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مقدمة

احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل من أرسله اهلل حجة عىل 
العاملني بشريًا ونذيرًا وأنزل معه كتابًا فيه سواطع األدلة اإليامنية وقواطع الرباهني عىل 
صدق رسالته - لكي ال يكون ألحد من الناس أية حجة - وبذلك ظهر احلق املبني إىل 

يوم الدين.

اللهم فأدم عىل رسولنا حممد صلواتك مع أزكى التسليم، وعىل آله وصحبه، وورثته من 
العلامء العاملني، ومن تبعهم بخري وإحسان... آمني وبعد:

باإلعجاز  املتعلقة  العامة  والقواعد  املعامل  يرشح  كتاب  لوضع  ماسة  احلاجة  كانت  فلام 
يف  العلمي  اإلعجاز  مسائل  ببيان  يتعلق  ما  اخلصوص  وجه  عىل  ومنها  عامة؛  القرآين 
القرآن والسنة وحتديد ضوابطه وكتابة البحوث وحتكيمها، مع ذكر أمثلة ألنواع اإلعجاز 
هذا  إنجاز  عىل  العزم  استقر  فقد  كله.  بذلك  يتعلق  ما  ملعرفة  النرباس  بمثابة   ليكون 
الكتاب: )الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة حجة وبرهان( أداء لألمانة وقيامًا بالرعاية 
املناطة بنا يف هذا امليدان املبارك، وتثبيتًا لقلوب املؤمنني الباحثني عن احلق وردًا عمليًا 

عىل كل طاعن متعجل يبتغي للربءاء العيب.

وبفضل اهلل - جّلت قدرته - تم لنا ما أردناه يف هذا السبيل، فربز هذا اجلهد املبارك، 
مشتماًل عىل جممل القضايا التي البد من إيضاحها ليزول الغبش املفيض للفهم املتعسف، 
هذا  حقيقة  إدراك  من  منع  مما  اخلاطئة  املفاهيم  اعتامد  يف  البعض  عند  تسبب  والذي 
األسلوب الدعوي املشتمل عىل تقديم الرباهني الساطعة ملن أراد معرفًة واسعًة ويقينًا ال 

لبس فيه وال غموض، ولذا فقد جاء الكالم فيه شاماًل كل تلك القضايا.
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الف�سل الثالث: نظرة الإ�سلم اإلى العلوم

املبحث الأول :  العلوم الكونية يف القرآن الكريم.

املبحث الثاين : وجوب دراسة العلوم الكونية.

املبحث الثالث : مكانة العلوم التجريبية يف اإلسالم.

املبحث الرابع: أوائل املسلمني يف العلوم التجريبية.

الف�سل الرابع: اأهم ال�سبهات املثارة حول التف�سري العلمي والإعجاز العلمي

املبحث الأول : شبهات حول التفسري العلمي.

املبحث الثاين : شبهات حول اإلعجاز العلمي.

املبحث الثالث: أبحاث اإلعجاز العلمي بني اإلفراط والتفريط.

الف�سل اخلام�ض: مناذج حمققة من الإعجاز العلمي

املبحث الأول : يف الطب وعلوم احلياة.

املبحث الثاين : يف علوم الفلك والفضاء.

املبحث الثالث: يف علوم األرض والبحار.

 املبحث الرابع : يف اإلعجاز الترشيعي والبياين.

املبحث اخلام�ض: اآلثار اإليامنية والعلمية هلذه احلقائق.

خطة الكتاب  

يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول وخامتة.

مقدمة: وحتتوي عىل ذكر السبب الباعث من تأليف الكتاب وخطة البحث.

الف�سل الأول: بيان اأوجه الإعجاز يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة

املبحث الأول: اإلعجاز العلمي :  تعريفه وأمهيته.

املبحث الثاين: إعجاز اخللق :  تعريفه وأمهيته.

املبحث الثالث: الفرق بني اإلعجاز العلمي واإلعجاز يف اخللق والتفسري العلمي.

املبحث الرابع: بيان أنواع اإلعجاز .

الف�سل الثاين: تتبع تاريخ الإعجاز

املبحث الأول: التفسري والتأويل والتدبر.

املبحث الثاين: التفسري باملأثور والتفسري بالرأي.

املبحث الثالث: أقوال العلامء يف عدم اإلحاطة بمعاين القرآن الكريم.

املبحث الرابع: التفسري العلمي : تعريفه وضوابطه.

املبحث اخلام�ض: شواهد من التفسري العلمي واإلعجاز العلمي:

1. أقوال الصحابة )من الطبقة األوىل(.

2. أقوال التابعني وعلامء القرن الثالث اهلجري.

3. أقوال املفرسين القدماء.

4. أقوال املفرسين املعارصين.

5. موقف العلامء املعارصين.
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الف�سل ال�ساد�ض: البحث يف الإعجاز العلمي

املبحث الأول: خطوات كتابة البحث وحتكيمه.

املبحث الثاين: خطوات استقبال البحوث.

املبحث الثالث: رشوط قبول البحوث.

اخلامتة: 

وستتضمن ملخصًا للبحث والفهارس واملصادر واملراجع اخلاصة باإلعجاز والتفسري 
العلمي، إضافة إىل مصادر الكتاب.

هذا ونسأل املوىل أن يبارك يف هذا الكتاب وأن ينفع به أبناء املسلمني معلمني ومتعلمني 
إنه سميع جميب الدعاء.

الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة

د. عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح

األول:  الفصل 
الكريم  القرآن  في  اإلعجاز  أوجه  بيان 

والسنة المطهرة 

اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان12



المبحث األول: اإلعجاز العلمي : تعريفه وأهميته

تعريف اإلعجاز العلمي:

الإعجاز لغة: الفوت والسبق، يقال: أعجزين فالن أي فاتني)1(، وقال الليث: أعجزين 

فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه)2(. قال ابن حجر: )وسميت املعجزة لعجز من يقع 
عندهم ذلك عن معارضتها، واهلاء فيها للمبالغة، أو هي صفة حمذوف.

وأشهر معجزات النبي صىل اهلل عليه وسلم القرآن الكريم، ألنه حتدى به العرب ـ وهم 
اقتدارًا عىل الكالم ـ بأن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا مع  الناس لسانًا، وأشدهم  أفصح 

شدة عداوهتم له وصدهم عنه)3(.

الإعجاز ا�سطلحًا: عرفه البالغيون بأنه كالم يؤدي املعنى بطريق هو أبلغ من مجيع ما 

عداه من الطرق و بأنه أن يرتقي الكالم يف بالغته إىل أن خيرج عن طوق البرش ويعجزهم 
عن معارضته)4(، وأما تعريف املعجزة يف اإلصطالح فهي: )األمر اخلارق للعادة املقرون 

بالتحدي السامل عن املعارضة()5(.

يامثله، ألنه خارق  بعمل  والقيام  فعله  اخللق عن  لعجز  األمر معجزة  مثل هذا  وسمي 
يف  العيش  واعتادوا  الناس  ألفها  التي  الكونية  والنواميس  للقوانني  خمالف  أي  للعادة 

)1(   لسان العرب: 370/5.
)2(   تاج العروس: 52/4.

)3( التعريفات للجرجاين 47/1
)4( التوقيف عىل مهامت التعاريف، د.حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق د.حممد رضوان الداية 270/1

)5(   االتقان يف علوم القرآن: 3/4.

مباحث الفصل األول:

المبحث األول: اإلعجاز العلمي: تعريفه وأهميته.

المبحث الثاني: إعجاز الخلق: تعريفه وأهميته.

المبحث الثالث: الفرق بين اإلعجاز العلمي واإلعجاز في الخلق والتفسير العلمي.

المبحث الرابع: بيان أنواع اإلعجاز .
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شروط المعجزة:

أورد القرطبي للمعجزة رشوطًا حيث قال)1(: )املعجزة واحدة معجزات األنبياء الدالة 
اإلتيان  عن  يعجزون  البرش  ألن  معجزة  وسميت  عليهم،  اهلل  صلوات  صدقهم  عىل 

بمثلها، ورشائطها مخسة، فإن اختل منها رشط ال تكون معجزة.

ال�سرط	الأول: من رشوطها أن تكون مما ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه. -

ال�سرط		الثاين: هو أن خترق العادة. -

ال�سرط	الثالث: هو أن يستشهد هبا مدعي الرسالة عىل اهلل عز وجل؛ فيقول مثاًل:  -

آيتي أن يقلب اهلل سبحانه هذا املاء زيتًا.

	ال�سرط	الرابع: هو أن تقع عىل وفق دعوى املتحدي هبا، املستشهد بكوهنا معجزة  له. -

ال�سرط	اخلام�س:  أن ال يأيت أحد بمثل  ما أتى به املتحدي عىل وجه املعارضة.  -

وأما اإلجيي)2( فقد جعل تلك الرشوط سبعة بزيادة رشطني عىل ما سبق؛ ولعله قصد 
زيادة جتلية معنى املعجزة وحتريرها عام قد يثور من توهم يف بعض األذهان وذلك قوله:

بًا له. فلو قال: معجزيت أن ينطق  - ال�سرط	ال�ساد�س: أن ال يكون األمر اخلارق مكذِّ

كذبه  انكشف  بل  صدقه  عىل  ذلك  يدل  مل  كاذب.  إنه  فقال:  فنطق  الضب،  هذا 
وافتضح أمره.

ال�سرط	ال�سابع:	أن ال جييىء ذلك األمر متقدمًا عىل الدعوى؛ بل مقارنًا هلا)3( -

)1(  اجلامع ألحكام القرآن:1 /71-69.
)2(  هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار أبو الفضل عضد الدين اإلبجي، عامل األصول واملعاين والعربية من أهل إبج بفارس، 

ويل القضاء، من تصانيفه املواقف، تويف 756هـ.)األعالم، الزركيل 295/3(.
)3(   املواقف:339-340، وقد أوردمها الدكتور حسن العرت ص22من كتابه  »املعجزة اخلالدة«.

القمر، وانفالق  ناقة من صخرة، وانشقاق  إىل حية، وخلق  العصا  انقالب  مثل  ظلها، 
البحر برضبة عصا، ونبع املاء من األصابع وغريها، وال تسمى مثل هذه األمور معجزات 
إال إذا خلقها اهلل عىل يد من يدعي أنه نبي، وهي يف هذه احلالة تدل عىل: صدقه يف ادعاء 

النبوة، وتقوم مقام قول اهلل سبحانه: صدق عبدي فيام يقول()1(.

ويقول السيوطي)2(: )وأكثر معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم، وكامل أفهامهم،  
وألن  هذه الرشيعة ملا كانت باقية عىل صفحات الدهر إىل يوم القيامة، خصت باملعجزة 
العقلية الباقية؛ لرياها ذوو البصائر؛ كام قال صىل اهلل عليه وسلم:  )ما من األنبياء نبي 
إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش؛ وإنام كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اهلل إيل، فأرجو أن 

أكون أكثرهم تابعًا()3(.

للعادة يف  القيامة، وخرقه  يوم  إىل  القرآن مستمرة  ابن حجر: )ومعجزة  ويقول احلافظ 
أسلوبه ويف بالغته وإخباره باملغيبات، فال يمر عرص من األعصار إال ويظهر فيه يشء مما 

أخرب به أنه سيكون، يدل عىل صحة دعواه()4(.

ويقول عبد احلميد بن باديس:  )وكم فرست لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من 
غرائب آيات القرآن ومتون احلديث وأظهرت منها للمتأخرين ما مل يظهر للمتقدمني. 

.)6 وأرتنا مصداق قوله صىل اهلل عليه وسلم يف وصف القرآن: )ال تنقيض عجائبه()5(

)1(  املعجزة واإلعجاز يف سورة النمل: عبد احلميد الطهامز ص9، وانظر التفسري العلمي للقرآن الكريم: عبد العزيز دردير 16.
)2(  اإلتقان: 3/4. 

)3(  أخرجه البخاري يف الفتح: 8-7/9.
)4(  انظر الفتح:9/ 7ـ 8..

)5(  جامع الرتمذي: 173/5 مجلة من حديث رقم 2906، وهو حديث ضعيف تلقاه العلامء بالقبول.
)6( تفسري ابن باديس، سورة الفلق ص377 - دار الكتب العلمية، بريوت.
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واختبار،  ومشاهدة  جتربة  إىل  حتتاج  التي  الطبيعية  العلوم  عىل  حديثًا  العلم  ويطلق 
سواء كانت أساسية بحتة كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات واحليوان 

واجليولوجيا أو تطبيقية كالطب واهلندسة والزراعة والبيطرة وما إليها )1(.

الثامن  املنعقد بالشهر  التأسيسية هليئة اإلعجاز العلمي يف اجتامعها  اللجنة  وقد عّرفت 
من عام 1406هـ العلم بأنه:

 إدراك اليشء عىل ما هو عليه يف حقيقته، وذلك يشمل مجيع العلوم واملعارف اليقينية، 
واملراد بالعلم يف عبارة اإلعجاز العلمي : اإدراك حقائق الظواهر الطبيعية والكونية)2(. 

ومما �سبق نقول: إن اإلعجاز العلمي علم من علوم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة 

يتعلق بام حصل من الفتح اإلهلي للعلامء من معرفة التطابق بني ما ثبت من احلقائق العلمية 
املستقرة وما ورد فيهام من الدالالت عىل تلك احلقائق؛ بحيث كانت معرفتها يف عرص 
نزول القرآن الكريم أمرًا مستحياًل برشط أن تكون مما ال لبس فيها وال خفاء، بمعنى أن 
تكون مما أثبت العلامء صحة ثبوهتا بأدلة وبراهني معرتف هبا عند أهل االختصاص، وأن 

تكون قد بلغت يف اطراد نتائجهاحد الثبات واالستقرار.

)1(   يراجع املعجم الوسيط: 624/2.
)2(  اجتامع اهليئة التأسيسية لإلعجاز العلمي يف مقر رابطة العامل اإلسالمي بمنى من 25-1406/8/29هـ.

تعريف العلم:

العلم لغة: نقيض اجلهل. . وتعلمت اليشء، إذا أخذت علمه)1(.

العلم يف ال�سطلح: إدراك اليشء بحقيقته، واليقني، ونور يقذفه اهلل يف القلوب، واملعرفة.

وقيل: هو صفة توجب متييزًا بني املعاين ال حيتمل النقيض. . ويطلق العلم عىل جمموع 

مسائل وأصول كلية جتمعهاجهة واحدة، كعلم الكالم وعلم النحو وعلم األرض وعلم 
الكونيات)2(.

يقول اجلرجاين: ) العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، وقال احلكامء: هوحصول 

صورة اليشء يف العقل. واألول أخص من الثاين، وقيل: هو إدراك اليشء عىل ما هو به. 
ينقسم  املحدث  )العلم  نقيضه( وقال كذلك:  املعلوم، واجلهل  وقيل: زوال اخلفاء من 
إىل ثالثة أقسام: بدهي، ورضوري، واستداليل. فالبدهي ما ال حيتاج إىل تقديم مقدمة، 
كالعلم بوجود نفسه، وأن الكل أعظم من اجلزء. والرضوري:  ما ال حيتاج فيه إىل تقديم 
مقدمة:  تقديم  إىل  حيتاج  ما  واالستداليل:  اخلمس.  باحلواس  احلاصل  كالعلم  مقدمة، 
هو  االستداليل:  )العلم  ـ  قال:  أن  إىل  ـ  األعراض(  وحدوث  الصانع،  بثبوت  كالعلم 
بينه يف نفس  الذي  العلم االكتسايب  إذن من  )3( فهو  نظر وفكر(  بدون  الذي ال حيصل 
الصفحة بقوله: )العلم االكتسايب: هو الذي حيصل بمبارشة األسباب( وعليه نستطيع 
القول بأن العلم يشمل كل نشاط عقيل منظم يبذله اإلنسان بشتى الطرائق، وباستخدام 
خمتلف الوسائل بقصد حتصيل املعرفة، والوصول إىل حقائق هذا الكون بمفرداته ونظمه، 

وتطوير خرباته فيام يتعلق بذلك كله.

)1(  معجم مقاييس اللغة: 4/ 110، وانظر لسان العرب: 12/ 417.
)2(  كشاف اصطالحات الفنون للعالمة حممد عيل التهانوي: 346/3.

)3(  تعريفات اجلرجاين/ ص155، 156.

19اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان18 الف�صل الأول:  بيان اأوجه الإعجاز  يف القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة 



التوافق عىل هذا املصطلح فيام بني العلامء فيام بعد، بحيث نستطيع القول: إنه قد حصل 
االتفاق عىل تلك التسمية، فاستقرت كمصطلح علمي ليس يف داللته عىل تلك الشواهد 
التي أجراها اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ عىل يد املرسلني عليهم السالم يف جمال تأييدهم أي 
برهان عىل صدق دعوى حممد  املعجزات هي  تلك  أن  الفهم  أويل  خفاء؛ واستقر عند 
صىل اهلل عليه وسلم  للنبوة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإهنا ال تبقي أي جمال ـ ملن 
شاهد تلك املعجزات ـ لالعتذار عن اتباع ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي جرت 
عىل يديه تلك املعجزات؛ ألن التحدي الذي تتضمنه كان قويًا؛ ومن هنا فإهنم ملا عجزوا 

عن ذلك لزمتهم احلجة.

ويلحظ هنا أن تلك اخلوارق ـ املعجزات ـ قد تنوعت، ويف تنوعها حكمة بالغة، جتلت 
باستدراج واستنزال أولئك الذين كان عندهم مرض االستكبار والعناد عن استبدادهم 
وصلفهم بقصد مناقشة احلق بحيدة وإنصاف، وقبول مناقشة املوضوع بتجرد ونزاهة؛ 

ألن مثل هذا النقاش أدعى لقبوهلم احلق.

ومن ثم فقد توجه هلم ذلك اخلطاب بقوة وإحلاح ألهنم من خالل خماطبتهم بام يألفونه 
ذلك  اهلل حقًا.  عليه وسلم هو رسول  اهلل  أن حممدًا صىل  يدركون  الرباهني سوف  من 
مدعاة لقبوهلم احلق فيؤمنون  بالذي جاء به هذا الرسول العظيم صىل اهلل عليه وسلم. 
خاصة أنه قد حصل تنوع باملعجزات التي تبدت هلم من خالل ظهور الكثري من اخلوارق؛ 
التي هي من جنس ما يألفونه ويتقبلونه ويعتربونه حجة متناسبة مع ما كان حمتجًا به يف 

االستدالل عندهم.

وهكذا كانت املعجزات حجة دامغة ال تبقي أية شبهة يتشبث هبا املعاندون لالعتذار عن 
اتباع رشيعة النبيني عليهم السالم الذين بعثوا فيهم. فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد اقتضت 
حكمته أن جيري تلك املعجزات عىل أيدي أولئك الرسل إلظهار صدقهم؛ وكأهنا تقوم 
مقام قوله تعاىل عن كل واحد منهم: إن عبدي هذا صادق يف ادعائه أنه مرسل من لدين.

أهمية اإلعجاز العلمي:

للعادة، متثل رؤيتها  بأمور خارقة  املرسلني  تأييد  ـ  اقتضت حكمة اهلل ـ جل وعال  لقد 
واقع  يف  هي  األمور  هذه  ألن  وذلك  السالم؛  عليهم  الرسل  أولئك  صدق  عىل  برهانًا 
أولئك  فيها  بعث  التي  األزمنة  تلك  يف  بمثلها  يأتوا  أن  الناس  عىل  يستحيل  مما  األمر 
األنبياء، تلك األمور التي سامها القرآن الكريم بأسامء عدة منها: البينة، اآلية، الربهان، 

السلطان)1(.

وهكذا ورد ذكرها يف حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. علاًم بأن كل التسميات 
قد لوحظ فيها معاين األدلة البالغة التي يعجز البرش عن اإلتيان بمثلها، فهي إذن أمور 

استثنائية وغري مندرجة ضمن األشياء التي يمكن أن يفعلهاالبرش.

ولذلك فقد أطلق بعض العلامء يف القرن الثالث اهلجري عىل هذه األمور اخلارقة للعادة 
اسم املعجزات)2(. وقوبلت تلك التسمية بالقبول احلسن من علامء املسلمني؛ بل حصل 

)1(   انظر اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تارخيه وضوابطه.: ص13 ط2.
)2(  ومن اجلدير ذكره أن نذكر أسامء بعض العلامء الذين استعملوا لفظ املعجزة يف كتبهم ومنهم:

- النّظام البرصي )املتوىف 231 (.

- اجلاحظ )املتوىف 255(.

- أبو احلسن األشعري )املتوىف 324(

- محد بن حممد اخلطايب  )املتوىف عام 388هـ ( وانظر كتابه الذي نقلنا منه بعض األسطر كام رأينا سابقًا.

- الباقالين )املتوىف 402هـ(.

- ابن عطية )املتوىف 546هـ (

- القرطبي ) املتوىف 671هـ (.

- شيخ اإلسالم ابن تيمية ) املتوىف 728هـ (. 

- احلافظ ابن حجر ) املتوىف 852هـ  (.

- جالل الدين السيوطي ) املتوىف 911هـ(.
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حتقق  واملشاهدة  املحسوسة  املعجزات  تلك  وكانت  حمددة،  ولفرتة  خاصة  أقوامهم  إىل 
الغرض منها.

أما بالنسبة لرسالة نبينا حممد عليه الصالة والسالم الذي أرسله اهلل لكل األمم وجعل 
بالديمومة  تتصف  بمعجزة  تأييده  يستلزم  هنا  فاألمر  العامل  هذا  هناية  إىل  باقية  رسالته 
وتتسم بإمكانية إدراكها وظهور شواهدها يف كل العصو،ر ومجيع املجتمعات إىل قيام 
أيد رسوله حممدًا  الساعة . وفعاًل فإن هذا قد حصل؛ حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل قد 

الكرمي". صىل اهلل عليه وسلم باملعجزة الدائمة اخلالدة "القراآن 

وتتميز معجزة القرآن الكريم بتوسيع دائرة فهم النصوص الكونية يف القرآن والسنة 
بناء عىل الوصول  ـ للبرش وذلك  التي كشفها اهلل ـ سبحانه وتعاىل  تبعا للدالالت 
إىل املعارف املستفادة من معلومات توصل إليها البرش مما يتعلق بالكون واإلنسان 

واحلياة واألحياء. 

وبام أن استنباط اإلعجاز العلمي من تلك النصوص الكونية تابع لنتائج هذه البحوث 
املتعلقة بتلك العلوم الكونية؛ فإن نتائج هذا االستنباط قدياًم كانت تتصف باملحدودية 
والقصور؛ ولكن مع تطور البحوث، والتجارب امليدانية، وكثرة الكشوف العلمية التي 
مما  والعمق،  بل  والشمول؛  السعة  اكتسبت  التي  والتجارب  البحوث  تلك  نتجت عن 
الكونية  النصوص  عليها  دلت  ثابتة  كونية  حقائق  عىل  الوقوف  إىل  بمجموعه  أفىض 
تلك  دالالت  الكثريمن  بني  تام  تطابق  وجود  للعلامء  تبني  املقارنة  اهلل،ولدى  كتاب  يف 

النصوص وهذه احلقائق، وهنا تكمن أمهية هذا اإلعجاز العلمي.

عطائها  وترية  وتسارعت  امليدان  هذا  بحوث  تطورت  قد  بأنه  التنويه  من  بد  ال  وهنا 
نتائج وتوابع  الزمن حيث كان ذلك من  املعارصة، وخالل فرتة وجيزة من  يف األزمنة 
التعاون الوثيق الذي حصل ـ وما يزال ـ بني العلامء الرشعيني والعلامء الكونيني إلثراء 

هذا املجال اخلصب.

ومن ثم ملا كان السحر منترشًا يف زمن بعثة موسى عليه السالم جاءت عصا موسى برهانًا 
السحرة  أولئك  إن  بل  للحق؛  فآمنوا وأذعنوا  السحر  ما عرفوا من  فاقت  ساطعًا ألهنا 
احلق وصربوا عىل  بكلمة  قد صدعوا  للمعجزة  معاينتهم  لدى  الذين أصبحوا مؤمنني 
األذى واآلالم؛ التي حلقتهم نتيجة غطرسة فرعون وعناده ومكابرته وظلمه حتى انتهى 
بعد  فقتلهم  ـ  ـ ظلاًم واستكبارًا  الذي أصدره بحقهم  تنفيذ حكم اإلعدام  إىل  به  األمر 

التنكيل األليم الذي أمر بإيقاعه هبم؛ بل قالوا له بكل قوة :
نَت قَاٍضۖ إِنََّما 

َ
أ ِي َفَطَرنَاۖ فَٱقحِۡض َمآ  َّيَِنِٰت َوٱلَّ ٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱلحۡ ثَِرَك َعَ ﴿قَالُواْ لَن نُّؤحۡ

نحَۡيآ ٧٢﴾ ]طه[.     ََيٰوةَ ٱدلُّ ِض َهِٰذهِ ٱلحۡ َتقحۡ
وهكذا الشأن بالنسبة ملا أجراه اهلل عىل يدي رسوله عيسى عليه السالم من إحياء املوتى 
وشفاء الزمنى يف قوم بلغ الطب يف تقدمه عندهم منزلة عظيمة؛ ولكن ما أجراه اهلل عىل 
يدي رسوله عيسى عليه السالم كان مما يستحيل عىل البرش أن يفعلوه بقدرهتم وعلمهم؛ 
ولذلك أدرك العقالء املنصفون صدق نبي اهلل عيسى عليه السالم برؤيتهم لتلك البينات 
الدامغات من إبراء املرىض وإحياء املوتى مما اليستطيعه البرش؛ فآمنوا واطمأنت قلوهبم 
للحق املبني.وكذلك الشأن يف قوم صالح ونوح وهود وإبراهيم وغريهم من املرسلني 
عليهم السالم، الذين أيدهم اهلل بأمور قد أدرك العقالء عند ما رأوها أهنا مما يستحيل 

عىل أحد أن يفعلها بقدرته، وأهنا من فعل اهلل جل وعال.

وكذلك فإن احلجة قد قامت بتلك املعجزات عىل من كذب أولئك األنبياء عليهم 
السالم، ورفض اتباع الرشيعة التي كلفوا بتبليغها للناس، كام قال تعاىل :

 ُ َد ٱلرُُّسِلۚ َوَكَن ٱللَّ ُۢة َبعحۡ ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ ٱللَّ بَّشِ  ﴿ رُُّسلاٗ مُّ
ا ١٦٥﴾  ]النساء[ َعزِيًزا َحِكيماٗ

ولكن األمر الذي ال بد أن نلحظه هنا هو أن هؤالء األنبياء عليهم السالم كانوا يرسلون 
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واالجتهاد  التعاون  مسرية  متابعة  مجيعًا  علينا  يميل  اجلديد  الوضع  أن  فيه  شك  ال  ومما 
نتقرب   ما  أحسن  القيام هبا من  اهلل هبا، وجعل  كلفنا  التي  الدعوة  بحقوق هذه  للوفاء 
ِ وََعِمَل  ن َدَعٓ إَِل ٱللَّ لاٗ ّمِمَّ َسُن قَوحۡ ححۡ

َ
به لرب العاملني القائل يف حمكم التنزيل:﴿ َوَمنحۡ أ

لِِمَي ٣٣﴾ ]فصلت[. حُۡمسحۡ ا َوقَاَل إِنَِّن ِمَن ٱل َصٰلِحاٗ

وهكذا فقد أصبح من املعلوم بأن بروز تلك الشواهد العلمية قد قلب املوازين الفكرية 
مراجعة  إىل  فاضطروا   األرضية  الكرة  أرجاء  عموم  يف  الكون  علامء  لدى  والعقدية 
التشكيكية، بل  مواقفهم من جديد؛ حيث إهنم بعد أن كانت قد طغت عليها األفكار 
الشغف  هبم  استبد  قد  الفكري  االنقالب  هلذا  تبعًا  فإهنم  كثرية،  عقود  ملدة  واإلحلادية 
واحلرص عىل معرفة كل ما كانوا يعانون منه من األمراض العقدية. فرشعوا يلتمسون 
اإلجابات عىل ما خيتلج يف صدورهم من تساؤالت اعتقادية وفكرية بعد أن الحت هلم 
الضياع  من  عليه  كانوا  ملا  حدًا  التي تضع  احلالة  إىل  بوصوهلم  جديد  األمل من  بوارق 

والشك واحلرية. 

وهكذا ميكننا اأن نوجز اأهمية الإعجاز العلمي بذكر اأعظم اآثاره والتي منها:

 جتديد بينة الرسالة املحمدية يف عرص العلم واملعرفة.. ١

 حتقيق الوفاق ـ بشكل عميل ـ بني العلم والدين، مما يثبت بأن القرآن ال يتناقض مع . ٢
احلقائق العلمية، بل يشجع عىل التقدم العلمي. 

تصحيح مسار املعارف البرشية عىل هدي احلقائق التي وردت يف القرآن العظيم.. ٣

زيادة يقني املؤمنني نتيجة معرفة تلك البينات الباهرة.. ٤

 الرد العلمي املنهجي الدامغ عىل األفكار التشكيكية حول القرآن الكريم.. ٥

حتريض مهم املسلمني عىل متابعة مسرية العلم واملعرفة؛ بحثًا وجتريبًا وتطويرًا، مع . ٦
مرتقبة  علمية  هنضة  إىل  وصواًل  العلمي،  الكشف  ووسائل  ميادين  من  االستفادة 

تشمل العامل اإلسالمي عمومًا.

 اإلعجاز العلمي من أهم وسائل الدعوة إىل اهلل عز وجل يف تثبيت املؤمنني وإقناع . ٧
الكافرين. 
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المبحث الثاني: إعجاز الخلق : تعريفه وأهميته

تعريف اإلعجاز في الخلق:

يف  واإلحكام  والتناسق  والدقة  والنظام  اإلبداع  مظاهر  إبراز  يعني  اخللق  يف  اإلعجاز 
آفاق الكون واإلنسان، مما يفيض باإلنسان املستبرص بعد معرفته بتلك احلقائق الكونية 
إله خالق للكون، وأن هذا  بأنه ال بد من وجود  القلبية  الفكرية والطمأنينة  القناعة  إىل 
الرباهني  ند؛ وذلك من خالل مطالعة  له وال  يكون واحدًا ال رشيك  أن  بد  اخلالق ال 
املاثلة واملدركة ـ املحسوسة ـ املبثوثة يف آفاق الكون والتي تدل بشكل أكيد وواضح عىل 
استحالة نشوء الكون أو يشء من مفرداته من تلقاء نفسه وبدون مبدع له، ويف الوقت 

نفسه تدل عىل قدرة هذا اخلالق ووحدانيته وعظمته.

إن كل يشء يف هذا الكون ُعْلِويِّه وُسْفليِّه وما يشتمل عليه من إنسان ونبات ومجادات 
وهوام ودواب وغري ذلك يمثل يف واقع احلال حمراب فكر وجمال تأمل وموئل اعتبار؛ 
باإلنسان  تفيض  أحواهلا  تقلبات  يف  والتدبر  فيها  التأمل  لدى  املذكورات  هذه  كل  ألن 
العاقل املنصف إىل إدراك احلقيقة الصارخة، التي ترجم عنها الشاعر أبو العتاهية بقوله: 

ــُه اإلل ُيــعــ�ىَ  كيف  عجبًا  اجلــاحــدفيا  جيــحـــــده  كــيــف  أم 

حتــريــكـــــــــــٍة ـــل  ك يف  شــاهــدوهلل  تــســكــيــنــة  ـــل  ك ويف 

آيــٌة لــه  شــيء  كـــــل  ــد)١) ويف  ـــ ـــ ــواح ــىل أنـــه ال  تـــدل ع

)1( أنظر براهني وأدلة إيامنية: ص19، بحوث يف إعجاز القرآن الكريم وعلومه: ص41، أنظر املستطرف من كل فن مستظرف، األبشهي: 12/1 .
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ال مزيد عليه يف تقرير املراد؛ بل وكان الغاية يف احلكمة والبيان املرشق ملظاهر قدرة اهلل 
الباهرة التي يقطع مع رؤيتها العقالء باستحالة وجود هذه العوامل من دون خالق، وكذا 
باستحالة أن يكون قد شارك اهلَل أحٌد يف خلق هذه األشياء التي يف هذا الكون، ومن باب 
العدم،  أوىل استحالة أن  يكون  أحد غري اهلل قد خلق شيئًا أو يستطيع خلق يشء من 
وهكذا نرى يف كتاب اهلل عز وجل يف سورة العنكبوت التحدي الرصيح يف هذا املجال، 
َها ٱنلَّاُس ُضَِب  يُّ

َ
أ وذلك يف قوله جل وعال يف سياق خماطبته ألولئك املرشكني :  ﴿َيٰٓ

ۥۖ ِإَون  َتَمُعواْ َلُ ِ لَن َيحۡلُُقواْ ُذبَاباٗا َولَوِ ٱجحۡ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ِيَن تَدحۡ ۥٓۚ إِنَّ ٱلَّ َتِمُعواْ َلُ َمَثٞل فَٱسحۡ
لُوُب ٧٣﴾]احلج[ حَۡمطحۡ الُِب َوٱل تَنقُِذوهُ ِمنحُۡهۚ َضُعَف ٱلطَّ ا لَّ يَسحۡ بَاُب َشيحۡ ٔاٗ لُبحُۡهُم ٱلُّ يَسحۡ

فثبت لنا بنتيجة هذا االستعراض املقنع أن الكون بسامئه وأرضه، واملخلوقات املبثوثة يف 
شتى أرجائه معجزة تدل عىل أن اهلل موجود، وأن له اإلرادة الفاعلة يف هذا الكون، وألن 
مناط هذا التحدي قد تعلق بأصل قضية خلق الكون، وبأنه يستحيل حصوله، وكذا  حصول 
يشء من مفرداته من العدم. ثم إن تقريرذلك قد حصل من واقع استحالة قدرة اإلنسان أن 
خيلق شيئًا من مثل موجوداته من العدم؛ فلذلك كله نسمي هذا اإلعجاز باملصطلح الذي 

تقرر اعتامد إطالقه عليه؛ والذي ذكرناه قبل قليل وهو : اإلعجاز يف اخللق. 

وغني عن البيان هنا أن نقول: إن وجه اإلعجاز يف ذلك واضح مستبني لكل ذي بصرية 
وإنصاف؛ ذلك بأنه قد قامت البينة عىل إثبات العجز التام عند كل املخلوقات عن خلق 
يشء من هذه الكائنات التي أبدعها اهلل من العدم  بقدرته؛ وهذا دليل واضح وباهر عىل 
املتأمل يف  ازداد هذا الربهان وضوحًا وجالء بام يدركه  وجود اهلل جل وعال، ومن ثم 
أحوال هذه املخلوقات من العرب البالغة؛ وذلك حني يرى آثار تلك القدرة اإلهلية بام قدر 

هلا بإرادته وعلمه وقدرته وحكمته.

إن هذا الكون الواسع منضبط بأنظمة هي لدى تأملها ترتجم الغاية يف الدقة واإلحكام 
هي  بل  فيها  العبثية  أو  للفوىض  جمال  فال  الدهور  وكر  العصور  مـر  عىل  ديمومتها  مع 
من االتساق والتوازن واإلحكام بحيث ال يطرأ عليها خلل وال يعرتهيا دَخل مما جيعل 
من ذلك كله بينات ساطعة وأدلة باهرة تقرع اآلذان السامعة وحترض اهلمم الصحيحة 
وتدفع العقول السليمة إىل اإلذعان للحقيقة الصارخة بأنه ال بد هلذا الكون من موجد 
قد أبدعه من العدم، وأن هـذا املوجد الذي خلق هذا الكون قادر وحكيم وله اإلرادة 
املطلقة يف ترصيفه، وأنه عليم خبري، وعلمه وقدرته من اإلطالق بحيث ال حيدمها يشء 

وال يعرتهيام خفاء وليس فيهام نقص قطعًا. 

ويف ذلك فإن السيدة نعمت صدقي تقول)1(: )وما أمجل وأصدق ما قال أحد العلامء: 
يف  نظرة  ربه،  عىل  اإلنسان  ليتعرف  الكون  هذا  صفحات  يف  الفاحصة  النظرة  تكفي 
السامء وكواكبها، ونظرة يف األرض وعجائبها، ونظرة يف الليل والنهار، نظرة يف األمطار 
واألهنار، ونظرة يف األشجار واألزهار يف أي صورة من صور احلياة آيات ألويل األبصار( 
ولذلك فإن اهلل يلفت العقالء يف كتابه املجيد إىل إجالة النظر مع تدقيق الفكر فيام بثه من 
موجودات وأنظمة يف آفاق الكون؛ مبينًا هلم بأهنم بذلك النظر سوف جيدون الرباهني 
عىل وجود اهلل ووحدانيته وقدرته، وأن ذلك النظر سوف يوقعهم عىل الشواهد الباهرة 
املفضية للحكم القاطع باستحالة وجود هذه الكائنات من تلقاء نفسها ويف الوقت نفسه 
سوف جيدون أن هذه الكائنات كلها لو قدر هلا أن تكون ظهرية لإلنسان؛ فرتفد طاقاته 
من أجل أن خيلق شيئًا من العدم ملا أمكن حصول ذلك قطعًا، ولكان رغم كينونتها معه 
لتحقيق ذلك عاجزًا أيام عجز عام يريد. ولقد سجل اهلل ذلك العجز بأسلوب رائع؛ مع 
مقرًا  يكون  لديه مسكة من عقل سوف  إنسان  إن كل  بحيث  استمراريته،  إىل  اإلشارة 
تقريره كان واضحًا ومنطقيًا  العجز وديمومته، وما ذلك إال ألن أسلوب  بحقيقة هذا 

)1(  معجزة القرآن/ ص14.
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الكون  نظام  بلسان  تدعو  حكيمة  وإرادة  شامل،  وعلم  عظيمة،  إهلية  قدرة  عىل  نشأهتا 
وإبداع دقة التقويم إىل اإليامن بخالقها ومبدعها، قال اهلل تعاىل:

لحَۡبِٰب ١٩٠ 
َ ٱلحۡ ْوِل 

ُ
ّلِ ٓأَلَيٰٖت  َوٱنلََّهارِ  حِۡل  ٱلَّ تَِلِٰف  َوٱخحۡ ۡرِض 

َ َوٱلحۡ َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلحِۡق  ِف  ﴿إِنَّ 
ۡرِض 

َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ ُروَن ِف َخلحِۡق ٱلسَّ ٰ ُجُنوبِِهمحۡ َوَيَتَفكَّ ا َوَعَ ا َوُقُعوداٗ َ قَِيٰماٗ ُكُروَن ٱللَّ ِيَن يَذحۡ ٱلَّ
َت َهَٰذا َبِٰطلاٗ ُسبحَۡحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ ١٩١ ﴾  ]آل عمران[،  ثم إن لكل جزء  َربََّنا َما َخلَقحۡ

من أجزاء الوحدات الكونية مقدارًا حمدودًا وميزانًا خاصًا(.

ودقة  املخلوقات،  وأنظمة  باخللق وأحواله،  املتعلقة  اهلل  كتاب  الكريمة يف  فاآليات  إذًا 
ذلك وإحكامه وانضباطه والتي تستثري لدى اإلنسان التفكري يف مناط ذلك كله إنام هي 

يف واقع احلال أمثلة لتلك املعجزات الكونية يف جمال اخللق.

الكونية،  العلمية  الكريم حافل باإلشارات  يقول الدكتور ال�سيد اجلميلي)1(: )والقرآن 

وكل منها يدعو الفطرة املوحدة ملزيد من التوحيد واخلشوع واخلشية واإلخبات للحق 
سبحانه وتعاىل...( إىل أن يقول)2(: )والدعوة للتفكر يف خلق اهلل ومصنوعاته ظاهرة جلية 
َمَٰوِٰت  َولَمحۡ يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلسَّ

َ
برصيح النص غري املحتاج إىل تأويل. قال تعاىل :﴿أ

ّيِ َحِديثِۢ 
َ
ۖ فَبِأ َجلُُهمحۡ

َ
َتََب أ ن يَُكوَن قَِد ٱقحۡ

َ
نحۡ َعَسٰٓ أ

َ
ءٖ َوأ ُ ِمن َشحۡ ۡرِض َوَما َخلََق ٱللَّ

َ َوٱلحۡ
ِمُنوَن ١٨٥﴾ ] األعراف[. َدهُۥ يُؤحۡ َبعحۡ

 ويقول كذلك)3(: )يف كل موجود خملوق ويف كل كائن يرزق برهان ودليل عىل عظمة 
اخلالق سبحانه وتعاىل وقيوميته، ويف هذا العربة واملوعظة ألويل األلباب وألويل النهى 

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه( .

)1(  اإلعجاز العلمي يف القرآن/ ص10.
)2(  ص12.
)3(  ص76.

أهمية إعجاز الخلق :

إن مما ال شك فيه أن العناية التي نبذهلا لتقديم شواهد اإلعجاز يف اخللق هلا اآلثار اجلمة 
توحيد  عليه  يبنى  سوف  الذي  الربوبية  توحيد  وتقرير  الصحيح،  االعتقاد  تأسيس  يف 
األعراف[،   [ ٱلحَۡعٰلَِمَي ٥٤﴾  َربُّ   ُ ٱللَّ َتَباَرَك  ُرۗ  محۡ

َ َوٱلحۡ َلحُۡق  ٱلحۡ َلُ  َل 
َ
تعاىل: ﴿أ قال  األلوهية 

وإقامة احلجة عىل املنكرين، ويف الوقت نفسه فإن بيان تلك الشواهد بشكل مناسب من 
شأنه تذكري الغافلني والشاردين عن طريق احلق؛ وما ذلك إال ألن هذا امليدان الذي يقف 
فيه اإلنسان العاقل املتجرد املنصف اخلبري باستبصار واسرتشاد ال بد أن يصل إىل إدراك 
احلتمية  النتيجة  تلك  وبني  بينه  حتل  مل  ما  صحتها؛  إثبات  بدالئل  علاًم  وحييط  احلقيقة، 
للشهوات  األرعن  واالتباع  األعمى  التقليد  قيود  وتكبله  واالستكبار،  العناد  سدود 

اآلرسة اجلائرة. 

أما اإلنسان املتحرر من تلك القيود والسدود فسوف يكون – بعد التأمل والتدبر ملا يف 
هذا الكون من موجودات – مقرًا بوجود اخلالق ووحدانيته وقدرته واستحالة أن يكون 
له نظري أو شبيه؛ وذلك نظرًا ملا يعاينه من األدلة املتكاثرة واملتضافرة التي تقود بمحض 

سلطاهنا عقل اإلنسان وقلبه إىل ذلك اإلقرار.

وقد أحسن من قال)1(: )البعرة تدل عىل البعري، واألثر يدل عل املسري، سامء ذات أبراج، 
وأرض ذات فجاج، وهنار ساج، وليل داج، أفال يدل ذلك عىل السميع البصري؟(.

هلا  والنباتية  واحليوانية  اإلنسانية  )فاحلياة  اجلــوزو)2(:  الدين  حميي  اأحمد  ال�سيخ  يقول 

وتطور  فطرهتا  بمظاهر  تدل  امللوان،  وتعاقب  اجلديدان  كر  مهام  تتغري  ال  فطرية  أنظمة 

)1(   أنظر تفسري الرازي:99/1، ابن كثري:101/1.
)2(  معامل القرآن يف علوم عوامل األكوان: ص 268 بترصف.
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نواميسه سبحانه التي حيفظ من خالهلا هذا الكون املرتامي األطراف( )1(.

وال بد أن نشري هنا تبعًا ملا ذكرناه قبل قليل عن امتياز التوجه املنبعث من فطرة اإلنسان 
لالستدالل باخللق عىل اخلالق والذي هو ميدان إعجاز اخللق عىل غريه من أنواع اإلعجاز 
الذين  عند  إثارة  ملزيد  اإلنسانية فال حيتاج  بالفطرة  لصيقًا  بكونه  يتمثل  والذي  العلمي 
بقيت فطرهتم عىل نقائها الذي أبدعها اهلل عليه. ومن هنا فقد كان جواب ذلك األعرايب 
حارضًا ورسيعًا ومعربًا عن املراد، وذلك يف إجابته ملن سأله عن الدليل عىل وجود اهلل 
بعبارة موجزة، وذلك ضمن قول اشتهر عنه ويرويه العلامء بألفاظ متقاربة، ومنهم الفخر 
الرازي يف تفسريه)2(، وابن كثري حيث قال يف تفسريه)3(: البعرة تدل عىل البعري، واألثر 
يدل عل املسري، سامء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وهنار ساج، وليل داج، أفال يدل 
ذلك عىل السميع البصري؟؛ ومن ثم نجد أن هذا اإلعجاز ال يستلزم بالرضورة معدات 
وأجهزة لتحقيق الغاية األساسية منه، أما اإلعجاز العلمي فإنه باألعم األغلب يستلزم 
من  ذلك  وغري  واالستشعار  واملقارنة  والفحص  للتجريب  وأجهزة  ووسائل  معدات 
رضورات البحوث التجريبية، رغم أنه ال يفوتنا هنا التنويه إىل أنه  مع اكتشاف اإلنسان 
لوسائل التقنية احلديثة وسربه ألغوار الكون، ومعرفته بام كان جيهله من قبل، قد وسع 

من مساحة هذا اإلعجاز وزاد مادته عمقًا.

عندما  الناحية  هذه  إىل  االنتباه  يلفت  أن  أراد  الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ  فضيلة  ولعل 
قال ما ييل)4(: )لقد كان الناس يرون يف خملوقات اهلل حكمة، وتدبريًا، وتقديرًا، وتنظياًم، 
وتنسيقًا، وإتقانًا، وعظمة؛ تشهد لكل صاحب عقل أهنا من صنع احلكيم العليم القادر 

)1( اإلعجاز اإلهلي يف خلق اإلنسان ص 15 د.حممد نبيل نشوايت ط 1422هـ دار القلم
.99 /1  )2(

.101 /1  )3(
)4(  كتاب التوحيد: ص255.

وإن من أجىل ميزات هذا اإلعجاز أنه األقرب إىل الفطرة، ولذلك نرى أنه ال حيتاج إىل 
مقدمات املناطقة، وال إىل أساليب اجلدليني، وال إىل وسائل وطرائق التجريبينَي. ومثال 
واضح لنا عىل مصداقية هذا الكالم من سرية سيدنا إبراهيم عليه السالم؛ وما حصل 

معه يف تلك النظرات التي رسحها يف ربوع الكون لينتهي به املطاف يف شاطىء اليقني.

 ولقد حاول ملحدو  روسية من حفدة ماركس ولينني عىل مدى 40 عامًا أن يصنعوا خلية 

بوا هم وغريهم من علامء الغرب والرشق  حية فباؤوا بفشل ذريع، وكام حاولوا أن يركِّ
تتمخض عن  فيها ومل  مادة ال حياة  بقيت  املركبات  فأفلحو، ولكن هذه  أمينية  أمحاضًا 
والدة أنزيامت وال فريوسات وال أي كائن حي بدائي. لقد قاموا بتجارهبم لكي يثبتوا 

فكرة اخللق الذايت فإذا هبم يدحضون هذا التهريف من دون أن يدروا.

الكائنات  بعد ذلك وضعوا جراثيم وفطريات ووحيدات خلية وطحالب وغريها من 
البسيطة، التي كانت موجودة عىل سطح البسيطة يف بداية عهدها بعد برودهتا وظهور 
لعلها  خمتلفة  ومناخية  بيئية  وظروف  أوساط  يف  حضنوها  ثم  وعاء،  يف  عليها  احلياة 
حماوالهتم  فباءت  يتخيلونه.   ما  يشبه  اخلاليا  متعدد  بدائيًا  كائنًا  فتعطي  ببعضها  تتحد 
بيضة تشبه يف شكلها وقوامها  املبني. وهناك من صنع  كمحاوالت سابقيهم باخلذالن 
وتركيبها الكيميائي بيضة الدجاج، ثم حضنها بشكل مماثل حلضانة الدجاج لبيضها، فلم 

تفقس ومل يتشكل فيها ال كتكوت وال برغوث؟ 

هذا ليعلموا اأن اخللق كل اخللق هلل وحده

لقد دعانا رب العزة واجلالل إىل التأمل يف بديع صنعه يف آلة الكون الفذة ويف تعاقب 
ويف  باملليارات  تعد  وكواكب  نجوم  من  حتتويه  وما  املجرات  حركة  ويف  والنهار  الليل 
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المبحث الثالث: الفرق بين اإلعجاز العلمي 
واإلعجاز في الخلق والتفسير العلمي

للتأمل  البرشي  الفكر  استثارة  عىل  فيه  االهتامم  جل  ينصب  اخللق  يف  اإلعجاز  كان  ملا 
املستبرص يف صفحات الكون لذلك تكرر ذكر املشاهد التي هي يف حقيقة األمر شواهد 
اهلل، وكل ذلك  أدلة ساطعة عىل وجود  األمر  واقع  اإلهلية، وهي يف  القدرة  باهرة عىل 
يف الوقت نفسه بيان للشواهد الكونية التي تثبت بشكل قاطع وحدانيته جل وعال من 
التي  الكائنات، واألنظمة  خالل استعراض حقائق الكون واإلنسان، وتقلبات أحوال 
يلتقي مع  األمر  واقع  االهتامم يف  الكائنات مجيعًا، وهذا  تلك  بني  فيام  العالقات  حتكم 
يتمثل  وميدانه  كله  ذلك  مادة  إن  حيث  من  العلمي  اإلعجاز  بشواهد  العناية  موضوع 
بصفحات الكون وسطور الكائنات، وإن ذلك يؤدي إىل يشء من التداخل بينها؛ خاصة 
إذا ال حظنا أمرًا  آخر يتمثل يف أن كاًل من اإلعجاز العلمي واإلعجاز يف اخللق يتطلبان 
الرصيد األسايس من سالمة العقل الذي هو مناط التكليف وإمكانية حصول الفهم ملا 
يراه اإلنسان أو يالحظه يف هذا الوجود؛ حيث إن  من مل يعرف شيئًا عن الكون والوجود 

اإلنساين وأحوال الكائنات فإنه ال يستطيع اإلحاطة بفكرة، وال التوصل لعربة.

ومن ثم نجد توافقًا بني إعجاز اخللق واإلعجاز العلمي، ولذلك لزم ذكر يشء يصلح 
فيصاًل يميز هذين القسمني من أقسام اإلعجاز عن بعضهام، ويرسخ الفهم ملضامينهام، 

وهكذا وبغية جتلية الفرق بني إعجاز اخللق واإلعجاز العلمي.

احلكمة  بعظيم  معرفة  الناس  زاد  احلديث  العلمي  التقدم  جاء  فلام  سبحانه؛  البديع 
املشاهدة يف املخلوقات، وجليل التدبري يف هذه املخلوقات،وعظيم اإلبداع يف الصنع، 

فزاد اإلنسان بذلك معرفة بآيات اهلل سبحانه يف شتى اآلفاق(.
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النتائج  رفض  املنصفني  لدى  الصعوبة  من  جتعل  التي  التجريبية؛  البحوث  مستلزمات 
وعدم قبوهلا، والقائمة عىل تلك املنهجية العلمية الساطعة.

التجارب إلثبات . ٤ تثبتها  التي  الكونية  فيه من جتريد احلقائق  العلمي البد   اإلعجاز 
التطابق بينها وبني دالالت النصوص الكونية التي ورد ذكر تلك احلقائق فيها. ومن 
هنا فهي ال تقبل التبديل، وبشكل عام ال يطرأ عليها التغري؛ ألهنا باألصل ال تقبل 
إال بعد قيام األدلة العلمية عىل ثبوهتا بشكل قاطع. وينتج عن هذا أنه يقبل يف مسرية 
والكشف عام حيتمله من  الكوين  النص  فهم  ما خيدم موضوع  العلمي كل  التفسري 
الدالالت العلمية، وذلك من خالل استثامر كل ما أفرزه العلم من معارف ولو كان 
نقبل من  أن  ويتبع ذلك  العلمية،  الطروحات  أو ال زال يف مرحلة  الظن  يف مرحلة 

النصوص ما له وجه ثبوت ولو مل يكن يف مرتبة الصحة أو احلسن.

أما يف ميدان اإلعجاز العلمي فال يقبل الطرح أو الظن العلمي؛ بل يشرتط فيه أن تكون 
نتائجه مبنية عىل احلقائق املستقرة  التي ال تتخلف يف يشء من شواهدها وأمثاهلا، وكذلك 
بعد اجتيازها الختبارات نتأكد من خالهلا أن الضوابط املقررة يف هذا امليدان متوفرة فيها، 
ونؤكد هنا بأن اإلعجاز العلمي يقوم عىل التطابق التام وليس عىل مطلق التوافق الذي 

يتبادر لألذهان.

وبالنتيجة فإنه ال بد مع هذا كله أن نقول: إن دائرة التفسريالعلمي هي أوسع من دائرة 
اإلعجاز العلمي بمعنى أن ما أصبح شاهدًا من شواهد اإلعجاز العلمي فإنه يف الوقت 
نفسه هو من مشموالت التفسري العلمي؛ بل يلزم مروره عرب بوابة التفسري العلمي، ومن 
النص  يدل عليها  التي  احلقيقة  باستقرار  اليقني  القاطعة حيصل  الداللة  لتوفر  نتيجة  ثم 
الكوين وبذلك يتخطى النص مرحلة التفسري العلمي إىل مرتبة اعتباره شاهدًا من شواهد 
اإلعجاز العلمي، وذلك بعد التأكد من توفر بقية الضوابط التي يستلزمها هذا االعتبار.

إن اإلعجاز يف اخللق ال يستلزم بالرضورة معدات وأجهزة لتحقيق الغاية األساسية منه.

أما اإلعجاز العلمي فإنه يستلزم معدات ووسائل وأجهزة للتجريب والفحص واملقارنة 
واالستشعار وغري ذلك من رضورات البحوث التجريبية.

من أهم الفروق بين اإلعجاز العلمي واإلعجاز في الخلق ما يلي:

 إن النظر يف إعجاز اخللق يف الكون وحده بينام النظر يف اإلعجاز العلمي يف اآليات . ١
املنزلة ويف الكون املسطور.

يفرتق اإلعجاز العلمي عن إعجاز اخللق يف أن شواهد إعجاز اخللق قديمة، ويطالعها . ٢
يف آفاق الكون كل الناس ـ عىل تفاوت يف إدراكهم ـ ولذلك فإهنا تزامنت مع تنزل 
القرآن الكريم وال زالت ترتى، وسوف تتواىل إىل قيام الساعة ألهنا ال تستلزم دراسة 
علوم، كام ال تتطلب االعتامد عىل أشياء إضافية سوى ما سطر يف صفحات الكون من 
العرب الباهرة الدالة عىل وجود اخلالق وقدرته ووحدانيته؛ وإن كان العلم والدراسة 
واستعامل وسائل إضافية للكشف واالستشعار تزيد الرباهني سطوعًا والفكر عمقًا.

العقلية  املحاكمة  عىل  تقوم  اخللق  إعجاز  جمال  يف  احلجة  إقامة  وسائل  من  كثريًا  إن   
والقياس املنطقي، وبالتايل فإن إجلاء اخلصم إىل احلجة احلاصلة رضورة أو بالتطابق)1( 
ِت 

حۡ
 أو باللزوم)2(، أو غري ذلك من أساليب املحاجات املنطقية؛ كقوله تعاىل: ﴿فَإِنَّ ٱللََّ يَأ

رِِب﴾  ]البقرة: 258[. حَۡمغحۡ ِت بَِها ِمَن ٱل
حۡ
ِِق فَأ حَۡمشحۡ ِس ِمَن ٱل محۡ بِٱلشَّ

إليه  تؤول  وما  احلسية  املشاهدة  عىل  تعتمد  نراها  فإننا  العلمي  اإلعجاز  ميدان  يف  أما 
من  ذلك  وغري  الرصد  وأجهزة  التجارب  ووسائل  املختربات  وكذا  احليس،  اليقني  من 

)1(  التطابق: هو داللة اللفظ عىل مسامه، كداللة لفظ البيت عىل مجيعه.
)2(  اللزوم: هو داللة اللفظ عىل الزم مسامه، كداللة السقف عىل اجلدار )انظر تقريب الوصول إىل علم األصول البن جزيء: 106(.
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المبحث الرابع: بيان أنواع اإلعجاز

والبيان  الفصاحة  إعجاز  أبرزها  ومن  ومتجددة،  كثرية  الكريم  القرآن  إعجاز  أنواع 
والبالغة، والتأثري النفيس، وإعجاز اهلداية، واإلعجاز اخلربي، والترشيعي، والعلمي.

ويف هذا املعنى يقول الدكتور حممد عبد اهلل دراز : )إن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته 
أن يكون من صنع البرش، وينادي بلسان حاله أنه رسالة اهلل إىل خلقه أمجعني، حتى إنه 
لو ُوِجد... يف صحراء أليقن الناظر فيه أن ليس من هذه األرض منبعه ومنبته، وإنام كان 
من اهلل مطلعه ومهبطه ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإىل حدود حمدودة ال تتعداها 
وقدرة اخلالق ال حد هلا، فكل كائن جياوز حدود القدرة العاملية واقع يف حدود القدرة 

اإلهلية البتة؛ وال ثالث. 

مثال ذلك : أن الرجل قد يرصع الرجلني، وقد يرصع اآلحاد والعرشات، ولكن هل من 

الناس من يقف يف وجه العامل كله فيقهر األمم أفرادًا ومجاعات؟ واهلل يأيت بالشمس من 
املرشق فمن ذا الذي يأيت هبا من املغرب ؟... 

