
 المبحث االول

 التفسٌرالعلمً وبٌن بٌنه والفرق اهمٌته. مفهومة العلمً االعجاز

 . اهمٌته   و مفهومه العلمً االعجاز:  االول المطلب

 -: اللغة فً االعجاز -: اوالا 

   الضعف على احدهما ٌدل صحٌحان اصالن والزاء الجٌم و العٌن: )  فارس ابن قال

 اي عاجز فهو عجزاا  ٌعجز الشًء عجز فاألول. الشًء مؤخر على االخر و

 طلبه عن عجزت اذا فالن اعجزنً وٌقال( محالة ال ٌعجز المرء)وقولهم ضعٌف

    (1) .(شاء متى عنه تعالى هللا ٌعجز ال: اي شًء تعالى هللا ٌعجز ولن وادراكه
َ  نُّْعِجزَ  لَّن أَن َظَننَّا )َوأَنَّا: القران وفً ا( نُّْعِجَزه  َولَن األَْرِض  فًِ هللاَّ     (2). َهَربا

ْعِجِزٌنَ  أَنت م َوَما وقال تعالى :)    (3).األَْرِض( فًِ بِم 

 (4) وغٌره االنسان من الشًء مؤخر هو: والعجز 

 الحزم نقٌض العجز: منظور ابن وقال

 عجز ورجل,  فٌهما عجزاا  ٌعجز االمر عن عجز

  (5). الشًء عن عاجزة:  عاجز ومرة عاجز:  وعجز

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: تحقٌق(,هـ395)ت زكرٌا بن فارس بن احمد الحسن ألبن,  اللغة مقاٌس معجم (1)
( 2/232( )عجز) مادة تارٌخ: بال, بٌروت العلمٌة الكتب دار, هارون السالم عبد
 . ( ط.د, ت.د)

   (.12) اآلٌة من:  الجن سورة (2)

 . (31) اآلٌة من:  الشورى سورة( , 22) اآلٌة من: العنكبوت سورة( 3)

 ت)الحسٌن ابو,  الرازي القزوٌنً زكرٌا بن فارس بن احمد,  فارس البن اللغة مجمل( 4)
 هـ -1446 -2: ط بٌروت, الرسالة مؤسسة, سلطان المحسن عبد زهٌر: تحقٌق( هـ395

 (.1/649, ) م1996

 منظور ابن الدٌن جمال الفضل ابو,  علً بن مكرم بن محمد, العرب لسان ٌنظر( 5)
 .    (5/369) هـ 1414 -3:ط,بٌروت -صادر دار(, هـ111 ت) االفرٌقً الروٌقعً االنصاري
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 -:منها تعارٌف اصطالحاا  االعجاز تعرٌف فً ورد -: اصطالحاا  االعجاز ثانٌاا 

 مقرون, والسعادة الخٌر الى داع للعادة خارق امر المعجزة -:االول التعرٌف
 (1) . هللا من رسول انه ادعى من صدق اظهار به قصد النبوة بدعوى

 المقرون للدعوى المطابق للعادة الخارق االمر هً وقٌل -:الثانً التعرٌف
 (2).بالتحدي

 -:هو العلمً االعجاز هذا وعلى

 كالتعلٌم: البشرٌة بالوسائل االستعانة دون العلوم شتى فً دائمة بحقائق االخبار
 امور شتى فً بالحقائق القائل ان ٌؤكد مما المختلفة بوسائلها المكتسبة والمعرفة

 على شاهداا  ذلك لٌكون به تحدث مما( وتعالى سبحانه)هللا من الٌه موحً الحٌاة
 افضل علٌه والمرسلٌن االنبٌاء لخاتم ذلك تحقق وقد   دعوته وصدق رسالة ألوهٌة
 (3).  والسالم الصالة

 العلوم كل حقائق ٌشمل بل الكونٌة العلوم حقائق على ٌقتصر ال العلمً االعجاز ان
 اٌضاَ  ٌشمل فهو والكونٌة المادٌة االمور ٌشمل كما فالعلم( العلم)مصطلح بمفهوم
 (4). واالنسانٌة المعنوٌة االمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت) الشرٌف بالسٌد المعروف الجرجانً علً بن محمد بن علً الحسن البً: التعرٌفات (1)
 - هـ1445 لبنان – بٌروت, العربً الكتاب دار, 1ط االبٌاري ابراهٌم:  تحقٌق( , هـ916

 . (292: ص)

 مكتب,  2ط, الحسٌنً احمد: تحقٌق( ,هـ1495 ت)الطرٌحً الدٌن لفخر البحرٌن مجمع (2)

 . (3/126) هـ1492 االسالمٌة الثقافة نشر

         عبد الوفا ابو احمد, النبوٌة السنة فً والطبً العلمً االعجاز تناولت التً االعجاز تقوٌم (3)

 . (1/4, ) المنورة بالمدٌنة الشرٌف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع, االخر

 . (1/5, ) نفسه المصدر (4)
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 العزٌز الكتاب هذا سبق: به ٌقصد القران فً العلمً االعجاز فان سبق ما خالل من

 من الكسبً العلم ٌتمكن لم التً وظواهره الكون هذا حقائق من عدد الى باإلشارة

 ذلك وفً الكرٌم القران تنزٌل من متطاولة قرون االبعد شًء فهم الى الوصول

 صلى)الخاتم والرسول للنبً وتصدٌق الخالق هذا كالم هو الكرٌم القران ان تأكٌد

 (1).ربه عن تبلٌغه وفً ورسالته نبوته فً( وسلم علٌه هللا

 العلم اثبتها بحقٌقة النبوٌة السنة او الكرٌم القران اخبار هو: )العلمً االعجاز

 مما( ص)الرسول زمن فً البشرٌة بالوسائل اداركها امكانٌة عدم وثبت التجرٌبً

 هو -:الكالم فً واالعجاز (2): وتعالى سبحانه ربه عن به اخبر فٌما صدقه ٌظهر

 (3):  الطرق من عداه ما كل من ابلغ بطرٌق تأدٌته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                             النجار زغلول الدكتور لألستاذ, الكرٌم القران فً السماء,  العلمً االعجاز آٌات من(1)

 . (61:ص)

                                                                      الدكتور – المصلح العزٌز عبد عبدهللا الدكتور:  والسنة الكرٌم القران فً العلمً االعجاز (2)

