
  

  

  

  منهج االستدالل باملكتشفات العلمية 
  على النبوة والربوبية

  )دراسة نقدية(
  

  دادــإع
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   جامعة أم القرى–قسم العقيدة 
  ملخص حبث

  ..احلمد هللا، والصالة والسالم على نبيه حممد، وبعد 

املكتشفات العلمية على مـسأليت     فهذا حبث حياول حتديد معامل املنهج الصحيح يف االستدالل ب         
الربوبية والنبوة، كما يتعرض بالنقد الطريقة السائدة يف الساحة اإلسالمية ملعاجلة هذه املسألة، ويعتـرب     
البحث أن املكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة التفاصيل الدقيقة املؤكدة على افتقـار              

عرفة هذه التفاصيل شرطا يف كمال اليقني، كما يعتـرب هـذه            الكون إىل خالق مدبر، دون أن تكون م       
املكتشفات دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها لشيء مما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، أما أن                   
تكون دالة على النبوة من جهة أن النصوص القرآنية والنبوية قد سبقت باإلشارة إليها فقـد كـشف              

ة ال يكاد ينجو منها أي من النماذج املتداولة بني املتحمسني هلذه القضية،             البحث عن إشكاالت منهجي   
 – وفيهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم        -ومن أخطر هذه اإلشكاالت اام اجليل األول من املسلمني          
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باخلطأ يف فهم شيء من القرآن، أو خفائه عليهم، ومنها فتح باب االستدالل باالحتماالت والظنيـات                

طالب اليقينية، فيفتح باب القدح والتكذيب ا، وادعاء التعارض بني حمتمالت القرآن والسنة             على امل 
وبني املكتشفات العلمية، ومنها دخول الدور املمتنع يف اإللزام حبمل عبارات القرآن والـسنة علـى                

 والضوابط الـيت    أوسع حمتمالما وأصحها بناء على الكمال العلمي مصدرمها، ويف سبيل حتديد املعامل           
تضمن السالمة من هذه اإلشكاالت ينتهي البحث إىل اشتراط ما يلي لصحة االستدالل باملكتـشفات               

  :العلمية على النبوة

 .أن يكون النص مفهوم املعىن متاما موع املخاطبني به منذ صدوره -١

  .  أن يكون املعىن اإلعجازي مدلوال متعينا للنص-٢

  .ملعىن ومطابقته للواقع يف األمر نفسه معلوما من قَبلُ للمخاطبني أال يكون صدق هذا ا-٣

 . أال حيتمل كونه مقوال بظن النيب صلى اهللا عليه وسلم واجتهاده-٤

 إمجاع املختصني على كون االكتشاف العلمي املدعى وقوع اإلعجاز العلمي به حقيقةً قطعية ائية               -٥
  .ك مبا تنتفي معه شبهة التقول عليهممتتنع إعادة النظر فيها، واشتهار ذل

* * *  

  ةـــاملقدم
  ..احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد 

فإنه ملا كانت النبوة احملمدية خامتة النبوات، وآخر الرساالت، والتكليـف ـا عامـا               
امـة بكفالـة رب     للثقلني، جعل اهللا تعاىل أعظم دالئلها يف القرآن العظيم، احملفوظ إىل يوم القي            

العاملني، ونوع وجوه داللته عليها مبا ييسر وقوف الناس على هذه الداللة العظمى، فهـو دال                
على النبوة من جهة بالغته وفصاحته، كما أنه دال على النبوة من جهة ما جعل اهللا فيـه مـن                   

ل واألخـالق   أنواع العلوم اإلهلية والتشريعات الربانية املفصلة، اهلاديـة إىل أحـسن األقـوا            
واألعمال، وهو كذلك دال على النبوة من جهة ما فيه من أنباء الغيب املاضية اليت مـا كـان                   
يعلمها حممد وال قومه من قبل أن يوحى إليه، وشهد بصدقها املنصفون مـن أهـل الكتـاب                  
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السابق، وكذا أنباء الغيب املستقبلية اليت حتققت وال تزال تتحقق شاهدة بأنه من عنـد عـامل                 

  .الغيب والشهادة الكبري املتعال

وأيا من هذه الوجوه جتده حيمل خاصيةً مالزِمةً ضرورية يف دالئل املطالـب العقديـة               
الكربى، أال وهي االرتباط اليقيين الواضح بني الدليل واملدلول، فال جمال هنا لالحتمـال، وال               

رق إليه االحتمال بطـل بـه      لغلبة الظنون وترجيحات األقوال، ومما هو مقرر أن الدليل إذا تط          
  . ، وإال يكن ذلك يف مجيع األحوال، فإنه دون شك جارٍ يف املطالب اليقينية)١(االستدالل

ومع تعدد هذه الوجوه اليقينية، وتنوعها وغَنائها التام يف إثبات النبوة احملمدية، وإقامـة              
 بيـان وجـه داللـة     احلجة ا على كل إنسان، يف كل زمان ومكان، فقد ظهر اجتاه جديد يف             

القرآن على النبوة، ينظر إىل الوجوه السابقة التقليدية على أا مع صحتها ومناسبتها وتأثريهـا      
وجدواها يف العصور السابقة مل تعد جمدية يف اخلطاب الديين املعاصر، وراح أصـحاب هـذا                

: لحوا على تسميته  االجتاه يتبنون لونا جديدا يرونه من دالالت القرآن على النبوة، هو ما اصط            
، الغرض منه دفع مة مصادمة الـدين الـصحيح للمكتـشفات العلميـة              "اإلعجاز العلمي "

التجريبية احلديثة اليت ولدت بعيدا عن الدين عند غري املسلمني؛ بل بيانُ أن كثريا مـن هـذه                  
 املصدر، لكنه   املكتشفات سبق اإلمياء إليه يف النصوص الدينية املوثقة، على وجه يثبت أا إهلية            

  . وجه خفي على السابقني، وجتلى بعد ظهور هذه املكتشفات واشتهارها مطابِقةً لتلك النصوص

وإمعانا من أصحاب هذا االجتاه يف حتقيق هذا الغرض الشريف، عمموا هذه املطابقـة              
القرآن، : لتشمل كل ما له صلة صحيحة وثيقة بالدين، فلم تقتصر على نصوص الوحي األول             

السنة النبوية، الصادرة مـن الـنيب       : ي هو بألفاظه ومعانيه من اهللا، بل مشلت الوحي الثاين         الذ
صلى اهللا عليه وسلم قوال أو فعال أو تقريرا، بل رمبا أحلق بذلك ما قد تكون نـسبته للـوحي                    
والدين حمل اجتهاد ونظر، كالشمائل واإلرشادات النبوية يف الطب والتغذية والرياضة وغريها            

، وهو هداية الناس لليت هي      )٢(شؤون احلياة التفصيلية اخلارجة عن موضوع النبوة األساس       من  
أقوم يف عقائدهم وعبادام وأخالقهم، وسياستهم مبا يوافق ذلك وحيقق مقاصده من األحكـام              
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التشريعية الكلية واجلزئية، بل رمبا أحلقوا بذلك أيضا بعض االجتهادات الفقهية الظنية، وتعبريا             
ليكون اجتاهـا   " اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية      "ن ذلك كله ظهر مصطلح      ع

جديدا يف إثبات أن القرآن الكرمي كالم اهللا حقا، وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسـول اهللا                  
صدقا، وأن دين اإلسالم بعقائده وأحكامه دين اهللا املَرضي، الصاحل لكل زمان ومكان، وتلـك    

عمرو احلق غاية نبيلة، وقصد عظيم يشكر أصحاب هذا االجتاه علـى التفـاين يف بلوغـه،                 ل
والصدق يف السعي إليه، واحلماسة يف احلرص عليه، غري أين بعد رصد هذا االجتاه، والتأمل يف                
نتاجه من مناذج اإلعجاز العلمي يف نصوص القرآن والسنة، حلظت خلال منهجيا أحسبه لـيس               

يكاد يسلم منه شاهد من شواهد هذا اإلعجاز املدعى، وأخشى أن يفوت على هؤالء              باهلين، ال   
احلريصني املتحمسني قصدهم، بلْه أن يقلب األمر عليهم إىل الضد، فتعود الدالئل شـبهات،              
واالكتشافات انكسافات، واليقينيات ظنيات، ويرتد اإلعجاز عجزا، واإلجناز أزا، فرأيت مـن            

عرض ما عندي يف هذه القضية، لعلي أظفر مبن حيل هذه العقَد اليت أراها خملـة                النصيحة أن أ  
بعامة ما قُدم إىل اآلن من مناذج اإلعجاز العلمي، أو أن تكون لفتة من ناصح يرجو أن يكـون                   
أمينا، ال خيفى عليه ما أخذته هذه املسألة من أبعاد علمية ووجدانية ودعوية وإعالميـة، ومـا                 

وخ عميق لدى شرائح واسعة من أهل العلم والفضل على اختالف ختصصام،            اكتسبته من رس  
وما حتظى به من دعم وتنب من كثري من اهليئات العلمية واجلهات الدعوية، حىت صارت املنازعة                
يف صحتها واملناقشة حول جدواها وأمهيتها لدى بعض أنصارها ضربا من االعتـراض علـى               

مكابرة الضروريات،  بله تقليال من شأن القرآن والسنة والعياذ          الثوابت القطعيات، ونوعا من     
  .باهللا

  :وقد رأيت تصنيف حبثي بعد هذه املقدمة على النحو التايل

 .قواعد يف منهج االستدالل بالقرآن على النبوة:  املبحث األول-

  .خالصة مواقف العلماء من التفسري العلمي للقرآن الكرمي:  املبحث الثاين-

 .منهج االستالل باملكتشفات العلمية على الربوبية: حث الثالث املب-
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 .منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة:  املبحث الرابع-

  . اخلامتة والتوصيات-

وبعد فهذا جهد املقل، فإن أصبت فمن اهللا وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان،              
  .ادومن اهللا وحده أستمد العون والتوفيق والسد

  املبحث األول
  قواعد يف منهج االستدالل بالقرآن على النبوة

  ].مطالب العقيدة الكربى ال تكون أدلتها إال يقينية  [ -أوال

املطالب العقدية الكربى ال جيوز االستدالل عليها بوجوه هزيلة أو حمتملة أو غامضة أو              
 الظنون والريب، كما قـال      معقدة أو مشكوك فيها، وذلك أا مطالب يقينية ال حتتمل دخول          

، فاشـترط لـصدق    ]١٥احلجرات[}إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا        {:تعاىل
اإلميان انتفاء االرتياب، وما كان هذا شأنه مل جيز أن يتطرق إليه بأدلة مظنونة حمتملة إال علـى                  

ة األدلة القطعيـة، أو خالفَتهـا يف        سبيل الوعظ واالعتبار، ال على سبيل تأسيس اليقني ومزامح        
إن نظـن إال ظنـا ومـا حنـن          {:وظيفة إثبات العقائد، وإال صار احلال كحـال مـن قـال           

،  وقد وصف اهللا تعاىل دالئل النبوة على اخلصوص بأا آيات بينات،             ]٣٢اجلاثية[}مبستيقنني
، ]٢٥احلديد[}اتلقد أرسلنا رسلنا بالبين   {:أي عالمات واضحات ظاهرات، كما قال سبحانه      

بل هـو آيـات بينـات يف صـدور الـذين أوتـوا              {:ووصف كتابه بأنه آيات بينات فقال     
  ]. ٤٩العنكبوت[}العلم

  ].حجج األنبياء يف إثبات العقائد بالغة  [ -ثانيا

احلجج اليت جاء ا األنبياء إلثبات العقائد كافية وافية شافية للموافق واملخـالف، وال              
اليوم {:قينيتها إىل أمور أخرى مل يبينها األنبياء تكون مقدمات هلا، قال تعاىل           تفتقر يف قطعيتها وي   