ها نحن أوالء ندعو كل من يطلب احلق بإنصاف أن ينظر معنا يف القرآن الكريم من 
أي النواحي أحب: من ناحية أسلوبه، أو من ناحية علومه، أو من ناحية األثر الذي 
تكون  أن  عىل  جمتمعة؛  النواحي  تلك  من  أو  التاريخ،  وجه  به  وغري  العامل  يف  أحدثه 
اخلرية بعد ذلك أن ينظر إليه يف حدود البيئة والعرص الذي ظهر فيه، أو يفرتض أنه 
التارخيية... فلنأخذ اآلن ـ بعون اهلل وتوفيقه ـ يف  ظهر يف أرقى األوساط والعصور 
اللغوي،  اإلعجاز  ناحية  أعني  القرآين:  اإلعجاز  من  الثالث  النواحي  هذه  دراسة 

وليس كل ما صلح أن يكون تفسريًا علميًا يصلح أن يقبل كشاهد من شواهد اإلعجاز 
ثابتة  لكوهنا  ومعاند  مكابر  إال  يرفضها  ال  العلمي  اإلعجاز  فشواهد  ولذلك  العلمي، 
ومستقرة، وقائمة عىل اليقني العلمي الذي ال خيالطه وهم وال ظن، ووسائله األساسية 
هي املعتمدة يف البحوث التجريبية التي ال جمال للتخمني فيها، وال للمجازفة والظنون، 

ناهيك عن األوهام والتخرصات ونحوها، واخلطأ فيه إنام يقع من الباحث.
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ولنتأمل خيبة أمل "الكندي" الذي كان فيلسوف العرب يف زمانه كيف خاب سعيه يف 
حماولة صنع ما يعارض القرآن الكريم، نكص عىل عقبيه وأعلن فشله يف حماولته تلك 
وذلك ملا قرأ اآلية الكريمة يف بداية سورة املائدة ـ بعد احتجابه أيامًا لتنفيذ ما وعد قومه 
نحَۡعِٰم 

َ ِحلَّتحۡ لَُكم بَِهيَمُة ٱلحۡ
ُ
فُواْ بِٱلحُۡعُقودِۚ أ وحۡ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ به ـ وهي قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

َ َيحُۡكُم َما يُرِيُد ١﴾ ]املائدة[،   نُتمحۡ ُحُرٌمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
يحِۡد َوأ َ ُمِّلِ ٱلصَّ إِلَّ َما ُيتحَۡلٰ َعلَيحُۡكمحۡ َغيحۡ

فقال: واهلل ما أقدر، وال يطيق هذا أحد)1(.

علاًم بأن القرآن قد جاءهم بجنس ما نبغوا فيه وبلغوا الغاية يف ميدانه حتى كانوا ملوك 
البالغة والبيان، ويف هذا نجد الشيخ "حممد اخلرضي بك" يذكر هذا النوع من اإلعجاز 
القرآين حيث يقول: ) اعلم أن كتاب اهلل العزيز مشتمل عىل وجوه من اإلعجاز كثرية، 
وفصاحته،  َكِلِمهِ،  والتئام  تأليفه،  حسن  أوهلا  أربعة:  يف  أنواعها  جهة  من  وحتصيلها 
وبالغته اخلارقُة عادَة العرب، وذلك أهنم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكالم، قد 
رسول  إال  راعهم  فام   ... األمم  من  غريهم  به  خيص  مل  بام  واحِلكم  البالغة  من  وا  ُخصُّ
ِ يََديحۡهِ َوَل ِمنحۡ َخلحۡفِهۦِۖ تزَنِيٞل ّمِنحۡ َحِكيٍم  تِيهِ ٱلحَۡبِٰطُل ِمۢن َبيحۡ

حۡ
كريم بكتاب عزيز  ﴿لَّ يَأ

وظهرت  العقول،  بالغته  وهبرت  كلامته،  وفصلت  آياته،  أحكمت  َحِيٖد٤٢﴾]فصلت[،  
فصاحته عىل كل مقول، وتضافر إجيازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته وجمازه، وتبارت 
يف احلسن مطالعه، وحوت كل البيان جمامعه وبدائعه، واعتدل مع  إجيازه حسن نظمه، 
وانطبق عىل كثرة فوائده خمتار لفظه، وهم أفصح ما كانوا يف هذا الباب جمااًل، وأشهر يف 
اخلطابة رجااًل، وأكثر يف الشعر والسجع ارجتااًل، وأوسع يف الغريب واللغة مقااًل بلغتهم 
التي هبا يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخًا هبا يف كل حني، ومقرعًا 
تُواْ بُِسوَرةٖ 

حۡ
ىُٰهۖ قُلحۡ فَأ َتَ محۡ َيُقولُوَن ٱفحۡ

َ
هلم بضعًا وعرشين عامًا عىل رؤوس املأل أمجعني  ﴿أ

)1(   تفسري القرطبي: 31/6.

وناحية اإلعجاز العلمي، وناحية اإلعجاز اإلصالحي التهذيبي االجتامعي. ولتكن 
الكريم  بالقرآن  التحدي  التي وقع من جهتها  اللغوية ألهنا هي  بناحيته  أوفر  عنايتنا 

مجلة وتفصياًل يف سورة منه()1(.

أهم أنواع اإلعجاز 

1 ـ اإلعجاز البياني والبالغي: 

ويقصد به ثبوت استحالة وجود أي كتاب يف العامل يامثل القرآن الكريم؛ بحيث توجد 
فيه مثل تلك الصور البيانية التي نجدها وبأسمى صورها يف القرآن الكريم مع فصاحته 
التي مل يقض العلامء عجبهم من تفردها، والتي مل يتاملك أئمة البيان الذين كانوا يف عرص 
أو  تفردها، وعجزهم عن مداناهتا  يعلنوا دهشتهم من  أن  إال  اهلل عز وجل  تنزل كتاب 
مقاربتها ناهيك عن جماراهتا، مع ما كان لدهيم من دافع قوي يدعوهم بكل إحلاح ملحاولة 
فعل يشء من ذلك لو أمكنهم؛ حيث تواىل يف كتاب اهلل عز وجل التحدي لكل من يشك 
منهم بربانية هذا القرآن الكريم، وذلك بأن يأتوا ولو بسورة من مثله؛ ولكن هيهات وأنى 
هلم ذلك!؟ فثبت وبشكل قطعي عجز هؤالء - الذين هم الصناديد يف هذا امليدان - عن 
أن  تقرر  هنا  ومن  أعجز،  ورائهم  من  سيأتون  من  مجيع  أن  بذلك  وثبت  بيشء،  اإلتيان 
البيان القرآين متفرد، ويستحيل عىل البرش جماراته، وهذا ما أطلق عليه اإلعجاز البياين، 

يقول اهلل تعاىل : 

تُوَن بِِمثحۡلِهِۦ َولَوحۡ 
حۡ
تُواْ بِِمثحِۡل َهَٰذا ٱلحُۡقرحَۡءاِن َل يَأ

حۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ نُّ َعَ ِ

نُس َوٱلحۡ ِ
َتَمَعِت ٱلحۡ ﴿قُل لَّئِِن ٱجحۡ

ا ٨٨﴾ ]اإلرساء[ .   ُضُهمحۡ ِلَعحٖۡض َظِهياٗ َكَن َبعحۡ

)1(  أنظر النبأ العظيم: ص 77-79 بترصف.
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فيام  َحِكيٌم﴾ حكم األعرايب بصوابه وقال كلمة اشتهرت  َعزِيٌز   ُ وتذكر فقال: ﴿َوٱللَّ
بعد وهي: عز فحكم فقطع()1(.

ومن املناسب هنا أن نثبت كالم ابن عطية يف هذا السياق: )الذي عليه اجلمهور واحلذاق 
وهو الصحيح يف نفسه )أي يف وجه إعجازه(، أن  التحدي إنام وقع بنظمه وصحة معانيه 
وتوايل فصاحة ألفاظه؛ ووجه إعجازه: أن اهلل تعاىل قد أحاط بكل يشء علاًم فإذا ترتبت 
اللفظة من القرآن، علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تيل األوىل، وتبني املعنى بعد املعنى، 
ثم كذلك من أول القرآن إىل آخره. والبرش يعمهم اجلهل والنسيان والذهول، ومعلوم 
رضورة أن برشًا مل يك قط حميطًا. فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة 
وهبذا النظر يبطل قول من قال : إن العرب كان يف قدرهتا أن تأيت بمثل القرآن، فلام جاء 
حممد صىل اهلل عليه وسلم رصفوا عن ذلك وعجزوا عنه، والصحيح أن اإلتيان بمثل 

القرآن مل يكن قط يف قدرة واحد من املخلوقني.

فيها جهده  يستفرغ  أو قصيدة  منهم يصنع خطبة  فالفصيح  البرش،  ويظهر لك قصور 
ثم ال يزال ينقحها حواًل كاماًل ثم ُتعطى آلخر نظريه فيأخذها بقرحية جامة ـ نشيطة ـ 
فيبدل فيها وينقح، ثم ال تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، وكتاب اهلل لو نزعت 
الرباعة  لنا  يتبني  ونحن  يوجد.  مل  منها  أحسن  ليوجد  العرب  لسان  أدير  ثم  لفظة  منه 
يف أكثره وخيفى علينا وجهها يف مواضع، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ يف سالمة 
الذوق وجودة القرحية وميز الكالم ... وقامت احلجة عىل العامل بالعرب إذ كانوا أرباب 

الفصاحة ومظنة املعارضة( )2(.

)1(  أنظر القصة بأكملها يف زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي: 354/2.
)2(  املحرر الوجيز: 1/ 60-59.

ِ إِن ُكنُتمحۡ َصِٰدقَِي ٣٨﴾ ]يونس[:  ... إىل غري  ُتم ّمِن ُدوِن ٱللَّ َتَطعحۡ ُعواْ َمِن ٱسحۡ ّمِثحۡلِهِۦ َوٱدحۡ
ذلك من اآليات البينات( )1(.

ومنه اإعجاز النظم: ويقصد به ما نراه يف ألفاظ وتراكيب آيات القرآن الكريم وسوره 

من انتظام تراكيبه واتساق عباراته وتناسق آياته وسوره مما يعطي املتدبر لذلك كله صورة 
رائعة ال مثيل هلا مفعمة باحلركة التي تأخذ باأللباب ومتوج باحليوية التي تستأثر بمجامع 
للمراد  الكامل  األداء  حصول  مع  األخاذ  باجلامل  وتتعاىل  بالتكامل،  وتتميز  القلوب، 
مظاهر  كل  يف  مثيل  له  يوجد  ال  مما  املتكاثرة  الدالالت  من  باملضمون  اإلخالل  وعدم 
الكالم عند أئمة اللغة العربية، سواء يف ذلك الشعر أو النثر أو سائر طرائق التعبري، وهذه 
التتبع املستفيض من قبل املتخصصني واملربزين يف  حقيقة ال مراء فيها حيث ثبت بعد 
هذا الشأن؛ وأقر هبا أساطني العلامء ممن يفقهون أرسار هذه اللغة العربية، يقول الرافعي: 
)وحسبك هبذا اعتبارًا يف إعجاز النظم القرآين، وأنه مما ال يتعلق به أحد، وال يتفق عىل 
ذلك الوجه الذي هو فيه إال فيه، لرتتيب حروفه باعتبار من أصواهتا وخمارجها ومناسبة 
والتفخيم  والرخاوة  والشدة  واجلهر،  اهلمس  يف  طبيعية  مناسبة  لبعضه  ذلك  بعض 
القرآن الكريم يف نظمها، لرأيت  ألفاظ  )2(، )ولو تدبرت  والرتقيق والتفيش والتكرير( 
حركاهتا الرصفية واللغوية جتري يف الوضع والرتكيب جمرى احلروف أنفسها فيام هيئ له 
من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها بعضًا، ولن جتدها إال مؤتلفة مع 

أصوات احلروف، مساوقة هلا يف النظم()3(.

ولننظر يف قول ذلك األعرايب لألصمعي ملا تال آية الرسقة  هكذا: والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدهيام جزاء بام كسبا نكااًل من اهلل واهلل غفور رحيم. فراجعه يف ذلك إىل أن تنبه 

)1(  نوراليقني/ ص219-215.
)2(  إعجاز القرآن والبالغة النبوية: 215 بترصف.

)3( املرجع السابق: 227.
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وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول صىل اهلل عليه وسلم من رجال العرب 
وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حني وقعت يف 

مسامعهم أن يتحولوا عن رأهيم األول وأن يركنوا إىل مساملته()1(.

3 ـ إعجاز الهداية: 

يظهر هذا اإلعجاز من خالل تأثري القرآن الكريم عىل سامعيه مما يدفعهم إىل اهلداية وهو 
األصل والغاية من كتاب اهلل عز وجل، قال تعاىل :

قحَۡوُم﴾ ]اإلرساء: 9[  وقال تعاىل : ﴿َذٰلَِك ٱلحِۡكَتُٰب َل 
َ
ِدي لِلَِّت ِهَ أ ﴿إِنَّ َهَٰذا ٱلحُۡقرحَۡءاَن َيهحۡ

ى ّلِلحُۡمتَّقَِي ٢﴾ ]البقرة[ .    َريحَۡبۛ فِيهِۛ ُهداٗ
وأمثلته كثرية قديمة ومتجددة من ذلك ما حصل لسيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه؛ 
حيث إنه بعد تالوته آليات من سورة طه ما لبث أن رست يف قلبه أنوار اهلداية ودخل 
يف دين اهلل عز وجل، ويف هذا يروي لنا ابن هشام قول سيدنا عمر ريض اهلل عنه)2(: )فلام 

سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني اإلسالم( )3( .

وهنا نالحظ أن الذين مل يؤمنوا ممن سمعوا آيات كتاب اهلل عز وجل ممن صدهم الكرب 
وحجبهم عن دخول دين اهلل فإهنم رغم ذلك مل يتاملكوا أنفسهم عن التكلم بام يرتجم 
عن هذا األثر للقرآن الكريم. وهذا واضح يف كالم املعاندين من القرشيني حيث قالوا 
فيام بينهم: ) لو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئًا ()4(، وقريب من هذا الذي 
لتالوة  السمع  اسرتق  أن  بعد  الكريم  القرآن  عن  نفسه  الوليد  كالم  من  أثر  ما  ذكرناه 

)1(  انظر كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن من سلسلة ذخائر العرب/ ص70.
)2(  السرية النبوية:1/ 347.

)3(  انظر كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن من سلسلة ذخائر العرب/ ص70.
)4(  انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية  50/4 مطابع املجد التجارية.

2ـ اإلعجاز النفسي: 

وهــذا اإلعجاز يتجىل لنا بام حيدثه سامع القرآن الكريم أو تالوته يف القلوب من الرقة 
واخلشوع مع الطمأنينة عند املؤمنني، أو التأثر الدافع إىل مواقف أو كلامت ترتجم عن 
ذلك التأثر املتميز والذي لدى التتبع ال نرى له  مثياًل يف كالم غريه، ولنتأمل ما حصل 
للمرشكني الذين أدركوا ذلك التأثري الباهر آليات كتاب اهلل عز وجل فام كان منهم  إال 
أن يتحايلوا يف ذلك ملنع الناس من أن تبلغ آيات القرآن الكريم أسامعهم ؛ كام أخربنا اهلل 

عنهم يف كتابه بقوله : 

لُِبوَن ٢٦﴾]فصلت[،    اْ فِيهِ لََعلَُّكمحۡ َتغحۡ َمُعواْ لَِهَٰذا ٱلحُۡقرحَۡءاِن َوٱلحَۡغوحۡ ِيَن َكَفُرواْ َل تَسحۡ ﴿َوقَاَل ٱلَّ
ومن ذلك ما حصل للوليد بن املغرية ملا وضع يده عىل فم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

وهو يقول: أناشدك اهلل والرحم)1(.

وهذا الكالم إنام يصدر نتيجة تأثر بالغ كام هو معلوم؛ حتى إن الوليد ملا رجع إىل قومه 
القرآن  ـ عن  نفسه  ـ  الوليد  قول  به، وال خيفى  الذي ذهب  بغريالوجه  إنه رجع  قالوا: 
الكريم بعد أن استمع لتالوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معربًا عن ذلك األثر للقرآن 

الكريم: إن له حلالوة وإن عليه لطالوة.

ولذلك يقول اخلطايب: ) يف إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه أحد 
إال الشاذ من آحادهم. وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس فإنك ال تسمع كالمًا 
غري القرآن منظومًا وال منثورًا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف 
حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه تستبرش به النفوس، وتنرشح به 
الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها 
اخلوف والفرق تقشعر منه اجللود وتنزعج له القلوب جيول بني النفس وبني مضمراهتا 

)1(  انظر الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي  82/13  عند اآلية رقم )13( من سورة فصلت.
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يف الصني وجدت فيها قرى حرصت نفسها يف قمم اجلبال، يعيش أهلها عىل شظف . ١
العيش حفاظًا عىل دينهم.

وبلتستان . ٢ باكستان  بني  التبت،  سطح  عىل  املوجودة  اإلسالمية  اجلهات  الصني  يف 
والصني، هناك قرى أنشئت يف قمم اجلبال من أجل دينها فقط، وهم يقولون : نعيش 

عىل شظف العيش من أجل أن نحافظ عىل ديننا.

حورب اإلسالم يف روسيا حربًا ال هوادة فيها، وال يمكن لعقل أن يتصور مداها، . ٣
ومع ذلك بقي اإلسالم فلم يقض عليه.

يف أسبانيا أقيمت حماكم التفتيش املشهورة من أجل القضاء عىل اإلسالم واملسلمني، . ٤
ومع ذلك ال تزال شواهد بقاء اإلسالم واملسلمني قائمة حتى يومنا هذا.

وقد رأيت بعيني، وسمعت بأذين يف روسيا حني زرهتا للمشاركة يف املؤمتر العاملي . ٥
الرابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف عام ١٤١٤هـ املوافق ١99٣م 
يف معهد "فونت غورباتشوف" الذي كان قبل ذلك معهدًا لتخريج الكوادر اإلحلادية 
فكرة  املكان  هذا  من  استقى  إال  العامل  يف  شيوعي  يوجد  وال  األرض،  شعوب  إىل 
اإلحلاد. يقول رئيس املعهد : ) من هنا كنا نصدر إىل الدنيا » ال إله «، فجئتم لتثبتوا 

لنا أن » ال إله إال اهلل « بمنطق العلم (.

وجئنا نحن إىل هذا املعهد وعقدنا هذا املؤمتر العاملي فيه، وأسلم أثناء املؤمتر سبعة من 
كبار علامء روسيا بمجرد انقشاع سحب اإلحلاد عن روسيا، فخرج املسلمون من حتت 
ينتزع  – مل  إله إال اهلل نحن مسلمون  اللهب، وهم يقولون : ) ال  األرض، ومن وسط 
القلوب  إذا نزلت جذر  الكريم  القرآن  لنا أن هداية  اإليامن من قلوبنا (. وهبذا يستبني 
فإهنا تستوطن، وال ترحل بعد ذلك مهام تعرض اإلنسان الذي سقطت فيه تلك األنوار 

ألنواع األذى وصنوف االبتالء .

رسول  اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ حيث قال: )إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعاله 
ملثمر وإن أسفله ملغدق وإنه ليعلو وال يعىل وإنه ليحطم ما حتته()1(.

ر هنا بام حصل للجن ملا استمعوا لتالوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ حيث  ثم إننا نذكِّ
مل يلبثوا أن دخلوا يف دين اهلل عز وجل وكان من شأهنم ما حكاه اهلل لنا يف كتابه العزيز 
َنا قُرحَۡءانًا َعَجباٗا ١  ّنِ َفَقالُٓواْ إِنَّا َسِمعحۡ ِ

َتَمَع َنَفٞر ّمَِن ٱلحۡ نَُّه ٱسحۡ
َ
وِحَ إَِلَّ أ

ُ
حيث قال : ﴿قُلحۡ أ

﴾ ]اجلن: 1، 2[ .   اَمنَّا بِهۦِۖ ِد َف َٔ ِدٓي إَِل ٱلرُّشحۡ َيهحۡ
والتحريض  العزم  من  حيدثه  ما  القرآنية  اهلداية  تلك  آثار  من  نذكر  أن  هنا  يفوتنا  وال 
ما  ذلك  عىل  ومثال  الرشيدة،  واألخالق  الصاحلة  الطرق  تباع  ال  اإلنسان  عند  النفيس 
ُر  َمحۡ ٱلحۡ ﴿إِنََّما  بقوله:  اهلل  خاطبهم  ملا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  لصحابة  حصل 
أنفس  كانت من  أهنا  مع  فأراقوها،  اخلمر  دنان  إىل  ]املائدة: 90[؛ حيث عمدوا   ﴾ حَۡميحِۡسُ َوٱل
األموال عندهم، ولنقارن هذا احلدث مع ما حصل يف دولة أمريكا ملا صمم املرشعون 
روا لذلك ما أمكنهم من الربامج التثقيفية، والوسائل التنفيذية،  فيها عىل منع اخلمر وسخَّ
والدعاية القوية املتنوعة، وأنفقوا يف سبيل ذلك األموال الطائلة؛ ولكن ـ برغم ذلك كله 
ـ مل حيققوا املراد؛ بل عىل النقيض من توجههم فقد زاد إرصار املدمنني عليها وأربى عدد 
الشاربني هلا عىل ما كان سابقًا)2(؟  فكم بني  آثار آيات القرآن الكريم وغريها من فروق!

ونضيف هنا بأن هذا األثر الذي حيصل لدى من يدخل يف دين اهلل ليس آنيًا وال عابرًا، 
بل إنه حيل يف سويداء القلب وتستجيب له النفس من أعامقها، لذلك يصمد صاحبه أمام 
أعتى املحن وأشد التحديات، ونرضب لذلك أمثلة هي خري شاهد عىل ما نقول، فمن 

ذلك ما أوردته يف كتايب : ) املنح اإلهلية يف إقامة احلجة عىل البرشية ( )3( :

)1(  أخرجه احلاكم وصححه عىل رشط البخاري، انظر املستدرك: 550/2، وانظر: دالئل النبوة للبيهقي 198/2.
)2(  انظر: ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني أليب احلسن الندوي: ط10/ص91 دار القلم.

)3(  انظر: املنح اإلهلية يف إقامة احلجة عىل البرشية، ص 30.
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5- اإلعجاز الخبري: 

عن  األخبار  أو  البائدة  األمم  عن  األخبار  من  العظيم  القرآن  يف  ورد  ما  به  واملقصود 
التنزيل، أو عن أمور وأحوال ستقع يف املستقبل، وكذلك  أحداث حصلت قبل عرص 
ما ورد من أخبار عن الكون واحلياة واإلنسان مما كانت البرشية يف جهل تام به؛ حيث 
كانت هذه األمور مجيعًا مما يستحيل عىل البرش إدراكها ثم كشف اهلل لإلنسان رسها بعد 
أن هداه الكتشاف الوسائل التي مكنته بفضل اهلل من معرفتها والوقوف عىل حقيقتها أو 

التأكد من صحتها. 

ومعجزة القرآن، وخرقه للعادة -يف أسلوبه وبالغته وإخباره باملغيبات- مستمرة، فال 
يمر عرص من األعصار إال ويظهر فيه يشء مما أخرب به أنه سيكون يدل عىل صحة دعواه.

خارق  من  دعواه  يثبت  بام  اختص  نبي  كل  )إن  القسطالين:  أمحد  الدين  شهاب  يقول 
السالم  عليه  موسى  زمن  يف  الغلبة  ألن  ثعبانًا،  العصا  كقلب  زمانه  بحسب  العادات 
للسحر فأتاهم بام يوافق السحر فاضطرهم إىل اإليامن به، ويف زمان عيسى عليه الصالة 
والسالم الطب فجاء بام هو أعىل من الطب وهو إحياء املوتى، ويف زمان نبينا صىل اهلل 
عليه وسلم البالغة حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة حتديًا ملعارضتها فجاء القرآن 
من جنس ما تناهوا فيه بام عجز عنه البلغاء الكاملون يف عرصه.. وليست معجزاته صىل 
عىل  يشتمل  فإنه  فائدة  وأكثرها  أعظمها  أنه  فاملراد  القرآن  يف  منحرصة  وسلم  عليه  اهلل 
الدعوة واحلجة وينتفع به إىل يوم القيامة، ولذا رتب عليه قوله » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا »أي أمة« يوم القيامة « إذ باستمرار املعجزة ودوامها يتجدد اإليامن ويتظاهر الربهان 
وهذا بخالف معجزات سائر الرسل فإهنا تنقرض بانقراضهم، وأما معجزة القرآن فإهنا 
ال تبيد وال تنقطع وآياته متجددة ال تضمحل وخرقه للعادة يف أسلوبه وبالغته وإخباره 
به عليه  مما أخرب  فيه يشء  إال ويظهر  يمر عرص من األعصار  تتناهى، فال  باملغيبات ال 

4- اإلعجاز التشريعي: 

ويتجىل لنا من خالل تدبر اآليات الكريمة املتعلقة بتنظيم قضايا اإلنسان الفردية منها 
واألرسية وكذا االجتامعية، سواء يف قضايا املال أو العمل أو العالقات املتعلقة بالروابط 
العائلية أو تنظيم العالقات بني احلكام والشعوب، وكذلك تنظيم العالقات بني األمم 
ومن  ناحية؛  من  وجوانبه  مظاهره  كل  يف  كامل  اإلسالمي  فالترشيع  العامل،  نطاق  عىل 
ناحية ثانية فإن أقسامه وفرعياته متكاملة فيام بينها، يعالج كل شؤون احلياة باتساق دون 
كل  يويل  بل  جانب  دون  جانب  وإصالحه عىل  املجتمع  تنظيم  يقترص يف  وال  تفاوت، 
النواحي العناية الالزمة سواء يف ذلك القضايا العائلية واألمور العامة أو النواحي املالية 

واالقتصادية أو ما يتعلق باألخالق والسلوك االجتامعي.

دراستها  بعد  والتي  كلها،  للمطالب  ملبية  جاءت  فترشيعاته  بالعبادة  يتعلق  ما  وهكذا 
من قبل املختصني يف خمتلف املجاالت  ـ  من مسلمني أو غري مسلمني - تأكد هلم بعد 
البحث والتمحيص أهنا غاية يف الكامل والتناسق واإلحكام؛ حتقيقًا للمصالح وتوفيقًا 
لذرائع الرضر واألذى، وصواًل  للمفاسد وسدًا  تعارض، ونفيًا  أو  تفاوت  بينها، دون 
إىل حتقيق بناء اإلنسان املتكامل، واحلياة اإلنسانية السعيدة؛ ولذلك فإن أي منصف من 
ذوي اخلربة يف األحكام والقضاء وقضايا احلكم واملال والعمل والعلم والرتبية وشؤون 
اإلصالح مرورًا بالتنظيم األرسي ورعاية النشء وغري ذلك سيجد أنه أمام رشيعة ال 
تبارى وأحكام ال جتارى ترتيبًا وتكاماًل واتساقًا وكاماًل سواء يف ذلك تقريرها ملبادىء 
العدالة واملساواة والتعاون والتكافل والرعاية، أو صيانتها للحقوق واملقاصد األساسية، 
أو  والرشوة،  والقامر  والزنا  كاخلمر  واجلامعة  الفرد  تتهدد  التي  اخلطرية  اآلفات  ودرء 
والبغي  كاالستبداد  واحلرمان  والظلم  واإلجرام  الفوىض  من  واجلامعـة  للفرد  وقايتها 
والعصبية والشح، وتقرير املبادىء التي تسمو بنفوس األفراد واجلامعات لتحقق املكارم 

والفضائل والكامالت إىل غري ذلك، مما يوطد حلياة إنسانية آمنة وسعيدة.
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وبالفعل  سيحدث،  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عنه  أخرب  مما  اخلربي  اإلعجاز  عن  وأما 
فقد حصل، فنورد مثااًل عىل ذلك مما ورد يف كتاب "رمحة للعاملني" حيث قال)1(: روى 
البيهقي من طريق ابن عتبة قال : قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لرساقة : )كيف بك اإذا 

لب�ست �سواري ك�سرى( .

ويف رواية أخرى للبيهقي أن عمر الفاروق أيت بسواري كرسى »من غنائم إيران« فألبسهام 
رساقة بن مالك  فبلغا منكبيه فقال : احلمد هلل سواري كرسى بن هرمز يف يدي رساقة بن 
مالك أعرايب من بني مدلج، قال الشافعي : وإنام ألبسهام رساقة تصديقًا لقول النبي صىل 
اهلل عليه وسلم لرساقة : » كاأين بك قد لب�ست �سواري ك�سرى ومنطقته وتاجه«.تأملوا يف 

احلديث املذكور املوجز، فقد اشتمل عىل ثالث تنبؤات :

 صدق خالفة الفاروق، فقد حتقق فيها إخبار النبي صىل اهلل عليه وسلم.. ١

فتح إيران.. ٢

"  أن رساقة تويف عام ٢٤هـ، . ٣ حياة رساقة إىل فتح إيران، ويتضح يف كتاب "االستيعاب
أي عاش بعد فتح إيران عدة سنوات فقط.

)1( رمحة للعاملني للقايض حممد سليامن املنصور فوري، 3 / 207.

الصالة والسالم ( )1(، ولذلك  يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ما من األنبياء نبي إال 
أعطي ما مثله آمن عليه البرش وإنام كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه اهلل إيل، فأرجو أن أكون 

أكثرهم تابعًا يوم القيامة«)2(

معجزات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اخلربية: 

أمثلة: أحدها  ولرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معجزات خربية كثرية نورد هنا ثالثة 
واملثل  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  زمنه  يف  حتقق  الثاين  واملثال  البعثة،  قبل  حصل  بام  يتعلق 

الثالث حتقق بعد وفاته صىل اهلل عليه وسلم.

وسلم  عليه  اهلل  صىل  مبعثه  قبل  كانت  أحداث  بخصوص  اخلربية  معجزاته  من  أما 
فنالحظ هنا ما أورده البيهقي يف شعب اإليامن حيث قال : )أخربنا أبو نرص بن قتادة ... 
عن عبد اهلل بن عمرو يقول : سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني خرجنا معه إىل  
الطائف فمررنا بقرب فقال رسول اهلل: هذا قرب أيب رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، 
وكان هذا احلرم يدفع عنه فلام خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه هبذا املكان فدفن 
فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، قال: فابتدره 

الناس فاستخرجوا معه الغصن( )3( .

وأما عن اإلعجاز اخلربي مما وقع يف زمنه صىل اهلل عليه وسلم فنورد احلديث الرشيف 
التايل : ورد يف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: )إن رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر باألمس، يقول: » هذا مرصع فالن غدًا 
إن شاء اهلل « قال فقال عمر: فوا الذي بعثه باحلق ما أخطأوا احلدود التي حد رسول اهلل  

صىل اهلل عليه وسلم( )4(

)1(  إرشاد الساري:11/ 256.
)2( )البخاري مع فتح الباري: 7/9(

)3( انظر : كتاب دالئل النبوة للبيهقي، حتقيق د. عبد املعطي قلعجي، ط1، 6 / 297 .
)4( صحيح مسلم، 4 / 2203 . وانظر : املوسوعة احلديثية ط2، 1 / 313 حيث أورد رواية اإلمام أمحد يف املسند ولفظها متقارب.
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2 – نبع املاء من بني اأ�سابعه �سلى اهلل عليه و�سلم :

وقد حدث ذلك مرارًا، وأشهرها ما أشار إليه حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، 
يديه ركوة، فتوضأ  يوم احلديبية والنبي صىل اهلل عليه وسلم بني  الناس  : )عطش  قال 
فجهش الناس نحوه فقال : ) مالكم ؟ ( قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ و ال نرشب إال 
ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة، فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون فرشبنا 

وتوضأنا قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عرشة مائة( )1(

3 – حنني اجلذع :

فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام »كان النبي صىل اهلل عليه وسلم خيطب إىل جذع، فلام اختذ 
املنرب حتول إليه، فَحنَّ اجلذع، فأتاه فمسح يده عليه« )2(

4 – تكثري الطعام :

فعن أنس بن مالك يقول: »قال أبو طلحة ألم سليم : لقد سمعت  صوت رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه اجلوع، فهل عندك من يشء ؟ قالت : نعم. فأخرجت 
أقراصًا من شعري، ثم أخرجت مخارًا هلا فلفت اخلبز ببعضه، ثم دسته حتت يدي والثتني 
ببعضه ثم أرسلتني إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال : فذهبت به فوجدت رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال يل رسول اهلل صىل 
فقال  نعم.  قلت:  ؟  بطعام  قال:   . نعم  فقلت:  ؟  طلحة  أبو  آرسلك   : وسلم  عليه  اهلل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملن معه : قوموا، فانطلق وانطلقت بني أيدهيم حتى جئت 
أبا طلحة فأخربته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: اهلل ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى 

)1(  صحيح البخاري مع الفتح 6 / 581 حديث رقم 3576 .
)2(  رواه البخاري يف املناقب باب 25، 2 / 525 .

6 ـ اإلعجاز المادي:

املادية )املحسوسة  املعجزات  النوع من  لقد أويت رسولنا صىل اهلل عليه وسلم من هذا 
الكربى  املعجزة  أن  عىل  التأكيد  مع  هلا،  أمثلة  عدة  هنا  نورد  الكثري،  اليشء  واملرئية( 

واملناسبة لرسالته العاملية هي معجزة القرآن الكريم فمن هذه األمثلة ما يأيت:

1 -  رد العني املفقوءة :

أخرج البغوي وأبو يعىل عن حييى احلامين ... عن قتادة بن النعامن )أنه أصيبت عينه يوم 
بدر فسالت حدقته عىل وجنته فارادوا أن يقطعوها، فقالوا : ال حتى نستأمر رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم فاستأمروه فقال : ال، ثم دعا به فوضع راحته عىل حدقته ثم غمزها 

فكان ال يدرى أي عينيه ذهبت( .

فردها  بدر  يوم  خده  عىل  عينه  سالت  )أنه   .... الزهري  حممد  بن  يعقوب  طريق  ومن 
فكانت أصح عينيه( ... وجاء من أوجه أخر . )1(

وقد اختذ حفيده عاصم بن عمر من هذه القصة مفخرة حني وفد عىل عمر بن عبد العزيز 
فسأله عمر من أنت فقال :

ابن الذي سالت عىل اخلد عينه فردت بكف املصطفى أحسن الردأنا 

أمرها ألول  كانت  كام  فيا حسن ما عني ويا حسن ما خد فعادت 

وقد أقر عمر بن عبد العزيز هذه املفخرة بتمثله بقول الشاعر :

لبن من  قعبان  ال  املكارم  )٢)تلك  ــواال  أب بعد  فعادا  بــامء  شيبا 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة، 9 / 29 .
)2(  البداية والنهاية 6/ 326، وانظر اإلصابة يف متييز الصحابة .
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إنام يمثل نوعًا من اإلعجاز اخلربي يف كتاب اهلل جل وعال، وهنا نالحظ العبارة التالية 
 ٰ نُفِسِهمحۡ َحتَّ

َ
من كالم ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل : ﴿َسُنِيِهمحۡ َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

) أي ستظهر هلم دالالتنا وحججنا عىل  يقول:  ]فصلت[،  حيث   ﴾ۗ َقُّ ٱلحۡ نَُّه 
َ
أ لَُهمحۡ   َ يَتََبيَّ

كون القرآن حقًا منزاًل من عند اهلل جل جالله عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم بدالئل 
خارجية ﴿ِف ٱٓأۡلفَاِق﴾ ... ودالئل يف أنفسهم ... وحيتمل أن يكون املراد من ذلك ما 
اإلنسان مرّكب منه وفيه وعليه من املواد واألخالط واهليئات العجيبة كام هو مبسوط يف 

علم الترشيح الدال عىل حكمة الصانع تبارك وتعاىل ()1(.

العلوم  ميادين  يف  احلقائق  من  استجد  ما  عىل  إثباهتا  يف  يعتمد  إنام  لكوهنا  نظرًا  إنه  ثم 
الكونية  التجريبية لذلك فإهنا تأخذ وصفًا خاصًا، ومن هنا فقد اتفقت كلمة العلامء يف 

هذا العرص عىل تسمية هذا النوع من اإلعجاز بـ)اإلعجاز العلمي( .

ويف هذا املجال يقول الشيخ عبد املنعم فرج درويش: ) الوجه السابع: اشتامل القرآن عىل 
حتقيق كثري من املسائل العلمية والتارخيية التي مل تكن معروفة يف عرص نزوله ثم عرفت 

بعد ذلك بام انكشف للباحثني من طبيعة الكون وتاريخ البرش وسنة اهلل يف اخللق()2(. 

ويقول الشيخ الطهامز : )وهو معجز أيضًا يف إشاراته العلمية التي يكتشف العلامء كل 
يوم دلياًل يثبت صحتها، وال يزال اإلنسان يزداد يقينا بأن القرآن كالم اهلل ملا يرى فيه من 

احلقائق العلمية الباهرة، والدرر اليقينية اآلرسة()3(.

العلمي مل يكن قبل هذه  العاملني ألن مصطلح اإلعجاز  اقترصنا عىل كالم هذين  وإنام 
الفرتة، وإنام استقر العمل به بعد اجتامع علامء األمة يف مكة املكرمة عام 1406هـ واتفقوا 

عىل اعتامده مصطلحًا عىل هذا العلم.

أما قبل ذلك فُوِجد من العلامء من ذكر هذا االسم عىل شواهد اإلعجاز القرآين العلمي، 

.134/4  )1(
)2(  اللؤلؤ واملرجان/ ص44.

)3(  املعجزة واإلعجاز يف سورة النمل: 18.

لقي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأبو طلحة 
بذلك  فأتت  ما عندك،  أم سليم  يا  عليه وسلم: هلمي  اهلل  اهلل صىل  فقال رسول  معه، 
اخلبز، فأمر به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ففت، وعرصت أم سليم عكة فأدمته، ثم 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيه ما شاء اهلل أن يقول، ثم قال: ائذن لعرشة، فأذن 
هلم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال : ائذن لعرشة، فأذن هلم، فأكلوا حتى شبعوا 
ثم خرجوا، ثم قال : ائذن لعرشة، فأذن هلم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال : 

ائذن لعرشة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو ثامنون رجاًل « )1(

7 ـ اإلعجاز العلمي:

 اإلعجاز العلمي نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم املتجدد إلقامة احلجة عىل الناس يف 
كل زمان. ووجه إعجازه أنه إخبار عن حقائق علمية مل تكن معلومة زمن نزول الوحي 
ومن ثم حصلت تلك املعرفة ألبناء عرصنا هبا بعد اجلهود احلثيثة واملضنية التي قاموا هبا 
عىل خمتلف أجناسهم وأوطاهنم ومشارهبم عرب مسرية مليئة بالبحث العلمي التجريبي 
الوسائل  لكل  االستخدام  ومع  ومنضبطة،  ومؤصلة  هادفة  بحثية  منهجية  عىل  القائمة 
بطرق  واإلحصاء  واملقارنة  املالحظة  وميادين  واملختربات،  املعامل  يف  سواء  التجريبية 
ليس فيها انسياق مع األوهام أو الظنون بحيث ال يقبل فيها من املعارف التي توصف 
إثبات  بأهنا حقائق كونية إال ما تضافرت الرباهني املعتمدة عند أهل االختصاص عىل 
كونه حقيقة ثابتة ومستقرة، ولذلك فال جرم أننا بعد التحقق من حصول املطابقة التامة 
بني هذه احلقائق الكونية التي متت معرفتها وثبت لنا استقرارها وعدم تطرق االحتامل إىل 
خمالفتها مع تلك الدالالت للنصوص القرآنية التي ورد ذكر تلك القضايا الكونية فيها 
أن نعتمد ورود تلك األخبار يف هذا القرآن الكريم نوعًا من أنواع إعجازه، وهو بذلك 

)1(  صحيح البخاري، 2 / 523، حديث رقم 3578 .
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استقر  قد  يكن  ومل   ،)  .... نوفل   النوريس،  الرافعي،   ( فردية  اجتهادات  كانت  ولكن 
الرأي عىل هذا املصطلح.

يعترب  الذي  الكونية  لآليات  العلمي  التفسري  بأن  تتمثل  وهي  هنا،  نبينها  ثانية  وناحية 
وسنذكر  قبل،  من  معروفًا  كان  العلمي  اإلعجاز  شواهد  الستنباط  واملنطلق  القاعدة 

الحقًا ثلة من العلامء الذين ذكروا يف كتبهم قبسات من هذا التفسري.

ونؤكد هنا بأنه بناء عىل ذلك كله فإن علامء اهليئة العاملية قد اتفقوا عىل تعريف اإلعجاز 
العلمي بأنه: ) إخبار القرآن الكريم أو السّنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت 

عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية يف زمن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ( )1( .

)1(  انظر كتاب التأصيل ص/17-18، ط2 1421هـ،  انظر اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تارخيه وضوابطه: 22 ط2 1427هـ.

الفصل الثاني: 
تـتـبـع تـاريـخ اإلعـجــاز
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المبحث األول: التفسير والتأويل والتدبر 

التفسير:

املاء ينظر فيه الطبيب لكشف علة  القليل من  التف�سري  لغة : مشتق من  التفرسة وهي 

املريض، أو مشتق من فرست الدابة وفرسهتا إذا أركضتها حمصورة لينطلق حرصها، قال 
اللغة فهو راجع إىل معنى اإلظهار  التفسري يف  أما  القرآن: و  صاحب الربهان يف علوم 
والكشف وأصله يف اللغة من التفرسة وهو القليل من املاء الذي ينظر فيه األطباء، فكام 
اآلية  املفرس يكشف عن شأن  املريض فكذلك  فيه يكشف عن علة  بالنظر  الطبيب  أن 
السفر ومعناه الوضوح والكشف، ومنه أسفر الصبح،  وقصصها)1(، وقيل: مشتق من 
السفر كشف  الراغب:  النقاب عن وجهها)2(، يقول  إذا كشفت  املرأة وجهها  وسفرت 

الغطاء)3(، ومن هذه املعاين سمي تفسري القرآن ملا يمثله من إيضاح وكشف ملعانيه.

ومفهوماهتا  الكريم  القرآن  أللفاظ  والتبيني  واإليضاح  الكشف  هو  وا�سطلحًا: 

وخاصها  ومنسوخها  وناسخها  ومتشاهبها  حمكمها  ومعرفة  معانيها  وبيان  ومدلوالهتا 
ووعيدها  ووعدها  وحرامها  وحالهلا  ومسفرها  وجمملها  ومقيدها  ومطلقها  وعامها 
تُونََك بَِمَثٍل إِلَّ ِجئحَۡنَٰك 

حۡ
وعربها وأمثاهلا، وفهم كل مراد اهلل بقدر الطاقة البرشية  ﴿َوَل يَأ

ِسًيا ٣٣﴾ ]الفرقان [  أي بيانًا وتفصياًل. َسَن َتفحۡ ححۡ
َ
َّقِ َوأ بِٱلحۡ

)1(  الربهان يف علوم القرآن 147/2.
)2(  انظر لسان العرب 370/4 .

)3(  املفردات ص 239 يف مادة سفر .

مباحث الفصل الثاني:

المبحث األول:  التفسير والتأويل والتدبر .

المبحث الثاني:  التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

المبحث الثالث:  أقوال العلماء في عدم اإلحاطة بمعاني القرآن الكريم. 

المبحث الرابع:  التفسير العلمي : تعريفه وضوابطه. 

المبحث الخامس:  شواهد من التفسير العلمي واإلعجاز العلمي. 
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معنى التأويل في كتاب اهلل تعالى:

والناظر يف القرآن الكريم جيد أن لفظ التأويل قد ورد يف كثري من آياته عىل معان خمتلفة. 

مُّ . ١
ُ
حَۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَيحَۡك ٱلحِۡكَتَٰب ِمنحُۡه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ   فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿ُهَو ٱلَّ

ِيَن ِف قُلُوبِِهمحۡ َزيحۡٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمنحُۡه ٱبحۡتَِغآَء  ا ٱلَّ مَّ
َ
َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ فَأ

ُ
ٱلحِۡكَتِٰب َوأ

َيُقولُوَن  ٱلحۡعِلحِۡم  ِف  ِٰسُخوَن  َوٱلرَّ  ۗ ُ ٱللَّ إِلَّ  ۥٓ  وِيلَُه
حۡ
تَأ لَُم  َيعحۡ َوَما  وِيلِهۦِۖ 

حۡ
تَأ َوٱبحۡتَِغآَء  ٱلحۡفِتحَۡنةِ 

لحَۡبِٰب ٧﴾   ]آل عمران[، فهو يف هذه 
َ ْولُواْ ٱلحۡ

ُ
ٓ أ ُر إِلَّ كَّ ٞ ّمِنحۡ ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما يَذَّ َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّ

اآلية بمعنى التفسري والتعيني.

٢ . ۖ رِ ِمنُكمحۡ محۡ
َ ْوِل ٱلحۡ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  قوله تعاىل:  ﴿َيٰٓ

َوحِۡم ٱٓأۡلِخرِۚ  ِ َوٱلحۡ ِمُنوَن بِٱللَّ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتمحۡ تُؤحۡ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ُتمحۡ ِف َشحۡ فَإِن تََنٰزَعحۡ
وِيًل ٥٩﴾ ]النساء[   فهو يف هذه اآلية بمعنى العاقبة واملصري.

حۡ
َسُن تَأ ححۡ

َ
ٞ َوأ َذٰلَِك َخيحۡ

وِيلُُه﴾ ]األعراف: 53[  وقوله تعاىل: . ٣
حۡ
ِت تَأ

حۡ
ۥۚ يَوحَۡم يَأ وِيلَُه

حۡ
قوله تعاىل: ﴿َهلحۡ يَنُظُروَن إِلَّ تَأ

وِيلُُه﴾ ]يونس: 39[، فهو يف اآليتني 
حۡ
تَأ تِِهمحۡ 

حۡ
يَأ ا  َولَمَّ بِعِلحِۡمهِۦ  لَمحۡ ُيِيُطواْ  بَِما  بُواْ  ﴿بَلحۡ َكذَّ

بمعنى وقوع املخرب به. 

]يوسف: 6[، . ٤ َحادِيِث﴾ 
َ ٱلحۡ وِيِل 

حۡ
تَأ ِمن  َوُيَعّلُِمَك  َربَُّك  َيحَۡتبِيَك  ﴿َوَكَذٰلَِك  تعاىل:  قوله 

فاملراد به يف هذه اآلية ونحوها مدلول الرؤيا.

فمراده . ٥ ]الكهف[،   ﴾٧٨ ًا  َصبحۡ لَيحۡهِ  عَّ َتِطع  تَسحۡ لَمحۡ  َما  وِيِل 
حۡ
بَِتأ نَّبُِئَك 

ُ
﴿َسأ تعاىل:  قوله 

الغالم  وقتل  السفينة،  خرق  من  اخلرض  هبا  أتى  التي  األعامل  تأويل  هنا  بالتأويل 
وإقامة اجلدار، وبيان السبب احلامل عليها، وليس املراد منه تأويل األقوال.

ويدخل فيها علم القراءات والرسم – ألن املعنى خيتلف باختالف القراءتني أو القراءات: 
ا َوُملحۡكاٗ َكبًِيا ٢٠﴾ ]اإلنسان[   بضم امليم وإسكان الالم  يحَۡت نَعِيماٗ

َ
يحَۡت َثمَّ َرأ

َ
كقراءة ﴿ِإَوَذا َرأ

فإن معناه مغاير لقراءة من قرأ ﴿َوُملحۡكاٗ َكبًِيا﴾ بفتح امليم وكرس الالم.

آالت التفسير :

ومدنيِّه  القرآن  مكيِّ  وترتيب  البديع  وعلم  البيان  وعلم  والرصف  والنحو  اللغة  هي: 
السبب،  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  بقاعدة  األخذ  مع  النزول  أسباب  ومعرفة 

ومعرفة الناسخ و املنسوخ وغري ذلك مما يعني عىل فهم كتاب اهلل فهاًم صحيحًا.

التأويل:

هو  وقيل:  املعاين،  من  حيتمله  ما  إىل  الكالم  إرجاع  وهو:  الرجوع  بمعنى  اأُلول  من 
رصف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لدليل يقرتن به، قال الذهبي: وهذا 
أحدهم:  قال  فإذا  اخلالف،  ومسائل  الفقه  أصول  يف  عليه  يتكلمون  الذي  التأويل  هو 
هذا احلديث أو هذا النص مؤول أو هو حممول عىل كذا. قال اآلخر: هذا نوع تأويل، 

ل مطاَلب بأمرين: والتأويل حيتاج إىل دليل. وعىل هذا فاملتأوِّ

1. أن يبني احتامل اللفظ للمعنى الذي محله عليه وادعى أنه املراد منه.

2. أن يبني الدليل الذي أوجب رصف اللفظ عن معناه الراجح إىل معناه املرجوح، وإال 
كان تأوياًل فاسدًا، أو تالعبًا بالنصوص )1(.

قال يف مجع اجلوامع ورشحه: » والتأويل محل الظاهر عىل املحتمل املرجوح، فإن محل عليه 
لدليل فصحيح، أو ملا يظن دلياًل يف الواقع ففاسد، أو ال ليشء، فلعٌب ال تأويل«)2(.

)1(  التفسري واملفرسون : حممد حسني الذهبي، 1/ 15 – 18 بترصف .
)2(  مجع اجلوامع للسبكي: 56/2
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الدنيا  عىل  وإقباهلم  إليهم،  اهلل  كتاب  عن  بإعراضهم  قبلنا  الكتاب  أهل  تعاىل  اهلل  فذم 
ومجعها، واشتغاهلم بغري ما أمروا به من اتباع كتاب اهلل)1(.

قال القرطبي يف تف�سريه)2(:

يتفهمونه  أي  ]حممد[   ﴾٢٤ َفالَُهآ  قحۡ
َ
أ قُلُوٍب   ٰ َعَ محۡ 

َ
أ ٱلحُۡقرحَۡءاَن  َيَتَدبَُّروَن  فََل 

َ
﴿أ تعاىل:  قال 

َفالَُهآ﴾ أي بل عىل  قحۡ
َ
ٰ قُلُوٍب أ محۡ َعَ

َ
فيعلمون ما أعد اهلل للذين مل يتولوا عن اإلسالم، ﴿أ

قلوهبم أقفال أقفلها اهلل عز وجل عليهم فهم ال يعقلون.)3(

)1( تفسري القرآن العظيم : 1/ 24 .
)2( اجلامع ألحكام القرآن 275/19.

)3( تفسري القرطبي، 275/19 .

الفرق بين التفسير والتأويل:

إىل  راجعًا  كان  ما  )التفسري  فقال:  والتأويل  التفسري  بني  الفرق  اهلل  رمحه  الذهبي  بني 
الرواية)1(، والتأويل ما كان راجعًا إىل الدراية، وذلك ألن التفسري معناه الكشف والبيان.
والكشف عن مراد اهلل تعاىل ال جُيَزم به إال إذا ورد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
نزول  الذين شهدوا  الصحابة  تفسري  قوة وضعفًا، وأعاله  ذلك  بعد  التفسري  ويتفاوت 
اهلل عليه  به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول اهلل صىل  ما أحاط  الوحي، وعلموا 

وسلم ورجعوا إليه فيام أشكل عليهم من معاين القرآن الكريم.

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد حمتمالت اللفظ بالدليل. والرتجيح يعتمد عىل 
االجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات األلفاظ ومدلوالهتا يف لغة العرب، واستعامهلا 

بحسب السياق، ومعرفة األساليب العربية، واستنباط املعاين من كل ذلك)2(.

وجوب تدبر القراآن الكرمي:

فِيهِ  لَوََجُدواْ   ِ ٱللَّ  ِ َغيحۡ ِعنِد  ِمنحۡ  َكَن  َولَوحۡ  ٱلحُۡقرحَۡءاَنۚ  َيَتَدبَُّروَن  فََل 
َ
﴿أ تعاىل:  قال 

ا٨٢﴾]النساء[  اَكثِياٗ تَِلٰفاٗ ٱخحۡ
قال ابن كثري رحمه اهلل:

من  وطلبه  ذلك،  وتفسري  اهلل،  كالم  معاين  عن  الكشف  العلامء  عىل  فالواجب 
وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱلَّ ِميَثَٰق   ُ ٱللَّ َخَذ 

َ
أ ﴿ِإَوذحۡ  تعاىل:  قال  كام  وتعليمه،  ذلك  م  وَتعلُّ مظانه، 

ا  َثَمناٗ بِهِۦ  اْ  وحۡ َتَ َوٱشحۡ ُظُهورِهِمحۡ  َوَرآَء  َفَنَبُذوهُ  ُتُمونَُهۥ  تَكحۡ َوَل  لِلنَّاِس  َلُبَّيِنُنَُّهۥ  ٱلحِۡكَتَٰب 

 

وَن ١٨٧﴾ ] آل عمران[ . َتُ ۖ فَبِئحَۡس َما يَشحۡ قَلِيلاٗ

)1( ويدخل فيه املرفوع واملوقوف واملقطوع.
)2( التفسري واملفرسون ملحمد حسني الذهبي 22/1.
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التفسير بالرأي:

هو تفسري القرآن باالجتهاد برشط علم املفرس باألدوات التي حيتاج إليها وهي:
معرفة كالم العرب ومناحيهم يف القول. .

معرفة األلفاظ العربية ووجوه دالالهتا. .

 االستعانة بالشعر اجلاهيل. .

 االستعانة بأسباب النزول ومعرفة الناسخ واملنسوخ. .

واختلفوا يف جواز تف�سري القراآن بالراأي، والراجح اأن التف�سري  بالراأي ق�سمان:

قسم جاء عىل موافقة كالم العرب ومناحيهم يف القول مع موافقة للكتاب والسنة، . ١
كالم  حيمل  وعليه  فيه  شك  ال  جائز  القسم  وهذا  التفسري،  رشوط  سائر  ومراعاة 

املجيزين للتفسري بالرأي.

العربية وال موافق للداللة الرشعية وال مستوف . ٢ الثاين غري جار عىل قوانني  القسم 
رائده  هواه  جعل  من  والسيام  الذم،  وحمط  النهي  مورد  هو  وهذا  التفسري،  رشوط 

ومذهبه قائده، وهذا الذي حيمل عليه كالم املانعني للتفسري بالرأي)١).

)1(    املرجع نفسه.

المبحث الثاني: التفسـير بالمأثور  والتفسـير بالرأي

التفسير بالمأثور :

التي يعتمد عليها  التفسري عىل اإلطالق نظرًا لألسس  التفسري باملأثور أهم أنواع  يعترب 
والتي هي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعني.

ويعرف هذا النوع من التف�سري باأنه: )ما جاء يف القرآن أو السنة أو كالم الصحابة بيانًا 
ملراد اهلل تعاىل يف كتابه( )1(

قال الذهبي: يشمل التفسري املأثور ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض 

آياته، وما نقل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضوان اهلل 
بيان وتوضيح ملراد اهلل تعاىل من نصوص  التابعني من كل ما هو  عليهم، وما نقل عن 
كتابه الكريم،  وإنام أدرجنا يف التفسري املأثور ما روي عن التابعني – وإن كان فيه خالف: 
– ألنا وجدنا كتب التفسري باملأثور كتفسري  هل هو من قبيل املأثور أو من قبيل الرأي 
ابن جرير وغريه مل تقترص عىل ذكر ما روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وما روي عن 

أصحابه، بل ضمت إىل ذلك ما نقل عن التابعني يف التفسري)2(.

)1(  مناهل العرفان يف علوم القرآن ص 12.
)2(   التفسري واملفرسون : 1 / 152.
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ِيَن  نُّواْ بَِها َوٱلَّ
َ
َمأ َيا َوٱطحۡ نحۡ ََيٰوةِ ٱدلُّ ِيَن َل يَرحُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضواْ بِٱلحۡ قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

ُهمحۡ َعنحۡ َءاَيٰتَِنا َغٰفِلُوَن ٧﴾ ]يونس[  قال احلسن: واهلل ما زينوها وال رفعوها حتى رضوا 
هبا وهم غافلون عن آيات اهلل الكونية فال يتفكرون فيها، والرشعية فال يأمترون هبا )1(. 

فهم النبي صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان اهلل عليهم للقرآن:

نزل القرآن الكريم بلغة العرب، ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عريب، وكذلك أصحابه، 
فكان صىل اهلل عليه وسلم يفهمه بمقتىض كونه نزل بلسانه، وبمقتىض كونه نبيًا يوحى إليه.

وأما الصحابة فكانوا يفهمونه انطالقًا من كونه نزل بلغتهم، وما أشكل عليهم يرجعون 
فيه إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فيبنه هلم.

العرب  أفصح  زمن  يف  عريب  بلسان  نزل  إنام  القرآن  )إن   :)2( الإتقان  يف  ال�سيوطي  قال 

البحث  بعد  هلم  يظهر  كان  فإنام  باطنه  دقائق  أما  وأحكامه،  ظواهره  يعلمون  وكانوا 
إِيَمَٰنُهم  يَلحۡبُِسٓواْ  تعاىل: ﴿َولَمحۡ  قوله  نزل  ملا  األكثر كسؤاهلم  النبي يف  والنظر مع سؤاهلم 
بُِظلحٍۡم﴾ ]األنعام 82[ فقالوا : وأينا مل يظلم نفسه ففرسه النبي صىل اهلل عليه وسلم واستدل 
عليه بقوله: )إن الرشك لظلم عظيم(، وكسؤال عائشة عن احلساب اليسري فقال: ذلك 

العرض، وكقصة عدي بن حاتم يف اخليط األبيض واألسود وغري ذلك.

وتفسري القرآن حسب وضوحه وخفائه أنواع أشار هلا ابن عباس ريض اهلل عنهام بقوله: 
من  العرب  تعرفه  وتفسري  فهمه،  يف  أحد  يعذر  ال  فتفسري   : أنحاء  أربعة  عىل  )التفسري 

لغاهتا، وتفسري يعلمه الراسخون يف العلم، وتفسري ال يعلمه إال اهلل عز وجل( )3(

)1(   تفسري ابن كثري يف نفس اآلية: 632/2 .
)2(   اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، 4 / 170، املكتبة العرصية، 1408 هـ  .

)3(   تفسري ابن كثري، 2 / 10 .

المبحث الثالث: أقوال العلماء في عدم 
اإلحاطة بمعاني القرآن الكريم 

أنزل اهلل القرآن هداية للناس وتبيانًا لكل يشء، فسارع العلامء إىل تالوته وفهمه وتفسريه 
وتأويله، فمن مقل ومستكثر ولن يستطيعوا -مهام بذلوا من جهد- اإلحاطة بمعانيه، 

فسيبقى لكل عرص وجيل حفظه من القرآن فهاًم وتفسريًا وتأوياًل.

ِيَن َءاَمُنواْ َعلَيحُۡكمحۡ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه يف قول اهلل تعاىل: ﴿َيٰٓ

﴾ ]املائدة : 105[  قال:  )مل جيئ تأويل هذه بعد،  ۚ ُتمحۡ َتَديحۡ ن َضلَّ إَِذا ٱهحۡ ۖ َل يَُضُُّكم مَّ نُفَسُكمحۡ
َ
أ

ثم قال عبد اهلل: إن اهلل أنزل القرآن حيث أنزله، فمنه آي قد مىض تأويلهن قبل أن ينزل، 
ومنه آي وقع تأويلهن عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد 
النبي صىل اهلل عليه وسلم بقليل، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن 

يوم احلساب، وذلك ما ذكر من احلساب واجلنة والنار()1( .