 . (29: ص, ) م2449 - هـ1414, 1ط. والتوزٌع للنشر جٌاد دار, الصاوي الجوادعبد 

       . د: تحقٌق( , هـ1431 ت) المناوي الرؤوف عبد لمحمد,  التعارٌف مهمات على التوفٌق (3)

 بٌروت – والنشر للطباعة الفكر ودار دمشق المعاصر الفكر دار.  1ط,  الداٌة رضوان محمد

 . (15:ص.)    هـ1414
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 المطلب الثاني

 الفرق بين التفسير العلمي واالعجاز العلمي

 الكون هذا عن تتحدث التً الصرٌحة اآلٌات من الكثٌر على الكرٌم القران ٌحتوي

 والحٌوان االنسان خلق وكذلك ومكوناتها االرض خلق فٌه بما وظواهره ومكوناته

 لإلنسان المباشر العلمً للتفسٌر مجال فٌها ٌكن لم اآلٌات هذه. وغٌرها والنبات

 لمحدودٌة ونظراا  وتحصٌله االنسان االجتهاد ترك قد العلمً الكشف الن وذلك

  (1).الخالق ابداع فً االلهٌة ةالقدر طالق على االستدالل مقام فً جاءت قد القدرات

 من كل تعرٌف من البد العلمً واالعجاز العلمً التفسٌر بٌن الفرق بٌان فً وقٌل

 .المصطلحٌن هذٌن

 وبٌان تعرٌفه ٌذكر من وغٌره العلمً التفسٌر كتب فً تجد تكاد ال انك الطرٌف من

 هو:)قال حٌث (2) . الخولً أمٌن االستاذ اال تعرٌفاا  له ذكر من اجد ولم منه المراد

 استخراج فً وٌجتهد, القران عبارة فً العلمٌة االصطالحات ٌحكم الذي التفسٌر

 (3) . منها الفلسفٌة واآلراء العلوم مختلف

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار, النجار محمد راغب زغلول, الكرٌم القران فً السماء العلمً االعجاز آٌات من: ٌنظر(1)

 . (34ص) 4 ط, م2441 هـ1429 لبنان -بٌروت المعرفة

 سنة)بالمتوفٌة شوشاي قرٌة فً ولد, بمصر اللغوي المجمع اعضاء من: الخولً امٌن(2)

 وله مؤتمرات عدة فً مصر مثل, الشرعً القضاء بمدرسة تخرج باألزهر وتعلم( هـ1313

 وغٌرها, الرسول هدي من, االسالم فً المجدون, االسالم فً الجندٌة:)منها المؤلفات من العدٌد

 بن علً بن محمود بن الدٌن خٌر: االعالم ٌنظر( هـ1396) سنة القاهرة فً توفً(. الكثٌر

 . (16-2/15) م2442, 15ط, للمالٌٌن العلم دار(, هـ1396:ت)الدمشقً الزركلً فارس

 مؤسسة, الرومً سلٌمان بن الرحمن عبد بن فهد: عشر الرابع القرن فً التفسٌر اتجاهات (3)

 . (1/541) م1991 - هـ1419, 3ط,  بٌروت -الرسالة
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 -ثانياً: االعجاز العلمي في القران الكريم:

 العلمً االعجاز تعرٌف فً وسنقتصر بٌانه تقدم فقد العلمً االعجاز تعرٌف اما

 حٌث العلمً االعجاز لهٌئة العام االمٌن المصلح عبدهللا الدكتور ذكره ما على

 وثبت التجرٌبً العالم اثبتها بحقٌقة النبوٌة السنة او الكرٌم القران اخبار هو:)قال

 فٌما صدقه ٌظهر مما( ص)الرسول زمن فً البشرٌة بالوسائل ادراكها امكانٌة عدم

 (1) . (وتعالى سبحانه) ربه عن به اخبر

 -اما الفرق بين االعجاز العلمي والتفسير العلمي:

 اعجاز فكل العلمً االعجاز من اعم االطالق بحسب العلمً التفسٌر ان ٌظهر الذي

 من اما العالقة حٌث من هذا (2).العكس ولٌس العلمً التفسٌر قبٌل من هو علمً

 :كمصطلحٌن وضعهما حٌث

 المعارف كل توظٌف ٌمكننا العلمً التفسٌر فً -:النجار زغلول الدكتور وٌقول*

 كل فً الحقٌقة الى ٌصل لم العلم ان بما ولكن العلمٌة والثوابت الحقائق من المتاحة

 السائدة المنطقٌة والفروض النظرٌات) العلمً التفسٌر فً نوظف ان ٌمكن االمور

 (3)(.واحدا اجرا فٌه خطأ ولمن اجران اصاب ولمن بشرٌاا  جهداا  ٌبقى التفسٌر الن

   

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد الدكتور -المصلح العزٌز عبد بن عبدهللا الدكتور: والسنة القرءان فً العلمً االعجاز(1)

 ( .29 ص) م2449 - هـ1429 1ط, والتوزٌع للنشر جٌاد دار, الصاوي الجواد

 . (43ص: )المصلح عبدهللا: وضوابطه   تارٌخه   والسنة القران فً العلمً االعجاز (2)

, بٌروت المعرفة دار النجار محمد راغب زغلول الدكتور, الكرٌم القران فً السماء (3)

 . (31 ص) 4 ط م2449 هـ1429
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 الثوابت من القطعً اال ٌوظف  ان فٌه ٌجوز فال الكرٌم للقران العلمً االعجاز اما

 اوحى الذي الكرٌم القران ان اثبات: العلمً االعجاز من المقصود الن وذلك العلمٌة

 حقائق من ٌحوي قرناا  عشر اربعة قبل من( وسلم علٌه هللا صلى)امً نبً الى به

 (1) .الٌه بالوصول االنسان ٌتمكن لم ما الكون هذا

 الكونٌة والحقائق الشرعٌة الحقائق بٌن بالتوفٌق ٌتعلق بما خاص العلمً واالعجاز •

 (2) .الضمنٌة واالشارات النظرٌات ٌتناول فهو العلمً التفسٌر اما, 

 ان بل فٌه مختلف العلمً والتفسٌر, التفسٌر اهل بٌن علٌه متفق العلمً االعجاز •

 (3) .ٌحرمه من العلماء من

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 دار, النجار محمد راغب زغلول, الكرٌم القران فً السماء العلمً االعجاز آٌات من ٌنظر (1)

