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 جوه اإلعجاز العمميبعض و 
 . ينقسم اإلعجاز العممي إلى ثبلثة أقسام : ٔ

واإلعجاز العددي. واإلعجاز العممي في القرآن حق؛ لكن  ،واإلعجاز الطبي ،اإلعجاز الكوني
آيات القرآن خاضعة  يمجعمفي لو ضوابط، توسََّع فيو بعضيم فخرجوا بو عن المقصود 

لمقرآن ألن القرآن حق من  العممية النظرياتينبغي أن تخضع ل ، وىذا باطل؛ بالعممية لمنظريات
 .وينبغي أن تفيم في ضوء القرآنعند اهلل والنظريات من صنع البشر 

، فظيرت في يعمميا الصحابة رضوان اهلل عمييمفَثم أشياء من اإلعجاز العممي حق لم يكن 
و من أظير وجوه إعجاز . وىذا الوجلمقرآن العصر الحاضر في أصول من اإلعجاز العممي

 ،والوجوه التي جاء بيا القرآن ،وبعده عن تذوق الفنون ،القرآن سيما بعد فساد المسان العربي
وىذا الوجو ىو المناسب ليذا العصر)عصر المكتشفات العممية(، وحينما يتحدث القرآن عن 

أي خطأ مما ذكره،  ولم يظير ،فإنو يتحدث حديث الخبير بآيات اهلل وأسرارىا ،اآليات الكونية
وترك التفاصيل  ،والقرآن جاء بأصول عامة تيم اإلنسان وتؤدي بو إلى الكمال روحًا وجسداً 

ألن  ،ألىل االختصاص، وىذا المون من اإلعجاز ليس من وظيفة القرآن وال من مواضيعو
نقاذ اإلنسانية من اليبلك، العموم من  وتطرقو إلى ىذه وظيفتو األساسية ىي اإلرشاد واليداية وا 

ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي : قال  ،قبيل الدعوة والبحث واالنتفاع مما في الكون من أسرار
 .َوِفي اأَلْرِض آَياٌت ِلْمُموِقِنيَن * َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفبل تُْبِصُرون: وقولو  السََّماَواِت َواأَلْرض

 ألسباب اآلتية:رد ىذا المون من اإلعجاز عدد من العمماء ل وقد -2
وقد اختمطت بعمم التفسير وغاية  ألن الحقائق العممية المختمفة وجياا من وجوه اإلعجاز-أولا 
التفسير ىي بيان معاني ألفاظو المفردة وجممة دالالتيا عمى المعاني وىو أمر في معزل عمم 

 إذ المعجز ىو ما يتصل بأساليب العربية مقارنة بأسموب القرآن ،عن اإلعجاز
 وىذا يتبين من وجوه: 
ووقع التحدي بنظمو وبيانو وليس بشيء   إن اإلعجاز القرآني دليل عمى صدق نبوة النبي-ٔ

 خارج عن ذلك.
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..كون اإلعجاز ىو يدل عمى أن القرآن معجز إن إثبات النبوة وأن القرآن من عند اهلل ال-ٕ
 .وصحة النبوة ليست برىان عمى إعجاز القرآن ،برىان صحة النبوة

ليس دليبًل عمى  إن ما عرف من النسجام بين اآليات الكونية والمكتشفات العممية-ثانياا 
 إعجاز القرآن المرتبط بالتحدي، بل ىو دليل عمى أنو منزل من عند اهلل.

ألن القرآن تحدى بسورة غير  تشمل جميع سور القرآن وآياتو، إن اآليات الكونية ل-ثالثاا 
ية يمكن أن يتحدى بيا، واآليات الكونية المشار إلييا تخرج عن أن معينة مما يعني أن أي آ

 تكون معجزة.
 فمن لم يكن من أىل العمم حجب عنو ىذا الوجو. ىذا الوجو ل يدركو إل العمماء -رابعاا 

إذ إنيم يحممون آيات القرآن ما ال يحتمل إلثبات يعُد البعض ىذا السبيل منزلقاا خطيراا -خامساا 
 عممي. اإلعجاز ال

ال كتاب عمم وادعاء إعجاز عممي يخرجو القرآن كتاب ىداية وقانون وشريعة وعقيدة -سادساا 
 عن ميمتو.

