
ال خوف من انتشار أبحاث اإلعجاز العلمى 
فالقرآن ثابت والعلم متغير

يحمل فى تاريخه أكثر من 50 بحثا طبًيا وإسالمًيا منشوًرا باللغتين العربية واإلنجليزية فى المجالت 
المحلية والعربية والعالمية، ويمتلك موسعة كتب علمية إسالمية راقية تتمثل فى كتاب "الطب فى 

القرآن"، وكتاب "العلوم فى القرآن"، وكتاب "العلوم المعاصرة فى خدمة الداعية اإلسالمى"، ومؤخًرا 
صدر له كتاب "التفسير الطبى للقرآن الكريم"، إنه العالم والطبيب العراقى الكبير محمد جميل الحبال، 

رئيس الهيئة العراقية لإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة، الباحث فى اإلعجاز الطبى والعلمى فى القرآن 
والسنة، وعضو كليات األطباء الملكية البريطانية والذى كان لنا معه هذا الحوار على هامش انعقاد 

المؤتمر الدولى األول لإلعجاز العلمى بلبنان..
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رئيس التحرير

حاوره فى طرابلس- لبنان
د. محمــد ســعــد الحــداد

 د.محمد الحبال رئيس الهيئة العراقية لإلعجاز العلمى
فى القرآن والسنة فى حواره لـ "إعجاز":

اإلعجاز فى القرآن يعالج قضايا اإللحاد 
واإلرهاب وينشر العلم
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بدايًة كيف ترى أهمية اإلعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة؟

نحن أسرى العلوم اآلن؛ فالعالم ال يؤمن باألمور 
الغيبية، ولكن عندما نأتى بالحقائق العلمية الثابتة 
فى القرآن قبل 1400 عام س���نقيم عليه الحجة، فإذا 
كان الشخص الغربى المخاطب عقالنًيا وموضوعًيا 
اُس  َها النَّ فإنه س���يؤمن بهذا القرآن قال الله: ]َي���ا َأيُّ
ِبيًنا[  ُكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا مُّ بِّ ���ن رَّ َقْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن مِّ
)النس���اء: 174( فالبرهان هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم، والنور المبين هو القرآن الكريم، هذه الكنوز 
الت���ى يحويه���ا الق���رآن الكريم من ش���ريعة وقوانين 
وعلوم إنسانية واآلن البد من إظهار الحقائق العلمية 
وننتق���ل م���ن اإلعجاز إل���ى اإلنجاز وم���ن التوصيف 
إل���ى التوضيح واالس���تنباط لمنفعة البش���رية أواًل 
ثم الدعوة لإلس���الم بالحكمة والموعظة الحس���نة، 
فالرس���ول محم���د ملسو هيلع هللا ىلص يقول:"بلغوا عن���ى ولو آية"، 
وكم���ا نعلم فإن زكاة المال 2.5 %، ولكن زكاة العلم 
اِس َوال َتْكُتُموَنُه[  )آل  ُه ِللنَّ ُننَّ 100% لقوله تعالى ]َلُتَبيِّ

عمران: 187(.
ما هى الرسالة التى يؤديها اإلعجاز العلمى ونشر 

هذا العلم لإلنسانية؟
القرآن فيه من اإلش���ارات الطبية والعلمية الكثير 
فبه 6236 آية منها 1300 آية تحمل اإلشارات العلمية، 
وموزعة عل���ى كل موضوعات العلم والطب، بينما 
األحكام الش���رعية المتعلقة بالعقيدة اإلسالمية ال 
تتجاوز 400 آية، وهذا ما يؤكد عالمية رسالة اإلسالم 
للن���اس كافة، فالق���رآن الكريم كنز لنفع البش���رية، 
ولتثبي���ت اإليمان ف���ى قلوب المس���لمين وإقامة 
الحجة على البشرية، قال الله:]َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ 