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  مع  متوافرون  ونحن  اآلية  هذه  نزلت  العوام:  بن  الزبري  قال 
َشِديُد   َ نَّ ٱللَّ

َ
أ لَُمٓواْ  َوٱعحۡ  ۖ ةاٗ َخآصَّ ِمنُكمحۡ  َظلَُمواْ  ِيَن  ٱلَّ تُِصيَبَّ  فِتحَۡنةاٗ لَّ  وسلم ﴿َوٱتَُّقواْ 

ٱلحۡعَِقاِب ٢٥﴾]األنفال[، فجعلنا نقول: ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أهنا تقع حني وقعت)2(.
قال ال�سدي: نزلت يف أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم اجلمل فاقتتلوا.  

البيهقي يف شعب اإليامن )املحقق(  )1(   كتاب الفتن لنعيم بن محاد رقم احلديث 38، ورواه الطربي يف تفسريه  47/9، ورواه 
238/13 حديث رقم 7146 بإسناد حسن.

)2( رواه أمحد يف مسنده : 1 / 165 – 167، بإسناد جيد.
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قد عرفناها، فام األّب؟. ثم رجَع إىل نفسه فقال: إن هذا هلو التكلف يا عمر)1(. ومثله ما 
ٰ َتَوُّٖف﴾ ]النحل:47[ ..  ُخَذُهمحۡ َعَ

حۡ
وحۡ يَأ

َ
روي من أن عمر ريض اهلل عنه كان عىل املنرب فقرأ: ﴿أ

ف عندنا التنقص، ثم أنشده: ثم سأل عن معنى التخوف، فقال له رجل من هذيل: التخوُّ

ِردًا قىَ تاِمكًا  منها  حُل  الرَّ فىَ  ــوَّ ىَ ِفُن)٢)تىَ السَّ النبعِة  ُعودىَ  فىَ  ــوَّ ىَ تىَ كام 

وما أخرجه أبو عبيدة من طريق جماهد عن ابن عباس قال: »كنت ال أدري ما ﴿فَاِطَر 
واآلخر  فطرهتا،  أنا  أحدمها:  فقال  بئر،  يف  يتخاصامن  أعرابيان  أتاين  حتى  َمَٰوِٰت﴾  ٱلسَّ

يقول: أنا ابتدأهتا«)3(.

ف«  »الَتَخوُّ »اأَلّب« ومعنى  معنى  اهلل عنه خيفى عليه  بن اخلطاب ريض  كان عمر  فإذا 
ويسأل عنهام غريه، وابن عباس - وهو ترمجان القرآن - ال يظهر له معنى »فاطر« إال بعد 
سامعها من غريه، فكيف شأن غريمها من الصحابة؟ ال شك أن كثريًا منهم كانوا يكتفون 
بّاٗا ٣١﴾ 

َ
باملعنى اإلمجايل لآلية، فيكفيهم - مثاًل - أن يعلموا من قوله تعاىل: ﴿َوَفِٰكَهةاٗ َوأ

أنه تعداد للنِعَم التي أنعم اهلل هبا عليهم، وال يلزمون أنفسهم بتفهم معنى اآلية تفصياًل 
ما دام املراد واضحًا جليًا.

ونؤكد هنا عىل ما قرره علامؤنا من أنه جيب عىل من أراد تفسري يشء من كتاب اهلل عليه 
أن يتبع اخلطوات التالية :

التفصيل حوهلا يف . ١ يرد  آية قد  إذ أن ما أمجل يف  الكريم  القرآن  البحث يف نصوص   
نصوص قرآنية أخرى.

َآ . ٢ نَزنلحۡ
َ
أن ينظر يف نصوص السنة املطهرة ، ألن السنة تكفلت ببيان آيات القرآن الكريم ﴿َوأ

ُروَن ٤٤﴾ ]النحل[. َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلحِۡهمحۡ َولََعلَُّهمحۡ َيَتَفكَّ َر ِلُبَّيِ إَِلحَۡك ٱّلِكحۡ

)1( تفسري إبن جرير يف تفسري سورة عبس 120/24 حتقيق د.عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي
)2( تفسري القرطبي 325/12 بترصف

)3( أخرجه  أبوعبيد يف غريب القرآن 473/4 وأنظر ايضًا القرطبي 340/17 حتقيق د.عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي.

إذ  القرآن مجلة وتفصياًل،  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  يفهم  أن  فقد كان طبيعيًا  ولذلك 
فَٱتَّبِعحۡ  َنُٰه 

حۡ
قََرأ فَإَِذا  َوقُرحَۡءانَُهۥ ١٧  َجحَۡعُهۥ  َعلَيحَۡنا  باحلفظ والبيان: ﴿إِنَّ  له  تعاىل  تكفل اهلل 

قُرحَۡءانَُهۥ ١٨﴾]القيامة[، كام كان طبيعيًا أن يفهم أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم القرآن 
يف مجلته، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصياًل، ومعرفة دقائق باطنه، بحيث 
ال تغيب عنهم شاردة وال واردة، فهذا غري ميسور هلم بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل 
ال بد هلم من البحث والنظر والرجوع إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام يشكل عليهم 
فهمه، وذلك ألن القرآن فيه املجمل، واملشكل، واملتشابه، وغري ذلك مما ال بد يف معرفته 

من أمور ُأخرى ُيرجع إليها. )1(

تفاوت الصحابة – رضوان اهلل عليهم – في فهم القرآن)2) :

ولو أننا رجعنا إىل عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم لوجدنا أهنم مل يكونوا يف درجة 
واحدة بالنسبة لفهم معاين القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل عىل بعضهم ما ظهر 
لبعض آخر منهم، وهذا يرجع إىل تفاوهتم يف القوة العقلية، وتفاوهتم يف معرفة ما أحاط 
بالقرآن من ظروف ومالبسات، وأكثر من هذا أهنم كانوا ال يتساوون يف معرفة املعاين 
التي ُوضعت هلا املفردات، فمن مفردات القرآن ما خفي معناه عىل بعض الصحابة، 
ة  ع أحد أن كل فرد من ُأمَّ وال َضرْي يف هذا، فإن اللغة ال حييط هبا إال معصوم، ومل يدَّ
وإن  واسع  العرب  كالم  إن  درستويه  وابن  الشافعي  وقال  لغتها.  ألفاظ  مجيع  يعرف 

العربية ال حييط هبا إال نبي)3(.

ومما يشهد هلذا الذي ذهبنا إليه، ما أخرجه أبو عبيدة يف الفضائل عن أنس ريض اهلل عنه: أن 
بّاٗا ٣١﴾ ]عبس[ فقال: هذه الفاكهة 

َ
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قرأ عىل املنرب:  ﴿َوَفِٰكَهةاٗ َوأ

)1(   التفسري واملفرسون للذهبي : 33/1 .
)2(  نفس املصدر السابق بترصف.

)3(  تاج العروس : 4 / 319  . وانظر الرسالة لإلمام الشافعي .
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المبحث الرابع: التفسير العلمي : تعريفه وضوابطه 

التفسير العلمي :

هو الكشف عن معاين اآلية أو احلديث يف ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم 
الكونية)1(.

وقيل هو: اجتهاد املفرس يف كشف الصلة بني آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات 

العلم التجرييبي عىل وجه يظهر به إعجاز للقرآن الكريم، ويدل عىل مصدره وصالحيته 
لكل زمان ومكان)2( .

ضوابط التفسير العلمي:

الأول: وجود نص يف القرآن والسنة النبوية يدل عىل ما توصلت إليه أقوى النظريات العلمية.

الثاين: توثيق ذلك من أصح املصادر العلمية.

الثالث:  حتقق التناسب بني داللة النص من كتاب اهلل عز وجل أو من سنة رسوله صىل 

اهلل عليه وسلم وبني تلك النظرية الكونية الراجحة.

ثبوت  وجه  له  العلمي  التفسري  ميدان  يف  املطهرة  السنة  من  النص  يكون  أن  الرابع: 

)صحيح أو حسن( أو ضعيفًا غري شديد الضعف.

)1(  اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ) منهج التدريس اجلامعي ( ص 30.
)2( أنظر اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تارخيه وضوابطه، تأصيل  اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص 102 وما بعدها بحث 

رقم 3 طبعة 1421هـ .

أنزل اهلل تعاىل عىل رسوله صىل اهلل . ٣ قاله الصحابة ألهنم أقرب لفهم ما  ينظر ما  أن 
عليه وسلم.

النظر فيام ورد عن أئمة التابعني يف جمال التفسري ألهنم فهموا عن صحابة رسول اهلل . ٤
صىل اهلل عليه وسلم مراد اهلل يف ذلك.

العرب من معانيها . ٥ الكريم عىل ما تعارف عليه  القرآن  ألفاظ  يعتمد دائاًم يف فهم 
زمن التنزيل )١). 

ويف هذا املجال يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :

)إن أصح الطرق يف ذلك أن يفرس القرآن بالقرآن، فام أمجـل  يف مكان فإنه قد فرس يف 
فعليك  ذلك  أعياك  فإن  آخر،  ُبسط يف موضع  فقد  مكان  اخترص يف  وما  آخر،  موضع 
بالسنة، فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له .... وحينئذ، إذا مل نجد التفسري يف القرآن وال 
يف السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن، 
واألحوال التي اختصوا هبا، وملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، 
 ... املهديني  واألئمة  الراشدين،  اخللفاء  األربعة  كاألئمة  وكرباؤهم،  علامؤهم  سيام  ال 
إذا مل جتد التفسري يف القرآن و ال يف السنة، وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثري من 

األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني، كمجاهد بن جرب . )2( 

)1(   انظر يف مقدمة تفسري البغوي 8/1، وانظر مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 330 .
)2(   جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 13 / 363 – 368 .
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رجال ونحن رجال، فلم ينفي عن نفسه خمالفة التابعني، وإنام مل يَر اخلروج عن أقوال 
الصحابة توقريًا هلم. وهذا مالك: يفتي بالشفعة يف الثامر ويقول - إثر فتياه هبا - وإنه 

لشئ ما سمعته وال بلغني أن أحدًا قاله.

 فهذا مالك مل ير القول بام مل يسمع عن أحد قال به خالفًا لإلمجاع، كام يدعي هؤالء 
فيه خالف  يعلم  ما ال  املرصية،  يقول يف رسالته  الشافعي  معنى هلم، وهذا  الذين ال 

فليس إمجاعًا)1(.

)1(  األحكام البن حزم  4 /  542.

اخلام�ض:  معرفة ما يتعلق باحلديث من سبب ورود، وهل هو خاص أو عام أو مطلق 

أو مقيد ونحو ذلك.

ال�ساد�ض: احلذر من الروايات اإلرسائيلية. 

ال�سابع: التأدب مع علامء األمة واجتناب تسفيه آرائهم بل الواجب طلب العذر هلم فيام 

بادر إىل ختطئتهم وقد صدق  تأكد لدينا من خطئهم؛ ناهيك عام كان اخلطأ فيه مع من 
املتنبي حني قال:

صحيحًا قــوالً  عائب  من  السقيموكم  الــفــهــم  ــن  م ــه  ــت وآف

منه اآلذان  ــذ  ــأخ ت ــن  ــك والفهوم)١)ول القرحية  ــدر  ق عىل 

وال خيفى أن من لوازم البحث الصرب وعدم االستعجال، ورحم اهلل القطامي حني قال:

حاجته بعض  املتأين  ــدرك  ي الزلل)٢)قد  املستعجل  مع  يكون  وقد 

الثامن: احلذر من معارضة مبدأ رشعي أو قاعدة من قواعد الدين املتفق عليها.

التا�سع: إدراك أن معاين القرآن الكريم ال يقترص فهمها عىل زمن معني ؛ وإن كان تفسري 

السلف مقدمًا يف األصل والسيام عند التعارض ما مل تكن استجدت قرائن علمية يمكن 
أن يرجح هبا أحد األقوال فيلزم املصري إليه؛ أما حني خيتلفون فللناظر أن خيتار من آرائهم 
إذا مل يكن هلم رأي يف املسألة، أما ما مل يعلم فيه رأي فاألمر فيه  ما يراه أقوى، فكيف 
أوسع يقول أبو حممد ابن حزم: ثم هذا أبو حنيفة يقول: ما جاء عن اهلل تعاىل فعىل الرأس 
عن  جاء  وما  وطاعة،  فسمعًا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  جاء  وما  والعينني، 
الصحابة ريض اهلل عنهم، خترينا من أقواهلم ومل نخرج عنهم، وما جاء عن التابعني، فهم 

)1( رشح ديوان املتنبي 171/1، الوساطة بني املتنبي وخصومه 40/1 .
)2( العقد الفريد البن عبد ربه 206/1.
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إذًا فإن علامء اإلسالم مل يغفلوا النظر عند دراستهم آليات القرآن الكريم عامة بام يف ذلك 
اآليات الكونية، بل خاضوا بحارها، بقدر ما وسعهم من العلم، وما أوتو من املعارف 

يف عرصهم )1(.

وفيما يلي نذكر بع�ض النماذج يف التف�سري العلمي للقراآن الكرمي ورجال التف�سري ابتداء 

بال�سحابي اجلليل:

أبو هريرة رضي اهلل عنه  )ت 59 هـ(

ِمُنوَن﴾ ]األنبياء:30[  أي  فََل يُؤحۡ
َ
ۚ أ ٍء َحٍّ حَۡمآءِ ُكَّ َشحۡ حيث قال يف قوله تعاىل: ﴿وََجَعلحَۡنا ِمَن ٱل

أصل كل األحياء، عن أيب هريرة أنه قال : يا نبي اهلل إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفيس، 
فأخربنا عن كل يشء، قال:  )كل يشء خلق من ماء()2(.

عبد اهلل بن عباس - رضي اهلل عنهما  )ت 68 هـ()3)

أمثلة  ومن  علميًا،  تفسريًا  الكونية  اآليات  بعض  فرسوا  الذين  الصحابة  ضمن  يعترب 
تفسريه العلمي ما ييل:

1 – تف�سريه للفتق والرتق:

ا  ۡرَض َكَنَتا َرتحۡقاٗ
َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رجاًل أتاه فسأله عن : ﴿ٱلسَّ

َنُٰهَماۖ﴾ قال: اذهب إىل ذلك الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخربين ما قال، فذهب إىل  َفَفَتقحۡ

)1(  انظر :  القرآن العظيم : حممد الصادق عرجون، ص  271، بترصف .
)2(   الدر املنثور  288/10 .

)3(  أما الطبقات األخرى كمجاهد وسعيد بن جبري وقتادة وعكرمة واحلسني، وعبد بن محيد وابن أيب حاتم وأيب الشيخ وابن املنذر 
واحلاكم والفرياين وعبد الرزاق الصنعاين وابن أيب شيبة ونحوهم فال خيفى أهنم ممن رووا عن ابن عباس فيام يأيت، ونكتفي 

بذلك حتاشيًا للتكرار.

المبحث الخامس: شواهد من التفسير العلمي 
واإلعجاز العلمي

لقد واكبت نشأة التفسري العلمي نشأة تفسري القرآن، ومن هنا نؤكد يف هذا املبحث عىل 
النصوص  الصحابة  فهم  فقد  الكريم،  القرآن  تفسري  العلمي مندرج ضمن  التفسري  أن 
من  ثمة  يكن  ومل  عرصهم،  يف  الكون  قضايا  يف  العلم  من  مبلغهم  حسب  عىل  الكونية 
مقتض للتكلف يف هذا املجال والتعمق ؛ حيث إن نصوصًا وردت يف النهي عن التعمق.

ومن ثم فقد أمرَّ الصحابة كثريًا من النصوص الكونية كام هي، وعىل حسب ما يقتضيه 
ظاهرها من معان تنسجم وتتوازى مع ما وصل إليه علمهم بظواهر الكون وأنظمته.

ابن عباس وابن مسعود وغريمها من صحابة رسول اهلل صىل  وسنرى الحقًا كيف أن 
اهلل عليه وسلم فرسوا بعض تلك النصوص بام ال يتعارض مع دالالت اللغة وال مع 

النصوص األخرى من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

وهكذا وعىل مر العصور كان علامء كل زمن يفرسون ما يقتيض البيان من تلك النصوص 
الكونية دون تعمق متكلف وال قصور يفيض للقول يف كتاب اهلل عز وجل بغري علم، 
املتاحة يف عصورهم؛ بحيث كانت  املعرفية  متوازيًا مع اإلمكانات  بل كان ذلك منهم 
اجلهود التفسريية تتناسب سعة وعمقًا مع سعة دائرة املعارف الكونية وعمقها، حتى إذا 
تفجرت مصادر املعرفة الكونية عىل النحو الذي نعايشه اليوم رأينا تلك النقلة النوعية 
يف جمال تفسري النصوص الكونية مما أفىض بالنتيجة إىل اكتشاف إعجاز من نوع خاص 

أطلق عليه اإلعجاز العلمي.
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نَّبحَۡتلِيهِ﴾ ]اإلنسان : 2[، قال: )األمشاج: ماء الرجل وماء املرأة مشج أحدمها باآلخر(، ثم 
قال: )مشج ماء الرجل بامء املرأة فخلق منهام خلقًا()1(.

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  ) 224 - 310 هـ (

ُنَِّس ١٥﴾ ]التكوير[، اختلف أهل التأويل يف اخلنس  قحِۡسُم بِٱلحۡ
ُ
يذكر عند قوله تعاىل: ﴿فََلٓ أ

اجلوار الكنس ؛ فقال بعضهم: هي النجوم الدراري اخلمسة، ختنس يف جمراها فرتجع، 
وتكنس فتسترت يف بيوهتا، كام تكنس الضباء يف املغار، والنجوم اخلمسة : هبرام، وزحل، 

وعطارد، والزهرة، واملشرتي. 

وقال: هي النجوم ختنس بالنهار، وتكنس بالليل)2(.

أبو القاسم جار اهلل محمود الزمخشري ) 467 - 538 هـ (

ٱنلََّهارِ  َعَ  حَۡل  ٱلَّ يَُكّوُِر   ۖ َّقِ بِٱلحۡ ۡرَض 
َ َوٱلحۡ َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ﴿َخلََق  تعاىل:  لقوله  تفسريه  عند 

َل ُهَو ٱلحَۡعزِيُز 
َ
ۗ أ َسمىًّ َجٖل مُّ

َ
ٞ َيحۡرِي ِل َس َوٱلحَۡقَمَرُۖكّ محۡ َر ٱلشَّ حِۡلۖ وََسخَّ َوُيَكّوُِر ٱنلََّهاَر َعَ ٱلَّ

ُٰر ٥ ﴾ ]الزمر[  ٱلحَۡغفَّ
اآلخر،  عىل  امللوين  من  واحد  كل  وتكوير  واألرض،  السموات  بخلق  دل  )ثم  يقول: 

وتسخري النريين، وجرهيام ألجل مسمى، وبث الناس عىل كثرة عددهم من نفس واحدة، 
وخلق األنعام عىل أنه واحد ال يشارك، قهار ال يغالب . والتكوير : اللف واليل، يقال 
: كار العاممة عىل رأسه وكورها، وفيه أوجه، منها : أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا 
ويغشى مكانه هذا، وإذا غيش مكانه فكأنام ألبسه ولف عليه كام يلف اللباس عىل الالبس. 

)1(  تفسري جماهد، 2 / 711، 712، املنشورات العلمية ، بريوت .
)2(  تفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، 24 / 152 .

ال  رتقًا  األرض  وكانت  متطر،  ال  رتقًا  الساموات  كانت  نعم:  قال:  فسأله،  عباس  ابن 
الرجل  بالنبات، فرجع  باملطر، وفتق هذه  فتق هذه  أهاًل  فلام خلق اهلل لألرض  تنبت، 
إىل ابن عمر فأخربه، فقال ابن عمر: اآلن علمت أن ابن عباس قد أويت يف القرآن علاًم، 

صدق ابن عباس هكذا كانت )1(.

َنُٰهَماۖ﴾، قال : ملتصقتني)2(. ا َفَفَتقحۡ وعن ابن عباس يف قوله: ﴿َكَنَتا َرتحۡقاٗ

2 – تف�سريه للدحو :

عن ابن عباس أن رجاًل قال له : آيتان يف كتاب اهلل ختالف إحدامها األخرى فقال: إنام 
 ﴾ ِ يَوحَۡميحۡ ِف  ۡرَض 

َ ٱلحۡ َخلََق  ِي  بِٱلَّ ُفُروَن  َلَكحۡ ئِنَُّكمحۡ 
َ
أ ﴿قُلحۡ  اقرأ  رأيك  قبل  من  أتيت 

ۡرَض 
َ َمآءِ َوِهَ ُدَخاٞن﴾]فصلت:11[، وقوله: ﴿َوٱلحۡ َتَوىٰٓ إَِل ٱلسَّ ]فصلت:9[  حتى بلغ ﴿ُثمَّ ٱسحۡ

َد َذٰلَِك َدَحىَٰهآ ٣٠﴾]النازعات[ قال: خلق األرض قبل أن خيلق السامء ثم خلق السامء ثم  َبعحۡ
دحا بعد ما خلق السامء، وإنام قوله : دحاها بسطها)3(.

3 -  تف�سريه للعمد :

َمَٰوِٰت   أخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل: ﴿َرَفَع ٱلسَّ
َنَهاۖ﴾ ]الرعد:2[  قال: وما يدريك لعلها بعمد ال ترونه )4(. ِ َعَمٖد تََروحۡ بَِغيحۡ

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي  ) 21 - 104هـ(

َشاٖج  محۡ
َ
أ َفٍة  نُّطحۡ ِمن  نَسَٰن  ِ

ٱلحۡ َنا  َخلَقحۡ ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  عند  تفسريه  يف  جماهد  ذكر  وقد 

)1(  أخرجه ابن املنذر، وابن أيب حاتم، وأبو نعيم يف » احللية » من طريق عبداهلل بن دينار .
)2(  أخرجه ابن جرير  255/16 .

)3(  أصله يف صحيح البخاري، انظر فتح الباري 8 / 555 – 556 يف تفسري سورة فصلت .
)4(  الدر املنثور 4 / 600 .
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جالل الدين السيوطي  )  ت  911 هـ  (

ا﴾ ]الفرقان:67[، حيث قال : أما الطب فمداره عىل  َ َذٰلَِك قََواماٗ تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ َوَكَن َبيحۡ
حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنام باعتدال املزاج بتفاعل الكيفيات املتضادة، 

ا﴾ )1(. َ َذٰلَِك قََواماٗ وقد مجع ذلك يف آية واحدة وهي قوله تعاىل: ﴿َوَكَن َبيحۡ

أبو الفضل شهاب الدين محمود األلوسي البغدادي  ) ت  1270هـ )

ا ١٢﴾ ]النبأ[  أي سبع سموات قوية  ا ِشَداداٗ تفسريه يف قوله تعاىل: ﴿َوَبنَيحَۡنا فَوحۡقَُكمحۡ َسبحۡعاٗ
اخللق حمكمة ال يسقط منها ما يمنعهم املعاش. والتعبري عن خلقها بالبناء لإلشارة إىل 
تشبيهها بالقباب املبنية عىل سكنتها، وفيه أن السامء خيمية ال سطح مستو، ويف اآلثار ما 
يشهد له وال يأباه جعلها سقفًا يف آية أخرى،وقد صح يف العرش ما يشهد بخيميته أيضًا 
والفالسفة السالفون عىل استدارهتا، ويطلقون عليها اسم الفلك، واستدلوا عىل ذلك 
حسب أصوهلم بعد االستدالل عىل استدارة السطح الظاهر من األرض وال يكاد يتم 

هلم دليل عليه.

وحتدب السامء يف العرض مشابه لتحدب األرض فيه لكن هذا التشابه موجود يف كل 
بأرسه  السامء  الطول، فسطح  العرض، وكذا يف كل خط من خطوط  خط من خطوط 
ًا، فكذا سطح السامء املوازي  مواز لسطح الظاهر من األرض، وهذا السطح مستدير ِحسَّ
بينها يف األماكن  نوا مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما  له وأيضًا أصحاب األرصاد دوَّ
املختلفة يف وقت واحد كام يف أنصاف هنار تلك األماكن مثاًل متساوية، وهذا يدل عىل 
أبعادها عن مركز  لتساوي  املستلزم  الكواكب عن مناظر األبصار  أبعاد مراكز  تساوي 

العامل الستدارة األرض املستلزم لكون السامء كروية .)2(

)1(  اإلتقان يف علوم القرآن:  2 / 440 .
)2(  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللويس، 9/30 .

ومنها أن كل واحد منهام يغيِّب اآلخر إذا طرأ عليه، فشبه يف تغييبه إياه بيشء ظاهر لف 
عليه ما غيبه من مطامح األبصار. ومنها : أن هذا يكر عىل هذا كرورًا متتابعًا، فشبه ذلك 
َل ُهَو ٱلحَۡعزِيُز﴾  الغالب القادر عىل عقاب 

َ
بتتابع أكوار العاممة بعضها عىل أثر بعض ﴿أ

ُٰر﴾ لذنوب التائبني ( )1(. املرصين ﴿ٱلحَۡغفَّ

أبو الفداء إسماعيل ابن كثير  ) 701 – 774 هـ  (

﴾ ]األنبياء[  أي جبااًل  ن تَِميَد بِِهمحۡ
َ
ۡرِض َرَوِٰسَ أ

َ عند تفسريه لقول اهلل تعاىل: َ﴿َجَعلحَۡنا ِف ٱلحۡ
لها لئال متيد بالناس أي تضطرب وتتحرك فال حيصل هلم  رها وثقَّ أرسى األرض هبا وقرَّ
قرار عليها ألهنا غامرة يف املاء إال مقدار الربع فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها 
ن تَِميَد 

َ
السامء، وما فيها من اآليات الباهرات واحلكم والدالالت، وهلذا قال تعاىل: ﴿أ

﴾  أي لئال متيد هبم)2(. بِِهمحۡ

ابن حجر العسقالني )  773 –  852 هـ  (

ابن حجر العسقالين الذي عاش يف هذه املدة يقول: )وزعم كثري من أهل الترشيح أن 
مني الرجل ال أثر له يف الولد إال يف عقده، وأنه إنام يتكون من دم احليض، وأحاديث 

الباب تبطل ذلك()3(.

إدراك هذه احلقيقة بواسطتها، لكن  ليتمكن من  ابن حجر   وليس ثمة وسائل يف عهد 
العلامء باللغة وأصحاب األفهام الدقيقة يفهمون النصوص عىل حقائقها قبل الكشوف 

العلمية يف وقت كانت اخلرافة هي املسيطرة عىل أوروبا.

)1(  حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهلل الزخمرشي، 4/ 108، 109 .
)2(  تفسري ابن كثري  284/3 .

)3(  فتح الباري : ابن حجر العسقالين  11 / 489 يف باب القدر .
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يف القرن ال�ساد�ض :

أبو القاسم جار اهلل حممود الزخمرشي    ت ٥٣8 هـ. ١

يف القرن ال�سابع :

حممد أمحد القرطبي       ت ٦٧١هـ. ١
الفخر الرازي                 ت ٦0٦هـ. ٢
ابن أيب الفضل املريس   ت ٦٥٥هـ. ٣

يف القرن الثــامن :

إسامعيل بن كثري  ت ٧٧٤هـ. ١
النيســابوري   ت ٧٢8هـ. ٢
البيضـــــاوي  ت ٧9١هـ. ٣
بدر الدين الزركشـي  ت ٧9٤هـ. ٤

يف القرن التـا�سع :

ابن حجر العسقالين    ت 8٥٢هـ. ١

يف القـرن العا�سر :

جالل الدين السيوطي    ت 9١١هـ. ١

يف القرن الثاين ع�سر: 

إسامعيل حقي الربوسوي     ت ١١٣٧هـ. ١

يف القرن الثالث ع�سر :

حممود شكري األلوسـي      ت ١٢٧0هـ. ١

يف القـرن الـرابع ع�سـر :

حممد مجال الدين القاسمي   ت ١٣٣٢هـ. ١

قائمة بأسماء بعض علماء التفسير العلمي واإلعجاز العلمي 
رحمهم اهلل تعالى

يف القرن الأول :

عبد اهلل بن عباس       ت ٦8هـ. ١
سعيد بن جبري            ت 9٥هـ. ٢

يف القرن الثاين :

جماهد بن جرب املخزومي       ت ١0١هـ. ١
عكرمة موىل ابن عباس         ت ١0٧هـ. ٢
احلسن البرصي                     ت ١١0هـ. ٣
قتـــادة                                  ت بعد ١١0هـ. ٤

يف القرن الثالث :

عبد الرزاق الصنعاين            ت ٢١١هـ. ١
ابن أيب شيبة                          ت ٢٣٥هـ. ٢
عبد بن محيد                          ت ٢٤9هـ. ٣

يف القرن الرابع :

الفريايب جعفر بن حممد           ت ٣0١هـ. ١
ابن جرير الطربي                     ت ٣١0هـ. ٢
ابـن املنـذر                               ت ٣١8هـ. ٣
ابن أيب حـاتم                          ت ٣٢٧هـ. ٤
أبو الشيخ األصفهاين             ت ٣٦9هـ. ٥

يف القرن اخلام�ض :

أبو عبد اهلل احلـاكم                ت ٤0٥هـ. ١
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حممد مجال الدين القاسمي  )1283 - 1332هـ( ) 1866- 1914م( .

عناية اهلل املشـرقي   1253هـ - 1337هـ .

أمحد خمتار باشا الغازي الرتكي   1837 – 1919م .

مصطفى صادق الرافعي  1291هـ - 1356هـ/ 1881م -  1937م .

بديع الزمان سعيد النوريس  1293هـ-1379هـ / 1876م – 1960م .

عبد العزيز إسامعيل باشا   1306هـ - 1361هـ                         .

حممد إقبال الكشمريي 1876م – 1938م .

السيد حممد رشيد رضا   1282هـ - 1354هـ/ 1865م – 1935م .

عبد احلميد بن باديس   1305هـ - 1359هـ .

حمب الدين اخلطيب   1330هـ - 1389هـ/ 1886م – 1969م .

وحيد الدين خان   1386هـ، 1966م .

عبد الرزاق نوفل   1336هـ - 1404هـ/ 1917م – 1984 م .

حممد سعيد العريان   1323هـ - 1384هـ/ 1905م – 1964م .

سيد قطب إبراهيم   1324هـ - 1387هـ/ 1906 م – 1966م  .

حممد الغزايل السقا   1335هـ - 1416هـ/ 1917م – 1996م  .

أمحد حممد صديق الغامري    ...-1380هـ / ...-1960م .

حممد الصادق عرجون   1321-1400هـ/1903-1980م .

حممد متويل الشعراوي   1911-1998م .

حممد املطيعي مفتي مرص    ت  ١9٣٥ م . ٢
عبد احلميد بن باديس         ت ١9٤0م. ٣
أمحد مصطفى املـراغي       ت ١٣٧١هـ - ١9٤٥م. ٤
عبد الرمحن الكواكبي        ت ١٣٢0 هـ. ٥
طنطـاوي جـوهـري          ت ١9٤0م.. ٦
ســيـد قـطب                    ت  ١٣8٧هـ - ١9٦٦م.. ٧
حممد األمني الشنقيطي      ت  ١٣9٣ هـ.. 8
حممد الطاهر ابن عاشور    ت  ١٣9٣هـ.. 9

حممد حسني الذهبي.. ١0

يف القرن اخلام�ض ع�سر :

الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني  ت ١٤٢١ هـ.. ١

تاريخ اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة:

لو أن الوسائل البرشية التي كشفت سبق املسلمني للحقائق العلمية وجدت يف أيام النبي 
صىل اهلل عليه وسلم ملا كان هناك إعجاز علمي لكن تلك االكتشافات تأخرت ومل حتدث 
إال بعد قرون من البعثة النبوية الرشيفة، لذا ال بد من توضيح املسألة بذكر بعض أسامء 

رجال اإلعجاز العلمي قبل إطالق هذا املصطلح عىل النحو التايل:

 أبو حامد الغزايل   ت  505هـ . .

 فخـر الـدين الـرازي 544 – 606هـ .

 داوود األنطاكـي 1008هـ .
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الفخر الرازي  ) 544 – 606 هـ ( )1)

بتمهيد  ُسِطَحتحۡ ٢٠﴾]الغاشية[، سطحًا  َكيحَۡف  ۡرِض 
َ ٱلحۡ تعاىل: ﴿ِإَوَل  قوله  تفسري  قال يف 

ليست  األرض  أن  عىل  هبذا  استدل  من  الناس  ومن  عليها،  للمتقلب  مهاد  يف  وتوطئة 
بكرة، وهو ضعيف ألن الكرة يف غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح، ويف قوله 
تعاىل: ﴿َوٱنلََّهارِ إَِذا َجلَّىَٰها ٣﴾ ]الشمس[، معنى التجلية اإلظهار، والكشف والضمري يف 

جالها إىل ماذا يعود؟ فيه وجهان:

نور  عن  عبارة  النهار  ألن  وذلك  الشمس،  إىل  عائد  أنه  الزجاج  قول  وهو  أحدمها: 
الشمس، فكلام كان النهار أجىل ظهورًا كانت الشمس أجىل ظهورًا، ألن قوة األثر وكامله 

تدل عىل قوة املؤثر، فكأن النهار يربز الشمس ويظهرها.

ِر  الثاين: وهو قول اجلمهور – أنه عائد إىل الظلمة، أو إىل الدنيا، أو إىل األرض، وإن مل جَيْ
هلا ِذْكر، يقولون : أصبحت باردة يريدون الغداة، وأرسلت يريدون السامء.

َشىَٰها ٤﴾ ]الشمس[، يعني يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءها،  حِۡل إَِذا َيغحۡ وقوله تعاىل: ﴿َوٱلَّ
وهذه اآلية تقوي القول األول يف اآلية التي قبلها من وجهني:

 ) الأول ( أنه ملا جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار جيليها، 

عىل ضد ما ذكر يف الليل.

القفال:  قال  للشمس،  ههنا  إىل  السورة  أول  من  الفواصل  الضمري يف  أن  والثاين (   (  

وهذه األقسام األربعة ليست إال بالشمس يف احلقيقة لكن بحسب أوصاف أربعة.

  أوهلا : الضوء احلاصل منها عند ارتفاع النهار، وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه انتشار 
احليوان واضطراب الناس للمعاش.

)1(  اإلمام حممد الرازي فخر الدين بن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر بخطيب الري.

مراحل اإلعجاز العلمي:

أما اإلعجاز العلمي فإن حماوالت الكتابة فيه بدأت – حسب ما اطلعنا عليه – أيام أيب 
حامد الغزايل يف هناية القرن اخلامس اهلجري ثم تلت تلك املحاوالت حماوالت أخرى 
الذهبي  الرابع عرش وهو العرص  فالثالث عرش ثم  السادس والسابع فالعارش  القرن  يف 

لإلعجاز العلمي.

 ونحن اليوم يف القرن اخلامس عرش والتواصل قائم بني الباحثني عرب مؤسسات أنشئت 
يف هناية القرن املايض أمهها اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

البحوث  سلسلة  تتبعنا  أنا  ولو   (  :  – اهلل  رمحه   – الذهبي  حسني  حممد  الدكتور  يقول 
التفسريية للقرآن الكريم لوجدنا أن هذه النزعة – نزعة التفسري العلمي – متتد من عهد 
عن  عبارة  األمر  أول  يف  كانت  أهنا  ولوجدنا  هذا،  يومنا  إىل  العباسية  العلمية  النهضة 
حماوالت يقصد منها التوفيق بني القرآن الكريم، وما جد من العلوم ثم وجدت الفكرة 

مركزة ورصحية عىل لسان الغزايل وابن العريب واملريس والسيوطي.

الرازي  الفخر  قد طبقت علميًا وظهرت يف مثل حماوالت  الفكرة  أيضًا هذه  ولوجدنا 
ضمن تفسريه للقرآن الكريم)1(.

وفيما يلي نذكر مناذج واأمثلة من الإعجاز العلمي التي اأثرت على بع�ض العلماء واملف�سرين:

)1(  التفسري واملفرسون : 484/2 .
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ُثمَّ َجَعلحَۡنُٰه  ّمِن ِطٖي ١٢  ُسَلٰلَةٖ  نَسَٰن ِمن  ِ
َنا ٱلحۡ أما اآلية فهي قوله تعاىل: ﴿َولََقدحۡ َخلَقحۡ

َنا  فََخلَقحۡ َغةاٗ  ُمضحۡ ٱلحَۡعلََقَة  َنا  فََخلَقحۡ َعلََقةاٗ  َفَة  ٱنلُّطحۡ َنا  َخلَقحۡ ُثمَّ   ١٣ ِكٖي  مَّ قََرارٖ  ِف  َفةاٗ  ُنطحۡ
َسُن  ححۡ

َ
أ  ُ ٱللَّ َفَتَباَرَك  َءاَخَرۚ  َخلحًۡقا  َنُٰه 

حۡ
نَشأ

َ
أ ُثمَّ  ا  َلحۡماٗ ٱلحۡعَِظَٰم  نَا  فََكَسوحۡ ا  ِعَظٰماٗ َغَة  حُۡمضحۡ ٱل

ٱلحَۡخٰلِقَِي١٤﴾]املؤمنون[.
لعدم  إجيادًا واخرتاعًا،  يعني  نَسَٰن﴾  ِ

ٱلحۡ َنا  َخلَقحۡ قائل: ﴿َولََقدحۡ  قال جل من  والتف�سري : 

بعد  األصلية  الكيفيات  من  املختارة  اخلالصة  هي  ُسَلٰلَةٖ﴾  ﴿ِمن  األصلية  املادة  سبق 
إما  باسمه  القوى والصور، والتنويه  امتزاج  بعد  منها  الثاين مما ركب  بالتفعل  االمتزاج 
وكرس  وانقالبه  الطني  حتجر  يف  األقوى  السبب  ألنه  أو  احلسية،  والرطوبات  للصورة 
سورة احلرارة وإحياء النبات واحليوان اللذين مها الغذاء الكائنة عنه النطف، وهذا املاء 
هو املرتبة األوىل والطور األول، وقوله ﴿ِمن ُسَلٰلَةٖ﴾ يشري إىل أن املواليد كلها أصول 
والتخليص  باإلنضاج  نطفة  جعله  ثم  لطباعها،  اجلامع  بالذات  املقصود  وأنه  لإلنسان 
﴾ حتقيق ملا صار إليه املاء  َفةاٗ الصادر عن القوى املعدة لذلك، ففي قوله ﴿ُثمَّ َجَعلحَۡنُٰه ُنطحۡ

من خلع الصور البعيدة، والضمري إما للامء حقيقة أو لإلنسان املجاز األوىل.

ِكٖي﴾ يعني الرحم)1(، وهذا هو الطور الثاين، ثم قال مشريًا إىل الطور  وقوله ﴿ِف قََرارٖ مَّ
باللزوجة  والتخلق  للتمدد  قاباًل  دمًا  صريناها  أي   ﴾ َعلََقةاٗ َفَة  ٱنلُّطحۡ َنا  َخلَقحۡ ﴿ُثمَّ  الثالث: 
والتامسك، وملا كان بني هذه املراتب من املهلة والبعد ما سنقرره، عطفها بُِثمَّ املقتضية للمهلة.

تكوين  علامء  إليه  انتهى  ما  عىل  اآلية  هذه  ألفاظ  عرضت  لو  وأنت  الرافعي:  قال 

كأن  علومهم،  دقائق  فيها  لرأيت  النفسية،  الوراثة  وعلامء  الترشيح  وعلامء  األجنة 

)1(  يف وصف القرار بأنه )مكني( إعجاز يفهمه األطباء والذين درسوا الترشيح، فقد ثبت أن الرحم جمهز يف تكوينه ويف خصائصه 
بام يمكن أشد التمكني للنطفة األمشاج التي تشكلت نتيجة اللقاح ؛ ففيه خمابئ هلا عجيبة خلقت لذلك خلقًا، ثم مواد منفرزة 

لوقايتها وحفظ احلياة عليها والدفاع عنها أن تقتلها املواد احلامضة ولذلك كله جتده يف ترشيح كلمة )مكني(.

النهار.  بمجيء  وبروزها  طلوعها  تكامل  ومنها  عنها،  الضوء  وأخذه  هلا  القمر  تلو  ومنها   
ومنها وجود خالف ذلك بمجيء الليل، ومن تأمل قلياًل يف عظمة الشمس ثم شاهد 
األجزاء  من  والرتكيب  املتناهي،  املقدار  من  واملخلوقية  املصنوعية  أثر  فيها  عقله  بعني 

انتقل منه إىل عظمة خالقها، فسبحانه ما أعظم شأنه)1(.

داوود بن عمر األنطاكي  )950- 1008هـ / 1523م-1600م( )2) 

وهو من السابقني إىل إظهار اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة يف علم األجنة، وال أدل عىل 
ذلك مما ذكره مصطفى صادق الرافعي – رمحه اهلل – حيث يقول: » وقد رأينا أن نسوق 
هنا تفسري آية من القرآن الكريم... أصبناه يف بعض كتب احلكيم العالمة داود األنطاكي 

...، فتح عليه به وهو يف أضعف األزمنة وأشدها انحطاطًا وفقرًا من الوسائل العلمية.

علم  من  قلياًل  وال  كثريًا  يعرفون  ال  قوم  يف  أمي  نبي  عىل  أنزلت  اآلية  أن  تنس  وال 
أهنا يف  الصورة، مع  ثم إعجاز يف  املعنى،  ففيها إعجاز يف  التكوين،  أو علم  الترشيح 
غرضها وسياقها مظنة أن ال يكون فيها من ذلك يشء، إذ هي عبارة علمية ترسد رسدًا 
عىل التقرير واحلكاية هذا مما يسمو بإعجازها سموًا عىل حدة، فإنه يضع فوق البالغة 

ما تكون البالغة يف العادة والطبيعة فوقه)3(.

وكل ما هذه سبيله من اآليات العلمية يف القرآن الكريم فأنت البد واجد فيه من قوة 
املعاين أكثر مما يف العقل العريب من قوة الفهم وقوة التعبري، لتكون قوة الداللة فيه يوم 

تتهيأ لألمم وسائلها العلمية دلياًل من أقوى أدلة اإلعجاز.

)1( التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي 173/31، ط 1، دار الكتب العلمية.
)2(  هو رئيس األطباء، حافظ القرآن، الفلكي الطبيعي الريايض، صاحب تذكرة أويل األلباب يف الطب واحلكمة، وغاية املحتاج يف 
علم العالج، وشارح األذهان يف إصالح األبدان، والنزهة املبهجة يف العقد والنفوس، وغاية املرام يف حترير املنطق والكالم، 

وكتاب تزيني األسواق. انظر األعالم: 333/2.
)3(   ويف هذا ما يدل عىل سبق الرافعي أيضًا لإلعجاز العلمي.
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ونسقى  نرشبه  الذي  العذب  املاء  أن  الآيتني:  ومقت�سى   ،]21: ]الزمر  ۡرِض﴾ 
َ ٱلحۡ

به األرض – سواء كان من الينابيع أو من األهنار – هو من األمطار الناشئة 
من السحاب، ومن أين يأيت السحاب؟ هو بخار من بحار هذه األرض! أي: 
َمآَءَها  ِمنحَۡها  َرَج  خحۡ

َ
﴿أ تعاىل:  قوله  عني  وهو  األرض،  من  هو  السحاب  أن 

َوَمرحَۡعىَٰها﴾ ]النازعات : 31[، أي : أن املاء مجيعه أصله من األرض، وإن شوهد أنه 
ينزل من السحاب .. ! فهذه كلها آيات بينات، ومعجزات باهرات، دالة عىل 

صدق النبي صىل اهلل عليه وسلم، وصحة القرآن. )1(

عناية اهلل المشرقي  

روى وحيد الدين يف كتابه الشهري )اإلسالم يتحدى( واقعة رواها له العامل اهلندي عناية 
اهلل املرشقي)2(.

قال يف روايته: »كان ذلك يوم أحد، من أيام سنة 1909 م وكانت السامء متطر بغزارة، 
وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما، فإذا يب أرى الفلكي املشهور السري "جيمس جينز" – 
األستاذ بجامعة كمربدج – ذاهبًا إىل الكنيسة، واإلنجيل والشمسية حتت إبطه، فدنوت 
منه، وسلمت عليه فلم يرد عيل، فسملت عليه مرة أخرى، فسألني : » ماذا تريد مني ؟« 

فقلت له : »أمرين، يا سيدي« ! 

األول: هو أن شمسيتك حتت إبطك رغم شدة املطر ! »فابتسم السيد جيمس وفتح 
ذائع  يدفع رجاًل  الذي  ما   : فهو  اآلخر  األمر  »وأما    : له  فقلت  الفور،  شمسيته عىل 

)1(  تفسري القاسمي املسمى )حماسن التأويل(، حممد مجال الدين القاسمي،  1/ 335، 336.
)2( هو من كبار علامء اهلند شهرة يف بالده وبالد العرب الكتشافاته العديدة وأفكاره اجلديدة فهو أول من عرض فكرة القنبلة الذرية 

غري أنه ترك امليدان العلمي وخاض غامر السياسة وكان يتمتع بشهرة كبرية لربوزه يف علم الطبيعية والرياضيات.

هذه األلفاظ إنام خرجت من هذه العلوم نفسها، وكأن كل علم وضع يف اآلية كلمته 
الصادقة، فال متلك بعد هذا أن جتد ختام اآلية إال ما ختمت هي به من هذا التسبيح 

العظيم  فتبارك اهلل )1(.

محمد جمال الدين القاسمي  ) 1283هـ - 1332هـ (

لقد احتوى تفسريه )حماسن التأويل( أمثلة عديدة من تفسري النصوص الكونية نشري إىل 
مثالني منها:

كرة  . يسموهنا  جموفة  كرة  يف  مركوزة  الثوابت  مجيع  أن  يعتقدون  القدماء  كان 
تقدم،  كام  الكواكب  تتحرك  الكرة  هذه  وبحركة  الثوابت،  فلك  أو  الثوابت 
ومعنى ذلك : أن الكواكب ال حركة هلا بذاهتا، وأن فلك مجيع الثوابت واحد 
فيه  جيري  فلكًا  كوكب  لكل  فإن  ذلك،  خالف  واحلقيقة  صلب،  جسم  وأنه 
وحده، وكل كوكب يتحرك بذاته ال بحركة غريه، والكواكب مجيعًا سابحة يف 
الفضاء، أو بعبارة أصح يف األثري – مادة العامل األصلية – غري مركوزة يف يشء 
مما يتومهون، وهبذه احلقائق جاء الكتاب احلكيم والناس يف الظلامت واألوهام 

َبُحوَن ٣٣﴾  ]األنبياء :33 [ ٞ ِف فَلَٖك يَسحۡ يتخبطون. قال تعاىل: ﴿ُكّ

يف  . وهلم  املطر،  ماء  يأيت  أين  من  يدرون  ال  األزمان  سالف  يف  الناس  كان 
وخرافات..  سخافات  يشء  كل  يف  هلم  كانت  كام  عجيبة،  أوهام  السحاب 
 َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ تََر  لَمحۡ 

َ
﴿أ فقال:  واخلطأ  اجلهل  عن  تنزه  الرشيف  القرآن  ولكن 

ِمنحۡ  َيحُۡرُج  َق  حَۡودحۡ ٱل َفَتَى  ا  ُرَكماٗ َيحَۡعلُُهۥ  ُثمَّ  بَيحَۡنُهۥ  يَُؤّلُِف  ُثمَّ  َسَحاباٗا  يُزحِۡج 

 

ِف  يََنٰبِيَع  فََسلََكُهۥ  َمآءاٗ  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزَل 
َ
﴿أ وقال:    ،]43: ]النور  ِخَلٰلِهِۦ﴾ 

)1(  إعجاز القرآن والبالغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي، ص 138.
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استمرت  ومشاهدة  دراسة  بعد  عنه  كشفت  الذي  األمر  إنه   ! جدًا  وعجيب  وغريب، 
مخسني سنة، ومن أنبأ حممدًا به ؟ هل هذه اآلية موجودة يف القرآن حقيقة؟ لو كان األمر 

كذلك، فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند اهلل«.

أن يكشف عن  يمكنه  أميًا، وال  كان حممد  »لقد  قائاًل:  السري مجيس جينز  ويستطرد 
الذي أخربه هبذا الرس .. مدهش .. ! وغريب،  بنفسه، ولكن » اهلل « هو  هذا الرس 

وعجيب جدًا«)1(.

أحمد مختار باشا الغازي  التركي  ) 1256 – 1337 هـ - 1837 – 1919 م( )2) 

التاسع  القرن  من  األخري  الربع  يف  صنفه  الذي  القرآن«  »رسائر  مصنفاته:  أمجل  ومن 
عرش، وكان يفكر يف هذا الكتاب )25( عامًا،  قال الرافعى -رمحه اهلل-: الغازي أمحد 
القرآن  فإذا هي يف  الطبيعة والفلك،  العلم احلديث يف  إليه  انتهى  بآخر ما  خمتار فرسها 
منطبق السامء عن نفسها، ال يتكذب، وال يزيغ وال يلتوي، وإذا هي تثبت أن هذا الكتاب 
الكريم سبق العقل اإلنساين وخمرتعاته بثالثة عرش قرنًا إىل زمننا، وما ذاك إال فصل من 

الدهر، وستعقبه فصول بعد فصول.

العقل  حدود  آخر  من  حدودًا  وتقدمه  زمنًا  تتومهه  ما  سبقه  املجيد  للقرآن  ثبت  فإذا 
اإلنساين، عىل حني أنه أنزل يف حدود غريها بعيدة ضعيفة ال علم فيها وال آالت علم 
معنى  يف  حتولت  األزل  من  مجلة  الكتاب  هذا  أن  عىل  برهانًا  وحده  بذلك  – فحسبك 

ومنطق، وجاءت لغرض وغاية وال مست الناس لتكون فيهم سببًا لرسوخ اإليامن .

)1(   اإلسالم يتحدى، وحيد الدين خان، ط9، 1405 ص 153
)2(  أحد كبار القادة العثامنني كان مندوبًا عىل احلجاز واليمن وألبانيا ومرص، وعضوًا يف جملس األعيان 1908م وصدرًا أعظم 
1913م ولقب الغازي يف حربه مع الروس، وكان جييد العربية بيد أنه كتب جل مصنفاته بالرتكية ليرتمجها غريه، كشفيق يكن 

وحمب الدين اخلطيب.

الصيت يف العامل – مثلك – أن يتوجه إىل الكنيسة ؟ « وأمام هذا السؤال توقف السري، 
ثم قال: »عليك اليوم أن تأخذ شاي املساء عندي«. وعندما وصلت إىل داره يف املساء 
خرجت »ليدي جيمس« يف متام الساعة الرابعة، بالضبط، وأخربتني أن السريجيمس 
ينتظرين. وعندما دخلت عليه يف غرفته، وجدت أمامه منضدة صغرية موضوعة عليها 
أدوات الشاي وكان الربوفيسور منهمكًا يف أفكاره، وعندما شعر بوجودي، سألني: 
يلقى حمارضة عن تكوين األجرام  بدأ  ينتظر ردي،  أن  »ماذا كان سؤالك ؟«، ودون 
ومداراهتا  وطرقها،  الالمتناهية،  وفواصلها  وأبعادها  املدهش،  ونظامها  الساموية 
بقلبي هيتز هبيبة اهلل وجالله،  إنني شعرت  املذهلة، حتى  أنوارها  وجاذبيتها وطوفان 
ويداه  عينيه،  من  تنهمر  والدموع  قائاًم،  رأسه  شعر  فوجدت  جيمس(  )السري  وأما 
ترتعدان من خشية اهلل، وتوقف فجأة، ثم بدأ يقول: »يا عناية اهلل ! عندما ألقي نظرة 
اهلل  أمام  أركع  يرتعش من اجلالل اإلهلي، وعندما  يبدأ وجودي  اهلل  عىل روائع خلق 
وأقول له : »إنك عظيم ! « أجد أن كل جزء من كياين يؤيدين يف هذا الدعاء، وأشعر 
بسكون وسعادة عظيمني، وأحس بسعادة تفوق سعادة اآلخرين ألف مرة، أفهمت؟، 

يا عناية اهلل خان، ملاذا أذهب إىل  الكنيسة؟«.

ويضيف العالمة عناية اهلل قائاًل : لقد أحدثت هذه املحارضة طوفانًا يف عقيل، وقلت له : 
» يا سيدي لقد تأثرت جدًا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها يل، وتذكرت هبذه املناسبة 
آية من آي كتايب املقدس، فلو سمحتم يل، بقراءهتا عليكم  فهز رأسه قائاًل : »بكل رسور« 
وََغَرابِيُب  لحَۡوُٰنَها 

َ
أ حَۡتلٌِف  مُّ وَُححۡٞر  بِيٞض  ُجَدُدۢ  َباِل  ِ

ٱلحۡ التالية: ﴿َوِمَن  فقرأت عليه اآلية 
ِمنحۡ   َ ٱللَّ َيحَۡش  إِنََّما  َكَذٰلَِكۗ  لحَۡوٰنُُهۥ 

َ
أ ُمحَۡتلٌِف  نحَۡعِٰم 

َ َوٱلحۡ َوآّبِ  َوٱدلَّ ٱنلَّاِس  َوِمَن   ٢٧ ُسودٞ 
َ َعزِيٌز َغُفوٌر ٢٨﴾ ]فاطر[. ْۗ إِنَّ ٱللَّ ُؤا ِعَبادِهِ ٱلحُۡعلََمٰٓ

فرصخ السري جيمس قائاًل : »ماذا قلت ؟ - إنام خيشى اهلل من عباده العلامء ؟ ! مدهش! 
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مصطفي صادق الرافعي  ) 1291 - 1356 هـ / 1881  -  1937م ( )1)

إعجاز  كتابه  ضمن  فقد  والسنة  للقرآن  العلمي  باإلعجاز  اهتاممًا  الناس  أشد  من  كان 
يعلم  وال  اهلل:  رمحه  فقال  سبق  ما  ومنها   – ذلك  عىل  يدل  ما  النبوية  والبالغة  القرآن 
يف  له  يتفق  مل  األرض  يف  العلمي  التاريخ  معجزات  من  معجزة  أنه  إال  ذلك  من  الناس 
القرآن  من  علامئنا  بعض  استخرج  وقد  يتفق،  ولن  اليوم،  إىل  الدنيا  أول  من  شبيه  ذلك 
وبسطوا  الطبيعية،  العلوم  غوامض  بعض  حيقق  وما  االخرتاع  مستحدثات  إىل  يشري  ما 
كل ذلك بسطًا ليس هو من غرضنا فنستقيص فيه، فمن ذلك ما حققوه من أن األرض 
ا  َرتحۡقاٗ ﴿َكَنَتا  واألرض:  السموات  يف  يقول  تعاىل  واهلل  الشميس،  النظام  من  انفتقت 
لقوله  وذلك  األرض؛  دورة  الضطربت  اجلبال  لوال  أنه  ثبوت  ومنها  َنُٰهَماۖ﴾  َفَفَتقحۡ
حي  يشء  كل  أن  حتقيق  ومنها   ،﴾ بُِكمحۡ تَِميَد  ن 

َ
أ َرَوِٰسَ  ۡرِض 

َ ٱلحۡ ِف  لحَۡقٰ 
َ
﴿َوأ تعاىل: 

﴿وََجَعلحَۡنا  تعاىل:  قوله  وذلك  التبلور،  بامء  قائمة  حياة  للجامد  وأن  املاء،  من   فهو 
تعاىل  واهلل  أزواج،  وأنه  النبات  تالقح  من  ما كشفوه  ومنها   ﴾ۚ َحٍّ ٍء  َشحۡ ُكَّ  حَۡمآءِ  ٱل ِمَن 
َجَعَل  ٱثلََّمَرِٰت   ِ

ُكّ ﴿َوِمن  ويقول:  َشت﴾،  نََّباٖت  ّمِن  ا  َوٰجاٗ زحۡ
َ
أ بِهِۦٓ  َنا  رَجحۡ خحۡ

َ
﴿فَأ يقول: 

فِيَها َزوحَۡجي﴾ .)2(، ولعل متحققًا هبذه العلوم احلديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه 
وكان بحيث ال تعوزه أداة الفهم وال يلتوي عليه أمر من أمره الستخرج إشارات كثرية 
تومئ إىل حقائق العلوم وإن مل تبسط من أبنائها، وتدل عليها وإن مل تسمها بأسامئها، بىل 
َلَعونًا عىل تفسري معاين القرآن والكشف عن  وإن يف هذه العلوم احلديثة عىل اختالفها 
حقائقه، وإن فيها جلامًا ودربة ملن يتعاطى ذلك، حيكم هبا من الصواب ناحية، وحيرز من 
الرأي جانبًا، وهي تفتق هلا الذهن، وتؤاتيه باملعرفة الصحيحة عىل ما يأخذ فيه، وخترج 

له الربهان وإن كان يف طبقات األرض، وتنزل عليه احلجة وإن كانت يف طباق السامء.

)1(   الرافعي صاحب كتاب إعجاز القرآن والبالغة النبوية وله كتاب حتت راية القرآن. 
)2(  انظر: حاشية إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي ص127.

ثم إن يف ذكر اآليات الكونية والعلمية يف القرآن دلياًل عىل إعجاز آخر فهو بذلك يومىء 
إىل أن الزمن متجه يف سريه إىل اجلهة العلمية القائمة عىل البحث والدليل، وأن اإلنسانية 
يف  ذلك  يوجد  أن  قبل   - فيه  ذلك  فوجود  املذهب،  هذا  إىل  عصورها  أرقى  يف  ذاهبة 
الزمن بثالثة عرش قرنًا - شهادة ناطقة من الغيب ال يبقى عليها موضع شبهة، فإن أسفر 
الصبح وبقي بعض الناس نيامًا ال يرونه وقد مأل الدنيا فذلك من عمى النوم يف أعينهم، 
بحَۡصَ 

َ
وآخرون ال يرونه من نوم العمى يف أعينهم والصبح فوق هؤالء وهؤالء، و﴿َفَمنحۡ أ

ِسهۦِۖ َوَمنحۡ َعِمَ َفَعلَيحَۡها﴾ ]األنعام:104[ فَلَِنفحۡ
من  حواه  مما  ومعادها  معاشها  يف  وسالمتها  سعادهتا  االجتامعية  للهيئة  يكفل  ما  غري   
فيه   – والقصص  األمثال  وعظة  والسياسية  واإلدارية  والقضائية  األخالقية  الدساتري 
الكشف عن كنهها  الطبيعية حتاول  العلوم  بينات يف مسائل ما برحت  إشارات وآيات 
بنظريات  اآلن  دل  الذي  )القيامة(  والتخريب  التكوين  علم  يف  سيام  وال  عصور،  منذ 
وإنك  واالرتقاء  التقدم  ومباحثهم ومشاهداهتم يف طور  الفلك  األخصائيني من علامء 
الكائنات  آية يف أرسار  ال تكاد تقلب من املصحف الرشيف بضع صفحات حتى جتد 

وأحوال السامء منظومة يف نسقها بمناسبة من أبدع املناسبات.

