
 

 كريه معجزة خالدةالقرآن ال

املعذصٝ اهباقٚٞ ارتاهدٝ عوٟ  ٘اهقسآْ اهلسٍٙ ٓأسبيت يف اهلل، 
ًس اهعص٘ز، ٗاهلل تعاىل ٙتشد٠ ًّ ٙػلم يف اهقسآْ ٗٙق٘ي 

َن َوَلْو َكاَن }فقاي: ،إُٔ هٚظ ًّ عِد اهلل َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآ

 َلَوَجُدوْا فِقِه اْختاِلَف
ِ
، ص82ط اهِطا١:{(28) ًا َكثِراً ِمْن ِعـِد َغْرِ اّلّل

كٌا أْ اهلل تعاىل ٙتشد٠ اإلُظ ٗادتّ بأْ ٙأت٘ا بط٘زٝ 
ْ }ٗاسدٝ فقاي:  ْثؾِِه َواْدُعوا ْ بُِسوَرٍة مِّ ُه ُقْل َفْلتُوا َأْم َيُؼوُلوَن اْفََتَا

 إِن ُكـُتْم َصاِدقِيَ 
ِ
ن ُدوِن اّلّل ط  {(82) َمِن اْسَتَطْعُتم مِّ

ْكَر }:هلل حبفظٕ فقاي،  بى تعٔد اص38ُٙ٘ظ: ْلـَا الذِّ إِكَّا َكْحُن َكزَّ

ت٘صى ًع اهتقدَ اهعوٌٛ ، ٗص9ط اذتذس:{(9) َوإِكَّا َلُه ََلَافُِظونَ 
أت٘ا أٍُٔ اذتقا٢ق  اهعوٌٚٞ فظّ اهعوٌا١ هبعض  اهعوٍ اذتدٙح

ًِر اهلسٍٙ يف اهقسآْ ٔا دا١ت ف٘د٣٘ا بأُٗهلٍِٔ  دٙد،جب
 .كجري ًّ اهعوٌا١ ُٗركس ًّ ذهمضماَ إلأد٠  مماضِٞ 1400

ًَِناَها ِبَأِيٍد َوِإنَّا َلُنىِسُعىَن  َوالشََّناء َبَن

اهوودكت٘ز ًوو٘زٙظ ب٘كوواٜ اهفسُطووٛ   ٙقوو٘ي يف اهلل، إخوو٘تٛ
ادتِطٚٞ إْ ظآسٝ ت٘ضع اهلْ٘ أعظٍ ظآسٝ اكتػوفٔا اهعووٍ   

عوّ ظوآسٝ   تتشدخ بدأت اهِظسٙات اهعوٌٚٞ وقد ف  ،اذتدٙح
اجملسات ٗجتٌعاتٔوا  فات اهقسْ اهعػسّٙ، ت٘ضع اهلْ٘ يف بداٙ

 ٞ ْ    ٓٛ أغبٕ ًا تلْ٘ بلتى غاشٙو ٗٙقو٘ي  ، ٓا٢ووٞ ًوّ اهودخا
املِطقٛ اهورٜ   أْ ت٘ضع اهلْ٘ املطتٌس اهطبب :عوٌا١ اهفوم

املوٚوازات   ٙػسح اهظماَ اذتاهم يف اهلْ٘ باهسغٍ ًّ ًماٙو  
فاهض١٘ اهِاغ٤ ًّ ٓورٖ اهِذوَ٘    ًّ اهِذَ٘ اهيت تطبض فٕٚ،

، إلضا١ٝ مسا١ اهلْ٘ اهورٜ ٓو٘ يف اتطواس ًطوتٌس     ال ٙلفٛ
ا َدُوِسُعونَ } تعاىل:ٗٓرا ًصداقا هق٘هٕ  ََمء َبـَقْـَاَها بَِليٍْد َوإِكَّ  َوالسَّ

