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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

القرآن الكريم كتاب ىداية لمعالمين وىو تبيان لكل شىء وتفصيل لكل شىء ما فرط 
بمثمو. وىو يزخر  فيو رب العالمين من شىء إذا قرأه أىل البالغة عجزوا أن يأتو

بأساسيات العموم كميا ويدعو اهلل إلى تدبر آياتو وفيم معانيو، يرفع اهلل بو الذين آمنوا 
والذين أوتوا العمم درجات ويجعل اهلل العمماء وىم أشد خشية لو ورثة األنبياء. والقرآن 
 الذي ال تنقضي عجائبو يحوى إشارات غاية في اإلعجاز العممي في شتى المجاالت

االرض وسوف نشرح قدر االستطاعة التعرف عمى أوجو اإلعجاز في مجال عموم 
وفيم عبارات القرآن الكريم في ضوء ما أثبتو العمم والكشف عن سر من  والجبال

أسرار إعجازه من حيث إنو تضمن ىذه المعمومات العممية الدقيقة التي لم يكن يعرفيا 
من عدة عشرات من رض والجبال االالبشر وقت نزول القرآن. ولقد كشف عمم 

السنين القميمة أي بعد الحرب العالمية الثانية عمى العديد من الحقائق العممية حول 
 .االرض والجبالنشأة 

 
)َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِيْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو الَحقُّ َأَو َلْم قال تعالى: 

(. ال تخمو سور القرآن الكريم من ٖ٘)فصمت:  بَِّك َأنَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييٌد(َيْكِف ِبرَ 
مد األرض وأنقصيا من من كثيرة الجبال الحديث عن آيات اهلل في األرض و 

األطراف والجبال راسيات شامخات أوتاد واألرض قطع متجاورات فحديث القرآن عن 
متقى العمم مع القرآن في الحديث عن كل سنن اهلل في األرض وفى رجع السماء وي

وبتوفيق من اهلل العمى القدير سوف نركز في ىذا البحث إلى إشارات القرآن   ذلك.
حيث وصفيا  االرض والجبالالكريم قبل أربعة عشرة قرنا إلى الحقائق العممية عن 

(كان  )صمى اهلل عميو وسمموصفا دقيقا عمى لسان رسولنا الكريم الذي عيد عنو أنو 
 ٓاميا
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 ومن تمك االىمية  كان بحثي بعنوان )االعجاز العممي في سورة النبأ(.

 وقد قسمتو الى مقدمة ومبحثين وخاتمة وىو عمى النحو االتي:

 ٓالمقدمة ذكرت فييا اىمية الموضوع وخطة البحث -ٔ
 ٓالمبحث االول كان بعنوان : تعريف االعجاز العممي ووجوىو -ٕ
 بعنوان : االعجاز العممي في سورة النبأ اما المبحث الثاني فكان -ٖ
 ٓاما الخاتمة فقد بيت فييا اىم ماتوصمت اليو من نتائج -ٗ

ىذا والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد وعمى الو وصحبو 
 ٓاجمعين
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 المبحث االول                                       

 ووجوهه في القران الكريم العلميتعريف اإلعجاز 

يراد باإلعجاز العممي ما أورده القرآن من نظريات وقوانين توصل إلييا 
العمم الحديث فيما بعد في مسار األرض وانشطار النجوم ، وتعدد األفالك ، 
وأبعاد السماوات ، وزوجية الكائنات ، دون استعمال القرآن لقوانين الحس والتجربة 

ن ما جاء ذلك ابتداء ، وما ورد فيو كان دون سابق معرفة بشرية والمعادلة وا 
بالحيثيات المتناثرة فيو ، حتى ثبت أن القرآن ال يعارض ما يتوصل إليو العمم ، 

 بل ىو األساس في ذلك فيما أفاده جممة من المتخصصين .
وال يراد بيذا اإلعجاز االتساع الفضفاض الذي يخرج بالقرآن عن ميمتو 

األساسية ؛ فيو كتاب ىداية وتشريع ال كتاب صناعة وتقنيات ، مع األولى و 
 . ( ٔ) دعوتو لمتفكر والتدبر في بدائع السماوات واألرض

أما التفسير العممي فقد قال الدكتور الذىبي في تعريفو : ىو التفسير الذي 
ُيَحكِّم االصطالحات العممية في عبارات القرآن ، ويجتيد في استخراج مختمف 

 . ( ٕ) عموم واآلراء الفمسفية منياال

                              
الجواىر في تفسير القرآن الكريم ) المشتمل عمى عجائب وبدائع المكنونات وغرائب  (  ٔ) 