، وإكمال الدين يف دالئله كإكمالـه يف        ]٣املائدة[}أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت     
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أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلـك لرمحـة              {:مسائله، وقال سبحانه  
، فهو كاف على ما فهمه األولون إبان تالوته علـيهم،           ]٥١العنكبوت[}وذكرى لقوم يؤمنون  

  . ومن مل يكتف بذلك القدر أو زعم أنه مل يعد جمديا فحري به فوات الوعد الكرمي يف آخر اآلية

 قد أحاطوا مبجموعهم مبقاصد ما      -عليه الصالة والسالم  –الذين خاطبهم النيب     [ -ثالثا
  ].أنزل عليهم 

 قـد أحـاطوا     - عليه الصالة والـسالم    –يهم القرآن وخاطبهم النيب     الذين أنزل عل  
 تعاىل  –مبجموعهم علما مبعناه، وفهموا مراده، ومل يفتهم منه شيء، كما يدل عليه مفهوم قوله               

أكـذبتم  {:، وقولـه  ]٣٩يونس[}بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله        {: عن الكفار  –
وال نعين بذلك أن املخاطبني بنصوص القرآن والسنة        . )٣(]٨٤النمل[}بآيايت ومل حتيطوا ا علما    

كانوا يعرفون صحة مجيع ما أخربهم به يف األمر نفسه من طريق آخر غري خرب الرسول، بـل                  
  : إن ما ذكره هلم على نوعني: نقول

أمور يعرفون صحتها حسا وعقال كما يعرفون معناها، وإمنا خياطبهم ا لينبههم            : األول
ى لوازمها، فهي مقدمات ودالئل توصل إىل مطالب أخرى، وذلـك كاالحتجـاج علـى               عل

املشركني بدالئل الربوبية يف اخللق والتدبري اليت يعرفوا متاما ويقرون ا، على بطالن عبادم              
فهمهم : لغري اهللا تعاىل، وبطالن قوهلم باستحالة البعث لألجساد، فهذا النوع اجتمع فيه أمران            

املعىن املراد، وعلمهم السابق بصدقه حسا وعقال، وبذلك ساغ االحتجاج به عليهمالتام  .  

أمور يفهمون معناها مبقتضى لغتهم، لكنهم ال يعرفون صـدقها حـسا، وقـد              : الثاين
يستبعدوا عقال أو يظنون استحالتها، واملؤمن يصدقها مبقتضى خربه ال غري، فهـذه مطالـب               

ئل النبوة، وال تنقلب إىل دالئل إال إذا ثبتت مبصدر آخـر صـحيح              يستدل عليها إمجاال بدال   
  .موافق للنبوة، أو وقعت وفق ما أخرب كما سيأيت

صحة املدلول املعني ال تعين صحة الدليل املعني كما أن بطالن الدليل املعني ال               [ -رابعا
  ]. )٤(يلزم منه بطالن املدلول املعني
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ألدلة وجتويز نظمها كونُ املطلوب إثباته منها حقا ثابتا         وهذا يعين أنه ال يكفي يف تزكية ا       

بأدلة أخرى؛ فإن االستدالل قول على اهللا تعاىل، سواء باألدلة السمعية أو العقلية، وال جيـوز                
القول على اهللا بال علم بأي حال، كما أن نقد دليل ما وتضعيفه ال يلزم منـه تعـدي النقـد                     

  .ا الدليل ما دام ثابتا بأدلة أخرىوالتضعيف إىل املطلوب إثباته ذ

حصول األثر احلسن ال يلزم منه صحة الوسيلة، كما أن تزييـف الوسـيلة               [ -خامسا
  ]. ونقدها ال يلزم منه إزالة األثر احلسن 

، )٥(فإذا أسلم مثال فئام من الناس بسبب دليل معني كاإلعجاز العلمي يف آية أو حديث              
هذا الدليل واستقامته وسالمة منهجه، نظري عدم قبولنا من         مل جيز أن يستدل بذلك على صحة        

بتوبة كثري من   ) نكذب له ال عليه   (وضاعي األحاديث والقصص فيما لو استدلوا على منهجهم         
الناس على أيديهم وإقباهلم على الطاعات وإقالعهم عن املعاصي، ولو جاز هـذا االسـتدالل               

ة املعينة رد افتتان بعض الناس وردم بـسببها كمـا           بالنتائج واآلثار للزم منه بطالن املسأل     
حصل مع حادثة اإلسراء، وهكذا فإن نقدنا اإلعجاز العلمي منهجا وتطبيقا ال يلزم منه دعـوة              

  .من أسلم بسببه إىل إعادة النظر يف إسالمه ومعاودة حاله األوىل

علمي االسـتداليل وطريقـة     مواءمة القرآن العلم التجرييب متحققة باملنهج ال      : [ سادسا
  ]. التفكري النقدي اليت يقررها القرآن 

ويشهد على ذلك انسجام القضايا الكلية الكربى يف القرآن مع معطيات املنهج العلمي             
، فال ضرورة إذاً لتتبع جزئيات احلقائق العلمية وأفرادها وربطها باإلشارات القرآنية            )٦(املعاصر

  .   إلثبات هذا التواؤم

كل ماهو دال على النبوة املعينة فهو دال على الربوبيـة بطريـق األوىل، وال               : [ عاساب
  ]. عكس

فال يلزم من إثبات الربوبية إثبات النبوة والرسالة املعينة؛ ألما أخص، ولذا مل يأت يف               
 القرآن االحتجاج بالربوبية على النبوة اخلامتة كما جاء االحتجاج ا على توحيد العبادة، وإن             
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  .كان اإلرسال عموما من مقتضيات الربوبية

  ]. الدور يف األدلة ممتنع : [ ثامنا

وهو أن تجعل نتيجة الدليل مقدمةً من مقدماته، وعليه ال يسوغ استعمال قاعـدة درء               
، فال  )٧(تعارض العقل والنقل يف مقام االستدالل على النبوة باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة            

دد وجوه التفسري احملتملة يف آية ما أن نرجح كون املراد تعيينا هـو الوجـه                يصح إذاً عند تع   
احملتمل للحقيقة العلمية دون املخالف هلا، أو أن جنزم بأنه مراد مع الوجه الذي أمهل اإلشـارة                 
إىل احلقيقة العلمية على سبيل التعدد واالشتراك اعتمادا على عصمة القرآن؛ إذ هي معىن كونه               

  .      اهللا، وهو ما يراد إثباته، وكذا القول يف السنةوحيا من 

  ].ما ال تقوم به احلجة ال يصلح لتقوية اليقني : [ تاسعا

ما ال تقوم به احلجة على املكذبني، فإنه ال يصلح لتقوية يقني املؤمنني، وذلك أن اتصاف                
 سـبيل االسـتئناس   الدليل بالصحة أمر ذايت، ال يتغري باختالف املخاطبني، وإذا ذكـر علـى     

واالعتبار كاإلسرائيليات وجب التنبيه على ذلك؛ لئال يغتر به مسلم فيحتج به على مكـذب               
  .فيفحم

  املبحث الثاني
  خالصة مواقف العلماء من التفسري العلمي للقرآن الكريم

استعمل مصطلح التفسري العلمي قدميا مبفهوم غريِ بعيد عما حنن بصدده هنا، فقد تكلم              
لسابقني كالغزايل والفخر الرازي على اشتمال القرآن على جمامع العلوم كلها، وجعلوا            بعض ا 

القرآن مبقتضى ذلك كتاب رموز وإشارات وأسرار وبواطن من وقف على حقائقها صار أقوى              
  . )٨(، وقد انتقد هذا االجتاه الشاطيب وغريه!وأكمل إميانا؟

يف العصور املتأخرة إال مرادا به الربط بني        إال أن التفسري العلمي للقرآن ال يكاد يذكر         
الدالالت القرآنية واملكتشفات العلمية، وذلك الربط هو مقدمة القول باإلعجـاز العلمـي،             

؛ وذلك أن الذي يفسر آية قرآنيـة كرميـة          )٩(فالتفسري واإلعجاز العلميان على هذا متالزمان     



 ٢٩٥     سعود العريفي     . د / منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية       

 
م بالقرآن حميط علما ذه احلقيقة قبل       حبقيقة علمية مل تعرف من قبل يرتب على ذلك أن املتكل          

أن تكتشف، وال يتصور أن يكون ذلك يف مقدور حممد وال من يف عصره وال من قبله، فثبـت            
  . أن مصدر القرآن هو اخلالق جل وعال، الذي أتاح لإلنسان فيما بعد أن يكتشف هذه احلقيقة

 واالعتبار هنا أمـر     –عتربين  وهلذا االرتباط كان من املهم الوقوف على آراء العلماء امل         
 حول هذا اللون احلادث من ألوان تفسري القرآن العظيم، وأرى يف ذلك عدة              -نسيب اجتهادي 
  :فوائد، منها

التنبيه إىل أن هذه املسألة مما يسوغ فيه االجتهاد وتداول الرأي، وأا ليست حمل إمجاع                -١
لكتابة فيهـا بـنفَس النقـد       من أهل العلم كما قد يتوهم من يستعظم اجلدل حوهلا وا          

والتمحيص، ويسحب عليها احلصانة واجلاللة املكفولة شرعا للقرآن العزيـز، وكـأن            
االعتراض عليها واملراجعة فيها اعتراض على صحة نقل القرآن، وتشكيك يف سـالمته        

 .من التحريف مثال

أن حتـسب يف  التنبيه إىل أن األكثرية الصامتة حيال هذه القضية من أهل العلم ال يصح     -٢
صف املؤيدين هلا كما قد تومهه كثرة حديثهم عنها يف املؤمترات والندوات واحملاضرات             
والفضائيات واالت واملواقع اإللكترونية وغريها من وسائل اإلعالم والتأثري، مع قلـة    

 .ما يذكر يف ضبطها ونقدها

والعقيدة خصوصا أوىل   التنبيه إىل أن أهل العلم الشرعي األصيل وعلوم القرآن واللغة            -٣
ذه القضية دراسة وتقريرا ونقدا ومتحيصا من غريهم، وأن ما قد يروج له من أن هذا                
اال إمنا هو للمتخصصني يف العلوم التجريبية من األطباء والفلكـيني واجليولـوجيني             

 ، أنه قلب للقضية، وإخالل باملنهج العلمي السليم يف الـتفكري          )١٠(والفيزيائيني وحنوهم 
واالستدالل، الذي يعطي أصحاب االختـصاص األولويـة يف التعـبري عـن جمـال               
اختصاصهم، وال إخالُ أحدا حيظى بثقافة شرعية جيدة يغيب عنه من أوىل الناس بتفسري              
كالم اهللا تعاىل، أما أصحاب التخصصات التجريبية فقصاراهم إن ساغ حتميل ظـواهر             
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كتشفة أن يبينوا هذه احلقائق باألدلة احلـسية        بعض اآليات شيئا من احلقائق العلمية امل      
التجريبية، وأا ليست جمرد فرضيات وختمينات، أما أن يتجاوزوا ذلك إىل تفسري النص             
القرآين جزما مبراد اهللا تعاىل من كالمه، فهذا ما ال يحتمل، بلـه االسـتدراك علـى                 

اء الوجه الـصحيح يف     السابقني قاطبة، وتشويق اجلمهور وإثارم وجذم بدعوى خف       
فهم معاين بعض اآليات على كل من سلف، والتشبع باكتشاف ما فام، ورمبا التنـدر               

 .ببعض وجوه التأويل يف التفاسري القدمية

وبعد، فقد تباينت مواقف العلماء الشرعيني بعد ظهور هذا النمط من التفسري جـراء              
جو معاد للدين منفلت منه، وحيـالَ مـا         ثورة املكتشفات العلمية اليت انفجرت يف الغرب يف         

أوحت به هذه احلال إىل كثري من أبناء املسلمني من أن دينهم هو سبب ختلفهم كما هو احلـال     
يف الغرب مل يكن مستغربا جدا أن ينتدب طائفة من علماء الدين إلبطال هذا اإلحياء املزيـف،                 

