
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 التابعنياللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه و 

 إىل أي علم يدعو اإلسالم احلنيف 

 مقدمـــة 

مع هي  الكرمي  القرآن  معجزة  الكتب  إن  خامت  فالقرآن  القيامة.  يوم  إىل  ابقية  خالدة  جزة 
رغم أن القرآن مل أيت  و   ..حمدد يف حتديه للبشرية كلها  زمن  الليس له عصر معني و   .السماوية

رائعة علمية  إبشارات  جاء  الوقت  نفس  أنه يف  إال  علم  قبلنا    ككتاب  عاشوا  ملن  إعجازا  تعترب 
ينشـو  بعدان حىت  وإعجازا ملن سيأتون  لعصران  و إعجازا  القمر  اق  وما  تقوم  الدنيا  وتنتهي  لساعة 

   .فيها

الكـرمي القـرآن  نزل  والسالم  ع  وعندما  الصالة  عليه  واملرسلني  األنبيـاء  خـامت  لى سيدان حممد 
ق القرآن فقد مز   ،ق حواجز الغيب: فلقد حتدى العرب يف بالغتهم مث مز  كان له أكثر من معجزة

ابلت لنا  وروى  املاضي  الزمن  من حجاب  وحوادث  والسالم  الصالة  عليهم  الرسل  اتريخ  فصيل 
بعد شهور    ق حجاب املستقبل القريب وتنبأ أبحداث ستقع مز  مث   حتدى فيها..سبقنا من األمم و 

تعاىل:    .. وأخرى بعد بضع سنوات وحتدى الروم يف أدىن األرض و ﴿قال  بعد  أمل غلبت  هم من 
ؤمنون بنصر هللا ينصر  يومئذ يفرح امليف بضع سنني هلل األمر من قبل ومن بعد و   غلبهم سيغلبون 

 . (5/ 1الروم ﴾) هو العزيز الرحيممن يشاء و 

النبو  هذه  سننيحتققت  بضع  يف  بن  وءة  هللا  عبد  عن  إبسناده  جرير  ابن  اإلمام  روى  فقد   .
قال: عنه  و   مسعود رضي هللا  الروم  على  ظـاهرة  فارس  تظهر    ونشركاملكان  " كانت  أن  حيبون 

و  الروم،  على  أهفارس  ألهنم  الفرس  على  الروم  تظهر  أن  حيبون  املسلمون  وهم  كان  ل كتاب، 
بعد غلبهم سيغلبـون يف    هم منأمل غلبت الروم يف أدىن األرض و ﴿:  فلما نزلت.  إىل دينهم  أقرب

يقول(  4-1الروم/ ﴾)بضع سنني إن صاحبك  بكر  أاب  اي  فارس يف  قالوا:  على  تظهر  الروم  إن   :
إىل سبع    بل ( ؟ فبايعوه على أربع قالئص ) اإلصدق قالوا: هل لك أن نقامرك  بضع سنني قال: 



و  السبع  فمضت  املسلمنيسنني  على  فشق  بذلك..  املشركون  ففرح  يكن شيء  ذلك    مل  فذكر 
" اذهب    : قال  .؟ قالوا دون العشر  : " ما بضع سنني عندكم " للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال

ازدادت سنتني يف األجل". قال:" فما مضت السنتان حىت جاء الركبان بظهور الروم  فزايدهم و 
ا ".على  املؤمنون بذلك  الفرحة من جديدو  لفارس ففرح  يعيد هذه  أن  يعيدها ،  هللا قادر على 

لعل انصداع الكيان الشيوعي على يد أبنائه  األمة اإلسالمية بعد حزن طويل ونوم عميق و   على
 هو من اإلرهاصات األولية لذلك ؟؟ 

مز   من  مث  القادمة  األجيال  ليعطي  البعيد  املستقبل  حجاب  القرآن  جيعلهم  إ ق  ما  عجازه 
ذكره يقول جل  قائله.  تعاىل  ويسجدون هلل  القرآن  و ﴿  :  يصدقون  اآلفاق  آايتنا يف  يف سنريهم 

تعاىل أن البشر  ( وهذا وعد من هللا سبحانه و   53فصلت /  ﴾)أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق
مد صلى  سيدان حميف أنفسهم ما يثبت صدق نبوة  ريون من آايت هللا يف السماوات واألرض و س

