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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

واملعلومات الضرورية ألن فيه حكمة شىتاملعجزات املشتمل علىالقرآن هو كتاب اهللا

1أبدية ويف بعض آياته معارف واسعة عظيمة.

فإذا كان القرآن  ،ونتأمل دقيق ومتقن صنعه،ر خملوقاتهبدأمرنا اهللا سبحانه وتعاىل أن نت

2فإن الكون هو كتاب اهللا املنظور.،كتاب اهللا املقروء

وفكره ووجدانه يف فقه وأن يعلم عقله،أمور بأن يتدبر آيات اهللا الكرميةمواملسلم ك

وتستقر خواطره إىل أن القرآن تنزيل رب العاملني ،و ،معانيها

3ر أمجعني.حجة على العقل اإلنساين وعلى أهل األرض قاطبة من بين البش

مي تدخل ىف مسمى العناصر مسيناه باإلعجاز العلعظمة القرآن من جوانب علمية أو ما 

اإلميانية األساسية. بدأ باألمر على النظر إىل هذا الكون وفيتأثر ىف أفعال البشر ويصري اعتقادا 

هذا هو عظمة القرآن. ،والقرآن قد صوره قبل نبوغ هذا االعتقاد وكأنه يتماس به

6. م) ص1407-ه1987(،الرياض: دار اللواء،املدخل لدراسة القرآن الكرمي،حممد حممد أبو شهبة1
45م) ص. 2002-ه1423(،القاهرة : دار الشروق،كيف نتعامل مع القرآن،يوسف القرضاوي2
27م)ص 2002-ه1423(،القاهرة : دار الشروق،كيف نتعامل مع القرآن،حممد الغزايل3
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واآليات الكونية ىف كتاب اهللا يتعدى عددها ألف آية صرحية باإلضافة إىل آيات أخرى 

عديدة تقرتب داللتها من الصراحة. وهذه اآليات الكونية ال ميكن لنا فهمها فهما كامال ىف إطار 

ل اللغة العربية وحدها على أمهية ذلك وضرورته بل ال بد من توظيف احلقائق العلمية الثابتة من أج

4حتقيق ذلك. 

وبعد هذا الفهم نكتشف سبق القرآن الكرمي باإلشارة إىل العديد من حقائق العلم وهو ما 

يعرف باسم (( اإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي )). 

خلق أشياء أخرى قد تساعد على احلياة و تفيده كاحليوانات خلق اهللا تعاىل اإلنسان و 

نتناول معدن احلديد احلديد والنحاس والذهبومن بني هذه املعادن والنباتات واملعادن اليت تتمثل يف

ستخدمه لصنع أدوات بسيطة للتغلب على ال اإلنسان منذ القدم مع احلديد فتعام،يف هذا البحث

قساوة الطبيعة ولقد تطور إستعماله حسب تطور احلضارات وإىل يومنا هذا مازال احلديد يلعب دورا 

،اجلسور،ةل يف الصناعة مثل اآلالت الصناعييعترب من أهم املعادن اليت تدخهاما يف حياتنا فهو 

.أسالك البناء،اآلثاث،السيارات

معروفة يف احلياة العلمية نضر 3/4وجند حوايل 

5."الذهب الفضةرصاص الزئبق ستعماالته الكثرية مثل : (احلديد النحاس االملنيوم اللتوتياء الال

تتميز املعادن عموما بالقساوة و الصالبة و القابلية للطرق و التشكيل كما تتميز بدرجات 

.انصهار عالية نسبيا كما أن سطوحها املصقولة عاكسة للضوء

47ص.،املرجع السابق،يوسفالقرضاوي4
53.ص،)م1999(،دار اللواءالرياض :،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،عبد اهللاجيايل حممد ر 5
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ونضر للبنية اإل

تأكسد يف تفاعالت بذلك عناصر كهر االلكرتونات بسهولة فهي

.مثلة عن املعادنأام النقية يف حبثنا عن احلديد كالكميائية مع األجس

ستعمل منذ القدمي وهذا لسهولة تعدينة اية كبرية يف الصناعة و قد عرف و حيتل احلديد أمه