 اإلهلي، ويف سبيل إثبات ذلك تكلمـوا        والتأكيد على أن اإلسالم دين العلم التجرييب، وحمضنه       
يف التفسري العلمي للقرآن، وأن كثريا من املكتشفات العلمية احلديثة مضمنة يف النص الـديين               
األول، فعالم الفصام بني الدين والعلم، وهكذا ظهر املوقف األول من علماء الشريعة من هذا               

النمط من التفسري، وما لبث أن قابلتهم       التفسري، وهو موقف املؤيدين بإطالق، املتحمسني هلذا        
طائفة أخرى، رأت أن مقالتهم بدع من القول، وتقويل للقرآن ما مل يقل فيه، ولَـي ألعنـاق                  

  .النصوص، وافتيات على دالالت اللغة اليت نزل ا القرآن

، )١١(عبدالعظيم الزرقـاين  : ومن أشهر أصحاب املوقف األول على تفاوت يف احلماسة        
، مجال الـدين القـامسي،      )١٣(، حممد اإلسكندراين، عبدالرمحن الكواكيب    )١٢(جوهريطنطاوي  

  .)١٤(عبداحلميد بن باديس، حممد متويل الشعراوي

وميكن أن نلخص أدلة هذا الفريق سوى ما ذكرنا من حرصهم على إثبات اإلخاء بـني                
  :الدين والعلم التجرييب فيما يلي

  .خلوقات والظواهر الكونية عناية القرآن الفائقة بذكر أنواع امل -١
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 . أن القرآن أشار إىل كثري من املخترعات احلديثة إما تصرحيا أو تلميحا -٢

 أن هذا طريق ملعرفة إعجاز القرآن، حبسب ما يناسب هـذا الزمـان؛ خـصوصا وأن                 -٣
 !.اإلعجاز البياين التقليدي مل يعد مستوعبا من أكثر املسلمني، فكيف بالكافرين األعجمني؟

  .  ذا النوع اجلديد من التفسري إفحاما للملحدين املُدلّني بالعلوم الطبيعية أن يف ه -٤

حممود شلتوت، أمني اخلويل، حممد حسني الـذهيب،        : ومن أشهر أصحاب املوقف الثاين    
حممد عزة دروزة، عباس العقاد، عائشة عبدالرمحن، حممد كامل حسني، شوقي ضيف، صبحي             

  .)١٥(، أمحد حممد مجال، سيد قطب الصاحل

  :وخالصة مآخذهم على التفسري العلمي ما يلي

أن القرآن مل ينـزل لشرح العلوم التجريبية، وإمنا هو كتاب هداية يف العلـوم اإلهليـة،                 -١
 .فسياق اآليات اليت تتحدث عن املخلوقات غرضه غري ما يقرره أصحاب التفسري العلمي

ظه ما ال حتتمل، إال مـن جهـة         أن يف هذا اللون من التفسري حتميال لسياق القرآن وألفا          -٢
التأويل املتكلف الذي ال تسيغه اللغة يف الكالم الفصيح البليغ، فكيف مبعجز الفـصحاء              

 !.والبلغاء؟

أن احلقائق العلمية احململة آليات القرآن إمنا حكم بقطعيتها يف ضوء معطيات قابلة للتطور               -٣
، ووسائلِ اسـتقراء وتأمـل      والتبدل حبسب ما يستجد من وسائل إدراك معينة للحواس        

ومقارنة معينة للقياس، فجزم العلماء التجريبني ذه احلقائق ال ينبغي أن ينظر إليه على أنه               
يقينيات من جنس ما يعرفه علماء العقائد، ويعتمدون فيه على أوليات فطرية وبـدهيات              

 .)١٦(عقلية

مكتـشفات، بـل معلومـات      أن كثريا من املكتشفات العلمية املزعومة يف حقيقتها غري           -٤
معروفة قدميا لألطباء والفالسفة واملعتنني بالعلوم الطبيعية، وإمنا زادها املستكشفون دقـة            
وحتديدا وتأكيدا وبرهنة مبا فُتح عليهم من اآلالت املعينة للحواس املدركـة، ووسـائل              

 بـأن  التواصل الذي يتيح االطالع على ما أدركه اآلخرون واكتشفوه، لكن جرى الوهم      
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 .)١٧(كل ما عند الغرب مكتشف بسبب التقصري يف االطالع على جهود السابقني

أن ما يذكره املنتصرون للتفسري العلمي من مربرات ومصاحل ودواعي وإعجاز يتحقـق              -٥
وهو أن القرآن العزيز على كثرة ما فيه من ذكر الظـواهر            : باملقام السليب يف هذا الباب    

لى أنه ظهر يف مرحلة زمنية مليئة باخلرافات واألسـاطري          الكونية وأنواع املخلوقات، وع   
املصادمة للعقل والعلم، مع ذلك كله مل تنهض واحدة من احلقائق العلمية املكتشفة حديثا              

 .على كثرا للقدح يف شيء مما صرح به القرآن أو أشار إليه

ملعاين املـدعاة يف    أن العرب الذين خوطبوا جبميع ما يف القرآن منذ نزوله مل يفهموا تلك ا              -٦
التفسري العلمي، وإال لزم أن تظهر هذه املكتشفات على أيديهم منذ فهموها من القرآن،              
وإذا كانت البالغة هي مطابقة الكالم ملقتضى احلال مل جيز أن تكون هذه املعاين مرادة من                

ذا الزمان،  اآليات حني أنزلت، وإذا مل تكن مرادة آنذاك، فما الدليل على أا مرادة يف ه              
 .)١٨(هذا على فرض احتمال القرآن هلا

أنه يلزم من التفسري العلمي القول بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد فاته بعـض معـاين                   -٧
القرآن، أو أنه علمها ومل يعلمها أمته، كما يلزم جتهيل السلف ببعض معاين القرآن، وأن               

 .احلق قد خيرج عن جمموعهم

لتجرييب للقرآن إمنا هو اهلزمية النفسية أمام فتوحـات العلـم           أن دافع التفسري العلمي ا     -٨
، وغياب االستعالء باإلميان واليقني من واقع األمة، ورمبا أشار إىل ثقة مهزوزة             )١٩(احلديث

  .                      لدى املعتنني به مبا حتظى به العقائد اإلسالمية من دالئل تقليدية

، أبدى بعض العلماء حتفظهم وقلقهم من الغلـو يف          وبسبب هذه االعتراضات اجلذرية   
هذا النوع من التفسري واإلفراط يف تطبيقاته واالنسياق خلفه محاساً وعاطفةً بعيدا عن املنـهج               

حممـد فريـد    : العلمي، رغم قبوهلم مبدأ الربط بني القرآن واملكتشفات العلمية، ومن هؤالء          
  . )٢٠(وجدي، حممد عبداهللا دراز
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مـا  {يقـصد -فأنت ترى أن املفسرين مل يفهموا من هذه اآلية        :(ل وجدي ويف ذلك يقو  

 ما يريد أن يفهمه الناس اليوم من أن القرآن حيوي           -]٣٨األنعام  [}فرطنا يف الكتاب من شيء    
كل شيء لفظا ومعىن، وكلَّ ما يكتشف من العلم يف سائر الوجود إىل يـوم القيامـة إشـارة                   

ورود املكتشفات اجلديدة يف الكتاب أجوبة يـصرفون        وعبارة، لذلك يتكلف املسؤولون عن      
  .)٢١()فيها بعض اآليات عن معانيها لتنطبق على ما يسألون عنه، مما ال عالقة هلا به البتة

ولكن احلماس دفع بعض املفسرين احملْدثني إىل املبالغة يف استخدام هـذه            :(ويقول دراز 
ا على اإلميان ذاته؛ ألا إما أن تقلل مـن          الطريقة التوفيقية لصاحل القرآن، حبيث أصبحت خطر      

االعتماد على معىن النص باستنطاقه ما ال حتتمله ألفاظه ومجله، وإما أن تعول أكثر مما جيب على                 
آراء العلماء وحىت على افتراضام املتناقضة أو اليت يصعب التحقق من صـحتها، وبعـد أن                

ضيات اإلميان اليت ال غىن عنها أن نـضاهي         نستبعد هذه املبالغات عن البحث، نرى أن من مقت        
  . )٢٢()احلقائق الفورية اليت جندها يف القرآن مع نتائج العلماء املنهجية البطيئة

 شروطا وضوابط للتفسري العلمي رأوها دارئة للمفاسد اليت         )٢٣(وقد ذكر بعض الباحثني   
  :ذكرها املعترضون يتلخص أمهها يف ثالثة أمور

  .قطعية ال تقبل الشك أو التغريكون احلقائق العلمية  -١

 .كون السياق حمتمال للمعىن اجلديد بوجه إمجايل، بدون تكلف -٢

 .عدم حصر داللة اآلية يف املعىن اجلديد؛ لئال يفضي إىل جتهيل السلف -٣

ومع أن هذه الشروط حماولة مشكورة لضبط التفسري العلمي وسد الذريعة إىل القـول              
ظري غري جمدية؛ ألا نسبية ترجع إىل تقديرٍ متفاوت، ولن جتـد            على اهللا بال علم، إال أا يف ن       

متكلما يف اإلعجاز العلمي ومؤلفا فيه إال وهو يدعي االلتزام بالـشروط والـضوابط، وأـا                
منطبقة على مكتشفه، بل يذم املبالغة والغلو والتكلف، والتأويل املتعسف ويلّ أعناق النصوص             

 املفرطني يف االلتزام بضوابط اإلعجاز العلمي أم انساقوا فيما          لتوافق املكتشفات، وينعى على   
، مث تفاجأ بالنماذج اليت يذكرها خملة بعامة الشروط أو جلها،           )٢٤(يشبه التأويل الباطين املذموم   
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رأيي أن اكتشايف يقيين، وأن السياق حيتمله دون تكلف، وأن          : فإذا نوقش وروجع يف ذلك قال     
  . )٢٥("القرآن محالٌ ذو وجوه"أنا فهمت صوابا، والسلف فهموا صوابا، و

كما أن يف كل من هذه الشروط عقدة ستتبني للقارئ إن شاء اهللا تعـاىل مـع ايـة                   
 . البحث، وسأذكر يف آخره الشروط اليت أراها جمدية

وبعد، فليس من قصدي هنا استيعاب آراء كل من تكلم يف هـذه القـضية وعـرض                 
 يسعه هذا البحث املختصر، وإمنا قصدت التأكيد على أن قضية           نصوصهم، فإن هذا يطول وال    

التفسري العلمي للقرآن اليت هي مقدمة القول باإلعجاز قد جرى فيها هذا اخلالف احملتدم، فال               
نكري على من استدرك على املتوسعني فيها ما يراه خلال منهجيا أو تطبيقيا، على أن املتأمـل يف                  

وما تناوله من النقد املنهجي للطرق املتبعـة يف تقريـر داللـة             هذا البحث بتجرد وإنصاف،     
اإلعجاز العلمي على الربوبية والنبوة لن خيفى عليه إن شاء اهللا تعاىل املوقف الـصحيح مـن                 

  .التفسري العلمي، واهللا املوفق

  املبحث الثالث
  منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على الربوبية

باملكتشفات العلمية على الربوبية بأن باا العلـم املـرتبط          قد يعترض على االستدالل     
  :بالنبوة، فكان حقها احلصر يف إثبات النبوة، وجوابا على هذا االعتراض أنبه إىل ما يلي

أن عامة اآليات املستشهد ا يف اإلعجاز العلمي إمنا سيقت إلثبات الربوبية ال إلثبـات                -١
تدبريات اإلهلية يف الكون باعتبارها آيات تدل على        النبوة؛ حيث تنبه على املخلوقات وال     

