الصفحة الرئيسة  /روافد  /موضوعات فكرية

التفسري مبكتشفات العلم التجرييب بني املؤيدين واملعارضني
د .حممد عبدالرمحن الشايع
املصدر :جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،4السنة  ،4ص54-20
اتريخ اإلضافة 2007/02/07 :ميالدي  1428/1/19 -هجري

زايرة632 :

تفسري القرآن الكرمي مبكتشفات العلم التجرييب أو ما اشتهر به التفسري العلمي موضوع هام شغل ابل كثري من القراء
والدارسني واختلفت فيه آراء العلماء والباحثني ،وكثر فيه التأليف بني مؤيدين ومعارضني .وقبل استعراض هذه اآلراء حيسن
إلقاء نظرة على نشأته وتعريفه.
نشأته:
من الصعوبة مبكان حتديد نشوء األفكار واملذاهب فهي غالباً ما حتتاج إىل زمن ختتمر فيه الفكرة وجتتمع هلا األدلة ويكثر

املؤيدون مث يشتهر أحدهم إبظهارها وإبرازها وليس ابلضرورة أن يكون هو صاحبها وأن تكون هي من بنات أفكاره ،لكن

يكون هو الذي التقطها حني أعجب هبا فذكرها ونشرها ودافع عنها ،فنسبت إليه ونقلت عنه.
ومنزع هذا النوع من التفسري لل قرآن الكرمي قدمي ،ويشتهر عند الدارسني أن اإلمام الغزايل املتوىف سنة (505هـ) من أوائل
املتكلمني يف هذا النوع واملستوفني للكالم فيه إىل عهده حيث بسط القول يف هذا املوضوع يف كتابه إحياء علوم الدين،
وكتابه اآلخر :جواهر القرآن.
فعقد يف أوهلما ابابً يف ((فهم الق رآن وتفسريه ابلرأي من غري نقل)) نقل فيه بعض اآلاثر واألقوال اليت استظهر منها ما يريده
من أن يف القرآن إشارة إىل جمامع العلوم كلها وأن ((كل ما أشكل فهمه على النظار واختلف فيه اخلالئق يف النظرايت

واملعقوالت ففي القرآن إليه رموز ودالالت عليه خيتص أهل الفهم ب َد ْركها))[.]1

وفيه ينقل عن بعض العلماء قوله(( :إن القرآن حيوي سبعة وسبعني ألف علم ومائيت علم إذ كل كلمة علم مث يتضاعف إذ

وابطن وح ٌد ومطّلع)).
ظاهر،
ٌ
لكل كلمة ٌ

وهذا القول اجململ واالحصاء العددي – بعيداً عن صحته من عدمها – دليل على تقدم هذا املنزع وأنه أسبق من الغزايل.
وينقل عن بعض العلماء اآلخرين قوهلم(( :لكل آية ستون آلف فهم وما بقي من فهمها أكثر)).

بل يذهب إىل أبعد من ذلك حني يرفع هذا املسلك إىل الصحابة فينسب لإلمام علي – رضي هللا عنه – أبنه قال(( :لو
شئت ألوقرت سبعني بعرياً من تفسري فاحتة الكتاب))[.]2

فكم نسب لإلمام علي من قول؟! وما منعه – رضي هللا عنه – أن يفعل؟!!.

ويزيد اإلمام الغزايل هذه الفكرة تفصيالً وبياانً يف كتابه جواهر القرآن فيعقد فيه فصالً يبني فيه كيفية انشعاب العلوم من
القرآن ويقسم علوم القرآن إىل قسمني:

األول :علم الصدف والقشر وجعل من مشتمالته علم اللغة ،وعلم النحو ،وعلم القراءات وعلم خمارج احلروف وعلم
التفسري الظاهر.
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الثاين :علم اللباب وجعل من مشتمالته علم قصص األولني ،وعلم الكالم وعلم الفقه وعلم أصول الفقه والعلم ابهلل واليوم
اآلخر والعلم ابلصراط املستقيم وطريق السلوك[.]3
ويتوسع الغزايل يف كالمه بعد ذلك فيعقد فصالً يبني فيه الشعاب سائر العلوم األخرى من القرآن الكرمي وتفرعها عنه فيذكر
علم الطب والنجوم وتشريح أعضاء احليوان وعلم السحر ..وغري ذلك .مث خيتم هذا التفصيل إبمجال حييط مبا ترك فيقول:

"ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم ترامجها وال خيلو العامل عمن يعرفها وال حاجة إىل ذكرها."..
مث قال فأطنب يف أتييد هذا املسلك واملذهب.
وما ذكره من عبارات ونقول يوحي لنا بوجود صلة بني هذا املنزع يف التفسري وبني التفسري اإلشاري القدمي.
مث يتأيد هذا املنهج ابلفخر الرازي (ت606هـ) مبا ذكره من استطرادات يف تفسريه حىت قيل عنه نقداً هلذا املسلك :فيه

كل شيء إال التفسري.

وجاء بعد ذلك بدر الدين الزركشي (ت 794هـ) فنصره يف كتابه الربهان يف علوم القرآن مبا أورده من نقول وما عقده من
فصول حيث عقد فصالً بعنوان(( :يف القرآن علم األولني واآلخرين))[.]4

مث جاء اإلمام جالل الدين السيوطي فقرر ذلك وتوسع فيه يف كتابه االتقان يف علوم القرآن ،وكتابه اآلخر :االكليل يف

استنباط التنزيل .وساق لالستدالل على ذلك بعض اآلايت واآلاثر .ونقل نصاً عن أيب الفضل املرسي يؤيد به ما ذهب إليه
من احتواء القرآن على سائر العلوم[.]5

فنخلص مما سبق إجيازه أبوجز منه وهو أن منشأ هذا املسلك قدمي وأن حتديد البدء عسري غري يسري.
تعريفه:
عرفنا فيما سبق ق َدم جذور وأصول هذا النوع من التفسري وأنه حتيّـ َز ومتيّز يف هذا العصر بشكل أكثر وأظهر.

وقد التمس بعض الباحثني تعريفاً هلذا النوع ،ومعلوم أن التعريف ينبغي أن يكون جامعاً مانعاً يعرف منه ما يدخل فيه وما

خيرج عنه.

وممن التمس هلذا النوع تعريفاً األستاذ أمني اخلويل حيث قال عنه أبنه(( :التفسري الذي حيكّم االصطالحات العلمية يف عبارة
القرآن وجيتهد يف استخراج خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية منها))[.]6

وقد نقل هذا الت عريف الشيخ حممد حسني الذهيب يف كتابه التفسري واملفسرون[ .]7واختصره آخرون .وأتثر به غريهم .فقد
عرفه الشيخ حممد الصباغ بـ((أنه حتكيم مصطلحات العلوم يف فهم اآلية ،والربط بني اآلايت الكرمية ومكتشفات العلوم
التجريبية والفلكية والفلسفية[.]8
والتعريف هلذا النوع من التفسري يتأثر مبوقف املعرف له منه أتييداً أو تفنيداً .فاخلويل والذهيب من املنكرين هلذا النوع فكان
هذا التعريف متأثراً هبذا املوقف.

ومن هنا تتوجه له بعض االنتقادات منها :قصوره ،وقسوة لفظة (التحكّم) يف التعريف .كأن كل تفسري علمي كذلك مع ما
توحي به من أن اآلية املراد تفسريها هلا معىن آخر غري املعىن العلمي املراد منها أن تدل عليه[.]9
وعرفه الدارس عبدهللا األهدل يف رسالته :التفسري العلمي دراسة وتقومي – بعد انتقاده للتعريف السابق – أبنه( :تفسري
اآلايت الكونية الواردة يف القرآن على ضوء معطيات العلم احلديث بغض النظر عن صوابه وخطئه ((ليشمل التفسري

الصحيح والتفسري اخلاطئ)) )[.]10
وقوله(( :بغض النظر عن صوابه وخطئه)) ال ينبغي أن تكون من التعريف ألن عموم ما قبلها يشملها.
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وقد عرض الدكتور فهد الرومي هلذه التعاريف وتعرض هلا ابلنقد يف كتابه :اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري.
وخرج بتعريف آخر فقال" :والذي يظهر يل – وهللا أعلم – أن التعريف األقرب إىل أن يكون جامعاً مانعاً أن يقال :املراد

