات جسمه الحيوية، بح

لبشر أن يصل إلى وضع بنية زمنية مكافئة، نظرا ملحدودية العلم  اإلعجاز التي يتحدى بها اإلسالم البشرية. وال يمكن

البشري وعجزه عن اإلحاطة بكل أبعاد هذا الوجود الذي خلقه الحق سبحانه. وسنبين في هذا البحث املتواضع بعض 

 مظاهر اإلعجاز التي اهتدينا إليها بفضل هللا تعالى.

 

 

 

  



 

 

 

 

 أنموذًجا"  تغضب ال "  التربوية حديث التهاودال النبوية السنة في العلمي اإلعجاز  مالمح
 

اد أبو علي  بن للدكتور صالح  أبـها في خالد امللك جامعة - عـرَّ

 

اإلسالم دين معجز  كله، فكتاب هللا العظيم معجز  في لفظه ومعناه، وفي سوره وآياته، وفي حروفه وكلماته، وأسلوبه 

 في معجز  في قوله وعمله وتقريراته، وُسنته الطاهرة مع  عليه وسلمصلى هللاونظمه، وتراكيبه وحركاته، ورسول هللا 
 
جزة

 . لفظها ومعناها ودالالتها

ت ويأتي م      ة تلك الباقة الرائعة من األحاديث الشريفة التي صح  طهر 
ُ
ن أوجه اإلعجاز العلمي في السنة النبوية امل

  صلى هللا عليه وسلمعن النبي 
ُ
عد من أكثر املشكالت شيوًعا بين األفراد واملجتمعات. وعلى في شأن قضية الغضب التي ت

ما يؤدي بصاحبه إلى نوع  من  -غالًبا  -عند الكائن الحي، إال أنه الرغم من أن الغضب طبع  ناتج  عن انفعاالت  فطرية  

السلبية على الغاضب االستجابات االنفعالية الحادة التي قد ُيصاحبها بعض الثوران والتوتر ، ومن ثم تنعكس آثاره 

العديد من  -في الغالب  -بصورة  يفقد معها القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله وتصرفاته املختلفة التي ينتج عنها 

 التغيرات السلوكية  والنفسية. 

عجزة في مبناها ومعناها ودالالتها ولتكون في مجموعها أبلغ
ُ
نظرية   من هنا، فقد جاءت هذه األحاديث الشريفة امل

رشد إلى كي
ُ
 على عدم الغضب، والُبعد عن دواعيه وأسبابه ، وت

ُ
فية ضبطه تربوية  عرفتها البشرية، والسيما أنها تحث

ه بكظمه وعدم إنفاذه ، وتعمل على عالجه والقضاء عليه.  ِّ
م فيه ، وتوج 

 
 والتحك

النبوي املبارك في أحاديث الغضب، وفيما يلي عرض  لبعض مالمح اإلعجاز العلمي التي أشار إليها هذا الهدي 

 على مجموعة الدالالت التربوية لتلك املالمح اإلعجازية ذات العالقة ب
 
ف لق  سلوكي  مذموم  جاء وتعرُّ

ُ
موضوع الغضب كخ

النهي عنه والتحذير منه في أكثر من موضع من كتاب هللا العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم 

 . 

 كلة الدراسة مش

فسعت إلى عن الغضب من إعجاز  علمي   صلى هللا عليه وسلملقد وعت التربية اإلسالمية ما في أحاديث النبي     

تقرير ذلك اإلعجاز ، والكشف عن دالالته التربوية ما أمكن لها ذلك . ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن 

ذات العالقة بموضوع  صلى هللا عليه وسلمز العلمي في مجموعة  من أحاديث النبي الدالالت التربوية لبعض مالمح اإلعجا

نموذج من صور اإلعجاز ا
ُ
لعلمي في ُسنته الشريفة عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، والتي يمكن القول بأنها الغضب، كأ

عد من جوامع الكلم.
ُ
 ت

 : ةاآلتي وتستطيع الدراسة تحقيق ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة

 ما مفهوم اإلعجاز العلمي في السنة النبوية؟ = 

 ؟ وما آثاره السلبية؟ ما مفهوم الغضب وأسبابه= 

 ما األحاديث النبوية التي تناولت موضوع الغضب؟ = 

 ما مالمح وأوجه اإلعجاز العلمي في أحاديث الغضب؟ = 

 لغضب؟ما أبرز الدالالت التربوية للمالمح اإلعجازية في أحاديث ا= 

 هدف الدراسة 



 