اآليات الباىرات ( ، لمشيخ طنطاوي جوىري ، طبع بمطبعة البابي الحمبي وأوالده 
 وغيرىا . ٚىـ :  ٖٓ٘ٔالطبعة الثانية ، مصر ، 

ْير وتطوره ، وألوانو وَمَذاِىبو الَتْفِسْير والُمَفّسرون ، ) بحث تفصيمي عن نشأة الَتْفسِ  (  ٕ) 
عرض شامل ألشير المفسرين ، وتحميل كامل ألىم كتب الَتْفِسْير من عصر النبي 

م ( ٜ٘ٚٔصّمى اهلل عميو وسّمم إلى عصرنا الحاضر ( ، ُمَحمَّد ُحَسْين الذََّىبي ) ت 
ِفي مطبعة السعادة  ٔ، الناشر : َدار الكتب اْلَحِديثة بالقاىرة ، الَطْبَعة اأُلوَلى طبع ج 

 ٜٔٙٔسنة  ٕـ  ِٔفي مطابع َدار الِكَتاب الَعَرِبّي ، مصر ، ج  ٖـ  ٕبالقاىرة ، و ج 
 . ٖٔٛ/ ٖم : ٖٜٙٔسنة  ٖ، ج 
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وعمى ىذا فالتفسير العممي ىو النشاط الفكري الذي يسعى لكشف أوجو 
 اإلعجاز العممي باالستناد إلى المكتشفات العممية .  

فثم أشياء في القرآن ُأنزلت عمى  إن القرآن فيو الفصل في األمور الغيبية ،
سيدنا محمد النبي األمي ـ عميو الصالة والسالم ـ لم يظير وجو بيانيا وحجتيا في 
كمال أطرىا إال في العصر الحاضر إثر تطور الوسائل العممية ، وىو الذي 
اعتنى بو طائفة من الناس وسّموه اإلعجاز العممي في القرآن ، واإلعجاز العممي 

آن حق ؛ لكن لو مواضع توسع فييا بعضيم فخرجوا بو عن المقصود إلى في القر 
أن يجعموا آيات القرآن خاضعة لمنظريات ، وىذا باطل ؛ بل النظريات خاضعة 
لمقرآن ألن القرآن حق من عند اهلل والنظريات من صنع البشر ، لكن بالفيم 

عمميا الصحابة          الصحيح لمقرآن ، فَثم أشياء من اإلعجاز العممي حق لم يكن ي
نما عمموا أصل المعنى ، فظيرت في  ـ رضوان اهلل عمييم ـ عمى كمال معناىا وا 

 . ( ٔ) العصر الحاضر في أصول من اإلعجاز العممي
والحقيقة التي ينبغي التعريج عمييا ىي اختالف موقف العمماء والمفسرين 

وقد ارتأيت عرض وجيات  من التفسير العممي ، ومن اإلعجاز العممي نفسو ،
 النظر المتباينة ىنا لثالثة أسباب :

األول ـ أن الخالف لم يحصل في الحقبة المخصصة فقط ، كي يجري 
تناولو عند تناول الكتب والبحوث التي ألفت أو كتبت في ىذه الحقبة بل ىو 

 امتداد لخالف سابق .
راسات الثاني ـ تخصيص المبحث الثاني لعرض الكتب والبحوث والد

 وتحميميا .

                              
حول اإلعجاز العممي لمقرآن الكريم في العصر ؛  ٖٔٛ/ ٖالَتْفِسْير والُمَفّسرون :  (  ٔ) 

 . ٕٙالرياض ، بال تاريخ :  الحديث ، ُمَحمَّد الميدي محمود ، دار الحديث ،
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 . ( ٔ) الثالث ـ التكرار الكائن في المناقشات واآلراء
وخالصة القول ـ كما يعرضو الدكتور الذىبي أنو قد وقع ىذا النوع من 
التفسير، واتسع القول في احتواء القرآن كل العموم ما كان منيا وما يكون ، 

موم الدينية االعتقادية فالقرآن في نظر أصحاب ىذه الطريقة يشمل ـ إلى جانب الع
 .  ( ٕ) والعممية ـ سائر عموم الدنيا عمى اختالف أنواعيا وتعدد ألوانيا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 ُيْنَظُر : الَمْصَدَراِن َنْفَسُيَما . (  ٔ) 

 . ٖٔٛ/ ٖالَتْفِسْير والُمَفّسرون :  (  ٕ) 
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 : وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم  : المطمب الثاني
 من أىم وجوه اإلعجاز القرآني :

اإلعجاز المغوي وينقسم عمى : اإلعجاز البياني واإلعجاز بالنظم واإلعجاز  .ٔ
 الصوتي وحسن تأليفو والتئام كممو وفصاحتيا .

