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أستاذ جبامعة دمشق

ليس يف الناس الذين عرفوا القرآن ،فقرؤوه أو قرؤوا شيئا منه ،من ال يعلم أنه معجز ،وليس فيهم من جيهل أن
إلعجازه وجوها كثرية ،وأن إخباره ببعض احلقائق العلمية الثابتة اليت مل تكن معروفة للناس من قبل ،واحد من هذه
الوجوه .وذلك مثل إخباره أبن ضياء الشمس منبثق من ذاهتا ،وأن نور القمر منعكس إليه من غريه ،يف مثل قوله
تعاىل( :هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا)[يونس .]5:إذ املضيء يف اللغة هو الشيء الذي ينبثق الضياء
من داخله ،واملنري هو الذي يتجه إليه الضياء من جرم آخر ،فأنت تقول  -فيما تقرره اللغة  -غرفة منرية وال تقول
غرفة مضيئة.
ولكن الشيء الذي ال يقبله عقل العقالء أاي كانوا ،مؤمنني أو جاحدين ،أن يعمد أحدان إىل آية من القرآن
فيفرغها من داللتها الظاهرة اليت تنزلت هبا ،مث جيعلها وعاء (قبلت اللغة العربية أم مل تقبل) لظنون علمية رمبا ظهر
فيما بعد بطالهنا!..
لقد غدت هذه الطريقة يف إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن ذائعة شائعة ،يتسابق إليها ذوو األحالم التوسعية
املتنوعة ،وأ ِ
سات ،ورِِست هلا ميزانيات ،ورتب هلا مديرون وإدارات ،وأحيط ذلك كلُّه
نشئت هلؤالء املتسابقني َّ
مؤس ٌ

هبالة من الدعاايت.

فهل دعت هذه الطريقة الناس التائهني عن القرآن إىل االلتفات إليه واإلقبال عليه؟ ..أم هل أورثت اجملادلني
بشأنه ،املستخ ّفني حبقائقه انعطافا إليه وإمياان برابنيته ويقينيا ابلوجوه اإلعجازية (العلمية) اليت تتوازع املتسابقني
ِ
إدعاءآت ِ
االكتشاف هلا؟..
السبق و
إنين على علم أبن هذه الطريقة مل تزد التائهني عنه إال تيها وإعراضا ،ومل تزد املراتبني فيه إال شكا ،بل إهنا مل
تنقلهم من الشك فيه إال إىل اجلحود به .بل إين ألخشى أن أقول :إن يف املقبلني إىل كتاب هللا هذا ،واملستأنسني
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زجتهم هذه الطريقة (االحرتافية) ،إذ وثقوا هبا فتابعوها ،يف حالة من االرتياب فيما كانوا
خبطابه وتعاليمه ،من ّ
مؤمنني به ،ويف اإلعراض عما كانوا مقبلني إليه!..
ماذا تتوقع من حال إنسان له ٌّ
قل أو كثر ،من الثقافة العامة واحملاكمة العقالنية لألمور ،يسمع أو يقرأ ما
حظَّ ،
يقوله أحد هؤالء املسرعني إىل الفوز ابألسبقية ،يف اكتشاف املزيد من مظاهر (اإلعجاز العلمي) يف القرآن ،عن
إعجاز علمي ابهر جديد اكتشفه يف سورة يوسف ،يف قوله تعاىل على لسان يوسف( :اذهبوا بقميصي هذا
العَرق
فألقوه على وجه أيب أيت بصريا)[يوسف .]93 :إنه اإلعجاز الذي يقرره العلم متمثال يف األثر الذي يرتكه َ
املتصبّب من جسم اإلنسان ،يف العني اليت غاض عنها نورها فأصيبت بنوع من العمى ،ونظرا إىل أن القرآن قد