 . ص٧٤طاهرازٙات:  {(74)
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   َوَأنَزِلَنا احَلِديَد ِفًِه َبِأْس َشِديْد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس

 اهعِاصس املدتوفٞأْ آزًطرتُٗر اهدكت٘ز أسبيت يف اهلل، ٙق٘ي 
 ،ٗبسٗتُ٘وات  ،إهلرتُٗوات )هلٛ جتتٌع فٚٔا ادتطٌٚات ًوّ  

.. ، يف ذزٝ كى عِصس حتتاز إىل طاقوٞ. (خلإُٗٚرتُٗات... 
ٗددُا  ٗعِد سطاب اهطاقٞ اهماشًٞ هتلّ٘ٙ ذزٝ سدٙد ٗاسدٝ

أْ ٓرٖ اهطاقٞ اهماشًوٞ بوب أْ تلوْ٘ ًجوى طاقوٞ اجملٌ٘عوٞ       
اهػووٌظ حتتوواز عوٌىلووا إىل آال   ٗأْ ًووسات،  4اهػٌطووٚٞ 

اهطِ  ستٟ تتش٘ي اهعِاصس اهيت تلُ٘ٔا إىل عِصوس اذتدٙود،   
ذتظوٞ   كوى ٗذهم عّ طسٙق االُػطازات اهِ٘ٗٙٞ اهيت توتٍ يف  

داخى اهػٌظ، ٗهرهم ٙعتقد اهعوٌا١ أْ عِصس اذتدٙود ٓو٘   
عِصس غسٙب ُصي ًوّ ًلواْ ًوا يف اهطوٌا١ إىل اعز  عوّ      
طسٙق اهِٚاشن أٗ اهػٔب، ٗذهوم يف اهفورتات اعٗىل هتلوْ٘    
اعز ، سٚووح كوواْ ضووطض اعز  ال ٙووصاي زطبىلووا ٙطوؤى  
اخرتاقٕ، ًّٗ ثٍ اخرتقو  ٓورٖ اهِٚواشن ٗاهػؤب اهقػوسٝ      

ٗٓرا ًصوداقا  !! ، ، ستٟ اضتقست يف ًسكص اعز اعزضٚٞ
َلَؼدددْد َأْرَسدددْؾـَا ُرُسدددَؾـَا بِالَ قِّـَددداِن َوَأََزْلـَدددا َمَعُفدددُم }:  تعووواىل ٕهق٘هووو

 ٌِ ُِ بِالِؼْسددِل َوَأََزْلـَددا اَلَِديددَد ِفقددِه َبددْل َن لَِقُؼددوَم الـَّددا قددَزا
ِ
الِؽَتدداَ  َواد

ِِ َولِددَقْعَؾَم  ُِ لِؾـَّددا ددُه َوُرُسددَؾُه بِالَغْقددِ  إِنَّ َشددِديٌد َوَمـَدداِف ُ ُُ اهلُل َمددن َيـ

 . ص25طاذتدٙد:  {(82اهلَل َقِويٌّ َعِزيٌز)
   َيِجَعِل َصِدَرُه َضِّّقا َحَرّجا َكَأنََّنا َيصَّعَُّد ِفٌ الشََّناء

 ًوع اعكطوذ   إذا دخوى  عوٌا١ اهفضا١   قاييف اهلل،  إخ٘تٛ
ٓورٖ اذت٘ٙصومات    تِتفذ هوش٘ٙصمات اهل٘ا٢ٚٞ باهس٢ت  اهل٘ا١

اهل٘ا٢ٚٞ، هلّ إذا صعدُا إىل طبقات ادت٘ اهعوٚا ِٙقص اهلو٘ا١  
فإذا  ،فتِلٌؼ ٓرٖ اذت٘ٙصمات ،فٚقى ضغطٕ ،ٗاعكطذ 