 . (31ص)4ط م2449- هـ1429 لبنان -بٌروت المعرفة

 . (34ص: ) نفسه المصدر (2)

                                المعارضٌن ابرز ومن الشاطبً االمام هو العلمً التفسٌر انكروا من االقدمٌن العلماء من (3)

 محمد: االستاذ وكذلك شتلوت محمود: االستاذ هو المعاصرٌن من واشهرهم العلمً للتفسٌر

 العلمً التفسٌر وصف انه بل, معارضة المعارضٌن اكثر من وهو الذهبً كامل حسٌن

 -519 -559/)2: عشر الرابع القرن فً التفسٌر اتجاهات ٌنظر, الٌها ٌسبق لم بأوصاف

599). 
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 المبحث الثاني

 االعجاز العلمي في خلق الليل والنهار والشمس والقمر

 والشمس والنهار اللٌل خلق فً العلمً االعجاز آٌات -:األول المطلب

 . وفصلت األنبٌاء سورتً خالل من والقمر

 . األنبٌاء سورة -: اوالا 

وَ  :) تعالى هللا قال لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوه  ٌْ  َفلَك   فًِ ك ل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّ

ونَ  ْسَبح  ٌَ.)(1) 

 ابن عن ابٌه عن طٌبان ابً بن قاموس من جرٌر تعنً: قال,  حمٌد ابن حدثنا

ونَ  َفلَك   فًِ ك ل   ):عباس ْسَبح   . السماء فلك: قال (ٌَ

 الشمس جري سرعة الموضوع هذا فً تعالى هللا ذكره الذي الفلك بل: اخرون وقال

 (2) .فٌه والنجوم والقمر

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (33) اٌة:  األنبٌاء سورة(1)

 أبو,  اآلملً غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد,  القران تأوٌل فً البٌان جامع( 2)

 - هـ1424, 1ط, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد احمد: تحقٌق( هـ314 ت)الطبري جعفر

 ( .19/431, )م2444
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 -:كثٌر ابن وقال

 ظالمه فً هذا أي والنهار اللٌل خلق الذي وهو: آٌاته على منبها تعالى هللا قال

 والشمس االخر وعكسه أخرى ٌقصر ثم تارة هذا ٌطول وانسه بضٌائه وسكونه

 خاص وسٌر وحركة حدة على وزمان بداته وفلك ٌخصهما نور لها هذه والقمر

 ٌدورون أي ٌسبحون فلك فً وكل اخر وتقدٌر اخر وسٌر اخر وفلك اخر بنور وهذا

 المغزل ٌدور فال: مجاهد قال الفلكة فً المغزل ٌدور كما ٌدورون: عباس ابن قال

 وال به اال ٌدورون ال والقمر والشمس النجوم كذلك بالمغزل اال الفلكة وال بالفلكة اال

لَ  َوَجَعلَ  اإلِْصَباحِ  َفالِق   ):تعالى قال كما (1).بهن اال ٌدور ٌْ ا اللَّ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َسَكنا

ا ْسَبانا  (2)( .اْلَعلٌِمِ  اْلَعِزٌزِ  َتْقِدٌر   َذلِكَ  ح 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 البصري القرٌشً كثٌر بن عمر  بن إسماعٌل الفداء أبو( , كثٌر ابن) العظٌم القران تفسٌر (1)

 علً محمد منشورات, العلمٌة الكتب دار, الدٌن شمس حسٌن محمد: ت( هـ114:ت)الدمشقً ثم

 . (5/299,)هـ1419: 1ط, بٌروت -  بٌضون

 . (96) اٌة: االنعام سورة (2)
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 :القرطبً تفسٌر فً جاء

وَ ) :تعالى قال لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوه  ٌْ  اللٌل لهم جعل: أخرى نعمة ذكرهم (1)( .َوالنََّهارَ  اللَّ

. اللٌل اٌة والقمر النهار اٌة الشمس جعل أي( والقمر الشمس. )لمعاٌشهم فٌه لٌسكنوا

 والكواكب والنجوم والقمر الشمس من ٌعنً( كُلٌّ)ولحساب والسنون الشهور لتعلم

ونَ  َفلَك   فًِ)والنهار واللٌل  الماء فً كالسابح بسرعة وٌسٌرون ٌجرون أي( ٌَْسَبح 

ابَِحاتِ  :) القائلٌن اصدق وهو تعالى قال ا َوالسَّ  قال انما: الكسائً وقال (2).(َسْبحا

ق ول ونَ  أَمْ  فً قوله تعالى :) كما اٌه رأس نه ال" ٌسبحون نَتِصر   َجِمٌع   َنْحن   ٌَ . (3) (.مُّ

 فً تجري السٌارة ان واالصح الٌها فنسب للفلك الجري وقٌل. منتصرون ٌقل ولم

 وأسباب المالئكة مجال هً التً المطبقة السموات دون افالك سبعة وهً الفلك

 ثم المرٌخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم األولى الفلك فً فالقمر الملكوت

 (4).األعظم الفلك والتاسع البروج فلك والثامن زحل ثم المشتري

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .33) اٌة:  األنبٌاء سورة (1)

 . (3:اٌة:)النازعات سورة (2)

 . (44: اٌة:) القمر سورة( 3)

 االنصاري فرح بن بكر ابً بن احمد بن محمد هللا عبد أبو,  القران ألحكام الجامع( 4)

 الكتب دار,  أطفٌش وإبراهٌم البردونً احمد:  ت( هـ61 ت) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً

 . (11/296( )م1964 - هـ1394) 2:ط,  القاهرة -المصرٌة
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 ثانياً: سورة فصلت

اتِهِ  َوِمنْ  قال تعالى :) ٌَ ل   آ ٌْ وا ال َواْلَقَمر   َوالشَّْمس   َوالنََّهار   اللَّ د   لِْلَقَمرِ  َوال لِلشَّْمسِ  َتْسج 

وا د  ِ  َواْسج  نت مْ  إِن َخلََقه نَّ  الَِّذي لِِلَّ ٌَّاه  ك  ونَ  إِ  (1)( .َتْعب د 