ابلتفسري العلمي :هو اجتهاد املفسر يف كشف الصلة بني آايت القرآن الكرمي الكونية ومكتشفات العلم التجرييب على وجه
يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصالحيته لكل زمان ومكان".
– مث شرح عبارات تعريفه بقوله:
وال شك أن وصفه بـ((اجتهاد املفسر)) يدخل فيه التفسري العلمي املقبول واملرفوض ألن اجملتهد قد خيطئ وقد يصيب.
وقولنا ((الربط)) ليشمل ما هو تفسري وما هو من قبيله كاالستئناس ابآلية يف قضية من قضاايه وحنو ذلك.
وقولنا ((العلم التجرييب)) خيرج بقية العلوم الكالمية والفلسفية وحنوها ،وقولنا ((على وجه)) لبيان مثرته .وقولنا ((يدل على
مصدره)) نقصد به أنه إ ذا ما ثبت هذا التوافق بني نصوص القرآن الكرمي وحقائق العلوم ومل يقع أي تعارض بني نص قرآين
وحقيقة علمية مهما كانت جدهتا وحداثتها فإنه ال ميكن أن يقول مثل هذه النصوص بشر قبل اكتشافها بقرون والبد من أن
يكون املتكلم هبا هو موجد هذه احلقائق ومكوهنا وهو هللا سبحانه وتعاىل .وقولنا ((وصالحيته لكل زمان ومكان)) نقصد به
أنه صاحل لكل عصر ال أتيت عليه األايم وال احلداثن مبا يبطل شيئاً منه فهو صاحل لكل عصر وأوان.
هذا ما ظهر يل اآلن من املعىن املراد به( .وهللا أعلم).أ.هـ[.]11

وال خيلو هذا التعريف الذي ذكره الدكتور الفاضل فهد الرومي من وجهة نظر ففيه طول ،ويف وصف اآلايت القرآنية
ابلكونية تضييق جملاله .كما أن لفظة ((الربط)) الواردة يف شرح التعريف مل ترد يف عبارات التعريف نفسه ولعل املراد لفظة
((الصلة)).
ولعل التعريف األيسر واألخصر والذي ينبغي أن يكون عليه احلال .أن يقال عنه أبنه (تفسري القرآن الكرمي حبقائق العلم
التجرييب).
لكن رمبا أراد املعرفون اآلخرون له تعريفه على ما هو عليه ال تعريفه مبا ينبغي أن يكون عليه.
مذاهب الناس يف هذا النوع من التفسري:
تنوعت مذاهب العلماء والدارسني يف هذا النوع من التفسري واختلفت مواقفهم منه بني مؤيدين ومعارضني على وجه
االطالق أو التقييد حىت أنه ليكاد يكون لكل واحد رأيه اخلاص به مبا يضيفه من شروط ويذكره من قيود.
وقد قسمت الدكتورة هند شليب مواقف العلماء جتاه هذا املوضوع إىل أربعة أصناف:
 - 1املعارضون مطلقاً مع عدم التحيز إىل العلم.
 - 2املعارضون مطلقاً مع التحيز إىل العلم.
 - 3املؤيدون مطلقاً.
 - 4املؤيدون احملرتزون[.]12

