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فقه اNعجاز

تأصيل فكرة 
اNبداع العلمي 

من القرآن الكريم
 Concept of Scientific Creation

from the Holy Quran

 
             









 

م. ياسر محمد فداء بهجت

د. إبراهيم عبد المحسن البديوي
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٣٤

فقه اNعجاز


        

        


        


 


    
         


      


       


       
         





      


       



       

      




       
      
        
       
       
         
      
        



       
        
        
       








        

       




    
        
       
   
        
      





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٣٦

فقه اNعجاز

    

       


  
        
      


 


      


     
     


       
    


       


 


       

        




        
      
       
       

       
        




 
           



 




          



         




      


         





     

        





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٣٧

فقه اNعجاز

وقالت نملة..
الصحف 

الغربية تتناقل 
خبر سماع 

صوت النمل








 (Hills are alive with the sound of

 ants - talking to each other)

أ. فراس نور الحق

المشرف على موقع موسوعة ا�عجاز العلمي



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٣٨

   

        


       



        




(Using miniaturised microphones and speakers 
that can be inserted unobtrusively into nests, 
researchers established that the queens can 
issue instructions to their workers. 




(Professor Jeremy Thomas, Oxford University)


       

       






By placing miniature speakers into the nest 
and playing back sounds made by a queen, 
the researchers were able to persuade ants to 
stand to attention. “When we played the queen 
sounds they did (en garde) behaviour. They 
would stand motionless with their antennae 
held out and their jaws apart for hours - the 
moment anyone goes near they will attack,” 
he said. The most important discovery is that 
within the ant colony different sounds can 
provoke different reactions.

فقه اNعجاز



     


 Francesca Barbero, of  the University of  Turin
    
         




Francesca Barbero, of  the University of  Turin, 
said: “Our new work shows that the role of  
sound in information exchange within ant 
colonies has been greatly underestimated.”  
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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1. Ant sounds mimicked by invading butterflies - 5 

February 2009.
2. Large Blues queen (impressions) fool ant colonies.
3. Queen Ants Make Distinctive Sounds That Are.

Mimicked by a Butterfly Social Parasite.
4. The Sound of  Six-Legged Majesty (Hills are alive 

with the sound of  ants - talking to each other).

فقه اNعجاز
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نافذة علمية

اNبل.. والتغلب على العطش
د. محمد إبراهيم أبو السعود

أستاذ مساعد متعاون بقسم علوم ا�حياء، جامعة الملك عبد العزيز
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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 thermoregulatory center   
      
      
        
     
      




 

        
       



نافذة علمية



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٤٤



         
          MG-63  
C     


 (PH) 
              


  


100g 
100g

 
  
     


 vv(FBS) 

(1, 2.5, 5, 10% v/v)
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تأثير بعض الفيتامينات والهرمونات 
على زراعة الخاليا العظمية البشرية


         




رسائل جامعية



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٤٥



(0% v/v)FBS(7.5% v/v)FBS


(1% v/v)FBS
(x10)

(10% v/v)FBS
(x10)

 CO2

CO2



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٤٦
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الهدي النبوي

ا�عجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة

رّوض انفعالك (ال تغضب)

صيدلي وباحث بالهيئة العالمية ل%عجاز العلمي في القرآن والسنة

د. محمد العجرودي



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٤٧
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(Amygdala) 
         
       
       


       
       


      

       



       
        



 



        
     


       
       


        


       


 

 

 


        



       
         



 



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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الهدي النبوي



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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الهدي النبوي



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥١
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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Anger management tips: Tame your temper

Take a (time out”..counting to 10 before 

reacting


Do something physically

      
        

Swim



Find ways to calm yourself. Repeat calming word  

or phrase to yourself  such as (Take it easy!”




Think carefully before you say anything
           

www.allaboutcounseling.com
    

Can medication help treat anger?

      


          





 
  

       
 

 
       





الهدي النبوي



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥٣



         
     




      




      


 3          
 5  4
 9 7 6

 ; :


 
 











        
   
 

       
      

 




 
       
     





 g  fe  d  c  b          
 o  n  m  l  k  j  i  h
 w  v  u  t  s  r  q  p

 ~ } | { z yx
          




 



 9  87  6  5  4  3  

 ; :



 


 

 
 

 
 


 


 

 
 


 

         




ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥٤٥٤

            

         




الزكاة..
ووسائل التمويل التعاونية

أبحاث علمية


        
         
          
      

        
 
 

        
      



  
      
    
       
        


 



        


       
       
        





        
      




         
        
     


       



      





قسم االقتصاد ا�سالمي، جامعة اليمن

د. عبدا� عبدالمجيد الزنداني



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥٦

أخبار الهيئة

برئاسة د. التركي...
الجمعية العمومية للهيئة تعقد اجتماعها الثاني

            
          








مركز أبحاث لiعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بجوار الحرم المكي

إعداد: سعد الحندلي


      
         
    


       
       
     
      
     
       







    
     
   



       
      
 
       
   
        
       

 À      
 ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 Ó Ò         Ñ Ð Ï Î Í Ì


e d c b        a `








ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥٧

إصدار وثائقي جديد بعنوان: (اNعجاز حجة وبرهان)
            












            



فرساي تحتضن الندوة العالمية لiعجاز بفرنسا
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٥٨

أخبار الهيئة

الدورة التدريبية اkولى بمكتب الهيئة بالسودان

       


      
     
      
      
 


       
     

       
       
   




        
      
       


       
      

  


    
       

    

        
     
 

       





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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تعيين باهمام.. مديرا لمكتب الهيئة بالرياض





مكتب لهيئة اNعجاز بالطائف برئاسة د. طالل ظفر
         






مكتب اNعجاز بالمنطقة الشرقية

               
              









       
        

     




      
  



      

 
       







ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٦٠

علماء المستقبل






            

 








  


















ibolwi@gmail.com

د. إبراهيم علوي إبراهيم 

نعم.. هناك جديد



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
٦١

محمد حسني أمين عجائب.. النفس ا�نسانية
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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علماء المستقبل
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عبدالعزيز بابطين

نماذج.. من إنجازات



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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إسماعيل علوي
طالب يطورون 
سيارة كهربائية


 



         

         



       
       
 
         
       
    




 







      

       


      





      
       



       





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٣)  .  جمادى ا�خرة  ١٤٣٠هـ
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نقطة ضوء

ماذا.. لو كنا نرى الجراثيم؟!
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فاطمة بنت محمد العبودي

نقًال عن صحيفة عكاظ