 -:الطبري االمام تفسٌر فً جاء

جج ومن:  ذكره  تعالى ٌقول  وعظٌم وحدانٌة   على وداللته خلقهِ  على تعالى هللا ح 

     والقمر والشمس صاحبه   منهما واحد كل ومعاقبة والنهار اللٌل اختالف سلطانه  

نَبِغً الشَّْمس   ال)القمر تدرك الشمس ال ل  َوال اْلَقَمرَ  ت ْدِركَ  أَن لََها ٌَ ٌْ  النََّهارِ  َسابِق   اللَّ

ونَ  َفلَك   فًِ َوك ل   ْسَبح   جرٌا وان فإنهما للقمر وال للشمس الناس اٌها تسجدوا ال (2) (.ٌَ

 جرٌهما فً له   طائعٌن لكم اٌهما هللا بإجراء لكم به ٌجرٌان فإنما بمنافعكم الفلك فً

 فأعبدوا واٌاه  اسجدوا فله   ومصالحكم لمنافعكم لكم سخرها هللا وانما. ومٌسرهما

 وال سبٌال   تهتدون ال ظلة فً حبارى فترككم ضوؤهما طمس شاء ان فإنه   دونهما

 (3). شٌئاا  تبصرون

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . (31 اٌة: )فصلت سورة (1)

 . (44 اٌة: )ٌس سورة( 2)

 ابو,  اآلملً غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد, القران تأوٌل عن البٌان جامع( 3)

 هجر دار, التركً المحسن عبد بن عبدهللا الدكتور: تحقٌق(  هـ314: ت) الطبري جعفر

 . (24/436,)( م2441 - هـ1422)1:ط, واالعالن والتوزٌع والنشر للطباعة
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 :الزمخشري وقال

 حكم ٌعقل ماال جماعة حكم ألن والقمر والشمس والنهار اللٌل خلقهن فً الضمٌر

 معنى فً كن آٌاته ومن قال لما او: وبرٌتهن برٌتها األقالم: ٌقال االناث او األنثى

 هللا رحمه  )الشافعً عند: قلت السجدة؟ موضع اٌن قلت فإن خلقهن: فقٌل,  اآلٌات

 ابو وعن. قبلها السجدة لفظ لذكر عبدهللا عن مسروق رواٌة وهً تعبدون( تعالى

 عمرو وابن عباس ابن عن وهً المعنى تمام ألنها: ٌسأمون( هللا رحمه  )حنٌفة

 فً كالصابئٌن والقمر الشمس ٌعبدون كانوا منهم ناساا  لعل:  المسٌب بن وسعٌد

 أل: وقرئ .لِل السجود لهما بالسجود ٌقصدون انهم وٌزعمون للكواكب عبادتهم

 (1).الٌاء بكسر, ٌسأمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزمخشري احمد بن عمرو بن محمود القاسم ابو, التنزٌل غوامض حقائق عن الكشاف (1)

 – 4/244. ) هـ1441:  3ط بٌروت – العربً الكتاب النشر دار( هـ539:  ت) هللا جار

241) . 
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 الثاني المطلب

االنبياء  سورتي في والقمر والشمس والنهار الليل خلق في العلمي االعجاز

 . وفصلت

وَ  )قال هللا تعالى : لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوه  ٌْ  َفلَك   فًِ ك ل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّ

ونَ  ْسَبح  ٌَ.)(1) 

اتِهِ  َوِمنْ  )(:وجل عز) وقال ٌَ ل   آ ٌْ وا ال َواْلَقَمر   َوالشَّْمس   َوالنََّهار   اللَّ د   َوال لِلشَّْمسِ  َتْسج 

وا لِْلَقَمرِ  د  ِ  َواْسج  نت مْ  إِن َخلََقه نَّ  الَِّذي لِِلَّ ٌَّاه  ك  ونَ  إِ  (2)( .َتْعب د 

 االنبٌاء سورة فأٌة وفصلت االنبٌاء سورة فً وردا المعجزٌن النصٌن هذٌن ان

 النهار و اللٌل من كل لنا خلق هللا ان لتصف السورة من االول الثلث فً جاءت

 من االخٌر الثلث مطلع فً جاءت فقد فصلت سورة اٌة واما القمر و والشمس

 وبدون والنهار اللٌل تبادل نعمة ومنها علٌنا بنعمه( وجل عز)ربنا ٌذكرنا السورة

 احساس  وٌتالشى االرض على الحٌاة تتوقف المنٌر والنهار المظلم اللٌل بٌن التبادل

 (3).االحداث ومتابعة الزمن بمرور االنسان

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33) اآلٌة:  االنبٌاء سورة( 1)

 (.31) اآلٌة من فصلت سورة( 2)

, النجار محمد راغب زغلول. د, الكرٌم القران فً االرض العلمً االعجاز آٌات من: ٌنظر( 3)

 . (265,  259 ص)     1:ط لبنان – بٌروت المعرفة دار,  م2445 - هـ1426
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 -:ٌأتً بما والقمر والشمس والنهار اللٌل خلق فً العلمً االعجاز بٌان وٌمكن

 :والقمر والشمس والنهار للٌل العلمٌة والحقائق الدالالت بعض  

 :االرض كروٌة حقٌقة ٌؤكدان والنهار اللٌل: اوالا 

 ضمنٌة وبصٌاغة مباشرة غٌر بطرٌقة الحقٌقة هذه عن ٌتحدث الكرٌم القران ان

 ال حتى الكرٌم القران تنزٌل  وقت العربٌة الجزٌرة اهل عقلٌة تصدم ال حتى لطٌفه

 بكروٌة صرٌحة اآلٌات جاءت فلو وثباتها االرض بسكون العتقادهم  ٌرفضونه

 لك ذب الفلك فً وسباحتها الشمس وحول محورها حول االرض وبحركة االرض

 عدم فً سببأ ولكان,  والوحً( ص)والرسول الكرٌم القران العربٌة الجزٌرة اهل

 الى لإلشارة مباشر غٌر وبأسلوب ضمنٌة اشارات جاءت السبب ولهذا هداٌتهم

 (1).وكروٌتها االرض حركات

 هللا قول اآلٌات تلك ومن االرض كروٌة على للداللة الدقة غاٌة فً آٌات وردت وقد

َماَواتِ  َخلَقَ  )(:وجل عز) ر   بِاْلَحقِّ  َواألَْرضَ  السَّ لَ  ٌ َكوِّ ٌْ ر   النََّهارِ  َعلَى اللَّ ٌ َكوِّ  النََّهارَ  َو