اإلعجاز الغيبي وينقسم عمى ثالثة أقسام عمى حسب عصر النبوة : غيب  .ٕ
 الماضي ، وغيب الحاضر ـ أي عصر النبوة ـ وغيب المستقبل 

 اإلعجاز التشريعي . .ٖ
اإلعجاز العممي وينقسم عمى ثالثة أقسام : اإلعجاز الكوني ، واإلعجاز  .ٗ

 عجاز العددي .الطبي ، واإل
إن دراسة اإلعجاز تمزم بيان حقيقة ميمة ، وىي أن القرآن الكريم تفرد 
باإلعجاز ، وليس كالم اهلل فيما سواه من التوراة واإلنجيل واألحاديث القدسية 
ن كان معجزًا فيما يخبر عنو من المغيبات ؛  وغيرىا بمعجز من ناحية النظم ، وا 

 . ( ٔ) القرآن ؛ وألنو لم يقع بو التحديألن اهلل لم يصفو بما وصف بو 
 ثَاِلثًا ـ أثر اإلعجاز في انتشار اإلسالم :

إن االىتمام باإلعجاز تقف وراءه جممة أسباب لعل في مقدمتيا أثره في 
إذ لم ينتشر عمى سطح األرض دين بالسرعة التي انتشر فييا  انتشار اإلسالم ،

دين سيدنا محمد ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ سواء كان دينًا سماويًا أو أرضيًا ، ففي 
مدة ال تتجاوز الربع قرن من الزمن انتشر اإلسالم في جميع أنحاء شبو الجزيرة 

ى حدود الصين شرقًا العربية ، ثم تتابعت الفتوحات بعد ذلك إلى أن وصمت إل
وجبال البرنس في فرنسا غربًا كل ذلك بسبب أناس انطمقوا بتأثير القرآن فييم ، 
ففتحوا البالد ودوخوا العباد حتى انتشر الصيت اإلسالمي في كل أنحاء العالم ، 

                              
 ،الطبعة: دمشق –دار القمم  :د مصطفى مسمم ُيْنَظُر : مباحث في إعجاز القرآن : : (  ٔ) 

 . ٖ٘م، ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالثالثة، 
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 ولقد كان تأثير القرآن في نشر الدعوة اإلسالمية عمى جانبين : 
بالغتو وروعة بيانو التي تسيطر عمى : فصاحة القرآن و الجانب األول 

عقول الخاصة والعامة منيم ، فكانوا اتجاه ذلك عمى ثالثة         انقسامات : 
منيم من عرف الحق فآمن ، ومنيم من استكبر لكنو آمن بعد ذلك متأخرًا ، 

 ومنيم من عرف الحق ومات عمى إنكاره .
اىن لمقرآن الكريم الذي : ىو موافقة الحقائق في عصرنا الر الجانب الثاني 

تحدث عنيا قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن ، فزاد أىل اإلسالم تمسكًا بدينيم 
،وتعرف كثير من المثقفين الغرب إلى أن اإلسالم حق بوساطة اإلعجاز العممي 

 . ( ٔ) في القرآن الكريم
ْنُفِسِيْم َحتَّى َسُنِريِيْم َآَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي أَ  ومصداق ذلك قولو تعالى 

َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو اْلَحقُّ 
 (ٕ ) . 

 

 

 

 

 

 

                              
المعجزة لكشف إعجاز جديد في القرآن الكريم ، لعدنان الرفاعي ، دار الخير  ُيْنَظُر : (  ٔ) 

 . ٗٔم : ٜٜٚٔ، بيروت ، 

 . ٖ٘سورة فصمت : من اآلية  (  ٕ) 
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 المبحث الثاني

 في سورة النبأاالعجاز العممي 

 المطمب االول اعجاز الجبال

 [ .ٚ-ٙ]النبأ:  }َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا * والجبال َأْوَتادًا{: اهلل سبحانو وتعالى يقول
نحن مدعوُّون بنصِّ اآلياِت الكريمِة إَلى النظِر إلى الجباِل كيف ُنِصَبْت، فإّن ىذه 

 اآلياِت في القرآِن الكريِم تتحدث عن الجباِل.
الجبُل َوِتٌد، ُثُمثَاُه مغروٌس في األرِض َعْبَر طبقاِتيا المتعددِة، وفي أثناِء الدوراِن ال ُتزاُح 