 

اإلعجاز العلمي في األحاديث النبوية ذات العالقة بموضوع تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض مالمح      

ف أبرز الدالالت التربوية لتلك املالمح اإلعجازية.  الغضب، وتعرُّ

 أهمية الدراسة

 : تأتي أهمية الدراسة من أنها

قة بموضوع ذات العال صلى هللا عليه وسلمفي الُسنة النبوية من خالل أحاديث النبي  تتناول قضية اإلعجاز العلمي -1

 الغضب كأنموذج .

برز الدالالت التربوية في الُسنة النبوية، خاصة ما يتعلق باإلعجاز العلمي في أقواله صلى هللا عليه وسلم كأنموذج . -2
ُ
 ت

من التشريع والتربية بحث يأتي في السنة النبوية، املصدر الثاني لكل  ؛ فاألصالة لكون التجمع بين األصالة واملعاصرة -3

أما املعاصرة فتأتي من حيث الوقوف على مالمح اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، والكشف سالمية .اإل 

 عن الدالالت التربوية لهذا اإلعجاز.

بأوجه ضامين التربوية في السنة النبوية املطهرة، وبخاصة  فيما يتعلق من الدراسات التربوية القليلة التي تتناول امل -4

 . مالمح اإلعجاز العلمي لهاو 

 منهج الدراسة 

، حيث تسعى إلى دراسة وتحليل مقاصد ومضامين مجموعة  من "الوصفي التحليلي" تستخدم الدراسة املنهج     

ملالمح تلفة بشكل  عام، والعمل على استنباط الدالالت التربوية لتلك ااألحاديث النبوية الشريفة في جوانبها اإلعجازية املخ

 .عجازية على وجه الخصوصاإل

 إجراءات الدراسة  

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة سيتناول الباحث املحاور التالية : 

 : مفهوم اإلعجاز العلمي في السنة النبوية.= املحور األول 

 ، آثاره السلبية.بابه= املحور الثاني: مفهوم الغضب، أس

 وضوع الغضب.= املحور الثالث: األحاديث النبوية التي تناولت م

 : مالمح وأوجه اإلعجاز العلمي في أحاديث الغضب. = املحور الرابع

 : أبرز الدالالت التربوية للمالمح اإلعجازية في أحاديث الغضب.= املحور الخامس

 

 

  



 

 

 

كتَسب الَعْجز  عالج
ُ
 ويةالنب السنة في امل

 دراسة تحليلية لحديث )املؤمن القوي(
 

 جامعة آل البيت األردنية باملفرق  - العجين سعود إبراهيم للدكتور علي

 

يتناول البحث دراسة حالة "العجز املكتسب" مفهومها وكيفية حدوثها وآثارها، والعالج النبوي لها، من خالل دراسة 

 من املؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل، وال تعجز، وإن أصابك "املؤمن القوي خير وأحب إلى هللاتحليلية لحديث: 

ر هللا وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان".  رواه مسلم.  ش يء فال تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قد 

يل عند علماء النفس عن ظاهرة العجز روح الحديث والربط بينها وما قحيث قام الباحث بالرجوع إلى كتب ش

املكتسب، وهي حالة نفسية يصاب بها املرء بحالة من اإلحباط نتيجة لتكرار الفشل في حياته، ولها آثار نفسية كالشعور 

 ية والالمباالة التي تصيبه.باالكتئاب والقلق، كما أن لها آثار على فاعلية اإلنسان نحو ذاته ومجتمعه، من خالل السلب

 لهذه الحالة بالتركيز على دور اإليمان باهلل تعالى في بعث القوة وت
ً
 إيمانيا

ً
وصل الباحث أن السنة النبوية قدمت عالجا

واإلرادة والتفاؤل في نفس املؤمن، ورفع تقديره الذاتي وحثه على بذل الجهد، واالستعانة باهلل، والبعد عن لوم الذات عما 

 تها، واإليمان بالقدر.فا

ميز العالج النبوي لهذه الحالة عن غيره من املناهج البشرية والسيما املناهج الغربية التي أغفلت دور اإليمان وتبين ت