لِ  َعلَى ٌْ رَ  اللَّ ْجِري ك ل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ َسم اى ألََجل   ٌَ  (2)( .اْلَغفَّار   اْلَعِزٌز   ه وَ  أاَل م 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

, النجار محمد راغب زغلول. د, الكرٌم القران فً االرض العلمً االعجاز آٌات من: ٌنظر (1)

 . (264 -263ص, )1:ط, لبنان – بٌروت المعرفة دار,  م2445 - هـ1426

 . (5) اآلٌة: الزمر سورة (2)
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 (1).الرأس على ادارتها: ٌعنً,  العمامة لف هو: اللغة فً والتكوٌر

 وهذا الشًء على الشًء لف هو التكوٌر إن: ) العلمً االعجاز كتاب صاحب قال

 (2)(.نفسها حول دورانها وعلى االرض كروٌة على قوٌاا  دلٌالا  ٌدل التكوٌر

 ٌكور والمعنً التكوٌر هٌئة على والنهار اللٌل خلق ٌصف( وجل عز)الحق وان

 وصف وهو, علٌه ٌ لف كأنه   االخر منها واحد كل ٌغطً: اي النهار على اللٌل

 وذلك, الشمس امام محورها خول دورانها وعلى االرض كروٌة على الداللة واضح

 تبادل فً االرض نصف تعتري زمنٌة فترة عن عبارة والنهار اللٌل من كالا   ألن

 والنهار اللٌل تبادل ما الشمس امام محورها حول تدور االرض تكن لم ولو. مستمر

 (3).ٌكور ان ٌمكن مادٌاا  جسماا  ولٌس زمان ظرف وكالهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (5/155( )الكاف: باب الراء: حرف)منظور البن: العرب لسان: ٌنظر (1)

 ( .33 ص, )الجمٌلً السٌد: القران فً العلمً االعجاز (2)

,  231, )احمد الحاج ٌوسف المطهرة والسنة القران فً العلمً االعجاز موسوعة: ٌنظر  (3)

232) . 
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 الفضاء رواد الحظ فقط بالمشاهدة االرض كروٌة على أكد الحدٌث العلم وان

 تضًء وهً الشمس شاهدوا واالرض كروٌة القمر سطح على وهم االمرٌكٌون

 االرض وتدور, دامس ظالم فً االخر النصف بٌنما, لها المواجه االرض نصف

 والنهار اللٌل بٌن التعاقب ٌستمر وهكذا للشمس المواجه الوجه فٌتبدل محورها حول

 (1).الساعة مدار على

 :محورها حول االرض دوران حقيقة يؤكدان والنهار الليل -: ثانياً 

 بوضوح تشٌر والتً والنهار اللٌل لظاهرة العلمٌة والحقائق الدالالت من كثٌراا  هناك

 :ٌلً وكما منها بعضاا  والٌك محورها حول حركتها والى االرض كروٌة الى

 هللا ان اٌضاا  تعنً والنهار اللٌل تبادل ان, باألخر والنهار اللٌل من كل اغشاء - أ

تعالى  قال,  االرض سطح على اللٌل بالنهار وٌغطً بالنهار اللٌل ٌغطً( وجل عز)

م   إِنَّ  :) َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ   َربَّك  ٌَّام   ِستَّةِ  فًِ َواألَْرضَ  السَّ
 اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ث مَّ  أَ

لَ  ٌ ْغِشً ٌْ ْطل ب ه   النََّهارَ  اللَّ ا ٌَ ومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َحثٌِثا َرات   َوالنُّج   اْلَخْلق   لَه   أاَلَ  بِأَْمِرهِ  م َسخَّ

 (2)( .اْلَعالَِمٌنَ  َربُّ  هللاَّ   َتَباَركَ  َواألَْمر  

 ظرفان وانهار فاللٌل (2).غطٌته   اذا تغشٌة الشًء فغشٌت الغطاء لغة ٌغشً ومعنى

 النهار مكان اللٌل بظلمته ٌغطً هللا ان فالمعنى بزمن زمن لتغطٌة والمعنى زمان

 فٌصٌر اللٌل مكان النهار بنور هللا ٌغطً وبالعكس لٌالا  فٌصٌر االرض على

 (3).نهاراا 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . (6/23, )احمد ماهر. د االرضٌة العلوم آٌات, الكبرى الكونٌة الموسوعة:  ٌنظر (1)

 . (54.)اآلٌة من: االعراف سورة( 2)

 الفٌن باب)لألزهري: اللغة وتهذٌب, 126/ 15( المعجمة الفٌن فصل)العرب لسان: ٌنظر( 3)

 . (9/145( )والستٌن
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 ٌغطً هللا ان فالمعنى بزمن زمن لتغطٌة والمعنى زمان ظرفان وانهار فاللٌل

 النهار بنور هللا ٌغطً وبالعكس لٌالا  فٌصٌر االرض على النهار مكان اللٌل بظلمته

 (1).نهاراا  فٌصٌر اللٌل مكان

 المواجه االرض لنصف الغازي الغالف فً النهار طبقة رقة على التأكٌد - ب

ة   :) وتعالى سبحانه ربنا ٌقول: للشمس ٌَ ل   لَّه مْ  َوآ ٌْ م َفإَِذا النََّهارَ  ِمْنه   َنْسلَخ   اللَّ  ه 

ْظلِم ونَ   (2)( .مُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمجلة منشور مقال. النبً حسب منصور. د: والقران العلم بٌن االرض حركة: ٌنظر  (1)

 . (www.ibtsama.com: )االلكترونً المجلة موقع على االبتسامة

 . 31: اٌة: ٌس سورة( 2)
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 :والنهار الليل من كل تداخل بيان - جـ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  :) تعالى قال لَ  ٌ ولِج   هللاَّ ٌْ ٌ ولِج   النََّهارِ  فًِ اللَّ لِ  فًِ النََّهارَ  َو ٌْ رَ  اللَّ  َوَسخَّ

ى أََجل   إِلَى ٌَْجِري ك ل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َسم ا َ  َوأَنَّ  مُّ  (1)( .َخبٌِر   َتْعَمل ونَ  بَِما هللاَّ

