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 اإلعجاز العليم إىل أين؟

 مقاالت تقويمية لإلعجاز العليم

 مساعد بن سليمان بن نارص الطيار .املؤلف: د

، اإلعجاز العلمي إىل أين؟ )مقاالت تقويمية لإلعجاز العلمي(د. مساعد بن سليامن الطيار:  ة للكتاب:الكاملاإلشارة 

 ابن اجلوزي، الطبعة الثانية. دار

مة  ُمقدِّ

  لذا فإن األصوب أن يقال: إن مقام النظر أن تكون اآلية مما يدركها قوم ] (7)ص: اإلعجاز العلمي إىل أين

ى هبا النبي عليه السالم أو مل يتحدَّ هبا، عارضها قومه أو  ، حتدَّ ء برعوا فيها أو مل يربعوا النبي عليه السالم؛ سوا

 [ها، كانت ابتداًء أو كانت بطلب من القوم.مل يعارضو

 واحلق يف هذا أن خرق العادة الذي يكون لألنبياء ال يستطيعه أحد من ] (11)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

 [اخللق مطلقًا؛ ألنه من عند اهلل تأييدًا لنبيه وتصديقًا له، ولو استطاعه غريهم الختلط عىل الناس األمر.

 كام أن مما حيسن التنبه له يف موضوع )معجزات ـ آيات ـ األنبياء( أهنا ] (12)ص:  أين اإلعجاز العلمي إىل

ليست هي الطريق الوحيد إلثبات نبوة األنبياء، لذا جتد أن أغلب الناس يؤمنون بدون أن يظهر هلم الربهان 

ئلة هرقل )ملك الروم( واحلجة عىل معجزة من املعجزات، ومما يدلُّ عىل ذلك األمثلة عىل ذلك ما وقع من أس

له، واألحوال من أعظم ما يمكن  أليب سفيان، فقد استدل هرقل عىل صدق النبي صىلى اهلل عليه وسلىم بأحوا

واليوم ترى ـ وقبله كذلك ـ فئامًا من الناس يؤمنون برسالة نبينا حممد صىلى  فيه معرفة الكاذب من الصادق.

ه هو املعجزات، بل كان إيامهنم بأقل من ذلك بكثري، وهذا معروف اهلل عليه وسلىم، ومل يكن طريق إيامهنم ب

 [مشتهر بني من يدعون الكفار إىل توحيد اهلل وتعبيد الناس له.
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 أما الذي يوجد يف كل سورة بال استثناء فهو الوجه املتحدى به، وهو ما ] (13)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

الغة وأسلوبًا( بأي اصطالح اصطلح عليه العلامء؛ كقول بعضهم: يتعلق بالنظم العريب هلذا القرآن )لغة وب

اإلعجاز البالغي، وقول آخرين: اإلعجاز البياين ... إلخ، فإن مرجعها إىل النظم العريب املتميز هلذا القرآن 

 [الكريم.

  :ع اإلعجاز( ليست خمتصًة ] (16، 15اإلعجاز العلمي إىل أين )ص بالقرآن، بل وبعض دالئل الصدق )أنوا

ٌء أكان كالَم اهلل النازل عىل إبراهيم عليه الصالة والسالم  هي مرتبطة بكالم اهلل سبحانه وتعاىل، سوا

حف(، أو عىل موسى عليه الصالة والسالم )التوراة(، أو عىل عيسى عليه الصالة والسالم )اإلنجيل(،  )الصُّ

عارصين من وجوه إعجاز جديدة؛ كإطالق مصطلح أو عىل غريهم من األنبياء؛ لذا فإن ما حيكيه بعض امل

ة بالقرآن  )اإلعجاز العقدي( أو )اإلعجاز الترشيعي( أو )اإلعجاز العلمي( أو غريها = فإهنا غري خمتصَّ

م عليهم الصالة والسالم. ٌة يف كالم اهلل النازل عىل رسله الكرا  [وحده، بل هي عامَّ

  :ة به، اخلارقة للعادة،  ريف املعجزة باآليت:ويمكن تع] (16اإلعجاز العلمي إىل أين )ص آية النبي املختصَّ

وإين ألسأل اهلل أن  التي ال يقدر اخللق عىل اإلتيان بمثلها، الدالة عىل صدق النبي تارة، وعىل غري ذلك تارة.

ه سميع يغفر يل ولوالدي وألهل بيتي، وأن يسددين ويبارك يل يف وقتي، وأن جيعلني من خدم كتابه الكريم، إن

 [جميب.

 اإلعجاز العلمي يف القرآن: املقالة األوىل

 ى باإلعجاز الغيبيي، وهو ] (20، 19)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين إنَّ اإلعجاز العلمي يدخل يف ما يسمَّ

ق ذلك، فلُيعلم  فرع منه، إذ مآله اإلخبار بام غاب عن الناس فرتة من الزمن، ثمَّ علمه املعارصون. وإذا حتقَّ

 أنَّ هذا النوع من اإلعجاز ليس مما خيتص به القرآن وحده، بل هو موجود يف كل كتب اهلل السابقة؛ ألنَّ 

وعدم وجود ما يطابق علم القرآن يف  اإلخبار يف هذه الكتب عن احلقائق الكونية ال يمكن أن خيتلف البتة.

 [كتبهم التي بني يدهيم إنام هو لتحريفهم هلا، فلينتبه لذلك.
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 إن قصارى األمر يف مسألة اإلعجاز العلمي أنَّ احلقيقة الكونية التي ] (20)ص:  جاز العلمي إىل أيناإلع

نية التي تكلم هبا اهلل، وهذا هو األصل؛ ألنَّ املتكلم عن احلقيقة الكونية  خلقها اهلل، وافقت احلقيقة القرآ

مر أنَّ هذه احلقيقة الكونية كانت غائبة من جهة وكل ما يف األ املخرب هبا هو خالقها، فال يمكن أن خيتلفا البتة.

تفاصيلها عن السابقني، فمنَّ اهلل عىل الالَّحقني بمعرفة هذه التفاصيل، فكشفوا عنها، وأثبتوا حقيقة ما جاء 

يف القرآن من صدق، فكان اكتشاف ذلك من دالئل صدق القرآن الذي أخرب عنها بدقة بالغة، مل تظهر 

ذا العرص الذي نبغ فيه سوق البحث التجريبي الذي صارت دولته إىل الكفار دون تفاصيلها إال يف ه

ً جديدًا عليهم سارع املعتنون باإلعجاز العلمي إلثبات وجوده يف  املسلمني، فصاروا إذا ما اكتشفوا أمرا

 [نصوص القرآن.

 خلل كبري، وأثر من آثار « لميالع»إنَّ يف نسبة اإلعجاز، أو التفسري إىل ] (21)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

التغريب الفكري، فهذه التسمية منطلقة من تقسيم العلوم إىل أدبية وعلمية، كام هو احلال يف املدارس الثانوية 

سابقًا، ويف اجلامعات حتى اليوم، ويف ذلك رفع من شأن العلوم التجريبية عىل غريها من العلوم النظرية التي 

ى اإلعجاز اللغوي، أليس  تدخل فيها علوم الرشيعة. ى باإلعجاز العلمي، فامذا يسمَّ وإذا كان هذا يسمَّ

ال شكَّ أهنا علوم، لكنها غري  إعجازًا علميًا، أليست اللغة علاًم، وقل مثل ذلك يف وجوه اإلعجاز املحكية.

ومما يؤسف  هلم. العلم الذي يريده الدنيويون الغربيون الذين أثَّروا يف حياة الناس اليوم، وصارت السيادة

 [.نبه ملا حتته من اخلطر واخلطأعليه أن يتبعهم فضالء من املسلمني يف هذا املصطلح دون الت

 ( ]وهنا مسألة مهمة، وهي: من الذي ُيثبُت أنَّ هذه القضية صارت 24، 23)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

َث  ، أتكفي فيها دراسٌة بحثيٌة، أحتتاج حقيقًة ال فرضية؟ أي: من هو املرجع يف ذلك؟ أيكفي أن حُيدِّ هبا خمتصٌّ

ني؟ هذه املسألة من أوىل ما جيب أن يعتني به من يريدون تفسري القرآن باحلقائق التي  إىل إمجاٍع من املختصِّ

أثبتها البحث التجريبي املعارص. ويف نظري أنَّ هذا هو أول ما جيب عىل الباحث تأصيله وتأكيد ثبوته من 

تجريبي، فإذا ثبت ذلك له، انتقل من يريد احلديث عن ما يسمى باإلعجاز العلمي إىل املرحلة جهة البحث ال

 الثانية، وهي تعلُّم التفسري وأصوله لئال يشتطوا يف تفسرياهتم، أو يلووا أعناق النصوص إىل ما يريدون.[
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 فإنه ال يمكنه أن ي] (24)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين ، نكر ما حُيكُم بثبوته من حقائق أما بالنسبة للمفِّسِّ

العلم التجريبي؛ ألنه ال يملك األدوات التي يصل هبا إىل أن يثبت أو ينكر، وهذه األدوات متكاملة عند 

وعمل املفِّسِّ هنا أن يرى  الباحثني التجريبيني، وإن من يأخذها عنهم، فإنام يأخذها ثقة منه فيهم ال غري.

اء يف القرآن من جهة داللة اللغة والسياق وغريها؛ أي: أن عمله عمل صحة انطباق تلك القضية عىل ما ج

تفسريي بحت، وهو يمتلك أدواته بخالف كثري ممن كتب يف اإلعجاز العلمي الذين ال يملكون تلك 

 [األدوات.