وبعيداً عن كثرة التشعيب والتقسيم سوف أعرض آلراء العلماء مقسماً هلا إىل نوعني :املعارضني هلذا التوجه ،واملؤيدين له– :
 – 1املعارضون:
املعارضون هلذا التوجه يف التفسري كثريون قدماء وحمدثني منهم:
 - 1أبو حيان األندلسي (ت745هـ) يف البحر احمليط.
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 - 2أبو إسحاق :إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت790هـ) يف املوافقات.
 - 3حممود شلتوت يف :تفسري القرآن الكرمي ،وجملة الرسالة.
 - 4أمني اخلويل .يف :التفسري نشأته ،تدرجه ،تطوره ،ويف دائرة املعارف اإلسالمية.
 - 5حممد حسني الذهيب .يف :التفسري واملفسرون.
 - 6حممد عزة دروزة .يف :التفسري احلديث.
 - 7شوقي ضيف .يف :تفسري سورة الرمحن وسور قصار.
 - 8حممد رشيد رضا[ .]13يف :تفسري املنار.
 - 9عباس حممود العقاد .يف :الفلسفة القرآنية.
 - 10عائشة عبدالرمحن (بنت الشاطئ) .يف :القرآن وقضااي االنسان.
 - 11حممد كامل حسني .يف :الذكر احلكيم.
 - 12صبحي الصاحل .يف :معامل الشريعة اإلسالمية.
 - 13أمحد حممد مجال .يف كتابه :على مائدة القرآن مع املفسرين والكتاب.
 - 14عبداجمليد احملتسب .يف :اجتاهات التفسري يف العصر الراهن.
 - 15أمحد الشرابصي .يف :قصة التفسري.
 - 16إمساعيل مظهر .يف :عدة مقاالت له يف جريدة األخبار[.]14
 - 17سيد قطب .يف :ظالل القرآن[.]15
وهؤالء املعارضون ختتلف عباراهتم يف قسوة انتقادها هلذا التوجه بني متشدد ومعتدل .وجيمعها كلها الرفض له .واالعرتاض
عليه وعدم القبول به.
فقد عد أبو حيان – يف معرض نقده الفخر الرازي – توسع العلماء يف مباحث العلوم األخرى عند تفسري القرآن الكرمي،
فضوالً يف العلم .وقسى فجعله(( :من التخليط والتخبيط يف أقصى الدرجة))[.]16

وأعلن أمني اخلويل معارضته هلذا التوجه يف رسالته الصغرية عن التفسري مببحث َعْنـ َونَه بـ((إنكار التفسري العلمي)) نبه فيه على
قدم هذا االجتاه ،وقدم معارضته واالعرتاض عليه.

ومثله فعل الشيخ حممد حسني الذهيب[.]17
وعد األستاذ عباس حممود العقاد مؤيدي هذا الصنف من التفسري(( :من الصديق اجلاهل ألهنم يسيئون من حيث يقدرون
االحسان وحيملون على عقيدة إسالمية وزر أنفسهم وهم ال يشعرون))[.]18
وقالت الدكتورة /عائشة عبدالرمحن أبن هذا املسلك ضحك على العقول ببدع من التأويالت تقدم للناس من القرآن كل
علوم الدنيا وعصرايت التكنولوجيا[.]19
ويقول د .شوقي نصيف" :وقد تلت الشيخ اإل مام [حممد عبده] تفاسري كثرية منها ما اهتدى هبديه ومنها ما خاض يف
مباحث علمية كنت وال أزال أراها جتنح عن اجلادة إذ القرآن فوق كل علم .ومن اخلطأ أن يتخذ ذريعة إلثبات نظرايت
علمية يف الطبيعة والعلوم الكونية والفلكية وهو مل ينزل لبيان قواعد العلوم وال لتفسري ظواهر الكون وما ذكر فيه من خلق
السماوات واألرض واألفالك والكواكب إمنا يراد به بيان حكمة هللا وأن للوجود خالقاً أعلى يدبره وينظم قوانينه وال ريب يف
أن القرآن يدعو أتباعه دعوة عامة إىل العلم والتعلم للعلوم الرايضية والطبيعية والكونية .ولكن هذا شيء والتحول ابلقرآن

This file was downloaded from QuranicThought.com

إىل كتاب تستنبط من النظرايت العلمية شيء آخر ال يتصل برسالته وال بدعوته .إنه دين هلداية البشرية يزخر مبا ال حيصى
من قيم روحية واجتماعية وإنسانية وحسب املفسر أن يعىن ببيان ما فيه من هذه القيم ومن أصول الدين احلنيف وتعاليمه
اليت أضاءت املشارق واملغارب أضواء غامرة"[.]20
وقد وصف حممد كامل حسني هذا النوع من التفسري أبنه ((بدعة محقاء)) بل جعل هذا الوصف ومسا لفصل هو ((التفسري
العلمي بدعة محقاء)) وقال عنه مرة أخرى أبنه ((التفسري احلرابوي)) إشارة إىل تغريه بتغري العلوم كما تغري احلرابء جلدها.
بل قسى وابلغ فجعله دليالً على ضعف إميان الذاهبني إليه والقائلني به حني قال ..." :والذين يفسرون اآلايت الكونية

