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ᐟ

إىل عني الحياة، وأمل المؤمنني ...

وقبلة عيون قلوهبم ، وحياة أرواحهم ...

وصلة الشوق بينهم وبني حمبوهبم األعظم ...

سفينة نجاة األّمة ، وكاشف الغّمة ...

السبيل األقوم ، والدليل األعظم إىل ذي الجالل األكرم ...

أهدي بضاعتي المزجاة هذه.

                                                                                                محيد النجدي





ᒎ

ᐕ
الحمد لله الذي أنزل القرآن خاتمة رساالته عىل سّيد الخلق حمّمد بن عبد 
حبيب  للعالمني  رمحة  المبعوث  عىل  والسالم  والصالة  رسله،  خاتم   الله
آله وصحبه، وعىل من سار  الطيبني من  بالصدق حمّمد وعىل  والرسول  الحق 

هبديه إىل قيام يوم الدين.

من  يديه  بني  لما  مصّدق   حمّمد لنبينا  الخالدة  المعجزة  الكريم  القرآن 
الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعاىل عىل رسله، إالّ أّن تلك الكتب 
المقّدسة لم يبق بأيدينا منها يشء لم تنله يد التحريف والزيادة والنقصان بسبب 

تدخل أهواء البرش ورغباهتم.

والكتاب الوحيد الذي لم تنله يد التحريف هو القرآن الكريم، فرغم تعدد 
الفرق اإلسالمية واختالفها فيما بينها يف شتى المسائل الفقهية والعقائدية إالّ 

أّنا لم ختتلف يف النّص الرشيف من التنزيل المحفوظ من قبل الله تعاىل.
فال أحد من هذه الفرق يقول بزيادة حركة أو كلمة فضاًل عن آية وال نقيصة 
ذلك، فالقرآن جامع لهذه األّمة وموّحد لقلوهبا سنّيها وشيعّيها، كما أّن الكعبة 
واحد  زمان  يف  الحج  يف  وجتمعهم  الصالة  يف  وجهتهم  توّحد  المسلمني  قبلة 
ومكان واحد، فذلك القرآن الكريم، فهو حافظ لوحدة هذه األّمة وحمفوظ من 

















اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
البيئة التي نزل هبا القرآن الكريم، وهي بيئة شبه جزيرة العرب، كانت يف قّمة 
مبادئ  القرآن حيمل  والسيايس، فجاء  والديني والحضاري،  العلمي  التخلف 
وأفكارًا فاقت كل تلك األفكار المطروحة، وظل يتحدى حّتى العرص الحارض 

كل االطروحات األرضية يف كل جوانبها.

القرآن الكريم معجزة رسول الله حمّمد الكربى، وألن اإلسالم خاتمة 
أّن  يعني  وهذا  خاتم،  نبي  من  بد  فال  اإلســالم،  بعد  رسالة  فال  الرساالت، 
الساعة،  قيام  حّتى  الحياة  جمــاالت  بمختلف  البرشية  حاجة  يسّد  اإلســالم 
لوجود  وذلك  بأوقاهتم،  دة  حمدَّ معجزاهتم  كانت  السابقني  والرسل  واألنبياء 

أنبياء يلحقونم، يؤيدونم ويؤكدون صحة تلك المعجزات.

دائمة  معجزٍة  من  بدَّ  فال  خاتمة  رسالته  فإّن   الخاتم للنبي  بالنسبة  أّما 
القرآن  جاء  ولذلك  العصور.  مّر  عىل  تتحدى  ومكان  زمان  لكل  مستمرة 
القرآن، ال ألّنه كالمه سبحانه،  بحفظ  الله سبحانه  الخالدة وتكفل  المعجزة 

وإّنما ألّن الله تعاىل تعهد بحفظه.

ُأخرى  أقسام  هناك  بل  البالغي،  اإلعجاز  عىل  يقترص  لم  القرآن  وإعجاز 
الشمويل،  الترشيعي  واالعجاز  بالمغّيبات،  باإلخبار  كاإلعجاز  االعجاز  من 

واإلعجاز العددي، ومنها اإلعجاز العلمي موضوع البحث.

واإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ليس ألّن القرآن ذكر حقائق علمّية سبق 





































































































































































































































المصادر
1- القرآن الكريم.

2- نج البالغة.

3- لسان العرب.

4- الصحاح للجوهري.

5- اإلسالم يتحّدى.

6- المغناطيسية ـ جاك مندورال.

7- البيان يف تفسري القرآن.

8- اإللهيات.

9- سفينة البحار.

10- جممع البحرين.

11- الميزان يف تفسري القرآن.

12- جممع البيان يف تفسري القرآن.

13- الدر المنثور.

14- المنجد.