 الذي يذىب بحقيقة اإلعجاز.  إن إعجاز القرآن ليس بحاجة إلى ىذا المسمك المتكمف -سابعاا 
الطعن بو مما يعني  إن تغير النظريات يقود إلى التالعب بمعاني القرآن الثابتة -ثامناا 

 والتشكيك بعقائد المسممين. 
 إن القائمين باإلعجاز العممي ردوا عمى الرافضين ليذا المون من اإلعجاز وقالوا:-
 إن ىذا المون لم يكتشف إال حديثًا وعقائد المسممين كانت سميمة قبل اكتشافو.-ٔ

ن موافقة الحقائق  وىذا المون سيزيد المسممين نورا عمى نور وسيكون سبيبًل جديدًا لميداية، وا 
وجعل الَقمر فيينَّ نورًا َوَجَعَل : العممية لآليات الكونية لن تزعزع عقائد المسممين، فقولو 

، عامة الناس يفيمون أن الشمس والقمر تنور الكون والعمماء يفيمون أن الشمَس ِسَراجاً 
اًء فقط وعالم الفمك يفيم أن الشمس تمد الكون بالحرارة والضياء ولذلك سماىا سراجًا، والقمر ضي

 القمر يعكس نور الشمس عمى األرض وىكذا فبل داع لمقمق عمى عقائد العامَّة.
 ومن أىم المالحظات عمى ىذا المون من اإلعجاز:-
 تضمن القرآن إشارات مجممة ومفصمة ال تقبل الجدل وال يمكن إغفاليا.-ٔ
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 ىميتيا بداللة القرآن الكريم.في ىذا العمم حث لممسممين لدراسة ىذه العموم أل-ٕ
وفي ىذا المون الرد الحاسم عمى الطاعنين والمثبطين مما يعيد الثقة لممسممين بكتابيم و -ٖ

 عقيدتيم.
إن ما جاء بو من آيات كونية ال ينفي عنو أنو كتاب ىداية ونور وال يعني ىذا تحميل -ٗ

الثابتة التي ال تقبل الجدل، وفق اآليات ما ال تحتمل، وال تحمل اآليات إال عمى الحقائق 
 ضوابط المغة واألصول الشرعية والقواعد القطعية.

 بعض األمثمة من اإلعجاز العممي: إن ىذه األمثمة تثبت أنو من عند اهلل: -ثانياا 
 : ةالكون وحقائقو العممي-أ
َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُىَما َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض : قال  -ٔ

، وقد أثبت العمم أن األرض والسماء كانتا سديما ثم انفصمت  ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل ُيْؤِمُنوَن..
 إلى أجزاء.

كانت النظريات القديمة تقول بثبات األرض والكواكب تدور حوليا أو أن الشمس ثابتة -ــــ ٕ
 :قال والكواكب تتحرك حوليا، بينما القرآن تحدث عن ىذه الكواكب بأنيا سابحة في الفضاء 

( َوالقَ 3َٖوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَيا َذِلَك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعِميِم ) َمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد
( ال الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا َأْن ُتْدِرَك الَقَمَر َوال المْيُل َساِبُق النََّياِر َوُكلٌّ ِفي َفَمٍك 3َٖكالُعْرُجوِن الَقِديِم )

َباَل َتْحَسُبَيا َوَتَرى اْلجِ : قال فأثبت العمم نظرية القرآن وأبطل النظريات القديمة، و  َيْسَبُحونَ 
 .َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ 

أي: إن الرجل الماشي،  َواأَلْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا: قال أثبت القرآن كروية األرض -ٖ
سيبقى يسير، وستبقى األرض، ومعيا البحر ممدودة أمامو ال تنقطع، ألن األرض كروية، بل 

ُر النََّياَر َعَمى المَّْيلِ :  قالجميع األفبلك كذلك،  ُر المَّْيَل َعَمى النََّياِر َوُيَكوِّ والتكوير:  ُيَكوِّ
 التدوير، فقولو يدل عمى أن السماوات مستديرة واألرض مستديرة الشكل، واألفبلك كذلك.
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نَّا َلُموِسعُ : قال الكون في توسع مستمر: -ٗ ، كون كممة موسع ونَ َوالسََّماَء َبَنْيَناَىا ِبَأْيٍد َواِ 
 ٘ٓٔاسم فاعل وىذا يدل عمى االستمراية والدوام...قال السير جيمس جيتر : مقدار ىذا التمدد 

