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الباب الثاني 

.دراسة عامة عن اإلعجاز العلمي

مفهوم اإلعجاز العلمي.أ

1.يعجز األمر إذا قصر عنه–اإلعجاز اللغة هي من كلمة عجز 

2.ج عجز. فهو أعجز وهي أجزاء. عظمت وعجيزته: عجزا وعجزا_ عجز لغة الرجل واملرأة

.عن املعارضةأمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سامل : املعجزة يف اإلصطالح

القرآنوإعجاز 

املعجزة اسم فاعل من اإلعجاز ومسيت ذلك لعجز من عندهم ذلك : ويقول ابن حجر.عنه

.عن معارضتها واهلاء فيها للمبالغة أو صفة حمذوف

سنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم الكرمي أو القرآنأما اإلعجاز العلمي هو اخبار 

3.التجريب وثبت بعدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن النيب صل اهللا عليه وسلم

قواعد اإلعجاز العلمي وضوابطه.ب

:اإلعجاز العلميقواعد)أ

. 369ص 5ج . دار صادر: ، لسان العرب، بريوتحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري1

.606ص . مكتبة الشروق الدولية: ، املعجم الوسيط، القاهرة)م2011(جممع اللغة العربية 2
.7ص . و السنة  تارخه و ضوابطهالقرآناإلعجاز العلمي يف عبد اهللا ابن عبد العزيز املصلح، 3
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التفسريقواعدعلىوجلّ عزّ اهللاكالمعلىاملبنيةالتفاسريهياملوثوقةالتفاسريإمنا

أوالصحابة،بأقوالالقرآنتفسريأوبالسّنة،القرآنتفسريأو،القرآنبالقرآنتفسري: املعروفة

وعلمالكالمعلمفيهايُدخلأنأما.التفسريوجوههذهالعربية،اللغةمبقتضىالقرآنتفسري

.التفسريمنليسفهذااملنطق،

:ط اإلعجاز العلميوضواب)ب

علمي ال يسلم به إال بعد ثبوت حتقيق مناطه، إن اإلدعاء بوجود إعجاز 

:والذي يتمثل حبقيقتني

ثبوت اكتشاف هذه احلقيقة من قبل العلماء املتخصصني يف جماهلا : أوال 

.

الكرمي القرآنالداللة الواحدة على تلك احلقيقة يف النص من النصوص : ثانيا 

و اعتساف يف اإلستدالل، علما بأن الرابط أو السنة املطهرة، وذلك دون تكلف أ

الذي يعطي هذا املناط قيمته هو عدم إمكانية إحاطة البشر بتلك احلقيقة وقت 

التنزيل، ولذلك فإن خطوات اثبات شاهد من شواهد من إعجاز علمي يف النص 

:الشريف تصبح مخسا وهي

ملكتشفة من اثبات وجود داللة واضحة يف النص تشري إىل احلقيقة الكونية ا

.املتخصصني يف العلوم البحتة

ثبوت تلك احلقيقة الكونية علميا بعد توفر األدلة اليت حتقق سالمة الربهنة عليها.
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 على نبينا القرآنثبوت استحالة معرفة البشر بتلك احلقيقة الكونية وقت التنزيل

.حممد صل اهللا عليه وسلم

 اهللا عز وجل أو من سنة رسوله وبني حتقق املطابقة بني داللة النص من كتاب

.تلك احلقيقة الكونية

 إذا كان النص الذي نستنبط منه اإلعجاز العلمي من السنة املطهرة، وجب أن

يكون صحيحا أو حسنا، حيث ال تعتمد يف هذا املنهج األحاديث الواهية أو 

4.املوضوعية

بني املؤيدين ملوضوع 

التفسري العلمي واملعارضني له، ألن جوهر اخلالف بينهم يرجع سببه إىل تلك املظاهر اإلرجتالية 

.

:وتلك الضوابط هي 

.دون احلديثالقرآنثبوت النص وصحته إن كان حديثا لتواتر .1

وتوثيق ذلك توثيقا علميا متجاوزة مرحلة الفرض ثبوت احلقيقة العلمية ثبوتا قاطعا .2

.والنظرية إىل قانون العلمي

.واحلديثي بشكل واضح ال مرية فيهالقرآينوجود اإلشارة إىل حقيقة العلمية يف النص .3

دار : جدة،)منهج التدريس اجلامعي(و سنة  القرآناإلعجاز العلمي يف ، )ه1429(عبد اهللا ابن عبد العزيز املصلح و عبد اجلواد الصاوي4
.32ص .يعز اجلياد يف النشر والتو 
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وجيل يف أثناء تلك . وإذا مت ذلك أمكنت دراسة القضية إلستخراج وجه اإلعجاز