 ن بعٍض بسبِب أّن وِتدًا، وىو الَجَبُل يربُطيا جميعًا.الطبقاُت المتباِينُة بعُضيا ع
َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا * والجبال معنى آخُر: يشيُر اهلُل سبحانو وتعالى في قولو: }

إلى أّن ىذا الجبَل الذي تراه عيُنك إنما ترى منو الثمَث الظاىَر، ولو ُثُمثاِن تحَت  َأْوَتادًا{
ثو فوَق األرِض، وثمثاه تحَتيا، فجباُل ِىَماالَيا التي فييا أعمى قمة، األرِض، فكلُّ جبٍل ُثمُ 
م، ىذا ىو الثمُث الظاىُر، ولكنَّ ِضْعَفي ىذا االرتفاِع مغروٌز ٓٛٛٛوىي قمة إيفرست 

 }والجبال َأْرَساَىا * َمَتاعًا لَُّكْم َوأَلْنَعاِمُكْم{تحَت األرِض كالوِتد، ِمن ىنا قال تعالى: 
  ٔ.[ ٖٖ-ٕٖ: ]النازعات

}واهلل َجَعَل َلُكْم مِّمَّا َخَمَق ِظاَلاًل َوَجَعَل َلُكْم مَِّن الجبال وىناك معنى ثالٌث: قال تعالى: 
[ ، فالسالسُل الَجَبِمّيُة التي عمى السواحِل تجعُل المنطقَة التي َخْمَفيا ٔٛ]النحل:  َأْكَنانًا{

وليست منطقَة رياٍح عاتيٍة، فمو ذىبَت إلى منطقًة جافًَّة، وليسْت رطبًة، ومنطقة ىادئة، 
مدينة حمَص لرأيَت أنَّ األشجاَر كمَّيا مائمٌة نحو الشرق، لوجوِد فتحٍة بين سمسمتي 
الجباِل المنصوبِة عمى السواحِل جبال الالذقية وجبال لبنان، فالجباُل في ىذه اآليِة 

َل َلُكْم مِّمَّا َخَمَق ِظاَلاًل َوَجَعَل َلُكْم مَِّن }واهلل َجعَ َجَعَميا اهلُل أكنانًا، قال سبحانو وتعالى: 

                              
، ٖٕٓٓ ٕموسوعة االعجاز العممي في القرآن الكريم والسنة النبوية ، يوسف الحاج احمد ، ط - ٔ

 ٓ(ٔٙٗ – ٕٚٗمكتبة دار ابن حجر )
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، فتبدُُّل الطَّقِس والمناِخ متعمٌِّق بالجباِل، وبفتحاِتيا، ألّنيا َمَصّداٌت  الجبال َأْكَنانًا{
 لمرياِح، تصدُّىا، وُتوِقُفيا.
[ ٖ]الرعد:  َوَأْنَيارًا{ }َوُىَو الذي َمدَّ األرض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسىَ معنى رابٌع: قال تعالى: 

}َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَى ، فالعالقُة بين األنياِر والجباِل ىي أّن الجباَل مستودعاٌت لألنياِر، 
 . َوَأْنَيارًا{

 [ .٘ٔ]النحل:  }وألقى ِفي األرض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم{معنى خامٌس: قال تعالى: 

ىذه الُكَرُة مع دورانيا السريِع ال بد أْن تضطرَب، أّما إذا ُوزَِّعِت الجباُل توزيعًا دقيقًا 
ُمْحَكمًا عمى سطِحيا فإنَّ ىذا التوزَُّع سوف يؤدي إلى استقراِرىا مع دوراِنيا، فيذا مّما 

ضطرَب َئاّل ت، أْي: لِ  }وألقى ِفي األرض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم{َتعِنيِو ىذه اآليُة: 
 ٔ. األرُض في أثناِء الدورانِ 

 [ .ٔٙ]النمل:  }َأمَّن َجَعَل األرض َقرَارًا{معنى سادٌس: قال تعالى: 
َمن َجَعَميا مستقرًة، َمن جَعَميا ساكنًة سكونًا تاّمًا، مع أنيا متحركٌة؟ حيث تقطُع األرُض 

بسرعِة ألٍف وستمئة كيمو متٍر في في الثانيِة الواحدِة ثالثين كيمومترًا، تدور حول نفِسيا 
الساعة، ومع ذلك َتْبِني البناَء فال يَتَشقَُّق، ولو أّنيا اضطربْت بميزاِن الزالزِل بأقلِّ وحدٍة 