التي كانوا  الساموية عظمة اهلل تعاىل بعظمة األجرام  اهليئة  : » وقد فهموا من علم  قال 
حيسبوهنا نقطًا صغرية منثورة يف السامء، خذ لذلك مثاًل : إدراك عظمة الشمس وكوكب 
الشعرى بالنسبة إىل األرض، فإن هذه األرض إذا نحن فرضناها فرضًا بحجم احلمصة، 
تكون مساحة الشمس بالنسبة إليها كمساحة مائدة مستديرة طول قطرها ذراع فرنسية، 
َرٰى ٤٩﴾] النجم[ عحۡ نَُّهۥ ُهَو َربُّ ٱلّشِ

َ
ومساحة سطح كوكب الشعرى الذي قال اهلل فيه ﴿َوأ

تبلغ مائة ذراع فرنسية بالقياس إىل تلك احلمصة )1(.

)1(   إعجاز القرآن والبالغة النبوية ص132-130.
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القرون بعد  )1(أنه مل يثبت عىل توايل  السلبية  أهل العرص الذي نزل فيه، ومن معجزاته 
نزوله يشء قطعي ينقض شيئًا من أخباره القطعية، عىل أن أخباره هذه إنام جاءت ألجل 
عند  املألوف  عىل  األخبار  تكون  أن  هذا  مثل  يف  ويكفي  والتهذيب،  والعربة  املوعظة 
مما  ليست  التارخيية، ألهنا  والوقائع  الفنية  احلقائق  إذا مل ترشح  ينتقد عليها  الناس، وال 
يبعث الرسل لبيانه، ومنها ما ال يمكن الوقوف عليه إال بالتعمق يف العلم، أو االستعانة 
باآلالت التي مل تكن معروفة عند املخاطبني األولني بالوحي، بل ال يصح أن يأيت فيها 
ما جيزمون بإنكاره بحسب حالتهم العلمية، لئال يكون فتنة هلم، وقد قال نبي اإلنسانية 

العام صىل اهلل عليه وسلم »أنتم أعلم بأمور دنياكم«)2(.

ومن دقائق تعبري القرآن يف النوع األول )التكوين( التي اختلف يف فهمها الناس أن مادة 
اخللق »دخان« وهو عني ما يسمى السديم، وأن السموات واألرض كانتا رتقًا أي مادة 
واحدة متصلة ففتقهام اهلل وجعل كاًل منهام خلقًا مستقاًل......، وأنه جعل من املاء كل 
النباتية واحليوانية أزواجًا، فجعل يف كل منها ذكرًا  يشء حي، وأنه خلق مجيع األحياء 
وأنثى، وأنه جعل كل نبات موزونًا، يعنى عنارصه متوازنة عىل نسب مقدرة، وأنه أرسل 
الرياح لواقح، وأنه » يكور الليل عىل النهار ويكور النهار عىل الليل « والتكوير هو اللف 
عىل اجلسم املستدير، وهو رصيح يف كروية األرض ودوراهنا اللذين كانا موضوع اجلدال 

والنضال بني العلامء إىل عهد قريب بعد اإلسالم.

 وأمثال هذا فيه كثري حتى إن بعض آياته يف الشمس والقمر والنجوم وسريها يف أفالكها 
وجرياهنا إىل أجل مسمى، ويف تناثر الكواكب عند خراب العامل ال تفهم فهاًم صحيحًا 

إال يف ضوء علم الفلك احلديث.

وأعجب منه إثباته أن للخلق سننًا ال تتبدل، وبيانه الكثري منها، ومن سنن االجتامع التي 
مل هيتد البرش إليها بالبحث العلمي إال بعد بيان القرآن هلا بقرون.

)1(   يقصد به عدم خمالفة القرآن للحقائق العلمية.
)2(  رواه مسلم يف صحيحه  1836/4.

ثم قال: وقد أشار القرآن إىل نشأة هذه العلوم وإىل متحيصها وغايتها عىل ما وصفناه 
نَُّه 

َ
َ لَُهمحۡ أ ٰ يَتََبيَّ نُفِسِهمحۡ َحتَّ

َ
آنفًا، وذلك قوله تعاىل: ﴿َسُنِيِهمحۡ َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[. ِ َشحۡ
ٰ ُكّ نَُّهۥ َعَ

َ
ِف بَِرّبَِك أ َو لَمحۡ يَكحۡ

َ
ۗ أ َقُّ ٱلحۡ

ولو مجعت أنواع العلوم اإلنسانية كلها ما خرجت يف معانيها من قوله تعاىل: ﴿ِف ٱٓأۡلفَاِق 
﴾  هذه آفاق، وهذه آفاق أخرى، فإن مل يكن هذا التعبري من اإلعجاز الظاهر  نُفِسِهمحۡ

َ
َوِفٓ أ

بداهة ليس يصح يف األفهام يشء.

عىل  تفسريه  بعض  يف  الناس  خيطئ  أن  الكريم  الكتاب  هذا  إعجاز  أدلة  من  وأن  ذلك 
اختالف العصور، لضعف وسائلهم العلمية ولقرص حباهلم أن تعلق بأطراف السموات 
الكشف  إىل  العلوم، ونازعت  النظر، ومجعت  تقدم  فكلام  قوله:  إىل  باألرض،  أو حتيط 
واالخرتاع، واستكملت آالت البحث، ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة حتى كأنه غاية 
السامء  آليات  توجه  حينام  اآلالت  تلك  كأن  حتى  إليها،  يقطع  اإلنسان  عقل  يزال  ال 
َثَ ٱنلَّاِس َل  كحۡ

َ
رِهِۦ َوَلِٰكنَّ أ محۡ

َ
ٰٓ أ ُ َغلٌِب َعَ واألرض توجه آليات القرآن أيضًا ﴿َوٱللَّ

لَُموَن ٢١﴾ ]يوسف[، وذلك هو األمر يف العلوم األوىل ثم اهلل ينشئ النشأة اآلخرة)1(. َيعحۡ

محمد رشيد رضا  ) 1282 -  1354 هـ / 1865 – 1935 م ( )2)

عامل  عن  القرآن  أخبار  وأما  والفلكية)3(:  الطبيعية  القراآن  معجزات  عنوان  حتت  قال 

الغيب املادي من تكوين وتاريخ فمن معجزاته اإلجيابية أنه جاء يف كثري من التعبريات 
أحد من  بال  ما مل خيطر يف  معانيها  القرون األخرية من  والتاريخ يف  العلم  التي كشف 

)1(   انظر إعجاز القرآن والبالغة النبوية ص129.
)2(   السيد حممد رشيد بن عىل رضا بن حممد شمس الدين حمد هباء الدين بن مال عىل خليفة القلموين البغدادي األصل احلسيني 
باإلعجاز  العرصية اجلديدة وما أسامه  الرشيعة واألوضاع  التأليف من  فيها ويف غريها  التي نرش  املنار  النسب صاحب جملة 

الطبيعي والفلكي وكل ما يعرفه من توافق القرآن والسنة من علوم العرص الطبيعية والفلكية.
)3(  الوحي املحمدي  ص 359 .
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بآياتنا ومل يعلموا أن السموات واألرض كانتا مادة واحدة ففتقنامها، وخلقنا منهام هذه 
األجرام الساموية التي تظلهم، وهذه األرض التي تقلهم، وهذه املادة هي املبينة يف قوله 
ا قَاَلَآ  وحۡ َكرحۡهاٗ

َ
ۡرِض ٱئحۡتَِيا َطوحًۡع أ

َ َمآءِ َوِهَ ُدَخاٞن َفَقاَل لََها َولِلحۡ َتَوىٰٓ إَِل ٱلسَّ تعاىل: ﴿ُثمَّ ٱسحۡ
تَيحَۡنا َطآئِعَِي ١١﴾]فصلت[  الخ،  وهذا يشء مل يكن يعرفه العرب وال غريهم من أهل 

َ
أ

األرض، وكذلك خلق كل األشياء من املاء، وهو أرصح يف اآلية مما قبله.

 ِ
ُكّ ﴿َوِمن  وقوله:  ]الذاريات:49[،   ﴾ ِ َزوحَۡجيحۡ َنا  َخلَقحۡ ٍء  َشحۡ  ِ

ُكّ ﴿َوِمن  تعاىل:  قوله  ومنه 
النبات أصل لسنة  السنة اإلهلية يف  ]الرعد:3[ وهذه   ﴾ۖ ِ ٱثحۡنَيحۡ  ِ َزوحَۡجيحۡ فِيَها  َجَعَل  ٱثلََّمَرِٰت 
التلقيح املذكورة آنفًا، فإن املراد هبا أن الريح تنقل مادة اللقاح من الذكر إىل األنثى كام 
ِي  تقدم، ويف هذا املعنى عدة آيات، أعمها وأغرهبا وأعجبها قوله تعاىل: ﴿ُسبحَۡحَٰن ٱلَّ
لَُموَن ٣٦﴾ ]يس[، وقوله:  ا َل َيعحۡ نُفِسِهمحۡ َوِممَّ

َ
ۡرُض َوِمنحۡ أ

َ ا تُۢنبُِت ٱلحۡ َوَٰج ُكََّها ِممَّ زحۡ
َ َخلََق ٱلحۡ

ُزوٖن ١٩﴾]احلجر[.  وحۡ ءٖ مَّ ِ َشحۡ
ۢنَبتحَۡنا فِيَها ِمن ُكّ

َ
لحَۡقيحَۡنا فِيَها َرَوِٰسَ َوأ

َ
َنَٰها َوأ ۡرَض َمَددحۡ

َ ﴿َوٱلحۡ
إن هذه اآلية هي أكرب مثال للعجب هبذا التعبري )موزون( فإن علامء الكون األخصائيني 
يف علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن العنارص التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير 
معينة يف كل نوع من أنواعه بدقة غريبة ال يمكن ضبطها إال بأدق املوازين املقدرة من 
هذا  أن  أعني  نبات،  كل  يف  بعض  إىل  بعضها  نسبة  وكذلك  وامليلغرام،  الغرام  أعشار 
املوصوف  العربية  األلفاظ  أعم  هو  الذي  »يشء«  لفظ  إىل  املضاف  »كل«  بلفظ  التعبري 
باملوزون – حتقيق ملسائل علمية فنية مل يكن يشء منها خيطر ببال برش قبل هذا العرص، 
وال يمكن بيان معناها بالتفصيل إال بتصنيف كتاب مستقل، ومنه قوله تعاىل: ﴿يَُكّوُِر 
حَۡل َعَ ٱنلََّهارِ﴾ ]الزمر:5[  تقول العرب كار العاممة عىل رأسه إذا أدارها ولفها، وكورها  ٱلَّ
املستدير  اجلسم  عىل  اليشء  إدارة  اللغة  يف  فالتكوير  وتكثري،  مبالغة  صيغة  بالتشديد 
كالرأس، فتكوير الليل عىل النهار نص رصيح يف كروية األرض ويف بيان حقيقة الليل 
والنهار عىل الوجه املعروف يف اجلغرافيا الطبيعية عند أهلها، ومثله قوله تعاىل: ﴿ُيغحِۡش 

ا﴾ ]األعراف:54[.   لُُبُهۥ َحثِيثاٗ حَۡل ٱنلََّهاَر َيطحۡ ٱلَّ

وقال السيد حممد رشيد رضا حتت عنوان: مسائل العلوم العرصية التي سبق القرآن إىل 
بياهنا أو إعجاز القرآن بتحقيق مسائل جمهولة للبرش.

»ومن املعجزات املحمدية اشتامل القرآن عىل حتقيق كثري من املسائل العلمية والتارخيية 
التي مل تكن معروفة يف عرص نزوله، ثم عرفت بعد ذلك بام انكشف للباحثني واملحققني 
من طبيعة الكون وتاريخ البرش وسنن اهلل يف اخللق؛ وهذه مرتبة فوق ما ذكرناه من عدم 
نقض تقدم العلوم ليشء مما فيه، وال تدخل يف املراد من أخبار الغيب وإن كان لبعضها 
اتصال بقصص الرسل عليهم السالم، ونحن ننبه عىل كل ما علمناه من هذا النوع يف 

حمله من تفسرينا هذا، ونشري هنا إىل بعضه:

لََوٰقَِح﴾ ]احلجر:22[   كانوا يقولون فيه إنه تشبيه  ٱلّرَِيَٰح  رحَۡسلحَۡنا 
َ
فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوأ

لتأثري الرياح الباردة يف السحاب بام يكون سببًا لنزول املطر بتلقيح ذكور احليوان إلناثه، 
العلم رصح بعض  إليه من  يسبقوا  مل  مما  أنه  إىل هذا وزعموا  أوروبة  اهتدى علامء  وملا 

املطلعني عىل القرآن منهم بسبق العرب إليه.

العربية يف مدرسة اكسفورد يف  قال مسرت )أجنريي( املسترشق الذي كان أستاذًا  للغة 
القرن املايض: إن أصحاب اإلبل قد عرفوا أن الريح تلقح األشجار والثامر قبل أن يعلمها 

ۖ﴾]الرعد:3[ ِ ِ ٱثحۡنَيحۡ ِ ٱثلََّمَرِٰت َجَعَل فِيَها َزوحَۡجيحۡ
أهل أوروبا بثالثة عرش قرنًا ﴿َوِمن ُكّ

من  اللقاح  بأيدهيم  ينقلون  كانوا  إذ  التلقيح  يعرفون  كانوا  العرب  من  النخيل  أهل  إن 
طلع ذكور النخل إىل إناثها، ولكنهم مل يكونوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك، ومل يفهم 

املفرسون هذا من اآلية بل محلوها عىل املجاز )1(.

َنُٰهَماۖ  ا َفَفَتقحۡ ۡرَض َكَنَتا َرتحۡقاٗ
َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ نَّ ٱلسَّ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َو لَمحۡ يََر ٱلَّ

َ
ومنه قوله تعاىل:﴿أ

الذين كفروا  َب  أكذَّ ]األنبياء[  أي:  ِمُنوَن ٣٠﴾  يُؤحۡ فََل 
َ
أ  ۚ َحٍّ ٍء  َشحۡ ُكَّ  حَۡمآءِ  ٱل ِمَن  وََجَعلحَۡنا 

)1(  بل كان ذلك معروفًا لدهيم، انظر اجلامع آلحكام القرآن للقرطبي، 12 / 196 .
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وحيد الدين خان  )  1386 هـ  - 1966م  (

كتب املفكر اإلسالمي وحيد الدين خان مدخاًل علميًا إىل اإليامن أسامه: »اإلسالم يتحدى« 
َ ِمنحۡ  وكان شعاره يف هذا الكتاب آيتني من كتاب اهلل؛ األوىل: قوله تعاىل: ﴿إِنََّما َيحَۡش ٱللَّ
 ٰ نُفِسِهمحۡ َحتَّ

َ
﴾ ]فاطر[ ، والثانية: قوله تعاىل:﴿َسُنِيِهمحۡ َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ ْۗ ُؤا ِعَبادِهِ ٱلحُۡعلََمٰٓ

﴾]فصلت[. َقُّ نَُّه ٱلحۡ
َ
َ لَُهمحۡ أ يَتََبيَّ

يظهر ذلك من  كتابته  الكتاب يف 1964م ولعله قىض عقودًا يف  كتابة هذا  وانتهى من 
خالل لقائه بالعالمة عناية اهلل املرشقي الذي تويف قبل أكثر من ثلثي قرن، وقد ضمن 
وحيد الدين خان كتابه »اإلسالم يتحدى« بابًا أسامه : )القرآن صوت اهلل()1(، وقد جعل 

فيه لإلعجاز العلمي يف القرآن احلظ األوفر والقسط األكرب.

محمد محمود حجازي  ) 1914- 1972م (

وممن أدىل بدلوه يف جمال اإلعجاز العلمي يف القرآن املفرس حممد حممود حجازي يف كتابه 
»الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم« والشواهد عىل ما نقول كثرية اخرتنا منها ما ييل:

العلم بقرون فكلام  القرآن الكريم عن حقائق كونية سبق هبا  قال رمحه اهلل: لقد تكلم 
بعبارة عجيبة  إليها  أشار  أو  عنها  تكلم  القرآن  نجد  ما  فكثريًا  علمية  وضحت حقيقة 
للفكر اإلنساين واستطاع هضمها  اتسع  إذا ما  العصور حتى  مرنة قوية، اجتازت كل 

ظهرت له عىل حقيقتها.

فالقرآن كام هو معجز من جهة فصاحته وبالغته، ومن جهة أحكامه وترشيعه، ومن جهة 
اشتامله عىل حقائق علمية بارعة يف خلق اإلنسان والنبات والكون والساموات تكشف 

عنها اآليات البينات التي أنزلت عىل النبي العريب األمي صىل اهلل عليه وسلم.

)1(   اإلسالم يتحدى ص123.

ِديُر ٱلحَۡعزِيزِ ٱلحَۡعلِيِم ٣٨﴾ ]يس[    ََّهاۚ َذٰلَِك َتقحۡ َتَقّرٖ ل ُس َتحۡرِي لُِمسحۡ محۡ ومنه قوله تعاىل: ﴿َوٱلشَّ
فهو موافق ملا ثبت يف اهليئة الفلكية خمالفا ملا كان يقوله املتقدمون ومنه اآليات املتعددة 
الواردة يف خراب العامل عند قيام الساعة، وكون ذلك حيصل بقارعة تقرع األرض قرعًا، 
الكواكب  تتناثر  وحينئذ  منبثًا،  هباًء  فتكون  بسًا  جباهلا  وتبس  رجًا  فرتجها  وتصخها 
رصحية عىل  تدل داللة  قبله  وفيام  هذا  واآليات يف  التجاذب،  من سنة  بينها  ما  لبطالن 
والكواكب  األفالك  يف  العرب  علامء  من  ومقلدهتم  اليونان  علامء  يقوله  كان  ما  بطالن 
والنجوم، عىل إثبات ما تقرر يف اهليئة الفلكية العرصية يف ذلك ويف نظام اجلاذبية العامة.

آيات اهلل وحكمه كانت جمهولة  بيان  التي جاءت يف سياق  املعارف  النوع من  فهذا 
يتأولوهنا  كانوا  أنفسهم  املسلمني  إن  حتى  الغالب،  يف  البرش  جلميع  أو  للعرب 
املعروف عندهم يف كل عرص من ظواهر وتقاليد  لتوافق  وخيرجوهنا عن ظواهرها 
أو من نظريات العلوم والفنون الباطلة – فإظهار ترقي العلم حلقيقتها املبينة فيه مما 

يدل عىل أهنا موحى هبا من اهلل تعاىل)1(.

الشيخ / عبد الحميد بن باديس)2) ) 1305 - 1359هـ(

اشتغل بتدريس تفسري القرآن الكريم وله كتاب تفسري القرآن الكريم درسه )14( عامًا، 
ونرش نبذة منه، كام ذكر الزركيل، ثم مجع تفسريه آليات من القرآن باسم جمالس الذكر، 
ومما أثر عنه قوله: )ولكم فرست لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب آيات 
القرآن ومتون احلديث وأظهرت منها للمتأخرين ما مل يظهر للمتقدمني، وأرتنا مصداق 

قوله صىل اهلل عليه وسلم يف وصف القرآن: )ال تنقيض عجائبه()3( .

)1(  تفسري املنار، 1 / 210 .
)2(  انظر اإلعالم : للزركلـي  289/3 .

)3(  احلديث سبق خترجيه وهو من رواية الرتمذي يف فضائل القرآن .
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عبد الرزاق نوفل  ) 1336 – 1404 هـ / 1917 – 1984م( )1) 

وكان من أوائل من عني بقضية اإلعجاز العلمي، وقد ألف كتبًا منها: )اهلل والعلم احلديث(، 
و )الرسول والعلم احلديث( و )بني الدين والعلم(، و )املسلمون والعلم احلديث(.

الدكتور محمد أحمد الغمراوي   

يف  س  وُدرِّ احلكيم(  والقرآن  الكونية  )السنن  كتابه:  الغمراوي  حممد  الدكتور  صنف 
الغزايل  الشيخ حممد  السنة األوىل عام 1937م. كان  الدين  جامعة األزهر كلية أصول 

أحد الدارسني هلذا املنهج ذكر ذلك يف كتابه »الطريق من هنا«.

محمد الغزالي السقا  ) 1335 – 1416 هـ / 1917  - 1996 م ( 

الغزايل رمحه اهلل صاحب باع طويل يف التأصيل لإلعجاز العلمي والتعريف به والدفاع 
عنه خاصة ما جاء يف كتابه: )نظرات يف القرآن الكريم(، ويف بعض كتبه األخرى.

أحمد بن محمد بن الصديق الغماري  ) المغربي ( )1380هـ /  1960م (

صاحب كتاب )مطابقة االخرتاعات العرصية ملا أخرب به سيد الربية()2(

محمد الصادق عرجون  )1321- 1400هـ/1903-1980م(

هدايته  العظيم  )القرآن  كتاب  صاحب  العلمي  اإلعجاز  فرسان  أبرز  من  وهو 
موقف  فيه  بني  فقد  1966م،  1386هـ  عام  املطبوع  املفرسين(  أقوال  يف  وإعجازه 

)1(  حيمل بكالوريوس يف الزراعة وخترج من األكاديمية العسكرية العليا عام 1967م.
)2(  وهو كتاب فيه بعض األمثلة املفيدة.

لقد أراد اهلل أن ينبهنا إىل أن يف آفاق األكوان، ويف خلق اإلنسان آيات بينات ستكشفها 
األيام يف املستقبل القريب أو البعيد حتى يتبني للناس أن هذا القرآن هو احلق من عنده.

وقال: ثم إن هناك عجيبة من عجائب هذا الكالم اإلهلي. فقد تكلم عن أمور مادية من 
فامذا كان  إنسان وحيوان. وتكلم عن حقائق أخرى  سامء وأرض، ورياح ومطر ومن 

موقف العلم املادي من هذه النظريات!!

احلق الذي ال يقبل الشك أن احلقائق العلمية التي توصل إليها العلم أخريًا، وجدنا أن 
بيئة  نشأ يف  أمي عريب  نبي  لسان  قرنًا حتدث عنها عىل  أربعة عرش  أكثر من  منذ  القرآن 
عربية جاهلة، ومل يكن بني اإلسالم وبني العلم عداء أبدًا، وكيف يكون ذلك وأول آية 
ِي َخلََق ١﴾ ]العلق[ .  نعم قد يكون هناك خالف بني  ِم َرّبَِك ٱلَّ  بِٱسحۡ

حۡ
يف القرآن: ﴿ٱقحَۡرأ

القرآن وبعض النظريات العلمية التي مل تبحث ومل تدرس بعد دراسة كاملة حتى إذا ما 
درست وأصبحت حقيقة علمية نجدها التأمت مع القرآن ومل تعارضه، وهبذه املناسبة 
فمن أراد أن يتفهم من القرآن مبدأ علميًا يتخصص يف هذا العلم ويدرسه دراسة كاملة 
تامة ثم بعد ذلك يأيت للقرآن فيجده قد سبق البحث احلديث واحلقائق العلمية، وأتى 
باحلقائق الرائعة التي ال تقبل شكًا وال جداًل ألنه تنزيل رب العاملني الذي خلق فسوى.

البيان  يقصد  ال  وحيوان  وإنسان  وأرض،  سامء  من  مادية  أمور  عن  القرآن  تكلم  لقد 
كشف  فرتاه  فيه  بام  الكون  هذا  خلق  للذي  األلوهية  حقيقة  تقرير  يقصد  وإنام  العلمي 
بعض األرسار، ولفت األنظار إىل حقائق نجد أن ما قرره القرآن فيها من أربعة عرش قرنًا 
قد توصل إىل بعضها أخريًا، وذلك كله ليتحقق صدق قوله تعاىل: ﴿َسُنِيِهمحۡ َءاَيٰتَِنا ِف 
ءٖ  ِ َشحۡ

ٰ ُكّ نَُّهۥ َعَ
َ
ِف بَِرّبَِك أ َو لَمحۡ يَكحۡ

َ
ۗ أ َقُّ نَُّه ٱلحۡ

َ
َ لَُهمحۡ أ ٰ يَتََبيَّ نُفِسِهمحۡ َحتَّ

َ
ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[. )1(

)1(  الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم د/ حممد حممود حجازي ص16، 145، 174، 214، 406.
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ءٖ قَِديٌر ١﴾ ]امللك[،  ِ َشحۡ
ٰ ُكّ حُۡملحُۡك َوُهَو َعَ ِي بَِيِدهِ ٱل قول خالق الوجود : ﴿تََبَٰرَك ٱلَّ

ۡرَض َوَما بَيحَۡنُهَمآ إِلَّ 
َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ ُ ٱلسَّ ا َخلََق ٱللَّ نُفِسِهمۗ مَّ

َ
ُرواْ ِفٓ أ َو لَمحۡ َيَتَفكَّ

َ
وقوله: ﴿أ

 َخلحَۡق 
َ
ۥۖ َوَبَدأ ٍء َخلََقُه َسَن ُكَّ َشحۡ ححۡ

َ
ِٓي أ َجٖل مَُّسم﴾ ]الروم: 8[، وقوله :﴿ ٱلَّ

َ
َّقِ َوأ بِٱلحۡ

ِهٖي ٨﴾ ]السجدة[ .   آءٖ مَّ لَُهۥ ِمن ُسَلٰلَةٖ ّمِن مَّ نَسِٰن ِمن ِطٖي٧ ُثمَّ َجَعَل نَسحۡ ِ
ٱلحۡ

األنسال  فإن قضية جعل  والتأويل  اجلدل  اإلنسان من طني  احتملت قضية خلق  وإذا 
اإلنسانية من ساللة من ماء مهني، ال خيتلف فيها ملحد مع مؤمن، وال آدمي مع آدمي، 
ألهنا أكرب وأدخل يف الصدق الواقعي من أضخم قضاياهم التجريبية التي يؤمنون هبا بل 
هي أصدق يف نظر التجربة املتكررة التي مل تشذ عنها املرة الواحدة يف ماليني املاليني من 

السنني من أي قضية تدخل حتت البداهة املسلمة.

والقرآن احلكيم – دستور اإلسالم – هو الكتاب الذي أنزل عىل النبي األمي يوجه العقل 
اإلنساين بكل ما منحه اهلل من قوة وجربوت إىل النظر يف ملكوت اهلل ليكشف حقائق 
الكون  وكلام عظم شأن  األنفس،  آياته يف  ويفرس  احلجب عن أرساره،  ويرفع  الكون، 
الراسخ  العظيم، وانفتحت مغاليق اإليامن  املكون اخلالق  املؤمنني جالل  نظر  عظم يف 
ُ ِمن  ۡرِض َوَما َخلََق ٱللَّ

َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ َولَمحۡ يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلسَّ
َ
أمام العقالء املتدبرين ﴿أ

ِي  ُ ٱلَّ ﴾ ]يونس:101[، ﴿ٱللَّ ۡرِضۚ
َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ ءٖ﴾ ]األعراف:185[ ﴿قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِف ٱلسَّ َشحۡ

ٞ َيحۡرِي  َس َوٱلحَۡقَمَرۖ ُكّ محۡ َر ٱلشَّ َتَوٰى َعَ ٱلحَۡعرحِۡشۖ وََسخَّ َنَهاۖ ُثمَّ ٱسحۡ ِ َعَمٖد تََروحۡ َمَٰوِٰت بَِغيحۡ َرَفَع ٱلسَّ
ِي َمدَّ  ُل ٱٓأۡلَيِٰت لََعلَُّكم بِلَِقآءِ َرّبُِكمحۡ تُوقُِنوَن ٢ َوُهَو ٱلَّ َر ُيَفّصِ محۡ

َ ۚ يَُدبُِّر ٱلحۡ َسّماٗ َجٖل مُّ
َ
ِل

حَۡل  ۖ ُيغحِۡش ٱلَّ ِ ِ ٱثحۡنَيحۡ ِ ٱثلََّمَرِٰت َجَعَل فِيَها َزوحَۡجيحۡ
ۖا َوِمن ُكّ نحَۡهٰراٗ

َ
ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوِٰسَ َوأ

َ ٱلحۡ

 

ٰٞت  وََجنَّ َتَجٰوَِرٰٞت  مُّ قَِطٞع  ۡرِض 
َ ٱلحۡ َوِف  ُروَن ٣  َيَتَفكَّ ٖم  ّلَِقوحۡ َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  ِف  إِنَّ  ٱنلََّهاَرۚ 

 ٰ َضَها َعَ ُل َبعحۡ َقٰ بَِمآءٖ َوِٰحٖد َوُنَفّضِ ُ ِصنحَۡواٖن يُسحۡ ٞع َوَنِيٞل ِصنحَۡواٞن وََغيحۡ َنٰٖب َوَزرحۡ عحۡ
َ
ّمِنحۡ أ

قِلُوَن ٤﴾ ]الرعد[. ٖم َيعحۡ ُكِلۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقوحۡ
ُ َبعحٖۡض ِف ٱلحۡ

العلمي  باإلعجاز  إىل االهتامم  العلمي، ودعا  العلمي واإلعجاز  التفسري  العلامء من 
مع التحذير من الوقوع يف املحاذير التي قد يقع فيها بعض املتحمسني هلذا الدين عن 

حسن نية وقصد بريء.

عامد  ألنه  جدًا،  مهم  جانب  – وهو  احلكيم  القرآن  آيات  يف  الكوين  اجلانب  إن  وقال: 
ولطيف  علمه،  وواسع  قدرته،  وباهر  وتوحيده،  تعاىل،  اهلل  اإلهلية عىل وجود  الدالئل 
حكمته وسائر ما جيب له تعاىل من الكامل – يف حاجة ماسة إىل إعادة النظر فيه للتفسري 
والبيان بأسلوب علمي يربز عن طريق مالحظة الظواهر الكونية حجة اهلل عىل خلقه، 
منافعنا ومصاحلنا يف  كثريًا من  اهلل هبا  ناط  اآليات من أرسار وحقائق  ويكشف عام يف 
الدين والدنيا، وقد أشار إليها القرآن يف آياته ودالئله، وبدأ العلم يكشف عنها احلجب، 
ولكن عىل رشط أن نحذر، فال نخضع القرآن لنظريات ال تزال يف مهب التجارب، وقد 
تعصف هبا فتصبح من قبيل األساطري فنقول: إهنا تفسري آليات القرآن كام صنع ذلك 

بعض املتحمسني وبعض املخدوعني بربيق العلم التجريبي.

والقرآن كتاب اهلل الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبري، فهو ال خيضع 
ألسلوب حديث وال أسلوب قديم، وإنام تفرسه احلقائق والرباهني التي حيققها البحث 

العلمي املستند إىل األصول اإلسالمية، وقضايا العقول املستقيمة.

والنظر يف تفسري اآليات الكونية جيب أن يقصد أواًل إىل تبيني هداية القرآن تبيينًا علميًا، 
التي  ومعانيها  القرآنية  اآليات  تفسري  هي  العلمية  النظريات  نجعل  أن  أساس  عىل  ال 
قصدها القرآن الكريم، ولكن عىل أساس أن القرآن الكريم ال يصادم علاًم ثبت بالربهان 
القطعي ثبوتًا ال حيتمل االرتياب، وهذا يتطلب بإحلاح من علامء اإلسالم أن يتسلحوا 

بالعلم واملعرفة بأوسع معانيهام بقدر ما تتسع له الطاقة البرشية.

الكون  حقائق  يف  العلمية  النظريات  تزيدهم  املؤمنني  من  العلم  يف  والراسخون 
وظواهر الطبيعة إيامنًا بجالل اهلل وعظمة اخلالق العليم ألهنم قرءوا يف لوح الوجود 

102103 الف�صل الثاين:  تتبع تاريخ الإعجاز اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان



األريض  الكرة  نصف  ظلمة  منها  تتكون  دورة  وليلة  يوم  كل  يف  الشمس  حول  تدور 
تقريبًا، وضياء النصف اآلخر وذلك ما يعرب عنه بالليل والنهار، ولكنها كانت نظرية 
مرموقة بالنقد، وإنام كان الدال عليها قاعدة أن اجلرم األصغر أوىل بالتحرك حول اجلرم 
أن  من  نع  ما  فال  املدارات  خمتلفة  احلركة  ألن  اقناعية  علة  وهي  بسريه  املرتبط  األكرب 
هذه  حتققت  وما  احلساب  وضبط  العني  رأي  يف  األكرب  حول  األصغر  املتحرك  يكون 
النظرية إال يف القرن السابع عرش بواسطة الريايض )غالييل( اإليطايل، والقرآن يدمج يف 
ضمن دالئله اجلمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دلياًل رمز إليه رمزًا، فلم يتناوله 

املفرسون أو تسمع هلم ركزًا.

فالنبي صىل اهلل عليه وسلم أطلعه اهلل عىل هذا الرس العجيب يف نظام األرض كام أطلع 
عليه وسلم  اهلل  اهلل رسوله صىل  اختص  املوتى،  إحياء  كيفية  السالم عىل  عليه  إبراهيم 
بعلم ذلك يف وقته وائتمنه عىل علمه هبذا الرس العجيب يف قرآنه، ومل يأمره بتبليغه إذ ال 
يتعلق بعلمه للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن 

ذلك حقًا يف كتابه، فاستلوا سيف احلجة به وكان يف قرابه.

َباَل﴾ املقتيض أن الرائي يراها يف  ِ
وهذا التأويل لآلية هو الذي يساعد قوله ﴿َوتََرى ٱلحۡ

﴾ إذ هذا التأويل بمعنى اجلامدة هو الذي يناسب  هيئة الساكنة، وقوله ﴿َتحَۡسُبَها َجاِمَدةاٗ
حالة اجلبال إذ ال تكون اجلبال ذائبة.

﴾ أي مرًا واضحًا لكنه ال  َحاِبۚ ٱلسَّ السري ﴿َمرَّ  الذي هو بمعنى  وقوله : )وهي متر( 
ٍءۚ﴾ املقتيض أنه  تحَۡقَن ُكَّ َشحۡ

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ يبني من أول وهلة، وقوله بعد ذلك كله﴿ُصنحَۡع ٱللَّ

اعتبار بحالة نظامها املألوف ال بحالة انخرام النظام ألن خرم النظام ال يناسب وصفه 
التي ال  اآلخرة  أحوال  نحو ذلك من  أو  العظيم  باألمر  املتقن ولكنه يوصف  بالصنع 

تدخل حتت التصور( )1(

)1(  تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور،  20 / 47،48، الدار التونسية للنرش، 1984م .

وإذا كان هذا شأن القرآن يف آيات اهلل الكونية، وتوجيه النظر إليها، فلن يضيق ذرعًا 
بكشف علمي يصل السامء باألرض، وال جيمل بنا أن نتطلب من القرآن رشح نظريات 
العلم والتحدث يف تركيب األشياء، وبيان جزئياهتا وأشكاهلا، وما يطرأ عليها من تغري 
األرض،  وطبقات  والفلك،  والكيمياء  الطبيعة  كتب  تتحدث  كام  طبيعي  أو  كياموي 
وتطهري  للعقول،  وتوجيه  للنفوس،  وهتذيب  وعرب  وهداية،  عقيدة  كتاب  القرآن  ألن 
– فإنام  هلا  ما عرض  الكونية وكثر  اآليات  فإذا عرض ليشء من  والقلوب،  لألرواح 
الكون لنصل عىل ضوئها إىل تعظيم اهلل  باعتبارها مصدر هداية إىل عظمة  يعرض هلا 
خالق الكون، وما فيه من آيات وأرسار، لتستفيد بام فيها من منافع خلقها اهلل ألجلنا 

يف ديننا ودنيانا)1( .

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  ) 1296- 1393هـ / 1879 – 1973م (

عىل  الكونية  اآليات  تفسري  موضوع  يف  الفائقة  بالعناية  تفسريه  يف  ابن عاشور  متيز  لقد 
خمتلف أنواعها، سواء يف ذلك عامل البحار أو النبات أو األرصاد أو الفلك ...  

َتحَۡسُبَها  َباَل  ِ
ٱلحۡ تعاىل: ﴿َوتََرى  قوله  عند  والتنوير(  )التحرير   : تفسريه  يذكر يف  حيث 
ٍءۚ﴾ ]النمل:88[ تحَۡقَن ُكَّ َشحۡ

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ َحاِبۚ ُصنحَۡع ٱللَّ َجاِمَدةاٗ َوِهَ َتُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ

ما نصه: )هذا استدعاء ألهل العلم واحلكمة لتتوجه أنظارهم إىل ما يف هذا الكون من 
دقائق احلكمة وبديع الصنعة، وهذا من العلم الذي أودع يف القرآن ليكون معجزة من 

اجلانب العلمي يدركها أهل العلم، كام كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي.

فإن الناس كانوا حيسبون أن الشمس تدور حول األرض فينشأ من دوراهنا نظام الليل 
والنهار، وحيسبون األرض ساكنة، واهتدى بعض علامء اليونان إىل أن األرض هي التي 

)1(   القرآن العظيم بدايته وبالغته يف أقوال املفرسين : حممد الصادق عرجون، بترصف.
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الشيخ محمد متولي الشعراوي  ) 1911- 1998م (

التحضري  يف  سيام  وال  والسنة،  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  التأصيل  يف  مشاركات  له 
كتاب   وله  1408هـ،  عام  آباد  إسالم  يف  العلمي  لإلعجاز  األول  العاملي  للمؤمتر 
املتعلقة  الشبهات  فيه  أورد  ومما  عليها(.  والرد  اإلسالم  خصوم  وأباطيل  )شبهات 

بالقرآن والعلم احلديث)1(.

أ.د. منصور حسب النبي  ) 1931- 1998م ( )2)

يف  القرآن  »إعجاز  منها:  العلمي  والتفسري  العلمي  اإلعجاز  جمال  يف  كثرية  مؤلفات  له 
العلم والقرآن« وغريها، أحد  الكونية بني  املعارف  الزمان واملكان« و »موسوعة  آفاق 
املؤسسني جلمعية اإلعجاز يف القرآن الكريم بمرص عام 1988م، ورئيس جملس إدارهتا، 

ومقرر جلنة الفيزياء والفلك واجلولوجيا هبا حتى وفاته رمحه اهلل.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين     ) ت 1421هـ (

سئل ابن عثيمني كيف نجاوب من سألنا عن كروية األرض يف الدين؟فأجاب  )األرض 
فإن اهلل تعاىل يقول:  القرآن  أما داللة  العلم،  القرآن والواقع وكالم أهل  كروية بداللة 
اليشء  جعل  ]الزمر:5[ والتكوير  حِۡلۖ﴾  ٱلَّ َعَ  ٱنلََّهاَر  َوُيَكّوُِر  ٱنلََّهارِ  َعَ  حَۡل  ٱلَّ ﴿يَُكّوُِر 
وهذا  األرض  عىل  يتعاقبان  والنهار  الليل  أن  املعلوم  ومن  العاممة،  كور  مثل  كالكور 
يقتيض أن تكون األرض كروية ألنك إذا كورت شيئًا عىل يشء وكانت األرض هي التي 

)1(  انظر يف رد الشبهات من الكتاب وما بعدها.
)2(  كان أستاذًا للفيزياء بكلية البنات بجامعة عني شمس ورئيس القسم ووكيل الدراسات العليا سابقًا، اشرتك بالبحوث ورئاسة 
بعض جلسات ندوات ومؤمترات اإلعجاز العلمي للقرآن التي عقدت بني عامي 85-95 يف القاهرة وقنا ومكة وإسالم أباد 

وموسكو وباندونج، له أحاديث إذاعية وتلفزيونية عديدة يف جمال اإلعجال خلدمة الدعوة اإلسالمية.

الشيخ / محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي  ) ت 1393هـ (

يف  البيان  )أضواء  تفسريه  يف  العلمية  القضايا  وبعض  الكونية  العلوم  بتأصيل  اعتنى 
َريحِۡن  َححۡ ِي َمَرَج ٱلحۡ إيضاح القرآن بالقرآن( من ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوُهَو ٱلَّ
ا ٥٣﴾]الفرقان[،   حُۡجوراٗ ا مَّ راٗ ا وَِحجحۡ زَخاٗ َجاٞج وََجَعَل بَيحَۡنُهَما بَرحۡ

ُ
ٞب فَُراٞت َوَهَٰذا ِملحٌۡح أ َهَٰذا َعذحۡ

بعد أن ذكر املعنى األول ملرج، وأما عىل القول الثاين بأن ) َمـَرَج( بمعنى خلط، فاملعنى: 
أنه يوجد يف بعض املواضع اختالط املاء امللح واملاء العذب يف جمرى واحد، وال خيتلط 
أحدمها باآلخر، بل يكون بينهام حاجز من قدرة اهلل تعاىل، وهذا حمقق الوجود يف بعض 
باملحيط  السنغال  هنر  فيه  خيتلط  الذي  املحل  فيها  واقع  هو  التي  املواضع  ومن  البالد، 
وستني  ست  عام  لويس  سان  مدينة  زرت  وقد  لويس،  سان  مدينة  بجنب  األطليس 
السنغال، ومرة يف املحيط، ومل آت حمل  وثالثامئة وألف هجرية، واغتسلت مرة يف هنر 
اختالطهام، ولكن أخربين بعض املرافقني الثقاة أنه جاء إىل حمل اختالطهام، وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذبًا وفراتًا، وباألخرى ملحًا أجاجًا، واجلميع يف جمرى واحد، ال 

خيتلط أحدمها باآلخر، فسبحانه جل وعال ما أعظمه، وما أكمل قدرته.

الذي ذكره جل وعال يف هذه اآلية، جاء موضحًا يف غري هذا املوضع، كقوله  وهذا 
ابُُهۥ َوَهَٰذا  ٞب فَُراٞت َساٞغِٓئ َشَ َراِن َهَٰذا َعذحۡ َححۡ َتوِي ٱلحۡ تعاىل يف سورة فاطر: ﴿َوَما يَسحۡ
َزٞخ لَّ  بَرحۡ بَيحَۡنُهَما  يَلحَۡتقَِياِن ١٩  َريحِۡن  َححۡ ٱلحۡ َجاٞجۖ﴾ ]فاطر:12[، وقوله تعاىل: ﴿َمَرَج 

ُ
أ ِملحٌۡح 

َيبحۡغَِياِن ٢٠﴾ ]الرمحن[ . )1( 

)1(  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني حممد املختار الشنقيطي، 6 / 338، 1403هـ  .
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يتكور عليها هذا األمر لزم أن تكون األرض التي يتكور عليها هذا اليشء كروية، وأما 
داللة الواقع فإن هذا قد ثبت فإن الرجل إذا طار من جدة مثاًل متجهًا إىل الغرب خرج 
إىل جدة من الناحية الرشقية إذا كان عىل خط مستقيم ؛ وهذا يشء ال خيتلف فيه اثنان، 
وأما كالم أهل العلم فإهنم ذكروا أنه لو مات رجل باملرشق عند غروب الشمس ومات 
غروب  عند  باملغرب  مات  من  فإن  مسافة  وبينهام  الشمس  غروب  عند  باملغرب  آخر 
الشمس يرث من مات باملرشق عند غروب الشمس إذا كان من ورثته ؛ فدل هذا عىل 
أن األرض كروية ألهنا لو كانت األرض سطحية لزم أن يكون غروب الشمس عنها من 
مجيع اجلهات يف آن واحد، وإذا تقرر ذلك فإنه ال يمكن ألحد إنكاره وال يشكل عىل هذا 
َمآءِ َكيحَۡف ُرفَِعتحۡ ١٨  بِِل َكيحَۡف ُخلَِقتحۡ ١٧ ِإَوَل ٱلسَّ ِ

فََل يَنُظُروَن إَِل ٱلحۡ
َ
قوله تعاىل: ﴿أ

ۡرِض َكيحَۡف ُسِطَحتحۡ ٢٠﴾ ]الغاشية[ ألن األرض 
َ َباِل َكيحَۡف نُِصَبتحۡ ١٩ ِإَوَل ٱلحۡ ِ

ِإَوَل ٱلحۡ
كبرية احلجم وظهور كرويتها ال يكون يف املسافات القريبة فهي بحسب النظر مسطحة 
سطحًا ال جتد فيها شيئًا يوجب القلق عىل السكون عليها، وال ينايف ذلك أن تكون كروية 
ألن جسمها كبري جدًا ؛ ولكن مع هذا ذكروا أهنا ليست كروية متساوية األطراف بل 
البيضة يف  بيضاوية أي عىل شكل  إهنا  يقولون  فهم  الشامل واجلنوب  نحو  منبعجة  إهنا 

انبعاجها شاماًل وجنوبًا. ) من فتاوى نور عىل الدرب (.

وختامًا  . . .  جيدر بنا التنويه إىل أنه قد أصبح لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة كتب وجمالت 

برابطة  القرآن والسنة  العلمي يف  العاملية لإلعجاز  اهليئة  ونرشات ورجال ومؤسسات أمهها: 
العامل اإلسالمي، وهلا فروع متعددة يف أنحاء العامل اإلسالمي.

الفصل الثالث: 
نظرة اإلسالم إلى العلوم
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المبحث األول: العلوم الكونية في القرآن الكريم

تمهيد: 

من الرضوري أن نعرف بعض املفردات التي يتكرر ذكرها يف بحثنا هذا جتلية لألبعاد 
املعرفية التي تتعلق هبا مما يتداوله الباحثون وهي: 

1- العلم : فقد سبق بيان معناه اللغوي واالصطالحي يف الفصل األول من هذا الكتاب.

2- املعرفة: عرفها اجلرجاين بأهنا: )إدراك اليشء عىل ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل 

تعريفات  )1(، وهناك  العارف(  بالعامل دون  تعاىل  العلم ولذلك يسمى احلق  بخالف 
أخرى لغريه.

ميدانية،  مشاهدات  ويقتيض  ومعامل،  أدوات  يستلزم  ما  كل  هو  التجريبي:  العلم   -3

وإنجاز جتارب ونحو ذلك، ويتطلب استعامل احلواس يف حتصيله، فإن هذا العلم يسمى 
علاًم جتريبيًا، وهو الطريق املقبول يف معرفة القضايا الكونية)2(. 

عىل  باألساس  يعتمد  ألنه  العلمي  البحث  مناهج  أفضل  من  التجريبي  املنهج  ويعترب 
التجربة العملية.

املتعلقة  اجلزئية  املعاين  إدراك  شأهنا  من  لإلنسان،  جسامنية  )قوة  هو:  الوهم   -4

باملحسوسات...( )3( وهو الظن املرجوح.

)1(  انظر التعريفات: ص221.
)2(  هذا التعريف ورد يف كتاب القرآن وإعجازه العلمي، حممد اسامعيل إبراهيم ص 43 بترصف.

)3(  - التعريفات : اجلرجاين 255.

مباحث الفصل الثالث:

المبحث األول: العلوم الكونية في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: وجوب دراسة العلوم الكونية.

المبحث الثالث: مكانة العلوم التجريبية في اإلسالم.

المبحث الرابع: أوائل المسلمين في العلوم التجريبية. 

111



احلقيقة العلمية:  هي احلكم املستقر الذي يتوصل إليه علامء الكون يف قضية بعينها بعد 

الدراسة والتمحيص ملوادها وعنارصها وخواصها الذاتية وتقلبات أحواهلا،)1( وبام أن 
احلقيقة العلمية تتعلق بالكون لذلك البد من وقفة نستجيل فيها الكون وما حيتف بذلك.

10- الكون: يتكرر لفظ الكون يف مباحث اإلعجاز العلمي، وهو يأيت بثالثة معاٍن هي:

املحيط   القاموس  يف  ورد  ولذلك  يح�سل،  وما	 احلدث	 مبعنى	 الكون	 ياأتي	  - اأوًل 

للفريوز آبادي )والكائنة : احلادثة، وكّونه: أحدثه()2( . 

 ثانيًا - ياأتي مبعنى اإخراج املعدوم من العدم اإلى الوجود، ومنه قوله تعاىل:  

َما َيُقوُل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن﴾ ]البقرة:117[ . ا فَإِنَّ راٗ محۡ
َ
﴿ِإَوَذاقََضٰٓ أ

يقع حتت  أن  يمكن  مما  اأخربنا اهلل عنها  التي  املوجودات  ي�سمل  الكون  اأن   - ثالثًا   
استشعار احلواس ولو عن طريق أجهزة دقيقة.

وعىل العموم يمكن القبول بأن الكون يشمل املوجودات التي أخربنا اهلل عنها مما يمكن 
أن يقع حتت استشعار احلواس ولو مع استلزام وجود أجهزة دقيقة لذلك االستشعار 
والرصد أو باملسخرات األخرى االستثنائية من مثل ما حصل لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم ملا عرج اهلل به إىل الساموات، ولذا فالكون قسامن: مشهود لبني آدم يراه وحيس 
به، وقسم قد غيبه اهلل عن بني آدم؛ ولكن كال القسمني يندرج حتت عموم كلمة الكون، 
وهذا البد أن يفيض إىل تقرير حقيقة تتمثل يف أن بذل اجلهد يف سبيل التعلم ألي يشء من 

ذلك مما يرتتب عليه مصلحة أو درء مفسدة هو تعلم مرشوع ومطلوب رشعًا.

)1( القرآن وإعجازه العلمي، حممد اسامعيل إبراهيم ص43 بترصف.

)2(  - 4/ 264.، وانظر صحيح البخاري كتاب التوحيد 4/ 187 .

5- الظن : )هو االعتقاد الراجح مع احتامل النقيض، ويستعمل يف اليقني والشك، وقيل: 

الظن أحد طريف الشك بصفة الرجحان( )1(.

6-  الفر�سية: من الفرض وهو: )فكرة يؤخذ هبا يف الربهنة عىل قضية أو حل مسألة( )2(.

املشاهدة بعضها مع  املتجمعة عن طريق  املعلومات  يربط  الذي  املفهوم  7-  النظرية: 

بعض، ويضع العالقة املناسبة بينها()3(.

احلصول  استطعنا  التي  للمعلومات  التفسري  بمثابة  تعترب  النظرية  إن  القول:  ويمكننا 
عليها، ويمكن أن ختضع لعدة  تفسريات. فهي تقربنا إىل الفهم العلمي ملا نراه ونشاهده، 

ولكن يبقى هناك حيز واسع إلمكان عدم ثبوت هذا التفسري.

8- احلقيقة:كل لفظ يبقى عىل موضوعه، وقيل ما اصطلح الناس عىل التخاطب به ... 

وقيل احلقيقة: هي اليشء الثابت قطعًا ويقينًا)4(. 

9- اأنواع احلقائق: 

النوع الأول: احلقيقة اللغوية: مثل السامء واألرض والغرس واإلنسان وما أشبهها.

النوع الثاين: احلقيقة العرفية: وهي التي انتقلت من مسامها اللغوي إىل غريه بعرف 

االستعامل.

الرشع  قبل  من  اخلاصة  التسمية  فيه  عرفت  ما  الرشعية:  احلقيقة  الثالث:  النوع 

كالصالة والزكاة والصوم.

 واحلقيقة الرشعية مقدمة عىل احلقيقة اللغوية والعرفية )5(.

)1(  - التعريفات : اجلرجاين 144.
)2(  - املعجم الوسيط: 683/2.
)3(  - املعجم الوسيط: 241/2.

)4(  -  التعريفات : ص90.
)5(  - كتاب الطراز: اإلمام حييى بن محزة احلسيني ص: 57-69 بترصف.
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الفرق بين الحقيقة العلمية والفرضية والنظرية

إن الفرضية والنظرية مسلكان من مسالك البحث والنقاش والسرب والنظر العلمي الذي 
يمكن أن يتمتع بساحة واسعة من األخذ والرد؛ ولكن يتطلب املزيد من استيفاء الربهنة 
بانعدام  التامة  الثقة  التي تكسبنا  املستقرة  بالثوابت  تتعلق  التي  العلمية بخالف احلقيقة 
الغموض واخلفاء يف حيثياهتا، واطراد النتائج يف كل أمثلتها، بحيث ال يبقى أى احتامل 

لتخلف النتائج يف أي من تلك األمثلة. 

)احلق  تعريفها:  يف  األثري  ابن  عند  ورد  كام  الباطل  نقيض  بأهنا  معناها  يأيت  وكذلك 
الشيىء  )هي  منظور:  ابن  قال  وكام   ،)1( وجوده(  املتحقق  والشيىء  الباطل،  نقيض 
الثابت قطعًا ويقينًا( )2(. لذلك فارقت النظرية احلقيقة يف داللتها عىل اليقني القطعي من 

حيث يتطرق احتامل ختلف النتائج يف بعض األمثلة.

وأما الفرضية فاحتامل ختلف النتائج يف أمثلتها هو من باب أوىل ألهنا من قبيل الطرح 
العلمي املجرد عن غلبة الظن. أما النظرية فجانب غلبة الظن يف ثبوهتا أقوى، هذا من 

ناحية الفرق بينهام، وبني احلقيقة يف النتائج.

ومن ناحية ثانية : فإن الفرضية هي يف حد ذاهتا ختمني يتجه بنشاط ذهني ذكي إىل تفسري 
أمر لصياغة قاعدة بشكل منطقي مقبول، ولكن دون توفر رصيد كاف من اإلثبات يفيض 
إىل الطمأنينة بسالمة النتائج، فنسبة الثبوت  ال تعدو عن كوهنا ظنًا مرجوحًا لعدم قيام 
شواهد واقعية. والنظرية مثلها إىل حد قريب؛ حيث هي كذلك صيغة منطقية إىل حد ما 

لرشح ظواهر وعالقات ومناسبات تتكرر ولكن دون اطراد.

)1(  - النهاية 1/ 415.
)2(  - اللسان/ 12/ 417.

اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان114



المبحث الثاني: وجوب دراسة العلوم الكونية

إن العالقة احلميمة بني املسلمني والعلوم الكونية هي عالقة فطرية أصيلة، مما جعل من 
التقني والتفوق احلضاري، وكل ذلك قد حصل،  العلمي والسبق  التقدم  ميزاهتا ذلك 
النبوية املطهرة قد أعادت لتلك النفوس نقاء فطرهتا،  ألن أنوار القرآن الكريم والسنة 

وأزالت من طريقها العوائق التي حصلت بتأثري اجلاهلية التي كانت ترسف يف أغالهلا.

قبل  الكريم  القرآن  فيها  نزل  التي  األمة  حال  بني  املنصف  اإلنسان  جيرهيا  مقارنة  وإن 
الرسالة املحمدية وبني حاهلا بعد سطوع أنوار التنزيل وإرشاق أنواره يف قلوهبم يستبني 
اهلل  جعله  الذي  اإلسالمي  الدين  أن  نرى  فبينام  احلالتني،  تلك  بني  الواضح  الفرق  لنا 
متميزًا بالوسطية واالعتدال والواقعية قد حفز بأوامره احلكيمة نفوس أتباعه ومهمهم 
للتفكر يف الكون واالستفادة مما فيه مما جعلهم يفكرون يف اكتشاف الطرق املثىل لتلك 
االستفادة؛ فاستخرج بذلك كوامن الطاقات عندهم، وقام برتشيد مسريهتا بحيث تكون 

للبناء ال للهدم، ولتحقيق األغراض اإلنسانية النبيلة، والقيم الفاضلة الثابتة.

ومن هنا فإن الصحابة والتابعني _ رضوان اهلل عليهم _ ومن أتى بعدهم ممن نور اهلل 
بصائرهم ملا فقهوا نصوص الوحي استطاعوا أن ينشئوا أعظم دولة، وقدموا لألجيال 
األركان  راسخة  األسس  وطيدة  حضارة  رصح  تشييد  يف  األمثلة  أروع  التاريخ  عرب 

شاخمة البنيان.

بني  الحميمة  العالقة  إن 

الكونية  والعلوم  املسلمني 

هي عالقة فطرية أصيلة.
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األدلة على وجوب طلب العلم التجريبي :

1. الإميان ي�ستلزم العلم التجريبي: 

إن التعرف عىل ما يف الكون من أرسار وقوانني وسيلة للوصول إىل اإليامن باهلل تعاىل 
وقدرته، وكلام تم اكتشاف علمي جديد كان دلياًل جديدًا عىل قدرة اهلل تعاىل، وكلام 
ازداد شعور اإلنسان بقدرة ربه ازداد منه خشية، ولذا كان العلامء أشد الناس خشية من 

ُؤاْ﴾ ]فاطر[. َ ِمنحۡ ِعَبادِهِ ٱلحُۡعلََمٰٓ اهلل ﴿إِنََّما َيحَۡش ٱللَّ

2. تكرمي اهلل للإن�سان ي�ستلزم العلم التجريبي:

لقد كرم اهلل اإلنسان بأن وهبه عقاًل مفكرًا، وجعله خليفة له يف األرض ﴿إِّنِ َجاِعٞل ِف 
ا ِف  لَُكم مَّ َر  ۖ﴾ ]البقرة:30[، وسخر له ما يف الساموات واألرض ﴿وََسخَّ ۡرِض َخلِيَفةاٗ

َ ٱلحۡ
ا﴾ ]اجلاثية:13[. ۡرِض َجِيعاٗ

َ َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱلحۡ ٱلسَّ
ولو أمعنا النظر يف وجوه التكريم هذه: )العقل، االستخالف، التسخري، السيادة( لعرفنا 
مدى ما هو مطلوب من اإلنسان ملعرفة املزيد من أرسار الكون وسننه الثابتة املطردة التي 

تسري بمقتضاها. وال خيفى أهنا تتكشف من خالل العلم التجريبي.

3. القوة ت�ستلزم العلم التجريبي:

املؤمنني  التي جيب عىل  الصفات  القوة من  بإعدادها. ألن  العلم قوة، ونحن مأمورون  إن 
َيحِۡل﴾]األنفال:60[،  ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱلحۡ ُتم ّمِن قُوَّ َتَطعحۡ ا ٱسحۡ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
حتصيلها. قال تعاىل: ﴿َوأ

ِمي﴾ ]القصص : 26[.
َ َت ٔحَۡجرحَۡت ٱلحَۡقوِيُّ ٱلحۡ َ َمِن ٱسحۡ وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ َخيحۡ

ويف احلديث : )املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري(   حديث 

حسن رواه أمحد وغريه.

هذا وإن العلم التجريبي قد جتلت فيه القوة يف العرص احلديث أكثر من أي وقت مىض. 

وبذلك: يتبني لنا من األدلة املذكورة أن حتصيل العلم )النظري والتجريبي( مما له عالقة 
بالزراعة والصناعة والطب والفضاء.. واجب رشعًا.           

املجتمع هو فرض كفاية جيب  تقتضيه حياة  أن كل علم  العلامء عىل  اتفق معظم  وهلذا 
حتصيله، وإذا مل يقم به من حتصل هبم الكفاية أثم اجلميع )1(.

