
 اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم



 مفهوم اإلعجاز العلمي  

 ..  تعريف اإلعجاز العلمي •
إخبار القرآن الكريم  :هو    

بحقيقة علمية أثبتها العلم 
التجريبي أخيرًا وثبت عدم 

إمكانية إدراكها بالوسائل 
 .البشرية في زمن الرسول 

 

 



 .أدلة اإلعجاز العلمي   
 
َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق  } قوله تعالى•

َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ 
َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

 [53فصلت] }َشِهيٌد
َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه َسُيِريُكْم  } وقوله تعالى•

آَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا 
   [93النمل]} َتْعَمُلوَن

*  ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَن } وقوله تعالى•
 [88-87ص ]} َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحيٍن

لُِّكلِّ َنَبٍإ مُّْسَتَقرٌّ َوَسْوَف } وقوله تعالى •
 [67األنعام] }َتْعَلُموَن

 



 .األرض تتناقص 
لألرض بأن  2007أظهرت القياسات الجديدة عام •

و ال يعلم  , هناك تناقًصا عن القياسات السابقة 
العلماء هل هو تناقص حقيقي أم بسب تطور أجهزة 

 : يقول تعالى    !؟..القياس 
ألم يروا أّنا نأتي األرض ننقصها من أطرافها والله }•

   [41الرعد]} يحكم ال معقب لحكمه و هو سريع الحساب



 !أمواج عميقة في قاع المحيط 

تبين بما ال يقبل الشك وجود أمواج •
عميقة يسميها العلماء التيارات 

و هذه األمواج تسبح في , الداخلية 
ظالم دامس و لم يكن ألحد علم بها 

 !!وقت نزول القرآن 
 :يقول تعالى •
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج }•

من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
 [40النور ] }بعضها فوق بعض

 



 البرد و البرق  

ال يحدث البرق : يقول العلماء حديًثا •
إال في بيئة عاصفة تتشكل فيها  

هذا ما وصل إليه العلماء , حبات البرد 
و هذا ما قاله القرآن قبل  ,  2007عام 

 :يقول تعالى  :قرنا  24
و ينزل من السماء من جبال فيها  }•

من برد فيصيب به من يشاء و  
يصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه 

 [ 43النور ]  }يذهب باألبصار 
 



 خالبرز

في المنطقة حيث يصب النهر العذب في البحر المالح •
يفصل  , ليشكل برزخ يسميه العلماء الجبهة المالحة 

   :يقول تعالى  .بين الماء العذب و الماء المالح 
و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج }•

  [53الفرقان ] }و جعل بينهما برزًخا و حجًرا محجورا  



 الرضاعة  

في آخر مؤتمر طبي قرر •
األطباء بعد تجارب طويلة أنه  

أن يتم  , من الضروري جًدا 
إرضاع الطفل سنتين  

ألن جهاز المناعة ال  , كاملتين 
 .يكتمل إال بعد سنتين 

 و هذه الحقيقة قررها القرآن ,•
   :يقول تعالى

و الوالدات يرضعن أوالدهن }•
 [233البقرة ] }حولين كاملين 

 



 الثقوب السوداء

تبين  , بعد سنوات طويلة من البحث •
و من , وجود ثقوب سوداء تمأل الكون 

تكنس  , تجري بسرعة , ال ُترى : صفاتها 
 .و تجذب كل ما تصادفه 

 
و لقد اختصر القرآن هذه الحقيقة •

 :يقول تعالى  الكونية ,
   }الجوار الكنس * فال أقسم بالخنس }•
 [16-15التكوير ]

 



 البحر المسجور  

تبين حديثا أن جميع بحار الدنيا يوجد في قاعها صدوع  •
 .تتدفق منها الحمم الملتهبة التي تحمي ماء البحر 

   :يقول تعالى,  و هذه الحقيقة قررها القرآن•
 [6الطور ] }  و البحر المسجور}•

 



 جذور الجبال  

أن  , تبين بما ال يقبل الشك •
جميع الجبال في الدنيا تملك 

جذوًرا تمتد عميًقا تحت األرض ,  
حتى الجبال الجليدية تمتلك 

  .هذه الجذور 
  :تبارك الذي يقول  و•
و * ألم نجعل األرض مهادا }•

  }الجبال أوتادا  
 [7-6النبأ     

 



 حركة الجبال  

إن الجبال التي نحسبها جامدة ال  •
تبين للعلماء أنها في  , تتحرك 

حالة حركة دائمة بمعدل عدة  
هذه الحركة , سنتمترات كل عام 

تعالى  أخبرنا عنها الله الخفيفة
 :في قوله 

و ترى الجبال تحسها جامدة و هي }•
تمر مّر السحاب صنع الله الذي  
أتقن كل شيء إنه خبير بما  

 [ 88النمل ] }تفعلون  
 



 !جنين يضحك 
إن الجنين يبدأ بالضحك و هو •

في بطن أمه , ثم يبدأ بالبكاء 
منذ اللحظة األولى لخروجه 

و الله تعالى حدثنا عن , للدنيا 
  :في قوله  هاتين العمليتين

 
 }و أنه هو أضحك و أبكى  }•
 [43النجم ]   

 



 الذّرة 

اكتشف العلماء الذرة ثم اكتشفوا •
ما هو أصغر من ذلك و هي  

ثم  , االلكترونيات و البروتونات 
اكتشفوا ما هو أكبر منها و هي  

و هذا ما حدثنا عنه  , الجزئيات 
 :قوله تعالى  القرآن الكريم في

و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة }•
في األرض وال في السماء و ال أصغر من  

 ذلك وال أكبر إال في كتاب 
 [61يونس ] }مبين           

 



 ..عالج القلق 

يؤكد علماء البرمجة اللغوية •
العصية أن أفضل و أسرع طريقة 
لعالج القلق هو أن تعتبر ما حصل  

أليس  , لك هو الخير مهما كان 
تعالى في   هذا ماحدثنا عنه الله

 :قوله 
و عسى أن تكرهوا شيئا و هو }•

خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا  
و هو شٌر لكم و الله يعلم و أنتم  

 [216البقرة ] }ال تعلمون   