 اعتمد يف تفسريه عىل نظريٍة من النظريات التي ثبت: ](25)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين ً ا  فلو أن مفِّسِّ

، وال عالقة للقرآن به، فاخلطأ خطأ املفِّس، وليس  بطالهنا الحقًا، فإنَّ النتيجة أن هذا تفسري ضعيف ال يصحُّ

، فهل ينال القرآن خطأ منه، وهل يقال: إن اخلطأ  اخلطأ يف القرآن قطعًا. وهذا يشبه ما لو فِّسى مفِّسِّ بمعنًى شاذٍّ

 [ال شكَّ أن األمر ليس كذلك. من القرآن؟

 ه مجلة 25)ص:  جاز العلمي إىل أيناإلع ًا، ولست ممن يردُّ (: ]إن موضوع اإلعجاز العلمي طويل جدى

ٍد وتضخيم كام هو احلاصل  وتفصياًل، لكنني أدعو إىل تصحيح مساره، ووضعه يف مكانه الطبيعي دون تزيُّ

م كثري منهم يف هذا اليوم، حتى لقد جعله بعضهم الطريق الوحيد لدعوة الكفار، وأنَّى له ذلك؟ لقد أسل

العرص ـ وال زالوا يسلمون بام يعرفه كثري ممن خرب إسالمهم ـ ومل يكن إسالمهم بسبب ما ورد يف القرآن من 

 حقائق وافقها البحث التجريبي.[

 إنَّ أي تفسري جاء بعد تفسري السلف، فإنه ال يقبل إال بضوابط، وهذه : ](26)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

بط: وذلك  ن ال يناقض )أي: يبطل( ما جاء عن السلف )أعني: الصحابة والتابعني وأتباع التابعني(.أ الضوا

ًء أكان مصدره لغة،  ألنَّ فهم السلف حجة حُيتكم إليه، وال جتوز مناقضته البتة، فمن جاء بتفسري بعدهم، سوا

عن السلف يف تفسري اآلية اختالف، فإن قلت: إنه يرد  أو بحثًا جتريبيًا، فإنه ال يقبل إن كان يناقض قوهلم.

 فاجلواب: إنَّ االختالف الوارد عنهم أغلبه اختالف تنوع، وليس بينه تضادٌّ إال يف القليل منه. فكيف العمل؟

 :أن تقبل األقوال الواردة عنهم عىل سبيل التنوع ما دام ليس يف َقبوهلا مجيعًا  - 1 والقاعدة يف اختالف التنوع



[5] 

ح أحد أقواهلم عىل سبيل القول األَوىل واألرجح دون اطِّراح غريه وتركه بالكلية؛  - 2 ما يمنع ذلك. أن ُيرجَّ

ح أحدها عىل سبيل  ألنه قد يستفاد منه يف موضع آخر. والقاعدة يف اختالف التضاد الوارد بينهم أن يرجَّ

 [ح لقول، وترك لآلخر.التعيني ال التنوع؛ ألنه ال يمكن القول هبا معًا، فلزم الرتجيح، وهو هنا تصحي

 األول: أن يكون  وهو عىل قسمني: أن يكون املعنى املفِّسَّ به صحيحًا.: ](27)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

املعنى من جهة اللغة، وهذا ال بدَّ أن يثبت لغًة، وأي تفسري بمعنًى مل يثبت من جهة اللغة، فإنه مردود، كمن 

الثاين: أن يكون . ذرة يف علم الكيمياء، وهذا مصطلح حادث ال يثبت يف اللغةيفِّسِّ الذرة الواردة يف القرآن بال

ر الداروينية. ر بأهنا األطوا وهذا خمالف ملا جاء يف الرشيعة،  املعنى خارج إطار اللغة، كمن يفِّسِّ خلق األطوا

 [وهو غري صحيح يف نفسه؛ لذا ال يصحُّ التفسري به، وبام هو مثله البتة.

 ال شكَّ أن ما ذكره السلف أوىل وأقوى، والثاين ـ وإن كان حمتماًل ـ ال : ](30)ص:  ي إىل أيناإلعجاز العلم

م بال ريب. ووجه قوته كائن  يرقى إىل قوته، وإن ُقبَِل هذا القول املعارص عىل سبيل التنوع، فاألول هو املقدَّ

الوحي هبا إىل اليوم، أما ما ذكره املعارصون، األول: أن ما قاله السلف ُمدَرٌك يف كل حني، منذ أن نزل  يف أمور:

الثاين: أن التنبيه عىل امتناع اإليامن عنهم بامتناع  فكان خفيىاً عىل الناس حتى ظهر هلم أمر هذا املعنى هذا اليوم.

ه صعود اإلنسان إىل السامء أقوى وأوىل من التنبيه عىل تشبيه احلرج والضيق الذي جيده الكافر يف نفسه بام جيد

فاحلرج والضيق مدرك منه بخالف امتناع اإليامن الذي خيفى سبيله، وهو الذي جاء  من صِعَد طبقات السامء.

 [التنبيه عليه يف اآلية، وذلك من دقيق مسلك قدر اهلل سبحانه.

 ومما يظهر من طريقة عرض أصحاب هذا االجتاه ملا توصلوا إليه من : ](31)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

حة، وهذا مزلق خطري ال  معانٍ  وا عىل ذلك رصا جديدة أهنم يقرصون معنى اآلية عىل ما فهموه، دون أن ينصُّ

بل إهنم يتفوهون بكالم يلزم منه جتهيل الصحابة  ينتبه إليه كثري من الفضالء الذين دخلوا يف هذا امليدان.

لوا عباراهتم، لكن طريقة البحث  وتصغري عقوهلم، وإين ألجزم أن هؤالء الفضالء لو تنبهوا هلذا الالزم لعدَّ

 [التي سلكوها جعلتهم ال ينتبهون إىل هذا املزلق اخلطري.

 إن وجد إشارٌة يف القرآن لبعض هذه املسائل املرتبطة بالعلوم التجريبية : ](34)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين



[6] 

نت بني املعلومات العقدية والرشعية، فإهنا مل تكن هي املقصد األول، ومل ينْزل القرآن من أجلها، وإذا واز

د بإنزال  ظهر لك أنَّ املعلومات العقدية والرشعية ـ أي: كيف يعرفون رهبم، وكيف يعبدونه ـ هي األصل املرا

ل اهلل ببياهنا للناس، أما املعلومات الدنيوية بام فيها العلوم التجريبية فهي موكولة  القرآن، وهي التي تكفَّ

ن جاءت فإهنا جتيء مرتبطة بالداللة عىل حكم عقدي أو رشعي، فهي جاءت تبعًا وليس للناس كام سبق، وإ

أصالًة؛ أي: أن القرآن مل يقصد أن يذكرها عىل أهنا حقيقة علمية جمردة، بل ليستدل هبا عىل توحيد اهلل وأحقيته 

 [بالعبادة، أو عىل حكم ترشيعي، أو عىل إثبات اليوم اآلخر.

  اإليامن  موقف املسلم من قضايا العلوم التجريبية املذكورة يف القرآن:: ](35)ص:  أيناإلعجاز العلمي إىل

، بل يكفي ورودها يف القرآن، بخالف القضايا  بالقضية الكونية التي ذكرها القرآن ال حيتاج إىل إدراك احلسِّ

ًء أكانت هذه القضايا مذكورة يف ، سوا   القرآن أم مل تكن مذكورة.العلمية التي حيتاج اإليامن هبا إىل احلسِّ

املسلم مطالب باألخذ بظواهر القرآن، وأخذه هبا جيعله يسلم من التحريف أو التكذيب هبا، ولو كانت خمالفة 

فإذا عارضت النظريات العلمية، ولو ُسميت حقائق علمية فإنه ال يلزم  لقضايا العلم التجريبي املعارص.

 [ر القرآن؛ ألن املؤمن مطالب باإليامن بنصوص القرآن ال غري.اإليامن هبا، بل يقف املسلم عند ظواه

 األول: العناية بالبحث التجريبي والنظر  ومن ثمَّ فإنَّ عندنا أمرين:: ](37، 36)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ية بام يسمى الثاين: العنا يف هذا الكون والتدبر فيه لننافس بذلك أعداء اهلل الذين تقدموا علينا يف هذا املجال.

باإلعجاز العلمي إلثبات صحة هذا الدين ألوئلك الذين ال يؤمنون إال باحلقائق املادية، ودعوهتم إىل 

وذلك أنه ملا كان هذا العرص عرص ثورة العلوم التجريبية الدنيوية، فإنَّ تقديم هذه التفسريات  اإلسالم،

فقة ملا ثبت يف هذه العلوم للناس دعوة هلم هلذا ا .املوا وهذا والدعوة هبذه القضايا ـ إن ثبتت ثبوتًا  لدين احلقِّ

يقينيًا ـ حقٌّ لكن األمر حيتاج إىل ضبط مدى احلاجة للدعوة هبذه التفسريات العلمية للقرآن، وهل أثبتت 

 [نجاحها ومتيُّزها؟

 والرشق، لكننا ونقول: إننا نفرح بإسالم علامء وباحثني من الغرب : ](37)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

أن مثل هؤالء حيتاجون إىل تعزيز اإليامن يف قلوهبم، ومتابعة أحواهلم بعد  بحاجة إىل التنبُّه ألمور؛ منها:
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إسالمهم، واحلرص عىل تثقيفهم يف دينهم اجلديد؛ ألن املقصود من الدعوة إىل اهلل تعبيد الناس هلل، وليس 

 [جمرد إقناعهم بأن اإلسالم دين حق.