 .اخلالق املدبر، املستحق للعبادة وحده، القادر على بعث األموات من القبور

أن أنصار اإلعجاز العلمي خلطوا كثريا يف هذه القضية، فأوردوا اآليات املنبهـة علـى                -٢
علمية تزيد دون شك يف     الربوبية شارحني ما فيها من شواهد القدرة مبا لديهم من حقائق            

الوقوف على تفاصيل القدرة اإلهلية، مث جعلوا هذه الزيادة التفصيلية املـشمولة بداللـة              
اآليات من ناحية التنبيه العام على القدرة واحلكمة وغريها من معاين الربوبية ال من ناحية               
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 اإلعجـاز   ، وجعلوهـا مـن    )٢٦(جعلوها مرادا مباشرا من اآلية    =الداللة اللفظية املباشرة  

الناهض بإثبات النبوة، وتأثر كثري من املتابعني هلذا املشهد بنفحات برد الـيقني، وجـو               
اجلاللة اإلهلية،  الذي يضفيه التأمل يف شواهد الربوبية، وظنوا أن ذلك يـصدق علـى                
اإلعجاز العلمي يف اآلية بالدرجة نفسها، وغفلوا عن الفارق بني املطلبني، ومل يستحضروا             

ز بني مناط الداللتني، ومل يتنبهوا إىل أن داللة هذه املعلومات التفصيلية املكتشفة يف              التماي
بعض املخلوقات على الربوبية جارية على كل حال، ولو كانت مبعزل عن النص القرآين،              
وأن النص إمنا نبه على مبتدأ هذه الداللة خصوصا دون تفصيالا املكتشفة، وهو القـدر               

ا املخاطبون إبان التنـزيل، وانتفع به من هداه اهللا منهم يف باب التوحيد،             الذي فهمه متام  
وبعد، فأحسب أن هذا اخللط قد يفسر عجيج اجلمهور أحيانا بالتكبري والتـسبيح عنـد          
ذكر بعض النماذج اإلعجازية املتكلفة تكلفا ظاهرا، رغم كون كثري من احلـضور مـن               

 .املتخصصني الشرعيني

ملكتشفات العلمية على الربوبية مع استقامته وموافقته الشرع قد يعتوره          أن االستدالل با   -٣
خلل من جهة مثرته، حني يظن أا هي اإلميان املطلوب للفالح عند اهللا، وإمنا هي جمـرد                 
معرفة تزيد يف قيام احلجة على اإلنسان، وال تنفعه عند اهللا ما مل يلتزم مبقتضاها من عبادة                 

ا سواه، أو حني يظن أن هذه املعرفة التفصيلية شـرط يف حتـصيل              اهللا وحده والرباءة مم   
اإلميان أو تكميله، مع أا دون شك غري حمصلة ألهل القرون املفـضلة املـشهود هلـم                 

 .باخلريية على من بعدهم

إذا تبني هذا فإن املنهج الصحيح يف االستدالل باملكتشفات العلمية على الربوبيـة أن              
 يف القرآن من داللة املخلوقات على اخلالق، فهي تدل على وجود اخلالق             يسن ا سنة ما ذكر    

وقدرته وعلمه وحكمته ورمحته وسائر كماالته داللةَ األثر على املؤثر، والصنعة على الـصانع،              
مبا فيها من أمارات احلدوث وشواهد اإلرادة املخصصة، والزيادةُ اليت فيها على مـا ذكـر يف                 

  :القرآن من وجهني
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يادة األنواع، فكم اكتشف الناس وال زالوا يكتشفون من أنواع احليوانات والنباتـات             ز -١
واملخلوقات العلوية والسفلية وأحواهلا وأوصافها ومقاديرها ما مل يسمه القرآن ومل يـشر             

 .إليه إال إمجاال ضمن ذكر اخللق أو بعض أجناسهم بالعموم

رآن ومل ينص على هذا التفصيل، مثـال        زيادة التفصيل العلمي الدقيق مبخلوق ذكره الق       -٢
، ]٦٨النحل  [اآلية  }..وأوحى ربك إىل النحل     {:ذلك النحل، أشارت إليه اآلية الكرمية     

 أن النحلة جتعل خليتها سداسية الشكل ألن زوايـا الربـاعي   )٢٧(وقد ذكر بعض العلماء 
ـ              ا جتمـع   ضيقة ال تستطيع النحلة الوصول إليها، والدائري يبقي فراغـات بـني اخلالي

األوساخ، فهدى اهللا هذا املخلوق الضعيف إىل هذه احلكمة اهلندسية البديعة، وهذا دون             
شك يدخل يف عموم مفهوم اآلية، وهو مستقيم متاما يف تأدية غرضها يف الداللـة علـى                 
الربوبية، دون أن يدعي مدعٍ ويزعم زاعم أن هذا التفصيل مراد مباشر لآلية، وأا تدل               

 من جهة أن حممدا مل يتعاط دراسة النحل وتربيتها، وال اهلندسـة وزواياهـا               على النبوة 
، وهذا هو منهج اإلعجازيني بعينه؛      !وأضالعها، فمن الذي علّمه هذا إال العليم احلكيم؟       

 . فهذا ما ال يسع قبوله وال تسويغه، وقد مضت مربرات ذلك

  املبحث الرابع
  النبوةمنهج االستدالل باملكتشفات العلمية على 

سبقت اإلشارة إىل أن االستدالل باملكتشفات العلمية على النبـوة هـو مـا جـرى                
االصطالح مؤخرا على تسميته باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ومع أنـه ال مـشاحة يف                
االصطالح كما يقال فإين أوثر التعبري الذي اسـتعملته يف العنـوان؛ ألن اإلعجـاز مقـرون                 

، فيعجز اخلصم   )٢٨(تحدي حيدو خصمه ملعارضته واإلتيان مبثل ما أتى به        بالتحدي، وذلك أن امل   
عن ذلك، فيسمى هذا الظفر إعجازا، وذلك ما ال أراه مطابقا لداللة ما يف القرآن من أنبـاء                  
الغيب املستقبلة، ومنها ما يدعى من اإلشارات إىل املكتشفات العلمية املسماة اإلعجاز العلمي؛             

ري وارد فيها بل غري سائغ؛ فإن التحدي إمنا يكون على داللة نـاجزة ال               وذلك أن التحدي غ   
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موعودة، وإذا كانت موعودة فال بد أن تكون قريبة األمد، ال أن تكون بعد هـالك أطـراف                  

حتدي أيب بكـرٍ    : التحدي البياين، ومثال املوعودة قريبة األمد     : التحدي بعهود، ومثال الناجزة   
غلبت الروم يف أدىن األرض وهم مـن بعـد      {: بقوله تعاىل  )٢٩(ركنيالصديق رضي اهللا عنه املش    

ال تقـوم الـساعة     "، ومثال بعيدة األمد حديث      ]٤-٢الروم  [}غلبهم سيغلبون يف بضع سنني    
، فمثـل   )٣١( وحديث الذباب  )٣٠("حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى         

 نبوة، ال من دالئل النبوة، وإمنا تنـضم إىل          هذه ال جيري التحدي ا؛ إذ هي حني التحدث ا         
الدالئل بعد وقوعها مطابِقة للخرب السابق، فكيف يتحدى ا؟، وما يذكر من داللة املكتشفات              

  !.العلمية على النبوة هو من هذا الباب، فكيف يسمى إعجازا وليس مثة حتد؟

ه احلقـائق العلميـة     أما إن كان التحدي واإلعجاز جاريا يف جمرد الوصـول إىل هـذ            
ومعارضة القرآن ا على طريقة التحدي البياين لفصحاء العرب قدميا، فلن يعجز املكتـشفون              

ها حنن قد وصلنا إليها من غري طريق النبوة، بل جبهد سواعدنا وذكاء             : عن أن يقولوا عند ذاك    
أوىل بالفلَج والظفـر    عقولنا، ومل نعجز عن ذلك، وحسبنا أن النبوة تأيدت مبوافقتها لنا، فنحن             

  .فما هو اجلواب حينئذ؟. عند التحدي

لذا ينبغي التنبه إىل أن مفهوم الداللة أوسع وأعم من مفهوم التحدي، فما كل دليـل                
متحدى به، وال يلزم من داللة شيء على النبوة أن يكون معجزا، بل يكفي أن يكون مالزمـا                  

  .ملدلوله، سواء كان معجزا أو غري معجز

ز على مستعملي هذا املصطلح تركه فليقصروا استعماله على ما يوافق مفهومـه             فإن ع 
اللغوي، أال وهو اجلانب السليب من القضية؛ من جهة أن التحدي قائم فيه بأن يأيت املكـذبون                 
للنبوة بتناقض بني القرآن واملكتشفات العلمية، ويف هذا ما فيه من انفتاح مهلـة التحـدي،                

  . يدة مع مرور الزمن، وذلك ما جيعل احلكم النهائي بالعجز معلقاوكون املكتشفات متزا

، وألجله أعرضت يف عنوان البحـث عـن         )٣٢("اإلعجاز العلمي "هذا يف نقد مصطلح     
ذكر هذا املصطلح رغم شيوعه، أما يف منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على صدق النبوة              
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 األوىل معرفة معناه، والثانية معرفة صدق هذا املعىن         :فينبغي التنبه إىل أن العلم باخلرب له حاالن       
 .وأنه حق ثابت يف األمر نفسه بطريق صحيح من طرق االستدالل

  .وغري خاف أن اُألوىل مردها إىل لغة املخرب، والثانية إىل دليل خارجي

  : مث ينبغي عند التثبت من صحة املعىن التفريق بني أمرين

ستقل على صحة ما كانوا يعرفون مبقتضى اللغة معناه         وقوف الناس من طريق م    : األول
من نصوص الكتاب والسنة، كحديث غمس الذباب، إذا ثبت مضمونه بطريق علمية مل تكـن               
موجودة يف عصر النبوة وال قريبا منها، فهو بال شك من دالئل صدق النبوة، وهو من بـاب                  

حلجاز، وشهادةُ اخلرباء فيه من جـنس       اإلخبار باملغيبات، كاإلخبار بالنار اليت خترج من أرض ا        
 ملا عندهم من احلق، وإىل      - صلى اهللا عليه وسلم      –شهادة أهل الكتاب مبوافقة ما جاء به النيب         

فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب           {:- تعاىل   –ذلك اإلشارة بقوله    
  ].٩٤يونس [}من قبلك

مة منهجه، لكن تبقى تطبيقاته موضع حبث مـن جهـة           فهذا وحنوه مما ال ننازع يف سال      
ثبوت االكتشاف العلمي، وعدم تطرق الشك إليه واحتمال االختالف يف نتائجه ومـسلماته،             
واالستيقان من كونه اكتشافا حديثا ميتنع الوصول إليه يف عصر النبوة أو قريبا منـها، كـأن                 

 مـن   )٣٣(د عليه االعتراض املذكور سابقا    يتوقف على اآلالت املقربة أو املكربة مثال، وقد أور        
كون احلقائق العلمية املكتشفة إمنا يجزم بقطعيتها يف ضوء معطيات املدركات احلسية املتاحـة،              
وأن التقدم اهلائل الطارئ على وسائل اإلدراك، املعينة للحواس يف إدراك ما مل يكن خيطر ببـال          

 الطارئ على وسائل اإلحـصاء واحلـساب        أا ستدركه بعدا أو ضآلة، وكذا التقدم األهول       
واالستقراء املعينة للعقل يف أقيسته وأحكامه، واجلمع بني املتفرقات، والتفريق بني املختلفـات،             
والوقوف املتجدد على علل الظواهر وخواص األشياء، أن ذلك كله يـستوجب أال جنـزم يف                

  .ن التقدم والتطورنظرية علمية حبقيقة ائية؛ لالحتمال شبه املؤكد للمزيد م

وألنصار اإلعجاز العلمي أن جييبوا بأن هذا االحتمال إمنا يرد يف بعـض األحـوال أو                
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لكن هب أن بعض احلقائق العلمية اكتسبت القطعية النهائية فهل بالضرورة أن            . غالبها ال كلها  