 العلمي في السنة النبوية. يظهر اإلعجاز بما باهلل تعالى في املعالجة النفسية

 هللا عليه وسلم. تاب هللا الكريم وسنة نبيه صلىكما أوص ى الباحث بضرورة ربط علم النفس بما جاء في ك

 وقد تم تقسيم البحث على النحو اآلتي:

 املقدمة: وفيها مشكلة الدراسة / منهج الدراسة / أهداف الدراسة / الدراسات السابقة. -

 املبحث األول: مفهوم العجز املكتسب -

 < املطلب األول: تعريف العجز املكتسب 

 يف يحدث العجز املكتسب< املطلب الثاني: ك 

 لب الثالث: آثار العجز املكتسب< املط 

 -املبحث الثاني: خطوات العالج النبوي للعجز املكتسب , و وجه اإلعجاز العلمي فيه : -

 < املطلب األول: خطوات العالج النبوي  

 .جه اإلعجاز العلمي للعالج النبوي < املطلب الثاني: أو  

 لتوصيات.الخاتمة وفيها النتائج وا -

  



 

 

 

 أنموذجا الراهنة العاملية االقتصادية األزمة –النبوية  والسنة الكريم القرآن يف االقتصادي اإلعجاز 
 

 الهيتي إبراهيم الستار للدكتور عبد

 

 والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء واملرسلين.  الحمد هلل رب العاملين ،

تفسير تعرفه العرب ، و فسير ال يقع جهلهت :أوجهتفسير القرآن على أربعة رى ابن عباس رض ي هللا عنهما أن وبعــد، في

 .تفسير ال يعلمه إال هللا تعالىو ، تفسير يعلمه العلماء، و بألسنتها

، فإن كل لماء تبعا لتخصصاتهم واهتماماتهمالعيختلف باختالف إذا كان تفسير القرآن الكريم وفهم السنة النبوية و     

، للغوي يهتم بجوانب اللغة والبيان، فااملعاني املتصلة بعلمه وتخصصهاط واحد منهم يكون أبرع من اآلخر في التق

ني لنفس واالجتماع واالقتصاد فإنه ينظر إلى اإلبداع واإلعجاز القرآوالفقيه يعنى بالتشريع واألحكام، ومن كان عاملا با

 .فيما يتعلق بصنعته واهتماماته

لتشريعي آليات القرآن الكريم واألحاديث النبوية في كونها عالجت هذا األساس ندرك شمولية اإلعجاز العلمي وا وعلى    

مع معطيات العلم ، وتتناغم ية منطقية تتفق مع الهدي الربانيالعديد من الوقائع واألحداث واملستجدات برؤية علم

ف على معالم جزئية تشريعية من أحكام القرآن والسنة، لنق. وبناء على ذلك سنحاول التركيز على والتطور الحضاري 

اإلعجاز اإلعجاز التشريعي في املجال االقتصادي وأنشطته املختلفة، من خالل هذه الورقة البحثية التي تعنى ب

ا أنموذجا ، والتي ستركز على األزمة االقتصادية العاملية الراهنة باعتبارهفي القرآن الكريم والسنة النبويةاالقتصادي 

 يتجلى فيها معالم ذلك اإلعجاز.

ال بد من اإلشارة إلى أنه وسط االضطرابات التي يشهدها العالم في عدد من األنشطة االقتصادية اليوم، وفي ظل إفالس    

، فإن العالم اليوم بحاجة إلى برنامج اقتصادي منضبط ينظم تلك سسات العاملية املالية واملصرفيةالعديد من املؤ 

. من ها بعيدا عن األزمات واالضطراباتها فرص االستمرار في تقديم خدماتلنشاطات ويتجه بها نحو شاطئ األمان ويوفر لا

، وتهيئتها ة تهدف إلى إنتاج السلع وتوفيرهااستثمارات سلعيخالل تقديم نموذج اقتصادي تتميز أنشطته االستثمارية بأنها 

دف إلى التربح عن طريق اإلقراض ، وليس استثمارا نقديا يهةالنافعة واملباح لالستخدام واالستهالك، وتقديم الخدمات

واملتطلبات التي يحتاجها وتداول النقود، وال شك أن هذا االستثمار السلعي هو الذي يخلق فرص العمل ويوفر الحاجات 

