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  :مدخل متهيدي

هذه فهل تعلم أن القرآن كان سباقا لإلشارة إىل كثري من  يفتخر العلماء املعاصرون بتوصلهم إىل بعض احلقائق يف علوم خمتلفة،

  .احلقائق العلمية، حيث يعترب ذلك إعجازا

  فما هي بعض صور اإلعجاز القرآين؟ 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

I - اQدراسة النصوص وقراء: 

 :توثيق النصوص -  1

  :املؤمنونالتعريف بسورة  -أ 

قد "، بدأت dسلوب توكيد "األنبياء"يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  23ترتيبها آية،  118، عدد آQXا مكية :املؤمنونسورة 

السم اجلليل ختليدا هلم وإشادة مبآثرهم وفضائلهم الكرمية اليت استحقوا jا مرياث الفردوس األعلى يف جنات "أفلح املؤمنون ، مسيت jذا ا

  .النعيم، وهي تعاجل أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث

  :األنعامالتعريف بسورة  –ب 

يدور حمورها  ،سورة املائدة وقبل سورة األعرافنزلت بعد  يف املصحف الشريف، 6ترتيبها  ،آية 167آQXا , مكية :األنعامسورة 

  .حول العقيدة وأصول اِإلميان

II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو

o ومسي نطفة لقلته ،منيا :نطفة.  

o دما جامدا يعلق �لرحم :علقة.  

o قطعة حلم بقدر ما ميضغ :مضغة.  

o حيبب اإلسالم إىل قلبه :يشرح صدره لإلسالم.  

o شديد الضيق :حرجا.  

الكريم القرآن في اإلعجاز من صور  
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o يرتقي فيها :يصعد يف السماء.  

o العذاب واللعنة :الرجس.  

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2

ال يف اآلونة األخرية إخباره تعاىل عن مراحل تطور اجلنني يف بطن أمه، �  .وهذه حقيقة علمية مل يتوصل إليها إ

 .تشبيهه تعاىل صدر اإلنسان الضال عن سبيل هللا بصدر اإلنسان الصاعد يف السماء حيث يزداد ضيقا لقلة نسبة األوكسجني �

III - حتليل حماور الدرس ومناقشتها:  

 :مفهوم اإلعجاز -  1

هو وقوع أمر خارق للعادة على يد نيب مرسل قصد إقامة احلجة على : واصطالحا .إثبات العجز وعدم القدرة :لغة :اإلعجاز

  .الكافرين وحتديهم

  :أنواع اإلعجاز يف القرآن الكرمي – 2

، وقد نزل منجما ملسو هيلع هللا ىلصهو كالم هللا الذي نزل به الروح األمني جربيل عليه السالم بلسان عريب على قلب دمحم رسول هللا : القرآن الكرمي

  :�إلعجاز الوارد فيه، وهو على أنواعملسو هيلع هللا ىلص سنة، فقد ثبتت معجزة دمحم  23حسب الوقائع واألحداث مدة 

  .مجال البالغة والتعبري فيه :إعجاز بياين �

  .�عتباره دستور األمم اإلسالمية، ومنبعها األول يف التشريع واألحكام :إعجاز تشريعي �

  .ينبئنا dخبار من سبقو�، وحكم قوم فيما بينهم، وكذا dنباء آخرين يف املستقبل :اإلعجاز الغييب �

الزال العلم مل يتوصل إليها  :اإلعجاز العلمي �  ...). ظلمة جدار الرحم (يظهر حقائق علمية كشفت حديثا ويؤكدها لنا، وأخرى 

  :من دواعي اإلعجاز -  3

  .إثبات وحدانية هللا �

  .تصديق الرسالة احملمدية �

  .إثبات خلود القرآن الكرمي �

  .حتدي املشركني اجلاحدين �

  :من صور اإلعجاز يف القرآن الكرمي -  4

  :وجه اإلعجاز يف مراحل تطور اجلنني -أ 

ومن بني هذه احلقائق العلمية  لقد أخرب القرآن الكرمي عن حقائق علمية تدل على مدى إعجاز القرآن الكرمي، :أطوار تكون اجلنني

ال مؤخرا،  منذ كان نطفة مث علقة فمضغة، إىل أن خلقت املضغة عظاما، فكسيت ف تكون اجلنني،مراحل اليت مل يتوصل إليها العلم احلديث إ

 كل مرحلة على حدة، فقد أخربت اآلXت القرآنية عن هذه املراحل بتفصيل، حيث بينت أصل اإلنسان يفحىت نفخ فيه الروح، العظام حلما، 

ال يف اآلونة األخرية، وهذا ما يدل على إعجاز القرآن الكرميحبقائق اعرت    .ف العلم احلديث عن عجزه يف التوصل إليها إ

  :وجه اإلعجاز يف ضيق الصدر عند الصعود يف السماء -ب 

صعد يف  لصاعد إىل السماء الذي كلمافقد شبه هللا تعاىل صدر اإلنسان الضال بصدر ا :ضيق الصدر عند الصعود يف السماء

أثبت العلم احلديث صدق هذه احلقيقة اليت أخرب jا  فقدقلة نسبة األوكسجني يف اهلواء كلما ازداد الصعود، السماء ازداد صدره ضيقا نظرا ل

  .القرآن الكرمي منذ قرون، مما يدل على أن القرآن الكرمي معجز وأنه من عند خالق الكون
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