 اإلعجاز مندرج يف هذا النوع، وإذا ثبت ذلك فهل هو كـاف يف تثبيـت                ما يدعى من أمثلة   
  .دعوى اإلعجاز؟ هذا ما سنسلط عليه الضوء الحقا

ما يزعمه القائلون باإلعجاز العلمي من داللة بعض اآليـات واألحاديـث     : األمر الثاين 
ك فـوات   على مكتشفات مل تكن معلومة من قبل مطلقا، ال صحة وال معىن، ويرتبون على ذل              

املعىن الصحيح لآليات وخفاءه على السابقني من أهل اللغة ومعاصري التنـزيل املخاطبني به،             
فهذا الذي ننازع فيه، ونرى يف االستدالل به على النبوة خلال منهجيا، يضعف موقف احملـتج                
به، من جهة أنه كيف تكون تلك اآليات دالة على مكتشفات مل تكن متصورة معلومة املعـىن                 

  . املرة، دون أن تفهمها أَوىل الناس بفهم اللغة؟ب

وغاية ما ميكن التمسك به هنا إلاض داللتها القول باالحتمال اللغوي، وهنا يـدخل              
، " االسـتدالل  -أو ضعف -إذا دخل االحتمال سقط   "اخللل والضعف املشار إليه سابقا بقاعدة       

 أن تكون متضادة أو متنوعة، فإن كانـت         وهي منطبقة هنا؛ وذلك أن املعاين احملتملة لآلية إما        
متضادة مل جيز أن يكون الصواب خارجا عما فهمه السلف من احتماالت؛ وإال لزم جتهيلـهم                
وخروج احلق عن جمموعهم، بل يلزم أن يكون املعىن الصحيح قد خفي على النيب صـلى اهللا                 

 الذكر لتبني للناس مـا نـزل        وأنزلنا إليك {:، واهللا تعاىل يقول   !عليه وسلم، أو علمه فلم يبينه     
، أما إن كانت املعاين احملتملة متنوعة، مبعىن أن السياق حيتمل الداللة عليها             ]٤٤النحل  [}إليهم

مجيعا دون مشاحة، فهنا يلزم املستدل باآلية على معىن خمصوصٍ أن يثبت بقرينة خارجية أو من                
االحتمال شيء، وقصد معـىن خمـصوصٍ       السياق أن هذا املعىن مراد بعينه للمتكلم؛ فإن جمرد          

  .بعينه شيٌء آخر، ودالئل النبوة ال يكفي فيها جمرد االحتمال

وهكذا يقال ملن متسك بالعموم يف معىن اآلية؛ فإن داللته على أفراد املعىن احتمالية، وال               
لـة علـى    تكفي يف الداللة على النبوة إال يف املقام السليب كما سنبني، لكنها مستقيمة يف الدال              

  . الربوبية كما سبق
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إن العلماء اكتشفوا مؤخرا علم البصمات، وفيه       : فإذا قال مدعي اإلعجاز العلمي مثال     
أن كل إنسان خيتص يف باطن كفه خبطوط دقيقة ال توافق غريه، ورتبوا عليها إثبات اهلوية، وإن                 

بلـى قـادرين    {:ه تعاىل القرآن قد سبق يف اإلشارة إىل هذا قبل أربعة عشر قرنا، وذلك يف قول             
، فدل ذلك على أن القرآن كالم اهللا؛ إذ من أدرى حممدا         )٣٤( ]٤القيامة  [}على أن نسوي بنانه   

  .ومن يف عصره ذا االكتشاف احلديث؟

على هذا النحو العجيب الدال على عظمة اهللا تعاىل         ) البصمات(هب أن خلق    : قلنا له 
ن اهللا تعاىل أراد ا ما ذكرته من علم البـصمات           مشمول بعموم معىن اآلية، فما الدليل على أ       

، وهل هذا إال قول على اهللا بال علم، ورجم بالغيب؟ فكيف يجعل دلـيال               )٣٥(املكتشف بعينه؟ 
األحـزاب  [}اذكروا اهللا ذكرا كثريا   {:على النبوة؟، وهل هذا إال كمن استدل مثال بقوله تعاىل         

صـابكم مـن مـصيبة فبمـا كـسبت          ومـا أ  {:على وِرد مبتدع، أو بقولـه تعـاىل       ] ٤١
، !كانت عقوبات ملن أصابتهم   " تسونامي"على أن الزالزل والرباكني و    ] ٣٠الشورى  [}أيديكم

وكأا عقوبات االستئصال اإلهليةُ ملكذيب الرسل الوارد ذكرها يف القرآن، مع أا إمنا طالـت               
ن الكافرون، فهذا كله آفته     ، وسلم منها اجلبابرة الظاملو    !أبأس أهل األرض، وغالبهم مسلمون    

  . االستدالل بالعمومات على أمور خمصوصة دون دليل إضايف على التخصيص

فإن احتج القائلون باإلعجاز العلمي على محل القرآن على تلك املعاين املظنونة احلادثـة      
 املستجِدة، وأا قطعا مرادة من السياق القرآين، بأنه كالم عالم الغيوب، الذي أحـاط بكـل               

شيء علما، وتنـزه عن الغفلة والنسيان، فال بد من محل كالمه  على غاية ما حيتمله لغـة؛ إذ                   
الغفلة عن بعض حمتمالته منتفية هنا، فظاهر أن هذا مصادرة على املطلوب، وقلـب للقـضية،       
وحتويل للمستدل عليه إىل دليل، وذلك أن إثبات كون القرآن كالم اهللا مطلوب يستدل عليه               

  !.اإلعجاز، فكيف يكون من مقدمات إثبات اإلعجاز؟ب

كما حتملون بعض اآليات علـى      : كما أنه ميكن أن يستغل ذلك مكذب القرآن فيقول        
بعض املكتشفات بأدىن مالبسة تصديقا، فأنا على املنهج نفسه أفعل ذلك بأدىن مناقضة تكذيبا،              

النصوص اليت استـشكل العلمـاء      ومعلوم أنه لن يعوزه الوقوف على       . فما هو جوابه حينئذ؟   



 ٣٠٧     سعود العريفي     . د / منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية       

 
ظواهرها، واشتغلوا ببيان وجه موافقتها للحس والعقل، ورمبا تأولوا يف ذلك، كما فعلوا مـع               
نصوص إثبات العلو والرتول هللا تعاىل مع كروية األرض وسبب تعاقب الليل والنهار، وحديث              

ا ال تزال طالعـة      مع جرياا دون توقف وكو     )٣٦(سجود الشمس واسئذاا للطلوع كل يوم     
 مـع انكـشاف     )٣٧(غائبة يف كل حلظة، وهكذا األحاديث الواردة يف ردم يأجوج ومـأجوج           

جغرافية سطح األرض على التمام والكمال، وغري هذه النصوص كثري وكثري، بل إنه ميكن أن               
يتمسك يف هذا جبميع اآليات اليت اعتمد عليها بعض علماء الشريعة يف إنكار شيء من احلقائق                
العلمية املكتشفة، كحركة األرض ودوراا حول الشمس، فهل يقـال إن املعتمـدين علـى               

  .)٣٨(االحتمال يف اإلعجاز يفتحون ثغرة على املسلمني من حيث ال يشعرون؟

وهكذا ميكن أن يعترض بوجه إمجايل على اإلعجاز العلمي بأنه لو كان هذا من طـرق                
ن يصرح القرآن بأعظم احلقائق العلمية املكتشفة الكربى        داللة القرآن على النبوة لكان األوىل أ      

وأشهرها، ال أن يتجاوزها إىل ما هو أدق منها وأخفى على وجه حمتمل، أمـا االعتـذار عـن        
 فهو أوهى مـن نـسج       )٣٩(التصريح بذلك بأنه كان سيؤدي إىل ردة بعض من آمن أول األمر           

، )٤٠(واملعراج، وارتد من ارتد بـسببها     العنكبوت؛ إذ قد حدث هذا بالفعل يف حادثة اإلسراء          
 .       وهي لعمرو احلق أبلغ يف القدرة، وأكثر حتيريا للعقول، فكان درء مفسدة االفتتان ا أوىل

ومما تستتبعه آفة االحتمال هذه أنك ترى كثريا من األمثلة املذكورة علـى اإلعجـاز               
كالم العرب وأساليب ختاطبهم، فبينما     العلمي مع ما يكتنفها من التكلف الظاهر، هلا نظائر يف           

يدندن بعض املغرقني يف اإلعجاز العلمي حول كلمة يف آية، وحيملها من التهاويل مـا يكـرب                 
ويهلل له املتحمسون، إذا ا مستخدمة بالتركيب نفسه القرآين تقريبا أو قريبا منه يف الـشعر                

  :واملطراجلاهلي، ومن أمثلة ذلك قول عبيد بن األبرص يصف الربق 

  اصِــــتألأل يف مملّأة غص    أرقت لضوء برق يف نشاص           

  اصِــتثج املاء من خلل اخلصــحمٍ              لواقح دلّحٍ باملاء س            

  توحي األرض قطرا ذا افتحاصِ               سحابٍ ذات أسحم مكفهرٍ
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  ه نواصِــال دون مثعبحمي   تألّف فاستوى طبقا دكاكا             

  ر ذي بواصِــيمٍ أو كبح             كليلٍ مظلم احلجرات داج

  إذا ما انكلّ عن هلق هصاصِ    هــكأن تبسم األنواء في        

       فهذه األلفاظ واملعاين مبحتمالا وعموماا إذا طُبق عليها منهج اإلعجازيني مع اآليـات             
أمل {:، وقوله ]٢٢احلجر[}وأرسلنا الرياح لواقح  {:فسها كقوله تعاىل  اليت تذكر األلفاظ واملعاين ن    

يكـاد سـنا برقـه يـذهب     {:إىل قولـه }تر أن اهللا يزجي سحابا مث يؤلف بينه مث جيعله ركاما          
اإلعجاز العلمـي يف شـعر عبيـد بـن          : ، نتج عن ذلك   ] ٤٤ -٤٣النور   [)٤١(}باألبصار
 !.األبرص؟

 مشكلة على تطبيقات اإلعجاز العلمي، فهـي        وكما أن مسألة االحتمال والعموم هذه     
كذلك واردة على األدلة اإلمجالية اليت حيتج ا املنظرون هلذا االجتاه، فقـد اسـتدلوا بقولـه                 

سنريهم آياتنـا يف اآلفـاق ويف       {:،وقوله]٦٧األنعام  [}لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون    {:تعاىل
 اهللا تعاىل سـيظهر مـستقبال مـن         ، وحنوها من اآليات الدالة على أن      ]٥٣فصلت  [}أنفسهم

الدالئل والرباهني ما يتبني منه صدق وعد اهللا تعاىل بنصرة رسوله وإهالك املكذبني، وأن رسوله               
على احلق وأم على الباطل، ومع أن سياق اآليات حيتمل العموم، والعربة بعمـوم اللفـظ ال                 

للمكـذبني يف   } سـنريهم }{وسوف تعلمون {، فإنّ توجه اخلطاب يف قوله     )٤٢(خبصوص السبب 
عهد النبوة جيعل حصول ذلك يف زمنهم مرادا متعينا يف اآليات، إن مل يكن غريه ممتنعا، ومن هنا         

  .دخل االحتمال

أومل يـر  {:وقس على ذلك اآليات اليت ختاطب الكفار يف زمن التنـزيل، كقوله تعـاىل  
من املاء كل شيء حـي أفـال        الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا          

، )٤٣(وقد حملت النظرية االنفصالية ونظرية خلق الكون مـن سـدمي          ] ٣٠األنبياء  [}يؤمنون
ومحلـت  ] ٣٢األنبيـاء   [}وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياا معرضون       {:وقوله تعاىل 