  نا منصبىًا عىل العناية بام يسمى باإلعجاز العلمي إلثبات : ](38)ص:  العلمي إىل أيناإلعجاز وإذا بقي مهُّ

صحة هذا الدين ألوئلك الذين ال يؤمنون إال باحلقائق املادية، فإننا سنبقى عالة عىل الغرب ننتظر منه كل 

فقه يف رشعنا، وال خيفاك ما دخل ع لينا من هذه العلوم مما هو خمالف لرشعنا، جديد يف العلوم، ثمَّ نبحث ما يوا

وما ذاك إال بسبب أنَّ موقفنا نحن املسلمني موقف التلميذ الضعيف املتلقي الذي يشعر أنه ال يشء عنده 

 [يمكن أن يقدمه.

 تقويم املفاهيم يف مصطلح اإلعجاز العلمي: املقالة الثانية

 إلعجاز العلمي حيرص عىل جعله نوعًا جديدًا إن من تكلم عن ا: ](44)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ًا ـ يف معظمه ـ باآليات الكونية، والعلوم التجريبية، وُيْظِهُر أن عدم معرفِة تلك  مستقالًّ، وتراه جيعله خاصى

فقة ملا يف القرآن = إعجاٌز. وإذا  احلقيقة الكونية عىل الوجه الذي عرفها به املعارصون، وكوهنا جاءت موا

لت هذ ا النوع املحكيَّ من اإلعجاز وجدته جزءًا من أنواع اإلعجاز الذي حكاه العلامء السابقون، وهو تأمَّ

ة بتفاصيلها آنذاك، ثمَّ ظهور معرفتها  )اإلعجاز الغيبي(، فاإلخبار هبذه األمور التي مل تكن معروفة معرفة تامَّ

ت دون غريها من آيات الغيبيات هبذا التفصيلية إنام هو من هذا الباب، فام الذي أوجب ختصيص هذه اآليا

 [املصطلح؟!

 يصة ـ وهي اإلخبار عن اآليات الكونية ـ ليست من : ](45)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين أنَّ هذه اخلصِّ

ثت عن كونِه ال حمالة يف ذلك، فاملتكلِّم هبذا الوحي  خصوصيات القرآن، بل هي يف كل كتب اهلل التي حتدَّ

ًء أكان نازالً عىل موسى لألنبياء هو خالق ال كون، واحلقيقة الكونية ال يمكن أن ختتلف يف هذا الوحي، سوا

وال شكَّ ـ أيضًا ـ أن الفرق بني القرآن وغريه من  عليه السالم، أم كان نازالً عىل حممد صىلى اهلل عليه وسلىم.

كام يالحُظ  سبحانه ـ إىل أنبيائه. الكتب هو حفظه سليامً من التحريف والتبديل الذي طال ما بقي من كتب اهلل ـ
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أيضًا أن بعض ما ُوِجَد من تراث السابقني من تلك العلوم كان صحيحًا، وال زالت ال ُتعرُف طريقة وصوهلم 

 [إليه ـ مع صحة نتائجهم ـ فهل ُيعدُّ سبقهم إىل هذا من اإلعجاز؟

 مصطلح )املعجزة واإلعجاز( لوجدوا ولو ختلَّص هؤالء من سلطان : ](46)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

بدياًل ينطبق عىل بحوثهم بدون تكلٍُّف ـ كام هو ظاهر يف تعريفاهتم ـ فلو جعلوا حديثهم منصبىًا عىل )دالئل 

نَّة( لكان هذا أوىل وأنفع من االرتباط بمفهوم اإلعجاز الذي يصعب تطبيقه عىل  صدق أخبار القرآن والسُّ

وا عنه يف  ولعلك تالحظ أنَّ  مباحثهم. نَّة( هي نتيجة أبحاثهم هذه، وهو ما عربَّ )دالئل صدق القرآن والسُّ

نَّة( أدلُّ عىل مقصودهم، وألصق ببحوثهم  هناية تعريفهم لإلعجاز. وهذا املصطلح )دالئل صدق القرآن والسُّ

 [من مصطلح اإلعجاز الذي مل يبيِّنوه بيانًا شافيًا.

 لبتة، ويكون املعنى كام رجح اأما كوهنا يف أهل مكة، فهذا ال نزاع فيه ]: (47)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

، وذلك أن اهلل عزى وجل »الطربي، قال:  وأوىل القولني يف ذلك بالصواب القول األول، وهو ما قاله السديى

وغري معقول  وعد نبيه صىلى اهلل عليه وسلىم أن ُيري هؤالء املرشكني الذين كانوا به مكذبني آياٍت يف اآلفاق،

دهم بأن يرهيم ما هم رأوه، بل الواجب أن يكون ذلك وعدًا منه هلم أن يرهيم ما مل يكونوا رأوه  أن يكون هتدى

من قبل ظهور نبيى اهلل صىلى اهلل عليه وسلىم عىل أطراف بلدهم وعىل بلدهم، فأما النجوم والشمس والقمر، 

: 20تفسري الطربي، ط. دار هجر )«. ددهم بأنه يرهيم ذلكفقد كانوا يروهنا كثرياً قبل وبعد، وال وجه لته

462.)] 

 اهم بأن يأتوا بسورة، والذي ينتظم يف : ](49)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد حتدَّ

ين. جتد فأنت ال  السورة وال ينخرم هو التحدي بالنظم والبيان دون سائر األنواع املُقحمة يف اإلعجاز القرآ

إعجازًا )غيبيىًا( يف كل سورة، وال جتد إعجازًا )علميىًا( يف كل سورة، وال جتد إعجازًا )ترشيعيىًا( يف كل سورة، 

 [لكن ال يمكن أن ختلو سورة من اإلعجاز الكائن يف النظم والبيان العريب.

 األول: أن ال ُيسمى البحث يف  احلديث يف ذلك نافع، لكن ُينتبه ألمور:: ](58)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

الثاين: أن ال ُينطلق يف احلديث من القرآن ألجل إثبات  قضايا العلم التجريبي هبذا االسم )اإلعجاز العلمي(.
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الثالث: أن ُينطلق يف احلديث عن هذه األمور من باب بيان  أن القرآن قد حتدث عن هذه القضية أو تلك.

ات يف البحث عن عظمة اهلل يف خلقه فمجيئها عىل سبيل االستشهاد ال عظمة اهلل يف خلقه، وإن جاءت اآلي

 [عىل سبيل تقرير ما فيها من أمور متعلقة بالبحوث التجريبية.

 م بالتقدم املادي يف العلوم التجريبية والتطبيقية، وظهر يف : ](73)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين لقد ُفتَِن أقوا

تان، وصار بعض املسلمني أسرياً ملا يصدر من الغرب؛ كأي أمة منهزمة تنظر حياهتم املختلفة آثار هذا االفت

ًء شعر هؤالء أم مل يشعروا.  [إىل ما عند هازمها، فتزدري ما عندها من العلم، سوا

  :وإذا تأملت ما يقوم به بعض من خاض غامر اإلعجاز العلمي وجدت : ](73اإلعجاز العلمي إىل أين )ص

فهو يدخل إىل تفسري آيات القرآن ويف ذهنه معلومات سابقة قد مألت فكره وعقله، أن حاله كهذا احلال، 

فريى من النصوص ما يظن أنه يوافق ما عنده من معلومات يف العلم الذي يتخصص به، فيحملها عىل ما 

 [عنده من هذه املعلومات، وقد يصيب يف بعضها، كام قد خيطئ يف بعضها اآلخر.

 1 وأذكر عىل سبيل التذكري أن األمر جيب أن ينطلق من األمور اآلتية:: ](74)ص:  ناإلعجاز العلمي إىل أي 

األخذ بمأثور السلف يف التفسري، وفهم  - 2 أن يكون املنطلق من القرآن الكريم إىل تقرير هذه القضايا. -

جهة األساليب، إتقان اللغة من جهة املفردات ومن  - 3 مرادهم فيه، ومعرفة وجوه التفسري التي ذكروها.

ملعرفة كيفية استنباط عالقة القضايا املذكورة يف العلم التجريبي أو غريه باآلية وبتفسري السلف، إذ قد تكون 

القضية املستدل هلا مناقضة لسياق اآلية ومعناها، أو مناقضة لتفسري السلف أو مندرجة حتت قول عندهم، أو 

 [تكون حمدثة لقول جديد مغاير غري مناقض.

 وهذا الذي ذكره من كون املعجزات متعددة للقرآن، وكوهنا تظهر : ](75)ص:  عجاز العلمي إىل أيناإل

ُع اإلعجاِز يف القرآن عىل حسب العصور، فام زال  لألجيال فيه نظر من عدة وجوه: األول: أنه غري الزٍم َتنَوُّ

ديدة، بل بقوا عىل ما ذكره السابقون املسلمون جياًل بعد جيل، وقرنًا بعد قرن، مل يظهر هلم وجوه إعجاز ج

ع احلادثة ـ كاإلعجاز العلمي والتارخيي والنفيس وغريها ـ إال يف هذا  من وجوه اإلعجاز، ومل تظهر األنوا

فقها تاريخ املسلمني. أما  العرص، فدعوى أن يظهر للقرآن يف كل قرن وجيل وجه من اإلعجاز دعوى ال يوا
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من اإلعجاز تتناسب مع األجيال القادمة، فتلك يف علم الغيب، واهلل أعلم دعوى أنه سيظهر له أنواع أخرى 

الثاين: أن التقليل من فهم املعارصين لوجه اإلعجاز الذي وقع به التحدي، وهو ما كان طريقه لغة  بغيبه.

ٌص ألهل هذا العرص، فإن كان املتكلم ال يدرك ذلك، فليس يعني هذا أن غريه ال يدر كام  كه.العرب فيه تنقُّ

عى  أن هذه الوجوه اإلعجازية التي يذكروهنا ال يدركها إال قلة من الناس، فالباحثون يف ذلك العلم الذي ُيدَّ

للقرآن اإلعجاز فيه هم الذين يدركونه ويعرفونه متام املعرفة، أما غريهم، فهم يسلمون ألصحابه املتكلمني 

 [فيه، خصوصًا إذا أوتوا حسن بيان وعرض.

