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òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@ïàÜÈÛa@‹b�����vÇfiÛ@åßbrÛa@ï½bÈÛa@Š·û½a@
  ه١٤٢٧ /١١/ ٨-٥املنعقد بالكويت يف 

 م١١/٢٠٠٦/ ٢٩ -٢٦املوافق 

نظمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت واهليئـة           
العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة           

نـوفمرب   ٢٩-٢٦ / ه١٤٢٧ من ذي القعـدة      ٨ -٥املكرمة يف الفترة من     
 .م املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ٢٠٠٦

  :على النحو التايل أهداف املؤمتر وقد كانت

إثراء البحوث يف جمال اإلعجاز العلمي واستنهاض مهم علمـاء األمـة              -١
 .ليقوموا ذا الواجب

تطبيقات علمية جديدة لدالالت النصوص يف القرآن والسنة يف          اكتشاف   -٢
 .جمال الطب النبوي وااالت العلمية األخرى

تنسيق اجلهود العاملية املبذولة يف جماالت اإلعجاز العلمي والتواصل بـني             -٣
 .الباحثني ومراكز البحث العلمي

الميـة  إظهار نتائج حبوث اإلعجاز العلمي لكافة الناس بالوسـائل اإلع           -٤
 .املختلفة كباب جديد من أبواب الدعوة إىل اهللا

 .توثيق العالقة مع اجلهات املهتمة بقضية اإلعجاز العلمي  -٥
 جلسات املؤمتر واليت بلغت  إحدى وعـشرون      ت تتابع وبعد االفتتاح 

 تسعني حبثاً يف جماالت اإلعجـاز       ااستعرض املشاركون خالهل  جلسة علمية،   

 :ة مشلت احملاور اآلتيالعلمي 
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 . العلوم اإلنسانية واالجتماعية-٢ .           تشريعي والبياين اإلعجاز ال-١
 . علوم األرض والبحار-٤                 .Fت بالنيب  البشارا-٣

 . العلوم الطبية-٦     .                     لوم الفلك ع-٥
 .حليوان علوم النبات وا-٨         .                   علوم احلياة-٧
وأثىن املشاركون على اجلهود اليت تبذهلا اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي  

 : وأكدوا أن عمل اهليئة تتجلى أمهيته من خالل ما يلي ،يف القرآن والسنة
 تقدمي الرباهني العملية اليت تدحض فرية الذين يزعمون أن اإلسالم ال -١

 .يتفق مع املنهج العلمي
ق من واقع احلقائق العلمية املستقرة ونشرها، وذلك  إبراز شواهد احل-٢

 .بالوسائل املناسبة للعصر
 ضبط هذه املسرية وفق املنهج الذي قرره علماء املسلمني يف تفسري كالم -٣

 .اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وتأصيل خطوات العمل ما

��������� :قاً لقوله تعاىل  ب املناسب ، حتقي    حماورة غري املسلمني باألسلو    -٤

������������������������	¢��¡�������������£¦���¥��¤�����§���

«��ª��©��¨¬���±��°�����®��〈  ]النحل [. 

 : على النحو التايل  البحوثجاءت وقد

�üëc@@ZòîjĐÛa@tìzjÛaZ@
M        قدمه كـل مـن      أثر حبوث اإلعجاز العلمي يف بعض القضايا الفقهية ،

 .اهللا املصلح والدكتور عبد اجلواد الصاويالدكتور عبد 
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M     اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل : ¡��������������〈 ،   قدمه الدكتور

 . حممد الديب
M     قدمه الـدكتور حممـود حممـد        اإلعجاز العلمي يف اإلهالك بالصيحة ،

 .الشوري
M              أسرار مسواك عود األراك وتأثريه على صحة الفـم ومناعـة اخلاليـا

 .ور مشاري العتييب، قدمه الدكتالبشرية
M          قدمـه   تأثري العسل على الدهون الربوتينية منخفضة الكثافة يف الـدم، 

 .محد حجازيأالدكتور 

M قدمه الدكتور عبد اهللا باموسىاحلبة السوداء ، . 
M      قدمه كل من الـدكتور       دواء طبيعي يهاجم اخلاليا السرطانية الرئوية ، 

  .مشرفياسر مجال والدكتور فاتن خورشيد والدكتور صباح 
M     قدمه الدكتور   ))عليكم بقيام الليل  (( وجه اإلعجاز يف احلديث الشريف ،

 .عطية البقري
M قدمه الدكتور نعمة اهللا خانسر احلياة قبل الوالدة وبعد املوت ، . 
M قدمه الدكتور صاحل الصاحلتأثري العسل على عوامل التجلط يف القرآن ،. 
M     اإلعجاز العلمي يف سنة الرسول FFFF   قدمـه الـدكتور     راكديف املاء ال ،

 .جمدي إبراهيم السيد
M       قدمه الدكتور أصـيل حممـد        متييز بول الغالم من دالئل النبوة اخلامتة ، 

 .علي
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M    اإلعجاز يف قوله تعاىل : ��m������l��k��j����i��h��g��f��e��d���c

n 〈قدمته الدكتورة منال جالل ،. 