 األرض ننقصها   أفال يرون أنا نأيت   {:، وقوله تعاىل  )٤٤(معىن الغالف الغازي حول الكرة األرضية     
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، وقوله  )٤٥(ومحلت نظرية كروية األرض غري املكتملة عند األقطاب       ] ٤٤األنبياء  [}من أطرافها 

يا أيها الناس إن كنتم يف      {،]١٤نوح  [}ما لكم ال ترجون هللا وقارا وقد خلقكم أطوارا        {:تعاىل
 خملقة لنبني   ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث مضغة خملقة وغري                

مـرج البحـرين    {:، وقوله تعـاىل   )٤٧( ونظرية التطور  )٤٦(ومحلت علم األجنة  ] ٥احلج  [}لكم
، ومحلت قانون   ]٢١ -١٩الرمحن  [}يلتقيان، بينهما برزخ ال يبغيان، فبأي آالء ربكما تكذبان        

تج ، فهذه اآليات وحنوها مما خياطب الكفار أيام التنـزيل خماطبة صرحية، وحي           )٤٨(املط السطحي 
عليهم يف شأن التوحيد والبعث مبا يعرفونه متاما من آيات قـدرة اهللا تعـاىل يف اآلفـاق ويف                   
أنفسهم، أهي مفهومة ملن خوطبوا ا أم ال؟ فإن مل تكن مفهومة كيف قامت ا احلجة عليهم؟                 
ا وإن كانت مفهومة عندهم فهل املعىن املكتشف يف هذه النظريات وحنوها مما فهموه؟ فإن كانو              

فهموه منها فما وجه االكتشاف واجلدة؟ وما باهلم مل يسبقوا إىل تلك املكتشفات آنذاك؟ وإن مل                
يفهموا مما خوطبوا به شيئا من تلك املكتشفات فما الذي أدرى أصحاب اإلعجاز أن املـتكلم                

  .بالقرآن أراد خبطابه وقصد تلك املكتشفات دون ما فهمه املخاطبون األولون أو معه؟

 للمتأمل أن هذا غري خمتص باآليات اليت ختاطب الكفار صراحة؛ بل هو يف سائر               ومعلوم
  .    اآليات، فهم خماطبون ا مجيعا ولو مل يرد التصريح يف كل آية مبخاطبتهم وذكرهم

ولعله قد استبان مبا سبق أن املنهج الصحيح يف االستدالل باملكتشفات العلميـة علـى     
قام األول مقام اإلثبات، أو املقام اإلجيايب، ويتطلب أن تكون احلقيقة           امل: النبوة يتمثل يف مقامني   

العلمية املكتشفة مرادة خبصوصها من اآلية، ال مبجرد االحتمال، واملقام اآلخر مقام النفـي، أو               
املقام السليب، ومضمونه االستدالل مبجموع القرآن مع املكتشفات العلمية سلبا، مبعىن أنـه مل              

، فهو مبعىن )٤٩(لمية واحدة مكتشفة بتكذيب صريح القرآن كما سبقت اإلشارة        تنهض حقيقة ع  
، وواضـح   ]٨٢النـساء   [}ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كـثريا          {:قوله تعاىل 

استغناء هذا املقام عن الشرط املذكور يف اآلخر، ومن هنا رأى خصوم التفسري العلمي للقرآن               
السائغ يف الداللة على النبوة؛ إذ ال يتصور حتقق الشرط املـذكور يف             أن هذا املقام وحده هو      
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املقام األول يف أي من أمثلة اإلعجاز العلمي املدعاة يف آيات اخللق والتدبري؛ من جهة أا مجيعا                 
مسوقة أصال لالحتجاج على املشركني بتوحيد الربوبية الذي يعرفونه ويقرون به على توحيـد              

كرونه، فصار املراد مترددا يف مجيع هذه اآليات بني ما فهمه املـشركون ومـا               العبادة الذي ين  
  .ادعاه اإلعجازيون، فدخل االحتمال، وفُقد الشرط، فلم يبق له وجود إال يف التنظري

وأرى أن هذا التعميم مع تبادره إىل الذهن سابق ألوانه؛ فهو يتطلب اسـتقراء دقيقـا                
شيء من املخلوقات يف غري سياق االحتجاج على املشركني         للقرآن، واالستيقانَ من عدم ذكر      

واملكذبني مبا يعرفونه ويقرون به، سواء من جهة احلس أو من جهة ما تلقوه من بقايا النبـوات                  
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون هللا،          {:السابقة، كما يف قوله تعاىل    

علمهم خبرب العرش وعدد السموات حمـصل مـن         ، فإن   ]٨٧،  ٨٦املؤمنون  [}قل أفال تتقون  
النبوات السابقة، ولو افترضنا جدال أن العلم احلديث كشف بدليل حسي قاطع عن أا سبع،               
مل يصح اعتبار ذلك دليال على النبوة؛ جلواز استفادة النيب لذلك من قومه، فإن مل حيصلوه مـن                 

ات الـسابقة، ال مـن جهـة موافقـة          النبوات السابقة دل على النبوة من جهة موافقة النبو        
  .   املكتشفات العلمية احلديثة

كما أنه تعميم خمتص بالقرآن، فتبقى السنة اليت تستوي مع القرآن يف الشرط املـذكور    
لإلعجاز املوجب، وفيها مناذج قد تكون مثاال صحيحا النطباق هذا الشرط املذكور يف املقـام               

 )٥٠()يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء      (م عن الذباب    األول، كقول النيب صلى اهللا عليه وسل      
 أو اثنني وأربعني أو مخـسة       -، وكتحديده مدة ختليق كل من النطفة والعلقة واملضغة بأربعني           

،  لكن تبقى مطابقـة      )٥١( على اختالف الروايات   - أو ليلة  - يوما   -وأربعني أو بضع وأربعني     
كتشفة ركنا آخر لداللته على النبوة، وما يتطلبه ذلـك          اخلرب للواقع بشهادة احلقيقة العلمية امل     

من إمجاع املختصني على صحة هذا االكتشاف وكونه حقيقة ائية غري قابلة إلعـادة النظـر،                
  .واشتهار ذلك مبا تنتفي معه شبهة التقول عليهم

ومهما يكن من أمر، فإن يف حتديد الشروط والضوابط املمحصة لـصحيح اإلعجـاز              
وجب من مزيفه مندوحةً عن االلتزام املبكِّر حبكم عام بامتناع حتققه يف أي نص، وهي               العلمي امل 
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كفيلة إن شاء اهللا بغربلة النتاج الغزير املقدم حىت اآلن، وميكن يف ضوء ما سبق حتديـد هـذه                   

  :الشروط والضوابط فيما يلي

 .أن يكون النص مفهوم املعىن متاما موع املخاطبني به منذ صدوره -١

 .أن يكون املعىن اإلعجازي مدلوال متعينا للنص -٢

 .أال يكون صدق هذا املعىن ومطابقته للواقع يف األمر نفسه معلوما من قَبلُ للمخاطبني -٣

إذا ادعي اإلعجاز يف حديث نبوي شريف لزم انتفاء احتمال صدوره بظن واجتهاد مـن                -٤
 . النيب صلى اهللا عليه وسلم

اف العلمي املدعى وقوع اإلعجاز العلمي به حقيقـةً         إمجاع املختصني على كون االكتش     -٥
  .قطعية ائية متتنع إعادة النظر فيها، واشتهار ذلك مبا تنتفي معه شبهة التقول عليهم

فيرد بالشرط األول كل إعجاز علمي يزعم فيه فوات املعىن الصحيح لآلية على مـن               
والذي ال شك   : (أمحد مجال العمري بقوله   خوطبوا ا أيام التنـزيل، كالذي عرب عنه الدكتور         

فيه أن القرآن العظيم يضم آيات كثرية مل تفهم بوضوح إال بعد أن تقدمت العلوم التجريبية يف                 
إن كثريا من آيات القرآن الكـرمي       : - على سبيل القطع     –، ومن مث نقول     ...عصرنا احلاضر 

  . )٥٢()ثر فأكثرستفهم بصورة أدق وأكمل بعد تقدم العلوم التجريبية أك

املذكورة يف أطـوار خلـق      ) املضغة(ومثاله اإلعجاز املدعى يف اكتشاف العلماء كون        
اجلنني على شكل ما ميضغ وهيئته، ففيها كأثر األسنان يف العلك، ال على قدر ما يمضغ كمـا                  

  .   )٥٣(فهم السابقون، بل هي أصغر من قدر اللقمة بكثري

 علمي مبين على معىن حمتمل يف اآلية، حىت لـو التـزم             ويرد بالشرط الثاين كل إعجاز    
صاحبه بصحة املعىن اآلخر الذي فهمه السابقون أو بعضهم من اآلية؛ الحتمال أن يكون وحده               
  .هو مراد اهللا تعاىل من اآلية دون غريه من املعاين احملتملة، وإذا دخل االحتمال سقط االستدالل

أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج مـن         {: ه تعاىل ومثال ذلك اإلعجاز املدعى يف قول     
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، وأن املـراد ـا املـوج    ]٤٠النور [}فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض       
؛ فإن عامة املفسرين على أن املراد باملوج الذي من فوقه موج هو             )٥٤(الباطين واملوج السطحي  

 اليت يشاهدها مباشرة كل من نظـر إىل حبـر   هذه األمواج املترادفة املتراكبة املتتابعة املتالطمة،   
هائج، فهي مراد اآلية قطعا؛ وإال مل يكن املثل املضروب للكافر مفهوما ملن ال يعـرف املـوج                  

  . الباطين

ويرد بالشرط الثالث كل إعجاز علمي مبين على معىن كان الناس يعرفـون مطابقتـه               
  . عليه وسلم بهللواقع يف األمر نفسه قبل حتّدث النيب صلى اهللا

ومثال ذلك اإلعجاز العلمي املدعى يف اآليات اليت تتحدث عن أطوار خلق اإلنـسان؛              
فإا ذُكرت يف سياق يقتضي معرفة املخاطبني السابقة حبقيقة هـذه األطـوار، وهـو سـياق                 

  . االحتجاج خبلق اإلنسان أول مرة على إعادة خلقه بعد املوت

لمي مدعى يف حديث نبوي ليس يف شأن ديننا؛ ممـا           ويرد بالشرط الرابع كل إعجاز ع     
  .يحتمل أن يكون مقوال على سبيل الظن واالجتهاد، ال بوحي من اهللا تعاىل

ومثاله كل إعجاز علمي مدعى يف أحاديث طب األبدان اليت مل يرد فيها تصريح بأـا                
  .وحي من اهللا تعاىل

ه احلقيقة العلمية على وجـه مينـع        ويرد بالشرط اخلامس كل إعجاز علمي مل توثَّق في        
خفاءها واخلالف حوهلا واملراجعة فيها من العقالء، ويسوغ التحدي بثباا ويقينيتها على صدق             

  .النبوة

ومثال ذلك ما راج مؤخرا من اإلعجاز املدعى يف نصوص عذاب الربزخ، املبين علـى               
ط، وأنه صوت املعـذبني يف      صوت مسجل من باطن األرض يسمع فيه ما يشبه الصراخ واللغ          

  .         الربزخ، التقطته أجهزة قياس املوجات الصوتية مصادفة

  

  



 ٣١٣     سعود العريفي     . د / منهج االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية       

 

  ةــــاخلامت
  ..احلمد هللا أوال وآخراً، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني، وبعد

فهذه رؤييت يف قضية اإلعجاز العلمي، قدمتها نصيحة هللا وكتابه ونبيه وعامة املسلمني،             
صا على تنقية املنهج اإلسالمي من كل ما من شأنه أن يدخل عليـه الـضعف واهلـوان،                  وحر

خصوصا يف باب العقائد، وعلى األخص يف باب دالئل النبوة، الذي تنبين عليه عامة تفاصـيل                
الشريعة اخلامتة، مؤكدا أن ما يسره اهللا تعاىل من دالئل النبوة اخلامتة اليقينية القطعية فوق مـا                 