 فً بالتدرٌج اللٌل علٌه ٌخٌم الذي المكان ٌدخل( وجل عز)هللا ان ذلك ومعنى  

 فً بالتدرٌج النهار  ٌعمه   الذي المكان ٌدخل وبالعكس النهار فٌه الذي الجزء مكان

 سبحانه  )هللا ٌغٌر ان الى متدرجة وبطرٌقة وباستمرار اللٌل ٌعمه   الذي الجزء مكان

 التأكٌد فً اآلٌة من وأدق أوضح إشارة هناك ولٌس, منه   بأمر النظام هذا( وتعالى

 (2). الشمس إمام محورها حول االرض دوران حقٌقة على

 ً  :االرض حول مداره في القمر سباحة على التأكيد -:ثالثا

 بٌضاوي مدار فً االرض حول ٌدور فإنه   القمر وسباحة حركة واما

 ٌقارب ما تبلغ االرض حول دورانه   وسرعة,  ٌوماا ( 29355329)كل

 القمر وٌتأثر. الشمس حول السنوي دورانها فً االرض وٌالزم( ساعة/كم3144)

 (3).والشمس االرض من كل بجاذبٌة دورانه   اثناء

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (29:) اآلٌة: لقمان سورة  (1)

, النجار محمد راغب زغلول,,  الكرٌم القران فً االرض العلمً االعجاز آٌات من ٌنظر( 2)

 . (214,  269ص, ) 1:ط,  لبنان – بٌروت المعرفة دار,  م2445 - هـ1426

 العلمً واالعجاز( 194ص) اسماعٌل محمد: العظٌم الكون فً الخلق عجائب من: ٌنظر( 3)

 . (69ص, )زاٌد خلٌل فهد. د: الكرٌم القران فً والبالغً
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وَ  :) تعالى هللا قال لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوه  ٌْ  َفلَك   فًِ ك ل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّ

ونَ  ْسَبح   سبح الى ٌشٌر فأنه, االرض حول القمر سبح الى النص هذا وٌشٌر (1)(.ٌَ

 الحركات وكل االخرى الحركات وباقً المجرة مركز وحول الشمس حول القمر

ر ومنه قوله تعالى :) (2). ضمنا للقمر تكون االرض الى تابع فهو  الشَّْمسَ  لَك م   َوَسخَّ

نَ  َواْلَقَمرَ  ٌْ رَ  َدائَِب م   َوَسخَّ لَ  لَك  ٌْ  (3)( .َوالنََّهارَ  اللَّ

 ً  :الشمس حول مدارها في القمر ومعها االرض سباحة على التأكيد: رابعا

وَ :)  تعالى هللا قال لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوه  ٌْ  َفلَك   فًِ ك ل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّ

ونَ  ْسَبح  ٌَ.) (4) 

 فٌه ٌظهران الذي والمكان مكان من لهما بد وال زمان ظرفا والنهار اللٌل من فكالا 

 بالتثنٌة التعبٌر لجاء فلكها فً الفضاء فً تسبح االرض تكن لم ولو االرض هو

 (5){.ٌسبحون} الجمع بصفة التعبٌر من بدال( ٌسبحان)

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (33:) اآلٌة: االنبٌاء سورة( 1)

 . (32ص, )اسماعٌل محمد: العلمً واعجازه القران: ٌنظر (2)

 . (33( :اآلٌة: ابراهٌم سورة   (3)

 ( .33:) اآلٌة: االنبٌاء سورة( 4)

 محمد راغب زغلول.  د. الكرٌم القران فً لألرض العلمً االعجاز آٌات من: ٌنظر( 5)

 . (265ص, )النجار
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 :الكواكب وسائر والقمر والشمس االرض سباحة على التأكيد: خامساً 

 وطاقة ضوء وله كبٌرة بسرعة الفضاء فً ٌسبح عمالقاا  نووٌاا  مفاعالا  تعد الشمس

 مضٌئاا  قرصاا  لٌست وهً ومتغٌرة شتى اشكال ذات, ملتهبة كرة شكل على وحرارة

 (1). وهاج سراج هو بل, الضٌاء ثابت

 تدور والشمس,  محدد لزمن محدده بسرعة تجري الشمس ان اثبت الحدٌث والعلم

 ٌدور نفسه الوقت وفً,  ثانٌة/كم254,بسرعة وتسٌر( ٌوماا  25)كل نفسها حول

 وكل الكواكب وكل المجرة حول الشمس ومع معاا  وٌدوران,  االرض حول القمر

 ال مقر الى سباحة فً الجمٌع لٌسٌر( وجل عز) هللا قدره الذي فلكه فً ٌسبح نجم

 (2) (.وجل عز) هللا اال ٌعلمه

 مقالة قرأتها التً المقاالت عجائب ومن:) االعجاز روائع صاحب ٌقول

 طوٌلة دراسات بعد العلماء وجد فقد النجوم جرٌان اي( star streaming)بعنوان

 ٌستخدمون ووجدتهم, الجدول او, النهر ٌشبه بم تتدفق الشمس فٌها بما النجوم ان

 الكلمة وهً, والنجوم الشمس حركة عن للتعبٌر( stream) او( ٌجري)كلمة

 الكلمة نفس وهً المستقر:  اي( , Rest)كلمة ٌستخدمون ووجدهم ذاتها القرآنٌة

 (3) (.القرآنٌة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 لإلعجاز العالمٌة الهٌئة موقع: ٌنظر( نور والقمر سراج الشمس) بعنوان مقالة: ٌنظر (1)

 . م14/2415/ 24 بتارٌخ( www.eajaz.com,)  والسنة القران فً العلمً

 ماهر. د: السبع والسماوات الدنٌا السماء فً هللا آٌات. الكبرى الكونٌة الموسوعة: ٌنظر (2)

 . (4/496) احمد

 (3ص, )الكحٌل الدائم عبد: الكون فً العلمً االعجاز روائع (3)

 .  (www.kahee11.com: )الموقع
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 :والنهار الليل وفوائد اهمية( 2)