تفسرياً علمياً يدلون بذلك على ضعف إمياهنم ولو كانوا مؤمنني حقاً ما كانت هبم حاجة إىل شيء من ذلك يقوي به إمياهنم

فليس مقصوداً ابآلايت الكرمية غري الوعظ والتفسري احلق الذي هو يقر هبا من أذهاننا تقريباً يؤدي إىل املوعظة والعربة وكل

تعمق يف تصويرها واقعياً هو بدعة محقاء"[.]21
أدلة املعارضني وأسباب املعارضة:

يقدم املعارضون بعض االستدالالت ،ويوردون بعض التخوفات واالعرتاضات ملنع هذا النوع من التفسري ،ميكن مجع أظهرها
وأشهرها ابآليت:
أوالً :إن للتفسري شروطاً وقيوداً وضوابط يسري عليها قررها العلماء ينبغي ملن يتصدى لتفسري القرآن الكرمي أن يكون قد

حصل علماً وحفظا شيئاً فنسي أنه قد
عرفها وأحاط هبا ليأيت األمور من أبواهبا .فال يكون القرآن الكرمي محى مباحاً لكل من ّ

غابت عنه أشياء.

ومن شروط ذلك التمكن من العربية فتفسر ألفاظ القرآن الكرمي مبا تدل عليه لغة العرب ،دون تزيّد يف حتميل األلفاظ ما ال

حتتمله فيستنبط منها ما ال تدل عليه وال ترشد إليه فلأللفاظ معانيها احملددة ودالالهتا اخلاصة اليت وضعت هلا وهذا مينع
التوسع العجيب يف فهم ألفاظ القرآن وجعلها تدل على ٍ
معان وإطالقات مل تعرف هلا ومل تستعمل فيها .أو إن كانت األلفاظ
قد استعملت يف شيء منها فباصطالح حادث يف امللة بعد نزول القرآن أبجيال[.]22
مث إن هذا التفصيل العلمي املستقى من العلوم يف عهودها املتأخرة هل هو من مدلوالت ألفاظ اآلايت أو ال؟.
لص الذين نزل عليهم وبلغتهم .وإن كانوا فهموه فلماذا مل تقم
إن كان من مدلوالت ألفاظ اآلايت فكيف مل يفهمه العرب اخلُ ّ
هنضتهم العلمية التجريبية على هذه اآلايت الشارحة واملفصلة هلذه احلقائق والنظرايت العلمية املفهمة لدقائها.

وإن كانت مل تفهم منه ا ومل تدل عليها ومل يدركها أصحاب اللغة اخللص يف زمن نزوهلا – كما هو واقع احلال – فكيف تكون
هي معاين القرآن املرادة له واملقصودة منه؟! وكيف يصح تفسريه هبا.
وأين بالغة القرآن حينئذ والبالغة كما يقولون هي مطابقة الكالم ملقتضى احلال[.]23
والقرآن الكرمي قد نزل بلسان العرب على قوم يفهمونه وأمر هللا نبيه – صلى هللا عليه وسلم – بشرحه تبيانه والنظرايت
احلديثة مل تكن معلومة وال مكشوفة وال يصح ملسلم مهما حسنت نيته أن يدعي أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – مل يكن
يعرف مجيع ما تضمنته آايت القرآن[.]24
وليس فيما ورد عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – وال فيما ورد عن أصحابه ما يؤيد هذا االجتاه أو يدل عليه[.]25
اثنياً :أن القرآن الكرمي إمنا هو كتاب هداية للبشرية كما قال جل وعال:
{إ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَـ ْهدي للَّيت ه َي أَقـ َْو ُم}[ .االسراء.]9 :
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وليس بكتاب تفصيل لنظرايت العلوم ودقائق الفنون وأنواع املعارف من فلك وطب وهندسة وخالفها وأن تطلّب تفصيل
ذلك يف القرآن الكرمي إمنا هو سوء فهم لطبيعة هذا القرآن ووظيفته.
((فال حاجة ابلقرآن الكرمي إىل مثل هذا االدعاء ألنه كتاب عقيدة خياطب الضمري وخري ما يطلب من كتاب العقيدة يف جمال
العلم أن حيث على التفكري وال يتضمن حكماً من األحكام يشل حركة العقل أو حيول بينه وبني االستزادة من العلوم ما
استطاع حيثما استطاع .وكل ذلك مكفول للمسلم يف كتابه كما مل يكفل قط يف كتاب من كتب األداين[.]26