: الدراسة مراعاة الضوابط التالية

ية أو احلديثية املتعلقة باملوضوع ورد يعضها إىل بعض لتخرج القرآنع النصوص مج.1

.بنتيجة صحيحة ال يعارضها شيئ من تلك النصوص بل يؤيدها

مجع القراءات الصحيحة املتعلقة باملوضوع إن وجدت، وكذلك روايات احلديث .2

.بألفاظها  املختلفة

سخ، وهل يوجد ذلك من شيئ أو معرفة ما يتعلق باملوضوع من سبب النزول و الن.3

ال؟

حماولة فهم النص الواقع حتت الدراسة على وفق فهوم العرب إبان نزول الوحي وذلك .4

لتغري دالالت األلفاظ حسب مرور الوقت، وهلذا يقتضي األمر إلملام مبسائل تعني 

5.على فهم النص ومتكن من تقدمي معىن على أخر

أراء العلماء حول اإلعجاز العلمي. ج

.10ص .و السنة  تارخه و ضوابطهالقرآناإلعجاز العلمي يف عبد اهللا ابن عبد العزيز املصلح ، 5
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نال اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي للقرآن الكرمي القبول والتقدير كما أنه تعرض 

للرفض واإلنكار وذلك ال يقلل من أمهيته وال يهون من حقيقته أو ينال منها إذ إن االختالف يف 

لبشر خاصة يف املوضوعات اليت يكون الرأي والتباين يف الفهم من ظواهر الفكر وسنن التفكري بني ا

6.للعقل واملنطق فيها دور أكرب من دور احلس واملشاهدة

المؤيدون فيه.1

الكرمي باإلضافة لتوافر العلوم القرآنوفئة املؤيدين لإلعجاز العلمي إميانًا مبعجزة 

صحيحاً ية ذات اإلشارات العلمية فهماً القرآن

وهم العلماء الذين عاشوا يف عصور االكتشافات الكونية وتفر املعارف عن أمور الفطرة سواء  

كانوا من املتخصصني يف العلوم الطبيعية أم كانوا من علماء الدين الذين توافرت لديهم 

من الفئة وال شك أن املؤيدين " املؤيدون إمياناً وعمالً "وميكن أن نطلق عليهم . املعارف الكونية

قل :(وذلك مصداقاً لقوله سبحنه وتعاىل7.الفئة األوىلالثانية أكمل فهماً لإلعجاز العلمي من 

.8)هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

57. ص،)م 2006( ،جامعة املدينة العاملية: سعودية ال،الكرميالقرآناإلعجاز العلمي يف ،مناهج جامعة املدينة العاملية6

60. ص،نفس املرجع،ةمناهج جامعة املدينة العاملي7

9: اآلية ،سورة الزمر8
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الكرمي قد أسبغ احلديث يف القرآنإن : حممد إبراهيم اجليوشييقول الدكتور)1

السور املكية عن إنشاء اهللا سبحانه وتعاىل للمخلوقات إنسانًا أو حيونًا أو نباتاً 

أو مجادًا ومزج هذا االستدالل بكثري من اإلشارات اليت يستفيد منها العلماء يف 

 .

وأصحاب العلوم الكونية على اختالف : املنعم القيعيحممد عبديقول الدكتور)2

الكرمي اإلشارات اللماحة إىل بعض احلقائق من غري القرآن

. تعرض للتفصيل حىت ال يقفوا ببحوثهم عند نقطة معينة

الكرمي حيض على االنتفاع بالكونالقرآن: حممد عبد العظيم الزرقاينيقول الشيخ)3

9)أمل أن اهللا يزجي سحاباً مث يؤلف بينه مث جيعله ركاماً : (سبحانه وتعاىلإقرأ قوله

الذي يتفق وأحدث القرآينقل يل بربك أال ميتلكك العجب حني تقرأ هذا النص 

فإنكم ال القرآناثبتوا العلم مث اطلبوه يف . الكشوف العلمية يف الظواهر الكونية

. شك يومئذ واجدوه

والزمان كفيل بتأييد قضايا الكتاب الكرمي مهما : ملراغييقول الشيخ مصطفى ا)4

.طال عليها األمد وكلما تقدم العلم ذكر صدق ما أخرب به

العلوم كلها داخلة يف أفعال اهللا : يقول حجة اإلسالم أبو حامد حممد الغزايل)5

القرآنوصفاته ويف 

43: اآلية ،سورة النور9
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إليه رموز ودالالت عليه القرآنشكل فيه النظار يف النظريات واملعقوالت ففي أ