ومن هذه الفروض الكفائية إقامة احلجج عىل غري املسلمني ودفع الشبه عن اإلسالم، 
ويف هذا يندرج التفسري العلمي واإلعجاز العلمي باعتباره احلجة املناسبة عىل املاديني 

وامللحدين يف هذا العرص.

العلمية وحل  بإقامة احلجج  القيام  الكفاية  املنهاج : )ومن فروض  �سرح  املحلي يف  قال 

املشكالت يف الدين ودفع الشبه( )2(.

)1(  انظر : املجموع للنووي 1 / 26، وانظر : األشباه والنظائر  1 / 410 .
)2(  رشح املنهاج، جالل الدين املحيل، 4 / 414 .
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بالعلم  املسلمني  لعناية  كان  لقد 

ذلك  مبظاهر  تجلت  عظيمة  آثار 

التقني  والنبوغ  العلمي  التقدم 

وانتشار مظاهر الحضارة والتفوق 

الـعـالـم  ربــوع  يف  الـعـمـرانـي 

اإلسالمي املرتامي األطراف.

المبحث الثالث: مكانة العلوم التجريبية في اإلسالم

من  ورد  ما  خالل  من  هبا  عنايتهم  وتظهر  التجريبية،  العلوم  يف  املسلمني  جهود  تتجىل 
نصوص كثرية من الكتاب والسنة حتث عىل العلم وترغب فيه؛ ويف سرية رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم من اخلطوات العملية التي جتىل فيها احلرص عىل تيسري سبله، واإلعانة 
عىل بلوغ الغاية منه؛ ال أدل عىل ذلك من أن أول آية أنزهلا اهلل جل وعال عىل قلب نبينا 
ِي َخلََق ١﴾ ]العلق[  ؛  ِم َرّبَِك ٱلَّ  بِٱسحۡ

حۡ
حممد صىل اهلل عليه وسلم هي قوله تعاىل: ﴿ٱقحَۡرأ

ومن ثم تتالت اآليات الكريامت التي ترغب يف طلب العلم وحتث عليه، من ذلك قوله 
بِهِۦ  لََك  لَيحَۡس  َما  ُف  َتقحۡ ا ١١٤﴾ ]طه[، وقوله تعاىل: ﴿َوَل  ِعلحۡماٗ زِدحِۡن  رَّّبِ  تعاىل: ﴿َوقُل 
ْولُواْ ٱلحۡعِلحِۡم 

ُ
حَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َوٱل

َ
ُ أ ﴾]اإلرساء:36[، وقوله تعاىل: ﴿َشِهَد ٱللَّ ِعلحٌۡمۚ

تعاىل: ﴿َوتِلحَۡك  ]آل عمران[، وقوله  َِكيُم ١٨﴾  ٱلحۡ ٱلحَۡعزِيُز  ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  ِطۚ  بِٱلحۡقِسحۡ قَآئَِمۢا 
قِلَُهآ إِلَّ ٱلحَۡعٰلُِموَن ٤٣﴾ ]العنكبوت[ .  ُِبَها لِلنَّاِسۖ َوَما َيعحۡ َثُٰل نَضحۡ محۡ

َ ٱلحۡ
َل اهلل ُ َلُه َطِريقًا اإَِلى  وقوله صىل اهلل عليه وسلم: )َمْن �َسَلَك َطِريقًا َيْلَتِم�ُض ِفيِه ِعْلمًا �َسهَّ
ِة()1(، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: )اإذا	ماَت	ابُن	اآدَم	انقطَع	عَمُلُه	اإل	ِمْن	َثالث...	اأو	 نَّ اجْلَ

ِعْلٌم ُينَتَفُع مْنه()2(. 

)1(    سنن ابن ماجه. انظر حديث رقم 223 .
)2(    انظر جامع الرتمذي 3 / 660 حديث رقم 1376.
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)وهكذا يتضح لنا موقف اإلسالم من العلم والعلامء، وكيف أن القرآن الكريم أعطى 
أمهية كبرية للعلم وأهله، وحث عىل التفكر والنظر والتدبر واملعرفة ألرسار الكون بام 

يعود باخلري والنفع عىل اإلنسان ...

بطالب  ويويص  كتامنه،  من  وحيذر  العلم،  بنرش  يأمر  والسالم  الصالة  عليه  كان  ولقد 
العلم  طلب  عىل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  يقترصحض  ومل  خريًا)1(..  العلم 
الرشعي، بل دعاهم إىل تعلم كل علم يفيد املسلمني، ومثال ذلك أْمُرُه زيَد بن ثابٍت أن 

يتعلم العربية)2(.

كام أرسل عليه الصالة والسالم البعض اآلخر من أجل التعرف عىل صناعة األسلحة 
إىل جرش  ذهبا  بن سلمة حيث  بن مسعود وغيالن  فعله عروة  ما  احلديثة، ومن ذلك 

ليتعلام صناعة املنجنيق والدبابات)3(.

كام كان عليه الصالة والسالم حيث الصحابة عىل استثامر األرايض وزراعتها... وعىل 
استثامر الوقت)4(.

الصالة  عليه  وكان  شؤوهنم..  مجيع  يف  عنه  العلم  ويتلقون  يالزمونه  الصحابة  وكان 
والسالم يستخدم أرقى األساليب الرتبوية.

وكان من منهجه اليرس يف التعليم والنهي عن التشديد والتعقيد ... وإىل جانب ذلك فقد 
كان النساء يسألن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيجيبهن، بل إنه خصص هلن أوقاتًا 

)1( انظر ابن ماجه حديث رقم 247 .
)2(   رواه البخاري تعليقًا وأبو داوود والرتمذي موصواًل، انظر الفتح 13 / 185 و 186، وأيضًا اإلصابة ترمجة زيد.

)3(    الطبقات الكربى البن سعد 1 / 312 .
)4(  انظر الفتح 333 / 335 .

جيتمع فيها معهن حيث يتلقني منه اإلسالم)1(.. ومل يقترص األمر عىل ذلك، بل وردت 
املنقطعني  عىل  تفضلهم  بل  البرش،  سائر  عىل  وتفضلهم  بالعلامء،  تشيد  كثرية  أحاديث 

للعبادة...

للعلم،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  أوالها  التي  العظيمة  األمهية  هذه  خالل  من   
ومن خالل وصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بتبليغ العلم كان ال بد للصحابة أن 
بعد  العلمية  العلم.. واستمرت احلركة  األمانة وينرشوا  فيبلغوا  الدعوة  يستجيبوا هلذه 
عرص اخللفاء الراشدين حيث محل لواءها الوالة والتابعون.. كام كان اخللفاء عىل درجة 
عالية من العلم.. ومل تقترص جمالس العلم عىل قصور اخللفاء بل كانت هناك مناظرات 

تعقد يف قصور الوزراء)2(..

الثاين اهلجري حيث  القرن  العلمية نشاطًا واسعًا مع بداية  ولذلك فقد نشطت احلركة 
املسلمون  واتصل  اإلسالمية،  للدولة  والروم  الفرس  َتا  أمَّ ودانت  األحوال،  استقرت 

بغريهم من األمم، واطلعوا عىل حضارهتم واستفادوا منها..

تبوأت  والتي  مثاًل  قرطبة  ففي  اإلسالمية،  البالد  سائر  يف  العلمية  احلركة  انترشت  كام 
جتد  واملعرفة  العلم  مراكز  من  عظياًم  مركزًا  وكانت  احلضاري،  التقدم  يف  رفيعًا  مكانًا 
املدارس واملعاهد العلمية منترشة يف مجيع أنحاء البالد يقبل عليها طالب العلم واملعرفة 
من كل اجلهات ليلتحقوا هبا وينهلوا من علومها.. وإىل جانب ذلك فقد اشتهرت بعض 
اجلوامع بتدريس خمتلف أنواع العلوم، وختصص بعض املدرسني للتدريس فيها، كام كان 

الوالة يعينون البعض اآلخر.

)1(    انظر الفتح 1 / 195 .
)2(    من روائع حضارتنا:  د/ مصطفى السباعي بترصف.
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جيل العمالقة من الأطباء امل�سلمني:

- حممد بن زكريا الرازي

- ابن النفي�ض

- اأبو القا�سم الزهراوي

- اأبو القا�سم عمار بن علي املو�سلي

وبجانب املساجد وجمالس العلم أنشئت املدارس التي كان هلا أثر كبري يف نرش العلم حيث 
التحق هبا الطالب، وكانت الدولة تسهم يف إنشائها وتنفق األموال عىل طالب العلم.. 
العلوم  بجانبها  تدرس  كانت  بل  الدينية  العلوم  عىل  املدارس  يف  الدراسة  تقترص  ومل 
الطبيعية كاهلندسة والطب والرياضيات.. ولقد ظهرت املكتبات يف الدولة اإلسالمية، 
وتطورت نتيجة النتشار العلم واملعرفة، واهتامم العلامء وطالب العلم بالكتب.. وإىل 

جانب ذلك فقد كان حلركة الرتمجة التي قام هبا العلامء أثر كبري يف تقدم العلوم()1(.

سبق المسلمين إلى المنهج العلمي التجريبي:

لقد كان لعناية املسلمني بالعلم آثار عظيمة جتلت يف مظاهر ذلك التقدم العلمي والنبوغ 
املرتامي  العامل اإلسالمي  العمراين يف ربوع  التقني، وانتشار مظاهر احلضارة، والتفوق 
األطراف، والذي نرضب أمثلة له من واقع ما ورد يف كتاب الدكتورة "زيغريد هونكة" 
حيث تقول: )العرب يف الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي احلق القائم عىل 
التجربة، ومل يبدأ البحث العلمي احلق القائم عىل املالحظة والتجربة إال عند العرب.. 
وبرزت احلقائق العلمية كثمرة للمجهودات املضنية يف القياس واملالحظة بصرب ال يعرف 
والقواعد  النظريات  العرب  اخترب  حتىص  ال  التي  الدقيقة  العلمية  وبالتجارب  امللل.. 
منها، وعّدلوا اخلطأ يف بعضها،  الصحيح  فأثبتوا صحة  مرارًا وتكرارًا  العلمية  واآلراء 

ووضعوا بدياًل للخاطئ منها(. )2( 

أنه قد نبغ الكثري من العلامء املسلمني يف خمتلف أنواع  وألجل هذا فال عجب أن نرى 
وتطبيقًا  وتقريرًا  استنباطًا  املجاالت  شتى  يف  النظري  منقطع  بشكل  وأبدعوا  العلوم 

وابتكارًا.

)1(   موقف اإلسالم والكنيسة من العلم: عبداهلل املشوخي ص24- 68 بترصف.
)2(  شمس العرب تسطع عىل الغرب/ ص401 بترصف.

يبني الأ�ستاذ امل�سوخي جهود امل�سلمني يف العلم التجريبي فيقول: 

ففي املجاالت الطبية قطع املسلمون شوطًا بعيدًا حيث وضعوا أصواًل، وقرروا مناهج، 
اهلادفة،  املنهجية  بالتشخيص، وإدماهنم للمالحظات الرسيرية  قيامهم  بعد  وألفوا كتبًا 
البحثية  املتابعة  مستلزمات  من  ذلك  وغري  الترشيح،  وممارستهم  التجارب،  وإجرائهم 
حتى ذاع صيتهم يف أرجاء املعمورة، وأصبح الراغبون يف هذا املجال يفدون إليهم من 

كافة البالد ليقتبسوا من أنوار معرفتهم و عظيم خربهتم.
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نبغوا يف كثري من فرعيات  ويف جمال الريا�سيات 

الكسور  استعامل  عنهم  واشتهر  العلم،  هذا 
العرشية والصفر، وابتكروا علم اجلرب واملقابلة، 
كام ابتكروا اجلداول املعروفة يف حساب املثلثات 
وحلهم  احلساب  لفن  تطويرهم  عىل  عالوة 

لكثريمن املعضالت احلسابية.

واأما يف علم الهند�سة فقد طوروا نظريات إقليدس، 

وابتكروا أشياء يف هذا العلم، ويشهد لتفوقهم ما 
يف  احلمراء  قرص  مثل  عمرانية  آثار  من  خلفوه 
العزيزية يف صقلية. وهكذا برعوا  غرناطة وقرص 
يف  ونظريات  قواعد  فوضعوا  املساحة  علم  يف 

قياس املسافات، وحتديد املساحات وغريذلك.

وهكذا يف علم الفلك فإهنم اهتموا به وأولوه عناية 

التجارب  وواصلوا  تطويره،  يف  وسامهوا  فائقة، 
يف  الدقيقة  احلسابات  أجروا  كام  واملشاهدات، 

رسم اجلداول الفلكية التي كانوا يسموهنا األزياج، وبنوا املراصد اجلوية.

العلم من خالل تصحيحاهتم لكثري من أخطاء السابقني، ومن ثم  وهكذا خدموا هذا 
تأليفهم للكتب التي أودعوها خالصة معارفهم يف هذا الشأن .

ويف علم الكيمياء نراهم قد أولوا هذا العلم عناية فائقة واهتموا به غاية االهتامم فأضافوا 

ابتكارهم  ذلك  أمورًا جديدة، ومن  واكتشفوا  كثرية،  أشياء  اقتبسوه ممن سبقهم  ما  إىل 
الكربيتيك  حامض  وا  حرضَّ وكذلك  الكيمياء،  علم  أسس  من  هو  الذي  للتقطري 
يف  نبوغًا  وأظهروا  أخرى،  معادن  إىل  املعادن  بعض  حتويل  استطاعوا  بل  والنيرتيك، 
التطبيقات العملية لذلك التفوق سواء يف ميدان الصيدلة والعقاقري، أو يف جمال الدباغة 
والتخدير، أو غريذلك من التطبيقات العملية النافعة؛ ومل يقف األمر عند هذا احلد بل 

ختطاه إىل إيداع تلك املعارف ضمن كتب ألفوها فنفع اهلل هبا الناس عرب القرون. 
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الفن من  املسلمون خطوات كبرية يف هذا  ال�ساأن يف علم اجلغرافيا حيث خطا  وكذلك 

اجلغرافية  الظواهر  دراسة  من  حيصل  وما  املناخ،  إىل  والطرق  والبلدان  املواقع  حتديد 
التي  الغريبة  األمور  يف  كتبًا  وألفوا  بل  والبحر؛  الرب  يف  املختلفة  املشاهدات  وتسجيل 
توجد يف ربوع هذا الكون سواء يف السامء، أو األرض، أو ما يتعلق باألرصاد وتقلبات 

من زالزل وبراكني وغري ذلك( )1(.

)1(    موقف اإلسالم والكنيسة من العلم : ص 73 -83 بترصف.

ويقول الدكتور جلل حممد مو�سى: )إنه إذا كانت العلوم الطبيعية عند اليونان دراسات 

ميتافيزيقية تقوم عىل منهج عقيل استنباطي، فقد حتولت عىل أيدي العرب إىل دراسات 
بعد  إال  املنهاج  هذا  إدراك  يتأتى  كان  وما  استقرائي.  جتريبي  منهج  إىل  تستند  علمية 
التأمل، وإمعان النظر، وفرض الفروض، وإجراء التجارب، واستنباط النتائج. وتلك 

هي الطريقة التي يتوصل هبا إىل احلقيقة ()1(. 

ثم يقول: )وإذا كان املنهج العلمي يف صورته التقليدية يقتيض أن يتوخى الباحث دراسة 
وإجراء  مالحظتها  طريق  عن  الواقع  عامل  يف  بالفعل  موجودة  هي  كام  اجلزئية  الظواهر 
التجارب عليها، فقد كان هذا ديدن "ابن البيطار" الذي قال عنه ابن أيب أصيبعة... »لقد 
البيطار  ابن  النبات يف مواضعه« وبذلك يكون  شاهدت معه يف ظاهر دمشق كثريًا من 
بإجراء  كذلك  االهتامم  مع  النباتية  الظواهر  دراسة  يف  احلسية  املالحظة  دور  أكد  قد 

التجارب()2(.

)1(   منهج البحث العلمي عند العرب/ ص115.
)2(    ص 244-245 من نفس الكتاب.
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ويقول الدكتور اأحمد فوؤاد با�سا يف مقال له: )وينسب الكثري من املؤرخني وعلامء املناهج 

الفضل يف اكتشاف هذا املنهج إىل العامل اإلنكليزي "فرنسيس بيكون" الذي وضع إبان 
منهج  به  ويعني  اجلديد«  »األورجانون  املشهور  كتابه  احلديثة  األوربية  النهضة  عرص 
البحث التجريبي ليعارض به أرسطو يف كتابه »األورجانون« القديم. ويشهد استقرار 
إىل نقض  الغربيني  بأن علامء احلضارة اإلسالمية كانوا أسبق من  البرشي  الفكر  تاريخ 
منطق أرسطو النظري واتباع املنهج التجريبي قبل بيكون بعدة قرون()1(، وبذلك حتققت 
هنضة املسلمني العلمية التي يرتجم عن عظمتها د/عبد احلليم حممود فيقول: )وما من 
شك يف أنه بمقدار تعمق اإلنسان يف اجلانب العلمي عىل أساس من اإليامن ؛ ويف صدق 
وإخالص تكون خشيته هلل: ألنه سريى من نواميس الكون ومن اإلتقان يف اخللق، ومن 
احلكمة يف التدبري ما جيعله يسجد ملبدع الكون.. لقد أحدث اإلسالم يف الدنيا ـ بموقفه 
من العلم ـ هنضة علمية كان من ثامرها احلضارة اإلسالمية التي كانت تسمي البحوث 
يف الطبيعة ويف الكون: »العلم بسنن اهلل الكونية« فعلم الطبيعة يف الصورة اإلسالمية هو 

العلم بسنن اهلل الكونية(.)2(

وإن الزعم اليوم بأن أوروبا هي التي استحدثت املنهج التجريبي زعم باطل، فالفكر اإلسالمي 
أول من ذهب إىل أن املالحظة والتجربة مها أساس العلم ال التفكري املجرد وحده.

إنام  أوروبا  يف  التجريبي  باملنهج  نادى  من  أول  وهو  بيكون«  »روجر  أن  األمر  وحقيقة 
استقى علومه من جامعات األندلس)3(.

)1(    العدد الثاين - جملة اإلعجاز/ ص 80.
)2(    جملة األزهر، مقالة للدكتور عبد احلليم حممود، رجب 1397هـ املوافق يوليو 1977م بترصف. 

)3(    الرتبية اإلسالمية د. فتحي الدريني ص: 145.

بعض مالمح نهضة المسلمين العلمية

 ال خيفى عند ذوي البصائر أمهية الدافع اإليامين يف حتريض اهلمم إىل العطاء والبذل والتضحية 
أنتج ما حصل من  العلمي الذي  واملصابرة. ومن  هنا ندرك الرس الكامن وراء ذلك العطاء 
للتعلم  اجلميع  اإليامن  طاقة  دفعت  حيث  اإلسالمي؛  العامل  ربوع  يف  والتقني  العلمي  التقدم 

والتعليم مع بذل الغايل والرخيص يف سبيل ذلك.

إن الذي يطلع عىل تلك النصوص املتكاثرة التي وردت بصدد طلب العلم أو نرشه أو العمل 
عىل البذل يف سبيله، وغريذلك من وجوه النشاط الفكري، واألعامل التي تشكل قنوات للعطاء 
احلضاري، والتي نجد منها النصوص الكثرية يف القرآن العظيم، ومثلها يف السنة املطهرة، والتي 
تربط مظاهر العمل والنشاط بالعقيدة، مما كان له األثر العظيم يف دفع املسلمني يف دروب ذلك 

العطاء احلضاري بشقيه العمراين والثقايف، وخاصة يف ميادين العلم.

- قيام املدار�ض العلمية يف �سرق العامل الإ�سلمي وغربه والتي كان الطالب يقصدوهنا 

من كل حدب وصوب إذ كان العلم فيها جمانيًا، وال يستثنى من حق التعلم أحد سواء 
كان قريبًا أم غريبًا، غنيًا أو فقريًا؛ ومع ذلك فال بد هنا من اإلشارة للحقيقة الثابتة وهي 
لتعليم  العامل اإلسالمي إىل غربه كانت يف واقع احلال مدارس  املساجد من رشق  أن 

شتى أنواع العلوم.
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امل�سجد النبوي ال�سريف

والتعلم،  العلم  إىل  املسلمني  إنطالق 
حيث مل تكن املساجد جمرد أماكن تؤدى 
منابر  بل كانت  الصلوات فحسب؛  فيها 

للعلوم واملعارف.

اجلامع الأموي اأو امل�سجد الأموي - دم�سق، �سورية 

جامع قرطبة من الداخل - قرطبة، الأندل�ض 

جامع الأزهر  - القاهرة، م�سر 

الصلوات  فيها  ى  تؤدَّ أماكن  جمرد  املساجد  تكن  )فلم  هونكة:  زيغريد  الدكتورة  تقول 
فحسب؛ بل كانت منابر للعلوم واملعارف .. وحول أعمدة اجلامع كان جيلس األستاذ 
امرأة ولكل احلق يف  أم  كان  يشاء، رجاًل  ملن  مفتوحة  أبواهبا  ويلتف حوله طلبة حلقة 
سؤال األستاذ أو مقاطعته معارضًا؛ وكان هذا النظام أكرب دافع لألساتذة يدفعهم دائاًم 

لإلعداد املتقن لدروسهم والتعمق فيها( )1( .

التعليم ونرشه وتنفيذه وفق  - وجود التخطيط والدرا�سات الرتبوية الهادفة إىل تنظيم 

برجمة عملية مع توفري كافة مستلزمات التعليم، والعمل عىل التزام املناهج املقررة يف هذا 
امليدان واعتامد أسلوب اإلجازة العلمية.

)1(  شمس العرب تسطع عىل الغرب/ ص 397-396.
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- ت�سجيع حركة الرتجمة)1( ملصادر الثقافات القديمة واملعارصة كالفارسية والرومانية 

اختذه  فيام  تتمثل  املجال  بد من مالحظة مهمة جدًا يف هذا  والصينية؛ وهنا ال  واهلندية 
علامء املسلمني بعد خطوهتم يف ترمجة علوم اآلخرين والتي متثلت يف استيعاهبم ملا ترمجوه 

بالتعريب لتلك العلوم. 

ترجمت م�سادر الثقافات القدمية واملعا�سرة كالفار�سية 
والرومانية والهندية وال�سينية.

حنني بن اإ�سحاق املرتجم املو�سوعي.

حلركة  احلقيقي  السياق  عن  الكشف  حماولة  إن  حممود:  كامل  الدكتور  قاله  ما  ولنتاأمل 

الرتمجة والنقل التي حدثت يف العهدين األموي والعبايس جتعلنا يف مواجهة مع الشعوب 
الثقافية واحلضارية التي كانت تعيش بجوار اجلزيرة العربية، وانترش العرب فيها بعد الفتح.

)1(   الرتمجة: هي نقل من لغة أجنبية إىل ما يقابل النص أو املصطلح العلمي باللغة العربية؛ وأما التعريب فإنه حماولة نقل الكلامت 
أواملصطلحات العلمية من لغة أجنبية إىل اللغة العربية مع حتويرها نطقًا لتالئم النطق العريب.

لقد شكل هذا االنتشار الذي بلغ يف عمقه وأبعاده إىل حد االندماج واالنصهار بينهم 
وبني تلك الشعوب مصدرًا مهاًم للفكر العريب( )1(.

- بناء املكتبات ورفدها بالكتب العلمية وتيسري وصول الزاد الثقايف لكل أبناء األمة.

املناسبة  األجواء  وتأمني  واحلوار  البحث  حلقات  وت�سجيع  العلمية  املنتديات  اإقامة   -

للنقاش اهلادف واحلر.

- الت�سجيع على التخ�س�ض العلمي سواء يف مرحلة الدراسة األوىل، أو بعد املزاولة لناحية 

علمية، ومالحظة أمهية العناية بفرع منها، وبذلك نستطيع القول إهنم كانوا األوائل يف 
تقرير مبدأ التخصص العلمي.

العلمية  للميادين  األوقاف  وختصيص  واجلوائز  باملكافاآت  ورفدهم  العلماء  رعاية   -

والبحث العلمي.

- اإدخال م�سامني العلوم يف و�سائل العمل والإنتاج مما أثمر تقدمًا تقنيًا رائعًا عل مستوى 

العامل اإلسالمي.

- اعتماد منهج البحث التجريبي يف جمالت العلوم العملية، خالفًا ملا كان معهودًا عند 

غريهم من األمم؛ يقول الدكتور جالل موسى: )إذا كانت العلوم الطبيعية عند اليونان 
أيدي  عىل  حتولت  فلقد  استنباطي  عقيل  منهج  عىل  تقوم  ميتافيزيقية  فلسفية  دراسات 

العرب إىل دراسات علمية تستند إىل منهج جتريبي استقرائي( )2(.

)1(    تاريخ العلوم عند العرب، د/ كامل حممود .
)2(  منهج البحث العلمي عند العرب/  ص 115.
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- تقرير مبداأ الت�سمني عىل التقصري وقلة التبرص يف مزاولة العمل الذي يقتيض اخلربة 

املسلكية، وهذا املبدأ قد استقوه  من حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : )من تطبب 
ومل يعلم منه طب فهو ضامن()1(.

- حتييد م�سرية البحث العلمي؛ وبذلك زالت قيود العنرصية والعرقية واملذهبية التي 

كانت حتول دون متتع العلامء باحلرية الكاملة؛ بل كانت عقبة كؤودًا يف طريق طالب 
العلم، ومن  هنا نجد أن احلضارة العلمية اإلسالمية قد شارك فيها غري املسلمني، ويف 
هذا املعنى يقول الدكتور عـز الدين فراج: )قـامت احلضارة اإلسالمية عىل أساس 
األخرى،  األديان  لكل  واحرتامها  الديني،  التعصب  من  ونفورها  باإلسالم  إيامهنا 
يريدون. كان هـذا  تعاليمها وطقوسها كام  يامرسوا  أن  واعرتافها بحق أصحاهبا يف 
وعدم  الديني  التسامح  هذا   .. وجدت  منذ  اإلسالمية  احلضارة  مظاهر  من  مظهرًا 
الديني   التسامح  املميزة، وهذا  التعصب هو من احلضارة اإلسالمية ومن مظاهرها 
هو الذي ساعد عىل مجع مظاهر احلضارات القديمة لتكون بداية للجانب املادي من 

احلضارة اإلسالمية ( )2(.

؛ وذلك من خالل  ب�سكل �سحيح ومتوازن  �سريه  ب�سكل ي�سمن �سلمة  الإن�سان  - �سياغة 

الظنون  مع  االنسياق  أو  وكهانة،  وتنجيم  سحر  من  املشبوهة  املعرفة  موارد  حظر 
واألوهام، لذلك فإن  هذا التكوين السليم واملتوازن للشخصية الفردية عىل أسس من 
الثوابت واليقينيات بعيدًا عن اخلرافة والسفسطة اخليالية؛ تلك الشخصية التي تتسلح 
املوهومات،  العلمي، وتنأى عن  التجريبية والتحقيق  الربهنة  العلمي، وتعتمد  باملنطق 
كل ذلك كان له األثر البليغ يف صياغة الشخصية العلمية املتسلحة بالثقة واالستبصار 

)1(   ابن ماجه  2 / 1148 وصححه األلباين بشواهده .

)2(    فضل علامء املسلمني عىل احلضارة  الغربية ص16.

والسري عىل  الشعبية  للموروثات  واخلضوع   بالغيب  الرجم  بمظاهر  التشبث  من  بداًل 
موجب املألوفات دون روية واستبصار، فكان من جمموع ذلك توفري الطاقة البرشية التي 
وجد  وبذلك  والكامل،  التقدم  معارج  يف  والتقنية  العلم  مسرية  وتدفع  احلضارة  تصنع 

اإلنسان الصالح.

يقول الدكتور حكمت جنيب عبد الرحمن:  )ومن  أبرز  ما يسجل للعرب يف هذا املجال 

اخلرافة،  ترفض  صحيحة  جتريبية  أسس  عىل  البحتة  للعلوم  واملنهجية  العلمية  صياغتهم 
عامرة:  حممد  الدكتور  ويقول  )1(؛  يكون(  أن  ينبغي  كام  والربهان  اجلاد  البحث  وتعتمد 
ر حضارة وصاغ مدنًا وأثمر اجتامعًا إنسانيًا، وألف يف نفس  )متيز اإلسالم بكونه دينًا فجَّ
اإلنسان ـ باملنهاج الرتبوي الشامل ـ ذلك االئتالف املتوازن الذي جعل هذا اإلنسان يبدع 
احلضارة املصطبغة بصبغة الدين. لقد حقق الدين اإلسالمي االئتالف والتوازن واألمن 
يف نفس اإلنسان املسلم فجاء اإلبداع املدين هلذا اإلنسان ـ أي احلضارة اإلسالمية  ـ ثمرة 

جمسدة هلذا الذي أحدثه الدين يف نفس هذا اإلنسان()2(.

- �ساعد على ذلك كله ما كان عليه كثري من اخللفاء واألمراء والقادة واملتنفذين يف املاملك 

اإلسالمية من حب العلم والطلب له والشغف بمتابعة التحصيل، والذي جتىل بحضور 
جمالسه؛ بل إن أكثر املناظرات والندوات كانت تتم  بحضورهم، ويف هذا السياق يورد 
الدكتور/ عز الدين فراج ما ييل: )كان اخللفاء هيتمون بالعلم والعلامء.. وكان اخللفاء 
يفرضون العلم عىل أوالدهم وإخواهنم ومماليكهم وجوارهيم، وكانوا يعلمون اجلواري 
والعروض  النحو  ويعلموهنن  واألخبار،  واألشعار  القرآن  وحيفظوهنن  ويثقفوهنن، 

)1(   دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب ص9.
)2(   يف فقه احلضارة اإلسالمية ص109.
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خللها  من  ميكن  �سماوية  كرات 

واملطلع  ال�سم�ض  ارتفاع  ح�ساب 

للنجوم،  الزاوي  وامليل  امل�ستقيم 

�سنعت يف القرن احلادي ع�سر.

والغناء،  ثم يتهادوهنن. وقد كان عند زبيدة أم األمني مائة جارية حيفظن القرآن، وكان 
األموال  بذهلم  ذلك  من  وأغرب  القراءة.  من  النحل  كدويِّ  دوٌي  قرصها  من  ُيسمع 
للمطالعني فضاًل عن املؤلفني .. ومن أدلة إجالهلم للعلم أهنم كانوا حيرضون أبناءهم عىل 

تلقيه وحفظ األشعار واألخبار، ويعينون هلم املعلمني من نخبة العلامء املعارصين()1(.

- اأما الن�سجام الذي حتقق بني خمتلف مظاهر احلياة العامة يف ربوع املجتمع اإلسالمي 

مع  املواهب،  وتفتق  الطاقات،  حشد  يف  مجة  آثارًا  ترك  فقد  االستقرار  من  حتقق  ما  مع 
التمهيد لربوز مظاهر اإلبداع بعد أن كانت كامنة؛ وهذا أمر يالحظه كل من كان لديه 
نظرة ثاقبة يف أحوال أبناء املجتمع اإلسالمي السابقة عندما نِعم أبناؤه بتلك األحوال التي 
ساد فيها األمن، وانترش االستقرار، وزادت اهتاممات احلكام بأمور الرعية، وانمحقت 
مظاهر اإلجرام، وقامت معامل النظام التكافيل يف ربوع ذلك املجتمع عىل أسس راسخة 

هيأت املناخ املالئم لقيام ذلك الرصح احلضاري الرائع.

إننا لو أردنا استقصاء املعامل والبواعث التي أثمرت تلك النهضة العلمية عند املسلمني 
لطال احلديث، ولكننا نظن  بأن  ما أوردناه فيه الغنية؛ وباهلل املستعان.

)1(  فضل علامء املسلمني عىل احلضارة الغربية ص37.
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المبحث الرابع: أوائل المسلمين في العلوم التجريبية 

والنظر  واالكتشاف،  واالخرتاع  البحث  عىل  وحث  العلم  بطلب  نادى  من  أول  اإلسالم 
ِي  ٱلَّ َرّبَِك  ِم  بِٱسحۡ  

حۡ
﴿ٱقحَۡرأ  : نزلت  آية  أول  أن  وحسبك  واألرض،  الساموات  ملكوت  يف 

َخلََق١﴾ ]العلق[ ورويت كثري من األحاديث يف وجوب طلب العلم والرتغيب فيه، وصنفت 
األمري  وابن  واملحاسبي  الرب  عبد  البن  واحلديثة  القديمة  املصنفات  من  كثري  املسألة  هذه  يف 
والشوكاين والبيحاين وأيب غدة والقرضاوي وغريهم، ذلكم الرس يف أن حضارة اإلسالم هي 
والطبيعة  والترشيح،  والصيدلة  والبيطرة  كالطب  املجاالت  كل  يف  والفضل  السبق  صاحبة 
واالقتصاد  واجليولوجيا،  والزراعة،  الفلك،  وعلوم  والكيمياء،  والرياضيات  واهلندسة 
والسياسة وغريها، غري أن جل أسامء تلك املواد والعلوم ختتلف يف عرصنا عن أسامئها العربية 
القديمة، فقد حوهلا األوربيون إىل لغتهم بعد تفوقهم فيها وإمهالنا هلا، ولكثري مما أمر به الشارع 
بتقويم  يسمى  كان  اجلغرافيا  وعلم  احليل،  بعلم  يسمى  كان  امليكانيكا  – فعلم  شأنه  – جل 

بعلم  يسمى  كان  اجليولوجيا  وعلم  العمرانيات،  بعلم  يسمى  كان  االجتامع  وعلم  البلدان، 
الصخور وطبقات األرض، وكان اسم علم الفيزياء علم الطبيعة، ومجلة هذه العلوم كانت 

تسمى بالعلوم احلكيمة )1(.

وإدريس  هونكه،  زيغريد  د.  الغرب  عىل  تسطع  العرب  شمس  كتاب  إىل  الرجوع  يمكن  ذكرنا  ملا  إضافية  شواهد  بمعرفة     )1(
اخلرشاف، ومقال يف الرشق األوسط.

صنفت الكثري من املصنفات القدمية 

واملحاسبي  الرب  عبد  البن  والحديثة 

وابن األمري والشوكاين والبيحاين وأيب 

غدة وغريهم.

141



142

أدل عىل  اليشء من معدنه ال يستغرب، وليس  فإن  العلوم  تلك  تفوقنا يف كل  قد  كنا  وإن 
تفوقنا يف علوم الصناعة سابقًا من أن هارون الرشيد أهدى لشارملان – ملك فرنسا ونصف 
أوربا – ساعة مائية من صناعة املسلمني والتي سبت عقول الغرب حتى ظنها الغرب سحرًا.

 تفوق المسلمين في صناعة مرآة النجم 
)اإلسطرالب باليونانية( 

وهو جهاز يستطيع الفلكي أن يعني به زوايا ارتفاع 
األجرام الساموية عن األفق يف أي مكان.

اخلليفة  فلكيي  من  الفزاري  إسحاق  أبو  وكان 
العبايس املنصور – هو أول صانع لذلك املرصد 
يف  نوفل:  الرزاق  عبد  قال  اإلسالم،  يف  الفلكي 

يوضح  كتابًا  الفزاري  بن سليامن  بن حبيب  إبراهيم  إسحاق  أبو  األول وضع  القرن 
فيه العمل باألسطرالب املسطح الذي كان أول من قام به()1(.

)1(   اإلسالم والعلم احلديث، عبد الرزاق نوفل، ص 9 .

علوم الفلك واألرض

املسعودي  احلكيمة  العلوم  يف  البارزين  من 
قال بكروية  املتوىف يف 245 هـ كان أول من 
األرض من أهل العلوم احلكيمة : » إن الشمس 
كان طلوعها عىل  الصني  أقىص  غابت يف  إذا 
اجلزائر العامرة يف بحر أوقيانوس، وإذا غابت 
الصني   أقىص  يف  طلوعها  كان  اجلزائر  يف 

وذلك نصف دائرة األرض()1(

كذلك قال بكروّية الأر�ض كثري من علماء الفلك امل�سلمني منهم:

حممد بن حممد اإلدرييس املتوىف عام 548هـ، وقد رسم 
ما شاهد من البلدان عىل كرة من فضة، وذلك عند زيارته 
لصقلية بدعوة من ملك النورمان، ويف كتابه نزهة املشتاق 
يف اخرتاق اآلفاق)2( – أن األرض مدورة كتدوير الكرة، 

وإن كان قد سبقه املفرس عبد اهلل بن عباس)3(.

ابن  الفضاء  يف  يسبح  كوكب  الأر�ض  اأن  عرف  من  واأول 

الشاطر مؤذن جامع دمشق، وهو أول من قال إن دوران 

)1(  مروج الذهب، املسعودي، 31/1 ، انظر : امللل والنحل البن حزم، انظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية. 
. 63 / 1   )2(

)3(   جمموع الفتاوى البن تيمية ، 6 / 587 .

143



144

األرض حول الشمس وحول نفسها يسبب تتابع الليل والنهار ثم الفصول األربعة )1(. 

ومو�سى بن �ساكر أول من قام بتقدير حجم األرض وحتديد قياس حميطها )2(.

ونظرياته  بطليموس  أخطاء  وصححوا  الأر�ض  قطر  حددوا  من  اأول  امل�سلمني  وعلماء 

عن  بطليموس:  قال  حيث  الفلكية، 
األرض مركز الكون )3(.

مركز  الشمس  بل  علماوؤنا:  وقال 

الكون، وكان أوهلم البريوين)4(.

 واأول م�سور جغرايف هو حممد بن موسى 

الدول  أقاليم  صور  فقد  اخلوارزمي 
اإلسالمية يف كتابه )صورة األرض()5(.

وكان اأول قامو�ض جغرايف يف التاريخ هو معجم البلدان ملؤلفه ياقوت احلموي املتوىف يف 

القرن السابع اهلجري، وما زالت قيمته العلمية حمتفظًا هبا. 

واأول من قال بجاذبية الأر�ض هو اخلازن قال: )إن األجسام تقع  عىل األرض بسبب قوة جاذبة، 

وإن هناك عالقة بني الرسعة واملسافة والثقل()6(، قال ذلك قبل مولد نيوتن بقرون.

)1( العلم يف التاريخ،  د. برنال جون ديزموند 227/1، ترمجة د.عيل ناصف .
)2(   املرجع السابق : 1 / 26 .

)3(   تفسري االلويس : 23 / 116 .
)4(  املسترشقون، نجيب العقيقي 126/1.

)5(    املرجع السابق : 1 / 448 .
)6(    أخبار العلامء بأخيار احلكامء للقفطي : 1 / 169، انظر كتاب تاريخ العلم للدكتور عبداحلليم منترص ص: 365.

لألفالك  وربطه  العام  اجلذب  قانون  عن  األوائل  امل�سلمني  علماء	 من	 كثري	 حتدث	 كما	

بعضها ببعض )1(.

وعلماوؤنا اأول من قام بدرا�سة ال�سخور وطبيعتها وأسسوا هذا العلم.

وذكر ال�سيخ الوقفي  يف كتابه “تلك حدود اهلل” اإن علماء امل�سلمني هم:

  أول من وضع قواعد الكهرباء التي بنى عليها كريرت مباحثه. -

وأول من اخرتع بيت اإلبرة )البوصلة(.  -

وكانوا كذلك أول من صنع البندق بغرناطة.  -

وأول من صنع البارود.  -

وأول من اخرتع الساعة ذات البندول والعجلة.  -

وابن خلدون أول رائد يف علم االجتامع )العمرانيات()2(. -

وابن رشد األندليس أول من أثبت أن اجلدري ال يصيب اإلنسان مرتني )3(.  -

)1(   علم الفلك والتنجيم: د. محيد جمول النعيمي، مقالة له بترصف، مجعية اإلمارات للفلك.
)2(    تلك حدود اهلل: إبراهيم الوقفي، ص 2.

)3(    شمس العرب تسطع عىل الغرب: زيغريد هونكة، بترصف.
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 وآباؤنا أول من بنى املستشفيات )البيامرستانات( بصورة واسعة، واختذوا األطباء  -
وأجرى  املستشفيات  ببناء  اعتنى  الذي  امللك  عبد  بن  الوليد  أيام  املتخصصني 
الناس ووضعوا  الغزيرة عىل األطباء، وأمر بمنع املجذومني من سؤال  األرزاق 

يف حجر صحي وأجريت أرزاقهم )1(.

وكان أول مستشفى يف اإلسالم هو اخليمة التي رضهبا رسول اهلل صىل اهلل عليه  -
وسلم باملدينة املنورة يوم اخلندق، وجعل فيها الصحابية اجلليلة رفيدة األسلمية 

لتقوم بخدمة املرىض وجراحاهتم )2(.

الصيدليات،  - أسس  من  أول  وعلامؤنا 
يف  الكيامئية  املواد  من  كثريًا  وأدخلوا 
البيطار،  ابن  رأسهم  عىل  أدويتهم، 
وداود األنطاكي، فقد وصفوا النباتات، 

ومقدار اجلرعة، وموعد تناوهلا)3(. 

في علم التشريح

من  أول  هو  البغدادي  اللطيف  عبد 
اكتشف أخطاء جالونيس يف علم الترشيح 
الفك  إن  جالونيس  قال  فقد  وصححها، 

األسفل يتكون من عظمتني )4(. 

)1(  عباقرة اإلسالم يف الطب واجلغرافيا والتاريخ والفلسفة : رحاب عكاوي،  اجلزء الثاين.
)2(  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث : 315/2. السرية النبوية البن حزم : 149/1. السرية النبوية للصاليب : 354/4. 

انظر: هكذا كانوا يوم كنا، د. حسان شميس باشا. وانظر: املستشفيات إبان احلضارة العربية، د. بسام درويش.
)3(  اجلامع من تاريخ العلوم عند العرب: د. حممد عبد الرمحن مرحبا،  ص 305.

)4( ترشيح وفيزيولوجيا عظام اإلنسان يف الرتاث الطبي العريب: د. عبد النارص كعدان.

والزهراوي أول من ألف يف علم اجلراحة )1(.
وابن زهر أول من استخرج حىص الكلية)2(.

ابن النفيس

الدموية  الدورة  اكتشف  من  أول  النفيس  ابن 
من  أول  وهو  اإلنسان،  جسم  يف  الصغرى 
الطب  علامء  من  اهلوائية  القصبة  فتح  وصف 
ن يف كتابه )التيسري يف املداواة والتدبري()3(. ودوَّ

الرازي

الوراثة يف األمراض وتوارثها، وهو أول من شخص مرض  بأثر  قال  الرازي أول من 
احلصباء واجلدري، وفرق بينهام يف أدوارمها األوىل.

املرىض  نصف  عىل  العالج  جيري  أن  وهى  الضابطة،  بالتجربة  قال  من  أول  والرازي 
ويرتك النصف اآلخر، وأول من اكتشف خيوط اجلراحة من أمعاء احليوانات)4(.

والرازي أول من استخدم الزئبق يف املراهم، وهو أول من استخدم الزئبق عىل القرود 
ونجحت التجربة)5(.

)1(  أبو القاسم الزهراوي أول من صنع أقراص الدواء: بسام عليق.
)2(  معامل فكرية يف تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية: د. عبد الكريم اليايف. وانظر: عبد امللك بن زهر األندليس مكانته العلمية 

وكتابه األغذية: نرص الدين البحرة، جملة الرتاث العريب، العدد 75 .
)3(  ابن النفيس واكتشاف الدورة الدموية الصغرى: د. عبد الرمحن عيل احلجي.

)4(  شمس العرب تسطع عىل الغرب: زيغريد هونكة، بترصف. 
)5(  شمس العرب تسطع عىل الغرب: زيغريد هونكة، بترصف.
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ابن خلدون

ابن خلدون أول من كتب يف علم البيئة وأثرها يف الكائنات احلية)1(.

أول من أسس علم التشريح المقارن

كان اجلاحظ أول من أسس علم الترشيح املقارن، حيث 
أجهزهتا  بني  ويقارن  احليوانات،  بطون  ببقر  يقوم  كان 
التجريبي،  احليوان  لعلم  األول  املؤسس  املختلفة، وهو 
وهو أول من درس سلوك احليوان، أما الغرب فيعتربون 

اجلاحظ أول أستاذ يف علم احليوان)2(.

أول من اكتشف الضغط الجوي

 وعلامء املسلمني أول من اكتشف الضغط اجلوي قبل 
النهضة األوربية بقرون، وتناقلوا فيام بينهم قاعدة : 

)إن وزن اجلسم يف اهلواء يقل عن وزنه احلقيقي(، و)إن 
للهواء قوة رافعة كالسوائل( حسب قاعدة أرشميدس، 
عن  خيتلف  األرض  سطح  قرب  يف  اجلسم  وزن  و)إن 
وزنه عىل ارتفاع معني حسب ارتفاع عمود اهلواء فوقه(.

)1(  انظر: حياة ابن خلدون: حممد اخلرض بن احلسني . وانظر: ابن خلدون حياته وتراثه الفكري، حممد عبد اهلل عنان.
)2( األعالم : للزركيل،74/5 . 

جابر بن حيان 

سامه  وقد  املتكافئة،  األوزان  بقانون  قال  من  أول 
النحاس  أن  عرف  من  أول  وهو  امليزان،  علم 

يكسب اللهب لونًا أخرضًا )1(.

الكيمياء  لعلم  مؤسس  أول  حيان  بن  وجابر 
احلديثة، فقد حرضَّ سبعني مادة كيميائية، وعرف 
وكربيتات  أمحاض  من  وتفاعالهتا  خصائصها 

وكلوريدات، وهو أول من اخرتع طرق البحث الكيميائي وأول من وصف عمليات 
بعلميات  قام  من  وأول  والتبلور،  الرتشيح  عمليات  وصف  من  أول  وهو  التذويب، 

التقطري ووصفها، وكذلك وصف عمليات التصعيد ومل يسبقه إليه أحد)2(.

ابن سينا 

أول من قال باجلنس )التلقيح( يف النباتات)3(.

رحَۡسلحَۡنا ٱلّرَِيَٰح لََوٰقَِح﴾ 
َ
ولعله استمدها من قوله تعاىل: ﴿َوأ

]احلجر: 22[  أثبت هذه احلقيقة قبل ميالد لينس بقرون.

)1(  أخبار العلامء بأخيار احلكامء: 73/1، ومعجم املؤلفني : 105/3.
)2(  أخبار العلامء بأخيار احلكامء: 73/1، معجم املؤلفني : 105/3.

)3(  أوليات يف تاريخ اإلسالم، د. أمحد هجوان ص 282.

�سورة تخيلية لبن �سينا
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موسى بن شاكر وأوالده

أبناء موسى بن شاكر أول من ألفوا يف علم احليل ) امليكانيكا ( )1(.

أول من استنبط المنهج التجريبي

فََل 
َ
ۚ أ نُفِسُكمحۡ

َ
علامء املسلمني أول من استنبط املنهج التجريبي من قوله تعاىل: ﴿َوِفٓ أ

ُخلَِقتحۡ  َكيحَۡف  بِِل  ِ
ٱلحۡ إَِل  يَنُظُروَن  فََل 

َ
﴿أ تعاىل:  قوله  ومن  ]الذاريات[،   ﴾٢١ وَن  ُتبحِۡصُ

ۡرِض َكيحَۡف 
َ َباِل َكيحَۡف نُِصَبتحۡ ١٩ ِإَوَل ٱلحۡ ِ

َمآءِ َكيحَۡف ُرفَِعتحۡ ١٨ ِإَوَل ٱلحۡ ١٧ ِإَوَل ٱلسَّ
٢٠﴾ ]الغاشية[. ُسِطَحتحۡ

-  واعرتف املنصفون من علامء الغرب أن املسلمني هم الذين ابتكروا املنهج   التجريبي)2(.

)1( موسوعة عباقرة اإلسالم يف الفيزياء والكمياء والرياضيات ص 71.
)2( نقاًل عن كتاب الفرصة السانحة للرئيس األمريكي األسبق نكسون، انظر املواجهة بني اإلسالم والغرب للدكتور حممد مورو 

ص: 22-21.

عباس بن فرناس األندلسي 

وأديب  وكيميائي،  فيزيائي،  وهو  الطريان،  فكرة  ابتكر  من  أول  274هـ  عام  املتوىف 
ملعاجلة  خاصًا  طبيبًا  األمويون  اختذه  وقد  وطبيب، 

أبناء األرسة احلاكمة.

الحسن بن الهيثم 

أول من أسس علم الطبيعة )الفيزياء(، وهو أول من 
بحث مسألة انعكاس الضوء)1(. وابن اهليثم أيضًا هو 
قبل  الشمس  ورؤية  الرساب،  ظاهرة  فرس  من  أول 

الرشوق وبعد الغروب)2(.

الخوارزمي

املعادالت  حل  من  الرياضيني  مكن  الذي  الصفر  عالمة  اخرتع  من  أول  اخلوارزمي 
الطويلة، وأول من اكتشف العالقة بني اجلرب واهلندسة، واستخدام املعادالت اجلربية يف 

حل املسائل اهلندسية، وهو أول واضع لألسس التحليلية اهلندسية )3(.

)1(  عباقرة اإلسالم يف الفيزياء والكيمياء والرياضيات: رحاب خرض عكاوي، بترصف.
)2( الرساب يف القرآن إعجاز علمي:  د. حسن يوسف شهاب الدين، بترصف.

)3(  موقف االسالم والكنيسة من العلم، عبداهلل الشوخي ص 77.

عـبـا�ض بن فـرنـا�ض

أول من ابتكر فكرة الطريان.
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والتأمل  والتفكر  النظر  واملقصود  بني«،  يا  بالتجربة  »عليك  حيان:  بن  جابر  وقال   -
بإعادة  أوىص  من  أول  وهو  احلقيقة،  إىل  للتوصل  املختلفة  التجارب  وإجراء  والتدبر 

التجربة ثالث مرات للتأكد من صحتها.

أبو موسى الكندي 

هو أول مفكر إسالمي خيرج عىل التصنيف اليوناين التقليدي، فقد اخرتع ختطيطًا عامًا 
جديدًا كي تصنف العلوم عىل أساسه، وكان ذلك التصنيف أساسًا حذا حذوه من جاء 

بعده كالفارايب واخلوارزمي وابن سيناء مع يشء من التعديل.

البالذري

 أول من ألف عن منهج ربط احلوادث بصورة متامسكة يف التاريخ )1(.

)1( السرية النبوية للذهبي، 112/5.

أول من أحسن اإلفادة من علوم اآلخرين 

علامؤنا هم أول من أحسن اإلفادة من علوم اآلخرين، فهم أحق بمعرفة احلقائق، فقد 
قاموا بنقل علوم غريهم، فهم أول من نقل علوم الكيمياء إىل العربية، وعىل رأسهم خالد 

بن يزيد بن معاوية، وهو أول من نقل علوم الطب إىل لغة العرب)1(. 

الترجمة

أول مرتجم لكتاب العنارص إلقليدس هو احلجاج بن يوسف بن مطر الذي ذاع اسمه 
بني سنتى   786 – 803 هـ.

وقد قام علامء املسلمني بحركة واسعة يف الرتمجة ابتداء برتمجة معاين القرآن الكريم إىل 
النافع من علوم غرينا،  استرياد  إىل اآلخرين، وكذلك  السندية، وتصدير علومنا  اللغة 

وتدوين الدواوين وتعريبها بعد أن كانت تكتب باليونانية والفارسية والقبطية )2(.

أول من نظم البريد

ن الدواوين، وعىل رأسهم اخلليفة الراشد عمر بن  واملسلمون أول من نظم الربيد، ودوَّ
اخلطاب رىض اهلل عنه.

)1(  البيان والتبيني: اجلاحظ، 328/1، والفهرست البن النديم، حتقيق: رضا جتدد، ص 419 .
)2(  أصالة احلضارة العربية: ناجي معروف، وانظر: تاريخ العلوم عند العرب: عمر فروخ. وانظر: دراسات يف تاريخ العلوم عند 

العرب : حكمت نجيب عبد الرمحن، وانظر : دراسات يف تاريخ الفكر العريب : خليل إبراهيم السامرائي.
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دار الحكمة ببغداد

أنشأ املسلمون أول جممع علمي يف العامل ببغداد )دار احلكمة(، ومن املرجح أن املؤسس 
األول له هو هارون الرشيد – وإن كان قد ازدهر يف عهد املأمون، واشتهر العرص العبايس 

األول بأنه عرص التصنيف.
واأول من �سنف هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج البرصي 155هـ،وقيل أبو النرص 

سعيد بن عروبة 155 هـ، وقيل ربيع بن مسعود 160هـ.
أبو موسى األشعري يف  لبنتها  اأول جامعة يف الإ�سلم، وأول من وضع  واأن�ساأ امل�سلمون 

السنة الثامنة من اهلجرة يف زبيد بتهامة)1(.
والروح،  والعقل  اجلسم  برتبية  واهتموا  فيها،  امل�سلمون  برع  فقد  الرتبية  علوم  اأما   

بخالف النرصانية التي أمهلت جانبي العقل واجلسم واهتمت بالروح فقط، واليهودية 
التي اهتمت باجلسم وأمهلت العقل والروح، أو اليونان الذين أمهلوا اجلانب الروحي 
واهتموا بالعقل واجلسم، وقالوا : )العقل الصحيح يف اجلسم الصحيح( وأشهر علامئنا 

يف هذا املجال ذكروا يف أول هذا املبحث. 

)1(  تاريخ مدينة زبيد: عبد الرمحن احلرضمي، مطابع شاكر صنعاء 1996م، وأما يف األندلس فقد أنشأ عبد الرمحن النارص أعظم 
جامعة وأول جامعة حقيقية يف العامل يف جامع قرطبة الرئييس، وكان التعليم فيها جماين »دور املسجد يف اإلسالم« أ. عيل حممد خمتار.

الرابع:  الفصل 
التفسير  حول  المثارة  الشبهات  أهم 

العلمي واإلعجاز العلمي 



المبحث األول: شبهات حول التفسير العلمي 

تعريف الشبهة وخطرها :

 الشبهة مفرٌد مجعه ُشَبه وُشُبهات: اليشء أشكل.

و)الشبهة بالضم: االلتباس( وهي من الشبه، تقول اشتبه األمر إذا التبس واختلط فيه 
احلق بالباطل)1(.

تعاىل:﴿ُهَو  قال  الكريم؛   القرآن  يف  املتشابه  ومنه  املشكالت،  األمور:  من  واملشتبهات 
ا  مَّ

َ
َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ فَأ

ُ
مُّ ٱلحِۡكَتِٰب َوأ

ُ
حَۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَيحَۡك ٱلحِۡكَتَٰب ِمنحُۡه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ ٱلَّ

لَُم  وِيلِهۦِۖ َوَما َيعحۡ
حۡ
َوٱبحۡتَِغآَء تَأ ِيَن ِف قُلُوبِِهمحۡ َزيحۡٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمنحُۡه ٱبحۡتَِغآَء ٱلحۡفِتحَۡنةِ  ٱلَّ

ُر  كَّ يَذَّ َوَما  َرّبَِناۗ  ّمِنحۡ ِعنِد   ٞ َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّ َيُقولُوَن  ٱلحۡعِلحِۡم  ِٰسُخوَن ِف  َوٱلرَّ  ۗ ُ إِلَّ ٱللَّ ۥٓ  وِيلَُه
حۡ
تَأ

 ٌ ]آل عمران[، وقول النبي – صىل اهلل عليه وسلم– : ) احللل بنينِّ لحَۡبِٰب ٧﴾ 
َ ْولُواْ ٱلحۡ

ُ
أ  ٓ إِلَّ

ٌ وبينهما اأمور م�ستبهات()2(. واحلرام بنينِّ

اأحد فواهلل ما  لها  اإياك والفنت ل ي�سخ�ض   (: ويف حديث حذيفة -ريض اهلل عنه- قال 
�سخ�ض منها اأحد اإل ن�سفته كما ين�سف ال�سيل الدمن، اإنها م�سبهة مقبلة، حتى يقول اجلاهل 

�سيوفكم  واك�سروا  بيوتكم  يف  فاجتمعوا  راأيتموها  فاإذا  مدبرة  وتتبني  مقبلة،  ت�سبه  هذه 

وقطعوا اأوتاركم وغطوا وجوهكم()3(، يقول ابن األثري  مبينًا معنى األثر يف خطر الشبهة: 

)1( انظر تاج العروس 393/9وخمتار الصحاح.
)2(  جزء من حديث النعامن بن بشري وهو متفق عليه انظر: فتح الباري 126/1رقم احلديث52.

)3(  رواه احلاكم هكذا موقوفًا  448/4، وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.  

مباحث الفصل الرابع:
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أي أهنا إذا أقبلت شبهت عىل القوم وأرهتم أهنم عىل احلق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها 
ما ال جيوز، فإذا أدبرت وانقضت َباَن أمُرها، فعلم من دخل فيها أنه كان عىل اخلطأ)1(.

والشبهة يف اإلصطالح ما مل يتيقن كونه حرامًا أو حالاًل أو ما ُجهل حتليله عىل احلقيقة 
وحتريمه عىل احلقيقة أو ما يشبه الثابت وليس بثابت)2(.

بالدليل  الشبهات  هذه  أهم  إزالة   – ومشيئته  اهلل  بإذن   – البحث  هذا  يف  وسأتناول 
يتبني  أن  راجيًا  اخلاطئة)3(  أقول  وال  املخطئة  املفاهيم  لتلك  تصحيحًا  اجليل  العلمي 
َمنحۡ  لَِك  َهحۡ ﴿ّلِ الرشاد  إىل  احلق  طالب  منصف  كل  فريجع  احلق  الكريم   القارئ 

َيٰ َمنحۡ َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ﴾ ]األنفال:42[   َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيححۡ

الشبهة األولى :  وجود تفسيرات ال تحتملها اللغة

اللغوية  الداللة  حتتملها  ال  العلمية  املتغريات  بعض  إن  الشبهة  هذه  أصحاب  يقول 
بالفحم  ]األعىل[،   ﴾٥ َوٰى  ححۡ

َ
أ ُغَثآًء  ﴿فََجَعلَُهۥ  تعاىل:  قوله  بتفسري  ذلك  ويمثلون 

ِمن  بِٱلحَۡغيحِۡب  ِذفُوَن  ﴿َوَيقحۡ تعاىل:  وقوله  ]األعراف:54[،  ا﴾  َحثِيثاٗ لُُبُهۥ  ﴿َيطحۡ احلجري)4(، 
بُِسلحَۡطٰٖن﴾ ]الرمحن: 33[،  إِلَّ  ْۚ َل تَنُفُذوَن  َكنِۢ بَعِيٖد﴾]سبأ : 53[، وقوله تعاىل: ﴿فَٱنُفُذوا مَّ
وقوله  نفاذًا)5(،  ذلك  أن  ويظنون  الفضاء  إىل  اإلنسان  بانطالق  بعضهم  فرسه  حيث 
الدافق بالدم يف  املاء  ]الشورى: 29[، وكتفسري  قَِديٞر﴾  يََشآُء  إَِذا  َجحۡعِِهمحۡ   ٰ َعَ تعاىل:﴿َوُهَو 

)1(  النهاية يف غريب احلديث 442/2.
)2( املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت 25 الطبعة من )1404 - 1427هـ(.