منها ويأيت بعد %5بطرق بسيطة عكس االملنيوم وذلك لتوفره يف قشرة الكرة األرضية بكثرة 

التوتياء واألملنيوم و الصوديوم) وأكثر جود فاحلديد أقل ارجاعا من كل مناألملنيوم من حيث نسبة و 

6.زئبقإرجاعا من كل من (الرصاص و النحاس و الفضة و ال

والدعوة للتفكر يف خلق اهللا ومصنوعاته ظاهرة جلية بصريح النص غري احملتاج إىل تأويل : 

7قال تعاىل: (أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيئ).

َوأَنـْزَْلَنا احلَِْديَدِفيِه بَْأٌس (ويف سورة احلديد أخربنا،احلديد من عناصر ظاهرة جلية يف القرآن

كلمة " أنزلنا" مبعىن حنن أنزلنا احلديد أي هذا بيان على أن احلديد خيلق .8َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس) 

كلمة أنه منزل من السماء وهذه لكي ينتفع به الناس. لكن إذا نتأمل من نواحي حرفية أن هذه ال

همة. ومكتشفات علم الفلك احلاضر قد اكتشفت أن املعادن ية له دالئل علمية عجيبة ماآل

احلديدية املوجودة يف األرض من الكواكب الكربى يف الفضاء اخلارجي. املعادن الثقيلة يف الكون 

ليس له توظيف مناسب يف إنتاج الشمسمصنوعة ومنتجة يف لب الكواكب الكربى, لكن نظام 

217ص.،)م2005-هـ 1426(،دار املكتيب:دمشق،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،حممد راتب النابلسي6
67األية: ،سورة األعراف7
25:اآلية، حلديدسورة ا8
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يف الكواكب الكربى من الشمس وبلغت حرارته حوايل احلديد وحده. وإمنا احلديد خيلق وينتج

9مئات ماليني درجة.

من حيث إعجازه آن بناء على تلك اخللفيات أريد أن أحبث حبثا عميقا عن احلديد يف القر 

لإلعجاز الحديد فى القرآن (( دراسة "تحت املوضوع . وقد كتبت هذا البحث العلميالعلمي

.")العلمي في القرآن الكريم

احلديد من املعادن الكثرية املوجودة ىف األرض ملاذا اختار الباحث هذا املوضوع ؟ ألن

واحلديد له دور كبري ىف احلضارة اإلنسانية منذ القدمي إىل زماننا احلاضر بل القرآن من إحدى أمساء 

سوره سورة احلديد.

ختيار الموضوعأسباب اب. 

:  املوضوع ما يلي هذا تيار من أهم األسباب اليت دفعت الباحث إىل اخ

ها احلديداملتحدثة حول اآليات الكونية وإحدالنقلية ادلةوجود األل.1

هناك الغموض ىف معلومات القرآن حول احلديد قدميا أي عهد نزول القرآن .2

. فات علمية معاصرة تتحدث وتقوي حقيقة احلديدشوجاءت مكت

123ص.،م)2007–ه 1424( ،مكتبة الشروق الدوليةالقاهرة :،تفسري اآليات الكونية يف القرآنالكرمي،زغلول النجار9
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أهمية البحث وأغراضهج.

هي:نظرا إىل ما ذكر يف خلفية البحث املذكورة أعاله,فاألغراض من هذه الدراسة 

معلوماته ةاحيوملعرفة عظمة القرآن من نالقرآن حول احلديداإلعجاز العلمي يفعرفة مل.1

العلمية

عاصرة للقرآن الكرمي املعلمية الكتشفات اململعرفة موقف املفسرين و .2

ملعرفة صالحية القرآن واملكتشفات العلمية .3

ملعرفة أمهية احلديد يف احلياة البشرية قدميا وحديثا.4

ت الكونية يف القرآن يف تفاسريهمياغرز اآللموقف العلماءملعرفة .5

بيان المصطلحات الواردة في البحث د.