 إن املجال ال يتسع ملقدمة ال بدَّ منها، فأكتفي باإلشارة إليها، وهي منْزلة : ](86)ص:  لعلمي إىل أيناإلعجاز ا

علم السلف وتفسريه، وقيمته بالنسبة لتفسريات املتأخرين، وتلك قضية مهمة غفل عنها كثرٌي ممن دخل يف 

تفسريات السلف تفسريات ساذجة، وليس  اإلعجاز العلمي، ففرح بام أويت من العلم، وظنَّ ـ جهاًل منه ـ أنَّ 

 [فيها قيمة علمية، وتلك بلية بال ريب.

  :إن املجال ال يتسع ملقدمة ال بدَّ منها، فأكتفي باإلشارة إليها، وهي : ](88، 86اإلعجاز العلمي إىل أين )ص

نها كثرٌي ممن دخل منْزلة علم السلف وتفسريه، وقيمته بالنسبة لتفسريات املتأخرين، وتلك قضية مهمة غفل ع

يف اإلعجاز العلمي، ففرح بام أويت من العلم، وظنَّ ـ جهالً منه ـ أنَّ تفسريات السلف تفسريات ساذجة، وليس 

وأقول: إنَّ املقام الذي جيب علينا أن نقومه أمام تفسري السلف يتمثَّل  فيها قيمة علمية، وتلك بلية بال ريب.

 عليهم به من التقدم يف اإلسالم، واإلحاطة بعلم الرشيعة، واإلدراك ملعاين األول: معرفة ما منَّ اهلل يف أمور:

الثاين: أن نفهم  كالم اهلل مما نحتاج ـ نحن املتأخرين ـ إىل أن ندرك مرامي تفسرياهتم، ودقة أقواهلم يف ذلك.

ه. ل يف ردِّ بع: أن نعلم أن اختالفهم الر الثالث: أن نبني عليه وال ننقضه. كالم السلف ونعرفه، لكي ال نتعجَّ ا

فإن كان راجعًا إىل  ـ يف الغالب ـ اختالف تنوع، وقد يكون راجعًا إىل قوٍل، وقد يكون راجعًا إىل قولني أو أكثر.

فإن كان معنًى جديداً فضابط  قوٍل، فقد يكون القول املعارص داخاًل يف أحد أقواهلم، وقد يكون معنًى جديدًا.

ه.قبوله أن ال ينقض قوهلم وإن كان راجعًا إىل أكثر من قوٍل، فإما أن نختار من أقواهلم، وإما أن نأيت  ، ويردَّ

وهذا املقام، فيه سعة يف اختيار قول واإلعراض  برأي جديد يكون مع أقواهلم عىل سبيل التنوع ال املناقضة.
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 وك هو القول الصحيح.عن األقوال األخرى، لكن ال يكون االختيار والرتك إال بعلم؛ ألنه قد يكون املرت

 :األمر األول: أنه ال يوجد يف  اخلامس: أنَّ عدم قوهلم هبذا مبني عىل مسألة مهمة، وهي التفريق بني أمرين

القرآن ما مل يعرف له السلف معنى صحيحًا، وهذا يعني أهنم ـ بجمهورهم ـ فِّسوا القرآن كله، ومل يفت عليهم 

للقرآن وجوهًا غري التي ذكرها السلف، وأنه جيوز تفسري القرآن بالوجوه األمر الثاين: أنَّ  يشٌء من معانيه.

الصحيحة التي حتتملها اآلية، وهذا يعني أنه قد يرد عند املتأخرين من وجوه القرآن ما مل تكن دواعيه موجودة 

جاريًا فيفِّسه املعارصون عىل ما ظهر عندهم من الدواعي، ويكون تفسريهم مقبواًل إذا كان  عند السلف،

 [عىل أصول التفسري الصحيحة.

 بط قبول هذه التفسريات:: ](89)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين ُ  أراه يف ضوا أوالً: أن تكون القضية املفِّسَّ

الوجه  وتظهر صحتها من ثالثة وجوه: هبا صحيحًة يف ذاهتا، فإن كانت باطلة فال يصحُّ أن حُيمل القرآن عليها:

أما  الوجه الثالث: عدم مناقضتها للرشع. الوجه الثاين: داللة اللغة عليها. الوقوع.األول: صحتها من جهة 

قعة من فلكي أو طبيب، أو جيولوجي، أو غريهم؛  الوجه األول: فال يمكن أن يدركه إال املتخصص بتلك الوا

قعة من وما ذلك إال ألنَّ العامل بالتفسري، أو بالرشيعة مل يدرس هذه العلوم ل كلٌّ يف ختصصه. يدرك صحة الوا

خالفها، لذا فإنه يعتمد عىل ما يذكره العامل بتلك الواقعة ثقًة به يف علمه، فإذا أخرب الطبيب عن الظلامت 

الثالث بحسب ما وصل إليه علم الطب اآلن، فإنه ال سبيل للمفِّس إىل إنكار ذلك، بل شأنه التصديق ثقة 

 [باملخرب عن ذلك.

 قعة : ](90ص: ) اإلعجاز العلمي إىل أين أما الوجه الثاين والثالث: فإن املفِّس أقدر فيهام من العامل بالوا

الكونية أو التجريبية، ويمكنه معرفة صحة داللة اللغة عىل تلك الواقعة، أو عدم مناقضتها للرشع، وأرضب 

ا  األول: من فِّسَّ الذرة يف مثل قوله تعاىل: }َفَمنْ  عىل ذلك مثالني موجزين لضيق املقام: ٍة َخرْيً َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه{ ]الزلزلة:  ٍة رَشًّ ة اإللكرتونية، وذلك غري معروف يف لغة 8 - 7َيَرُه *َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ [. بأهنا الذرَّ

ًرا{ ]نوح:  العرب، فال يصح التفسري هبا. [ بأهنا األطوار 14الثاين: من فِّسَّ قوله تعاىل: }َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوا

 [الداروينية يف نظرية النشوء واالرتقاء، وتلك النظرية مصادمة للرشع، وهي باطلة مردودة.
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 وقد  ثانيًا: أن ال تناقض قول السلف )الصحابة والتابعني وأتباعهم(:: ](90)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

تكون يف ردِّ ما اتفقوا عليه، أو ردِّ مجيع تفسرياهتم؛ مضت اإلشارة إىل تفصيل القول يف ذلك، وأنَّ املناقضة إنام 

ألنَّ من لوازم ذلك أن يكون يف القرآن يشء من معانيه جِهله املسلمون منذ عهد الصحابة إىل وقت ظهوِر 

هذه القضية العلمية، واكتشاِف وجه ارتباطها بمعنى اآلية، وهذا الزم باطل بال ريب، والقول بجهل 

والصواب يف ذلك: أن ُيقبل ما قاله  آلية مطلقًا يدل عىل وجود خلل يف تنظري القضية.السابقني بمعنى ا

 [السلف، ويضاف إىل أقواهلم ما حتتمله اآلية من املعاين الصحيحة التي حيتملها السياق.

 فقد تكون القضية التي ثبتت يف املكتشفات صحيحة ال ريب فيها، : ](91)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

اآلية هلا داللة عند السلف ال توافق تلك القضية املكتشفة، فيأيت من يعتني هبذا األسلوب، فيجعل  ولكن

اآلية تدلُّ عىل ما ثبت يف االكتشاف املعارص، وقد تكون اآلية ال تدلُّ عليه، فهل يدلُّ قوله تعاىل: }َفَمْن ُيِرِد 

ْح َصْدَرُه لإِِلْساَلمِ  ُ َأْن هَيِْدَيُه َيرْشَ  َكَذلَِك اَّللَّ
ِ
اَمء ُد يِف السَّ عَّ ُه جَيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّاَم َيصَّ  َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن{ ]األنعام:  ْجَس َعىَل الَّ ُ الرِّ [ عىل ما اكُتِشف حديثًا من أنَّ اإلنسان إذا صعد يف 125جَيَْعُل اَّللَّ

ذلك ما حيتاج إىل حترير، ألنَّ القضية التي اكُتِشفت  يق تنفسه بسبب ِقلَّة األكسجني؟طبقات اجلو العليا يض

وأقول: إنَّ كثرياً من القضايا التي  قضية كونية صحيحة، واآلية هلا داللة، فهل من دالالهتا هذه القضية؟

 [ا، واهلل أعلم.ُربِطت بالقرآن تكون قد ثبتت علميىًا، لكن األمر هنا يف صحة داللة القرآن عليه

 والنتيجة يف مثل هذه: أن تكون القضية املكتشفة صحيحة، وال تناقض : ](91)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

وهذه املسألة ـ وهي صحة داللة اآلية عىل املكتشفات  تفسري السلف، لكن اآلية ال حتتملها وال تدل عليها.

حيتاج إىل حترير؛ إذ األقوال الباطلة املبنية عىل علم باطل ال يدلُّ العلمية ـ هي حمور اخلالف، وحمل النِّزاع الذي 

 [عليها القرآن قطعًا.