ْخِطئ : من أراد الصواب فصار إىل غريه، وفعله خطئ، ومصدره اخلطأ، واخلاطئ : من تعمد ملا ال ينبغي، وفعله أخطأ،  ـُ )3( امل
ومصدره اخِلِِطئ )اللسان 66،67/1(.

)4(  التفسري العلمي للقرآن يف امليزان ص: 436.
)5(  التفسري العلمي للقرآن يف امليزان ص:436.

آئِِب ٧﴾ ]الطارق[،  َ لحِۡب َوٱلتَّ ِ ٱلصُّ آءٖ َدافِٖق ٦ َيحُۡرُج ِمۢن َبيحۡ قوله تعاىل: ﴿ُخلَِق ِمن مَّ
ونحوها مما فرسه البعض بتفسريات خمطئة من غري اعتامد عىل ضوابط التفسري.

كتابات  وجدت  حيث  العلم،  هذا  يف  كثرية  اأخطاء  وجود  ننفي  ل  اأننا  عنه  واجلواب 

وكتَّاب يتناولون هذا املوضوع من غري علم كاف مما أوجب وضع الضوابط والتعاون 
عىل الوقوف يف وجوههم، ونحن يوميًا نسدد ونقارب يف هذا املجال من خالل املكاملات 
وحتكيم املقاالت والبحوث، لكن ذلك ال يسوغ التعميم وال نفي وجود إعجاز علمي 
اُن  وتفسري علمي صحيحني، واهلل تعاىل يأمرنا بالعدل واإلنصاف  ﴿َوَل َيحۡرَِمنَُّكمحۡ َشَن َٔ

َوٰىۖ﴾ ]املائدة:8[ . قحَۡرُب لِلتَّقحۡ
َ
ِدلُواْ ُهَو أ ْۚ ٱعحۡ ِدلُوا لَّ َتعحۡ

َ
ٰٓ أ ٍم َعَ قَوحۡ

أما كالمهم عىل من زعم )أن اآليات الكونية ال يمكن فهمها فهاًم صحيحًا يف إطار اللغة 
يفهم هذه  مل  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  أن رسول  بعضهم  منه  استنتج  ما  وحدها( وهو 
ُتفَهم هذه اآليات حتى  اآليات فضاًل عمن عارصه من الصحابة، أو جاء بعدهم، ومل 

ظهرت هذه العلوم الكونية والتجريبية(.

 لقد خلط أولئك كثريًا يف هذا األمر، وفرسوا النيات ولعلهم مل يفهموا ما قيل يف هذا 
ال  وحدها  اللغة  داللة  أن  يرى  هنا  القائل  أن  الشبهة:  هذه  – حول  معهم  ولنا  األمر؛ 
توصل إىل هذا الفهم املكتَشف، وال يعني بذلك أن ما فهم منها سابقًا خطأ، بل املتكلم 
يتناول الوجه الذي هو بصدده، وهو ال ينفي أي فهم سابق وال يعارضه، وال يضريه أن 

أحدًا من السلف مل يقل به، املهم أن يكون معتمدًا عىل وجه عريب صحيح.
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الشبهة الثانية : مخالفة تفسير السلف، واتهامهم بالجهل

وهذه شبهة رددها كثريون فهم تارة يصيغوهنا بشكل تساؤل املنِكر، وتارة يقطعون أن 
املهتمني باإلعجاز العلمي خيالفون السلف، وتارة يقولون إهنم يتهمون السلف باجلهل، 
وأخرى يقولون إن هذا الصنيع يلزم منه جتهيل السلف، مما أوجب علينا أن نجيب عىل 

هذا التساؤل الذي جيمع اجلواب عنه الرد عىل تلك الشبه كلها.

فنقول: لقد نال كتاب اهلل عناية كبرية عىل مر العصور، فتناوله الدارسون الباحثون من 
خمتلف اجلوانب – وال غرابة يف ذلك وهو كتاب اهلل – ومن هنا كثرت اجلوانب ذات 
العالقة به ومنها: إعجاز القرآن الكريم، والسيام اإلعجاز العلمي الذي نفع اهلل به يف 
هذا الوقت كثريًا مما زاد من حنق  أعداء اإلسالم فرشعوا يف الطعن وأفردوا مساحات 

واسعة من الشبه والطعون والتشكيك  يف هذا العلم.

وال نقف كثريًا عند الطاعنني من غري املسلمني، واملرددين ملا يقوله أولئك؛ وهناك مواقع 
مليئة بالشبهات التي ال تستحق أن تقرأ لضعفها وزيفها، وعدم أمانة أصحاهبا يف النقل، 
ملا فيها من االجرتاء الواضح، والتفسري اخلاطئ، ومع ذلك يتصدى هلا عدد من  القراء 
الكرام املهتمني بالبحث عن احلقيقة، وحيملون هم الدفاع عن كتاب اهلل بوعي صحيح 

وبصرية وعلم.

الصواب  جاَنَبهم  ممن  لكنهم  الغيورون  املسلمون  يورده  ما  عىل  الرد  هنا  نتناول  وإنام 
وأخطأت مفاهيمهم يف هذا الشأن مما أوجب التنبيه والتذكري و)الذكرى تنفع املؤمنني(.

فهل يمكن أن ُيفَهم يف القرآن فهٌم جديٌد مل يفهمه السابقون من الصحابة – ريض اهلل 
عنهم- وهم العرب األقحاح أهل الفصاحة والبيان الذين نزل  القرآن بلغتهم؟ وكيف 
فَإِنَّا  ِث  َعحۡ ٱلحۡ ّمَِن  َريحٖۡب  ِف  ُكنُتمحۡ  إِن  ٱنلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ القرآن بمثل قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ خياطبهم 

ِ ُمَلََّقةٖ  َلََّقةٖ وََغيحۡ َغةٖ مُّ ضحۡ َفةٖ ُثمَّ ِمنحۡ َعلََقةٖ ُثمَّ ِمن مُّ َنُٰكم ّمِن تَُراٖب ُثمَّ ِمن نُّطحۡ َخلَقحۡ
لاٗ ُثمَّ ِلَبحۡلُُغٓواْ  َسّماٗ ُثمَّ ُنحۡرُِجُكمحۡ ِطفحۡ َجٖل مُّ

َ
رحَۡحاِم َما نََشآُء إَِلٰٓ أ

َ ۚ َونُقِرُّ ِف ٱلحۡ َ لَُكمحۡ ُبَّيِ نّلِ
ِد  لََم ِمۢن َبعحۡ لَِكيحَۡل َيعحۡ َذِل ٱلحُۡعُمرِ  رحۡ

َ
أ ن يَُردُّ إَِلٰٓ  ٰ َوِمنُكم مَّ ن ُيَتَوفَّ َوِمنُكم مَّ  ۖ ُكمحۡ ُشدَّ

َ
أ

 ِ
ۢنَبَتتحۡ ِمن ُكّ

َ
َتَّتحۡ َوَرَبتحۡ َوأ حَۡمآَء ٱهحۡ َا َعلَيحَۡها ٱل نَزنلحۡ

َ
ۡرَض َهاِمَدةاٗ فَإَِذآ أ

َ اۚ َوتََرى ٱلحۡ ِعلحٖۡم َشيحۡ ٔاٗ
ِۢج بَِهيٖج ٥﴾ ]احلج[، ثم يأيت بعد الصحابة من يفهم ذلك  أكثر من فهمهم؟ والسيام مما  َزوحۡ

يتعلق بإثبات الربوبية والبعث!

وللجواب عن هذه ال�سبهة نقول:

إن الصحابة ريض اهلل عنهم هم أعلم الناس بمقاصد الرشع، وبلغة القرآن الكريم، وهذا 
ما جيعل تفسريهم مقدمًا عىل تفسري من بعدهم.

القرآن متجدد وليس قارصًا عىل زمن معني، بل وال عىل  به أن فهم  م  املسلَّ  لكن  من 
الداللة اللفظية بل منه ما يكشف اهلل عن وقوعه يف زمن معني، وعىل هذا يكون اإلعجاز 
العلمي كاشفًا ومرجحًا لفهم جديد – بتلك الرشوط- وليس معنى هذا أن تلك املعاين 
مثااًل  ويكفي  كلها،  األوجه  لتلك  القرآن  فهم  لسعة  وذلك  خمطئة؛  األفهام  أو  السابقة 
ۡرَض 

َ ِت ٱلحۡ
حۡ
نَّا نَأ

َ
أ اْ  َو لَمحۡ يََروحۡ

َ
عىل ذلك معنى نقص األرض من أطرافها يف قوله تعاىل: ﴿أ

ۡرَض نَنُقُصَها ِمنحۡ 
َ ِت ٱلحۡ

حۡ
نَّا نَأ

َ
َن أ فََل يََروحۡ

َ
َرافَِهاۚ﴾ ]الرعد:42[، وقوله تعاىل: ﴿أ طحۡ

َ
نَنُقُصَها ِمنحۡ أ

]األنبياء : 44[، فقد فهمه السابقون فهاًم صحيحًا هو أن النقص  ٱلحَۡغٰلُِبوَن﴾  َفُهُم 
َ
أ َرافَِهاۚٓ  طحۡ

َ
أ

املراد به نقص أرض الكفر بزيادة ما يفتح منها، أو هو بمعنى موت العلامء)1(، وزادت 
– أي  الكشوف العلمية معنى جديدًا حيتمله اللفظ وهو أن املراد باألرض هنا احلقيقة 
الكوكب كاماًل- وذلك أن األرض كلها تنقص من أطرافها كل سنة بمقدار حمدد، سواء 

)1( انظر اجلامع ألحكام القرآن 332/9عند تفسري هذه اآلية.
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كان ذلك بسبب طغيان املياه والثلوج عىل اليابسة، أو بعوامل التعرية املختلفة، أو بتحرك 
األلواح الصخرية، أو انكامش األرض عىل ذاهتا، املهم أن العلم يثبت أهنا تتناقص- وإن 
السابقة باإلبطال، وهو يف  املعاين  تعددت أسباب ذلك- وهو معنى ال يعود عىل تلك 
التفسريية التي قررها العلامء، فعىل أي أساس نبطله  الوقت نفسه يتوافق مع الضوابط 
ليست قارصة عىل زمن  الكريم  القرآن  أن معاين  تثبت  أدلة أخرى  ثم هناك  أونرده؟!  

معني بل هي متجددة فعاًل ومن أمثلة ذلك:

وِيلُُهۥ﴾  ]يونس:39[، . ١
حۡ
تَأ تِِهمحۡ 

حۡ
يَأ ا  َولَمَّ بِعِلحِۡمهِۦ  لَمحۡ ُيِيُطواْ  بَِما  بُواْ  ﴿بَلحۡ َكذَّ  قوله تعاىل : 

يقول أبو السعود – رمحه اهلل –: ) .. وهم قد فاجئوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه 
إتيان  ونفي  املستقبلية،  األمور  من  به  أخرب  ما  وقوع  ينظروا  أو  معناه،  ويتفكروا يف 
التأويل بكلمة )ملا( الدالة عىل التوقع بعد نفي اإلحاطة بعلمه بكلمة مل لتأكيد الذم، 
وتشديد التشنيع فإن الشناعة يف تكذيب اليشء قبل علمه املتوقع إتيانه أفحش منها 

يف تكذيبه قبل علمه مطلقًا()١).

ا . ٢ رِفُوَنَهاۚ َوَما َربَُّك بَِغٰفٍِل َعمَّ ِ َسُيِيُكمحۡ َءاَيٰتِهِۦ َفَتعحۡ ُد لِلَّ َمحۡ قوله تعاىل : ﴿َوقُِل ٱلحۡ
َملُوَن ٩٣﴾]النمل[، يقول الطربي يف تفسري اآلية الكريمة: )قال يف أنفسكم والسامء  َتعحۡ
واألرض والرزق()٢). وإن كان املعنى يشمل اآلخرة كام قال بعض أهل التفسري إال 
أن داللته عىل الدنيا هنا التي اقترص عليها الطربي أوىل، وهو ما يدل عليه قوله تعاىل: 
ِف  َو لَمحۡ يَكحۡ

َ
أ  ۗ َقُّ نَُّه ٱلحۡ

َ
َ لَُهمحۡ أ ٰ يَتََبيَّ نُفِسِهمحۡ َحتَّ

َ
﴿َسُنِيِهمحۡ َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[. ِ َشحۡ
ٰ ُكّ نَُّهۥ َعَ

َ
بَِرّبَِك أ

)1(  تفسري أيب السعود 146/4-147 عند اآلية 39 من سورة يونس – عليه السالم-، وانظر البحر املحيط أليب حيان97/7.
)2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن 148/18.

ما رواه البخاري من حديث أيب جحيفة أن عليًا ريض اهلل عنه قال: ).. والذي فلق . ٣
احلبَّة، وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهاًم يعطيه اهلل رجاًل يف القرآن...()١)، فهل هلذا الفهم 

زمن حمدد أم هو ماض إىل يوم القيامة؟!

كام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يفرس القرآن كاماًل، وإنام فرس ما احتاج منه . ٤
إىل بيان يف زمنه)٢)، لذلك نجد بعض معانيه أشكلت عىل بعض الصحابة من بعد 
بّاٗا ٣١﴾]عبس[، 

َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم مثل: )األّب( يف قوله تعاىل: ﴿َوَفِٰكَهةاٗ َوأ

يق ريض اهلل عنه)٣)،كام أشكل عىل عمر بن اخلطاب  حيث أشكل معناها عىل الصدِّ
ٰ َتَوُّٖف فَإِنَّ َربَُّكمحۡ  ُخَذُهمحۡ َعَ

حۡ
وحۡ يَأ

َ
ريض اهلل عنه معنى )التخوف( يف قوله تعاىل: ﴿أ

لََرُءوٞف رَِّحيٌم﴾ ]النحل: 47[.
 فأجابه رجل من هذيل قائاًل: إّن التخّوف يف لغتنا التنقص، وقد قال شاعرنا:

ــِردًا  قىَ تامكًا  منها  حُل  الرىَ الّسِفُن)٤)تــّوفىَ  النبعِة  ُعْودىَ  فىَ  توَّ كام 

وإذا كانت معاين القرآن تشكل عىل أيب بكر وعمر –ريض اهلل عنهام- فكيف بغريمها؟

وقد ال يكون اإلشكال يف داللة اللفظ بل يف معناه ومن ذلك: قول الزبري ريض اهلل عنه: 
نَّ 

َ
لَُمٓواْ أ ۖ َوٱعحۡ ةاٗ ِيَن َظلَُمواْ ِمنُكمحۡ َخآصَّ يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوٱتَُّقواْ فِتحَۡنةاٗ لَّ تُِصيَبَّ ٱلَّ

الرسول صىل اهلل عليه  إنا قرأنا هذه اآلية عىل عهد   : ٱلحۡعَِقاِب ٢٥﴾ ]األنفال[  َشِديُد   َ ٱللَّ
وسلم وأيب بكر وعمر وعثامن –ريض اهلل عنهم- ومل نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت 

)1( صحيح البخاري انظر الفتح – كتاب اجلهاد – باب فكاك األسري167/6رقم 3046.
)2( انظر اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري أليب شهبه ص: 49.

املنثور  إذا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم؟)الدر  تقلني،  أبو بكر ريض اهلل عنه فقال: أي سامء تظلني، وأي أرض  )3( حيث سئل 
)421/8(، وتفسري ابن كثري يف سورة عبس اآلية31.

)4( تفسري القرطبي 325/12 بترصف.
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منا حيث وقعت)1( فهو يرصح بأهنم مل يعرفوا معناها حتى وقعت، وال ختفى مكانة الزبري 
– ريض اهلل عنه - من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال من العربية!.

لو قلنا بإبطال ما مل يعلم الصحابة معناه ألبطلنا مجيع آراء املفرسين من بعد الصحابة، . ٥
وملا كان لقول العلامء: إذا جاء التفسري عن جماهد فحسبك!)٢) فُعِلم هبذا أن املعتىَرب 
هو موافقة مقاصد الرشيعة، وعدم اخلروج عن داللة اللفظ اللغوية ولو مل يقل بذلك 
أحد، وقد محل املحققون النهي عن التفسري والذم الوارد يف ذلك عىل من فرس القرآن 

بغري علم أو اتباعًا هلواه)٣).

الشبهة الثالثة : االعتماد على األحاديث الضعيفة 

من  ألن  للهيئة  حتميله  جيوز  ال  وبالتايل  مقصود،  غري  خطأ  ذلك  بأن  عنها  ويجاب 

لضوابطنا  خمالف  وهو  جيوز،  ال  الواهية  األحاديث  عىل  االعتامد  أن  عندنا  املقرر 
املقررة. ومناهجنا 

ثم إنه لو حصل يشء من ذلك فهي واقعة حال تقتيض من كل مسلم غيور أن يقابلها 
بالنصح لنا يف ذلك ألنه حق لنا عليه، ونحن نرحب بأي تذكري يردنا إن كان صادرًا عن 

علم يف هذا املجال، فاملؤمن مرآة أخيه إذا وجد خلاًل أصلحه.

 لكن ال يفوتنا أن ننبه إىل أن العلامء خيتلفون يف تصحيح األحاديث وتضعيفها كام خيتلفون 
يف داللتها وهلم احلق يف ذلك ما داموا علامء به ويملكون األدلة عىل ما ذهبوا إليه؛ ونحن 

لدينا مرجعيات علمية نثق يف علمها بحمد اهلل. 

)1(  مسند اإلمام أمحد 165/1بإسناد جيد، وتفسري ابن كثري 471/2.
)2(  تفسري جماهد )املقدمة( ص:48 املنشورات العلمية – بريوت، وأيضًا انظر: تفسري الطربي 91/1.

)3(  الفتاوى368/13، وكل ما ورد يف التحذير والنهي إنام هو حممول عىل القول فيه بغري علم.

الشبهة الرابعة : انتقاص علماء الشريعة الذين ال معرفة لهم بما 
يسمى باإلعجاز العلمي

واأقول ردًا على هذا :

إن انتقاص العلامء أمر غري سائغ، وليس من شأن أهل الدعوة وال أهل الفضل والعلم، 
بل هو سبيل اهلالكني؛ وإنام يقع يف ذلك املرىض وأعداء اإلسالم، ومن يقول إن العلامء 
من رشطهم أن يعرفوا مجيع الوسائل ومجيع العلوم، وال سيام أن العلوم كثرية، وال يمكن 
أن حييط هبا أحد، وال يعاب أحد بجهل علم مل يتصدر ملعرفته، وإن كانت معرفته تزيد 
ملا  هذا  إىل  السبق  أصحاب  املسلمون  بل  العرص  هذا  سمة  التخصص  وليس  صاحبه، 
هم يف أمر اهلل عمر، وأصدُقهم حياًء  ُم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّ )أرحىَ روي مرفوعًا: 
ُضُهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل  ّ بن كعب، وأفرىَ ُؤُهم لكتاب اهلل أيبىَ عثامن، وأقرىَ

ّراح)١) ) . واحلرام ُمعاذ بن جبل، ولكل أمة أمني وأمنُي هذه األمة أبو عبيدةىَ بن اجلىَ

)1(  رواه الرتمذي بسند فيه ضعف عن أنس مرفوعًا، وقال غريب، لكن قال: صححه الدار قطني والرتمذي عن أنس أيضًا مرفوعًا 
وقال: حسن صحيح انتهى . 
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المبحث الثاني: شبهات حول اإلعجاز العلمي  

 الشبهة األولى: 

العرتا�ض على عدم وجود الإعجاز العلمي يف ال�سنة دون القراآن!

هذه ال�سبهة يرد عليها باأمرين:

حَۡهَوىٰٓ ٣ إِنحۡ ُهَو إِلَّ  الأول: أن السنة وحي من عند اهلل لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱل

ٞ يُوَحٰ ٤﴾ ]النجم[، وقوله تعاىل: ﴿َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوه﴾ ]احلرش: 7[،  وَححۡ
وال ختتلف السنة عن القرآن إال بام ثبت فيه الفرق كاألجر يف التالوة، وعدم قراءهتا يف 
الصالة ونحو ذلك مما هو مبني يف حمله)1(، وإال فهي إخبار عن اهلل، وتثبت هبا األحكام 
ريض  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  فعن  السنة:  من  ذلك  دليل  أما  بالقرآن؛  تثبت  كام 
اهلل عنهام، قال: )كنت أكتب كل يشء أسمعه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أريد 
حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل يشء تسمعه من رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم، ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم برش، يتكلم يف الغضب والرضا! فأمسكت عن 
الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفيس بيده 

ما خرج منه إال حق )وأشار إىل شفتيه صىل اهلل عليه وسلم()2(.

)1( انظر: فتح القريب املجيب عىل هتذيب الرتغيب والرتهيب للسيد علوى بن السيد عباس املالكي 42.
)2( أخرجه اإلمام أمحد )رقم 6510، 6802، 6930، 7018، 7020(، وأبو داود )رقم 3641( والدارمي )رقم 501( وابن 

خزيمة )رقم 2280(، واحلاكم وصححه )104/1-105، 105-106(، وهو حديث صحيح.

اأما الأمر الثاين: فهو أن أصحاب هذه الشبهة إلَتَبَس عليهم األمر بني اإلعجاز البالغي 

وبني اإلعجاز اخلربي، فحكموا عىل أخبار السنة بحكم السابقني يف جمال البيان والبالغة 
وشتان بني األمرين.

فامذا يقول هؤالء يف هذه األحاديث الصحيحة؟! موازنة مع ما أثبتته البحوث والدراسات 
العلمية يف الرشق والغرب مما غدا أشهر من أن حيتاج إىل التوثيق.

 عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: )ال تقوم الساعة حتى يكثر . ١
املال ويفيض حتى خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدًا يقبلها منه وحتى تعود أرض 

العرب مروجًا وأهنارًا()١).

 وعنه أن النبي صىل اهلل ُ عليه وسلم قال: )ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، . ٢
وِفرَّ من املجذوم كام تفر من األسد()٢).

 وعنه أنه سمع رسول اهللِ صىل اهلل ُ عليه وسلم يقول: )يف احلبة السوداء شفاء من . ٣
كل داء إال السام()٣).

الشبهة الثانية: 

القول باأن العلوم غري ثابتة واإمنا الثبات يف الأخلق والأحكام!

وتارة يقولون: إن ما يتوصل إليه الباحثون عرضة للنقض؛ ومرة يقولون: إن املكتشفات 
التي تذكر يف اإلعجاز العلمي هي أمور غري حمسوسة، وإنام هي مبنية عىل استنتاجات 

ودراسات نظرية، وتارة ينكرون وجود علم ثابت!

)1( صحيح مسلم 186/5رقم احلديث 1681.
)2( صحيح البخاري مع الفتح 158/10 يف كتاب الطب رقم احلديث 5707.

)3( صحيح البخاري مع الفتح 143/10.
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وتعليقًا عىل هذا نقول: إنه غني عن الذكر أن الغاية من كتاب اهلل هي هداية الناس للتي 
هي أقوم)1( بام يف ذلك من عقائد وأحكام وآداب، لكن جيب عىل املسلمني عمومًا أن 
يؤمنوا بصالحية اإلسالم للحياة وهيمنته عليها يف كل عرص ومرص، مما يوجب عليهم 
العقائد واألخالق، والسبق يف كل ما يرتتب عليه  بتلك  الناس  أن يكونوا شهداء عىل 

إقامة الدين واإلعالء من شأنه، ومن ذلك معرفة العلوم واملعارف املختلفة)2(.

أما ترك ما جاء يف النصوص الصحيحة الرصحية من إشارات ودالالت إعجازية تتجاوز 
)1000( نص من الكتاب والسنة عىل أقل تقدير، مما توجب عىل املسلمني أن يكونوا 
أصحاب سبق هبذا، والرد عىل هذه الشبهة أن املكتشفات العلمية عىل مستويات حسب 
قوة ثبوهتا أو ضعفها، فمنها القانون واحلقيقة العلمية، وهي أمور ثابتة ال تقبل الشك، 
وال خيتلف فيها العلامء، وهناك نظريات وفروض علمية قابلة للتغيري والتبديل، وفرق 

بني هذه وتلك، وال يصح اإلطالق والتسوية بينهام!

فهل يشك أولئك  يف وجود مناطق عىل الكرة األرضية هي أكثر انخفاضًا من غريها؟ 
ون يف متدد بعض األجسام باحلرارة مثاًل وتقلص  وأخرى هي أكثر ارتفاعًا؟وهل يشكُّ
ون يف اختالف اجلينات الوراثية بني أخ وأخيه ناهيك عن  أخرى بالربودة؟ وهل يشكُّ
البحرية  احلواجز  ون يف  يشكُّ أم هل  الذكر واألنثى؟  بني  البيلوجية  والفروق  غريمها؟، 
اإلنسان  اهلواء )األكسوجني( كلام صعد  تناقص  ون يف  املاحلة والعذبة؟ وهل يشكُّ بني 
إىل أعىل حتى ينعدم اهلواء فيصل إىل مرحلة احلرج؟ فهل هذه أمور حمسوسة أم متخيَّلة؟ 

وهل هي حقائق أم نظريات؟!

)1(  أضواء البيان435/3.
)2(  انظرمبحث »سبق املسلمني« من الكتاب .

الشبهة الثالثة : 

قول بع�سهم:  اإن ما ي�سمى بالإعجاز العلمي لي�ض خمت�سًا بالقراآن وحده، بل هو 

خم�سو�ض بكلم اهلل �سواء كان نازًل على اإبراهيم اأم على مو�سى اأم على حممد 

�سلوات اهلل و�سلمه عليهم اأجمعني.

ونقف مع هذه ال�سبهة وقفات: 

الأولى: أن الكتب الساموية تستوي يف وجوب اإليامن هبا، وأهنا منزلة من عند اهلل، لكنها 

ال تستوي من كل وجه، فالقرآن كتاب اهلل للبرشية يف كل زمن، وتلك منزلة عىل أمم 
معينة يف أزمنة حمددة، ثم نسخت هبذا الكتاب العظيم، وال أدل عىل هذا من أن عيسى 

عليه السالم حني ينزل يف آخر الزمن سيحكم برشيعة حممد صىل اهلل عليه وسلم)1(.

الثانية: أن الكتب الساموية إذا اشرتكت مع القرآن يف بعض احلقائق، فإهنا ختتلف معه 

يف حقائق علمية كثرية ذكرها القرآن وأشار إليها، وال وجود هلا أصاًل يف تلك الكتب، بل 
إن تلك الكتب فيها ما خيالف العلم بسب ما طرأ عليها من حتريف وتغيري مل حتفظ منه، 
والقرآن ليس كذلك ألنه حمفوظ من قبل اهلل، ولو اطلع أولئك املعرتضون عىل ما كتبه 

موريس بوكاي يف هذا األمر لعرفوا أن الغربيني أنفسهم يقرون بذلك!)2(

يريدون  الذين  واإلبراهيميون  والعلامنيون  النصارى  يرددها  الشبهة  هذه  إن  الثالثة: 

التسوية بني األديان الثالثة باعتبار أهنا كلها تؤمن بإبراهيم عليه السالم، ويكفي يف الرد 
عليهم باملطالبة باألمثلة، أما نحن فأمثلتنا واضحة أكتفي هنا بام أرشت إليه سابقًا، وبذكر 

أصل من أصوهلا أال وهو العلم نفسه ونظرة الكتب الساموية إليه.

)1( انظر فتح الباري واجلامع ألحكام القرآن.
)2( انظر  كتابه القيم )القرآن والتوراة واإلنجيل(.
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فهو يف كتابنا مأمور به ومرغب فيه بل هو السبب يف سجود املالئكة آلدم، تلك املنزلة 
التي يعتربها الكتاب املقدس العلة التي تسببت يف إخراجه من اجلنة، فهم يقولون إنه 
املسلمني  علوم  وجه  يف  وقفوا  ولذلك  وطرده،  عليه  اهلل  غضب  لذلك  بصرية  ازداد 
اللعنة والطرد  العلم وتعتربه سببًا يف  التي متنع  الدينية  النظرة  الزمن بسبب  قرنني من 
من رمحة اهلل)1(، وحرق الكنيسة للعلامء والكتب واحلكم عليهم بالكفر أشهر من أن 

حيتاج إىل توثيق.

أما ما يقابله العلم والعلامء يف اإلسالم وعند املسلمني من تكريم وتشجيع، والرفع من 
قدرهم، فهو كذلك ال حيتاج إىل توثيق)2(.

إال  املادي  نظرة أسالفهم يف جانبه  كثريًا عن  اليوم  العلم  إىل  الغرب  نظرة  تغريت  وإن 
أهنم أضافوا إىل ذلك جهاًل آخر، هو جتريد العلم من روحه بإبعاده عن الدين والغاية 
منه التي هي معرفة اخلالق وامتثال أوامره يف عامرة أرضه بالعدل واملحبة والرمحة حتى 
ُهمحۡ  َيا َوُهمحۡ َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ  نحۡ ٱدلُّ ََيٰوةِ  ّمَِن ٱلحۡ ا  لَُموَن َظِٰهراٗ بالبهائم! وصدق اهلل القائل: ﴿َيعحۡ

َغٰفِلُوَن ٧﴾ ]الروم[ .

الشبهة الرابعة :

 اأن القطعي ل ي�ستدل له بالظني.

كفيلة  أهنا  يرون  شبهة  أو  إشكالية  العلمي  اإلعجاز  رشعية  يف  املشككني  بعض  يطرح 
بإبطاله مجلة وتفصياًل. وخالصة هذه الشبهة أن اإلعجاز العلمي من األدلة الظنية، وأن 

القرآن قطعي الورود،  فكيف يستدّل بالظني عىل القطعي؟

)1(  انظر كتاب )إنه احلق( ص 45 ط 21420هـ .
)2(  انظر مبحث »مكانة العلوم عند املسلمني« من الكتاب . 

اإلشكال  وجه  توضيح  منهجيًا  منا  يقتيض  الشبهة  هذه  أو  الإ�سكال،  هذا  عن  واجلواب 

أواًل، والرّد عليه باألدلة الحقًا.

اأوًل : تو�سيح وجه الإ�سكال:

هذا اإلشكال حيتمل يف حمتواه الرتكيبي أحد أمرين:
الأمر الأول:  أن يكون املقصود باالستدالل بالظني عىل القطعي هو االستدالل  .

من  واملنع  القطعي،  إسقاط  ألجل  به  املستدّل  حيتج  بحيث  تعارضهام  عند  به 
اتفاق بني اجلميع، فال يمكن أن يستند إىل  الوجه حمل  به عىل هذا  االستدالل 
الدليل الظني إلسقاط الدليل القطعي لعدم التساوي بينهام يف القوة واالعتبار، 
وإنام يصار إىل الرتجيح، وال خيتلف اثنان أن الدليل القطعي مقدم عىل الدليل 

الظني يف  الرتجيح عند التعارض.

الأمر الثاين:  أن يكون املقصود به إثبات ما هو قطعي بدليل ظني، مثل كون  .

القرآن من عند اهلل، ووجوب الصالة، وحرمة الزنا، ولعّل هذا هو مقصود من 
يثري هذا اإلشكال يف وجه اإلعجاز العلمي.

ثانيًا: الرد على الإ�سكال:

بعد طرح هذا اإلشكال والتعرض إىل االحتاملني الذين تضّمنهام نأيت بالرد عليهام تبعًا 
لرتتيب ذكرمها.

 فعىل االحتامل األول: وهو أن املراد باإلشكال االستدالل بالظني عىل القطعي إلسقاطه 
عند تعارضهام نقول:  إن هذا االحتامل غري وارد بالنسبة لإلعجاز العلمي فهو ال يراد 

به االعرتاض عىل ثبوت كون القرآن من عند اهلل، وإنام يراد به تأكيد وروده منه تعاىل.
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وعىل االحتامل الثاين: وهو أن املراد به االحتجاج بام هو ظني إلثبات ما هو قطعي نرّد 
الشبهة أو اإلشكال باألدلة التالية:

1 – عدم الت�سليم باأن الإعجاز العلمي ظني

جزئية  كل  أن  عىل  وافقنا  جزئية  جزئية  جزئياته  باعتبار  العلمي  اإلعجاز  إىل  نظرنا  إذا 
حتى  إليها  توّصل  التي  اجلزئيات  جمموع  إىل  نظرنا  إذا  وأما  ظنيًا،  دلياًل  متثل  ِحدة  عىل 
اآلن وجدناها متثل بمجموعها دلياًل قطعيًا، فتوارد األدلة الظنية بكثرة عىل معنى واحد 
األدلة  )وإنام  قال:  موافقاته حني  الشاطبي يف  اإلمام  ما أوضحه  ها قطعية، وهذا  ُ يصريِّ
فيه  أفادت  حتى  واحد  معنى  عىل  تضافرت  ظنية  أدلة  مجلة  من  املستقرأة  هنا  املعتربة 
القطع؛ فإن لالجتامع من القوة ما ليس لالفرتاق، وألجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع 
منه، فإذا حصل من استقراء أدلة املسألة جمموٌع يفيد العلم؛ فهو الدليل املطلوب، وهو 
شبيٌه بالتواتر املعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة عيل -ريض اهلل عنه- وجود حاتم املستفاد 

من كثرة الوقائع املنقولة عنهام.

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد اخلمس؛ كالصالة، والزكاة، وغريمها قطعًا، وإال 
أو  ]البقرة :83[  لةَ﴾  الصَّ قِيُموا 

َ
تعاىل: ﴿َوأ بقوله  الصالة  استدل مستدل عىل وجوب  فلو 

ما أشبه ذلك؛ لكان يف االستدالل بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من األدلة 
اخلارجية واألحكام املرتتبة ما صار به فرض الصالة رضوريًا يف الدين، ال يشك فيه إال 

شاك يف أصل الدين.

ومن ههنا اعتمد الناس يف الداللة عىل وجوب مثل هذا عىل داللة اإلمجاع؛ ألنه قطعي 
وقاطع هلذه الشواغب.

وإذا تأملت أدلة كون اإلمجاع حجة، أو خرب الواحد أو القياس حجة؛ فهو راجع إىل هذا 
املساق؛ ألن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت احلرص، وهي مع ذلك خمتلفة املساق، 

باالستدالل  املقصود  هو  الذي  الواحد  املعنى  تنتظم  أهنا  إال  واحد؛  باب  إىل  ترجع  ال 
عليه، وإذا تكاثرت عىل الناظر األدلة عضد بعضها بعضًا، فصارت بمجموعها مفيدة 

للقطع ( )1(.

–  ثبوت نبّوة ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم قطعي  2

ومن املعلوم أن العلامء قدياًم وحديثًا يأتون للتدليل عىل ثبوت نبّوته بأدلة متفاوتة، منها ما 
هو قطعي كمعجزة القرآن، ومنها ما هو ظني كنبع املاء من بني أصابعه الرشيفة، وتكثري 

الطعام بدعوته ..

فوجود هذا الصنيع من العلامء عىل مدار التاريخ من غري نكري يدّل عىل أنه ال مطعن فيه، 
وما دالئل النبّوة للبيهقي، ودالئل النبّوة أليب نعيم األصبهاين  منا ببعيد.

3 – وجوب ال�سلة والزكاة واحلج وال�سوم، وحرمة �سرب اخلمر وحرمة الزنا اأمور معلومة 

من الدين �سرورة مبعنى اأنها قطعية.

ومع كوهنا قطعية مل متنع قطعيتها من استدالل العلامء عليها بأدلة من الكتاب وهو قطعي 
الورود، وأدلة من السنة وهي يف معظمها ظنية الورود.

اإميانية مثل بع�ض  يثبتون ق�سايا  الإ�سكال  الذين يثريون هذا  اأن  با�ستغراب  ن�سجل    -  4

�سفات اهلل اخلربية باأدلة ظنية.

ونحن ال نخالفهم  يف ذلك، لكن كيف يستدّلون بالظني عىل القطعي يف بعض األحيان، 
ويرفضون االستدالل عليه يف أحيان أخرى؟

)1( املوافقات للشاطبي، 24/1 -25
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الشبهة الخامسة: 

الت�سكيك يف تاأثري نتائج التف�سري العلمي والإعجاز العلمي.

 لقد ثبت للقايص والداين أن شواهد اإلعجاز العلمي كان هلا األثر الدعوي العظيم، 
العلمي وأثره  نتائج ومردود اإلعجاز  الناس يف  ولكن رغم ذلك فقد شكك كثري من 
الدعوي؛ حتى قال قائلهم: )كم من العلامء الغربيني قد سمعوا ما يذكره اإلعجازيون، 

ومع ذلك مل يسلموا، ومل هتتز هلم شعرة(.  

ولنا مع هذا الكلم وقفات:

باالستجابة  . له  عالقة  ال  واألسلوب  الدعوة  نجاح  أن  الأولـــى:  الوقفة 

لَُم  عحۡ
َ
أ َوُهَو  يََشآُءۚ  َمن  ِدي  َيهحۡ  َ ٱللَّ َوَلِٰكنَّ  َببحَۡت  ححۡ

َ
أ َمنحۡ  ِدي  َتهحۡ َل  ﴿إِنََّك 

حديث  يف  ورد  ما  الطاعنني  أولئك  عىل  خيفى  وال  َتِديَن٥٦﴾]القصص[،  حُۡمهحۡ بِٱل
ابن عباس  عند البخاري ومسلم)1( : )... يأيت النبي وليس معه أحد(. وال 
عىل  احلجة  إقامة  هو  فاملطلوب  األنبياء،  من  أنجح  وال  دعوة  يف  أبلغ  أحد 
فَُك َعنحُۡه َمنحۡ   الناس فمن هداه اهلل أسلم، ومن أضله صده كام قال تعاىل:﴿يُؤحۡ
ٱلحَۡعَمٰ  َتَحبُّواْ  فَٱسحۡ َفَهَديحَۡنُٰهمحۡ  َثُموُد  ا  مَّ

َ
﴿َوأ تعاىل:  وقال  ]الذاريات[،   ﴾٩ فَِك 

ُ
أ

حُۡهَدٰى﴾ ]فصلت:17[، وال خيفى أن رسل اهلل بلغوا الرسالة وأدوا األمانة،  َعَ ٱل
بُونََك  يَُكّذِ َل  ﴿فَإِنَُّهمحۡ  تعاىل:  قال  كام  اجلاحدين،  جحد  يرضهم  وال 
مل  من  أن  شك  وال  ؛  ٣٣﴾]األنعام[  َيحَۡحُدوَن   ِ ٱللَّ أَِبَيِٰت  ٰلِِمَي  ٱلظَّ َوَلِٰكنَّ 
أو  بغري حجة  التسليم  منه عادة  يتصور  – ال  إقامة احلجة عليه  – بعد  يسلم 

ضعيفة!! واهية  بحجج 

)1( البخاري –يف كتاب الرقاق– انظر فتح الباري 211/10رقم 5752، ومسلم يف كتاب اإليامن باب – من حديث أنس 158/1رقم 333.

الوقفة الثانية: أن اهلل هدى بعض أولئك فأسلموا وذلك موثق يف مؤمترات ولقاءات  .

بالصوت والصورة، والفضل واملنة يف ذلك إنام هو هلل وحده الذي بيده قلوب العباد 
يقلبها كيف يشاء.

الغربيني قد سمعوا ما  . العلامء  فمن أين هلم قوهلم: )فكم من  الوقفة الثالثة: 

يذكره اإلعجازيون ومع ذلك مل يسلموا ومل هتتز هلم شعرة(؟! واهلل تعاىل يقول: 
َنا﴾ ]يوسف:81[، ويقول الرسول الكريم صىل اهلل عليه  نَآ إِلَّ بَِما َعلِمحۡ ﴿َوَما َشِهدحۡ

وسلم : )أترى الشمس( قال: نعم. قال: )عىل مثلها فاشهد أودع()1(.

)1( أورده العجلوين يف كشف اخلفاء 93/2، وذكر له عدة ألفاظ.
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المبحث الثالث: أبحاث اإلعجاز العلمي بين 
اإلفراط والتفريط 

 يقول أعداء اإلعجاز إن موضوع اإلعجاز موضوع مفخم، وأعطي أكرب من حجمه من 
قبل املعتنني به حتى أصبح بعضهم يدعو إىل وضع مادة مستقلة لإلعجاز العلمي تدرس 

يف املدارس العامة للطالب، وأن ختصص يف اجلامعات أقسام خاصة له.

الناس  غدا  حتى  حجمه  من  أكثر  أعطي  العلمي  اإلعجاز  أن  الطاعنون  أولئك  يرى 
التي  املطالبة  هذه  ولعل  اخلاصة،  واألقسام  واجلامعات  املدارس  يف  بتدريسه  يطالبون 
يعرتفون  هبا أكرب دليل عىل الرد عليهم، ونزيدهم أن كثريًا من اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية راسلتنا تطالب بوضع مادة منهجية تعليمية يمكن تدريسها يف األقسام املختلفة، 
وقد استجبنا لتلك الطلبات املتزايدة من اجلامعات واملراكز العلمية يف الداخل واخلارج 
بتأليفه  وقمنا  املختلفة،  والعلوم  واملناهج  الرتبية  يف  املتخصصني  بعض  مع  بالتعاون 
املؤسسات  تلك  مجيع  تكون  أن  يعقل  فهل  واملنة-،  احلمد  -وهلل  وتوزيعه)1(  وطباعته 

العلمية عىل خطأ بإعطاء هذا األمر أكثر مما يستحق، فهل الصواب مع املنكرين؟!
وبيانًا لزيف واإبطال تلك ال�سبهة  نتوقف مع بع�ض اأهم ثمار الإعجاز العلمي .

 فنقول- مستعينني باهلل تعاىل - : ال خيفى أن اإلعجاز العلمي حقق نتائج إجيابية ملموسة 
عىل الصعيدين اإلسالمي والعاملي مما لفت أنظار الباحثني والعلامء إىل عظمة هذا الدين، 

)1(  اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة : )منهج التدريس اجلامعي( .

وجعلهم يتساءلون: ملاذا هذا التخلف الذي يعيشه املسلمون رغم عظمة الدين اإلسالمي 
الذي حدد عالقتهم بالكون؛ وأنه مسخر مذلل ال حيتاج إىل حتد أو مغالبة – كام هي نظرة 
غري املسلمني- ؟، ويأمرهم بالبحث عن املخبوء مما ينفع الناس ويمكث يف األرض إىل 

غري ذلك من تساؤالت وتناقضات!!

 وهي أمور ال شك تدخل يف القوة التي أمرنا اهلل بإعداد ما استطعنا منها؛ ولو فعل 
كنا  بل  العلمية  احلقائق  يوافق  عام  والسنة  القرآن  يف  نبحث  كنا  ملا  ذلك  املسلمون 
أصحاب سبق واستكشاف كام كنا من قبل، وبذلك نحقق القوامة عىل العاملني،ونكون 
لِلنَّاِس  رَِجتحۡ  خحۡ

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ َخيحۡ ﴿ُكنُتمحۡ  تعاىل:  قوله  يف  منا،  اهلل  أراد  التي  اخلريية  أهل 

وقال  عمران:110[.  ]آل   ﴾ِۗ بِٱللَّ ِمُنوَن  َوتُؤحۡ حُۡمنَكرِ  ٱل َعِن  َن  َوَتنحَۡهوحۡ ُروِف  حَۡمعحۡ بِٱل ُمُروَن 
حۡ
تَأ

َرَج بِهِۦ ِمَن  خحۡ
َ
فَأ َمآءاٗ  َمآءِ  نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َوأ ۡرَض 

َ َمَٰوِٰت َوٱلحۡ ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ تعاىل: ﴿ٱللَّ
لَُكُم  َر  وََسخَّ رِهۦِۖ  محۡ

َ
بِأ رِ  َححۡ ٱلحۡ ِف  رَِي  ِلَجحۡ ٱلحُۡفلحَۡك  لَُكُم  َر  وََسخَّ  ۖ لَُّكمحۡ ا  رِزحۡقاٗ ٱثلََّمَرِٰت 

 ٣٣ َوٱنلََّهاَر  حَۡل  ٱلَّ لَُكُم  َر  وََسخَّ  ۖ ِ َدآئَِبيحۡ َوٱلحَۡقَمَر  َس  محۡ ٱلشَّ لَُكُم  َر  وََسخَّ  ٣٢ نحَۡهَٰر 
َ ٱلحۡ

 

نَسَٰن لََظلُومٞ  ِ
إِنَّ ٱلحۡ ِ َل ُتحُۡصوَهاۗٓ  َمَت ٱللَّ نِعحۡ واْ  ُُموهُۚ ِإَون َتُعدُّ لحۡ

َ
ِ َما َسأ

َوَءاتَىُٰكم ّمِن ُكّ
رِفُوَنَهاۚ  َفَتعحۡ َءاَيٰتِهِۦ  َسُيِيُكمحۡ   ِ لِلَّ ُد  َمحۡ ٱلحۡ ﴿َوقُِل  تعاىل:  وقال   . ]إبراهيم[   ﴾٣٤ ارٞ  َكفَّ
ّلِلحَۡعٰلَِمَي  ٞر  ذِكحۡ إِلَّ  ُهَو  ﴿إِنحۡ  تعاىل:  وقال  ]النمل[،  َملُوَن٩٣﴾  َتعحۡ ا  َعمَّ بَِغٰفٍِل  َربَُّك  َوَما 
َتَقّرٞۚ وََسوحَۡف  سحۡ ِ َنَبإٖ مُّ

َد ِحيِۢن ٨٨﴾ ]ص[، ومنها قوله تعاىل: ﴿ّلُِكّ هُۥ َبعحۡ
َ
لَُمنَّ َنَبأ ٨٧ َوَلَعحۡ

لَُموَن ٦٧﴾ ]األنعام[. َتعحۡ
ومن هنا تظهر اأهمية الإعجاز العلمي، وتلفت الأنظار اإلى عظمة هذا القراآن الكرمي وما 
ر  نذكنِّ اأن  ميكن  مما  الزمن  من  ردحًا  غائبة  ظلت  ومكانة  اعتبار  من  للأمة  يعيد  اأن  ميكن 

ب�سيء منه يف الأ�سطر التالية:
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 ثمرات اإلعجاز العلمي:

ما يمثله من رد علمي دامغ عىل األفكار التشكيكية ؛فيزهقها ويثبت زيفها يف وقت مل . ١
تكن فيه وسائل علمية يمكن من خالهلا أن يتعرف أي أحد عىل هذه النتائج الباهرة 
صدق  يثبت  مما  جيل  واضح  بشكل  إليها  اإلشارة  أو  ذكرها  إىل  القرآن  سبق  التي 

القرآن، ويوجب االعرتاف بنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم.

ما يرتكه – هذا العلم - من أثر بالغ يف قلوب املسلمني، مما يدفع إىل زيادة اليقني عند . ٢
مشاهدة احلقائق اإلعجازية والوقوف عليها.

أن . ٣ العلم حقًا؛ حيث مل يستطع أحد، ولن يستطيع  الدين اإلسالمي دين  أن  إثبات 
السنة  صحيح  أو  الكريم،  القرآن  يف  واردة  رشعية  داللة  أي  تعارض  وجود  يثبت 
النبوية مع ما استقر من احلقائق العلمية، رغم كثرة املكتشفات العلمية، وقد أجرى 
والقرآن  واإلنجيل  التوراة  عىل  معمقة  دراسة  بوكاي"  "موريس  الدكتور  الباحث 
مقارنة بحقائق العلم فخرج بتلك النتيجة وسجلها يف كتابه الذي عنونه هبذا العنوان.

صحح القرآن الكريم مفاهيم علمية مغلوطة لدى علامء هذا العرص الذين يفتخرون . ٤
بعلمهم وبوسائله املتطورة وما توصلوا إليه من مكتشفات علمية)١). 

اهلل . ٥ إىل  للدعوة  املعارصة  الوسائل  أفضل   من  يعترب  العلمي  اإلعجاز  هذا  أن  كام 
تتبع أسباب دخول  العلمية والثقافية، ويظهر ذلك من خالل  والسيام يف األوساط 
كثري من الناس يف اإلسالم، واعرتاف آخرين بعظمة هذا الدين يف مؤمترات اإلعجاز 

وملتقياته، وكثرة املهتمني بقضايا اإلعجاز العلمي. 

)1( يراجع يف هذا كتاب: )القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم  ملوريس بوكاي(.

يساعد اإلعجاز العلمي كثريًا من أبناء اإلسالم الشاردين والغافلني عن عظمة دينهم يف . ٦
الرجوع إليه واالعتزاز باالنتساب إليه، بسبب ما يشاهدون من إسالم أولئك الغربيني.

العلامنيني-الذين . ٧ من  املنصفني  وعىل  له،  املناوئني  اإلسالم  أعداء  عىل  احلجة  إقامة 
اخلاطئة،  الكاذبة  املقوالت  –بتلك  البرشي  الضعف  مراحل  من  مرحلة  يف  تأثروا 
فرشعوا بسبب ذلك الغبش  ينادون بفكرة فصل الدين عن العلم واحلياة، فأعادهتم 
حجج اإلعجاز العلمي إىل رشدهم، فرشع بعضهم ينافح ويكافح عن دين اهلل بعد 
أن كان من ألد خصومه وأعدائه!وبذلك رجع إىل هويته وشخصيته فلم يعد يتناقض 

مع الواقع وال مع املحيط أواملجتمع.

بل . 8 املعريف،  التقدم  أن اإلسالم ال يقف يف وجه  للمسلمني  العلمي  وضح اإلعجاز 
يدعو إليه، ويرفع من قدر العلم وأهله، وأن اإلسالم وضع للعلم مراتب؛ فأعالها 
ما يرشد اإلنسان إىل اهلل ويعّرفه به، ثم يتفاوت يف درجاته بعد ذلك حسب ما حيقق 

من مصالح الدين والدنيا وما حيقق للناس من رضورات ويرفع عنهم من رضر.

وبكل ذلك حقق اإلعجاز العلمي وحيقق نتائج عالية أسهمت يف توضيح الصورة وإظهار 
الوجه املرشق هلذا الدين مما يوجب عىل كل معتن به أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه يف 
البحث والدراسة املعرفية والتحقيق والتسلح بالعلم النافع، والتقوى، مع االلتزام بأدب 

العلم ورشوطه، إذ أن لكل علم آدابًا يف حتمله وأدائه يقررها أهل االختصاص به.

النصح،  إليها  يدفع  التي  املنصفة  العلمية  والردود  املناقشات  من  ذلك  بعد  مانع  وال 
ويصاحبها التسديد، ويتلوها األمل والدعاء، فذلك ما حيمينا مجيعًا ويعيننا عىل محل هذه 
األمانة العظيمة، وجينبنا الوقوع يف اخلطأ يف فهم كتاب اهلل، ويرصف جهودنا مجيعًا ملا 

ينفع اإلسالم واملسلمني.
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ونحن يف اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة نقول لكل أولئك الناصحني 
كام قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: )رحم اهلل من أهدى إيل عيويب()1(، 
صاحب  إال  عليه  وُيَرد  قوله  من  يؤَخُذ  أحد  )كل  يقول:  إذ  مالكًا  اإلمام  اهلل  ويرحم 
احلق،  يريد أصحاهبا  اهلل عليه وسلم()2(، وذلك ألهنا ردود وتعقيبات  القرب صىل  هذا 
أثبتت  وسيلة  وجه  يف  الوقوف  جمرد  حيملهم  وال  واملوضوعية،  باإلنصاف  ويتحلون 
ووسائلهم  اختياراهتم  ختالف  أهنا  بمجرد  تعاىل  اهلل  لدين  الدعوية  وفائدهتا  نجاحها 
الدعوية وأولوياهتم – هذا عىل حسن الظن وهو املقدم – وإال فبسبب األهواء واألمزجة 

بغري علم وال كتاب منري.

بام  وينفعنا  علاًم،  يزيدنا  وأن  رشدًا،  أمرنا  من  لنا  هييأ  أن  وَمنِّه  بفضله  نسأل  تعاىل  واهلل 
علمنا، وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وجيعلنا هداة مهديني، وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

)1(  - انظر:الدارمي يف مقدمتة  163/1
)2(  - ذكره العجلوين يف كشف اخلفاء 174-173/2.

الفصل الخامس: 
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مباحث الفصل الخامس:

المبحث األول:  في الطب وعلوم الحياة. 

المبحث الثاني:  في علوم الفلك والفضاء. 

المبحث الثالث:  في علوم األرض والبحار .

المبحث الرابع:  في اإلعجاز التشريعي والبياني.

المبحث األول: في الطب وعلوم الحياة المبحث الخامس:  اآلثار اإليمانية والعلمية لهذه الحقائق.

النموذج األول :  ) وليس الذكر كاألنثى ()1)

الحقيقة الشرعية

ۖ﴾ ]آل عمران: 36[. نَثٰ
ُ َكُر َكٱلحۡ قال تعاىل: ﴿َولَيحَۡس ٱلَّ

وظاهر هذا النص الرشيف  يدل عىل واقع عضوي ونفيس مفاده أن تكوين الذكر ليس 
األعضاء،  من  واجليل  الظاهر  يستوعب  بينهام  التغاير  هذا  وأن  األنثى،  لتكوين  مساويًا 

واملسترت اخلفي منها، بل والوظائف وخمتلف املكونات كاخلاليا والنسيج.

واستجالء  تفحص  هو  ميدانيًا  احلقيقة  الستجالء  إليه  االحتكام  يمكننا  ما  أبرز  ولعل 
املناطات وامليادين التالية:

)1( انظر بحث املعجزة العلمية يف "وليس الذكر كألنثى" د. عبد الوهاب الراوي، من بحوث املؤمتر العاملي السابع لإلعجاز العلمي 
يف القرآن والسنة املجلد الثاين من ص 1 - 36.
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الحقيقة العلمية

ولقد ثبت علميًا حقائق يف هذا امليدان نوردها من واقع ما توصلت إليه الباحثة "عزت 
ميدانية،  بمشاهدات رسيرية، واستبيانات  للهيئة مشفوعًا  بحثها  عنايات" التي قدمت 

وجتارب معملية ما ييل:

اختالف الرتكيبة لكل من الذكر واألنثى عىل مستوى كل اخلاليا اجلسدية، وذلك . ١
xx فيام عدا  xy، وكل خاليا املرأة حتمل ٤٤ +  ألن كل خاليا الذكر حتمل ٤٤ + 

احليوان املنوي والبويضة.

نمو قنايت )مولرييان ولفيان( لدى األجنة يمثل متايزًا بني اجلنني الذكر واجلنني األنثى.. ٢

عن . ٣ خيتلف  الذكر  نمو  أن  إىل  الباحثة  خلصت  والبلوغ  والنمو  الرضاعة  فرتة  يف 
األنثى وما يتبع ذلك من تبدالت جسدية ونفسية ووظائف األعضاء، ويف مظاهر 

عديدة كذلك.

أما يف املخ فيالحظ أن مخ الرجل أضخم من مخ املرأة بام يقارب ١0% من الوزن، كام . ٤
وأن األنثى تستعمل فيص املخ أثناء الكالم.

القلب: يتميز قلب املرأة برسعة نبضاته أكثر من الذكر.. ٥

الرئة: وزن الرئة عند األنثى أقل منه عند الذكر، وبالتايل فهي أصغر حجاًم.. ٦

العضالت: قدرة شغل العضالت عند األنثى أقل منه عند الذكر.. ٧

العظام: يالحظ عند الذكر زيادة يف وزن العظام عام هي عند األنثى، وهكذا نالحظ . 8
ارتفاع نسبة اإلصابة هبشاشة العظام عند اإلناث منها عند الذكور.

اجلهاز املناعي: تزداد كفاءة جسم الذكر املناعية عن مستواها عند األنثى.. 9

اإلحساس باألمل : تتميز األنثى بارتفاع نسبة الشعور باألمل لدهيا بشكل عام.. ١0

الدم : بشكل عام فإن نسبة اهليموغلوبني وعدد كريات الدم احلمراء وحجمها . ١١
يتميز عند الرجل عام هو عند األنثى.

الذكر عام هو . ١٢ بـ ٤٥0 )CYP( عند  السيتوكروم  اختالف جهاز  الكبد: هناك   
عند األنثى، وكذلك الشأن يف البول نالحظ اختالفًا بني اجلنسني سواء يف األمالح 

واملعادن واإلفرازات اهلرمونية.

وجه اإلعجاز

ومما سبق يثبت حقيقة الفرق بني الذكر واألنثى وأن ثمة فروقًا كثرية يف خمتلف النواحي 
ۖ﴾ ]آل عمران: 36[. نَثٰ

ُ َكُر َكٱلحۡ واملستويات بني اجلنسني مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿َولَيحَۡس ٱلَّ
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النموذج الثاني :  تداعي الجسد)1)

الحقيقة الشرعية

 قال رسول اهلل صىل اهلل  عليه وسلم:

ٌو َتَداَعى  �َسِد اإَِذا ا�ْسَتَكى ِمْنُه ُع�سْ ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ )َمَثُل امْلُوؤِْمِننَي يِف َتَوادنِّ

ى( رواه البخاري ومسلم وغريمها. مَّ َهِر َواحْلُ �َسِد ِبال�سَّ َلُه �َساِئُر اجْلَ

الحقيقة العلمية

لقد كشفت األبحاث العلمية املكثفة واملتوالية حقائق مذهلة عن تفاعل اجلسم البرشي 
الدفاعية  اخلطوط  اكتشاف  وتم  مرض  أو  بجرح  كاإلصابة  املخاطر  مواجهة  عند 
باملرض أو  التي حتدث باجلسم حال إصابة عضو من أعضائه  الوظيفية  واالستجابات 
باجلروح. وتلك االستجابات تتناسب مع درجة معاناة العضو تناسبًا طرديًا؛ فبقدر ما 

)1( انظر: من اإلعجاز الطبي يف السنة املطهرة  تداعي اجلسد لإلصابة واملرض د. ماهر حممد سامل، سلسلة الطب وعلوم احلياة من 
اصدارات اهليئة1427هـ.