َنَزَل[   )اإلسراء: 105(.
فـــى رأيك مـــا هى أهميـــة اإلعجـــاز العلمى فى 

العصر الحالى؟
قال تعال���ى: ]َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَه���اًدا َكِبيًرا[)الفرقان: 
52( فجه���اد اإلعج���از العلم���ى ف���ى الق���رآن الكري���م 
والس���نة المطهرة، ونشره وتبيينه للناس هو جهاد 
كبير، وجمعية اإلعج���از العلمى المتجدد فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية، جزى الله القائمين عليها خيًرا 

وضعوا األسس لبناء عمارة الدعوة العلمية للقرآن 
الكري���م، وانتقل���وا للطاب���ق األول ف���ى التوصيف 
ويج���ب أن ننتق���ل للتطبي���ق؛ ألن بع���ض الن���اس 
يقولون لديكم إعجاز ولكن لم نس���تفد منكم شيًئا 
على مستوى التطبيق فهم انتفعوا وآمنوا بصدق 
الرس���الة اإلس���المية، ولكن يريدون أن يرونا ونحن 
نطبق هذا على أرض الواقع للنفع البشرى وخدمة 
العلوم؛ فالرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص ُأرسل للناس لمصلحة 
البش���رية أواًل ثم الدعوة اإلسالمية ثانًيا، والله أنزل 
ِتى  َذا اْلُقْرآَن َيْهِدى ِللَّ القرآن للهداية قال تعالى: ]ِإنَّ َهٰ
ِهَي َأْقَوُم[ )اإلسراء: 9(، فكما أنه يهدى إلى العقيدة 
الصحيحة والعب���ادات الخالصة والش���رائع القويمة 
واألخالق الفاضلة فهو يه���دى إلى العلوم النافعة 

بشقيها اإلنسانى والتجريبى الكوني.
البعض يسأل كيف يكون إظهار اإلعجاز العلمى 

فى القرآن الكريم؟
لنوض���ح اإلعجاز فى القرآن لنا مثل فى قول الله 
تعال���ى: ]َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َس���ِقيٌم * َوَأنَبْتَنا َعَلْيِه 
ن َيْقِطيٍن[)الصافات: 145، 146(، بالنس���بة  َش���َجَرًة مِّ
لس���يدنا يون���س، فس���قيم يعن���ى مري���ض منهك 
لما كان ف���ى بطن الحوت فخ���رج مصاًبا بالجفاف 
والج���وع، والع���راء يعنى س���احل البحر ال���ذى قذفه 
الح���وت فيه، فكان معرًضا للش���مس والحش���رات 
والذب���اب، وحتى يحمى الله نبيه ق���ال ]َوَأنَبْتَنا َعَلْيِه 
ن َيْقِطيٍن[، ولم يقل شجرة من تين، ولكن  َشَجَرًة مِّ
اليقطين من النبات���ات ذات األوراق النباتية الكبيرة 
فحمته من الشمس والحرارة وأيًضا الحشرات؛ ألن 
ش���جرة اليقطين - وهى القرع- معروفة بأنها طاردة 
للحش���رات، فأفرزت عليه المواد التى حافظت على 
جلده فش���فى وتغ���ذى عليها ألنها غنية بالس���وائل 

اإلعجاز العلمى فى القرآن 
سالح لمواجهة اإللحاد.. 

واإلعالم عائق أمام 
استخدامه
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والبروتين���ات والمعادن فش���فى وتعاف���ى، ثم قال 
تعالى: ]َوَأْرَسْلَناُه ِإَلٰى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن[.