يعرض القرآن للدوران مع أنواع املعارف ونظرايت العلوم وهي أمور ال يقر للكثري منها قرار
اثلثاً :إن هذا اللون من التفسري ّ
فقد يهدم العلم يف الغد ما يراه اليوم من املسلمات فالعلوم االنسانية تتجدد مع الزمن على ما هو مقتضى سنة التقدم.

((فال تزال بني انقص يتم ،وغامض يتضح ،وموزع يتجمع ،وخطأ يقرتب من الصواب ،وختمني يرتقى إىل اليقني .وال يندر يف
القواعد العلمية أن تتقوض بعد رسوخ ،أو تتزعزع بعد ثبوت ..ويستأنف الباحثون جتارهبم فيها بعد أن حسبوها من احلقائق
املفروغ منها عدة قرون))[.]27
فلو طبقنا القرآن على هذه املسائل العلمية املتقلبة لعرضناه للتقلب معها وحتمل تبعات اخلطأ فيها ،وأوقفنا القرآن وأنفسنا
مواقف احلرج[.]28
رابعاً :إن هذا املسلك ينطوي على ٍ
معان عدة ال تليق جبالل القرآن الكرمي وكماله أستأذنك يف أن أنقلها لك بعبارة سيد
قطب األدبية الندية .وإن كان يف بعض ما ذكره تكرار ملا سبق تقريره.

أوىل تلك ا ألمور فيما قال" :هي اهلزمية الداخلية اليت ختيل لبعض الناس أن العلم هو املهيمن والقرآن اتبع ومن هنا حياولون
تثبيت القرآن ابلعلم .أو االستدالل له من العلم .على حني أن القرآن كتاب كامل يف موضوعه وهنائي يف حقائقه .والعلم ما
يزال يف موضوعه ينقض اليوم ما أثبته اب ألمس .وكل ما يصل إليه غري هنائي وال مطلق ألنه مقيد بوسط اإلنسان وعقله
وأدواته وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة هنائية مطلقة.
والثانية :سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته .وهي أنه حقيقة هنائية مطلقة تعاجل بناء اإلنسان..
والثالثة :هي التأويل املستمر – مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن كي حنملها ونلهث هبا وراء الفروض والنظرايت اليت ال
تثبت وال تستقر وكل يوم جيد فيها جديد"[.]29
ويبني الشيخ حممود شلتوت جوانب اخلطأ يف هذا اال جتاه فيقول" :هذه النظرية للقرآن خاطئة من غري شك ألن هللا مل ينزل
القرآن ليكون كتاابً يتحدث فيه إىل الناس عن نظرايت العلوم ،ودقائق الفنون وأنواع املعارف وهي خاطئة من غري شك ألهنا
حتمل أصحاهبا واملغرمني هبا على أتويل القرآن أتويالً متكلفاً يتناىف مع اإلعجاز وال يسيغه الذوق السليم.

وهي خاطئة ،ألهنا تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم يف كل زمان ومكان والعلوم ال تعرف الثبات وال القرار األخري.

فقد يصح اليوم يف نظر العلم ما يصبح غداً من اخلرافات.]30["..
خامساً :إن يف هذا املسلك خطأ منهجياً ألن حقائق القرآن الكرمي قطعية هنائية خبالف ما يصل إليه اإلنسان من حقائق فإهنا
غري قطعية وال هنائية ففيها النقص واخلطأ ،فال يصح تعليق تلك هبذه تعليق تطابق وتصديق[.]31