 فإنني ال زلت أدعو إىل التؤدة والرتيُّث يف إثبات كون القرآن دلَّ عىل : ](92)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

القول عىل اهلل بأنَّ  - 1 ، ومنها:هذه املكتشفات املعارصة، ألنه ُيبنى عىل ذلك أموٌر هي من األمهية بمكان

داته يف كالمه، وإذا كان هذا القول بال علم، فإنه من املحرمات التي ذكرها اهلل  هذه القضية املكتشفة أحد مرا
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ِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ  َم َريبِّ اْلَفَوا اَم َحرَّ  يف قوله تعاىل: }ُقْل إِنَّ
ِ

ُكوا بِاَّللَّ  احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ

 َما الَ َتْعَلُموَن{
ِ

ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ االعتامد عىل ربط هذه القضية يف إثبات صحة  - 2 َما مَلْ ُينَزِّ

حة الرسالة جتعل أنَّ كثرة االستدالل هبذه القضايا عىل ص - 3 الرسالة، مع أن صحتها تثبت بام هو دون ذلك.

اإلسالم دينًا عقليىًا بحتًا، فالداخل فيه ال يمكن أن يقتنع به إال هبذا األسلوب، وذلك خمالف لطبيعة اإلسالم، 

فكثرٌي ممن ربطوا اإلسالم هبذا العقل دون العقل الفطري وقعوا يف الضالل؛ ككثري من املتكلمني والفالسفة 

أنه مما ال خيفى عىل الباحثني يف األمور  - 4 ا وابن رشد وغريهم.الذين عاشوا يف ظل اإلسالم؛ كابن سين

الكونية والتجريبية أن العلم البرشي ناقص، وأنه يتطور مرة بعد مرة، وال يأمنون أنَّ ما يعدونه اليوم حقيقة 

ًا تارخيًا علميىًا لقضية أخرى، وال يكون الفهم السابق هو الصواب.  [يكون غدى

 إلعجاز العلميا: املقالة الثالثة

 إن منهج التفسري الذي سار عليه العلامء، ونصَّ عليه بعضهم أنَّ القول : ](103)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

الذي قيل بعد جيل السلف يف طبقاهتم الثالث )الصحابة والتابعون وأتباعهم( ُيقبل بضوابط، وهي: أن 

ال يكون يف القول به إبطاٌل لتفسري السلف، وأن ال ُيقترص يكون القول صحيحاً يف ذاته، وأن حتتمله اآلية، وأن 

عىل هذا القول حتى ال ُيفهم أن غريه غري صحيح، فإذا وافَق قوٌل هذه الضوابط فهو قول يدخل يف حمتمالت 

 [اآلية، وال يلزم أن يكون هو القول الصحيح الوحيد، واهلل أعلم.

 دَق كثريين ممن ولج يف هذا الباب ال ُينكر، وقيامهم إن ِص : ](105، 104)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

بالدعوة إىل اهلل من هذا السبيل جهد ُيذكر وُيشكر، لكن كتاب ربنا ـ تبارك وتعاىل ـ أغىل وأعىل من أن نسمح 

 هذه ملن ال حيسن التفسري أن جيعل نفسه هو املبنيِّ لكالم اهلل بام خيالف ما جاءت به الرشيعة، أو أن نربط به

 [العلوم املعارصة من أجل أن ُنثبت للعامل أننا نملك من العلم ما مل يصلوا إليه.

 وث اإلعجاز العلميحُ لف يف بُ عاجلة تفسري السَّ تصحيح طريقة مُ : املقالة الرابعة

 أما بعد: فإن كتاب اهلل تعاىل نزل بلسان عريب مبني، وَعلَِمُه : ](110، 109)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين



[14] 

السلف جمتمعني، فال يمكن أن يقال: إن آية منه مل يقع هلم فيها الفهم الصحيح، ومن قال: إن آية مل  جيل

ء، فاهلل سبحانه وتعاىل يقول }إِنَّا  يفهمها هؤالء، فإنه قد زعم النقص يف البيان الرباين والنبوي عىل حدٍّ سوا

ُكْم َتْعِقُلونَ  نًا َعَربِيًّا َلَعلَّ ُكْم َتْعِقُلوَن{ ]الزخرف: 2{ ]يوسف: َأنَْزْلنَاُه ُقْرآ نًا َعَربِيًّا َلَعلَّ [، ويقول: }إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآ

ُكْم َتْعِقُلوَن{ ]البقرة: 3 ُ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ُ اَّللَّ َ حُيِْيي 242[، ويقول: }َكَذلَِك ُيَبنيِّ [، ويقول: }اْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

َن َوَلْو َكاَن  [، ويقول:17َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{ ]احلديد: األَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا  ُروَن اْلُقْرآ }َأَفالَ َيَتَدبَّ

 َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا{ ]النساء: 
ِ

َن َأْم َعىَل 82ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اَّللَّ ُروَن اْلُقْرآ  ُقُلوٍب [، ويقول: }َأَفاَل َيَتَدبَّ

لنَِي{ ]املؤمنون: 24َأْقَفاهُلَا{ ]حممد:  ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما مَلْ َياِت آَباَءُهْم األَوَّ بَّ [، 68[، ويقول: }َأَفَلْم َيدَّ

َر ُأوُلو األْلَباِب{ ] ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ [، وغريها من اآليات التي 29ص: ويقول: }كَِتاٌب َأنَْزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

تدل عىل أن اهلل قد بنيَّ كالمه بيانًا واضحًا ال لبس فيه وال إلغاز، وأنه يِّسَّ للناس فهَمه كام قال تعاىل: }َوَلَقْد 

كٍِر{ ]القمر:  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َن لِلذِّ َنا اْلُقْرآ ْ ن اجليل [، وهذا التيسري ال يمكن أن يكون جليل متأخر دو22َيِّسَّ

 [املتقدم من السلف.

 إن القرآن حيتوي عىل عدد من العلوم، منها التفسري، وقد  التفسري:: ](112)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ألن مدلول التفسري من  وقع خالف يف تعريف التفسري، وأوضحها ـ واهلل أعلم ـ: بيان معاين القرآن الكريم.

د من املفِّس بيان املعاين، أما العلوم األخرى التي حيتوي عليها القرآن فإهنا ليست  جهة اللغة هو البيان، واملرا

من التفسري؛ فعدُّ اآلي ـ مثاًل ـ من علوم القرآن، لكنه ليس من التفسري؛ ألنه ال ُيبنى عىل معرفة عدِّ اآلي فهم 

واملقصود أنه حيسن أن ننتبه إىل الفرق بني علوم القرآن املرتبطة بسوره وآياته، وعلم ملعنى آية من اآليات، 

التفسري الذي هو بيان معانيه، فكل ما له أثر يف بيان معانيه، فهو من العلوم التي ينبغي للمفِّس االعتناء هبا 

.  [ليستطيع بيان معاين القرآن عىل الوجه امَلريضِّ

 األصل اللغوي لكلمة السلف يدل عىل السبق والتقدم،  السلف:: ](112)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

فكل ما تقدمك فهو سلف، وهذا اإلطالق اللغوي يشمل كل من سبقك من الناس، لذا إذا قلت: املفِّس 

د  ا يف املرا القرطبي من السلف، فإن ذلك قول صحيح من حيث اللغة. غري أن للعلامء اصطالحًا خاصًّ
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اختلفوا يف حتديد الفرتة الزمنية التي يقف عندها هذا املصطلح، والغالب يف ذلك أهنم الصحابة بالسلف، وقد 

نَّة. والسلف يف مصطلح املفِّسين ال خيرج عن هذه الطبقات  والتابعون وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسُّ

لطربي وابن أيب حاتم ـ جتدها الثالث بداللة أنك إذا رجعت إىل التفاسري التي مجعت مأثور السلف ـ كتفسري ا

 [تعتمد عىل ما ُنِقل عن هذه الطبقات الثالث، وتراها تقف عند طبقة أتباع التابعني.

 هي األسس العلمية التي يرجع إليها املفِّس حال  أصول التفسري:: ](113)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

األول:  مسائل هذا العلم ثالثة أمور كلية: وإن من أهم تفسريه لكالم اهلل وحتريره لالختالف يف التفسري.

نَّة وأقوال السلف واللغة(. الثاين: اإلمجاع يف التفسري،  مصادر التفسري )النقل والرأي(، وطرقه )القرآن والسُّ

الثالث: كيفية التعامل مع اختالف  واالختالف فيه )أنواعه، وأسبابه، وطرق املفِّسين يف التعبري عنه(.

 [الرتجيح(. املفِّسين )قواعد

 مقدمة يف أصول التفسري،  - 1 من الكتب املتخصصة يف هذا العلم:: ](113)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

التكميل  - 3 الفوز الكبري يف أصول التفسري، للعالمة ويل اهلل الدهلوي. - 2 لشيخ اإلسالم ابن تيمية.

رك املعارصون يف الكتابة حتت هذا العنوان، وقد شا ألصول التأويل، للمعلم املحقق عبد احلميد الفراهي.

أصول التفسري ومناهجه،  - 2 أصول التفسري وقواعده، خلالد العك. - 1 ومن هذه الكتب يف هذا العلم:

فصول يف أصول التفسري، للدكتور مساعد بن سليامن  - 3 لألستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي.

ب - 4 الطيار. كام أن هناك كتابة يف موضوع  طه، لألستاذ الدكتور عيل بن سليامن العبيد.التفسري أصوله وضوا

 - 2 اختالف املفِّسين أسبابه وآثاره، لألستاذ الدكتور سعود الفنيسان. - 1 من موضوعاته، ومن ذلك:

أسباب اختالف املفِّسين، لألستاذ الدكتور حممد بن عبد  - 3 قواعد الرتجيح، للدكتور حسني احلريب.