: اي ٌوم كل واحدة دورة محورها حول تدور االرض ان علٌه المتعارف من

 كل تبادل انتظام وإن, والنهار اللٌل تبادل ذلك على فٌترتب, تقرٌباا  ساعة( 24)كل

 الالزمة الضرورٌات من وهو, االرضٌة الكرة نصفً على والنهار اللٌل من

 االرض هللا ٌرث ان وإلى, المختلفة صورها بكل االرض على الحٌاة الستمرار

 .علٌها ممن

 المائً للغالفٌن الكٌمٌائً التركٌب ضبط على ٌساعد والنهار اللٌل تبادل وان

 اللٌل لتعاقب جمهَ  فوائد عن ٌتحدثون والعلماء.  باألرض المحٌطٌن والغازي

 انه ومنها الشمسٌة الطاقة من االرض الى ٌصل ما توزٌع فً التحكم منها, والنهار

 مختلف فً الضوء وكمٌات, والرطوبة  الحرارة بدرجات   التحكم على ٌعٌن

 وحدوث, للحٌاة مناسبة لتبقى الحٌاتٌة وغٌر الحٌاتٌة واالنشطة, االرضٌة البٌئات

 ال مجانٌة خدمات لنا ٌقدمان والنهار فاللٌل. النباتات لنمو ضروري  والنهار اللٌل

ر تعالى :) هللا قال (1).تحصى نَ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  لَك م   َوَسخَّ ٌْ رَ  َدائَِب لَ  لَك م   َوَسخَّ ٌْ  اللَّ

 (2)( .َوالنََّهارَ 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد بقلم: والنهار اللٌل ٌصور القران -الكرٌم القران فً العلمً االعجاز موسوعة: ٌنظر (1)

 الفضاء وكالة موقع على ابحاث ومجموعة(. www.kahee11.com.) الكحٌل الدائم

 ( .NASA) االمرٌكٌة

 . (33:) اآلٌة ابراهٌم سورة( 2)
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 :والقمر الشمس وفوائد اهمية( 3)

 وسراج بسراج وصفها وجاء, مرة( 33)الكرٌم القران فً تكرر الشمس لفظ ان

, للضوء مصدر: اي, ضٌاء بانها الشمس القرآنٌة اآلٌات وتصف, مرتٌن وهاج

 آٌات من اٌتان والقمر هً وانها مضًء مشتعل متقد جسم: أي سراج وأنها

  (1)( وتعالى تبارك)هللا

 وتحوله لها االساسً المكون وهو الهٌدروجٌن الحتراق  نتٌجة طاقة تنتج الشمس

( 14)الى تصل التً والحرارة العالً والضغط الكثافة حٌث باطنها فً هٌلٌوم الى

 هٌدروجٌن ذرات اربع واندماج  نووي تفاعل حدوث الى هذا  وٌؤدي, درجة ملٌون

 والناتجة, التفاعل فً الداخلة المواد بٌن ما الكتلة وفرق, واحدة هٌلٌوم ذرة إلعطاء

 قصٌرة اشعة سطح من تشع كهرومغناطٌسٌة طاقة هٌئة على ٌشع التفاعل من

 وهذا, البنفسجٌة فوق واشعة الحمراء تحت واشعة,  مرئٌة اشعة تصاحبها, الموجة

 ظروف تحت طبٌعً نووي اندماج عبر باطنها من طاقتها تستمد الشمس ان ٌعنً

 االرض لٌمد مسخر عمالق نووي مفاعل وكأنها, والحرارة والكثافة الضغط عالٌة

 (2).والطاقة والدفء بالنور

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, النجار محمد راغب زغلول. د: الكرٌم القران فً السماء العلمً االعجاز آٌات من ٌنظر (1)

 . (435- 434ص,) 1:ط, لبنان – بٌروت

 فً العلمً لإلعجاز العلمٌة الهٌئة موقع, نور والقمر سراج الشمس: بعنوان مقالة:  ٌنظر( 2)

 القران فً العلمً  واالعجاز,  م2/14/2415 بتارٌخ( WWW.eajaz.arg, )والسنة القران

 . (113 ص, ) الصاوي الجواد عبد. د, المصلح عبدهللا. د: الجامعً التدرٌس منهج والسنة
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 ذكره لتكرار, اٌة( 26)فً مرة( 21) الكرٌم القران فً ذكره  جاء فقد القمر واما

 لألرض صغٌر تابع والقمر,  البحث موضوع اآلٌة فً فصلت سورة فً مرتٌن

 ربع: اي( كم 3414) بـ قطره وٌقدر( كم3943444) بحوالً تقدر مسافة عنها ٌبعد

 . تقرٌباا  االرض قطر

 دور االرض حول دورانه فً والقمر, اللٌل اٌة القمر فإن النهار اٌة الشمس ان وكما

 حول دورانه عن وٌنتج, الشمس امام محورها حول االرض دوران تثبٌت فً

 لإلنسانٌة وضع تقوٌم أول تعد والتً,  القمرٌة الشهور مرة شهر كل فً االرض

 ال التً القواعد من وكثٌراا , والجزر المد ظاهرتً فً تأثٌر له   ان كما, وأضبطها

 (1) .لذكرها المجال ٌسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

, النجار محمد راغب زغلول. د: الكرٌم القران فً السماء العلمً االعجاز آٌات من: ٌنظر(1)

 . (169ص,) 1:ط,  م2441 - هـ1429 لبنان – بٌروت
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 اخلـــــــاتـــــمة

 

 اخلطٌط بأقالينا خنظ  حنٍ ىا. ًرمحتو ًَؼًتو فضهو ػهى ًَشكزه انباري حنًد 

 بؼد انبحج هبذا ػزضنا ًقد. ًانسيز ًانتؼب اجليد يٍ كبرية رحهت بؼد انبحج هلذا االخرية

 (ًانقًز ًانشًس ًاننيار انهٍم خهق يف انؼهًً االػجاس)يٌضٌع ػًٍق ًجيد حبج

 ًقد ًانؼقم بانفكز ارتقت رحهت كاَت ًىً ًانؼناء انتؼب تستحق ممتؼت رحهت كاَت ًقد ىذا 

 انؼهًاء ًجيد انؼهى حبز يف َقطت اال اجليد ىذا ًيا. املٌضٌع هلذا اهلايت باألفكار ػزجت