M اإلعجاز يف قوله تعاىل : ��������������� 〈قدمته قلوياملاء ال ،

 .الدكتورة هند أمحدوه

M عجاز يف قوله تعاىل   إلا :�{k���j��iz      قدمتـه الـدكتورة ،
 .مسيحة علي مراد

M     قدمته الدكتورة آمنة علـي      استخدام املسك كمضاد حيوي للفطريات ،
  .ناصر
M قدمه الدكتور مصطفى عبد املنعمدقائق مبهرة يف قصة اخللق ، . 
M      قدمه الدكتور طارق مـصطفى       كيةرتشاح الشب ادور التلبية يف عالج ، 

 .والدكتورة هيام كامل
M قدمه الدكتور عبد العزيز اجلفرياحلبة السوداء ، . 
M قدمه الدكتور عبد البديع زللياإلعجاز العلمي يف مسمى اجلنابة ، . 
M      قدمه الدكتور فهمي مصطفى     إعجاز القرآن يف مدة الرضاعة ونوعيتها ،

  .حممود

M �{����������������������z      قدمه الدكتور عبد اهللا ،
 .العلي

M قدمه الدكتور حسان مشسي باشاالعكرب أسرار وإعجاز ،. 
M قدمه الدكتور حممد دودحتركيبة اجللد بينة علمية، . 
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M قدمه الدكتور مصطفى إبراهيمالداء والدواء يف جناحي الذبابة ، . 

M           احليواناتاإلعجاز العلمي يف متيز اإلبل يف خلقها عن باقي ��{������

������������z  قدمه الدكتور حامد عطية حامد ،. 
M     رمـزي  :  ، قدمه ثالثة من الباحثني هم        خلق اإلنسان من عجب الذنب

 .حممد، بني تشني ، وأنتون سكوت

M      اإلعجاز يف قوله تعاىل: �{��~��}��|z احلدائق وعـالج    آية

 .، قدمه الدكتور زهري قرامياالكتئاب 
M    قدمه الـدكتور    ملرأة يف حتديد نوع اجلنني    املسؤولية املشتركة للرجل وا ،

 .مجال حامد
M           دراسة أثر احلجامة على البيولوجيا اجلزيئية يف مرض فريوسc الكبدي  ،

 .قدمه األستاذ الدكتور حممود إمساعيل
M      قدمـه الـدكتور مبـارك       إشارات التباين البشري يف القرآن الكرمي ،

 .اذوب
M قدمه الدكتور مصباح كاملغض البصر ، . 
M قدمته الدكتورة أغاريد اجلمالعالج الصدفية بعسل النحل والصبار ،. 
M قدمته الدكتورة فاتن عبد اهلاديعالج الصدفية بعسل النحل ومسه ،. 
M قدمته الدكتورة نورهان إبراهيم عبد اهللالفرق بني الرجل واملرأة ، . 
M قدمته الدكتورة أروى عبد الرمحن أمحدإعجاز الشفاء بالريق والتراب،. 
M        قدمته الدكتورة  ،)حبث تطبيقي (تأثري احلبة السوداء على حساسية األنف

 .وديعة بكر
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M قدمه الدكتور هشام املشدالعالج النبوي اللتهاب اجليوب األنفية ، . 
M قدمه الدكتور حممود أبو النجااخللق والتصوير يف األمشاج ، . 
M       د طاهر  ، قدمه الدكتور حمم   احلطام واهلشيم إعجاز علمي يف عامل النبات

 .موسى
M قدمه الدكتور مصطفى أساسيات طرق البحث العلمي يف القرآن الكرمي ،

 .نعمة اهللا
M           قدمتـه   ألبان اإلبل كعالج بديل للنوع األول من مـرض الـسكري ،

 .الدكتورة رجاء حممد
M      ،قدمته الدكتورة عنايـات     املساواة بني الرجل واملرأة أكذوبة بيولوجية 