املرض  استفحال  ملنع  اجلسم ووظائفه  توجيه طاقات  يكون  العضو  إصابة  تكون شدة 
ولتحقيق الشفاء التام، ففي حالة إصابة عضو مثاًل تدعو مراكز يف املخ الغدة النخامية 
اجلسم  أعضاء  مجيع  وتدعو  حتفز  مواد  لتفرز  الصامء  الغدد  باقي  يدعو  هرموين  إلفراز 
تدوير  لرسعة  بالنبضات  يرسع  مثاًل  فالقلب  املشتكي،  العضو  لنجدة  وظائفها  لتوجيه 
الدم باألجزاء اخلاملة من اجلسم، وتتسع األوعية الدموية املحيطة بالعضو املصاب لكي 
حتمل له ما حيتاجه من طاقة وأوكسجني وأجسام مضادة، وهرمونات وأمحاض أمينية 
بناءة، وهكذا يبدأ هبدم خمزون الدهن لكي يعطي من نفسه ملصلحة العضو املصاب ما 
حيتاجه إىل أن تتم السيطرة عىل املرض، ويتم التئام األنسجة. ثم بعد ذلك يعود اجلسم 
إىل  تدعو  حقيقية  واستغاثات  شكوى  متثل  اجلرح  من  املنبعثة  واإلشارات  نفسه،  لبناء 
استنفار عام، فتنطلق نبضات عصبية من مكان اإلصابة إىل الدماغ حيث مراكز احلس 
والتحكم غري اإلرادي، وتنبعث مواد كياموية مع أول قطرة دم تنزف أو نسيج يتهتك، 
طاقة  توجيه  هي  واملحصلة  ختصصه،  حسب  عىل  كل  اجلسم  أعضاء  كافة  وتستجيب 

اجلسم البرشي ووظائف أعضائه خلدمة ذلك العضو املصاب.

وجه اإلعجاز

وبجميع  بعضًا  بعضها  تدعو  اجلسد  فأجزاء  فعاًل،  طبيًا  حيدث  ما  هو  احلديث  منطوق 
معاين التداعي يف اللغة العربية. حيث خيرب النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم بام جيب أن 
يكون عليه حال األمة اإلسالمية من تواد وتعاطف وتراحم برضب املثل باجلسد الواحد 
عندما يشتكي عضو من أعضائه، فبني أنه يتداعى كله من أجل ذلك العضو، وال جتد 
أدق من كلمة تداعي لوصف ما حيدث يف اجلسم حيال شكوى أحد األعضاء، وجاء 
الوصف يف مجلة رشطية قصرية فعل الرشط فيها اشتكى وجوابه تداعى، فكان اإلعجاز 
البرشي  داخل اجلسم  ما حيدث  بحقيقة  فقد أخرب  آن واحد؛  علميًا ولغويًا وبالغيًا يف 
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حيث مل يكن لعني أن تلحظه، مستخدمًا كلامت جامعات تصف حقيقة ما حيدث بجميع 
املعاين الواردة يف اللغة، وبأسلوب التشبيه الذي جيسد املعنى يف الذهن، ومن العجيب 
أن يستخدم األطباء اساًم للجهاز العصبي الذي يتفاعل يف حال تعرض اجلسم للخطر 
املتواد  احلرفية:  ترمجته  فكانت  النظام واجلهاز  يفعله هذا  ما  به حقيقة  واملرض وصفوا 
املتعاطف واملرتاحم، وهو عني ما سامه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث فسبحان 
اهلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله وأيده باآليات البينة 

وجوامع الكلامت.

تقوم اخلليا الأكولة بال�ستجابة لنداء املنطقة امل�سابة وتهاجم الدخيل الغازي وتلتهمه وتبيده ثم تلفظه. 

النموذج الثالث : الحبة السوداء)1)

الحقيقة الشرعية

قال صىل اهلل عليه وسلم: )اإن هذه احلبة ال�سوداء �سفاء من كل داء اإل من ال�سام . قلت: وما 
ال�سام ؟ قال: املوت(. رواه البخاري انظر فتح الباري 143/10 حديث رقم 5687. وقال صىل اهلل عليه وسلم: 

)يف احلبة ال�سوداء �سفاء من كل داء اإل ال�سام(. رواه البخاري فتح الباري 143/10 حديث رقم 8688.

وقال صىل اهلل عليه وسلم: )ما من داء اإل يف احلبة ال�سوداء منه �سفاء اإل ال�سام( رواه مسلم 
1736/4 حديث 89.  وأحاديث أخرى كثرية.

)1( انظر : من أوجه اإلعجاز العلمي يف حديث احلبة السوداء شفاء من كل داء  د. اسامة قنديل من إصدارات اهليئة.
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الحقيقة العلمية

البحوث الطبية املنشورة يف احلبة السوداء التي تزيد عن تسعني بحثًا تدل عىل أن للحبة 
الربو،  )الرسطان،  أمهها:  من  عديدة  أمراض  من  والعالج  احلامية  عىل  قدرة  السوداء 
ارتفاع ضغط الدم، السكر البويل، ارتفاع الدهون )الكلسرتول( .. الخ، كام أن هلا قدرة 

عىل حتفيز جهاز املناعة ومضادات األكسدة يف اجلسم.

وجه اإلعجاز

مما ورد عن املصطفى صىل اهلل عليه وسلم ما يقرب من ) 10 ( أحاديث بأسانيد خمتلفة ومتون 
متقاربة أشهرها قوله صىل اهلل عليه وسلم : )يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام(.

ومما ورد من أقوال العلامء باملقصود من قوله صىل اهلل عليه وسلم )شفاء من كل داء( 
العموم، ولكن باالستخدامات املختلفة للحبة السوداء )األكل والرشب والضامد ..(، 

وبمشاركة غريها أحيانًا )أي أن تكون مفردة ومركبة(.

أمراض  والعالج من  احلامية  قدرة عىل  السوداء  للحبة  أن  املنشورة  الطبية  بالبحوث  وتبني 
عديدة تم ذكرها، كام أن هلا القدرة عىل حتفيز جهاز املناعة ومضادات األكسدة يف اجلسم.

بجرعات  استعامهلا  عند  السلبية  اآلثار  من  السوداء  احلبة  خلو  إىل  الدراسات  تشري  كام 
عادية حتى عىل املدى البعيد، وهلا القدرة عىل عالج املريض، وكذلك محاية السليم من 
املرض، كام أن هلا القدرة عىل التأثري يف األجهزة املختلفة يف اجلسم الطبيعي ومحايته من 

األرضار واألمراض، وهلا القدرة املذهلة عىل عالج عدد كبري ومتنوع من األمراض.

وهكذا جييل العلم والبحوث التجريبية اليوم هذه احلقائق العلمية حول احلبة السوداء، 
وما ألحد من البرش أن يتكلم هبذا منذ أربعة عرش قرنًا إال بوحي من اهلل تعاىل.

النموذج الرابع :  ) فذروه في سنبلة ()1)

الحقيقة الشرعية

َسبحٌۡع  ُكلُُهنَّ 
حۡ
يَأ ِسَماٖن  َبَقَرٰٖت  َسبحِۡع  ِف  فحۡتَِنا 

َ
أ يُق  ّدِ ٱلّصِ َها  يُّ

َ
أ ﴿يُوُسُف  تعاىل:  اهلل  يقول 

لَُموَن ٤٦  رحِۡجُع إَِل ٱنلَّاِس لََعلَُّهمحۡ َيعحۡ
َ
ٓ أ َخَر يَابَِسٰٖت لََّعّلِ

ُ
ٖ َوأ ِعَجاٞف وََسبحِۡع ُسۢنُبَلٍٰت ُخضحۡ

ُكلُوَن 
حۡ
ا تَأ باٗا َفَما َحَصدتُّمحۡ فََذُروهُ ِف ُسۢنُبلِهِۦٓ إِلَّ قَلِيلاٗ ّمِمَّ

َ
رَُعوَن َسبحَۡع ِسنَِي َدأ قَاَل تَزحۡ

ا ُتحِۡصُنوَن  ُتمحۡ لَُهنَّ إِلَّ قَلِيلاٗ ّمِمَّ محۡ ُكلحَۡن َما قَدَّ
حۡ
ِد َذٰلَِك َسبحۡٞع ِشَدادٞ يَأ ِت ِمۢن َبعحۡ

حۡ
٤٧ ُثمَّ يَأ

وَن ٤٩﴾   ]يوسف[ . ِد َذٰلَِك َعمٞ فِيهِ ُيَغاُث ٱنلَّاُس َوفِيهِ َيعحِۡصُ ِت ِمۢن َبعحۡ
حۡ
٤٨ ُثمَّ يَأ

الحقيقة العلمية

يعد مفهوم ختزين البذور يف السنابل نظامًا أساسيًا للحفاظ عىل اإلنتاج يف ظروف بيئية 
املنتج. وقد أجرى  التخزين واحلفاظ عىل  الزراعة وتقنيات  قاسية. وهذا ما جيمع بني 

)1( انظر: بحث فذروه يف سنبلة، أ.د.عبد املجيد بلعابد، من أبحاث املؤمتر الثامن يف الكويت )علوم احلياة(.
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الدكتور/ عبد املجيد بلعابد وزمالؤه بجامعة الرباط باملغرب بحثًا جتريبيًا حول بذور 
قمح تركت يف سنابلها ملدة تصل إىل سنتني مقارنة مع بذور جمردة من سنابلها، وأظهرت 
النتائج األولية أن السنابل مل يطرأ عليها أي تغيري صحي وبقيت عىل حاهلا 100%، مع 
العلم أن مكان التخزين كان عاديًا ومل يراع فيه أي رشوط للحرارة أو الرطوبة أو غري 
ذلك. ويف هذا اإلطار تبني أن البذور التي تركت يف سنابلها فقدت كمية مهمة من املاء 
وأصبحت جافة مع مرور الوقت باملقارنة مع البذور املعزولة من سنابلها، وهذا يعني 
يؤثر سلبًا عىل  املاء مما  املجرد من سنبله مكون من  القمح  أن نسبة 20.3% من وزن 
مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها ونموها ومن ناحية قدرهتا الغذائية ألن وجود املاء 
يسهل من تعفنه وترديه الصحي. ثم قام الباحثون بمقارنة مميزات النمو )طول اجلذور 
وطول اجلذوع( بني بذور بقيت يف سنبلها وأخرى جمردة منها ملدة تصل إىل سنتني فتبني 
أن البذور التي يف السنابل هي أحسن نموًا بنسبة 20% بالنسبة لطول اجلذور و %32 
التي  العامة  والسكريات  الربوتينات  بتقدير  الباحثون  قام  ثم  اجلذوع.  لطول  بالنسبة 
كميتها  انخفضت  السنابل  من  عزلت  التي  البذور  ففي  نقصان،  أو  تغيري  بدون  تبقى 
من الربوتينات بنسبة 32% بعد سنتني، وبنسبة 20% بعد سنة واحدة، بينام مل تتغري هذه 

املركبات يف البذور املحفوظة يف سنابلها.

وجه اإلعجاز

يف  احلبوب  بإبقاء  التخزين  أن  إفادة  ُسۢنُبلِهِ﴾  ِف  فََذُروهُ  َحَصدتُّمحۡ  ﴿َفَما  تعاىل:  قال 
سنابلها هو أحسن التقنيات واألساليب للحفاظ عىل احلبوب املحفوظة داخل السنابل 

من غري أن ينال منها الزمن.

هناك ملحوظتان علميتان يف هذه اآلية الكريمة:

1. حتديد مدة صالحية حبة الزرع يف مخس عرشة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع 
سبع  يليها  والعطاء،  اخلصب  سنوات  وهي  وتتابعًا،  دأبًا  خالهلا  وحيصدون  الناس، 
سنوات شداد عجاف هي سنوات اجلفاف يليها سنة واحدة هي السنة اخلامسة عرشة، 
وفيها يغاث الناس، وفيها يعرصون من الفواكه، وقد أفاد البحث العلمي أن مدة 15 

سنة هي املدة القصوى الستمرار احلبوب حمافظة عىل طاقة النمو والتطور فيها.

ُسۢنُبلِهِ﴾ وهي الطريقة العلمية التي  ِف  2. طريقة التخزين وهو قوله تعاىل: ﴿فََذُروهُ 
الطريقة  للبذور هي  أن أحسن وأفضل ختزين  يتبني  التجريبي. وبه  البحث  أجريت يف 
التي أشار هبا نبي اهلل يوسف - عليه السالم - وهي من وحي اهلل له. ومن املعلوم أن 
هذه الطريقة مل تكن متبعة يف القدم وخاصة عند املرصيني القدامى الذين كانوا خيتزنون 
اإلعجاز  وجوه  من  ظاهر  وجه  وهذا  سنابلها،  عن  معزولة  بذور  شكل  عىل  احلبوب 
فساد.  أو  تغري  أي  عليها  يطرأ  ال  حتى  السنابل  يف  واحلبوب  البذور  ختزين  يف  العلمي 

وِذْكُر القرآن هلذه الظاهرة يؤكد عظمته ودقة ما فيه من علم، وأنه وحي من اهلل.
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المبحث الثاني: في علوم الفلك والفضاء 

النموذج األول :  ) والسماء ذات الرجع ()1)

الحقيقة الشرعية

ِع ١١﴾ ]الطارق[ َمآءِ َذاِت ٱلرَّجحۡ قال اهلل تعاىل: ﴿َوٱلسَّ

الحقيقة العلمية

لقد أثبتت الدراسات العلمية يف جمال األرصاد والفضاء احلقائق التالية:

1. يقوم الغالف اجلوي بإرجاع املاء املتبخر هبيئة أمطار.

2. ُيرِجع الغالف اجلوي لألرض كثريًا من النيازك ويردها للفضاء اخلارجي.

3. يرد الغالف اجلوي اإلشعاعات القاتلة لألحياء ويدفعها بعيدًا عن األرض.

4. يعكس الغالف اجلوي موجات الراديو القصرية واملتوسطة إىل األرض، ولذا يمكن 
أو  يعكس  فهو  الكهرومغناطيسية،  واملوجات  لألشعة  عاكسة  بمرآة  أشبه  اجلو  اعتبار 
يرجع ما يبث إليه من األمواج الالسلكية و التلفزيونية التي ترتد إذا أرسلت إليها بعد 
أجهزة  عمل  أساس  هو  وهذا  )األيونوسفري(،  األيونية  العليا  الطبقات  عىل  انعكاسها 

البث اإلذاعي والتلفزيوين عرب أرجاء الكرة األرضية.

5. الغالف اجلوي أشبه بمرآة عاكسة للحرارة فيعمل كدرع واقية من حرارة الشمس 
أثناء النهار،   كام يعمل كغطاء بالليل يمسك بحرارة األرض من التشتت، ولو اختل هذا 

التوازن الستحالت احلياة عىل األرض إما من شدة احلرارة هنارًا أو شدة الربودة لياًل.

)1( من آيات اإلعجاز العلمي: )السامء يف القرآن الكريم(، د. زغلول النجار، دار املعرفة الطبعة األوىل 1425هـ، بريوت لبنان.

وجه اإلعجاز

ِع ١١﴾ إىل أن أهم صفة للسامء املحيطة  َمآءِ َذاِت ٱلرَّجحۡ تشري اآلية القرآنية الكريمة ﴿َوٱلسَّ
باألرض هي أهنا ذات رجع، وقد فهم القدامى أهنا تشري إىل املطر فحسب، وجاء العلم 
احلديث ليعمق معنى اإلرجاع يف وصف اجلو ليشمل مظاهر عديدة مل يكن يعلمها برش 
من قبل، وكلمة الرجع تأيت بمعنى اإلرجاع أو اإلعادة إىل ما كان منه البدء، فمعناها رد 
اليشء وإرجاعه يف اجتاه مصدره مثل صدى الصوت، والسامء هنا تعني جو األرض، 
أن  فتبني  ويرد عنها كل ضار،  نافع  إليها كل  يرد  يفيد وجود غالف حييط هبا  والتعبري 
لفظة الرجع هلا من الدالالت ما يفوق جمرد نزول املطر، وأنه بغري تلك الصفة للجو ما 
استقامت عىل األرض حياة ، وهبذا أمجل القرآن الكريم بلفظة واحدة كل ما كشفه العلم 

احلديث من خصائص اجلو.

طبقة الأوزون يف الغالف اجلوي حتجب عن الأر�ص الأ�صعة التي قد تدمر احلياة عليها. فطبقة الأوزون تعيد الأ�صعة الكونية ال�صارة 
كالأ�صعة فوق البنف�صجية اإلى الف�صاء مانعة اإياها من الو�صول اإلى الأر�ص والإ�صرار باحلياة عليها.
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النموذج الثاني : إعجاز القرآن الكريم في وصف السحاب الطبقي)1)

الحقيقة الشرعية

يََشآُء  َكيحَۡف  َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َفَيبحُۡسُطُهۥ  َسَحاباٗا  َفُتثُِي  ٱلّرَِيَٰح  يُرحِۡسُل  ِي  ُ ٱلَّ قال تعاىل: ﴿ٱللَّ
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنحۡ ِعَبادِهِۦٓ 

َ
َق َيحُۡرُج ِمنحۡ ِخَلٰلِهۦِۖ فَإَِذآ أ حَۡودحۡ ا َفَتَى ٱل َعلُُهۥ كَِسفاٗ َوَيجحۡ

وَن ٤٨﴾ ]الروم[. َتبحِۡشُ إَِذا ُهمحۡ يَسحۡ

الحقيقة العلمية

التاسع عرش  القرنني األخريين  السحب إال يف  آلية تكون  البرشية من معرفة  تتمكن  مل 
اجلوي؛  الغالف  خلواص  علمية  قياسات  من  متكن  أجهزة  اكُتِشف  حيث  والعرشين، 
وهكذا فإن الفهم العلمي للعمليات التي يرتتب عليها تكون السحب املمطرة بام فيها 

السحاب الطبقي )املزن(، فلم تتم حتى القرن التاسع عرش والعرشين.

)1( انظر: إعجاز القرآن الكريم يف وصف أنواع الرياح، السحاب، املطر. من إصدارات اهليئة الطبعة الثانية 1421هـ.

تلك العمليات التي تؤدي إىل تكون السحاب الطبقي )املزن( والتي تضم دورة الرطوبة 
يف  السحب  تكثف  )نوّيات(  دور  ومنها  الرطبة  اهلوائية  الكتل  وتربيد  ورفع  وانتقاهلا، 
عمل قطرات السحاب، وتكون السحب الطبقية، وتكون األمطار من قطرات السحب، 

واحتامل وجود سحب محل مطورة.

ُن قطرات ال�سحب واملطر: تكوُّ

ِن السحاب الطبقي املزن. يعد توفر )نويات( التكثف عنرصًا إضافيًا رضوريًا لتكوُّ

األويل  للتكون  مفضلة  مواقع  تعد  صغرية  جزيئات  هي:  التي  التكثيف  و)نويات( 
لقطريات السحب؛ حيث يكون لنويات التكثف هذه جاذبية كيميائية للامء، مما يساعد 
عىل التكوين املبدئي لقطرات السحاب. ومتامًا كام يف نقل بخار املاء فإن الرياح تلعب 

دورًا مهاًم يف نقل هذه اجلزيئيات إىل أماكن تكون السحب..

وتتضمن عملية تكون قطرات السحاب ثالثة عنارص رئيسة:

1. احتاد الرطوبة )بخار املاء(.

2. نويات تكثف السحب.

3. قوى رفع واسعة االنتشار لتربيد اهلواء.

ويؤثر سطح أي جبهة ساخنة، وسلسلة من الرفع الرقيق للهواء إلنتاج سحاب طبقي 
الطبقية عامة خفيفًا وواسع االنتشار،  الرفع يف حالة السحب  أو طبقي مزن.. ويكون 
وغالبًا ما يصاحب اجلبهات الساخنة أو اجلبال، فريتفع اهلواء ببطء وتتكون السحب مع 
تراكم املاء حول نويات تكثف السحب لتتشكل قطريات السحاب، واألرجح أن تكون 

السحب األصلية من نوع الطبقي املتوسط.
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اجلبهة  من  قريبًا  ويكون  اجلبهي،  الرفع  حالة  يف  املزن  الطبقي  السحاب  يتكون  وقد 
الساخنة، ومن املمكن أن يكون مطمورًا يف السحاب الطبقي املزن سحاب من الركام 
املزن، ومع بدء املطر فإن السحب جيب أن تكون من السمك بالقدر الذي تتعذر معه 

رؤية قرص الشمس.

وجه اإلعجاز

منذ )1400( عام مضت، وصف القرآن الكريم األنواع املختلفة للسحاب وعمليات 
ملا خيتص  بالنسبة  الشأن  متامًا. وهكذا  كانت معدومة  قاعدة معرفة ذلك  أن  تكونه مع 

بسحب الطبقي املزن التي يطلق عليها طبقي أو منبسط، حيث يالحظ قول اهلل تعاىل:

َعلُُهۥ  َوَيجحۡ يََشآُء  َكيحَۡف  َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َفَيبحُۡسُطُهۥ  َسَحاباٗا  َفُتثُِي  ٱلّرَِيَٰح  يُرحِۡسُل  ِي  ٱلَّ  ُ ﴿ٱللَّ
إَِذا ُهمحۡ  ِعَبادِهِۦٓ  يََشآُء ِمنحۡ  بِهِۦ َمن  َصاَب 

َ
أ فَإَِذآ  َيحُۡرُج ِمنحۡ ِخَلٰلِهۦِۖ  َق  حَۡودحۡ ٱل َفَتَى  ا  كَِسفاٗ

وَن ٤٨﴾ ]الروم[. َتبحِۡشُ يَسحۡ
وهكذا تشري هذه اآلية الكريمة إىل احلقيقتني التاليتني:

ن وظهور السحب )تثري: تعني تظهر وتنشط(. 1. أن الرياح تبخر املاء، وتنشط تكوُّ
2. ينترش هذا النوع من السحاب عىل هيئة طبقة يف السامء)1(

)1(  ملخص بحث قدمه د. حممد عمراين حنش باالشرتاك مع آخرين.

النموذج الثالث : التصعد في السماء)1)

الحقيقة الشرعية

ن يُِضلَُّهۥ 
َ
َلِٰمۖ َوَمن يُرِدحۡ أ ِسحۡ

َرهُۥ لِلحۡ ححۡ َصدحۡ َ ِديَُهۥ يَشحۡ ن َيهحۡ
َ
ُ أ  قال اهلل تعاىل: ﴿َفَمن يُرِدِ ٱللَّ

َعَ  َس  ٱلرِّجحۡ  ُ ٱللَّ َيحَۡعُل  َكَذٰلَِك  َمآءِۚ  ٱلسَّ ِف  ُد  عَّ يَصَّ نََّما 
َ
َكأ ا  َحرَجاٗ َضّيًِقا  َرهُۥ  َصدحۡ َيحَۡعلحۡ 

ِمُنوَن ١٢٥﴾ ]األنعام[ ِيَن َل يُؤحۡ ٱلَّ

الحقيقة العلمية

كانت املعرفة برتكيب اجلو خافية إىل أن أثبت باسكال Pascal عام 1648م أن ضغط اهلواء 
يقل مع االرتفاع عن مستوى سطح البحر، وتبني الحقًا أن اهلواء أكثر تركيزًا يف الطبقات 

)1( انظر: تأمالت يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة حول اإلنسان يف اإلرتفاعات العالية. من إصدارات اهليئة، الطبعة األوىل 
1414 هـ.
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السفىل من الغالف اهلوائي، حيث تتجمع مخسون باملائة )50 %( من كتلة غازات اجلو 
ما بني سطح األرض وارتفاع عرشين ألف )20000( قدم فوق مستوى سطح البحر، 
وتسعون باملائة )90 %( ما بني سطح األرض وارتفاع مخسني ألف )50000( قدم عن 
سطح األرض، ولذلك تتناقص الكثافة Density مع االرتفاع بشكل عام، ويبلغ ختلخل 

اهلواء أقصاه يف الطبقات العليا قبل أن ينعدم يف الفضاء.

ووجود اإلنسان عىل ارتفاع دون عرشة آالف )10000( قدم فوق مستوى سطح البحر 
عرشة  بني  ما  ارتفاع  عىل  يتأقلم  أن  التنفيس  اجلهاز  يستطيع  وقد  مشكلة،  له  يسبب  ال 
آالف ومخس وعرشين ألف )10000 - 25000( قدم، علاًم بأنه كلام ارتفع اإلنسان 
يف السامء انخفض الضغط اجلوي وقّلت كمية األكسجني مما يتسبب يف حدوث ضيق 
نتيجة حلاجة األنسجة  التنفس  يتزايد معها معدل  التنفس  بالغة يف  الصدر وصعوبة  يف 
بالغة يضطرب  يتوفر ذلك فإن اإلنسان يصاب بحالة حرج  فإذا مل  امللحة لألكسجني، 
اإلنسان  ويصاب   Oxygen  Starvation لألوكسجني  احلاد  النقص  بسبب  تنفسه  فيها 

عندئذ بفشل اجلهاز التنفيس Respiratory System وهيلك.

وجه اإلعجاز

م به أن اإلنسان يف عهد الوحي بالقرآن مل يعرف قضية الرتكيب الغازي للغالف  من املسلَّ
يف  الضغط  انخفاض  حالة  آثار  عن  شيئا  يعلم  مل  وبالتايل  املختلفة،  طبقاته  يف  اجلوي 
كلام  للحياة  الرضوري  األوكسجني  غاز  تركيز  معدل  وانخفاض  منه،  العليا  الطبقات 
التنفس وبقاء احلياة، بحيث  ارتفع اإلنسان يف الفضاء؛ وهكذا ال يعرف أثر ذلك عىل 
ينتهي إىل فشل اجلهاز التنفيس واملوت، بل عىل العكس كان الناس يظنون أنه كلام ارتقى 

اإلنسان إىل مكان مرتفع كلام انرشح صدره، وازداد متعة بالنسيم العليل.

وهذه الآية ت�سري اإلى حقيقتني ك�سف عنهما العلم حديثًا:

الأولى: هي ضيق الصدر وصعوبة التنفس، كلام ازداد اإلنسان صعودًا يف طبقات اجلو، 

والذي تبني أنه حيدث بسبب نقص األوكسجني وهبوط ضغط اهلواء اجلوي. 

والثانية: هي حالة احلرج التي تسبق املوت اختناقًا حينام جياوز ارتفاعه يف طبقات اجلو 

ثالثني ألف قدم وذلك بسبب اهلبوط الشديد يف الضغط اجلوي والنقص احلاد لألكسجني 
الالزم للحياة إىل أن ينعدم األكسجني الداخل للرئتني فيصاب اإلنسان باملوت واهلالك.

ُد﴾ حيث تضيف صيغته يف العربية معنى الشدة مع الصعود،  عَّ ناهيك أن التعبري ﴿يَصَّ
وهذا وصف دقيق للمعاناة واآلالم املصاحبة للحدث. فهل يمكن أن يكون اإلخبار عن 

هذه احلقيقة إال وحيًا من العليم اخلبري!!
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النموذج الرابع : النسيج الكوني)1)

الحقيقة الشرعية

ُُبِك ٧﴾ ]الذاريات[. َمآءِ َذاِت ٱلحۡ يقول اهلل ـ عز وجل ـ : ﴿َوٱلسَّ

دللة الن�ض: واضح من هذا النص الرشيف وصف اهلل السامء بأهنا ذات حبك. ومعلوم 

أن احلبك إن كان يف الثوب فيعني: إجادة نسجه. وإن كان يف احلبل فيدل عىل جودة فتله.
وإن وصفت العقدة بذلك فإنام يدلنا ذلك عىل قوهتا. وإن وصفت به منطقة من البيداء 
فيدلنا عىل تثني ما امتزج من رماهلا باملاء ثم رضبته الرياح فصار بشكل خطوط متامسكة.

)1( انظر بحث: النسيج الكوين: رؤية علمية قرآنية، م/عبد الدائم الكحيل. من بحوث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسنة )علوم الفلك والفيزياء واالرصاد(. 

الحقيقة العلمية

بواسطتها  يرى  أصبح  التي  الضخمة  الفلكية  املراصد  اإلنسان عىل صنع  اهلل  أقدر  لقد 
املاليني من املجرات، التي تنتظم يف عقودها املليارات من النجوم والكواكب واألجرام 
الفضائية، والتي حيكمها نظام واتساق ال يعرتيه خلل؛ بل فيه الدقة واالنسجام ضمن 
فتأخذ شكل شبكة عنكبوتيه مما  القلوب؛  يأخذ بمجامع  متناسقة، ومنظر  رائعة  لوحة 
فيه  ملَّا رأوا  النسيج الكوين، وذلك  العلامء إلطالق مصطلح )Cosmic( عليها أي  دفع 

حقًا صورة النسيج احلقيقي املحبوكة خيوطه بَفْتٍل متقن وقوي.

وجه اإلعجاز

معلوم أن البرش مل يكونوا يف عرص التنزيل عىل دراية  بخفايا هذا الكون، كام وأهنم مل يكن 
فقد  وبالتايل  وفضائه،  وسامئه  أرضه  يف  املوجودة  األرسار  إدراك  من  متكنهم  وسائل  لدهيم 
كان مستحياًل عىل البرش أن يعرفوا احلقائق الكونية التي مّكن اهلل العلامء يف عرصنا هذا من 
ُُبِك ٧﴾. َمآءِ َذاِت ٱلحۡ اكتشافها، ومن مجلتها احلقيقة التي أشار إليها قوله جل وعال: ﴿َوٱلسَّ

مما يدل عىل أن هذا الكالم هو وحي من اهلل خالق هذا الكون؛ وهذا يف واقع األمر يقدم 
نًة أخرى عىل صدق الرسالة املحمدية، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. بيِّ
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المبحث الثالث: في علوم األرض والبحار

النموذج األول :  ) واألرض ذات الصدع ()1)

الحقيقة الشرعية

ِع ١٢﴾ ]الطارق[ دحۡ ۡرِض َذاِت ٱلصَّ
َ قال اهلل تعاىل: ﴿َوٱلحۡ

الحقيقة العلمية

اكتشف علامء اجليولوجيا حديثًا أن القرشة األرضية متشققة وليست قطعة واحدة، بل هي 
مقسمة بشبكة من الصدوع العميقة إىل اثني عرش قطعة رئيسية متجاورة يسمى كل منها 
هذه  وتطفو   ،)Platelets( لوحيات  تسمى  صغرية  ألواح  عدة  إىل  باإلضافة   ،)Plate( لوحًا 
األلواح عىل طبقة شبه منصهرة، وتصعد من هذه الطبقة الصهارة )Magma( من بني تلك 
الشقوق الكائنة يف قيعان املحيطات فتضيف مادة جديدة إىل كل لوحني متجاورين، وبذلك 
يتطابق ما ثبت علميًا وبشكل قاطع مع ما ورد يف النص القرآين الذي دلنا عىل أن األرض 
لتغطي  الصدوع  تلك  )Mid-Oceanic Rifts(، ومتتد  املحيطات  ذات صدوع يف منتصف 
القرشة األرضية بأكملها، وقد يصل عمقها إىل حوايل 150 كم بعمق القرشة ذاهتا يف أسمك 
منطقة. وتبني كذلك أن مجيع القارات املعلومة اليوم وما يميزها من جبال تتحرك بحركة 
األلواح التي حتملها متقاربة أو متباعدة عن بعضها البعض حركة بطيئة لتحقق مسافة ال 

التدريس  )منهج  والسنة  القرآن  العلمي يف  االعجاز  الصدع،  ذات  األرض  وصف  القرآين يف  العلمي  االعجاز  انظر بحث:   )1(
اجلامعي( د.عبد اهلل املصلح وآخرون، ط 1 1429هـ ، دار جياد للنرش والتوزيع، جدة.

تتجاوز عدة سنتيمرتات كل سنة ولكنها حركة مستمرة، ويعتقد حاليًا بأن القارات الشابة 
املنتصف  بصدع  األصيل  الصدع  سمي  انقسامها  ومع  البعض،  بعضها  مع  متصلة  كانت 

األطلنطي )Mid-Atlantic Ridge( ومازال إىل اليوم يمثل منطقة نشطة بركانيًا.   

وجه اإلعجاز

العاملية  احلرب  بعد  إال   )Mid-Ocean Rifts( املحيطات  منتصف  صدوع  تكتشف  مل 
الثانية، وتم رشحها من خالل نظرية األلواح التكتونية )Tectonic Plates( التي صيغت 
سبق  يعترب  وبالتايل  فقط،  املايض  القرن  من  السبعينيات  وأوائل  الستينيات  أواخر  يف 
القرآن الكريم باإلشارة إىل هذه احلقيقة املخبوءة عميقا حتت سطح األرض دلياًل جازمًا 

عىل أنه كالم اهلل العليم احلكيم.
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النموذج الثاني : الجبال أوتاد : شكاًل ووظيفة)1)

الحقيقة الشرعية

ا ٧﴾ ] النبأ[  تَاداٗ وحۡ
َ
َباَل أ ِ

قال اهلل تعاىل: ﴿َوٱلحۡ

الحقيقة العلمية

مل يعرف عن اجلبال سابقًا إال أهنا كتل صخرية عالية االرتفاع عن سطح األرض، واستمر هذا 
التعريف إىل أن أشار »بيري بوجر« عام 1835م إىل أن قوى اجلذب املسجلة لسالسل جبال اإلنديز 
أكرب  كتلة  وجود  رضورة  فاقرتح  احلجم،  هبذا  هائلة  صخرية  كتلة  من  متوقع  هو  مما  بكثري  أقل 
إىل  إيفرست«  التاسع عرش أشار »جورج  القرن  أواسط  غائصة من نفس مادة تلك اجلبال. ويف 
وجود شذوذ يف نتائج قياس جاذبية جبال اهلياماليا بني موقعني  خمتلفني، ومل يستطع »إيفرست« 

)1(  انظر: االعجاز العلمي يف القرآن والسنة )منهج التدريس اجلامعي(، د. عبد اهلل املصلح وآخرون، الطبعة اإلوىل  1429هـ، 
دار جياد للنرش والتوزيع، جدة.

أن مجيع سالسل  إبري« سنة 1865م  وأعلن »جورج  اهلند«،  »لغز  فساّمها  الظاهرة  تلك  تفسري 
اجلبال يف الكرة األرضية عبارة عن كتل عائمة عىل بحر من املواد املنصهرة أسفل القرشة األرضية، 
املواد  تلك  اجلبال يف  تغوص  أن  بد  ولذا ال  اجلبال  مادة  كثافة من  أكثر  املنصهرة  املواد  وأن هذه 
املنصهرة العالية الكثافة كي حتافظ عىل انتصاهبا.  وأن للجبال جذورًا تساعدها عىل الطفو وتثبيت 
كتابه  يف   »Van Anglin أنجلني  »فان  اجليولوجي  يقول  وتضطرب.  متيد  ال  حتى  األلواح  تلك 
الرضوري  من  أنه  اآلن  املفهوم  »من  )ص:27(:  1948م  عام  يف  الصادر   »Geomorphology«
وجود جذر يف السيام مقابل كل جبل فوق سطح األرض«. وأما من حيث الوظيفة أو دور اجلبال 
يف تثبيت القرشة األرضية فقد أكده مبدأ  »التوازن اهليدروستايت لألرض«  كام ذكره اجليولوجي 
األرض  يف  تغوص  اجلبلية  املرتفعات  أن  يقرر  حيث  1889م  سنة   »Dutton »داتون   األمريكي 
بمقدار يتناسب طردًا مع ارتفاعها وعلّوها، وحقيقة »األلواح األرضية« التي تأيدت عام 1969م 

تبنّي أن اجلبال تقوم بحفظ توازن كل لوح من ألواح القرشة األرضية.

وجه اإلعجاز

يف الوقت الذي كان فيه اإلنسان جيهل حقيقة اجلبال، والذي ظل كذلك حتى منتصف 
القرن التاسع عرش، جزم القرآن الكريم يف هذه اآلية الكريمة بأن اجلبال تشبه األوتاد 
ظاهرًا  جزءًا  للوتد  أن  وكام  الدقيق؛  التشبيه  هذ  صدق  حديثًا  وتبني  ووظيفة،  شكاًل 
فوق سطح األرض، وجزءًا منغرسًا يف باطن قرشة األرض ووظيفته تثبيت ما يتعلق 
به، فكذلك اجلبال هلا جزء ظاهر فوق قرشة األرض وجزء منغرس يف باطنها يتناسب 
طردًا مع ارتفاعها وعلّوها، ووظيفة اجلبال هو تثبيت ألواح قرشة األرض، ومنعها من 
أن متيد وتضطرب بفعل الطبقة املنصهرة حتتها. وهبذا يتضح  أن هذا الكتاب هو كالم 
َوُهَو  لَُم َمنحۡ َخلََق  َيعحۡ َل 

َ
اهلل تعاىل خالق اجلبال واألكوان مصداقًا لقوله جل وعز: ﴿أ

َبُِي ١٤﴾ ]امللك[. ٱللَِّطيُف ٱلحۡ
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النموذج الثالث : البرازخ المائية »تداخل الكتل البحرية«)1)

الحقيقة الشرعية

َءاَلٓءِ  ّيِ 
َ
فَبِأ َيبحۡغَِياِن ٢٠  َزٞخ لَّ  بَرحۡ بَيحَۡنُهَما  يَلحَۡتقَِياِن ١٩  َريحِۡن  َححۡ ٱلحۡ قال اهلل تعاىل: ﴿َمَرَج 

حَۡمرحَۡجاُن ٢٢﴾ ]الرمحن[. لُُؤ َوٱل بَاِن ٢١ َيحُۡرُج ِمنحُۡهَما ٱللُّؤحۡ َرّبُِكَما تَُكّذِ

الحقيقة العلمية

عام  إال  واحدًا  متجانسًا  بحرًا  وليست  الرتكيب  يف  خمتلفة  املاحلة  البحار  أن  يعرف  مل 
فقط  1942م  عام  ويف  أعوام.  ثالثة  البحار  يف  تشالنجر  رحلة  طافت  عندما  1873م 
امليدان  نتيجة أبحاث طويلة جرت عىل أيدي علامء يف هذا  أكتشفت ألول مرة حقائق 
املحيط  أن  العلامء  وجد  حيث  البحار،  يف  البحرية  املحطات  مئات  إقامة  استلزمت 
األطلنطي مثاًل ال يتكون من بحر واحد بل من بحار خمتلفة، علاًم بأنه حميط واحد، إذ 

)1( انظر: من أوجه اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم يف عامل البحار، بحث منطقة املصب واحلواجز بني البحار، من إصدارات 
اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، الطبعة الثانية 1421هـ.

ختتلف كتله املائية من حيث درجات احلرارة والكثافة وامللوحة واألحياء املائية، وقابلية 
األبيض  الواحد، فضاًل عن بحرين خمتلفني كالبحر  املحيط  ذوبان األكسجني. هذا يف 
والبحر األمحر، والبحر األبيض واملحيط األطلنطي، والبحر األمحر وخليج عدن حيث 

يلتقيان أيضًا يف مضايق معينة.

ففي عام  1942م ُعرف ألول مرة أن هناك بَحارًا تلتقي فيها املياه، لكن بعضها خيتلف 
عن بعض يف اخلصائص والصفات، وَعرف العلامء أن مياه البحار ليست ساكنة وإنام يف 
حركة دائبة جتعل كتل املياه تتداخل فيام بينها، علاًم بأهنا تظل حمافظة عىل جممل صفاهتا 
املائية  والتيارات  واجلزر  املد  أن  ورغم  والكثافة،  احلرارة،  ودرجة  امللوحة،  درجة  من 
ذلك  مع  لكن  دائمة،  حركة  يف  البحار  مياه  جتعل  عوامل  كلها  واألعاصري  واألمواج 
املتباينة اخلصائص، وكأن هناك حاجزًا يفصل بني كل بحرين  البحرية  الكتل  ال متتزج 

متجاورين يف حميط أو يف مضيق.

وجه اإلعجاز

منهام  كل  وحيتفظ  متداخلني  متجاورين  ماحلني  بحرين  عن  الكريامت  اآليات  تتحدث 
بخصائصه، وكأن بينهام حاجزًا يمنعهام من االختالط. وِذْكر اللؤلؤ واملرجان يف اآليات 
دليل عىل أهنام بحران ماحلان، ألهنام ال يستخرجان إال من البحار املاحلة، مما يعني تعلق 
يف  لكنها  اخلصائص  بنفس  واحدة  تبدو  التي  املاحلة  والبحار  املحيطات  بمياه  احلديث 

احلقيقة كتل متجاورة ذات خصائص متاميزة.

ومل يدَرك ذلك إال باستخدام التقنيات احلديثة، ومع ذلك ذكر القرآن الكريم تلك األوصاف، 
فدل عىل متايز كل بحرين ماحلني متجاورين ألهنام يتداخالن فيام بينهام دومًا وال يمتزجان، 

وكأن بينهام حاجزًا يمنع اختالط مياههام.  أليس هذا دلياًل واضحًا عىل أن القرآن كالم اهلل!.
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النموذج الرابع : خصائص المحيطات العميقة)1)

الحقيقة الشرعية

فَوحۡقِهِۦ  ّمِن  ٞج  َموحۡ فَوحۡقِهِۦ  ّمِن  ٞج  َموحۡ َشىُٰه  َيغحۡ  ّٖ لُّّجِ َبحۡرٖ  ِف  َكُظلَُمٰٖت  وحۡ 
َ
تعاىل: ﴿أ اهلل  قال 

 ُ َّمحۡ َيحَۡعِل ٱللَّ َرَج يََدهُۥ لَمحۡ يََكدحۡ يََرىَٰهاۗ َوَمن ل خحۡ
َ
ٍض إَِذآ أ َق َبعحۡ ُضَها فَوحۡ َسَحاٞبۚ ُظلَُمُٰتۢ َبعحۡ

ا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ٤٠﴾ ]النور[. َلُۥ نُوراٗ

الحقيقة العلمية

تقول املوسوعة الربيطانية: غالبًا ما تكون البحار واملحيطات العميقة مغطاة بسحب ركامية 
أكثر صور األقامر االصطناعية،  الشمس، كام يظهر يف  كثيفة حتجب قدرًا كبريًا من ضوء 
فتعكس هذه الغيوم كمية كبرية من أشعة الشمس، وحتجب قدرًا كبريًا من ضوئها، وأما 

)1( من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم يف عامل البحار، بحث األمواج الداخلية وظلامت البحر العميقة، من إصدارات اهليئة 
العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، الطبعة الثانية 1421هـ.

الضوء الباقي فيعكس املاُء قساًم منه، ويمتص القسَم اآلخر، الذي يتناقص تناقصًا رأسيًا 
مع تزايد عمق املياه؛ فتنشأ مستويات من الظلامت داخل هذه البحار حتى عمق مائتي مرت، 
ويشتد الظالم عند عمق 1000 مرت، حيث تنعدم الرؤية متامًا. وقد كان »قرص سيتيش« 

)The Secchi Disk( هو أول جهاز استخدم لقياس عمق نفاذ الضوء يف مياه املحيط.

ومما انك�سف للعلماء من اأ�سرار البحار التي كانت حمجوبة عن الب�سر �سابقًا ما يلي:

 - استطاع العلامء مشاهدة األسامك يف البحار العميقة عىل عمق يرتاوح بني )600 م – 
2700 م( والتي تستخدم أعضاء مضيئة لرتى يف الظالم وتلتقط فريستها.

الوسائل  استخدام  بعد  عرش  التاسع  القرن  هناية  -مع  احلديثة  البحار  علوم  كشفت   -
أمواج  العرشين- عن وجود  القرن  الثالثينات من  تطويرها خالل  تم  التي  التصويرية 
األمواج  وظاهرة  بخصوصها:  الربيطانية  املوسوعة  تقول  العميقة،  البحار  يف  عاتية 
الداخلية املوجودة يف أعامق البحار مل يعرفها اإلنسان إال قبل مائة سنة فقط، والتي تتولد 
والضغط  الكثافة  حيث  من  املختلفة  املياه  من  طبقتني  بني  الفاصل  السطح  امتداد  عىل 

واحلرارة واملد واجلزر وتأثري الرياح.

وهذه األمواج التي تتشكل عىل هذا السطح الفاصل بني الطبقتني املائيتني املختلفتني 
تشاهد  أن  يمكن  السطحية، ولكن ال  املوجات  تشبه  واحلرارة،  وامللوحة  الكثافة  يف 
بسهولة من فوق سطح املاء، وتستهلك عملية تكوهنا جزءًا كبريًا من الطاقة التي كان 
تبحر يف هذه  التي  السفن  ما إىل األمام. فنجد بعض  يمكن استخدامها لدفع سفينة 
املياه تفقد فجأة قدرهتا عىل التقدم، داخلًة فيام يعرف بظاهرة املياه الراكدة التي كان 
يف   )V.W.Ekman( إيكامن  فان  السويدي  للدكتور  ودراستها  تفسريها  يف  الفضل 

أوائل القرن العرشين.
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وجه اإلعجاز

للبحارة  تتوفر  ومل  واملحيطات،  البحار  عن  عديدة  بخرافات  قدياًم  اإلنسان  اعتقد  لقد 
آنذاك معرفة علمية حقيقية عن األحوال السائدة يف أعامق البحار حيث كانت املعلومات 
عن التيارات البحرية نادرة. وقد كشفت علوم البحار احلديثة يف النصف الثاين من القرن 
اكتشاف  ظاهريت:  أمهها  من  واملحيطات  البحار  أعامق  مدهشة يف  العرشين عن أرسار 

ظلامت البحر العميق، وحركة األمواج الداخلية.

وقد أشارت اآلية الكريمة إىل هاتني الظاهرتني؛ ظاهرة الظلامت يف البحار العميقة بتعبري 
)البحر اللجي(، وهو البحر العميق، وأن الظالم يف هذه البحار ظالم متدرج. 

البحر، فال  الظلامت؛ ظلمة السحاب، وظلمة املوج، وظلمة  قال املفرسون: »املراد هبذه 
يبرص َمْن كان يف هذه الظلامت شيئًا«. فالسحب الكثيفة التي تغطي هذه البحار تعكس 
قدرًا من ضوء الشمس، والبحار تعكس بأمواجها السطحية جزءًا  آخر من هذا الضوء، 
ثم متتص املياه ألوان طيف الشمس لونًا بعد آخر حتى ختتفي ألوان الطيف متامًا، ثم يأيت 
دور األمواج الداخلية الذي حييل األعامق إىل ظالم دامس، حتى إذا أخرج اإلنسان يده لن 

يراها. فجاء تعبري )ظلامت بعضها فوق بعض( ليصف الواقع يف هذه البحار بدقة بالغة.

 ّٖ كام أشارت اآلية أيضًا إىل ظاهرة حركة األمواج الداخلية يف قوله تعاىل: ﴿ِف َبحۡرٖ لُّّجِ
ٞج﴾ ]النور: 40[، واملعنى أن املوج يغشى البحر اللجي، وهذا  ٞج ّمِن فَوحۡقِهِۦ َموحۡ َشىُٰه َموحۡ َيغحۡ
ما أكده علامء البحار حيث قالوا: بأن البحر اللجي العميق خيتلف عن البحر السطحي، 
حيث تتكون يف داخله أمواج يف منطقة االنفصال بني البحر السطحي والبحر العميق 

ختتلف عن األمواج السطحية، وهو ما مل ُيعَرف إال منذ مائة سنة فقط.

هذه احلقائق العلمية املدهشة ذكرها القرآن الكريم منذ بضعة عرش قرنًا، فمن أخرب حممدًا 
صىل اهلل عليه وسلم هبا؟ إنه اهلل جل يف عاله.

المبحث الرابع: في اإلعجاز التشريعي والبياني

النموذج األول : اإلعجاز التشريعي في الزكاة)1)

النص الشرعي

ِيَن  ٰ َصَلتِِهمحۡ َدآئُِموَن ٢٣ َوٱلَّ ِيَن ُهمحۡ َعَ يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة املعارج: ﴿ٱلَّ
ُروِم ٢٥﴾ ]املعارج[ . حَۡمححۡ آئِِل َوٱل لُومٞ ٢٤ ّلِلسَّ عحۡ َوٰلِِهمحۡ َحّقٞ مَّ محۡ

َ
ِفٓ أ

َوٰلِِهمحۡ َصَدقَةاٗ ُتَطّهُِرُهمحۡ َوتَُزّكِيِهم بَِها﴾ ]التوبة: 103[. محۡ
َ
ويقول يف سورة التوبة: ﴿ُخذحۡ ِمنحۡ أ

لقد متيز ترشيع الزكاة بسبقه يف حتقيق التكافل االجتامعي ضمن منهجية حمكمة ال تضارع 
ى ذلك من خالل ما ييل: وال جتارى؛ وقد تبدَّ

حتقق الكامل يف أحكام الزكاة مما يوصل للغرض الذي فرضت من أجله وفق قواعد . ١
العدالة وبشكل يالئم الواقع.

صالحية هذا الترشيع للتطبيق ويف أي جمتمع، وذلك من خالل حتقيق الكفاية املعيشية . ٢
لكل فرد من أفراد املجتمع.

 قامت األدلة العملية، ومن خالل خمتلف الدراسات التطبيقية عىل عدم استطاعة النظام . ٣
الرضيبي من خالل فرض الرضيبة بشكل مطلق أن يصل إىل ما حققه نظام الزكاة.

السابع  العاملي  املؤمتر  بحوث  من  األبجي،  د.كوثر  التجارة،  عروض  زكاة  سعر  يف  اإلسالمي  الترشيع  إعجاز  بحث  انظر:   )1(
لإلعجاز العلمي - املجلد الثاين.
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العلمية . ٤ القواعد  يطابق كل  استقطاع مايل عىل اإلطالق  أول  الزكاة هي  أن  إثبات   
فيعفي من ال يستطيع حتملها،  للمكلَّف  املالية احلقيقية  الطاقة  تراعي  التي  املستقرة 
ويكلف من يتحملها بقدر استطاعته، وهو ما مل يكن معروفًا من قبل يف النظم املالية 

قبل اإلسالم وال بعده.

و�سع  ما  مع  الزكاة  نظام  مقارنة  خلل  ومن  حديثًا،  املن�سفني  للعقلء  ات�سح  فقد  وهكذا 

العلماء يف القت�ساد من قواعد فر�ض ال�سريبة باأنه يتميز مبا ياأتي:

النقدية . ١ الثروة  بمجموعه  يمثل  مما   - األموال  كل  عىل  يقع  مبارش  استقطاع  الزكاة 
والتجارية والزراعية ونحوها -.

قررته . ٢ ما  وفق  املكلف  الطبيعي  بالشخص  تتص  أهنا  كام  سنويًا  ق  تستحىَ الزكاة 
النصوص الواردة يف هذا املجال.

االعرتاف . ٣ مع  اجلارية  السوقية  القيمة  باستخدام  يتم  الزكاة  لوعاء  الفعيل  القياس 
باألعباء العالية وخصم الديون.

نسبية سعر الزكاة حيث إن مقدار الزكاة )٢.٥ %(  يف املال، وما يقارب ذلك بتوازن . ٤
يف املوارد املالية األخرى.

 أداؤها مبارشة وبشكل عميل مما حيول دون التهرب من أدائها؛ مع كوهنا متالزمة مع . ٥
توجيهات أخرى لإلنفاق املطلق، كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم )يف املال 

حق سوى الزكاة(.

وهكذا فاإن نتائج الدرا�سة التحليلية لقواعد فر�ض الزكاة اأبرزت لنا احلقائق التالية:

اأوًل: متثل القواعد املقررة يف ترشيع الزكاة  إعجازًا حضاريًا يف الترشيع املايل حيث إن 

إىل  تفيض  التي  الترشيعية  العدالة  جوانب  من  جانبًا  هبا  حتقق  خاصة  حكمة  منها  لكل 
إرساء عالقات احلب والرمحة بني أبناء املجتمع.

ثانيًا: يصنع اجتامع املنظومة احلاصلة يف تلك القواعد بناء متكاماًل من الترشيع، ومتفردًا 

بحيث يستحيل احلصول عىل مثيل له.

زمان،  لكل  صاحلًا  جيعله  مما  املال  صنوف  كل  مع  باملرونة  القواعد  هذه  تتميز  ثالثًا: 

ومناسبًا لكل بيئة ومكان.

ومن ذلك صالحية قواعد فرض الزكاة يف زماننا املعارص يف كل املجتمعات احلالية؛ مع 
انقضاء أربعة عرش قرنًا عىل تنزل أحكامها حيث حتمل يف منهجها ما يمكنها من البقاء 

إىل أن تقوم الساعة.

يف الوقت نفسه اتضح لنا قصور الترشيعات املالية املعارصة يف حتقيق العدالة واملالئمة، 
وكذلك استحالة صالحية استمرار تطبيق أي ترشيع آخر ملدة ربع قرن مثاًل، وهو ما 
قواعد  وفق  يطبق  مايل  لترشيع  نظام  أسمى  به  حتقق  الذي  الزكاة  ترشيع  إعجاز  يؤكد 
فرض الرضيبة املناسبة، وظلت مقاديره وإعفاءاته صاحلة للتطبيق يف كل زمان، وذلك 
كله يؤكد إعجاز ترشيع الزكاة الذي يطبق عىل اختالف األمكنة، وعىل كل املسلمني يف 

مجيع أنحاء العامل بدون مشقة أو حرج.
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النموذج الثاني : اإلعجاز التشـريعي في نظام الميراث)1)

النص الشرعي

َق  ۚ فَإِن ُكنَّ نَِسآءاٗ فَوحۡ ِ نثََييحۡ
ُ َكرِ ِمثحُۡل َحّظِ ٱلحۡ ۖ لذِلَّ َلِٰدُكمحۡ وحۡ

َ
قال تعاىل: ﴿يُوِصيُكُم ٱلُل ِفٓ أ

بََويحۡهِ لِّكِ َوِٰحٖد ّمِنحُۡهَما 
َ
ُفۚ َوِل ٱثحۡنََتِي فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ ِإَون َكنَتحۡ َوِٰحَدةاٗ فَلََها ٱنلِّصحۡ

ّمِهِ ٱثلُّلُُثۚ 
ُ
بََواهُ فَِل

َ
ۥٓ أ ُۥ َودَلٞ َوَورِثَُه َّمحۡ يَُكن لَّ ۚ فَإِن ل ا تََرَك إِن َكَن َلُۥ َودَلٞ ُدُس ِممَّ ٱلسُّ

َءابَآؤُُكمحۡ  َديحٍۡنۗ  وحۡ 
َ
أ بَِهآ  يُوِص  َوِصيَّةٖ  ِد  َبعحۡ ِمۢن  ُدُسۚ  ٱلسُّ ّمِهِ 

ُ
فَِل َوةٞ  إِخحۡ ۥٓ  َلُ َكَن  َفإِن 

َ َكَن َعلِيًما  ِۗ إِنَّ ٱللَّ اۚ فَرِيَضةاٗ ّمَِن ٱللَّ عاٗ قحَۡرُب لَُكمحۡ َنفحۡ
َ
ُهمحۡ أ يُّ

َ
ُروَن أ َنآؤُُكمحۡ َل تَدحۡ بحۡ

َ
َوأ

ا ١١﴾ ]النساء[. َحِكيماٗ

أبرز الوجوه التي متيز هبا ترشيع املرياث يف الرشيعة اإلسالمية والذي يعترب مناط إعجاز 
ترشيعي يف هذه الرشيعة اخلالدة نلمسه من خالل تدبر هذه اآليات الكريمة من سورة 

النساء، حيث ندرك فيها احلكم الرائعة واملتميزة ومنها ما يأيت:

لقد وردت الصورة التفصيلية لنظام املرياث يف القرآن الكريم يف زمن كانت البرشية . ١
تتخبط يف فوىض عارمة يف كل نواحي االقتصاد، ومنها ناحية انتقال الثروة )املرياث(، 
وجاءت تلك الصورة متكاملة بحيث توزع الثروة من أجل حتقيق التكافل االجتامعي، 
وحتقيق احلد الالزم من الكفاية، بل وتؤسس إليصال بعض أفراد املجتمع اإلسالمي 
إىل الغنى عن الغري بتضييق مساحة الفروق الطبقية، وذلك مما يساعد عىل االستقرار.

لقد جاءت نصوص املرياث يف سورة النساء ليكون يف ذلك مظهر تأكيد عىل تكريم . ٢
اإلسالم للمرأة، وفرض نصيب هلا يف اإلرث مع مراعاة احلكمة يف جعله متوازنًا مع 

)1( انظر: بحث اإلعجاز العلمي يف املرياث، د. رفعت السيد العويض، من بحوث املؤمتر العاملي السابع لإلعجاز العلمي - املجلد الثاين.

حاجتها للامل. واليشء الواضح هنا قْلُب املفهوم اجلاهيل الذي كان حيرمها من ذلك 
املرياث؛ ومن هنا فإن ميزة هذا النظام أنه جاء بأسلوب حكيم ما وسع الناس جتاهه 

إال القبول واإلذعان له، ألن ذلك تم بربط حمكم مع االعتقاد اإليامين السليم.

املتناسق . ٣ املحكم  النظام  لذلك  املتكاملة  الصورة  رسمت  بمجموعها  اآليات  هذه 
الذي يستحيل أن يكون مصدره برشيًا؛ بل هو ترشيع العليم احلكيم.

حيث مل يسبقه ما يدانيه أو يشاهبه، لذلك فهو متفرد بأصوله وتطبيقاته؛ وال يرتتب . ٤
لالستقرار  ويؤسس  بل  بدقة،  أحكامه  تطبيق  حال  يف  تناقضات  أو  سلبيات  عليه 

النفيس واالجتامعي.

عىل . ٥ املرتتب  العقاب  ذكر  جاء  حيث  بتناسق،  لألحكام  بيانه  يف  النظام  هذا  يؤلف 
بأسلوب  النفوس  لتحضري  الواضح  البيان  ضمن  الرتغيب  مع  أحكامه  خمالفة 
مناسب. ولقد ارتبط هذا النظام مع القاعدة األوىل التي قررهتا العقيدة اإلسالمية من 
أن امللك احلقيقي هلل، وأن تقرير امللكية الفردية يف اإلسالم يمثل وجهًا تكليفيًا أي أنه 

وظيفة وأمانة واستخالف.

رضورة . ٦ من  والقانون  االقتصاد  رجال  اجتهاد  إليه  صار  ما  الترشيع  هذا  سبق  لقد 
النظريات  أحدث  يف  مقررًا  صار  حيث  قرنًا،  عرش  أربعة  من  بأكثر  الثروة  تفتيت 
االقتصادية أن تكديس الثروة من أسباب األزمات يف العامل، وعكس التكديس من 

أسباب السالمة يف اقتصاديات األمم، واملرياث حيقق التفتيت بشكل دوري.

ومع حتقيق التداول يف قضية املال فإن هذا التفتيت حيصل بشكل متوازن بحيث تتكافأ . ٧
املقادير )األنصبة( التي يأخذها الوارثون مع احتياجاهتم. حيث لدى التأمل والتدبر 
يدرك اإلنسان أن تلك األنصبة حتقق التوازن املايل مع املصالح التي تقتيض متوياًل، 
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واحلاجات التي تستلزم اإلمكانية املالية للوفاء هبا، ومن هنا تنوعت تلك األنصبة بني 
ثمن وسدس وربع وثلث ونصف ..