 [قواعد التفسري، للدكتور خالد السبت. - 4 ن الشايع.الرمح

 قد أشار بعض العلامء إىل أمهية معرفة علم السلف وما هلم فيه من : ](115)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

 [الفضل، ومن أنفس ما ُكتِب يف ذلك كتاب )فضل علم السلف( البن رجب احلنبيل

  :وكذا احلال بالتابعني، الذين هم أكثر طبقات السلف يف : ](116، 115اإلعجاز العلمي إىل أين )ص
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ل، ومن  التفسري، وعددهم فيه كثري، لقد سألوا عن التفسري، واستفصلوا فيام غُمض عليهم، وهلم يف ذلك أقوا

واهلل ما من آية إال سألت عنها، لكنها الرواية عن اهلل »أشهرها ما رواه الطربي بسنده عن الشعبي، قال: 

ثالث عرضات من فاحتته إىل  عرضت املصحف عىل ابن عباس»روى بسنده عن جماهد، قال: و «.تعاىل

 [«.خامتته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها

 لكن مما حيسن ذكره هنا أن يعرف املفِّس املعارص أن اجتهاده يف : ](116)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

األمر الثاين: اإلضافة عىل ما  من أقوال املفِّسين السابقني.األمر األول: االختيار  التفسري سيكون يف أمرين:

 [قاله السلف، ولكن حيرص عىل أن يكون مضيفًا ال ناقضًا ومبطاًل ألقواهلم.

 إن أي مفِّس ـ كائنًا من كان ـ إذا أقدم عىل التفسري وهو غري عامل بطريقة : ](119)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ل االتفاق وحال االختالف، فإنه سيقع يف تفسريه خلل بسبب نقص علمه يف التعامل مع تفسري السلف حا

.ً  [هذا املجال، إال أن يكون ناقاًل ال رأي له، وهبذا يكون خارجًا عن أن يكون مفِّسا

 وذهب بعض املعارصين إىل أن الدحو هنا بمعنى جعل األرض ُكَرًة : ](120)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

نية غري هذه اآلية، وهبذا يكون قد (، وهذا املعنى 2) له أصل يف اللغة، وهو حقيقة كونية دلَّت عليها آيات قرآ

 [حتقق يف هذه القضية صحتها من جهة اللغة، وصحتها من جهة الواقع.

 ِذيَن : ](123)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين َكَفُروا{ وعند تأمل هذه األقوال جتد أن الرؤية يف قوله: }َأَومَلْ َيَر الَّ

بع، وهذا  [ حتتمل أمرين:30]األنبياء:  األول: أن الرؤية بمعنى العلم، وعىل هذا القول األول والثاين والرا

الثاين: أن الرؤية برصية، وعليه القول الثالث  يعني أن االعتبار هبذه اآلية يأيت عن طريق العلم االستداليل.

ت النبات، والفتق بإنزال املطر، وبإنبات النبات، وهذا مشاهد الذي فِّس الرتق بعدم إنزال املطر وبعدم إنبا

د العربة باآلية عن طريق البرص.  [لكل واحد من الناس، فهم يدركونه بأبصارهم، وعىل هذا يكون املرا

 وأقرب أقوال املفِّسين هلذه النظرية القول األول، وهو من قال بأن : ](125)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

وهذا يعني أن القول هبذه النظرية ـ عىل سبيل  ألرض كانتا ملتزقتني ففتقهام إىل سامء وأرض.السموات وا

التفسري ـ إنام هو تفصيل ملجمل هذا القول، وليس قوالً حادثًا جديدًا، وإنام اجلديد فيه هذه التفاصيل التي ال 
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ت هذه النظرية فصارت بمثابة احلقيقة  زالت يف طور النظرية. التي ال خالف فيها، فإنه ال يمتنع أن وإذا صحَّ

دة كذلك، لكن  دة هبذه اجلملة من اآلية، مع بقاء احتامل األقوال األخرى يف كوهنا مرا تكون أحد املعاين املرا

 [ال زال أقوى األقوال ما ذكرت ترجيحه.

 كل من نقص علمه، أو نقص اعتامده عىل املصادر  واعلم أنَّ : ](129)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ا أن م، ومل يكن إليه سبيل، أمَّ علُّ  إذا مل يستطع التَّ الصحيحة، فإنه سيقع يف اخلطأ ال حمالة، وليس بمعذور إالَّ 

فسري، فليس ذلك بمعذور، بل حيح للتَّ م األسلوب الصَّ م، وال حيرص عىل تعلُّ لْ ب عِ الَّ لامء وطُ يكون بني عُ 

حيح لتفسري كالم اهلل، مع حرصه عىل الكالم بيل الصَّ وك السَّ لُ م حرصه عىل ُس دَ ضاعف، لعَ العتب عليه مُ  إنَّ 

 [فيه.

 إن كل قول يقال يف التفسري يمكن أن ُيعلم صحيحه من خطئه، : ](134-131)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

الصيغ أو أن تدلَّ عليه لغة العرب، وذلك يف تفسري األلفاظ أو  - 1 والقول الصحيح ُتعلم صحُته من وجوه:

كن أن تدل عليه آيات القرآن فإن ما ال يوافق الرشيعة ال يم  خيالف مقطوعًا به يف الرشيعة.الَّ أ - 2 األساليب.

 [.بحال

 فق الرشيعة ال يمكن أن تدل عليه آيات القرآن : ](134، 133)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين فإن ما ال يوا

ًرا{ ]نوح:  ر الداروينيةاألط [، بأهنا14بحال، وذلك كمن يفِّس قوله تعاىل: }َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوا ، ونظرية وا

ئع السَّ خمالفة جلميع الرشَّ  - كام هو معلوم - دارون وكذا  اموية التي جتعل أصل اإلنسان أبانا آدم عليه السالم.ا

، وهذا خمالف أيضًا ملا ثبت يف الرشيعة من كون هذه الكريس بأحد الكواكب السيارة من يفِّس العرش أو

 [أكرب منها بكثري.املخلوقات فوق السموات، وأهنا 

 ويمكن معرفة  الضابط الثاين: أن حتتمل اآلية هذا القول احلادث:: ](134)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

نًا أو لز ومًا، أو مثااًل ملعنى لفظ ذلك بطرق، منها أن تدلَّ عليه بأي وجٍه من وجوه الداللة: مطابقًة أو تضمُّ

عام يف اآلية، أو جزءًا من معنى لفظ من األلفاظ، أو غري ذلك من الدالالت التي يذكرها العلامء من أصوليني 

 [وبالغيني ولغويني ومفِّسين.
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 ِقِع النُُّجوِم{ ]الواقعة: قوله تعاىل: }َفاَل ُأْقِسُم بَِموَ : ](135)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين [ ورد فيها 75ا

د بالنجوم نجوم القرآن، أنزل القرآن عىل رسول اهلل صىلى اهلل عليه وسلىم  تفسريان للسلف: األول: أن املرا

د بالنجوم نجوم السامء،  نجومًا متفرقة، وقد ورد ذلك عن ابن عباس، وعكرمة، وجماهد. الثاين: أن املرا

د هبا نجوم السامء عىل عدة معاين: املعنى األول: فال أقسم بمساقط النجوم  واختلف القائلون بكون املرا

قع طلوعها يف أول الليل، ومواقع غروهبا يف آخر الليل، وقد ورد عن جماهد، وقتادة. د موا  ومطالعها، واملرا

د هبا املنازل املعروفة هلذه النجوم، كالثور والِّسطان واجلوزاء وغريها، املعنى الثاين: بمنازل  النجوم، واملرا

وإذا تأملت  املعنى الثالث: بانتثار النجوم عند قيام الساعة، وقد ورد عن احلسن البرصي. وقد ورد عن قتادة.

د بالنجوم، ثم اختلف القائلون بأهنا  د بمواقعها.هذه األقوال وجدهتا قد اختلفت يف املرا  [نجوم السامء يف املرا

 تي يطرحها املعتنون باإلعجاز العلمي تتصف وكثرٌي من املسائل ال: ](139)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

دة من خالل اآلالت واملعامل  بأن االطالع عليها حمدود، وإدراكها ال يتأتَّى بسهولة، بل بمعاجلة علمية معقَّ

د به بعض ما تدركه اخلاصة فقط. املتطورة. وهذه  واملقصود أن القرآن الذي نزل للناس كافة ال يمكن أن يرا

دًا باآلية، فاالعرتاض هنا عىل الوجوه التي ذكرهت ا جتعل القول هبذا القول املعارص حملَّ نظٍر يف أن يكون مرا

 [ربطه باآلية وليس يف صحته يف ذاته.

 تفسري السلف شامل للقرآن كله، وال يمكن أن خيرج احلق عنهم، أو : ](139)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

آن كان معلومًا هلم بوجه من الوجوه واملعنى أن كل القر خيفى عليهم فال يدركونه، ويدركه املتأخرون.

الصحيحة، وأن ما زاده املتأخرون من الوجوه ال يعني نقص علمهم بالقرآن؛ ألن موجب ذلك القول الذي 

وعىل هذا فإنه ال يوجد يف القرآن ما مل يعلم  ظهر للمتأخرين مل يكن موجودًا يف عرصهم كي يقال بجهلهم به.

للمتأخرين وجوه صحيحة من التفسري؛ جيوز القول هبا واعتامدها ما دامت  السلف معناه، وال يمتنع أن يظهر

 [ال تناقض قول السلف.

 أقول: إن وقوع اخلطأ من : وجود اخلطأ يف تفسري آحاد السلف: ](145، 144)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ًء أكان يف التفسري، أم  يف معرفة هذه القضايا كام هي يف الواقع، إذ قد يتكلمون يف الواحد منهم غري بعيد، سوا
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لكن احلكم باخلطأ ال يتأتى لكل واحد، وال بدَّ من  ذلك باجتهادهم، أو بام وصلهم من العلم املعارص هلم.