 }َأمَّن َجَعَل األرض َقرَارًا َوَجَعَل ِخاَلَلَيآ َأْنَيارًا َوَجَعَل َلَيا َرَواِسَي{لَتَيدََّمِت األبنيُة، 
  ٕ.[ ٔٙ]النمل: 
 }َوَجَعْمَنا ِفيَيا َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكم مَّآًء ُفَراتًا{شيٌء آخُر، قال تعالى:       

 [ .ٕٚ]المرسالت: 
قال العمماُء: "الجباُل ُتضاِعُف مساحَة األرِض أربعَة أضعاٍف، فمو أخذَت المساحَة التي 

سِة أجزاء، فيذه الجباُل تضاِعُف يشغُميا الجبُل لكانْت َأَقلَّ ِمن مجموِع سطوِحو بخم

                              
م. دار الصفا لمطباعة والنشر ٜٜٜٔز. الدكتور حسنى حمدان الدسوقى حمامة. اإلعجا  - ٔ

 .ٖصفحة.  ٕٛٓبالمنصورة. 
 ٓ نفسوالمصدر  - ٕ
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المساحاِت، وُتَمطُِّف األجواَء، وليا وظائُف ال يعمُميا إال اهلُل"، لذلك يقول ربُّنا سبحانو 
لى وتعالى:  َلى السمآء َكْيَف ُرِفَعْت * وا  }َأَفاَل َينُظُروَن ِإَلى اإلبل َكْيَف ُخِمَقْت * َواِ 

 ٔ. [ٜٔ-ٚٔ]الغاشية:  الجبال َكْيَف ُنِصَبْت{
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 -سورية  -دار المكتبي  :محمد راتب النابمسي :موسوعة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة - ٔ

 ٓ(ٖٛ-ٕ)م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالثانية  الطبعة:جادة ابن سينا. -الحمبوني  -دمشق 
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 المطمب الثاني

 اعجاز االرض في سورة النبأ

نحُن عمى كوكٍب اسمُو األرُض، وكمُّنا يعمم أّن ىناك مجموعًة شمسّيًة، َكُعطاِرد،      
ىذه الكواكُب السيارةُ  والزُّْىرة، والمريِخ، والمشتِري، وُزَحَل، وأورانوس، ونبتون، وبموتون،

حول الّشمس ليست صالحًة لمحياِة، فمماذا كانت األرُض وْحَدىا صالحًة لمحياِة؟ كوكُب 
عطارد يوُمُو ثمانيٌة وثمانون يومًا، أْي أربعة وأربعون يومًا لياًل، وأربعة وأربعون يومًا 

زاُل الميُل طوياًل، والسَّنةُ نيارًا! فيل يصُمح لمحياة؟ تناُم وتستيقُظ، وتناُم وتستيقُظ، وال ي
ثمانيٌة وثمانون يومًا، أربعُة فصوٍل في ثمانية وثمانين يومًا، فيذا النَّجُم يدوُر حوَل 
الشمِس في ثمانيٍة وثمانيَن يومًا، وليس في ىذا الّنجِم ىواٌء، فيو ليس صالحًا لمحياة، 

 فما سرُّ أّن األرَض وْحَدىا صالحٌة لمحياِة؟
كوكُب "الزُّىرة" يومُو مئتان وخمسة وعشرون يومًا، أْي مئة وزيادة نياٍر،  شيٌء آخر،

ومئٌة وزيادة ليٍل، وسنتُو أيضًا مئتان وخمسة وعشرون يومًا، لكّن حرارَة ىذا الكوكِب في 
النياِر تصُل إلى عشرين درجًة، نستمُع أحيانًا إلى أّن األراضي المقّدسَة قد بمَغِت 

ين درجًة، إلى خمسين، شيٌء ال ُيحتمل! ىذا الكوكُب في النياِر تصُل الحرارُة فييا أربع
فر، فيل يصمُح ىذا  الحرارُة فيو إلى عشرين درجة، وأّما في الميِل َفِعشرون تحت الصِّ

 ٔ.نتالتا الكوكُب لمحياِة، حيُث ال ىواَء وال ماَء.
يخ" فنيارُه كنياِر األرِض، أربٌع وعشرون سا عة، ولكّن َسنتو سّتمئة وأما كوكُب "المرِّ

وسبع وثمانون سنة، فاإلنساُن يعيُش ويعيُش أوالُده، وأوالُد أوالِده، وال يَرون جميعًا 
ْيف، يعيُش اإلنساُن وأوالدُه وأوالُد أوالِده في الّشتاء، فيل ىذا الكوكُب صالٌح لمحياِة؟  الصَّ

                              
األرض. مقدمة لمجيولوجيا الطبيعية. تأليف تاربوك ولوتجنز. ترجمة: د. عمر سميمان  - ٔ

م. منشورات مجمع الفاتح ٜٜٛٔحمودة، د. البيمول عمى اليعقوبى، د. مصطفى جمعة سالم. 
 صفحة. ٖٗٙلمجامعات. 
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ة وسبعة وثمانون عامًا!! وىذا ِمن أيَن يأتي النباُت؟ ِمن تبدُِّل الُفصوِل، سنتُو سّتمئ
فر،  الكوكُب يدور حوَل الشمِس في ىذه المدِة الطويمِة، وحرارُتو سبعون درجًة تحت الصِّ

 ال ماَء فيو، وال ىواَء، إذًا فيو ال يصمُح لمحياِة.