سبق علم العلماء بذلك ،وقرر ذلك يف هذا الذي قاله يوسف إلخوته ،إذن فهو مظهر فريد من مظاهر اإلعجاز
العلمي يف القرآن ،إذ إن القميص ليس هو الذي أعاد الرؤية إىل عيين يعقوب ،عندما ألقي على وجهه ،وإمنا هو
العرق الذي كان قد تشربه القميص من جسم يوسف!..
إن اإلنسان الذي ِسع أو قرأ هذا الكالم ال ب ّد أن يتساءل :يف أي موسوعة علمية أو على لسان أي طبيب أو
ابحث علمي أو فيما يقرره أي عطار يتعامل مع فنون العطارة ومزااي األعشاب ،ثبت أن عرق اإلنسان حيمل هذه
الفائدة النموذجية املتميزة للعني العمياء؟ ..إنك مهما حبثت ،لن جتد ما يؤيد هذه األكذوبة الصلعاء ..مث هب أن
العرق له هذا التأثري السحري العجيب ،فأي أثر منه يبقى على الثوب بعد اجتياز املسافات الطويلة بني مصر
والبادية اليت كان يقيم فيها يعقوب عليه الصالة والسالم؟ على أن هذا الوهم الذي نسجه خيال أحد املتسابقني
يف هذا املضمار ،إن افرتضنا َج َدال صحته ،فإمنا هو عندئذ إعجاز ليوسف عليه الصالة والسالم وليس إعجازا
للقرآن.

وقرأت ألحدهم كشفا عظيما ،يربز فيما يزعم أنه اإلعجاز الباهر يف قوله تعاىل( :اقرتبت الساعة وانشق
القمر)[القمر ،]1:وأتى مؤيدا على قوله ،بص َوٍر الت ِقطت جلوانب من القمرَّ ،إابن رحلة بعض العلماء إليه ،تربز
شقوقا على وجهه ،مؤكدا أن أحد هذه الشقوق هو مصداق قوله تعاىل( :اقرتبت الساعة وانشق القمر) ،إنك ال
املعين بذلك .مث إن
تدري ُّ
أي تلك الشقوق هو ُّ
املعين خبرب هللا عن انشقاق القمر ،وما الدليل على أنه هو ال غريه ّ
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اإلنشقاق الذي مت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم القمر ،فيما رآه الناس ،بنصفني ،مث عادا
فالتأما.
فما وجه الشبه بني ذلك االنشطار الكلي الذي مت آنذاك ،وواقع شقوق ذات أعماق حمدودة رئيت كظاهرة
مستمرة على وجه القمر؟ وكيف ميكن إلنسان العلم والبحث عن احلقيقة يف العصر احلديث أن يصدق أن ما رئي
املعين ابالنشقاق الذي أعلن عنه بيان هللا
على وجه القمر من شقوق كاليت ترى يف أماكن على وجه األرض ،هو ّ
يف القرآن ،معجزة دالة على صدق حممد صلى هللا عليه وسلم فيما جاء الناس به من عند هللا؟

أال ترى أن هؤالء املتسابقني يزرعون بتخبطاهتم املتكلفة الشكوك والريب يف صدور البسطاء املؤمنني من الناس
أبن القرآن كالم هللا ،من حيث يومهون أهنم يزيدون املؤمنني بكتاب هللا إمياان .وأهنم يزيدون املراتبني بذلك ريبة
ويزيدوهنم اطمئناانُ إىل كفرهم وضالهلم ،بدال من أن يصعدوا هبم من اضطراب الرأي إىل صعيد اإلميان واليقني؟
لربد من السماء ،ومل يستخرج
وأغرب من هذا وذاك أن متسابقا آخر يصر على أن احلديد إمنا أهبط ،كاملطر وا ََ

فلذات ومناجم من األرض .وأن هذه احلقيقة أنبأ عنها القرآن يف قوله تعاىل( :وأنزلنا احلديد فيه أبس شديد ومنافع
للناس)[احلديث ]25 :وأن العلم احلديث أيقن اليوم ذلك ،فهو إذن من مظاهر اإلعجاز العملي يف القرآن.