وملا كان تطلع الوارث للامل يزداد مع شدة درجة القرابة من املّورث لذلك جاءت . 8
استحقاق  سبب  هي  التي  العالقة  أو  القرابة  درجة  مع  متوازنة  فعاًل  األنصبة  تلك 
حال  ث  املورِّ عن  املسؤولية  مناط  هي  التي  الدرجة  تلك  مع  تتكافأ  وكذا  املرياث، 
)اخلراج  القائلة:  القاعدة  تتحقق  وبذلك  مآاًل،  سريثه  من  إلنفاق  احتاج  إذا  حياته 
بالغرم( أي أن املسؤولية كانت متوازنة مع ما سيناله صاحبها من  بالضامن والغنم 
املورث، فالزوجة التي كانت تدمه، والولد الذي كان متوقعًا له أن يكون معيله هم 

يف االستحقاق للمرياث أوىل من غريهم .. وهكذا.

األصول . 9 برغبة  املتمثلة  اإلنسانية  الفطرة  مع  يتوافق  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املرياث 
آباء  من  أصوهلم  جهود  ثمرات  لقطف  الفروع  واسترشاف  للفروع،  ماهلم  بقاء  يف 
وأجداد، أما املذاهب االقتصادية التي تبطت قدياًم وحديثًا يف تناقضات عديدة متثلت 
بعضها يف توريث الولد البكر، وغريها يف منع التوريث، وغري ذلك من االنحرافات 
التي تنزه نظام اإلرث اإلسالمي عنها لكوهنا تتضارب مع الفطرة خاصة يف مظاهر 
الوارثني. ولربام يصل هبم األمر إىل توريث احليوانات واجلهات املشبوهة.  حرمان 
الوجه األتم  املناسب عىل  ثوبه  التوريث اإلسالمي يف  فبمقابل ذلك كله جاء نظام 

واألكمل ملستلزمات الفطرة اإلنسانية املنزهة عن تلك التناقضات.

كام وأن نظام اإلرث اإلسالمي جاء جمسدًا صفة التكامل يف الترشيع اإلسالمي؛ . ١0
بحيث إنه ذلك الترشيع يف جانبه االقتصادي لو كان خاليًا من نظام اإلرث لبقيت 
حلقة انتقال ثروة من يموت مفقودة، وألحدثت بفقدها ثغرة يف مسرية تداول املال 
الذي حصل للمورث يف حياته. أما وأن نظام اإلرث قد تكفل بالنقل اآلمن املناسب 

النظام  ذلك  حلقات  اكتملت  فقد  سريثه  من  ذمة  إىل  امليت  ذمة  من  ذلك  النتقال 
وتكامل ذلك البنيان االقتصادي بشكل قويم وصدق اهلل العظيم الذي وصف هذه 

الرشيعة بأهنا )هي أقوم(.

هلم . ١١ لتحقق  املجتمعات  كل  عند  للتطبيق  صاحلة  التوريث  أنصبة  جاءت  ولقد 
متوازن  بشكل  اخللف  إىل  السلف  من  الثروات  انتقال  قضية  يف  الطيبة  الثمرات 
ومتكامل وهادف، ومن هنا فنحن نتفق مع الدكتور/ حممد سعيد رمضان البوطي 
حيث يقول يف كتابه: )من روائع القرآن()١) ما ييل: )وفيام يتعلق بالترشيع مل خيتص 
أنه  ذلك  مثال  مطلقة.  إنسانية  ومبادئ  أسس  عن  ينبثق  وإنام  واحدة،  إنسانية  ببيئة 
استهل سورة النساء التي تنظم شؤون األرسة باآلية: )يا أهيا الناس اتقوا ... ( اآلية.

اليتامى . ١٢ كحقوق  السورة  يف  وردت  التي  األحكام  مجيع  املنطق  هذا  ويشمل 
وحقوق النساء وفرائض املرياث ...(.

أن  الفرنيس  القانون  بسببها  أضطر  أنه  لدرجة  الكامل  من  كانت  اإلرثية  الفرائض  هذه 
يستقي منها بعض أحكامه.

وهكذا فإن املنصفني من املتخصصني يف القوانني العاملية قد شهدوا بإحكام نظام املرياث 
يف رشيعة اإلسالم، وبام أنه وردنا عن طريق نبي أمي ال يمكن أن يكون هو مصدره؛ 
لذلك أقر العقالء من أولئك املنصفني بأنه يستحيل أن يكون من ترشيع برش مهام كان 

شأهنم، وإنام هو من خالق البرش وهلل احلجة البالغة.

)1( ص 26 وما بعدها.
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النموذج الثالث : اإلعجاز البياني

1- المثال األول في المعاني: )اإليجاز(

وننقله من كتاب الدكتور/ غسان محدون، وعنوانه: كتاب اهلل يف إعجازه يتجىل، حيث 
أورد يف املطلب الرابع بعض نواحي البالغة يف القرآن وقال يف ص151/150 ما نصه:

الفرع الأول: الإيجاز والخت�سار يف القراآن الكرمي: وهو ق�سمان: وجيز بلفظه ووجيز بحذف)1(:

املعنى  إىل  بالتشبيه  اللفظ  يكون  أن  الصناعة  هذه  أرباب  عند  فهو  بلفظ:  الوجيز  فأما 
أقل من القدر املعهود عادة، وسبب حسنه أنه يدل عىل التمكن من الفصاحة وامللكة يف 
البالغة، وحصول مالذ كثرية دفعة واحدة، واللفظ ال خيلو إما أن يكون مساويًا ملعناه، 

وهو املقدر، أو أقل منه وهو املقصود.

َبٰ َوَينحَۡهٰ َعِن  َسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱلحُۡقرحۡ ِححۡ
ِل َوٱلحۡ ُمُر بِٱلحَۡعدحۡ

حۡ
َ يَأ أما املقدر كقوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ُروَن ٩٠﴾ ]النحل[. ۚ يَعُِظُكمحۡ لََعلَُّكمحۡ تََذكَّ ِ َغحۡ حُۡمنَكرِ َوٱلحۡ َشآءِ َوٱل ٱلحَۡفححۡ
عن  وسطها  يف  وهنى  القربى،  ذي  وإيتاء  واإلحسان  بالعدل  اآلية  هذه  أول  يف  اهلل  أمر 
البيان  من  رضوبًا  هذه  يف  فجمع  وذكر،  آخرها  يف  ووعظ  والبغي،  واملنكر  الفحشاء 
التي  العدل واإلحسان والفحشاء واملنكر باأللف والالم  وأنواعًا من اإلحسان، فذكر 

هي لالستغراق، أي استغراق اجلنس املحتوي عىل مجيع أنواعه ورضوبه.

ومجع فيها بني الطباق اللفظي والطباق املعنوي، أما اللفظي ففي قوله – إن اهلل يأمر وينهى 
– الفحشاء  – وقوله  القربى  – العدل واإلحسان وإيتاء ذي  – وأما املعنوي ففي قوله 
واملنكر والبغي – فإن الثالثة األواخر أضداد الثالثة األول، ألن الثالثة األول من الفعل 

احلسن، والثالثة األواخر من القبيح، فطابق بني احلسن والقبيح مطابقة معنوية.

)1( أفردنا احلذف يف القرآن ببحث خاص ص229-225.

ثم بني خصوصية ذوي القربى بإعادة اإليصاء عليهم واإليتاء هلم، مع أن األمر باإلحسان 
جيب،  وقد  إليه،  مندوب  ألنه  باإلحسان  وتاله  فرض،  ألنه  بالعدل  وبدأ  تناوهلم،  قد 
فاحتوت اآلية عىل حسن النسق وعطف اجلمل بعضها عىل بعض فقدم العدل وعطف 

عليه اإلحسان الذي هو جنس عام وخص منه نوعًا خاصًا، وهو إيتاء ذي القربى.

ثم أتى األمر مقدمًا وعطف عليه النهي بالواو، ثم رتب اجلمل املنهيات، كام رتب مجل 
املأمورات يف العطف بحيث مل يتأخر يف الكالم مما جيب تقديمه، ومل يتقدم عليه ما جيب 
تأخريه. ثم ختم ذلك كله بأمور مستحسنة، ودعا إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة 
والنواهي  األوامر  من  وأشتات  والقضايا،  املحاسن  من  رضوب  عىل  اآلية  فاحتوت 
عىل  احتوت  وال  معانيها،  وجوه  عن  أسفرت  ملا  عديدة  أسفار  يف  بث  لو  ما  واملواعظ 
القرآن  ويف  أحكامًا،  وال  كالمًا  وال  ذاتًا  خلقه  يشبه  ال  من  سبحان  ومبانيها،  أصوهلا 

العظيم من هذا النمط كثري، وقد وقع آيات كثرية قلت حروفها وكثرت معانيها)1(.

2- المثال الثاني في البيان: )الكناية(

]البقرة: 187[، وقد حتدث   ﴾ ۚ نَِسآئُِكمحۡ إَِلٰ  فَُث  ٱلرَّ َياِم  ٱلّصِ َلحۡلََة  لَُكمحۡ  ِحلَّ 
ُ
تعاىل: ﴿أ قال 

الدكتور/ حممد بن حسن الغامري يف كتابه: بحوث يف إعجاز القرآن، حول هذه اآلية 
وأوجه البيان فيها ونقتبس منه عدة كنايات:

الكناية الأولى: الرفث، وهو كناية عن اجلامع، وقال بعضهم يدخل يف مسمى الرفث 

احلديث عن اجلامع، وهذا ال نزاع فيه إذا وقع من املحِرم، وأما غري املحرم فالراجح أنه 
إذا كان بحرضة النساء فهو من الرفث، وإذا مل يكن هناك نساء فال يدخل فيه وهو مذهب 

بن عباس ريض اهلل عنهام.

)1(  اإلجياز واالختصار من الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان البن القيم اجلوزية ص69-68.
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قال الزخمرشي: فإن قلَت: مل كني هاهنا بلفظ الرفث الدال عىل معنى القبح بخالف قول: 
اءىَ ..  ْسُتْم النِّسىَ وُهنَّ .. أىَْو المىَ ا .. بىَارِشُ اهىَ شَّ امَّ تىَغىَ لىَ ْد أىَْفضىَ بىَْعُضُكْم إىِلىَ بىَْعٍض .. فىَ قىَ )وىَ
بِِه  ْعُتْم  ْمتىَ اْستىَ امىَ  فىَ  .. وُهنَّ  ىَسُّ متىَ أىَْن  ْبِل  قىَ ِمْن   .. ِشْئُتْم  نَّى  أىَ ْرثىَُكْم  ْأُتوا حىَ فىَ  .. هِبِنَّ  ْلُتْم  خىَ دىَ
اختيانًا  اإلباحة كام سامه  قبل  منهم  ملا وجد  استهجانًا  قلُت:   .) ُبوُهنَّ ْقرىَ تىَ ال  وىَ  .. ِمْنُهنَّ 
ألنفسهم، فإن قلَت: مل عدى الرفث بإىل؟ قلُت: لتضمنه معنى اإلفضاء ملا كان الرجل 

واملرأة يعتنقان، ويشتمل كل واحد منهام عىل صاحبه يف عناقه باللباس املشتمل عليه.

تثنت عليه فكانت لباسا قال اجلعدي:      إذا ما الضجيع ثنى عطفها 

ۗ﴾ ]البقرة: 187[ َُّهنَّ نُتمحۡ ِلَاٞس ل
َ
الكناية الثانية: قوله: ﴿ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكمحۡ َوأ

للنساء  لباسًا  والرجال  للرجال،  لباسًا  النساء  جعل  السرت.  عىل  تدل  مجيلة  كناية  وهي 
المتزاج كل واحد منهام باآلخر عند اجلامع، كاالمتزاج الذي يكون بني الثوب والبسه، 
قال أبو عبيدة)1( وغريه: يقال المرأة الرجل: هي فراشه ولباسه وإزاره وحمل إزاره، وإنام 

جعل كل واحد منهام لباسًا لآلخر ألنه يسرته عند اجلامع عن أعني الناس.

]187 ﴾]البقرة:  نُفَسُكمحۡ
َ
أ َتحَۡتانُوَن  ُكنُتمحۡ  نَُّكمحۡ 

َ
أ  ُ ٱللَّ ﴿َعلَِم  قوله:  الثالثة:  الكناية 

واالختيان ككناية عن املبارشة: أي ختونوهنا باملبارشة يف ليايل الصوم يقال: خان واختان 
بمعنى واحد ومها من اخليانة)2(.

قال القتبي: أصل اخليانة أن يؤمتن الرجل عىل اليشء فال يؤدي األمانة فيه، وإنام سامهم 
خائنني ألنفسهم ألن رضر ذلك عائد عليهم.

)1(  انظر جماز القرآن جـ1 ص67.
)2(  مشكل القرآن البن قتيبة ص477.

﴾ ]البقرة: 187[  وُهنَّ الكناية الرابعة: قوله: ﴿فَٱلحَٰۡٔـَن َبِٰشُ

إذا كانا بغري شهوة فهذا  التقبيل واللمس  هذه كناية أخرى عن اجلامع قيل أهنا تشتمل 
جائز ومستثنى كام قاله عطاء والشافعي وابن املنذر وغريهم.

يف  الكناية  كرر   ،]187 ]البقرة:  حَۡمَسِٰجِدۗ﴾  ٱل ِف  َعِٰكُفوَن  نُتمحۡ 
َ
َوأ وُهنَّ  تَُبِٰشُ ﴿َوَل  قوله: 

معرض النهي واستدل ابن عبد الرب عىل أن املعتكف ال يبارش وال يقبل. وحكى اإلمجاع 
يف ذلك، فتكون حكاية اإلمجاع مقيدة بأن يكونا: أي اللمس والتقبيل لشهوة. وقوله: 
﴾  قيل يراد به الولد. أي ابتغوا بمبارشة نسائكم حصول  ُ لَُكمحۡ َتُغواْ َما َكَتَب ٱللَّ ﴿َوٱبحۡ

ما هو معظم املقصود من النكاح وهو حصول النسل.

بحَۡيُض ِمَن 
َ َيحُۡط ٱلحۡ َ لَُكُم ٱلحۡ ٰ يَتََبيَّ ُبواْ َحتَّ َ الكناية اخلام�سة: قوله تعاىل: ﴿َوُكُواْ َوٱشحۡ

ۖ﴾ ]البقرة: 187[   رِ َودِ ِمَن ٱلحَۡفجحۡ سحۡ
َ َيحِۡط ٱلحۡ ٱلحۡ

فقوله: اخليط األبيض واخليط األسود، هو كناية عن طلوع بياض النهار. قال بعضهم: إن 
هذا من قبيل التشبيه البليغ، وهو ما حذف منه املشبه، وأداة التشبيه. وقوله: )من الفجر( 
فيه إشارة إىل الفجر الصادق، وهو املعرتض يف األفق ال الذي هو كذنب الرسحان فإنه 
الفجر الكذاب، إذا عرفت هذا عرفت أن القرآن رضب املثل األعىل يف حسن اخلطاب 

وعلمنا أمجل اآلداب، فهو مدرسة يغني عن غريه، وال يغني غريه عنه.

ولذلك فقد نقل الغامري كالم »عبد القاهر اجلرجاين« حول هذا امليدان، وهو: »أفرتى 
ليشء من هذه اخلصائص التي متلؤك باإلعجاز روعة وحترضك عند تصورها هيبة حتيط 
يف  تتواىل  وحروف  مسموع،  صوت  هو  حيث  من  باللفظ  تعلقًا  أقطارها  من  بالنفس 
النطق؟ أم كل ذلك ملا بني معاين األلفاظ من االتساق العجيب، فقد اتضح إذًا اتضاحًا 
ال يدع للشك جمااًل؛ أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث 
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هي كلم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالئمة معنى اللفظة ملعنى 
التي تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له برصيح اللفظ« وانظر ص34 من كتاب الغامري 
وهبذا نكتفي مما أردنا ذكره يف جانب اإلعجاز البالغي لكتاب اهلل عز وجل وباهلل التوفيق.

3- المثال الثالث في البديع:

ُر  محۡ
َ ٱلحۡ َوقُِضَ  حَۡمآُء  ٱل وَِغيَض  قحۡلِِع 

َ
أ َوَيَٰسَمآُء  َمآَءِك  ٱبحۡلَِع  ۡرُض 

َ
أ َيٰٓ ﴿َوقِيَل  تعاىل:  قال 

ٰلِِمَي ٤٤﴾ ]هود[.)1( ا ّلِلحَۡقوحِۡم ٱلظَّ داٗ ۖ َوقِيَل ُبعحۡ ُودِّيِ َتوَتحۡ َعَ ٱلحۡ َوٱسحۡ
اآلية  هذه  حول  اخلالدة  املعجزة  كتابه  يف  العرت،  الدين  ضياء  حسن  الدكتور/  حتدث 

وأوجز البيان فيها ونورد منه قوله)2(:

»وقد ورد يف كتاب بديع القرآن البن أيب اإلصبع املرصي ص340 – 343 قوله: »وما 
رأيت، وال رويت يف الكالم املنثور والشعر املوزون كآية من كتاب اهلل استخرجت منها 

أحدًا وعرشين رضبًا من البديع، وعددها سبع عرشة لفظة، وهي قوله تعاىل: 

َتوَتحۡ  َوٱسحۡ ُر  محۡ
َ ٱلحۡ َوقُِضَ  حَۡمآُء  ٱل وَِغيَض  قحۡلِِع 

َ
أ َوَيَٰسَمآُء  َمآَءِك  ٱبحۡلَِع  ۡرُض 

َ
أ َيٰٓ ﴿َوقِيَل 

ٰلِِمَي ٤٤﴾ ]هود[، وتفصيل ما جاء فيها من البديع:  ا ّلِلحَۡقوحِۡم ٱلظَّ داٗ ۖ َوقِيَل ُبعحۡ ُودِّيِ َعَ ٱلحۡ
املناسبة التامة يف: ابلعي وأقلعي، واملطابقة اللفظية يف ذكر السامء واألرض، واملجاز يف 
﴿وَِغيَض  قوله:  يف  واإلشارة  أقلعي،  السامء  مطر  ويا  احلقيقة:  فإن  ﴿َيَٰسَمآُء﴾  قوله: 
يغيض  ال  املاء  ألن  كثرية؛  معان  عن  اللفظتني  هباتني  عرب  وتعاىل  سبحانه  فإنه  حَۡمآُء﴾  ٱل
حتى يقلع مطر السامء وتبلع األرض ما خيرج من عيون املاء فينقص احلاصل عىل وجه 
عن  عرب  فإنه  ]هود[،   ﴾ۖ ُودِّيِ ٱلحۡ َعَ  َتوَتحۡ  ﴿َوٱسحۡ قوله:  يف  واإلرداف  املاء،  من  األرض 

)1(  » أقلعي«: أمسكي عن إرسال املطر. أقلع عن عمله كف عنه. »غيض املاء«: نقص »اجلودي«: اسم جبل. »بعدًا للقوم الظاملني«: هالكًا هلم.
)2( من ص224 – 227.

استقرار السفينة عىل هذا املكان وجلوسها جلوسًا متمكنًا ال زيغ فيه وال ميل، لطمأنينة 
ُر﴾ ]هود[، فإنه  محۡ

َ أهل السفينة بلفظ قريب من لفظ احلقيقة، والتمثيل يف قوله: ﴿َوقُِضَ ٱلحۡ
عرب بذلك عن هالك اهلالكني ونجاة الناجني بلفظ فيه بعد ما من لفظ احلقيقة بالنسبة إىل 
لفظ اإلرداف، والتعليل ألن غيض املاء علة االستواء، وصحة التقسيم حني استوعب 
سبحانه أقسام أحوال املاء حالة نقصه، إذ ليس إال احتباس ماء السامء، واحتقان املاء 
الذي ينبع من األرض، وغيض املاء احلاصل عىل ظهر األرض، واالحرتاس يف قوله: 
ٰلِِمَي﴾ ]هود[، حمرتسًا من توهم من يتوهم أن اهلالك ربام عم من  ا ّلِلحَۡقوحِۡم ٱلظَّ داٗ ﴿َوقِيَل ُبعحۡ
ال يستحق اهلالك فجاء سبحانه بالدعاء عىل اهلالكني ليعلم أهنم مستحقوا اهلالك، فإن 
عْدَله منع أن يدعو عىل غري مستحق للدعاء عليه، واالنفصال فإن لقائل أن يقول: إن 
لفظة القوم مستغنى عنها، فإنه لو قيل: )وقيل بعدًا للظاملني( لتم الكالم، واالنفصال 
 
ٞ
عن ذلك أن يقال: ملا سبق يف صدر الكالم قبل اآلية قوله تعاىل: ﴿َوُكََّما َمرَّ َعلَيحۡهِ َمَل

﴾ ]هود: 38[ وقال سبحانه قبل ذلك خماطبًا نوحًا عليه السالم:  ُهۚ ِمنحۡ َسِخُرواْ  قَوحِۡمهِۦ  ّمِن 
يؤتى  أن  البالغة  فاقتضت  َرقُوَن﴾]هود[،   غحۡ مُّ إِنَُّهم  َظلَُمٓواْ  ِيَن  ٱلَّ ِف  تَُخِٰطبحِۡن  ﴿َوَل 
بلفظة القوم التي آلة التعريف فيها للعهد، ليتبني أهنم القوم الذين تقدم ذكرهم يف قوله 
بالظلم، وأخرب بسابق علمه أهنم  قَوحِۡمهِ﴾ ووصفهم  ّمِن   

ٞ
َمَل َعلَيحۡهِ  َمرَّ  تعاىل: ﴿َوُكََّما 

َرقُوَن﴾ فحصل االنفصال عن  غحۡ ِيَن َظلَُمٓواْ إِنَُّهم مُّ هالكون بقوله: ﴿َوَل تَُخِٰطبحِۡن ِف ٱلَّ
اإلشكال، وعلم أن لفظة )القوم( ليست فضلة يف الكالم، واملساواة ألن لفظ اآلية ال 

يزيد عن معناه وال ينقص عنه.

وحسن النسق يف عطف القضايا بعضها عىل بعض بأحسن ترتيب حسبام وقعت أواًل 
باإلقالع،  السامء  أمر  ذلك  عىل  عطف  ثم  باالبتالع،  األرض  أمر  سبحانه  فإنه  فأواًل، 
ثم عطف غيض املاء عىل ذلك، ثم عطف عىل ذلك قضاء األمر هبالك اهلالكني ونجاة 
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الناجني، ثم عطف عىل ذلك استواء السفينة عىل اجلودي، ثم عطف عىل ذلك الدعاء 
عىل اهلالكني، فجاء عطف هذه اجلمل عىل ترتيب وقوعها يف الوجود، وائتالف اللفظ 
اقتص  واإلجياز ألنه سبحانه  يصلح يف موضعها غريها،  لفظة ال  لكون كل  املعنى  مع 

القصة بلفظها مستوعبة، بحيث مل خيل منها بيشء يف أخرص عبارة؛ بألفاظ غري مطولة.

قحۡلِع﴾ يقتيض آخرها، والتهذيب ألن 
َ
والتسهيم: ألن من أول اآلية إىل قوله تعاىل: ﴿أ

مفردات األلفاظ موصوفة بصفات احلسن، كل لفظة سهلة خمارج احلروف، عليها رونق 
الفصاحة، مع اخللو من البشاعة، والرتكيب سليم من التعقيد وأسبابه.

وحسن البيان من جهة أن السامع ال يتوقف يف فهم معنى الكالم، وال يشكل عليه يشء منه.

والتمكني ألن الفاصلة مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف مكاهنا غري قلقة وال مستدعاة.

واالنسجام: وهو حتدر الكالم بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة لفظ، كام ينسجم املاء 
القليل مع اهلواء، وما يف جمموع ألفاظ اآلية من اإلبداع، وهو الذي سمي به هذا الباب، 
إذ يف كل لفظة بديع وبديعان، ألهنا كام تقدم سبعة عرش لفظة تضمنت أحدا وعرشين 
رضبًا من البالغة سوى ما يتعدد من رضوهبا، فإن االستعارة وقعت يف موضعني: ومها 
االبتالع واالقالع. فانظر: رمحك اهلل إىل عظمة هذا الكالم، وما انطوى عليه نظمه، وما 
تضمنه لفظه لتقدره قدره. وهذا ما ظهر يل منه عىل ضعف نظري وقلة ماديت من العلوم 

وكالل ذهني. واهلل أعلم«)1(.

)1(  بديع القرآن – ابن أيب اإلصبع املرصي: 340 – 343.

المبحث الخامس: اآلثار اإليمانية والعلمية 
لهذه الحقائق

يف  تتجىل  التي  العلمي  اإلعجاز  شواهد  يف  اإلجيابية  اآلثار  أهم  املبحث  هذا  يف  نذكر 

النفس اإلنسانية توجيهًا وتقوياًم، وتظهر يف جمال الدعوة إىل اهلل يف حتقيق األمن النفيس 

وغري ذلك من اآلثار.

امليادين يف  أنسب  قد أصبح من  العلمي  الباهرة من حقائق اإلعجاز  الشواهد  بيان  إن 

عرصنا هذا لدعوة الناس إىل حقيقة اإليامن؛ ألن ذلك قد صار القناة اآلمنة إلبالغ دعوة 

لألفكار،  وترشيد  لألذهان،  تنوير  من  يثمره  ملا  إال  ذلك  وما  أمجعني،  اخللق  إىل  احلق 

وتبصري للنفوس، وطمأنة وراحة للقلوب.
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انتباه العلامء الكونيني واستأثرت بنفوس املتأملني  أجل! فتلك احلقائق الباهرة جذبت 

املتدبرين لشواهدها سواء يف نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية املطهرة؛ وأقامت 

احلجة عىل ربانية هذا الكتاب العزيز وصدق نبوة حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 

الذي بلغ آياته للناس أمجعني، كام أن هناك مزية أخرى هلذه احلقائق تتجىل بكوهنا موسومة 

بصفة التجدد مع مرور الزمن، وتقلب األحوال، وصدق الشاعر أمحد شوقي إذ يقول:

ون بالآيات فان�سرمت       وجئتنا بجديد غري من�سرم جاء النبينِّ

نعم! إن اإلعجاز العلمي له ثمرات يانعة قد تذوق حالوهتا املؤمنون – الذين ازدادوا 

املتدبرين  هبم  وأعني  معرفتها.  لدى  املتخصصون  العلامء  هلا  أذعن  كام   – ويقينًا  إيامنًا 

النفيس  األمن  املستبرصين  للواعني  حيقق  أنه  املزايا  تلك  أعظم  من  إن  بل  املنصفني، 

ويكسبهم اليقني اإليامين، وذلك لكونه ينسجم مع فطرة اإلنسان يف النزوع للتدين، فهو 

يلبي هذا املطلب بأدلة وافية، ومن ثم إنه يناسب مستلزمات التفكري القويم ومقتضيات 

املنطق السليم، ويتوافق مع إرادة البرش إىل حتقيق التقدم العلمي، كام أنه يتطابق مع ما 

حيتوي  فهو  نفسه  الوقت  ويف  والرقم،  احلرف  بلغة  التعامل  من  املعارص  اإلنسان  يألفه 

الرتمجة العلمية لتوافق اإليامن مع العلم، كام أنه يغسل النفس اإلنسانية من لوثات الشك 

اليانعة،  الثمرات  من  ذلك  وغري  الروحية  واملتعة  بالراحة  لتنعم  والوساوس  والريبة 

وسوف نربز فيام يأيت أهم تلك اآلثار هلذا العلم النافع اجلليل سواء يف جمال الدعوة إىل 

اهلل، وتأثريه يف غري املسلمني، أوما كان متعلقًا بتأثريه عىل النفس اإلنسانية.

أبرز اآلثار الدعوية والعلمية والنفسية والخصائص لشواهد اإلعجاز العلمي:

 استنهاض مهم أبناء املسلمني للعلم والعمل؛ ولئن كانت شواهد اإلعجاز العلمي . ١
تأييد إظهار احلق وصدق رسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم إال أهنا  يبتغى منها  إنام 
بام تستلزمه من العمق العلمي تستثري اهلمم للبحث، وحترض العقول عىل التفكر، 

وتنشط النفوس عىل يقظة الوجدان، وعدم التبلد واالستسالم للخمول الذهني.

قوة . ٢ وإعطاؤهم  بل  لدهيم؛  النفيس  اإلحباط  آثار  وإزالة  املسلمني،  معنويات  رفع   
تدفعهم يف معارج االرتقاء وتنهض هبم بعد معاناة سابقة من التخلف واجلهل.

إن العناية بأبحاث اإلعجاز العلمي سوف ترفد مسرية وحدة األمة اإلسالمية بأساس . ٣
قوي تلتقي عليه نفوسهم وأفكارهم؛ بل وتقوي جماالت التعاون بينهم، خاصة إذا 

قاموا بخطوات عملية ألهنا تالئم كل املستويات يف مضموهنا العلمي.

تكسب النفوس سكينة وثقة نتيجة اقتالع الوساوس النفسية والشكوك والشبهات . ٤
الفكرية التي كثريًا ما تكون السبب يف حصول االرتباك النفيس والتشويش الذهني.

وثمرات اإلعجاز العلمي متثل مظهرًا  آخر من مظاهر عاملية الرسالة املحمدية حيث . ٥
تفي بحاجة األمم غري العربية بوسيلة توصلهم لليقني مما يستطيعون إدراكه، وهكذا 
فشواهد اإلعجاز العلمي كان فيها الوفاء لذلك اجلانب. ومن هنا يذكر األستاذ/ 
نعيم احلميص يف كتابه »فكرة إعجاز القرآن« ما ييل: )وييل وجه اإلعجاز البالغي يف 
عرصنا احلارض وجه اإلعجاز العلمي، وهو وإن بالغ فيه بعضهم أصلح إلقناع غري 

العرب من األمم بفكرة إعجاز القرآن، وأنه كالم اهلل ودليل الرسالة()١).

)1( ص464
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القرآن والسنة مما يتعلق بحقائق . ٦ العلامء دقة ما ورد يف نصوص  لقد تبني لكثري من 
من  به  تتصف  بام  تؤثر  سوف  العلمية  النصوص  تلك  دالالت  فإن  ولذلك  الكون 
الدقة والقوة يف تصحيح مسار العلم وتعرية ما علق بمسرية املعارف اإلنسانية من 

أوهام وأباطيل.

أصل . ٧ معرفة  إىل  اإلنسانية  بالفكرة  مركوز  لدافع  العلمي  اإلعجاز  شواهد  تلبية 
الوجود وصواًل إىل استقرار االعتقاد بوجود خالق هو اهلل جل وعال، حيث تعطيه 
األدلة املقنعة لذلك، وتلبي هذا الدافع بأمان، مما جيعل اإلنسان مطمئن القلب ساكن 

النفس مرتاح الضمري دون قلق أو ارتباك.

الكون . 8 بآفاق  للمعرفة  اإلنساين  االسترشاف  مع  تتفق  العلمي  اإلعجاز  شواهد 
وأرساره، لذلك فهي تستجيب ملا يلح عىل اإلنسان من ذلك الفضول يف التعرف عىل 

أحوال وأرسار الكون وأنظمة تلك األحوال وحقائق الوجود.

مما . 9 ذلك  ونحو  واإلثارة،  واجلدل  السيايس،  التحسس  عقبات  من  امليدان  هذا  خلو 
يفيض إىل الفوىض واخليبة بل عىل العكس فإهنا تناسب كل مناخ فكري، وتتناسب 
الدعوة  أعداء  به  يتذرع  ما  كل  عن  عارية  فهي  هنا  ومن  البرش،  أطوار  تقلبات  مع 
اإلسالمية من تعلالت الغالق األبواب أمام الدعاة إىل اهلل، حيث إن هذا امليدان منزه 

عن األلوان السياسية وغري ذلك.

قوة حججها العلمية وشدة تأثريها يف الفكر اإلنساين من دون احتياج إىل تكلف . ١0
أو إجهاد للذهن يف فهم مسائلها؛ حيث ال تعقيد فيها وال غموض. وإن انسجامها 
مع املنطق القويم يوصل لالستقرار الفكري والطمأنينة النفسية، خاصة وأهنا خالية 
املنهجية  مع  متفقة  هي  بل  املعتمدة،  املسلامت  تصادم  التي  املعقدة  التكلفات  من 

العلمية التي تولد الثقة النفسية هبا، ويرتاح هلا الضمري اإلنساين بشكل دائم.

تناسب روح العرص وتوجهات البرش يف هذا الزمن املتطور الذي سادت فيه لغة . ١١
الرقم واحلرف، واتسم بصفة يعرب عنها: بتفجر املعلومات فهي بذلك متثل الوسيلة 
األحكم لتأسيس اليقني؛ فهي بمحتواها العلمي متثل أعظم رافد ملسرية الدعوة إىل 
اهلل عز وجل؛ ويف حالة إتقان استثامرها فسوف تكون خري وسيلة إلنجاح مهمتهم 

الدعوية بإذن اهلل.

اقتالعها لألوهام التي مفادها أن الدين يف واد والعلم يف واد غريه، ولذلك فهي . ١٢
متثل الرد العلمي عىل فرية تناقض العلم مع الدين.

هي من أقوى البينات املرشقة واملتجددة الدالة عىل ربانية القرآن الكريم، وعىل . ١٣
صدق الرسالة التي ختمت هبا رساالت اهلل، وهي رسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم، 
تشتمل  بام  الطاعنني  الدعوة اإلسالمية، وتوهن شبهات  أعداء  تفحم  فهي  ولذلك 

عليه من الردود الباهرة والدامغة لتلك األباطيل واملطاعن.

الواضح  الربهان  العلمية  التخصصات  الكونيني من خمتلف  العلامء  ولعل يف شهادات 
يف  املتخصصني  أبرز  من  يعتربون  علامء  مع  علمية  مقابالت  حصلت  لقد  ذلك.  عىل 
جماالت العلوم التي حازوا قصب السبق يف ميداهنا؛ وذلك منذ عقدين من الزمن، ويف 
أكثر من جمال؛ بعضهم كان من األطباء، واآلخرون كانوا علامء يف اجليولوجيا أو النبات 

أو الفيزياء أو الكيمياء أو البحار.

ونشري  هنا إىل أن بعضهم كان يف نفور عن موضوع املقارنة بني نص ديني وحقيقة علمية؛ 
لكونه يستبعد أيام استبعاد وجود حقيقة كونية علمية يف نص ديني كام  أننا نبني هنا بأن 
بعد  طبعت  ثم  ومن  العلامء  أولئك  مع  والصورة  بالصوت  سجلت  قد  املقابالت  هذه 
– صدى هائل يف  – يف أرشطة فيديو مع طبعها ضمن كتاب  ذلك حيث كان لنرشها 

أرجاء املعمورة. وها نحن نقبس شذرات منها تذكرة ألويل األلباب.
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وبداية البد أن نذكر بأن املالحدة والزنادقة رغم كل ما أثاروه من شبهات مل يستطيعوا أن 
يثبتوا وجود أي تناقض بني القرآن الكريم وحقائق العلم التي تتعلق بالكون واإلنسان، 
وما كتاب الطبيب الفرنيس »موريس بوكاي« عنا ببعيد؛حيث سطر فيه هذه احلقيقة بعد 
رحلة استمرت أعوامًا عديدة من البحث واملقارنة، ولكن بتجرد واستبصار، مما يثبت 

فشل املنهج العلامين بشقه الذي يفصل الدين عن الدولة.

فمن مجلة هؤالء العلامء الربوفيسور »جويل سامسون« وهو أستاذ أمراض النساء والوالدة 
إطالعه  تم  أن  بعد   - قال  الذي  األمريكية  شيكاغو  بمدينة  ويستون  نورث  جامعة  يف 
بتطور تشكل وتطور اجلنني يف رحم األم، ومالحظة  املتعلقني  الرشيفني  عىل احلديثني 
ييل:  ما  األجنة-  إىل معرفته يف علم  الوصول  تم  ما  تام مع أحدث  تطابق ذلك بشكل 
العلم(. وأقر  الدين ضد  انظروا هناك؛  قيادة ناجحة،  العلم  يقود  الدين أن  بإمكان  )إن 
بعد ذلك بأنه ال يوجد خالف بني املعرفة  العلمية وبني الوحي؛ بل إن الوحي ليدعم 
قبل عدة  الكريم  القرآن  املعروفة حينئذ،حيث جاء  التقليدية  العلمية  الكشف  أساليب 
قرون مؤيدًا ملا تطرقنا إليه مما يدل عىل أن القرآن الكريم هو كالم اهلل، مما يثبت صالحية 

الدين اإلسالمي منهجًا لسعادة البرشية عىل مدى العصور.

ومن مجلة هؤالء العلامء الربوفيسور »ج.س.جورنجر« وهو أستاذ الترشيح بكلية الطب 
يف جامعة جورج تاون بواشنطن، والذي أبدى دهشته ملا سمع نصوص القرآن الكريم، 

وهي تذكر تفاصيل تطور اجلنني يف رحم األم.

ومن هؤالء الطبيب الكندي الربوفيسور بعلم األجنة والترشيح »كيث أل مور«  األستاذ 
يف جامعة تورنتو بكندا، وله عدة مؤلفات منها: كتابه عن: )أطوار خلق اإلنسان( والذي 
يدرس يف جامعات عديدة من العامل، وقد ترجم إىل اللغات الروسية واليابانية واألملانية 

والصينية واإليطالية والربتغالية واإلنجليزية واليوغوسالفية)1(، وعندما شكلت جلنة يف 
أمريكا الختيار أحسن كتاب يف العامل ألفه مؤلف واحد كان هذا الكتاب هو الفائز.

فهذا »كيث مور« ملا عرضت عليه نصوص القرآن والسنة فيام يتعلق بأطوار حياة اجلنني 
أن يصف اجلنني وأطواره  اندهش وقال: كيف يكون ملحمد قبل1400عام  الرحم  يف 

هذا الوصف الدقيق الذي مل يتمكن العلامء من معرفته إال منذ ثالثني عامًا؟ ثم قال:

)يتضح يل أن هذه األدلة حتاًم جاءت ملحمد من عند اهلل ألن كل هذه املعلومات مل تكتشف 
إال حديثًا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت يل أن حممدًا رسول اهلل(. 

ومنهم الربوفيسور »مارشال جونسون« رئيس قسم الترشيح ومدير معهد دانيال بجامعة 
توماس جيفرسون بفالدلفيا يف أمريكا الذي قال يف املؤمتر الطبي السعودي الثامن بعد 
الكريم والسنة  القرآن  اجلنينية يف  بأطوار خلق اإلنسان  املتعلقة  النصوص  اطالعه عىل 
املطهرة: )نعم ال طريق أمام البرشية إال أن تقر كام يقر هؤالء العلامء بأن اهلل قد أوحى 
إىل حممد كتابًا أنزله بعلمه، ووعد البرشية أن تكتشف خالل سريها ما يدهلا عىل أن هذا 

القرآن الكريم من عند الله(.

الذي  تاجاسون«  »تاجاتات  الربوفيسور  إليها  انتهى  التي  النتيجة  نالحظ  ذلك  وبمثل 
الثامن  السعودي  الطبي  املؤمتر  يف  ألقيت  التي  املحارضات  من  لعدد  سامعه  بعد  وقف 
يف الرياض والتي مل يستطع أن خيفي دهشته من مضامينها العلمية الدالة عىل ورود ذكر 
احلقائق العلمية الباهرة يف آيات القرآن الكريم قبل أربعة عرش قرنًا مما دفعه ليقف بكل 
شجاعة، ويقول: )إنني أؤمن أن كل يشء ذكر يف القرآن الكريم منذ ١٤00سنة البد أن 
يكون صحيحًا، ويمكن إثباته بالوسائل العلمية، وحيث إن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

)1(  ومن الرضوري أن يرتجم إىل اللغة العربية مع اإلضافات اإلسالمية.
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اهلل عليه وسلم رسول جاء هبذه  أن حممدًا صىل  والكتابة فالبد  القراءة  يستطيع  مل يكن 
احلقيقة، لقد بعث إليه هذا عن طريق وحي من خالق عليم بكل يشء، هذا اخلالق البد 
أن يكون هو اهلل، ولذلك فإنني أعتقد أنه حان الوقت ألن أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد 

رسول اهلل()1(.

وأوردنا سابقًا عبارة الربوفيسور »برساد« رئيس قسم الترشيح بكلية الطب يف مينوتوبا 
بكندا والتي قاهلا - بعد أن عرضت عليه نصوص تطور احلياة اجلنينية يف القرآن والسنة 
يف ذلك املؤمتر - وهي قوله: )إنني ال أجد صعوبة يف أن أوافق يف عقيل أن هذا اإلهلام 

إهلي، أو وحي قاده إىل عرض القضايا(.

الرباهني  ألن  العلامء،  أولئك  انبهار  عىل  داللتها  يف  رصحية  العبارات  هذه  إن  أجل! 
الساطعة فيها ال تدع جمااًل عند املنصفني لإلعراض عنها.

)1(   إنه احلق، ص65 ط4 – 1427هـ.

السادس:  الفصل 
البحث في اإلعجاز العلمي
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مباحث الفصل السادس:

المبحث األول: خطوات كتابة البحث وتحكيمه.  

المبحث الثاني: خطوات استقبال البحوث.

المبحث الثالث: شروط قبول البحوث.

المبحث األول: خطوات كتابة البحث وتحكيمه  

ضوابط البحث تقوم أساسًا عىل التحري والصدق واألمانة،وخطوات كتابة البحث يف 
اإلعجاز العلمي ال ختتلف عن أي خطوات علمية أخرى، وإن زادت عليها بام يناسب 

هذه البحوث.

فالبحوث	نوعان:

بحوث تنشئها اهليئة، وهذه يلتزم فيها املنهج العلمي املعروف، ومن أمثلته هذا البحث 
العلمية  احلقيقة  وثبوت  الرشعي  النص  وجود  عىل  اعتمدت  وإن   - أيدينا  بني  الذي 

والربط بينهام بالنسبة ملا يتعلق باإلعجاز العلمي أو التفسري العلمي.

أهم ما يطلب في البحوث عامة هو :

رسم خمطط للبحث تتكامل فيه كل العنارص األساسية مع تسمية األبواب والفصول . ١
واملباحث الفرعية، ثم تقسيم البحث بشكل يتناسب  مع املوضوع املراد عرضه عىل 

وجه التوازن، والرتابط بني أفكاره وعنارصه.

عىل . ٢ جيب  بل  أفكار؛  من  يعرض  ملا  التحيز  عن  التامة،والبعد  البحثية  احليدة  التزام 
الباحث عدم الركون للقناعات الشخصية، وجعل العلم بمثابة املرجح واملالذ الذي 

يركن إليه بإطالق.
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التزام املوضوعية دون إطناب ممقوت أو اختزال خمل أو استطراد مزعج أو إقحام ما . ٣
ليس داخال يف صلب الفكرة ؛ أو تداخل يىَشّوش ذهن القارئ ؛ بحيث تظهر نتائج 

عرض األفكار .

مراعاة قضية التوثيق والتحقيق ـ  املراجع والفهارس واملالحق  واحلوايش ـ والرسوم . ٤
اإليضاحية كالصور وغري ذلك ؛مع رضورة األمانة العلمية بذكر جهود اآلخرين، 

وأبحاث السابقني، وجتنب التدليس.

عدم مصادرة اآلراء األخرى، بل ينبغي اإلشارة إليها مع األدب وعدم  ادعاء السبق . ٥
لنتائج عرفها غريه من الباحثني.

وجود خمترص عن موضوع البحث وأقسامه الرئيسية، وهل حتقق  الغرض من كتابته أم ال ؟.. ٦

الكتابة بخط واضح ولغة مفهومة، وأسلوب شيق، وأداء  متسلسل، مع ترك  فواصل . ٧
بني السطور، ومراعاة القواعد والنظم البحثية من عالمات الرتقيم وغريها.

جيب أن يكون البحث أصياًل جديدًا  حيتوي تطويرًا مفيدا أو تعدياًل جذريًا، ويفضل . 8
أن ال يكون قد قدم جلهة أخرى،مراعيًا دواعي التأليف، وهي أمور سبق املسلمون 
إليها، يقول القاسمي –رمحه اهلل: وقد قالوا : ينبغي أن ال خيلو تصنيف من أحد املعاين 
تكميل  أو  مفرتق،  مجع  أو  معدوم،  )اخرتاع  وهي:  العلامء  هلا  تصنف  التي  الثامنية 
ناقص، أو تفصيل جممل، أو هتذيب مطول، أو ترتيب خملط، أو تعيني مبهم، أو تبيني 

خطأ كذا عدها أبو حيان ويمكن الزيادة عليها()١).

)1(  قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ص38) مقدمة يف مطالع مهمة(.

المبحث الثاني: خطوات استقبال البحوث

حمددة  بخطوات  تسري  حتكيمها  وكيفية  اهليئة،  إىل  الواردة  البحوث  استقبال  خطوات 
واضحة منذ أن يرد البحث إىل اهليئة حتى يصل الرد إىل الباحث إما بالقبول أو الرفض 

أو اقرتاح التعديل والتقويم.

 وتف�سيل ذلك مبا ياأتي:

باستقبال  خاصة  سكرتارية  وال�سنة  القراآن  يف  العلمي  للإعجاز  العاملية  الهيئة  اأعدت 

البحوث وتسجيلها ضمن قائمة حمددة تشمل: الرقم، وعنوان البحث ومؤلفه ودرجته 
العلمية وعنوانه، وجماله، واللغة التي كتب هبا، ثم تقدم إىل اللجنة العلمية بأمانة اهليئة، 
ثم تقوم اللجنة بام تراه، من حتكيمه أو إحالته إىل جهة أخرى سواء أكانت باحثًا أو اثنني 

أو جلنة علمية، والرد عىل الباحث أو اجلهة بذلك.

وت�سرتط	الهيئة	وجود	تقريرين	عن	كل	بحث:

تقرير لعامل يف الرشيعة اإلسالمية.. 1

تقرير لعامل كوين يف جمال البحث، أو يف أقرب جمال إليه.. 2

فيقومان بقراءته قراءة كاملة متأنية، وحترير تقرير مفصل عنه ضمن ضوابط حمددة.

فإذا اتفق احلكامن عىل إجازة البحث أو رفضه أو تعديله، يراسل الباحث بالنتيجة، وإن 
اختلفا أحيل إىل باحث ثالث، فإذا وافق أحد الباحثني اعتمد ذلك.
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علاًم بأن الباحثني يف اهليئة يسعون إىل تسديد الكاتب، وإرشاده، ليصل بحثه إىل درجة 
أو احلكم عليه  النقص ما أمكن ذلك كتخريج احلديث  القبول، ويسعون إىل استكامل 
تعديل  أو  احلقيقتني،  بني  الربط  إظهار  أو  اللغوي،  التصحيح  أو  واإلحالة،  العزو  أو 
العلمية  واحلقيقة  واضحًا  الرشعي  النص  يكون  أن  برشط  ذلك،  ونحو  األسلوب 

صحيحة، فكل نقص بعد ذلك يمكن للهيئة أن تسهم يف إكامله.

المبحث الثالث: شروط قبول البحوث

شروط قبول البحث :

العلامء بشكل مستقر، وتوثيق ذلك من . 1 العلمية من قبل  ثبوت اكتشاف احلقيقة 
املصادر العلمية املعتربة .

املتعلقة . 2 احلديثية  النصوص  أو  الصحيحة  القراءات  أو  القرآنية  النصوص  مجع 
باملوضوع، ورد بعضها إىل بعض لينتفي التعارض، والتنبه إىل معرفة هل ورد نص 
_ والسنة من الوحي_؛  آخر يفرسه ؛ إذ تفسري النص من الوحي أوىل باالعتبار 

لذلك نقدم وجوه التفسري الواردة يف السنة عىل ما دوهنا)1(.

معاين . 3 أبعاد  فهم  ليتم  املقررة  البيان  وأساليب  والبالغة  اإلعراب  قواعد  مراعاة 
من  ذلك  وغري  احلال  ومقتضيات  وسباقه،  النص  سياق  ومالحظة  النصوص، 
القرائن،  مع اعتامد املعاين املقررة للحروف التي تسمى حروف املعاين كام قررها 

األئمة  األعالم .

إعامل . 4 عندئذ  ويلزم  ذلك،  يقتيض  ما  هناك  يكون  أن  البد  للنص  التأويل  عند 
القواعد املعتربة عند أئمة األصول والتفسري من مثل قوهلم: 

• العربة بعموم النص ال بخصوص السبب.

)1(  ضمن الرشوط التي اعتربها املفرسون.
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• إعامل الكالم أوىل من إمهاله.

الناشئ عن دليل. • ال عربة بالظن غري 

بعلمه . 5 اهلل  استأثر  مما  الغيبية  القضايا  يف  اخلوض  وكذا  املتشابه،  تأويل  عن  البعد 
كاجلنة والنار وعذاب القرب ونعيمه ونحو ذلك، مما ال خيضع للعقل وجيب اإليامن 

به لورود الدليل السمعي.

احلذر من األخبار اإلرسائيلية املجردة، وعدم التعرض هلا بتصديق أو تكذيب.. 6

ال . 7 وحي  -ألنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ورسوله  تعاىل  اهلل  خرب  تصديق  وجوب 
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه- مهام رأينا وسمعنا  يف واقع حياتنا من 
الظاهري  تعارضه  أو  خمالفته،  الذهن  إىل  يتطرق  مما  واحلياة  بالكون  تتعلق  أمور 
للنظريات، أو ما يزعم أنه حقائق علمية، وهو أمر يدعو إىل مزيد البحث فيام زعم 
أنه حقائق حتى يثبت خطؤها، أو نعيد النظر يف فهمنا لتلك النصوص عند ثبوت 

احلقائق ألن خرب خالق الكون ال يمكن أن خيالف صنعته.

يشرتط أن يكون الباحث متخصصًا يف املجال الذي يكتب فيه، وعليه أن يرسل . 8
سرية ذاتية تثبت ذلك أو ما يشهد له باألهلية من شهرة عند أهل االختصاص؛ 
وال ما نع من أن يكون قد وصل إىل تلك الدرجة عن طريق البحث والدراسة 

احلرة حتى يشهد له أهل االختصاص بذلك.

لدى إظهار احلقيقة العلمية وربطها بالنص تلزم اإلشارة للبعد التارخيي لتوضيح . 9
واقع املجتمع اإلنساين من ناحية املعارف الكونية قبل إظهار املطابقة املطلوبة بني 

الداللة النصية واحلقيقة العلمية ؛ وتقرير النتيجة.

  احلذر من معارضة مبدأ رشعي، أو قاعدة من قواعد الدين املتفق عليها، أو . 10
معلم من معامله.

. االعتدال يف بيان احلقائق الكونية، والبعد عن اجلري وراء كل نظرية، واكتشاف . 11
وحماولة ربطها بالنصوص الرشعية بالتكلف والتعسف.

مع مالحظة أنه ال يكفي وجود احلقائق العلمية؛ إذ من الرضوري أنه اليلزم التالزم بني 
احلقيقة والنص فقد يوجد النص، وال توجد احلقيقة العلمية، وقد توجد احلقيقة العلمية 

الثابتة وال يوجد نص يوافقها.

هي  حيث  أقوم؛  هي  للتي  والسنة  القرآن  هداية  إظهار  مالحظة  عن  الغفلة  عدم  وكذلك 
الغاية من إنزال القرآن الكريم، وهو اهلدف األسايس من اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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معايير لتقويم بحوث الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة:

اأوًل:	ال�ســروط:

 توخي الدقة واملوضوعية أثناء تقويم البحوث.. ١

إذا . ٢ إضافية  أوراق  أو  ورقة  استخدام  ويمكن  واضح،  بخط  التقويم  نموذج  تعبئة   
دعت احلاجة.

 إرسال التقويم داخل مظروف مدون عليه ما يفيد رسيته، وإعادة أصل البحث مع . ٣
النموذج بعد إعادة تعبئته.

عن . ٤ وبعيدًا  وبناء،  موضوعيًا  يكون  أن  جيب  العلمي  للعمل  نقد  أي  وجود  عند   
التجريح.

 يكتفى بكتابة اسم املحّكم وبياناته يف احلقل املخصص لذلك عىل غالف هذا التقرير، . ٥
وعدم كتابة ما يدل عىل شخصية املحّكم داخل التقرير أو يف هنايته، حفاظًا عىل رسية 

شخصية املحّكم.

عملية التقويم ال تتطلب مناقشة الباحث بشكل مبارش أو معرفة شخصيته.. ٦

للباحث احلق يف الرد كتابة عىل ما جاء يف التقويم، وذلك بواسطة اهليئة.. ٧

بعمل . 8 الباحث  قيام  بعد  املحكمني  إىل  العلمي  العمل  إعادة  إىل  اهليئة  تضطر  قد 
التعديالت ملراجعة اجلوانب العلمية املتخصصة التي ُطلب منه  استكامهلا.

 متنح اهليئة مكافأة مالية رمزية نظري القيام بالتحكيم للباحثني واملتعاونني مع اهليئة.. 9

بيـــــانــــات املحـكــم

الدرجة العلمية:ال�سم الرباعي:

جهة العمل:

الدولة:الرمز الربيدي:املدينة:�ض.ب:العنوان:

فاك�ض:جوال:منزل:هاتف:

الربيد الإلكرتوين:

املدينة:الفرع:البنك:رقم احل�ساب:

املوافق:      /      /  200م.التاريخ:       /        /     142هـ.التوقيع:

ملحظات:

تر�سل نتيجة التقومي اإلى اأمانة الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة 

 اململكة العربية ال�سعودية - مكة املكرمة - �ض.ب: 5736 - هاتف: 5601332 )02( 

 جدة - �ض.ب: 40987 -  رمز بريدي: 21511 - هاتف وفاك�ض: 6405689 - 6400226

الرقــم:عنوان العمل العلمي:
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ثانيًا:	قائمة	حتكيم	البحوث

عنوان البحث :

املجموعضعيفمتوسطجيدممتازالبند

البحث  اختيار  كحسن  املنهجية:   .1
وعنوانه وتقسيمه إىل مقدمة وفصول 
وثبت  وفهارس  وخامتة  ومباحث 

املراجع.

86418

عنارص  يعالج  البحث  الشمول:   .2
املوضوع حسب البحثية يف اإلعجاز 

العلمي.
201510420

الرتابط  ومدى  العلمية،  اإلضافة   .3
بني احلقيقة العلمية واحلقيقة الرشعية 
وجه  يف  جديدة  إضافة  توجد  وهل 
اإلعجاز )كدرجة وضوح اإلشارة يف 
النص الرشعي، الوقوف عىل احلقيقة 

العلمية من مصادرها(

201510420

4. املوضوعية:  يتصف البحث 
باملوضوعية.

86418

5. مراعاة األمانة العلمية كتوثيق 
وعزو األفكار إىل أصحاهبا.

201510420

61075210. لغة البحث.

764316. أسلوب العرض.

8. الصورة واجلداول والرسوم 
التوضيحية الالزمة.

86418

 100جمموع الدرجات

إمجايل الدرجة املستحقة رقاًم

إمجايل الدرجة املستحقة كتابة

امللحظات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                 التوقيعا�سم املحكم

                                                                                                                 التاريخالتخ�س�ض
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نموذج تحكيم اللجان الشرعية والتعليمية 
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خاتمة

احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل من ختم اهلل به الرساالت 
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 وبعد، فإننا بعد أن انتهينا من إنجاز هذا اجلهد املبارك: 

)الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة  حجة وبرهان( 

فيه جوانب  تناولنا  الذي  العلمي  العمل  استكامل هذا  إليه من  ما وفقنا  اهلل عىل  نحمد 
نراها مهمة يف هذا امليدان، وجمملها حول تاريخ اإلعجاز وتعريفه وأنواعه املختلفة.

 وقد ذكرنا رشوط املعجزة مع بيان أهم ضوابط اإلعجاز العلمي، وما يتعلق به من تفسري 
باألثر والتأويل، كام أوردنا أمثلة من طبقات املفرسين عرب تارخينا اإلسالمي املديد ابتداًء 
من طبقة الصحابة والتابعني، وانتهاء بعرصنا احلارض، وبيان موقف علامء هذا العرص من 
العلم  للعلوم، ومكانة  العلمي، كام أوضحنا نظرة اإلسالم  العلمي، واإلعجاز  التفسري 
عند املسلمني، ومن ثم ذكرنا نبذة من جهود علامء املسلمني وما سبقوا إليه من اكتشافات 
علمية مهمة بنى عليها اآلخرون رصوح حضارهتم، ولكن – ولألسف – راحوا ينسبون 
كثريًا منها إىل علامئهم افرتاًء وظلاًم، ونشري هنا إىل أننا قد أوردنا أهم املعامل واألسباب التي 

كان من نتائجها حصول تلك النهضة احلضارية عند املسلمني.

ولقناعتنا التامة بأمهية اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي فإننا أفردناه بالعناية والرتكيز 
اعتامد  عىل  علامئنا  رأي  استقر  أن  إىل  القرون  عرب  به  العناية  تطور  عىل  الضوء  لنسلط 

مصطلح اإلعجاز العلمي، والذي أوضحنا أمهيته وأثره الدعوي والفكري.
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وبعد ذلك تناولنا بعض الشبهات التي تثار حول هذا العلم  اجلليل، وقدمنا اإلجابات 
املناسبة عليها بأسلوب خمترص ومقنع ألهل العلم، أما أصحاب الشبهات، ومن يصغي 
هلم السمع ممن يتكلمون فيام جيهلون، وال يكلفون أنفسهم الرد إىل أهل األمر كام أمر اهلل 
فقد أفردنا هلم ردودًا عىل تلك الشبهات خاصة يف الفصل الرابع حيث كانت بعنوان: 
يف  نسهب  مل  أننا  إال  العلمي(،  واإلعجاز  العلمي  التفسري  حول  املثارة  الشبهات  )أهم 
استقصاء كل املسائل بتفصيل، لقناعتنا بأن بعضها حيتوي اإلجابة عىل البعض اآلخر.
وتناولنا يف الفصل اخلامس نامذج حمققة من اإلعجاز العلمي يف الطب وعلوم احلياة، ويف 
علوم الفلك والفضاء، وعلوم األرض والبحار، وبعض األمثلة يف اإلعجاز الترشيعي، 

وقد خصصنا فيه مبحثًا لبيان اآلثار اإليامنية والعلمية.

ويف الفصل السادس تناولنا كيفية البحث يف اإلعجاز العلمي موضحني الطريقة املنهجية 
تضمنت  التي  اخلامتة  هبذه  وانتهينا  وحتكيمها،  البحوث  تقويم  يف  اهليئة  تعتمدها  التي 

الفهارس واملصادر.

سائلني اهلل تعاىل التوفيق و السداد، وأن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم وعىل الوجه 
األتم، وأن جيعل من هذا الكتاب نرباسًا هيتدي به أهل العلم، ضارعني إىل اهلل أن يزيدنا 

علاًم، وأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه.

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد بن عبد اهلل اهلاشمي وعىل آله وأصحابه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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