و"المشتري" نيارُه عشُر ساعات، في خمس ساعات ينتيي النيار، وسنتُو اثنتا 
وثالثون درجًة تحت الّصفر، وكثافُتو ُرْبُع كثافِة األرِض، عشرة سنة، وحرارُتو مئة 

 ٔ..إذًا ىو كوكٌب ِمن الغازاِت، فيو ال يصمُح لمحياةِ 

و"ُزحُل" سنُتُو تسعٌة وعشرون عامًا من سنّي األرض، وُبْعدُه عِن الّشمِس ممياٌر وأربعمئة 
 ألِف كيمو متٍر.

 و"أورانوس" سنتُو ثمانيٌة وأربعون عامًا.
 تون" سنتُو مئٌة وتسعٌة وِستُّون عامًا.و"نب

 و"بموتون" سنتُو مئتان وسبعة وأربعون عامًا.
 . }الذي َجَعَل َلُكُم األرض َمْيدًا{قال تعالى: 

كيف تجعُل الطفَل الصغيَر في مْيٍد مريٍح، ليٍِّن، وحرارٍة معتدلٍة؟ كيف أّن مْيَد الصبيِّ 
ل عمينا، فجَعَل األرَض  الصغيِر يناسبُو من كّل النواحي؟ رّبنا سبحانو وتعالى تفضَّ

ميدًا، وَجَعَل ُقْرَبيا ِمن الّشمِس معتداًل، وجعَل حرارَتيا معتدلًة، بين األربعين والّصْفر، 
وجعَل كثافَتيا معتدلًة، وجعَل شمَسيا معتدلًة، وجعَل جاذبّيتيا معتدلًة، وجعَل دورَتيا 

يا السنوّيَة معتدلًة، ىذا ِمن ِنَعم اهلِل تعالى، وقد أشاَر ربُّنا اليومّيَة معتدلًة، وجعَل دورتَ 
 سبحانو وتعالى إلى ذلك فقال:

 [ .ٓٔ]الزخرف: }الذي َجَعَل َلُكُم األرض َمْيدًا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَيا ُسُباًل لََّعمَُّكْم َتْيَتُدوَن{ 

                              
 ،المرحمة:GAQD5133و    GUQR5313  :كود المادة: اإلعجاز العممي في القرآن الكريم - ٔ

 (ٕٚٓ-ٔ،)جامعة المدينة العالمية :مناىج جامعة المدينة العالمية :ماجستير
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}َأَلْم َنْجَعِل األرض عقوَلنا، وَيْمِفُت أنظاَرَنا، إّن اهلَل سبحانو وتعالى يوِقُظ أفكاَرنا، وينبِّو 
[ ، فيذه األرُض ُجيَِّزْت لكم أّييا الناُس، وُىيِّئْت الْستقباِلكم، فيل فكَّْرتم في ٙ]النبأ:  ميادا{

ذلك؟ ىل فكَّرتم في ىذه األرِض التي َجَعَميا اهلُل مستِقرًَّة؟ في كّل ثانيٍة تقطع ثالثين كيمو 
 ٔ. }َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا{تحّرك شيء؟ ىل اْىتزَّ ِجَداٌر؟ ىل تشّقق سقٌف؟  مترًا، فيل

اليواء مع األرض، ومتحرِّك معيا، ىناك رياٌح لطيفٌة، رياٌح معقولٌة تبّدُل األجواَء وتنّقييا، 
وىكذا، ولو كان اليواُء منفِصاًل عنيا في الحركِة لنشَأْت عواصُف ُسرعُتيا ألٌف وسّتمئة 
كيمو متٍر في الساعِة، وعممًا بأّن أشدَّ أنواِع األعاصيِر المدّمرِة ِلكلِّ شيٍء عمى سطِح 

األرِض ال تزيُد ُسرعُتيا عمى ثمانمئة كيمو متٍر، وفي المئتي كيمو متٍر تكون الرياُح مدّمرًة، 
واَء شيٌء، واألرَض بسرعِة ثمانمئِة كيمو متٍر ال تُْبِقي وال َتَذُر شيئًا فوَق األرِض، لو أّن الي