 .اإلنسان، وهو جوهر التنمية وقوامها

ات واألحاديث تقدم حلوال م واألحاديث النبوية يتمثل في كون تلك اآليإن اإلعجاز االقتصادي في آيات القرآن الكري  

منطقية علمية ملا يعانيه العالم اليوم من أزمات اقتصادية ـ إنتاجية واستثمارية وتوزيعية واستهالكية ـ حتى أن الباحث 

لعالم اليوم، مما يظهر بجالء فيها يخيل له وكأن تلك النصوص إنما شرعت ملعالجة هذا الواقع املضطرب الذي يمر به ا

ويمكن لنا تحديد أبرز اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة بهذا  ية لهذا الجانب من جوانب التشريع.السمة اإلعجاز 

 النوع من اإلعجاز فيما يلي: 

" 
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وهاتان اآليتان تربط مجمل التشريعات في  3"امل

 املال واالقتصاد بهدف تطهير النفوس وتزكيتها وقربها من هللا تعالى. ميدان
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تبتم  يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله وإنقوله تعالى: "   

روقوله صلى هللا 4"فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون  لعن بن عبد هللا رض ي هللا عنه قال: "  عليه وسلم فيما رواه جابِّ

التعامل فيه  وتعتبرتحريم وحظر الربا، ، وهذان النصان يفيدان 5"رسول هللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء

 .محاربة هلل ولرسوله

الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا  الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم"قوله تعالى:   

وهذه اآلية  6" ب النار هم فيها خالدون البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف وأمره إلى هللا ومن عاد فأولئك أصحا

 كه وتصرفاته.تفيد تخبط املرابي وعدم استواءه وعدم استقامته في سلو 

وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك قوله تعالى: "  

رض فسادا وهللا ال يحب أل وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا أطفأها هللا ويسعون في امن ربك طغيانا 

 . خسة وفساد املرابين الذين يسعون دائما إلى إشعال نار الفتن والحروبوتفيد هذه اآلية  ،7املفسدين"

أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث بن مسعود اإلمام  هأخرجوما  ،8"ت يمحق هللا الربا ويربي الصدقا"قوله تعالى:    

تنخر في جسم املجتمعات وكيانها  ، وهذان النصان يفيدان أن نظام الفائدة 9"إن عاقبته إلى قلةثر فكالربا وإن " أن مرفوعا:

 . االقتصادي ، حتى يصل إلى مرحلة من االنهيار التي ال يمكن معالجتها أو الوقاية منها

إبراز التي تركز على  وفي ضوء هذه النصوص، ومن خالل هذه املعطيات التي أوضحتها كانت فكرة هذه الورقة البحثية   

 ثالثة مباحث :توزيعها إلى  األمر الذي اقتض ىزمات االقتصادية اإلعجاز القرآني والنبوي في معالجة األ 

 اإلعجاز التشريعي في االستثمار والتنمية.املبحث األول ـ 

 اإلعجاز في تحريم الربا في القرآن والسنةاملبحث الثاني ـ 

 رآنية والنبوية لألزمة االقتصادية الراهنة .املعالجة القاملبحث الثالث ـ 

اقتصادية إسالمية تظهر معالم اإلعجاز القرآني في ، لتقديم صياغة هذه املحاور أملي كبير أن أكون موفقا في دراسة   

تحديد صيغ وأساليب معالجتها مستفيدا مما يعتمده النظام االقتصادي اإلسالمي في املجال االقتصادي، وتعمل على 

 .لشرعية البديلة للصيرفة املعاصرةاعد الصيرفة اقو 
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 اللجنة املنظمة
 بتطوان مالك اإلمام معهد      أفيالل العياش ي. ذ

 بتطوان الدين أصول  وكلية العلمي املجلس        بوزيان أحمد. د

  بتطوان املدني املستشفى    البكدوري املهدي محمد. د

  طنجة تطوان ـأكاديمية  /ثانوية جابر بن حيانأستاذ ب                         بورباب محمد. ذ