ومن املصطلحات املوجودة يف هذا البحث :

أبيض ذو ،مطواع،له خاصة مغناطيسية،انتقايل ثقيلوهو عنصر فلزي معدينالحديد :.1

10ملعان فضي.

11)تفيد وقوع الشيء يف الداخل (الظرفيةحروف اجلر هي من في : .2

املعجز بلفظه املتعبد بتالوته املنقول بالتواتر كالم اهللا املنزل علي نبيه حممد القرآن : .3

12.الناسبسورةواملختتمةسورة الفاحتة املفتتحةباملكتوب يف املصاحف 

13مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا.دراسة:.4

173. ص1ط،ه)1426دار الكتب العلمية  (،بريوت،،خالد فائق العبيدي10
165ص. ،2ج. ،م )2008املكتبة العصرية ( :بريوت،أوصح املسالك إىل ألفية ابن مالك،ابن هشام األنصاري11
323.ص،م)1990- ه1411(،الرياض : مكتبة املعارف،مباحث يف علوم القرآن،مناعالقطان12
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14معىن التمليك والتعليلتفيد حروف اجلر هي من ل :.5

الضعف أو عدم القدرة وهو مصدر :اإلعجاز لغة: مشتق من العجز. والعجزاإلعجاز : .6

- فقال : ( انه اظهار صدق الرسل وعرف الزنداين االعجاز15.أعجز مبعىن الفوت والسبق

16.- عليهم الصالة والسالم 

والعلمبياء النسبةالعلمي : .7

17.املطلوب انكشافاً تاماً 

اخلري اجلواُد املُعِطي الذي ال ينَفذُ من َصفات اهللا تعاىل وَأمسائه  وهو الكثُري الكريم : .8

18. عطاؤه

ه. حدود البحث وتحديده

بناء على خلفية البحث املذكورة أعاله فاحلدود هلذا البحث يرتكز على ما يلي : 

احلديد ؟ حولكيف نطرة القرآن .1

وكيف دور املكتشفات العلمية للقرآن الكرمي ؟ .2

يف خدمة على بيان معلومات القرآن عن وكيف موقف علماء التفسري وعلماء الكون .3

؟ ديداحل

.279ص .1ج،)م 1999دار الدعوة (لبنان :،املعجم الوسيط،وأصحابهمصطفى إبراهيم13
162ص. ،املرجع السابق،ابن هشام األنصاري14
370ص. 5ج.،م )2002( ،دار صادر: بريوت ،لسان العرب،ابن منظور15
.1985نوفمرب 9املوافق 1406صفر 26تاريخ 40السنة االوىل . عدد : ،جملة املسلمون16
343.ص،املرجع السابق،رو ابن منظ17
. 781ص. ،2ج. ،)2005( ،دار الدعوةبريوت : ،املعجم الوسيط،وأصحابهإبراهيم مصطفى 18
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بالقرآن ؟واملكتشفات العلمية احلديثةوكيف صالحية العلوم الكونية.4

وأما حتديد هذا البحث, فهي ما يلي:

.ذكر اآليات القرآنية اليت تستخدم كلمات احلديد.1

.ألراء املفسرين للحديد من حيث إنزاله وبأسه الشديد ومنافعهالبيان .2

البيان ملفهوم اإلعجاز العلمي يف القرآن .3

البيان لتحقيق اإلعجاز العلمي حول احلديد يف القرآن .4

البيان الدقيق عن دور العلماء املسرين واملكتشفات العلمية املعاصرة والعلوم الكونية ىف .5

.تفسري اآليات الكونية ىف القرآن الكرمي وخاصة عن احلديد "

و.  الدراسات السابقة

" حبثا ىف القرآن الكرميولكن مل يسبق أحد يف البحث عن احلديد ،سبق البحث عن احلديدقد 

عميقا وعلميا.

"the Quran Leads The Way To

Science 98 ) ." ذكر املؤلف عن احلديد ىف العلم احلديثهذا الكتاب ويف.