شيٌء، واألرُض تدوُر لنشَأْت أعاصيُر ُسرعُتيا ألٌف وسّتمئة كيمو متٍر في الساعة، ولُدمَِّر 
 . }َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا{كلُّ شيٍء، 

َمن جعميا مميََّدة وىي متحّركة؟ تبني البناَء طوابَق متعّددًة، لو أّنيا اىتّزْت قمياًل النيار 
دَّمت البيوُت، وتقطََّعت الجسوُر، وَلُرِدَمت التَُّرُع، َمن جعميا مستقّرًة؟ ولكي ال البناُء، وتي

تبقى في غفمٍة أيُّيا اإلنساُن، جعَل الزالزَل أنموذجًا، بعُضيا يجعُل األرَض عالَييا 
دا{ سافَميا، في ثواٍن معدودٍة، فُتصبُح المدُن تحَت أطباِق الثَّرى، }َأَلْم َنْجَعِل األرض ميا

. 
َمن جعَل األرَض عمى مساِرىا؟ َمن جعميا تزيُد من سرعِتيا إذا اقترَبْت من القطِر 
األدنى؟ َمن جعَل ىذه الّزيادَة تدريجّيًة؛ في تسارع منّظٍم بطيٍء، َمن جعميا كذلك؟ يُد 

َلْم }َأَمْن أمَسَكْتيا أْن تزوَل؟ إنيا يُد اهلِل سبحانو وتعالى المطيِف الخبيِر، قال تعالى: 
 . َنْجَعِل األرض ميادا{

                              
مجمع الممك فيد  :صالح بن أحمد رضا :تجربتي مع اإلعجاز العممي في السنة النبوية -  ٔ

 ٓ(ٖٗ-ٔ،)لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
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من أعطى األرَض الحرارَة المناسبَة؟ لو أّنيا توقَّفت عن الّدوران ألصَبَحت حرارُتيا 
ثالثمئة وخمسين درجًة في النيار، ومئتين وسبعين درجًة تحت الّصفر في الميل! َمن 

َمن َجعل الميَل والنياَر ِبُطوٍل ُيساوي  جعميا في درجاٍت معتدلٍة تتوافق مع أجسامنا؟
 ٔ. }َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا{حاجاِتنا إلى النوِم والعمِل؟ َمن؟ 

 
فإذا قرأُتم القرآَن الكريَم ال تقرؤوه سردًا، توقَّفوا عند آياتو، تأمَّموا فيو، }َأَلْم َنْجَعِل األرض 

َميا ِبَحجٍم، وِبُسرعٍة، وباستقراٍر مع ميادا{ ، كيف ىيَّأىا لك؟ وىيَّأك ليا؟ كيف َجع
اليواِء، والماِء، والّشمِس، والنباِت، والحيواِن، والتضاريِس، والميِل، والنياِر، والحركِة، 
والجاذبّيِة، عمى نْحٍو يوافق حاجاتك؟ وجعل لك قَدَمين، وَيَدْيِن، وعينين، ورئتين، 

طميقًا يتحّدُث ويبّيُن، وأذنًا مصغيًة تدِرُك  وُأذنين، وقّوًة مدركًة، وأخرى محاِكمًة، ولساناً 
 بيا ما عنَد اآلخِرين.

القرآُن كوٌن ناطٌق، والكوُن قرآٌن صاِمٌت، والنبيُّ صمى اهلل عميو وسمم قرآٌن يمشي، 
فتأمَّْل في ُصْنِع اهلل عز وجل، ِمن أجِل أن تعرَف اهلَل عز وجل من خالل كونو، قال 

 تعالى:
 ٕ.[ ٕٛ]فاطر:  اهلل ِمْن ِعَباِدِه العمماء{ }ِإنََّما َيْخَشى

 
 

                              
 محمد الميدي محمود عمي :يم في العصر الحديثحول اإلعجاز العممي لمقرآن الكر  - ٔ
ىـ/ ٕٜٖٔالسنة الخامسة، العدد األول، رجب  ،الطبعة: الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة :

 (ٕٙ-ٔ،)مٕٜٚٔأغسطس 
 
م. ٕٕٓٓاألرض بين اآليات القرآنية والعمم الحديث. الدكتور حسنى حمدان الدسوقى حمامة.  - ٕ

 .ٗصفحة.  ٕٓٔجميورية مصر العربية. سمسمة قضايا اسالمية مطبعة وزارة األوقاف ـ 
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 الخاتمة

 وبعد ىذه الرحمة المباركة في رحاب بحثنا  فقد تم التوصل الى النتائج االتية:
وفيم عبارات القرآن الكريم في  االرضعمى أوجو اإلعجاز في مجال عموم ان   -ٔ

ضوء ما أثبتو العمم والكشف عن سر من أسرار إعجازه من حيث إنو تضمن 
 ىذه المعمومات العممية الدقيقة التي لم يكن يعرفيا البشر وقت نزول القرآن.