  بتطوان العلوم كليةطالب دكتوراه بو                                                       

 بتطوان العلوم كلية                         إدعمار محمد. د

  بتطوان العلوم كلية                   السعيدي محمد. د

  بتطوان العلوم كلية               أشهبار الفتاح عبد. د

  بتطوان العلوم كلية                الوهاب بنعبد فريد. د

  بتطوان العلوم كلية                        مزيانأ قتيبة. د

 طنجة تطوان ـأكاديمية           بنعجيبة يوسف. ذ

 ـ طنجة  تطوان  أكاديمية      العلوي  الرحيم عبد. ذ

 ـ طنجة  تطوان أكاديمية    ني الحنينياذ.جعفر العمر 

 بتطوان اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية    العمراني الهرار مصطفى. د

  بتطوان العلوم كلية                                الدحماني علي. د

 بتطوان التخصصات املتعددة الكلية     املدوري اللطيف عبد. د

  بمرتيل لألساتذة العليا املدرسة                  الصمدي خالد. د

 بتطوان العلوم كلية                          الخمخامي جمال. د

 بتطوان العلوم كلية - باحثة                                مريم الزبير

 بتطوان العلوم كلية - باحثة                          يخلف خديجة

 بتطوان العلوم كلية - باحثة                     الطيبي بن ناهد

  بتطوان العلوم كلية - باحثة                       موس ى رشيدة

 بتطوان العلوم كلية - باحثة                     السيعلي فدوى 

 بتطوان العلوم كلية - باحث                        الفاس ي بالل

 بتطوان العلوم كلية - باحث                بروحو املغيث عبد

 بتطوان العلوم كلية - باحث                          زروق  عثمان

 بتطوان العلوم كلية - باحث                       املروني فيصل
  



 

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 األساتذة األفاضل

 اململكة العربية السعودية
أحمد بن علي بن عبدهللا 

 السديس 

 أحمد صبيحي أبو اليسر  اإلمارات العربية املتحدة 

 أحمد محمد كنعان اململكة العربية السعودية

 يمتول يتولأحمد مصطفى م مصر

 أســامة صديق مأمون حمودة اململكة العربية السعودية

 السيد حامد السيد مصر

 ياملهدي البكدور محمد  اململكة املغربية

 بوشعيب محمادي اململكة املغربية

 جاد املولى عبد العزيز جاد العربية السعودية اململكة

 جمال أبريني اململكة املغربية

 حسن الشعباني تونس

 حمدي سلمان معمر فلسطين

 حميد بوخال اململكة املغربية

 خالد الدويب العطافي اململكة املغربية

 خالد بن صالح الزهراني مصر

 العبري  خالد بن حسن اململكة العربية السعودية

 خليل الحجاجي اململكة املغربية

 رضا عبد السالم مصر

 زغلول راغب النجار مصر

 ح سامي عبد الفتا مصر

اد اململكة العربية السعودية  صالح بن علي أبو عـرَّ

 صالح عبد القوي السنباني اليمن

 طارق علي البردوني  اململكة املغربية

 طه غودة إسبانيا

 ظافر بن غرمان العمري  العربية السعودية اململكة

 عبد اإلله بن مصباح اململكة املغربية

 عبد الرحمن بودرع اململكة املغربية

 عبد الفتاح أشهبار اململكة املغربية

 عبد املجيد بلعابد اململكة املغربية

 عبدالعزيز الرحموني اململكة املغربية

 رحان القرني عبد هللا س اململكة العربية السعودية

 عزالدين كشنيط  الجزائر

 علي إبراهيم سعود العجين اململكة الهاشمية األردنية

 بنعبدالوهاب فريد اململكة املغربية

 قتيبة أمزيان اململكة املغربية

 كريم املرابطي اململكة املغربية

 محمد إدعمار اململكة املغربية

 عزوزمحمد املرتض ى بن  اململكة املغربية

 محمد أمطوش عمر الفقيه إسبانيا

 محمد بورباب اململكة املغربية

 محمد حشالف  اإلمارات العربية املتحدة 

 محمد شاريا ملغربيةاململكة ا

 اإلمارات العربية املتحدة 
محمد فاضل صالح 

 السامرائي 

 محمود عبدا هلل إبراهيم نجا مصر

 مروان شعبان العربية املتحدة اإلمارات

 مصطفى الهرار العمراني اململكة املغربية

 مصطفى بنسباع اململكة املغربية

 مصطفى عبد املنعم اململكة العربية السعودية

 نورالدين املطيلي اململكة املغربية

 هاني توفيق أسعد نصرهللا اإلمارات العربية املتحدة

 