ما هى أهم المعوقات التى تواجه نشـــر اإلعجاز 
العلمى؟

اإلعالم هو المعوق األول، ويجب أن ينش���ر هذه 
الثقاف���ة، فل���و كانت بعض الحقائ���ق العلمية التى 
ف���ى القرآن والس���نة عند أصح���اب الديانات األخرى 
والغ���رب؛ ألقام���وا األرض ول���م يقعدوه���ا فرحين 
بص���دق دينه���م، ولكن لألس���ف اإلعالم ال ينش���ر 
هذه الحقائق العلمي���ة، ولذا يجب عقد المؤتمرات 
التواص���ل  وس���ائل  م���ن  واالس���تفادة  والن���دوات 
)السوش���يال ميدي���ا( والمجالت وغيره���ا ويجب أن 
تك���ون الحقائ���ق المنش���ورة موثقة ومثبت���ة علمًيا 

وقرآنًيا.
اإلعجـــاز العلمـــى كيف يكـــون ســـالًحا لمواجهة 

ظاهرة اإللحاد؟
ُه ُيِري���ُد َأن َيُتوَب َعَلْيُك���ْم َوُيِريُد  ق���ال تعال���ى: ]واللَّ
���َهَواِت َأن َتِميُل���وا َمْيال َعِظيًما[  ِبُعوَن الشَّ ِذي���َن َيتَّ الَّ
)النس���اء:72(، فيريد الله أن يت���وب علينا ألننا خلقنا 
بيدي���ه ونف���خ فينا من روح���ه وطرد الش���يطان من 
أجلنا وأرس���ل لنا الرسل والكتب ليدخلنا الجنة، قال 
تعالى "ُيرْيُد اللُه أن َيُت���وَب َعَلْيُكْم" وقال: ]ُيِريُد اللُه 
رُكم[ )األحزاب:33(، فهو يريد أن نحبه ونطيعه  ِلُيَطهِّ
قال تعالى: ]َوَما َخلْقُت الِجَن َواإِلْنَس إال ِلَيْعُبُدوِن[ 

)الذاريات:56(.

فلدينا إعجاز علمى يرد على المالحدة، ويتحداهم 
بالعل���م والمنط���ق والعق���ل، فف���ى طريق���ة ن���وم 
أصح���اب الكهف 309 س���نين، أثبتها العل���م مؤخًرا 
ويمكن العودة إلى البحث الذى أعددته تحت عنوان 
"ن���وم أصح���اب الكهف طريق���ة مبتك���رة للترقيد" 
فرقودهم 309 سنين بدون أن يصابوا بأى ضرر فى 
بدنه���م هو إعجاز حيث كان الله يقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال وكذا حفظ أعينهم من التلف فقال: 
]َوَتْحَس���ُبُهْم َأْيَقاًظ���ا َوُهْم ُرُق���وٌد[ )الكهف:18(، كما 
هناك إعج���از علمى فى "عج�ب الذن����ب" وأنه مركز 
تخليق اإلنس���ان وإع���ادة تركيبه، فقال رس���ول الله 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص: "كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب 
منه خلق وفي���ه يركب" رواه مس���لم، وأثبت العلم 
مؤخًرا أن عجب الذنب )رأس العصعص وهو مكان 
رأس الذن���ب من ذوات األربع(، وجميع المخلوقات 
ومنها اإلنسان ال يبقى منه بعد موته وبالء جسده، 
إال الرمز الجين���ى محفوًظا فى خاليا "عجب الذنب" 
 )Genetic Map( وهو ما يس���مى بالخارطة الوراثية
التى يختص بها كل إنس���ان وتبقى محفوظة داخل 
بقاي���ا "عظم العصعص" وهو )عج���ب الذنب( وهو 
من أقوى عظام الجسد فتش���كل النواة فيه البذور 
التى ينبت منها اإلنسان يوم البعث كما ينبت البقل 
وذل���ك مصداًقا قوله صلى الله عليه وس���لم" )ثم 
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ينزل الله من الس���ماء ماء وينبتون كما ينبت البقل 
)ليس من اإلنس���ان ش���يء إال يبلى إال عظًما واحًدا 
وهو عجب الذنب ومنه يرك���ب الخلق يوم القيامة( 