فما  ،اُلٌػ  ضاق اهصدز، ٗٙتشسز اهتِفظ ٗٙصبض صعبا
 ضووضط ّووً قدَ 10000حيدخ ضٚق هوصدز ستٟ ازتفاس 
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اهبشس، ٗٙطتطٚع ادتطٍ اهبػوسٜ أْ ٙلٚون ُفطوٕ; هٚ٘ادوٕ     
 16000:10000بو    اهِقص يف كٌٚٞ اعكطذ  ٗذهوم ًوا  

ٙبوودأ اهضووٚق  ،قوودَ 25000:16000ٗبعوود جتوواٗش  قوودَ،
باإلغٌوا١، ٗيٚوى إىل أْ    ُٕاهػدٙد يف اهصدز، ٗٙصاب صاسب

ٗٓورٖ   دٍّا،دو ا دًّٗتأخرٖ دٗخٞ، ٗٙلْ٘ اهتوِفظ سوا   ،ٙقر 
اذتاهٞ تقع هوطٚواز اهورٜ تتعطوى أدٔوصٝ اهتلٚٚون يف كابِٚوٞ       

َفَؿدن }يف ق٘هوٕ:  دى ٗعوما  كى ٓرا ٙػري إهٕٚ امل٘ىل ،طا٢ستٕ

َعدْل  ُه َجْ ْح َصْدَرُه لإِِلْساَلِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضدؾَّ ُيِرِد اهلُل َأن ََيِْدَيُه َيْْشَ

ََمءَصْدَرُه َضقًِّؼا َحَرًجا َكَلََََّم َيصَّ  ُد ِِف السَّ   . ص125طاعُعاَ:  {عَّ
ًَِرَها   ُكلََّنا َنِضَجِت ُجُلىُدُهِه َبدَِّلَناُهِه ُجُلىّدا َغ

ٞ  ،تقدَ عوٍ اهتػسٙض عِدًاأسبيت يف اهلل،  ٛ  دا١ حبقٚقو : ٗٓو
بدهٚى أُوم هو٘    ادتود فقط،سطاضا، إمنا هٚظ ادتطٍ كوٕ أْ 

أْ تودخى  د٣  بإبسٝ ٗٗضعتٔا يف دطٍ اإلُطاْ فإُٔوا بعود   
ثوٍ غوسس٘ا ٓورا حتو       ًّ دود اإلُطاْ إىل اهوشٍ ال ٙتوأ،، 

ٗٗدودٗا أْ   ف٘ددٗا أْ اععصاب ترتكوص يف ادتوود،   ،اجملٔس
ٗأُٔا أُ٘اس خمتوفٞ: ًِٔا ًا حيظ  ،أعصاب اإلسطاع ًتعددٝ

 ،ًِٗٔا ًا حيوظ بواذتسازٝ   ًِٗٔا ًا حيظ باهضغط، ،باهوٌظ
اإلسطواع   ٗٗدودٗا أْ أعصواب   ًِٗٔا ًا حيوظ بواهدٗدٝ،  

ٗٙصودق ذهوم    باذتسازٝ ٗاهدٗدٝ ال ت٘دد إال يف ادتود فقط،
ددََم }:تعوواىلق٘هووٕ  دِذيَن َكَػددُروْا بِايَاَِـَدا َسدْوَص ُكْصددِؾقِفْم َكداًرا ُكؾَّ إِنَّ الَّ

ْ الَعَذاَ  إِنَّ اهلَل  َها لَِقُذوُقوا ْلـَاُهْم ُجُؾوًدا َغْرَ َكِضَجْت ُجُؾوُدُهْم َبدَّ

ٗإذا كواْ املو٘ىل دوى    ص، ٦٥طاهِطوا١:  {(25قًَم)َحِؽد َكاَن َعِزيدًزا 
 هٚورٗق اهلفواز   ;ٗعما خيدُا بإُٔ ضوٚبدي ادتوود دوودا آخوس    