 أميال في كل ثانية، لبعد قدره مميون سنة ضوئية واهلل أعمم ببعد وسعة ىذا الكون.
 ىذا المون من ألوان األعجاز باآلتي: مىالطبيعة الجوية: يتج-ب
، وىو يكون بين قطيرات وقطيرات أو بين سحب وأرسمنا الرياح لواقح: في قولو -ٔ

 وسحب ومن ىذا الجمع بين الشحنات الكيربائية الموجبة والسالبة فينتج البرق.
َفَمْن ُيِرِد المَُّو َأْن َييِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلئْلِْسبَلِم : االختبلف في الضغط الجوي في قولو-ٕ

عَُّد ِفي السََّماءِ َوَمْن ُيِرْد أَ  رة إلى من فييا إشا .ْن ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ
ضيق في التنفس بسبب قمة األكسجين ونقص في الضغط  صعوده يصعد إلى السماء يصاحب

 الجوي.
ل العمم إن أثبت أى والجبال أوتادا: قال ضرورة التوازن الحركي والسكوني لؤلرض: -ٖ

قال الجبل لو جذر يبمغ ضعفي طولو فوق سطح األرض وىذا لحفظ توازن األرض أثناء حركتيا 
:  وألقى في األرض رواسي أن تميد بكم وأنيارا وسببل لعمكم تيتدون * وعبلمات ، 
 من عجائب خمق اإلنسان:  –ج 
،أثبت عمم ِمْن َبْعِد َخْمٍق ِفي ُظُمَماٍت َثبَلثٍ َيْخُمُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم َخْمًقا : قال  -ٔ

األجنة وجود ثبلث أغشية صماء تحيط بالجنين تمنع نفوذ الضوء والماء والحرارة لحماية 
الغشاء المفائفي. والبعض سماىا: غشاء  -ٖالحوربون  -ٕالغشاء المنباري -ٔالجنين، وىي: 

 المشيمة وغشاء الرحم وغشاء البطن الخارجي. 
ْوَجْيِن : ففي قولو  -ٕ َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى ثُمَّ َكاَن َعَمَقًة َفَخَمَق َفَسوَّى َفَجَعَل ِمْنُو الزَّ

وليس في البويضة فماء  المولود جنسحدد يمن ىذا الماء و خمق الزوجين  يامن الذََّكَر َواأْلُْنَثى
ْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُْنَثى: ال قالرجل ىو الذي يحدد جنس الجنين، ولذا   .َجَعَل ِمْنُو الزَّ
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ْنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُو َبَمى َقاِدِريَن َعَمى َأْن ُنَسوَِّي َبَناَنوُ : قولو  -ٖ ، فيو إشارة َأَيْحَسُب اإْلِ
رآن منذ إلى البصة في بنان كل إنسان فيي التشبو بصمة أي إنسان آخر وقد نبو عمييا الق

 مآت السنين. 
ْلَناُىْم ُجُمودًا َغْيَرَىا ِلَيُذوُقوا اْلَعَذابَ :  قولو -ٗ أثبت العمم أن  ُكمََّما َنِضَجْت ُجُموُدُىْم َبدَّ

 مراكز اإلحساس تكمن في الجمد، وأن التخدير إلجراء العمميات يقع عمى الجمد فقط.
ّن لكم : ، قولو بيي إنتاج الحماإلعجاز ف-٘ في األنعام لعبرًة نسقيكم مّما في بطونو من وا 

فيو داللة واضحة عمى خروج الحميب من بين  بين فرث ودم لبًنا خالًصا سائًغا لمّشاربين
الفضبلت والدم وكبلىما قذر ومقزز وفاسد وأثبت العمم ان الحميب قبل وصولو لمثدي يمر 

 بعمميتي تصفية:
 ثم تطرحيا في الدم، أما الفضبلت تطرح خارج الجسم. ةتمتص األوبار المعوية المواد الغذائي-أ

المواد التي ذىبت الى الدم قسم منيا يذىب لتغذية األم والقسم اآلخر يمر عبر الغدد  -ب
وترسمو مصفى إلى الضرع حميبا خالصا سائغا لمشاربين  المبنية لتصفيتو مما عمق بو من الدم

ن ىذا الكتاب أوأثبتيا العمم الحديث مما يدل عمى وىذه حقائق لم تكن معروفة وردت في القرآن 
عجازه قائم ودائم مادامت السموات واألرض. و  معجز نَّا َلُو : قال ا  ْلَنا الذِّْكَر َواِ  ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

 .َلَحاِفُظونَ 
 
 