 انؼهًً انبحج ػهى انقهٍم ىٌ اجليد ًىذا. ًانبحج انؼهى يف سبقٌَا انذٌٍ

 ًاٌ ,ًانشٍطاٌ اَفسنا فًٍ اخطأَا فاٌ احملاًنت شزف ٌكفٍنا ًنكٍ

 ٌكتب ال اَو رأٌت: االصفياًَ اندٌٍ ػًاد قال ًقد(. ًجم ػش)اهلل فًٍ ًفقنا

 كذا سٌد ًنٌ احسٍ نكاٌ ىذا غري نٌ غده يف قال اال ٌٌيو يف كتاباً اَساٌ

 يٍ ًىذا امجم نكاٌ ىذا تزك ًنٌ افضم نكاٌ ىذا قدو ًنٌ ٌستحسٍ نكاٌ

 "انبشز مجهت ػهى اننقص استٍالء ػهى دنٍم ًىٌ انؼرب اػظى

 انهيى ًصم رضاكى ًٌنال ًفقنا قد تكٌٌ اٌ ًَزجٌ  انؼهى يف بانٍسري تقدينا نقد ًاخرياً

 رمحت ًاملبؼٌث ًاهلادي يؼهى ًخري االيً اننيب حمًد سٍدَا ػهى ًسهى

 . امجؼني ًصحبو انو ًػهى حمًد سٍدَا نهؼايهني
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 ًاملزاجغ املصادر

 انكزٌى انقزاٌ بؼد

 ت)زكرٌا بن فارس بن احمد الحسن البً, اللغة مقاٌٌس معجم -1

 العلمٌة الكتب دار,  هارون السالم عبد: وتحقٌق( , هـ395

 .بٌروت

 القزوٌنً زكرٌا بن فارس بن احمد, فارس البن اللغة مجمل -2

 المحسن عبد زهٌر: تحقٌق(, هـ395 ن)الحسٌن ابو, الرازي

 .م1996 - هـ1446, 2: ط بٌروت, الرسالة مؤسسة, سلطان

 الدٌن جمال. الفضل ابو, علً بن مكرم بن محمد, العرب لسان -3

 دار( هـ 111 ت) االفرٌقً الروٌفعً االنصاري منظور ابن

 .هـ1414, 3:ط, بٌروت – صادر

 الجرجانً علً بن محمد بن علً الحسن البً: التعرٌفات -4

 ابراهٌم: تحقٌق( , هـ916 ت) الشرٌف بالسٌد المعروف

 .هـ1445  لبنان – بٌروت – العربً دار, 1ط االبٌاري

: تحقٌق( هـ1495 ت)الطرٌحً الدٌن لفخر البحرٌن مجمع -5

 هـ1492 االسالمٌة الثقافة نشر مكتب,  2ط, الحسٌنً احمد

 السنه فً والطبً العلمً االعجاز تناولت التً االعجاز تقوٌم -6

 لطباعة فهد الملك مجمع,  االخر عبد الوفا ابو احمد, النبوٌة

 المنورة بالمدٌنة الشرٌف المصحف

.  د و الكرٌم القران فً السماء, العلمً االعجاز آٌات من -1

 1 ط2 لبنان – بٌروت,  النجار محمد راغب زغلول

 عبد عبدهللا الدكتور:  والسنه الكرٌم القران فً العلمً االعجاز -9

 جٌاد دار,  الصاوي الجواد عبد الدكتور – المصلح العزٌز

 م2449 - هـ1429, 1ط, والتوزٌع للنشر

 الرؤوف عبد لمحمد, التعارٌف مهمات على التوفٌق -9

 ,  1ط,  الداٌة رضوان محمد. د: تحقٌق( هـ1431ت)المناوي
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 بٌروت والنشر للطباعة الفكر ودار دمشق المعاصر الفكر دار -14

 . هـ1414

 الرحمن عبد بن فهد: عشر الرابع القرن فً التفسٌر اتجاهات -11

 هـ1419, 3ط, بٌروت – الرسالة مؤسسة, الرومً سلٌمان بن

 .م1991 -

: وضوابطه تأرٌخه والسنه الكرٌم القران فً العلمً االعجاز -12

 .المصلح عبدهللا

 بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد, القران تأوٌل فً البٌان جامع -13

: تحقٌق( هـ314 ت) الطبري جعفر ابو, االملً غالب بن كثٌر

 .م2444 - هـ1424,  1ط, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد احمد

 عمر بن اسماعٌل الفداء ابو( كثٌر ابن)العظٌم القران تفسٌر -14

: تحقٌق( هـ114 ت)الدمشقً ثم البصري القرٌشً كثٌر بن

 محمد منشورات, العلمٌة الكتب دار, الدٌن شمس حسٌن محمد

 . هـ1419,  1ط, بٌروت بٌضون علً

 بكر ابً بن احمد بن محمد هللا عبد ابو, القران ألحكام الجامع -15

 ت)القرطبً الدٌن شمس الخزرجً االنصاري فرح بن

 الكتب دار, اطفٌش وابراهٌم البردونً احمد: تحقٌق( هـ611

 .م1964 - هـ1394,  2ط, القاهرة المصرٌة

 بن محمود القاسم ابو, التنزٌل غوامض حقائق من الكشاف -16

 النشر دار( هـ593 ت) هللا جار الزمخشري احمد بن عمر

 هـ1441, 3ط,بٌروت – العربً الكتاب

. د, الكرٌم القران فً االرض العلمً االعجاز آٌات من -11

 دار,  م2445 - هـ1426, النجار محمد راغب زغلول

 .1ط,  لبنان – بٌروت المعرفة

 الجمٌلً السٌد: القران فً العلمً االعجاز -19

, المطهرة والسنة القران فً العلمً االعجاز موسوعة: ٌنظر -19

 احمد الحاج ٌوسف

 ماهر. د, االرضٌة العلوم آٌات, الكبرى الموسوعة: ٌنظر -24

 -26-                   .احمد



 اسماعٌل محمد. العظٌم الكون فً الخلق عجائب من: ٌنظر -21

 خلٌل فهد. د, الكرٌم القران فً والبالغً العلمً واالعجاز

 .زاٌد

 اسماعٌل محمد: العلمً واعجازه القران: ٌنظر -22

 موقع: ٌنظر( نور والقمر سراج الشمس) بعنوان مقالة: ٌنظر -23

 القران فً العلمً لإلعجاز العالمٌة الهٌئة

 (www.eajaz.com)والسنه

 الموقع الكحٌل الدائم عبد,  الكون فً العلمً االعجاز روائع -24

(www.kaheel1.com). 
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