فإُٕ عِدًا أخدُا باهعراب اهرٜ ضٚلْ٘ باملعدٝ  ،عراب اهِاز
بى قواي   ;هوتأ، ;ًّ غساب اهِاز ال ٙلْ٘ بتغٚري ًعدٝ أخس٠

َِ َأْمَعاءهُ }تعاىل:  فإذا ،  ص15طحمٌد:  {مْ َوُسُؼوا َماء ََحِقًَم َفَؼطَّ
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أهن كوٍ ف٘ق ضطض اهبشس، ٗمتتد إىل ًطافٞ  65أهن إىل 
كوٍ، ٗٓرٖ اعسصًٞ تػلى دزعىلا ٗاقىلا  7500عسضٔا 

 هألز  ٗغمافٔا ادتٜ٘... ٗٓرا اهدزس اهرٜ ٙأتٛ ًّ
اذتقى املغِاطٚطٛ هألز  حيفظ اعز  ٗغمافٔا ادتٜ٘ ًّ 

ٗخاصٞ ًّ أغعٞ اهسٙاح  ،ًّ اهِذَ٘ اهقادًٞاعغعٞ اهلُ٘ٚٞ 
ًوْٚ٘ كٍ/اهطاعٞ  5اهػٌطٚٞ اهيت قد تصى ضسعتٔا إىل ًعدي

َّ ،تقسٙبىلا... خوق هِا ٓرا اذتقى املغِاطٚطٛ اهلل  فو٘ال أ
ٗصدق  ،ذتٚاٝ عوٟ ك٘كب اعز !الضتشاه  ا اعزضٛ

ُْػوًظا َوُهْم َعْن آَياِِتَا } :اهلل تعاىل اهقا٢ى  ََمء َسْؼًػا َّمَّ َوَجَعْؾـَا السَّ

 . ص32طاعُبٚا١:  {(88ُمْعِرُضوَن)
 َوَقِد َخَلَقُكِه َأِطَىاّرا

أسد كباز اهعوٌا١  اهدٗفٚط٘ز كٚح ً٘ز قاي أسبيت يف اهلل،
  إْ ادتِ  يس بعدٝ أط٘از فادتِ :اهتػسٙض ٗعوٍ اعدِٞ

ٙلْ٘ ُطفٞ، ثٍ عوقٞ; أ٠: دَ أمحس، ثٍ ًضغٞ; أٜ: قطعٞ 
ذتٍ قدز ًا يضغ، ثٍ عظاًا، ثٍ تلطٟ اهعظاَ ذتٌا، ٗأْ 
ادتِ  ٙتط٘ز يف أط٘ازٖ املدتوفٞ يف ثماخ ظوٌات كٌا ٓ٘ 

ََيُْؾُؼُؽْم ِِف ُبُطوِن }٘د٘د يف اهلتاب املقدع هوٌطوٌ ،ً

َفاَُِؽْم َخْؾًؼا ِمن َبْعِد َخْؾٍق  ;  ص6طاهصًس:  {ِِف ُظُؾََمٍن َثاَلٍث  ُأمَّ
أٜ: ٙتط٘ز ادتِ  داخى ثماثٞ سذب ًظوٌٞ: دداز اهبطّ 
ارتازدٛ هوٌسأٝ، دداز اهسسٍ، اهغػا١ اهداخوٛ اهرٜ حيٚط 

ىلا بأْ ٓرا بادتِ  ًباغسٝ ستٟ سو٘ي  ، ٙلّ ًعوَ٘ ، عو
َسـُِرَيِْم آَياَِـَا ِِف  }ٗصدق ًّ قاي:آو ، اهقسْ اهعػسّٙ 