صحيح البخاري.
اإلنســـان بعقله كرمه الله فكيف يســـتخدم هذا 

العقل لالطمئنان بوجود الله الذى خلقه؟
هناك وسائل هداية الناس إلى اإليمان بالله وأن 
ه���ذا الكون له خال���ق ومدبر ويكون ال���رد العقالنى 
والعلم���ى للقرآن رًدا عليه���م فالقرآن معجزة عقلية 
علمية متج���ددة، فأي���ن معجزة موس���ى )العصا(؟ 
انقض���ت، وأين معجزة صال���ح؟ مضت، فجميعها 
انتهت، ولكن الق���رآن معجزة عقلية علمية متجددة 
ويج���ب إظه���ار ه���ذه الثقاف���ة للن���اس لمواجه���ة 
المش���ككين والملحدي���ن والعلمانيي���ن ليعلموا أن 
هن���اك إلًه���ا خالًقا للك���ون واإلنس���ان، وأن الله هو 
األول واآلخ���ر والظاهر والباطن وأنه س���بحانه أحب 
ْمَنا َبِنى آَدَم[ اإلنس���ان وكرمه قال تعالى: ]َوَلَق���ْد َكرَّ
)اإلس���راء: 70( وخلق اإلنس���ان وأس���جد له المالئكة 
وط���رد الش���يطان ولعنه ألنه لم يس���جد لإلنس���ان 
وأرسل الله الرسل واألنبياء والكتب لهداية اإلنسان 
فالله يحبنا ويري���د أن يدخلنا الجنة قال تعالى: ]ُيِريُد 
ِذي���َن ِمن َقْبِلُكْم  َن َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُس���َنَن الَّ ���ُه ِلُيَبيِّ اللَّ
ُه َعِليٌم َحِكيٌم[ )النس���اء: 26(،  َوَيُت���وَب َعَلْيُك���ْمۗ  َواللَّ
ولإلعج���از العلمى دور فى معالجة قضايا اإلرهاب، 

َك َلَجَعَل  ونشر ثقافة االختالف قال الله:]َوَلْو َشاَء َربُّ
ًة َواِحَدًة ۗ َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن[)هود:118(. اَس ُأمَّ النَّ

مـــن كالمكـــم بماذا تنصـــح الباحثين فـــى مجال 
اإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة؟

أنصحهم بأن تكون كل األبحاث محققة ومدققة 
وتقوم على األسس الصحيحة والجمع بين الحقيقة 
العلمية والحقيقة القرآنية، وعدم فتح المجال أمام 
كل من هب ودب حتى تكون واضحة لألذهان، كما 
يجب تكوين جيل يجمع بي���ن العلم الكونى والعلم 
الشرعى وأن يكون متخصًصا فى علمه فقط ولديه 
شهادة علمية فى القرآن الكريم والحديث والتفسير 
واللغ���ة العربية لدى كل باحث ف���ى اإلعجاز العلمى 

فى القرآن والسنة.
ما هى ضوابط العمل فى مجال اإلعجاز العلمى؟
يمك���ن أن نؤكد ما نصحنا به، ب���أن يكون الباحث 
متخصًصا ف���ى مجاله العلمى الدقي���ق كالطب أو 
الفل���ك، واتباع ضواب���ط العلوم فى اللغ���ة العربية 
وقواعد التفس���ير، واتباع الحقائ���ق العلمية وليس 
النظري���ات م���ا لم يك���ن م���ا يؤيدها من الش���واهد 
المحكم���ة ف���ى الكتاب والس���نة، وإنن���ى أعتقد أنه 
فى حالة اإلحاطة باألم���ور اآلنفة الذكر فإن الباحث 
يستطيع أن يستنبط منهما ما ينفع البشرية ويسبق 
العل���م الحديث وأن ينتقل من اإلعج���از إلى اإلنجاز، 
ومن التوصيف إلى التطبي���ق، ومن النظريات إلى 
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التطبيقات، وبالطبع فإن هذا يتطلب عماًل جماعًيا 
مؤسس���ًيا، ولي���س فردًي���ا وأن يك���ون مدعوًما من 