الرتيث حال احلكم باخلطأ عىل تفسري ما، وليس هناك ما يمنع من التخطئة إذا ثبت وقوع اخلطأ، لكن الذي 

لتنبه له أن بعض أقواهلم قد يكون هلا وجه جيهله املخطِّئ، ولو محله عىل ذلك الوجه الذي ذكره الواحد حيسن ا

ئق  من السلف لصحَّ عنده، وهذا باب يف أصول التفسري مهم، وهو )توجيه أقوال السلف( فمن تعلَّم طرا

توجيه أقواهلم وجد كثرياً منها له وجه معترب، وإن كان غري راجح عند بعض العلامء، وألذكر لك مثاالً هتتدي 

 [ملقام.به يف هذا ا

 أن ُيفهم قول املفِّسين  - 1 واألسلوب الصحيح يف مثل هذا املثال:: ](148)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

 لذي قالوا به، وذلك بتطابق ما قالوه مع معنى الربزخ واحلجر املحجور.عىل وجهه، وُيعرف وجهه الصحيح ا

أن جُيعل ما  - 3 أن ُيتأدَّب يف العبارات معهم، وال يؤتى بعبارات تشعر بالتصغري لعلمهم وفهمهم. - 2

نه صحيح، فهموه صحيحًا ـ إن كان قوالً واحدًا ـ أو خيتار الباحث من أقواهلم املختلفة املعنى الذي يظهر له أ

أن جيعل ما توصل إليه  - 4 وال يرمي كل ما عندهم من األقوال ويرتكها ألجل ما توصل إليه العلم احلديث.

 [إضافة فحسب، وهي إضافة قابلة للصواب واخلطأ، وال يصلح اجلزم هبا كام هو احلال يف مثل هذا املثال.

 إن قلت: مِلَ مَلْ تذكر ضابط العقل هنا؟ أليس العقل ضابطًا يف معرفة ف]: (150)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

فأقول: العقل قرينة يف معرفة الصدق من الكذب، لكن هناك بعض األمور التي ختتلف  الصدق من الكذب؟

 فيها العقول من جهة الَقبول وعدمه، كام أن هناك غرائب حكاها الرسول صىلى اهلل عليه وسلىم، ولوال حكايته

هلا ملا قبلتها العقول، فدلَّ عىل أن العقل ليس ضابطًا مطلقًا؛ ألنه قد يأيت يف بعض هذه املرويات ما تستغربه 

ج عند عقل غريك  ها لعدم مالءمتها لعقلك؛ إذ قد تتخرَّ العقول ال ما حتيله العقول، وليس من الصواب ردُّ

 [عىل ختريج معقول مقبول، وسيأيت ذكر مثال لذلك.

 وإن رأى بعض من يطلع عىل مقالتي هذه تشديدًا يف مسألة : ](155، 154)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

رهم بأن األمر خطري، وإن ُوِجَد تشديد فإنه من باب الذبِّ عن كتاب اهلل تعا ىل، اإلعجاز العلمي، فإين أذكِّ

فال جيوز لكل مسلم أن يقول يف كالم اهلل وتفسريه ما يقول، وهو ليس من أهل العلم، وال هو عارف بالتفسري 



[20] 

ِحَش  َم َريبِّ اْلَفَوا اَم َحرَّ وأصوله، فإن القول عىل اهلل بغري علم من الكبائر التي حرمها اهلل، كام قال تعاىل: }ُقْل إِنَّ

ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل  َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطنَ   َما مَلْ ُينَزِّ
ِ

ُكوا بِاَّللَّ  َما َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ
ِ

 اَّللَّ

[، والتفسري قول عىل اهلل؛ ألن من فِّسَّ كالمه، فكأنه يقول: هذا ما قاله اهلل وأراده 33الَ َتْعَلُموَن{ ]األعراف: 

، فإنام اتقوا التفسري»: ول مِّسوقعوا فيه، ومن ذلك قه، لذا عظَّم بعض السلف جانب التفسري، وتورَّ بكالم

ابعني من أهل املدينة التفسري ـ بارزًا يف علامء الت ، وقد كان ذلك املذهب ـ وهو التورع يف«اهلل هو الرواية عن

ين يريدون تفسري كالم اهلل بحاجة إىل أن يدرسوا هذا املذهب، ويتأملونه قبل أن يلجوا إىل ، والذوالكوفة

 [التفسري.

 ين يف بحث اإلعجاز العلمي؛ وإن من العجيب أن يطالب بعُض اجل: ](155)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين ادِّ

يطالب املتكلمني فيه بأن ال يتكلموا فيام ال حيسنون من العلم، فال يبيحون للطبيب أن يتكلم يف اآليات التي 

تتحدث عن الفلك ليبني وجوه اإلعجاز فيها، وال يبيحون للمهندس أن يتكلم يف آيات الطب ليبني اإلعجاز 

وال ترى كثرياً منهم ـ مع كل أسف ـ يطالبون بالتعامل مع التفسري وأصوله  فيها، ويأمرون باحرتام التخصص،

بمثل هذه املطالبة، وكأن علم التفسري علم سهل ميسور يستطيعه كل مثقف، وكل متخصص يف العلوم 

التجريبية والكونية، ونحن نرى كيف يقع اخللل يف فهم بعض اآليات ممن هم متخصصون يف علم الرشيعة، 

 [من أهل التفسري؟ فكيف احلال هبؤالء؟!وليسوا 

نَّة؟نَس هل يصح أن يُ : املقالة اخلامسة  ب اإلعجاز للسُّ

 إن أزمة املصطلحات ال تكاد تنفك عن علم من العلوم، ونحن : ](159)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

بحاجة إىل النظر فيها لتحرير حملِّ النِّزاع، أو ملا قد يرتتب عليها من معلومات فيها خلل، لذا فإن ما يقال: إنه 

ح = فإنه ليس عىل إطالقه، نعم، ال مشاحة يف االصطالح إذا كان ال يغريِّ حقائق ال مشاحة يف االصطال

 [األمور، وال يرتتب عليه معلومات علمية خاطئة.

 ثنا املرتاكم عرب القرون، وجدنا علامءنا ـ رمحهم اهلل : ](159)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين إذا رجعنا إىل ترا
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ى )دالئل النبوة( أو )أ عالم النبوة(، وهو أقلُّ يف االستعامل من تعاىل ـ قد كتبوا يف هذا األمر، لكن حتت مسمَّ

الثاين:  األول: معجزات نبينا حممد صىلى اهلل عليه وسلىم. ويذكرون يف كتبهم هذه أمورًا: )دالئل النبوة(.

له الدالة عىل صدقه. لذا فدالئل النبوة  الثالث: إخباراته بالغيب، واإلشارة إىل وقوع بعض ما أخرب به. أحوا

 [وفيها غريها مما يدل عىل صدق نبينا حممد صىلى اهلل عليه وسلىم.فيها املعجزات، 

 تعريف اإلعجاز العلمي بالسبق هل هو دقيق يف التعبري عن مضمونه؟: املقالة السادسة

 عاء : ](169)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين إن حقيقة السبق تكمن يف املجهود البرشي البحت، وليس يف ادِّ

بق ظنِّي بال ريب، وال يمكن ألحد أن جيزم بأن هذه القضية سبق القرآن للعلم املعارص؛ ألن ادعاء الس

األوىل: أن تكون اآلية ظاهرة واضحة بال  وإنام يصحُّ ادعاء السبق يف حالني: املعارصة تفسري وتأويل آليٍة ما.

د منها ما اكتشفه العلم املعارص، ويف هذه احلالة، فإن فهم السلف هلا خُيرجها عن كوهن ا مل نزاع يف أن املرا

ُتكتشف إال بالعلوم املعارصة املكتسبة، ويبدو أنه إذا ُوجد أمثلة من هذا النوع فإهنا خارجٌة عن كالم أهل 

الثانية: إذا قام الباحث املسلم باكتشاف القضية املعارصة، ثم اكتشفها الكافر بعده، فتلك  اإلعجاز العلمي.

وهي الزعم بأن اآلية تدل عىل هذا »خبار ـ عىل قضية ظنية أما أن ُيعلَّق السبق ـ وكذا دعوى اإل حقيقة السبق.

ل.«االكتشاف املعارص  [، فتلك مشكلة علمية حتتاج إىل نظر وتأمُّ

 إذا تأملت جمموعة من األحاديث النبوية التي ُنسب إليها : ](170، 169)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ألول ـ فإنك ستالحظ أن داللة احلديث النبوي عىل القضية املكتشفة )اإلعجاز( ـ كام هو احلال يف التعريف ا

دة الداللة عىل القضية بعينها،  املعارصة أقوى من داللة اآلية التي تأيت جمملة ـ يف كثري من األحيان ـ غري حمدَّ

قع الذباب إذا و»فيام روى البخاري يف صحيحه عن النبي صىلى اهلل عليه وسلىم قال:  وألرضب لذلك مثاالً:

ب أحدكم، فليغمسه، ثم لينزعه، فإن يف إحدى جناحيه داء لة، ، فهذا رصيح يف الدال«واألخرى شفاء يف رشا

 [بخالف كثري من اآليات التي يستدل هبا أهل اإلعجاز العلمي.

 فلو ثبت يقينًا أن الكون يتمدد، فإن السؤال الذي يقع هنا: هل داللة : ](170)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين
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يقول هبذا التفسري ال يمكنه أن ال شكَّ أن هذه الداللة ظنية؛ ألن من  اآلية عىل متدد الكون ظنية أو قطعية؟

 [وإذا كانت الداللة ظنيًة، فإن دعوى السبق تبقى ظنية أيضًا. جيزم يف إثبات هذه الداللة.