ه الباحثون، وأكثر من أن حيصي أفرادها العادون، وأغىن وأثرى من أن حيتـاج غريهـا                يتصور
  .املسلمون، وأظهر وأيسر من أن يتكلف يف استنباطها وشرحها املتكلفون

 :وأود يف خامتة هذا البحث أن أمجل أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها

  النتائج: أوال
مية على الربوبية والنبوة أو ما اصطلح العلماء على تسميته          أن إنكار داللة املكتشفات العل     -

بإطالق غري صحيح، وال يعلم قائلٌ به من أهل العلـم           " اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة    "
 .املعتربين

املكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة التفصيل يف بيان صنعة اخلـالق جـل                 -
  .وعال وآثار عظمته

 .ميان غري متالزم مع املعرفة التفصيلية بالصنائع اإلهليةكمال اإل -

املكتشفات العلمية دالة على النبوة من جهة السلب؛ وهي عجزها عن تكذيب شيء مـن                -
صريح القرآن، وهذا هو القدر امع عليه بني العلماء من اإلعجاز العلمي، وهو داخل يف               

، أما ما   ]٨٢النساء  [}وا فيه اختالفا كثريا   ولو كان من عند غري اهللا لوجد      {:معىن قوله تعاىل  
كان من جهة اإلجياب وهي إشارة مواضع من القرآن إىل اكتشافات علمية بعينها فهذا مبين               

 .على التفسري العلمي، وفيه خالف مشهور
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النصوص املسوقة إلثبات التوحيد والبعث ال تصلح لالستشهاد على اإلعجـاز العلمـي؛              -
 .د منها ما فهمه املخاطبون زمن التنـزيلضرورة كون املعىن املرا

اإلعجاز العلمي إمنا يسوغ يف نص يتضمن خربا من أخبار الغيب، فإذا وقع أو علم صدقه                 -
 .من غري النيب انقلب برهانا على النبوة

معاين آيات القرآن قاطبة مفهومة موع املخاطبني ا منذ نزلت، مبا فيها آيات الربوبيـة                -
 .ات، وإن خفي بعضها على بعضهموتدبري املخلوق

 :اجلزم بتضمن نص من القرآن أو السنة إشارةً إىل مكتشف علمي مشروط خبمسة شروط -

 .أن يكون النص مفهوم املعىن متاما موع املخاطبني به منذ صدوره: األول

  . أن يكون املعىن اإلعجازي مدلوال متعينا للنص: الثاين

 ومطابقته للواقع يف األمر نفسه معلوما مـن قَبـلُ           أال يكون صدق هذا املعىن    : الثالث
  .للمخاطبني

 .أال حيتمل كونه مقوال بظن النيب صلى اهللا عليه وسلم واجتهاده: الرابع

إمجاع املختصني على كون االكتشاف العلمي املدعى وقوع اإلعجاز العلمـي           : اخلامس
  .هار ذلك مبا تنتفي معه شبهة التقول عليهمبه حقيقةً قطعية ائية متتنع إعادة النظر فيها، واشت

  التوصيات: ثانيا
  .العناية دائما بسالمة منهج االستدالل، خصوصا يف جمال العقائد -

  .التأكيد على الشروط الشرعية الواجب توفرها يف التفسري واملفسر لكتاب اهللا تعاىل -

وما أنتجه علمـاء اإلسـالم      العناية الفائقة بكنوز دالئل النبوة املخزونة يف الكتاب والسنة           -
املتخصصون قدميا وحديثا يف باا تقريرا وشرحا وتأليفا، وإعادة صياغة وترمجة ما قـدموه              

  .حبسب ما يتجدد من حاجة

كتابة البحوث النقدية من قبل املتخصصني لتقومي النتاج الغزير املقـدم لألمـة يف جمـال                 -
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  .اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

مبادرة املؤسسات واامع واهليئات العلمية الشرعية املتخصصة إىل مناقشة مسألة اإلعجاز            -
العلمي من الناحية املنهجية، وإصدار البيانات املفصلة حوهلا، ووضع الضوابط واألصـول            

  .الشرعية اليت تضمن توظيفها يف خدمة اإلسالم على الوجه الالئق به

احلوار اهلادف البناء ملناقشة منهج اإلعجاز العلمـي واآلراء         إقامة املؤمترات وعقد ندوات      -
  .حول منهجه وتطبيقاته

أن تعتين املؤسسات العلمية واهليئات اتمعية واحلركات الدعوية بسائر أبواب االعتقـاد             -
ومسائله عل غرار العناية بقضية اإلعجاز العلمي، خصوصا تلك اليت وقع فيها خلل كـبري               

  .انتشار البدع واخلرافاتبسبب فشو اجلهل و

أن حيرص املعتنون ببيان اإلعجاز العلمي من املعتدلني على نقد النماذج غري امللتزمة بشروط               -
  .صحة اإلعجاز العلمي؛ لئال يعد سكوم إقرارا هلا
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  اهلوامش والتعليقات
  .٢/١٥٣، ]٧٣٢ت[البن الشاط" أنوار الربوق يف أنواء الفروق" انظر )١(
ئذ مبنيا على رجحـان القـول بـدخوهلا يف الـوحي، وأـا               فيكون جواز اإلعجاز العلمي فيها حين      )٢(

مقصودة بالتشريع، ال كاجتهاده صلى اهللا عليه وسلم يف القول بـصالحية النخـل بـدون تـأبري،                  
إن كان ينفعهم ذلـك فليـصنعوه، فـإين إمنـا ظننـت ظنـا فـال                 : (مث ملا تبني الواقع خبالفه قال     

يئا فخذوا بـه، فـإين لـن أكـذب علـى اهللا عـز               تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اهللا ش       
إمنا أنا بشر فإذا أمرتكم بشيء من ديـنكم فخـذوا بـه وإذا أمـرتكم بـشيء                  (:، ويف رواية  )وجل

، انظـر صـحيح     )أنـتم أعلـم بـأمر دنيـاكم       :( ، وزاد يف روايـة    )من رأي فإمنـا أنـا بـشر       
 . ١/٢٧٢هلوي ، وانظر حجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا الد٢٣٦٣، ٢٣٦٢، ٢٣٦١مسلم

 .١٧/٤٠٥، ١٣/٢٨٣ انظر جمموع فتاوى ابن تيمية )٣(
 .٤/٢٧ انظر جمموع فتاوى ابن تيمية )٤(
 كحال الدكتور جرينيه الفرنسي الذي أسلم بسبب مقارنته بني القـرآن والعلـوم الطبيعيـة، انظـر                  )٥(

"  عـوامل األكـوان  معـامل القـرآن يف  "، نقال عـن  ١٤/٥١٨مقال الرحالة حممود سامل يف جملة املنار       
 ، وكحال مارشال جونـسون وروبـارت إدوارد ومـوريس بوكـاي الـذين               ٦ألمحد العجوز ص    

أسلموا تأثرا باإلعجاز العلمي يف األجنة، وكذا عـامل البحـار جـاك أوسـتري وأرثـر ايلـسون                   
، ١٨٠،  ١٧٩وغريهم، انظر املعجزة واإلعجـاز يف القـرآن الكـرمي لـسعد الـدين صـاحل ص                  

  .١٠ص " متر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةحبوث املؤ"
 . لعبداحلليم اجلندي" القرآن واملنهج العلمي املعاصر" مما ألف يف تقرير ذلك )٦(
سـعد الـدين صـاحل يف       .  كما هو منهج الشيخ عبدايد الزنداين وفقه اهللا، انظر ما نقلـه عنـه د               )٧(

 . ١٧٤، ١٧٣ص " رمياملعجزة واإلعجاز يف القرآن الك"
 ومـا بعـدها،     ٢٤٧للـدكتور عبدايـد احملتـسب ص        " اجتاهات التفسري يف العصر الراهن    " انظر   )٨(

، و  ٥٦٣-٢/٥٥٠:للـدكتور فهـد الرومـي     " اجتاهات التفـسري يف القـرن الرابـع عـشر         "و
 .   وما بعدها٢٧٥ألمحد أبوحجر ص " التفسري العلمي يف امليزان"

بـأن  " اإلعجـاز العلمـي   "و" التفـسري العلمـي   "لرومي حفظه اهللا التفريق بـني        يرى الدكتور فهد ا    )٩(
التفسري العلمي خمتلف فيه، أما اإلعجـاز فمجمـع عليـه بـني املـسلمني، وال جـدال فيـه وال                     

، مث قرر اإلعجاز امع عليه مبا ستأيت تسميته يف هذا البحـث باملقـام الـسليب لإلعجـاز                   !إشكال
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مـن يطـابق بـني اآليـات القرآنيـة واحلقـائق            :  املُجمعني إىل طـائفتني    العلمي، لكنه عاد فقسم   
وأرى أنـه مل يوفـق      . العلمية واحدة واحدة، ومن ميتنع عن ذلك خوف انتقـاض تلـك احلقـائق             

يف هذا الرأي؛ فإن الطائفة الثانية سيبقى قوهلا باإلعجـاز دعـوى جمـردة مـن التطبيقـات، فـال                    
يف مقام النفـي؛ ألن مـدعي التنـاقض بـني احلقـائق العلميـة               تصح يف مقام اإلثبات، وإمنا تصح       

اإلعجـاز  "و" التفـسري العلمـي   "والقرآن سيكون هو املطالب باألمثلـة حـني ذاك، والقـصد أن             
انظـر  . متالزمان، ال يسع االخـتالف علـى أحـدمها واالتفـاق علـى اآلخـر              " العلمي املوجب 

 .     ٦٠٠،٦٠١/ ٢اجتاهات التفسري للرومي 
، ٣٤١للـدكتور أمحـد العمـري ص        " مفهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن السادس عـشر       "ر   انظ )١٠(

والقول يف هـذه اجلوانـب نفـسها حيتـاج بالـضرورة إىل أنـواع مـن املعـارف                   : (حيث يقول 
التجريبية املعاصرة جياوز ما اشترط الزركشي العلم بـه مـن علـوم اللغـة والبيـان واألصـول                   

يـث يتطلـب إىل جانـب ذلـك كلـه معرفـة كافيـة مبختلـف                 والقراءات وأسباب الرتول، ح   
مكتشفات العلوم التجريبية املعاصرة، مما جيعل إمكان القـول فيـه قاصـرا إىل حـد كـبري علـى                    

 ). العلماء التجريبيني يف خمتلف الفروع من الفلك أو الطب أو الطبيعة أو الكيمياء وغريها
  .١/٢٠ انظر مناهل العرفان )١١(
 .سألةالضخم، وجعله وقفا على تقرير هذه امل" اجلواهر"تفسري ألف يف هذا )١٢(
 .٤٧ انظر طبائع االستبداد )١٣(
  .٥٧٧-٢/٥٦٥، وللرومي ٢٩١ -٢٦٤ انظر اجتاهات التفسري للمحتسب ص )١٤(
ــسب ص   )١٥( ــسري للمحت ــات التف ــر اجتاه ــي ٣١٣ -٣٠٢ انظ ، ٥٩٨-٢/٥٧٨، وللروم

 .٣٢٥ -٣٢٢ومقومات التصور اإلسالمي لسيد قطب ص 
  .٣٢٣ انظر مقومات التصور اإلسالمي ص )١٦(
 - وخـصوصا الفخـر الـرازي      - أيسر طريقة للوقوف على ذلك تتبـع مـا ذكـره املفـسرون               )١٧(

  .والشراح قدميا عند كالمهم عن النصوص املستشهد ا يف اإلعجاز العلمي
الرومـي،  ، نقـال عـن   ٢٦-٢٥ألمـني اخلـويل   " التفسري، معامل حياتـه، منهجـه اليـوم   " انظر   )١٨(

 . ٥٨١/ ٢:اجتاهات التفسري
 .٣٢٢ انظر مقومات التصور اإلسالمي لسيد قطب ص )١٩(
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 جتد نصوص أصحاب هـذه اآلراء مـن املؤيـدين واملعارضـني واملؤيـدين بـتحفظ جمموعـة يف                    )٢٠(

ــراهن" ــسب، ٣١٤ -٢٦٠ص " اجتاهــات التفــسري يف العــصر ال ــد احملت ــدكتور عبداي  لل
 ).٦٠٤-٢/٥٦٣(للدكتور فهد الرومي " رن الرابع عشراجتاهات التفسري يف الق"و

للرومـي  " اجتاهـات التفـسري   "، نقـال عـن      ٥١ص  " اإلسالم دين اهلدايـة واإلصـالح     " انظر   )٢١(
٢/٥٦٨.  