مراكز بحثية متطورة تهتم بهذا الجانب.
ويج���ب تش���كل فريق م���ن الباحثين ف���ى العلوم 
التجريبية والعلوم الشرعية، خاصة فى اللغة العربية 
وعل���وم التفس���ير؛ حيث إن إتقان اللغ���ة العربية هو 
مفت���اح لفه���م اآليات الكريمة، وحت���ى ال نخرج عن 
الن���ص والذه���اب ش���طًطا دون ضواب���ط وكذل���ك 
معرفة ما قاله المفس���رون الس���ابقون والالحقون 
بخصوص اإلشارات العلمية لنفيد منهم ونتوصل 
إلى فهم عصرى وعلمى لمقاصد اآليات واألحاديث 
على ضوء المعارف والحقائق العلمية التى لم تكن 
معروفة س���ابقا، ويبقى موضوع التفسير العلمى 
للقرآن جهًدا بش���رًيا يحتمل الخطأ والصواب كغيره 
من التفاس���ير فف���ى حالة حصول الخط���أ فإن ذلك 
سينعكس على الباحث وليس على القرآن الذى هو 
حق مطلق، قال تعالى: ]َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل[ 

)اإلسراء: 105(.
البعـــض يـــراوده قلـــق من التوســـع فـــى إظهار 
اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم.. كيف تردوا على 

هؤالء؟
علين���ا أن ال نتخوف من موضوع اإلعجاز العلمى 
أو التفس���ير العلم���ى للق���رآن كما يخش���ى البعض 
من أن ينعكس ذلك س���لًبا على القرآن، ألن القرآن 
ثاب���ت وحق مطلق، والعلم ق���د يتغير فإننا نقيس 
بالحقائق وليس بالنظريات كما ذكرنا آنًفا، وننطلق 

من الوحى وليس من العلم.
وما الســـبيل إلى نشـــر ثقافـــة اإلعجـــاز العلمى 
فى القرآن والســـنة مجتمعًيا بخـــالف دور اإلعالم 

التوعوى؟
يمك���ن نش���ر اإلعجاز العلم���ى فى الق���رآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة، بلغة عصرية تناسب جميع 
الفئات عل���ى مواقع التواص���ل االجتماعى، فيجب 
نش���ر هذه الثقافة ف���ى عصر التق���دم التقنى، كما 
يج���ب أن تكون مادة دراس���ية فى المدارس لطالبنا 
حتى ينش���أ جيل واع ومثقف علمًيا يؤمن بعقيدته 

ويكون قادًرا على الدفاع والذب عنها.
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استشارى الطب الباطنى وأمراض الكلى
أستاذ الطب الباطنى بكلية الطب جامعة 

الموصل
عضو وزميل الكليات الطبية الملكية البريطانية 

)إدنبرة ولندن(
شارك فى المئات من المؤتمرات والمشاركات 

الطبية والعلمية.
 له العديد من اإلنجازات العلمية كتشخيص 
أول حاالت طبية لمرض المتالزمة الكالئية 

الناتج عن التسمم بمركبات الزئبق العضوى، 
كما اكتشف دواء جديًدا لعالج تقرحات الجهاز 

الهضمى العلوى 
شارك فى تأسيس ورئاسة الهيئة العراقية 

لإلعجاز العلمى للقرآن والسنة 
 له أكثر من50 بحًثا طبًيا وإسالمًيا منشوًرا 
باللغتين العربية واإلنجليزية فى المجالت 

المحلية والعربية والعالمية.
 قدم للمكتبة العربية واإلسالمية العديد من 

المؤلفات من أهمها:
الطب فى القرآن، العلوم فى القرآن، العلوم 

المعاصرة فى خدمة الداعية اإلسالمى، 
المنظومة السباعية فى القرآن الكريم، 

المنتقى من التفسير الطبى لآليات القرآنية.

الدكتور محمد جميل الحبال 
فى سطور
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