. حممد راتب النابلسيكتبه " موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة"وكذلك, كتاب 

.يشتمل علىأمهية احلديد ىف احلياة البشريةهذا الكتاب 

املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة والنبويةكتاب "امحد مصطفى متويلوألف 

.جازية القرآن حول احلديدإع". ذكر املؤلف يف هذا الكتاب عن
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ذكر ". اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنةأصيل ت"كتاب وألف 

.حقائق إنزال احلديداملؤلف يف هذا الكتاب عن

وكذلك الدكتور زغلول النجار ىف كتابه " تفسري اآليات الكونية ىف القرآن الكرمي " ذكر 

عن احلديد من حيث إعجازه العلمي. 

وكان الدكتور املهندس خالد فائق العبيدي ألف كتابا علميا بعنوان " تفصيل النحاس 

وكثري من الكتب األخرى املتحدثة عن احلديد عربية كانت أو غري عربية. 

".ىف القرآن الكرميتعلق باحلديد يف هذه الدراسة سوف تكشف عن كل ما ي،لذلك

البحثز.منهج

ما يلي :عليه الباحثراأما املنهج الذي س

البيانات املنهج املوضوعي هو تركيز الباحث يف مجع: الدراسة املوضوعيةبالباحثماق.1

به.تتعلقيات اليت اآلمجع و واملعلومات املتعلقة باحلديد

2.

قام الباحث بتحليل املعلومات واملقارنة بينها. .3

يا و اصطالحيا.بشرح الكلمات الغريبة واملصطلحات النادرة شرحا لغو ام الباحثق.4



9

آيت :وهيكلالبحثهذافهميفالقارئتعنيالىتالالزمةالفهارسوضع الباحث.5

املوضوعاتفهرس.1

إىلالكتبالباحثوقّسماحلروفعلى حسبمرتبةواملراجعاملصادرفهرس.2

األجنبية.واملراجع،العربيةاملراجع: قسمني

هيكل البحث ح. 

مخسةلكي يسهل للكاتب أن يبحث ويكتب هذا البحث كان الكاتب يقسم هذا البحث على 
أبواب : 

الباب األول  : مقّدمة 

بيان و ،اختيار املوضوع  وأمهية البحث وأغراضهفتشتمل على : خلفية البحث وأسباب

،البحثومنهج الدراسات السابقة و ،وحدود البحث وحتديده،املصطلحات الواردة يف البحث

.البحثخطةو 

ما يشبههو احلديدعامة حولدراسةذكر فيه يالباب الثاني :

:ثالثة فصولهذا الباب يشتمل على 

:تعريف احلديد وما يتعلق به.الفصل األول

: ما يشبه باحلديد من املعادن األخرىالثاينالفصل و 

املعادن األخرى بني والفصل الثالث : الفرق بني احلديد و 

الحديد فى القرآن  الثالث:الباب

:نيلفصهذا الباب يشتمل على 



10

اآليات الواردة بذكر احلديديذكر فيهالفصل األول:

أراء املفسرين حول إنزال احلديد وبأسه الشديد ومنافعه واهتمام الفصل الثاين : يذكر فيه

القرآن به. 

الباب الرابع : اإلعجاز العلمي حول الحديد في القرآن الكريم 

هذا الباب يشتمل على ثالثة فصول : 

الفصل األول : يذكر فيه مفهوم اإلعجاز العلمي يف القرآن وأراء العلماء حوله وضوابطه

ة الفصل الثاين : يذكر فيه االكتشافات احلديثة حول احلديد وحديد األرض يف العلوم الكوني

واحلقائق العلمية يف احلديد

الفصل الثالث : يذكر فيه اإلعجاز العلمي حول احلديد يف القرآن 

: الخاتمةخامسالباب ال

يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس والعرب املستفادة من هذا 

اهلجائية على وأمتمت ذلك بوضع فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف . البحث

قسمني: املراجع العربية واملراجع األجنبية.