 .عزت

�bîãbq@Z’ië@òîÈíŠ’m@áØypa‰bZ@
M قدمه الدكتور عصام البشرياإلعجاز البياين، . 
M قدمه الدكتور بركات دويداراهلداية إىل الصراط املستقيم ، . 
M      أوجهه ومعايريه ودالالته االجتماعيـة    ( اإلعجاز التشريعي يف الزكاة(، 

 .قدمه الدكتور رفعت العوضي

M       لطاقة املالية ويف النصاب النقدي    إعجاز تشريع الزكاة يف قواعد قياس ا، 
 .قدمتها الدكتورة كوثر األجبي

M       قدمـه الـدكتور سـعد       إعجاز القرآن يف داللة الفطرة على اإلميان ،
 .الشهراين



      ٤٢١           ) ه١٤٢٧ (ذو احلجة ) ٢(العدد قرآنية          مام الشاطيب للدراسات الجملة معهد اإل 
 

 

 

M      اإلعجاز التشريعي يف قوله تعـاىل: �{������~��}��|��{��z��y

	..��z،قدمه الدكتور حممد نبيل غنيم . 
M مد أحمزون ، قدمه الدكتور حماإلعجاز السنين. 
M قدمه الدكتور عبد الرمحن قصاصاإلعجاز القرآين يف القانون الدويل ،. 
M       قدمه الدكتور عبد    اإلعجاز التارخيي واألديب والتربوي يف سورة يوسف ،

 .احلليم عويس
M       قدمه الدكتور أمحد    اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي ،

 .يوسف سليمان
M    قدمه الدكتور السيد عطية     ية يف السياسة املالية   مناذج من القيم األخالق ،

 .عبد الواحد
M       قدمه الـدكتور     البشارة بالقرآن الكرمي وهيمنته على كتب السابقني ، 

 .هشام طلبة

�brÛbq@Zñbî§a@âìÜÇZ@
M قدمه الدكتور حسن مظفرالنوم احلامل ، . 
M         تور ، قدمه الدك  اإلعجاز يف التفريق بني بول اجلارية وبول الغالم الرضيع

 .صالح الدين مجال الدين
M قدمه الدكتور معز اإلسالم التغريات احليوية والفسيولوجية خالل الصيام ،

 .عزت فارس

M    اإلعجاز يف قوله تعاىل:�����{��c��b��a��`z  ،   قدمه الدكتور ظافر
 .القرين



 

 ملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةااملؤمتر الع                            ٤٢٢ 

 

M عجاز يف قوله تعاىل   إلا: �{��w��v��uz ،      يـدقدمه الدكتور عبد ا 
 .بلعابد

M  قدمه الدكتور حنفي ،الفطر بني جنون البشر وجنون البقراخلطر يف تغيري 
 .مدبويل

M        قدمه الـدكتور    عالج أسفل الظهر باألدعية وتفوقها على عالج الليزر ،
 .ضياء تاج الدين

M          حملة من اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف واالستشفاء باخلل ،
 .قدمه الدكتور عبد اهللا نصرت

M {��������z  قدمه الدكتور حممود يوسفمعجزة قرآنية ، . 

ĆÈia‰b@ZõbíŒîÐÛaë@ÙÜÐÛaë@‰bzjÛaë@ā‰þa@âìÜÇZ@
M        قدمـه   الكائنات البحرية العجيبة ودور البكترييا يف التمثيل الكيميائي ،

 .الدكتور حممد احلريري

M    اإلعجاز يف قوله تعاىل: {����K���J��I��H��M��L��z����،    قدمه الـدكتور 
 .أمحد عبد العزيز املليجي

M قدمه الـدكتور    ،)من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي     (ن واملكان   الزما 
 .سامي حممد الدالل

M    اإلعجاز يف قوله تعاىل: �{�����������������z     قدمـه الـدكتور ،
 .زكريا طاحون

M    اإلعجاز يف قوله تعاىل : �{¥��¤��£��z،      قدمه الدكتور أمحـد
 .الدليمي
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M           القـرآن وعلـم    تقطيع األرض ووصف اجلبـال وظـواهر األرض يف

 .، قدمه الدكتور حسين محداناجليولوجيا
M       ار أرض العرب يف املاضي واملستقبلقدمه الـدكتور علـي      مروج وأ ،

 .صادق
M قدمه الدكتور عبد اهللا الغنيم استعراض موسوعة القرآن الكرمي ،. 
M        قدمه الـدكتور    أسرار حركة اجلبال بني أخبار الوحي وكشوفات العلم، 

 .عبد اإلله مصباح
M قدمه الـدكتور  يالن املياه وتكون املعادن يف القشرة اخلارجية لألرض   س ،