ََ َأََُّه اآل  بَِربِّ
ِِ ْ َيْؽ

ََ ُْم َأََُّه اَلَق  َأَو ََ  َ  َوِِف َأَُػِسِفْم َحتَّى َيَت َيَّ
ِِ َفا

 َشِفقٌد)
ٍ
ء  . ص53طفصو :  {(28َعَذ ُكلِّ ََشْ

 ليومي من العله الشرعي اكتاب :  زاد املسله للنسيد ارجع ل

 ) ألمحد عبد املتعال(
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َ  قطع  اعًعا١ ُٗوصي  أغود  ٙطوبب  يف اعسػوا١ فإُوٕ    اهطعوا
ِِ َوِِف }ٗصدق ًوّ قواي:  أُ٘اس اآلالَ  َسدـُِرَِيْم آَياَِـَدا ِِف اآلَفدا

 
ٍ
ء ََ َأََُّه َعَذ ُكلِّ ََشْ  بَِربِّ

ِِ ْ َيْؽ ََ ُْم َأََُّه اَلَق  َأَو ََ  َ َأَُػِسِفْم َحتَّى َيَتَ يَّ

 . ص٦٥طفصو :  {(28َشِفقٌد)
   َأِوَتاّدا َواجِلَباَل

ََاًدا )}:تعاىل قاييف اهلل، أسبيت   ، ص٤طاهِبأ:  {(4َواجِلَ اَل َأْو
،  ص32طاهِاشعات:  {(88َواجِلَ اَل َأْرَساَها)}:تعاىل ٗقاي
 عوٟ ت٘دد، ٗاهصد٘ز اعسذاز ًّ ضدٌٞ كتى ادتبايف

 ًّ ٙتلْ٘ اهرٜ اعز  ضطض :ٓٛ ،كبريٝ ضدٌٞ قطعٞ
 ف٘ق اهصد٘ز ًّ ٓا٢وٞ كتوٞ جتٌع : ادتبايٗ ،املادٝ ُفظ
 ٗهلّ ،ادتباي عّ اهِاع ٙعوٌٕ اهرٜ ٓرا، اعز  ضطض
 اهطبقات ٓرٖ حت  ًا ٗزأ٠، بصسٖ يف تعٌق عِدًا اإلُطاْ
 ًِٔا تتلْ٘ اهيت اهطبقاتعّ  ٗكػن ،قدًٕ حت  ًٗا

 مسلٔا ٙصى اهيت اعٗىل اهطبقٞ خترتق ادتباي ٗدد اعز 
، اعز  قػسٝ ٓٛٗ ،اهصد٘ز ًّ ًرتا كٚو٘ مخط  إىل
 املتشسكٞ اهجاُٚٞ اهطبقٞ يف هٕ درزا هٌٚد ;اهطبقٞ ٓرٖ خيرتقٗ

 ثب  اهلل هلّ ;تتشسن أخس٠ طبقٞ ٓرٖ أزضِا ٗحت  ،حتتٔا
 خترتق جبباي املتشسكٞ اهطبقٞ توم عوٟ اعز  ٓرٖ

 حت  اهيت باعز  ارتٌٚٞ اه٘تد ٙجب  كٌا فتجبتٔا ،اهطبقت 
 ٍووٗٓ ،عظٌٚٞ ٗاهدازض  اهباسج  دٓػٞ ٗكاُ ، ارتٌٚٞ

 . قبى ًّ اهلل كتاب يف كوٕ ٓرا أْ ٙلتػفْ٘
  َوَجَعِلَنا الشََّناء َسِقّفا مَِّحُفىّظا

مت  1958ب٘اضطٞ اعقٌواز اهصوِاعٚٞ يف عواَ    يف اهلل،  إخ٘تٛ
اكتػا  أْ اهغما  ادتوٜ٘ هوألز  ٓو٘ عبوازٝ عوّ ضوقن       
 حمف٘ظ، حيفظ اهلسٝ اعزضوٚٞ ًوّ اعغوعٞ اهلُ٘ٚوٞ ٗاهسٙواح     

 ّوواهيت تستفع ً ،ضطٞ )أسصًٞ فاْ َأِهّ(اهػٌطٚٞ اهقاتوٞ ب٘ا
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 العلميمن اإلعجاز 

 يف القرآن 

 

 