 واجلواب  هل ينقص فهمنا للقرآن إذا مل نقل باإلعجاز العلمي؟: ](172، 171)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

لنوع من العلم ـ امبنيٌّ عىل التفصيل السابق، فام دام أن السلف مل ينقص فهمهم للقرآن ـ وهم ال يعرفون هذا 

ومن هنا، فلو اقترص املفِّس عىل ما وصله من تفسري السلف، فإنه قد   ينقص فهمنا نحن.الَّ فمن باب أوىل أ

ك باحلق بال ريب، وخرج من ُعهدة املساءلة، بخالف من تعرض لإلعجاز العلمي )الظني الداللة(، فإنه  متسَّ

د اهلل؟ ال يسلم من ذلك بأن يقال له: من أين علمت أن هذا هو أما األول فيقول: علمته من كون األمة  مرا

خلفًا عن سلف تناقلت هذه األقوال بال نكري، واعتمدهتا يف التفسري، ومل جيعلوا ما جاء عن سلفهم باطاًل، 

رون يف التفسري إىل بيان أقرب األقوال أو أوالها بالصحة  ًا، وإن احتاج العلامء املحرِّ ومل يرتكوه وراءهم ظهريى

صواب من األقوال املختلفة يف تفسري سلفهم اعتمدوا القواعد العلمية، وبينوا ذلك بالطرق املعتربة عند وال

وهذا حقٌّ ظاهر بال ريب، وإن كان قد خيفى عن بعض من يتكلم يف اإلعجاز العلمي  أويل العلم بالتفسري.

نه حقٌّ ال شكَّ فيه. وال خيفاك أن من لغلبة هذا املوضوع عليه، ومتكنه من نفسه، حتى يظنَّ أن ما جاء به فإ

 [ظنَّ هذا الظنَّ فإنه خمطٌئ.

 التفسري باإلعجاز العلمي قائم عىل الظنِّ واالحتامل، وليس عىل اليقني: املقالة الثامنة

 د بقي تفسري القرآن بام ورد يف كتب العلوم التجريبية والكونية لق: ](187)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ز أن القرآن  ى بالتفسري العلمي، وهو اجتهاد يف ربط بعض ظواهر الكون املكتشفة حديثًا بالقرآن، وإبرا يسمَّ

عجاز قد دلَّ عليها، وهذه النتيجة ال ختتلف عن االنتقال من تسمية هذه الظاهرة التفسريية اجلديدة باسم اإل

ويف كال احلالتني )أي:  العلمي، فهذا يفِّس، وذاك يفِّس، وإنام االختالف يف كون املفِّسَّ به نظرية أو حقيقة.

كونه تفسرياً علميىًا أو إعجازًا علميىًا( ال خيتلف احلال يف أن تفسري القرآن هبذا أو ذاك إنام هو تفسري احتاميل 

 [ظني.



[23] 

 إن النتيجة التي يريد أن يصل إليها الشيخ الفاضل أن )أدنى( يف اآلية ]: (189)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

ٌد من اآلية؟ بمعنى )أخفض(، والسؤال القائم كاآليت: ان نعم، فام إذا ك هل يمكن )اجلزم( بأن هذا املعنى مرا

وإذا كان ال، فإن معنى هذا أن داللة اآلية عىل هذا االكتشاف الذي ُيقال بأنه حقيقة علمية داللة  الدليل؟

 [احتاملية ظنية، وما دام داللة احتاملية ظنية فأين مقام اإلعجاز؟!

  :وال خيفى عىل من ينظر يف كالم بعض املعتنني باإلعجاز من : ](190، 189اإلعجاز العلمي إىل أين )ص

ون بعبارات توهم هذا، ومن ذلك قول الشيخ  د تفسرياهتم باإلعجاز العلمي عىل أهنا حقٌّ مطلٌق، ويعربِّ إيرا

وُم *يِف َأْدَنى اأَلْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن{ }يِف َأْدَنى اأَلْرِض{ ]الروم:  الفاضل هنا: }ُغلَِبِت   2الرُّ

فقوله هذا  [ أي: يف تلك البقعة املنخفضة .. فكيف عرف حممد صىلى اهلل عليه وسلىم ومن أخربه بذلك؟3 -

عنى، ولكننا ال نجد فيام بني يدينا من كتب التفسري أي يلزم منه أن حممدًا صىلى اهلل عليه وسلىم عرف هذا امل

وإذا كان ال نجد أي إشارة يف كتب التفسري ملعرفته صىلى اهلل  إشارة ملعرفته صىلى اهلل عليه وسلىم هبذا املعنى.

عاٌء عىل نبينا حممد صىلى اهلل عليه وسلىم، وهذا  عليه وسلىم هبذا املعنى، فإن هذا التعبري من الشيخ عبد اهلل ادِّ

 [ال جيوز إال بربهان.

 اخلامتة

 إن موضوع اإلعجاز العلمي موضوع طويل، وهو بحاجة إىل : ](191)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

مناقشات تأصيلية؛ ألنه يمسُّ بيان كالم اهلل، إذ من حيمل ما جدَّ من العلوم عىل كتاب اهلل، فإنه يقول: هذا 

د اهلل هبذه اآلية، وال شك أن هذا فيه خطر عظيم، حيسن باملسلم الوقوف عنده طوياًل قبل احلكم ب  [ذلك.مرا

 صني يف : ](191)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين إن حاجة من يتكلم يف اإلعجاز العلمي من غري املتخصِّ

الرشيعة؛ إن حاجتهم إىل تعلم أصول التفسري أهم من أن يتعلم املفِّسِّ هذه القضايا املوجودة يف العلم 

د أن املوازنة يف األمهية تدل عىل حاجة من  املعارص، وال يعني هذا أن املفِّس املعارص ال حيتاجها، لكن املرا

 [ريد بيان اإلعجاز ال من يريد بيان معاين القرآن.ي
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ئد العلمية  (ةصفحة / الفائدال) فهرس الفوا

 :(202، 201)ص:  اإلعجاز العلمي إىل أين

 6 - عدم وجودها ال يلزم من عدم حكاية آيات األنبياء عليهم السالم لنا 

 6 -  ء برعوا فيها أم مل يربعوا  اآلية مما يدركها قوم النبي عليه السالم سوا

 10 - اشرتاط التحدي يف تسمية املعجزة ليس بسديد 

 12 - آيات األنبياء ليست هي الطريق الوحيد إلثبات نبوة األنبياء 

 19 - ياإلعجاز العلمي يدخل حتت التفسري بال  رأ

 24 - املفِّس أقدر يف الربط بني ما ورد يف القرآن وما يرد يف البحث التجريبي املعارص من الباحث التجريبي 

 26 - االختالف الوارد عن السلف أغلبه اختالف تنوع 

 26 - اختالف التضاد الوارد بني السلف يرجح أحدمها عىل سبيل التعيني ال التنوع 

 34 - نَّة الكونية ال يرتبط باملعتقد وال األفكار  العلم بالسُّ

 35 - القرآن يذكر القضية العلمية جمملة غري مفصلة بخالف التجريبي الذي ينحو إىل التفصيل 

 51 - التحدي احلقيقي يقوم عىل من يملك أدوات التحدي دون من يفقدها 

 53 - االصطالح إذا محل معنى باطاًل أو فاسدًا فإن فيه مشاحة بال ريب 

 74 -  من جهة املفردات ومن جهة األساليب ملعرفة كيفية استنباط عالقة القضايا املذكورة يف إتقان اللغة

 العلم التجريبي أو غريه باآلية وبتفسري السلف

 87 -  ًال يوجد يف القرآن ما مل يعرف السلف له معنى صحيحا 

 98 - دالئل صدق القرآن ال يمكن أن حترص 

 99 - لدعوة باإلعجاز العلمي هي أحد طرق الدعوة وليس هو طريقها الوحيد يف هذا العرصا 

 100 - تفسري كالم اهلل عزى وجل باب خطري ال حيق لإلنسان أن يلجه إال بعد أن يتأهل لذلك 
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 103 - تفسري القرآن بام صح واحتملته اآليات من هذه العلوم املعارصة ال يدل عىل جهل السلف 

 115 - 116 -  الوثوق بمعرفة السلف وتفسريهم جلميع القرآن وأهنم مل خيرجوا عن الفهم الصحيح يف

 تفسريهم

 130 -  إذا جاز احتامل اآلية ألكثر من معنى فإنام ذلك ألن املفِّس ال يستطيع اجلزم يف حال االحتامل بأن هذا

د اهلل دون ذاك؛ ألن أدلة الرتجيح قد تستوي يف نظرهرهو م  ا

 139 -  كثري من املسائل التي يطرحها املعتنون باإلعجاز العلمي تتصف بأن االطالع عليها حمدود وإدراكها

 ال يتأتى بسهولة

 139 - لف) العصمة ملجموعهم  وليست لفرد منهم (السَّ

 148 - ئيليات يعترب أصاًل مهاًم من أصول التفسري  معرفة كيفية تعامل السلف مع اإلرسا

 154 - إنام هو الرواية عن اهللاتقوا التفسري ف 

 155 - الدعوة إىل تصحيح املسار يف بحوث اإلعجاز العلمي للتوافق مع املنهج التفسريي الصحيح 

 162 - ف  إن كانت تفاصيل بعض ما أخرب به النبي صىلى اهلل عليه وسلىم غري مدركة للصحابة كام يرى من عرَّ

 اإلعجاز العلمي، فإن هذا مل يؤخر الصحابة ومن بعدهم عن العمل بام ثبت عن النبي صىلى اهلل عليه وسلىم

 171 - األمة ال يمكن أن جتتمع عىل ضاللة 

 171 - من اعتمد عىل املكتشفات املعارصة وأعرض عن قول السلف فإنه قد أخطأ الصواب بال ريب 

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتمى الصَّ