 .مصطفى موكينا
M        قدمته الـدكتورة    داللة اإلعجاز العلمي يف إثبات حقيقة تنفس الصبح ،

 .هدى عبد اهللا العباد

M قدمه األستاذ خالف الغاليب ،اخلشوع والتصدع يف اجلبال . 
M       جمايل التطهري والتعـدين    جوانب من اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف  ،

 .قدمه الدكتور حممد بن اهلادي الشيخ
M قدمه الدكتور حممد علي البارنار خترج من قعر عدن ، . 
M قدمه املهندس عبد الدائم كحيلالنسيج الكوين ، . 
M قدمه الدكتور عبد اهللا البلتاجيمعجزة إنزال احلديد وبأسه الشديد ، . 

M        قدمه الدكتور   ،)الظل الساكن ( إعجاز القرآن يف وصف حركة الظالل
 .حيىي وزيري

 : يف احملاور اآلتية  توصياتوقد اتفق املشاركون يف املؤمتر على
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  :املنهجية العلمية
 دعوة العلماء والباحثني واملهتمني باإلعجاز العلمي يف العامل إىل التزام -١

 .منهاج اهليئة العلمية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
ع العلماء واملختصني يف جماالت الصحة والعلوم الطبية والصيدلة إىل  تشجي-٢

 .دراسة الطب النبوي ، مع إجراء التجارب حوله لصاحل اإلنسانية
 :اإلعالم 

 توجيه اإلعالميني إىل االهتمام مبجاالت اإلعجاز العلمي يف القرآن -٣
 .والسنة ونشرها عرب الوسائط املتعددة

متخصصة يف جماالت اإلعجاز العلمي تبث براجمها  إنشاء قناة فضائية -٤
 .باللغة العربية وغريها

 :الدعوة 

 االستفادة من حبوث اإلعجاز العلمي يف ربط العلوم والتقنيات احلديثة -٥
 .حبقائق اإلميان

 االستفادة من اجنازات اهليئة يف خطاب غري املسلمني لتعريفهم حبقيقة -٦
 .اإلسالم ودوره احلضاري

 :ة والنشر الترمج

 االهتمام بترمجة ونشر وتوزيع حبوث اإلعجاز العلمي إىل أهم اللغات -٧
 .العاملية، وذلك للتعريف ا، وتعميم االستفادة منها

 إنشاء مركز معلومات باهليئة يتضمن قاعدة بيانات عن العلماء واملراكز           -٨
 .نالبحثية ذات العالقة باإلعجاز العلمي لتحقيق التنسيق والتعاو
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كـشاف اآليـات    (  تزويد مراكز البحث العلمي واجلامعـات بــ          -٩
يف حبوث اإلعجاز العلمي الصادرة عن اهليئة، بالتعـاون مـع           ) واألحاديث  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ليكون مرشداً للباحثني يف          
 .هذا اال

 :التدريس والتدريب

يس كتاب اإلعجاز العلمي الصادر  حث اجلامعات واملعاهد على تدر-١٠
 .عن اهليئة وتقدمي منح للطالب املتميزين املهتمني ذا الشأن

 عقد دورات متخصصة يف اإلعجاز العلمي لألئمة واخلطباء والدعاة -١١
 .واملشتغلني يف جمال اإلعالم

 :املسابقات واجلوائز

لبحوث ،  إقامة مسابقة عاملية سنوية عن اإلعجاز العلمي إلثراء ا-١٢
 .وكذلك إنشاء جائزة علمية سنوية تقديراً للمتميزين يف هذا اال

 :التعاون والشركة

 التنسيق بني اهليئات واملؤسسات العاملة يف أنشطة اإلعجاز العلمي -١٣
 .وبراجمه على مستوى العامل اإلسالمي

  عقد اتفاقية تعاون بني الوزارات واهليئات املعنية يف جمال اإلعجاز-١٤
 .العلمي

 :الدعم املايل 

 . العمل على إنشاء أوقاف لدعم برامج اإلعجاز العلمي-١٥
 
 



 

 ملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةااملؤمتر الع                            ٤٢٦ 

 

 :اآلتية املشاريع قترح املشاركون يف املؤمتروتفعيالً للتوصيات الصادرة ا

 .  مشروع وقفية اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة-١
 . مراكز حبوث لإلعجاز العلمي-٢
 .إلعجاز العلمي مشروع إنشاء قناة فضائية ل-٣
 . مشروع جائزة اإلعجاز العلمي-٤
 . مشروع مركز للترمجة والنشر والتوزيع-٥
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