.خيتص أهل الفهم بدركها

هو : ويقول الدكتورحممد حسني الذهيب عن التفسري العلمي للقرآن الكرمي)6

وجيتهد يف استخراج القرآنالتفسري الذي حيكم االصطالحات العلمية يف عبارات 

.لفلسفية منهاخمتلف العلوم واآلراء ا

الكرمي هو علم اهللا القرآناإلعجاز العلمي يف : )7

الذي يصف أسرار اخللق يف شىت اآلفاق يقرر البداية ويصف أسرار احلاضر 

ويكشف غيب املستقبل الذي ستكون عليه سائر املخلوقات وعندما دخل 

لك أدق األجهزة للبحث العلمي اإلنسان يف عصر االكتشافات العلمية وامت

وأخذ يبحث عن األسرار احملجوبة يف آفاق األرض والسماء ويف جماالت النفس 

البشرية فإذا ما تكاملت الصورة وجتلت احلقيقة ظهرت املفاجأة الكربى وبتجلي 

أنوار الوحي اإلهلي الذي نزل على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم قبل عشرات 

أو يف حديث لرسول اهللا صلى اهللا القرآناحلقائق يف آية من القرون بذكر هذه

10.عليه وسلم بدقة علمية معجزة وعبارات مشرقة

فيه المعارضون .2

62. ص،نفس املرجع،مناهج جامعة املدينة العاملية10
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وهو أشهر من محلوا لواء ) هـ 790( هو إبراهيم بن موسى النجمي : الشاطيب)1

الرفض من القدامى للتفسري العلمي وتأثر بأفكاره وتابعه يف الرفض بعض من جاء 

فقد . بعده من العلماء قدامى وحمدثني حىت ميكن القول أنه مؤسس رابطة الرافضني

وأضافوا إهلي كل علم من القرآنى على أعلن أن كثريًا من الناس جتاوزوا يف الدعو 

علوم الطبيعيات واملنطق وعلم احلروف ومجيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 

إن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تالهم كانوا أعرف : وقال. وأشباهها

.وعلومه ومل يبلغا أن أحداً منهم تكّلم يف شيء من هذا املدعىالقرآنب

رفض التفسري العلمي واإلعجاز العلمي اعتماداً - صاحب تفسري املنار : د رضارشي)2

على ما قاله الشاطيب ولعله يف ذلك معذورًا ملا شاهده من اإلسراف وعدم االنضباط 

إن : ( الذي صدر عن بعض املفسرين القدامى ومع ذلك مل يرفض اإلعجاز العلمي وقال

مجيع أنواع املخلوقات من اجلماد والنبات واحليوان أبان كثريًا من آيات اهللا يفالقرآن

على كثري من املسائل القرآنواشتمل . واإلنسان وقد عجز الزمان عن إبطال شيء منه

العلمية والتارخيية اليت مل تكن معروفة يف عصر نزوله مث عرفت بعد ذلك مبا انكشف 

). للباحثني واحملققني من طبيعة الكون وسنن اهللا يف اخللق

استند إىل رأي الشاطيب يف رفض التفسري العلمي وأضاف إىل ذلك رأيه : أمني اخلويل)3

فهل القرآنهب هذه املعاين العلمية املدعاة كانت هي املعاين املرادة ب: ( وأدلته وقال

فهمها أهل العربية منه إذ ذاك وأدركوها ؟ وهل هو كتاب يتحدث إىل عقول الناس 

. ت الكون وحقائق الوجود العلميةوقوهم العاملة عن مشكال
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وهي جوامد ال . القرآنوكيف تؤخذ جوامع الطب والفلك واهلندسة والكيمياء من 

يضبطها اليوم أحد إال بغري ضبط هلا بعد يسري من الزمن أو كثري ؟ أما ما اجتهت إليه 

قائق العلمية املختلفة ناحية من النوايا الطبية من جعل االرتباط بني كتاب الدين واحل

.اخل فرمبا كان ضرره أكثر من نفعه... نواحي بيان صدقه أو إعجازه أو صالحيته للبقاء

: ( حممود شلتوت وأنصاره يقولون عن التفسري العلميفضيلة الشيخ)4

وتأّولوا على حنو زين هلم أن القرآنالني أخذوا بطرف من العلوم احلديثة مث نظروا يف 

11.القرآنفتحاً جديداً فأفسد ذلك عليهم أمر عالقتهم بالقرآنيفتحوا يف 

وإعجاز العلمي ليس يف اشتماله على النظريات العلمية اليت جتدد وتتبدل وتكون مثرة 

بره، وال للجهد البشري والنظر، وإمنا حثه على التفكري، فهو حيث اإلنسان على النظر يف الكون تد

. يشل حركة العقل يف تفكريه، أو حيول بينه وبني اإلستزادة من العلوم ما استطاع إىل ذلك سبيال

12.القرآنوليس مثة كتاب من كتاب األديان السابقة يكفل هذا مبثل ما يكفل هذا مبثل ما يكفل 

القرآنجامعة األزهر مجعية اإلعجاز العلمي يف : القاهرة ،والسنةالقرآناإلعجاز العلمي يف مقاالت ،)م 2003( األستاذ الدكتور كارم السيد غنيم11
.5. ص،،والسنة

.271ص .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: ، الرياضالقرآنمباحث يف علوم ، )م2000/ هـ 1421(مناء القطان 12