يراد باإلعجاز العممي ما أورده القرآن من نظريات وقوانين توصل إلييا العمم  -ٕ
الحديث فيما بعد في مسار األرض وانشطار النجوم ، وتعدد األفالك ، وأبعاد 
السماوات ، وزوجية الكائنات ، دون استعمال القرآن لقوانين الحس والتجربة 

نما جاء ذلك ابتداء ، وما ورد فيو كان دون سابق معرفة بشرية  والمعادلة وا 
بالحيثيات المتناثرة فيو ، حتى ثبت أن القرآن ال يعارض ما يتوصل إليو العمم ، 

 بل ىو األساس في ذلك فيما أفاده جممة من المتخصصين .
إلى أّن ىذا الجبَل الذي تراه  َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا * والجبال َأْوَتادًا{قولو: } -ٖ

الثمَث الظاىَر، ولو ُثُمثاِن تحَت األرِض، فكلُّ جبٍل ُثُمثو فوَق  عيُنك إنما ترى منو
 .األرِض، وثمثاه تحَتيا

َمن َجَعَميا مستقرًة، َمن جَعَميا ساكنًة سكونًا تاّمًا، مع أنيا متحركٌة؟ حيث تقطُع   -ٗ
األرُض في الثانيِة الواحدِة ثالثين كيمومترًا، تدور حول نفِسيا بسرعِة ألٍف 

مو متٍر في الساعة، ومع ذلك َتْبِني البناَء فال يَتَشقَُّق، ولو أّنيا وستمئة كي
}َأمَّن َجَعَل األرض َقَراراً اضطربْت بميزاِن الزالزِل بأقلِّ وحدٍة لَتَيدََّمِت األبنيُة، 

 .[ٔٙ]النمل:  َوَجَعَل ِخاَلَلَيآ َأْنَيارًا َوَجَعَل َلَيا َرَواِسَي{
األرِض أربعَة أضعاٍف، فمو أخذَت المساحَة التي "الجباُل ُتضاِعُف مساحَة   -٘

يشغُميا الجبُل لكانْت َأَقلَّ ِمن مجموِع سطوِحو بخمسِة أجزاء، فيذه الجباُل 
تضاِعُف المساحاِت، وُتَمطُِّف األجواَء، وليا وظائُف ال يعمُميا إال اهلُل"، لذلك 
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َلى السمآء }َأَفاَل َينُظُروَن ِإَلى اإليقول ربُّنا سبحانو وتعالى:  بل َكْيَف ُخِمَقْت * َواِ 
لى الجبال َكْيَف ُنِصَبْت{  ٓ[ٜٔ-ٚٔ]الغاشية:  َكْيَف ُرِفَعْت * وا 

َمن جعَل األرَض عمى مساِرىا؟ َمن جعميا تزيُد من سرعِتيا إذا اقترَبْت من  -ٙ
القطِر األدنى؟ َمن جعَل ىذه الّزيادَة تدريجّيًة؛ في تسارع منّظٍم بطيٍء، َمن 

كذلك؟ يُد َمْن أمَسَكْتيا أْن تزوَل؟ إنيا يُد اهلِل سبحانو وتعالى المطيِف جعميا 
 ٓ}َأَلْم َنْجَعِل األرض ميادا{الخبيِر، قال تعالى: 

من أعطى األرَض الحرارَة المناسبَة؟ لو أّنيا توقَّفت عن الّدوران ألصَبَحت   -ٚ
جًة تحت الّصفر حرارُتيا ثالثمئة وخمسين درجًة في النيار، ومئتين وسبعين در 

في الميل! َمن جعميا في درجاٍت معتدلٍة تتوافق مع أجسامنا؟ َمن َجعل الميَل 
}َأَلْم َنْجَعِل األرض والنياَر ِبُطوٍل ُيساوي حاجاِتنا إلى النوِم والعمِل؟ َمن؟ 

 ٓميادا{
 
 

ويف اخلتام اسال اهلل القبول والسداد وصلى اهلل على سيدنا وشفيعنا 
 وصحبه وسلن حممد وعلى اله
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