فمن أين سرت هذه اللُّوثة إىل ذهن هذا الباحث الذي تغلبت لديه حوافز املسابقة يف هذا املضمار على حوافز
البحث يف معىن كلمة (النزول) لغة؟ إهنا سرت إليه من العجلة اليت أفقدته فرصة البحث يف معىن النزول مث أفقدته
فرصة اإلصغاء إىل ما يقوله علماء اجليولوجيا وعلماء الطبيعة عموما عن احلديد ومصدر تكوينه.
إن كلمة النزول تعين يف أصلها اللغوي (احللول) .تقول نزلت ضيفا عند فالن أي حللت يف داره .ويقول هللا
تعاىل( :هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني)[الفتح .]4 :أي أحلَّها يف قلوهبم .ويقول عز وجل( :لوال أنزل
حل لديه ويف ملكه كنز  ..ومثله قوله تعاىل( :اي بين آدم قد
عليه كنز أو جاء معه ملك)[هود ]12 :أي ه ّال ّ
أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا)[األعراف .]26
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وإمنا أتيت مبعىن اهلبوط من عل ،عند وجود قرينة دالة على ذلك .كقوله تعاىل( :نزل به الروح األمني على
قلبك[)..الشعراء .]193 :وكقوله( :هو الذي يريكم آايته وينزل لكم من السماء رزقا)[غافر.]13 :
ويسران لكم استخراجه.
إذن فمعىن قوله تعاىل( :وأنزلنا احلديد) أحللناه يف األرض ّ
إن الذي غيّب هذه احلقيقة اللغوية املبثوثة يف القواميس العربية ،عن ذهن هذا الذي يركض منافسا أقرانه يف
اكتشاف املزيد من (اإلعجاز العلمي) يف القرآن ،أنه فهم كلمة (النزول) كما يفهمها عوام الناس الذين يتعاملون
مع ظواهر اللغة ،فأجلأه ذلك إىل أن يستنطق علماء هذا الشأن مبا يتفق مع الفهم الذي عاد به لكلمة (أنزلنا) يف
اآلية املذكورة ،وهو أن احلديد إمنا نزل قطر ٍ
ات متفرقة من السماء ،ومل يستخرج فلذات ومناجم وعروقا من ابطن
األرض.
فهل استجاب علماء هذا الشأن هلذا االستجرار الذي جاء نتيجة جلهل ابللغة وتصور ابطل ملعىن النزول؟
مل أجد يف علماء طبقات األرض ،وال اخلرباء ابملعادن ،وال علماء الطبيعة عموما من قال :إن احلديد ،دون غريه
من املعادن املستقرة يف طوااي األرض ،هابط ،منفصال عن متاسكه وثقله ،من أجواء السماء ،مث إنه اختذ مكانه
منتشرا يف أعماق األرض ،وإن إنطاقهم مبا مل ينطقوا به وال يؤمنون به ،أمر غريب وعجيب!..
*

*

*

ِ
نجما الستخراج كنوز املال .فمنهم من طاب له أن
أال فليتق هللا أانس جرهم الطمع إىل أن يتخذوا من القرآن م َ

يستخرجها عن طريق التفنن يف طباعته وإخراجه ،ومنهم من فكر مليا مث رأى أن يستخرج املزيد منها عن طريق

ابتداع إشارات ألحكام التجويد يف ثنااي مجله وكلماته  ..ومنهم من سلك إىل الغاية ذاهتا ما ابتدعه من تلوين
املعاين املتنوعة فيه أبلوان متنوعة فاستخرج من ذلك قرآان فيه سائر ألوان الطيف مع ضميمة أخرى ..ومنهم من
آثر الوصول إىل املبتغى ذاته عن طريق الفتق والتشقيق آلايت القرآن لتحميلها ما ال حتمله من دعاوي السبق
العلمي الومهي ،والكل مرتزق حمرتف  ..على أننا ال نراتب يف أن القرآن معجز هبر الناس قدميا وحديثا إبعجازه،
وإلعجازه جوانب شىت ،وما قراراته العملية املعلنة بنصوص عربية قاطعة الداللة ،إال واح ٌد منها.
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