الكرمي هو احلقأن ما جهللا عليه وسلم و  الرسول  به هذا  يعه خاضع ملشيئة هللا  الكون مجو   . اء 
و  اقد سخ  وإرادته  عليه  سليمان  لسيدان  ما ر هللا  له  تصنع  والشياطني  أبمره  جتري  الريح  لسالم 

و  و سخ  يشـاء  الكافرين،  وإذالل  املؤمنني  لنفع  املالئكـة  يعلم جنود  ﴿عند هللا جنود كثرية  ر  وما 
هو إال  احلياة  30املدثر/ )﴾ربك  هنايـة  وعند  و   قتتشق(.  النجوم  وتتكدر  البحار السمـاء       تفجر 

ظاهر الكونية  قد أقسم هللا ببعض امل. و ( 47)إبراهيم/﴾غري األرض والسماوات    تبدل األرض و ﴿  
قد عرف املسلمون األوائل الكثري من األسرار العلمية  مهيتها ونظامها وبديع صنعها. و تنبيها أل

 مظاهر إعجازه اليت ال تنتهي .  دراسة علومه و إقباهلم على حفظ القرآن الكرمي و نتيجة 

من اإلقبـال على العلـم  الواقع أن املسلمني أفادوا اليوم كثريا  يقول األستاذ حامد مصطفى: "و 
و  والفلك  الطبيعـة  ودراسة  ف احلديث  وتفسريه الرايضيات  القرآن  دراسة  يف  واضحا  ذلك  ظهر 

مو فيه  ورد  ما  السلوك  أتويل  وقواعد  اخللق  جماالت  يف  والنظر  الطبيعة  قوانني  إىل  اإلشـارة  ن 
ى املسلم األخذ أبسباب احلضارة والعمران  مل جيدوا نصا يف القرآن أو السنة أيىب علواألخالق و 

ن يف ذلك  مستندي  ، دولةلماء املتأخرين أن اإلسالم دين و حىت شاع عند الع  ،ظام احلكم العادلون
و  القرآن  يف  ورد  ما  واحلرباإىل  السلم  وقوانني  املدنية  احلكومة  قواعد  من  والثواب    ،لسنة 

أسلوب  ،لعقاباو  إىل  ينته  مل  اجلديد  االجتاه  هذا  أن  الكرمي  إال  القـرآن  تفسـري  يف  ظل  و   ، معني 



معه كتاب يدخل يف  احملاضرات ال يكاد جي مقصورا على الدراســات الفردية واألحباث االجتهاديـة و 
ا كتب العقاد ال ترتيب مثل مو   ذلك كثري جدا ال يكاد حيصره عد  كتب التفسري وعلوم القرآن. و 

 كثري من الباحثني ". وعلماء األزهر و 

ية لندرك ما يف الدراسة ملعرفة الظواهر الكونو هللا سبحانه عباده على النظر والتدب ر    لقد حث  و 
قـل انظـروا ماذا يف السمـاوات  ﴿:  اته من إبـداع كما يف قوله تعاىلما يف خملوقآايته من إعجاز و 

/   ) ﴾  األرض و  تو   (   101يونس  متعددة  آايت كثرية  من  ذلك  يف  غري  قرآين  العلم  أن  على  دل 
أن  اهر الكونية وأيمران القرآن ابلبحث فيها و تبحث عن أسرار الظو . فالعلوم الطبيعية  موضوعه

الذي   القرآن  يف  التوكيد  من  العلمية  الناحية  هذه  لقيت  ما  من كثرة  العجب  ليأخذه  اإلنسان 
فيه آية كونية  مثامنائة  من  أكثر  على  االختصاص  أهل  قال  يف حيتوي كما  غاية  علمية  حقائق  ا 

 .األصالة واملوضوعية

بك الذي  اقرأ ابسم ر   ﴿:   أول آايت تنزلت منه قال تعـاىلالعلم يف   إىلالكرمي  قد دعا القرآن  و 
و  اقـرأ  علق  من  اإلنسان  خلق  عل  خلق  الذي  األكرم  عل  ربك  بقلم  يعلمم  مل  ما  اإلنسان    ﴾م 

جل  و   .( 5/ 1:العلق) و   أقسم  ابلقلم  أداةذكره  سبحانه  هو  قال  العلم  حتصيل  سبيل           : يف 
 (. 1القلم /  )﴾  ما يسطرون ن والقلم و ﴿
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