 .، احلاشية١٧٧ مدخل إىل القرآن الكرمي )٢٢(
، ١٧٤-١٦٩للـدكتور سـعد الـدين صـاحل ص          " املعجزة واإلعجاز يف القرآن الكـرمي     " انظر   )٢٣(

، ٦٠٤/ ٢، اجتاهـات التفـسري للرومـي        ٤٥٧ -٤٥٥خلالـد العـك ص      " فرقان والقـرآن  ال"
 .٩ص " حبوث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة"

للـدكتور أمحـد العمـري ص       " مفهوم اإلعجاز القرآين حىت القـرن الـسادس عـشر         " انظر مثال    )٢٤(
٣٤٢، ٣٤١. 

اهللا عنهم عندما بعثه ملنـاظرة اخلـوارج، رواه ابـن سـعد، انظـر                من قول علي البن عباس رضي        )٢٥(
 .١/٤١٠اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 

ضـمن سلـسلة العلـم      " املنهج اإلمياين للدراسات الكونية يف القـرآن الكـرمي        " انظر مثال كتاب     )٢٦(
 ٥مـة ص   والقرآن للدكتور عبدالعليم خضر فقد سار يف هذا االجتـاه، رغـم أنـه صـرح يف املقد                 

دف إىل الكشف عن آيات اهللا يف اآلفـاق الكونيـة البعيـدة والقريبـة، وتكـشف                 (بأن سلسلته   
، وهكـذا كتـاب اإلعجـاز الكـوين         )عن أدلة وجود اهللا سبحانه وتعاىل وانفراده بالعظمة واخللق        

 .يف القرآن للدكتور السيد اجلميلي
 .١/٢٤٨ انظر مفتاح دار السعادة البن القيم )٢٧(
  .٢١، مداخل اإلعجاز حملمود شاكر ص٤٢٢/ ٥نظر اجلواب الصحيح البن تيمية  ا)٢٨(
 .٣١٩٣ انظر سنن الترمذي )٢٩(
  . ٢٩٠٢، مسلم ٦٧٠١ البخاري )٣٠(
 .٥٤٤٥، ٣١٤٢ البخاري )٣١(
حملمـود حممـد    " مـداخل إعجـاز القـرآن     " انظر تاريخ مصطلح اإلعجاز ونقده عند املتكلمني يف          )٣٢(

تقـومي  "لبحث القيم الذي كتبه الدكتور مـساعد الطيـار بعنـوان            ، وانظر ا  ٥٦ -١٨شاكر ص   
 .١٠ – ٣ص " املفاهيم يف مصطلح اإلعجاز العلمي
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 .١٦ راجع ص )٣٣(
وهناك من جيعـل اإلشـارة إىل هـذا العلـم           . ١/٢٠ انظر مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين         )٣٤(

، كمـا   ]!٦٥يـس   [} كـانوا يكـسبون    وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا    {:واردة يف قوله تعاىل   
، وكتابـه هـذا مـبين علـى هـذا           ٢٢٣ألمحد العجـوز ص     " معامل القرآن يف عوامل األكوان    "يف  

  .النحو
 مع أن املعىن الذي عليه مجهور املفسرين التنبيه علـى قـدرة اهللا تعـاىل علـى خلـق اإلنـسان يف                       )٣٥(

ففيـه امتنـان وتأنيـب ونـوع        الدنيا على صورة أخرى بأن تكون أطرافه مـستوية كالـدواب،            
يا أيها اإلنسان ما غـرك بربـك الكـرمي الـذي خلقـك فـسواك                {:وعيد، فهي مبعىن قوله تعاىل    

، وذهـب بعـض املفـسرين إىل أن         ]٨ -٦اإلنفطـار   [}فعدلك، يف أي صورة ما شـاء ركبـك        
 كمـا   املعىن األليق بالسياق التنبيه على قدرة اهللا تعاىل على إعـادة خلـق اإلنـسان بعـد املـوت                  

، التـسهيل للكلـيب     ٥/٤٠٢كان، حىت ما كان دقيقا كالبنان، انظر احملرر الـوجيز البـن عطيـة               
٤/١٦٤  . 

 .٤٥٢٤، ٣٠٢٧ صحيح البخاري، حديث )٣٦(
 .، كتاب األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج٣/١٢٢٠ انظر صحيح البخاري )٣٧(
يـا معـشر اجلـن      {:ولـه تعـاىل   ، استشهد بعضهم بق   ١٩٦٥ عند بداية غزو اإلنسان للفضاء سنة        )٣٨(

واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الـسموات واألرض فانفـذوا ال تنفـذون إال بـسلطان،                  
 -٣٣الـرمحن  [}فبأي آالء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نـار وحنـاس فـال تنتـصران       

علـن سـنة   على امتناع اهلبوط على سطح القمر، واعترب هذا سـبقا علميـا لآليـة، فلمـا أ     ] ٣٥
 اهلبوط على سطح القمر، أخذ بعض الصحفيني يسأل علماء املـسلمني عـن اآليـة الـيت                  ١٩٦٨

انظر مفهوم اإلعجاز حـىت القـرن الـسادس للـدكتور           !. فيها استحالة وصول اإلنسان إىل القمر     
  .   ٣٤٤ -٣٤٢أمحد العمري ص 

اجتاهـات  : لرومـي ، نقـال عـن ا     ٣٩-٣٨ كما قال الشيخ الشعراوي يف معجـزة القـرآن ص            )٣٩(
 .٢/٥٧٣التفسري 

  .٣٠٩/ ٥، والدر املنثور للسيوطي ٢/٢٤٥ انظر سرية ابن هشام )٤٠(
 .١/٢٠ انظر مناهل العرفان )٤١(
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، كالمهـا لبـدر     ٢/٣٥٢، البحر احملـيط يف أصـول الفقـه          ١/٣٢ انظر الربهان يف علوم القرآن       )٤٢(

 ومـا   ٢٢ملـساعد الطيـار ص      " مقاالت يف علوم القـرآن وأصـول التفـسري        "الدين الزركشي،   
 . بعدها

 -١٩٧ انظر املعجزة القرآنية اإلعجـاز العلمـي والغـييب للـدكتور حممـد حـسن هيتـو ص                    )٤٣(
  .٢٣، حنو منهج لتفسري القرآن، حملمد الصادق عرجون ص١٩٩

 .١٢٤ انظر معامل القرآن ألمحد العجوز ص )٤٤(
 .١٧٦ انظر مدخل إىل القرآن الكرمي للدكتور دراز، ص )٤٥(
  .١٣١-١٢٤ملصطفى الدباغ ص " وجوه من اإلعجاز القرآين" انظر )٤٦(
 .٤١٢-٤٠٨ انظر التفسري العلمي يف امليزان ألمحد أبوحجر ص )٤٧(
 وهو قانون متايز السوائل والفصل بينها بتجاذب اجلزيئات املختلف مـن سـائل إىل آخـر، انظـر                   )٤٨(

 .١٧٨املعجزة القرآنية للدكتور حممد هيتو ص 
 .١٧ع ص  راج)٤٩(
 .٥٤٤٥، ٣١٤٢ رواه البخاري، )٥٠(
، وانظـر نقـد     ٢٦٤٥،  ٢٦٤٤،  ٢٦٤٣، وصـحيح مـسلم      ٧٠١٦ انظر صحيح البخـاري،      )٥١(

ابن القيم لكالم قدماء األطباء عن أطوار خلق اجلـنني ومـددها عنـد شـرحه هلـذا احلـديث يف                     
لكويـت ص   با" حبوث املـؤمتر الثـامن لإلعجـاز العلمـي        "، وانظر   ٢٦٣-١/٢٦١حتفة املودود   

، حيث التأكيد على أن مدة األطوار الثالثة جمتمعـة حـسب آخـر اكتـشاف علمـي                  ٢٦ -٢٣
 كما ظن العلماء قدميا، وأن هذا إعجـاز أيـضا بعـد إعـادة النظـر                 ١٢٠ يوما ال    ٤٠! = قطعي

  !!.يف الفهم الشائع للروايات مبا يوافق املكتشف اجلديد؟
 .٣٣٩ص " ادس عشرمفهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن الس ")٥٢(
 مسعته قدميا من الدكتور حممد علي البار يف حماضرة عـن اإلعجـاز العلمـي، وقـد عـرض فيهـا                      )٥٣(

  .صورة املضغة مكربة كقطعة العلك املمضوغة
، املعجـزة القرآنيـة للـدكتور حممـد         ١٦٣ انظر معامل القرآن يف عوامل األكوان ألمحد العجوز ص           )٥٤(

  . ١٩٦ -١٩٣هيتو ص 
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  عــــــاملراج
، ٣اجتاهات التفسري يف العصر الراهن، لعبدايد حمتسب، مكتبة النهـضة اإلسـالمية، عمـان، ط               -١

١٤٠٢. 

 .١٤١٤، ٢اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، لفهد الرومي، مؤسسة الرسالة، ط -٢

 .١٤١٦، ١اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، ت سعيد املندوب، دار الفكر، ط -٣

 .، دار زاهد القدسي، القاهرة١٩٨٨، ١إلعجاز الكوين يف القرآن، للسيد اجلميلي، طا -٤

، دار الكتـب  ١٤١٧أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أليب القاسم ابن الشاط، ت خليـل منـصور،            -٥
 .العلمية

 .، دار الكتب العلمية١، ط١٤٢١البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدرالدين الزركشي، ت حممد تامر،  -٦

عبـداهللا املـصلح، دولـة      .، تقدمي د  "حبوث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة        " -٧
 .الكويت

 .١٣٩١الربهان يف علوم القرآن، لبدرالدين الزركشي، ت حممد أبوالفضل، دار املعرفة،  -٨

 دار البيان، دمشق،    حتفة املودود يف أحكام املولود، البن قيم اجلوزية، ت عبدالقادر األرنؤوط، مكتبة            -٩
 .١٣٩١، ١ط

 .١٤٠٣، ٤التسهيل لعلوم الترتيل، البن جزي الكليب، دار الكتاب العريب، ط -١٠

 .١٤١١، ١التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، حممد أبوحجر، دار قتيبة، ط -١١

 www.tafser.netمساعد الطيار، /تقومي املفاهيم يف مصطلح اإلعجاز العلمي، د -١٢

 .دل دين املسيح، البن تيمية، ت علي مدين، مطبعة املدين، مصراجلواب الصحيح ملن ب -١٣

 .حجة اهللا البالغة، لشاه ويل اهللا الدهلوي، ت سيد سابق، مكتبة املثىن، بغداد -١٤

 .١٤٠٤ديوان عبيد بن األبرص، دار بريوت للطباعة والنشر،  -١٥

 .سنن الترمذي، حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء التراث العريب -١٦

 .، دار ابن كثري، بريوت١٤٠٧، ٣قيق مصطفى البغا، طصحيح البخاري، حت -١٧

 .صحيح مسلم، حتقيق حممد عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب -١٨
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 .١٤٠٦، ٢طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، لعبدالرمحن الكواكيب، دار النفائس، بريوت، ط -١٩
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