سادساً :إن إدخال التفسريات العلمية على اإلشارات القرآنية وابلصورة اليت جرى عليها بعض الكتاب والعلماء البد أن
يفضي عما قريب أو بعيد إىل صراع بني الدين والعلم[.]32
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يضاف ملا سبق الرد على اجمليزين هلذا املنهج واملؤيدين له يف متسكهم بظواهر بعض النصوص كقوله تعاىلَّ { :ما فَـ َّرطْنَا يف
الْكتَاب من َش ْئ ٍٍ} [األنعام.]38/
اب تْبـيَاانً لّ ُك ّل َش ْئ ٍٍ} [النحل.]89/
{ونَـ َّزلْنَا عَلَْي َ
ك الْكتَ َ
وقوله تعاىلَ :
ومثل فواتح السور الواردة يف القرآن الكرمي فهي مما مل يعهده العرب.
فقد أجاب عن هذه االستدالالت الشاطيب يف املوافقات بقوله(( :فأما اآلايت فاملراد هبا عند املفسرين ما يتعلق حبال
التكليف والتعبد أو املراد ابلكتاب يف قوله { َّما فَـ َّرطْنَا يف الْكتَاب من َش ْئ ٍٍ} اللوح احملفوظ ومل يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه
جلميع العلوم النقلية والعقلية.
تعرفوه من أهل
مث قال :وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها مبا يقتضي أن للعرب هبا عهداً كعدد اجلُ ّمل[ .]33الذي ّ

الكتاب حسبما ذكره أصحاب السري.

أو هي من املتشاهبات اليت ال يعلم أتويلها إال هللا تعاىل .وغري ذلك.
وأما تفسريه مبا ال عهد به فال يكون وال يدعيه أحد ممن تقدم فال دليل فيها على ما ادعوا.
مث قال :فليس جبائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه كما أنه ال يصح أن ينكر منه ما يقتضيه وجيب االقتصار يف االستعانة
على فهمه على كل ما يضاف علمه إىل العرب خاصة فيه يوصل إىل علم ما أودع من األحكام الشرعية فمن طلبه بغري ما
وتقول على هللا ورسوله فيه .وهللا أعلم وبه التوفيق)).
هو أداة له ضل عن فهمه ّ

هبذه العبارات ينقض الشاطيب تلك االستدالالت ويوجهها مبيناً رأيه فيها.
تلخيص:
ميكن أن نلخص تلك األدلة واألسباب مبا يلي:

 - 1التقيد بفهم معاين األلفاظ بداللة اللغة وحدود استعماهلا وقت نزول القرآن وعدم التوسع يف ذلك .ولذا مل يرد هذا
النوع من التفسري عن السلف.
 - 2أن توسيع داللة األلفاظ إىل أوسع مما يعرفه العرب قدمياً يؤدي إىل عدم بالغة القرآن لعدم مراعاة مقتضى احلال

حينئذ.

 - 3أن مهمة القرآن الكرمي دينية اعتقادية وليست علمية.
 - 4أن هذا املسلك عما قريب أو بعيد سوف يؤدي إىل الصراع بني الدين والعلم.
 - 5ما يؤدي إليه هذ املسلك من التأويل املتكلف الذي ال يسيغه الذوق السليم ويتناىف مع إعجاز القرآن.
 - 6أن يف هذا املسلك تعريضاً للقرآن الكرمي لكثرة التأويالت وتغريها بتغري العلوم وتطورها نظراً لعدم استقرار املسائل

العلمية.

 - 7أن التفسري العلمي بدعة محقاء ودفاع فاسد عن القرآن الكرمي من كل وجه.
 - 8أن هذا النوع من التفسري يعارض اليسر الذي ينبغي أن تتصف به الشريعة اإلسالمية[.]34
 - 9عدم فهم اآلايت واآلاثر اليت قد يفهم منها هذا املنحى على وجهها الصحيح.
املؤيدون للتفسري مبكتشفات العلم التجرييب ومؤلفاهتم:
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حظي هذا النوع من التفسري مبعناه الواسع مبؤيدين له ومدافعني عنه ومكثرين منه .قدماء وحمدثني وسأمجل القائلني هبذا بوجه
عام دون حتديد دقيق لرأي كل واحد منهم إذ جيمعهم التوجه وان اختلفت درجتهم فيه وذلك جتنباً لإلطالة اململة وتشعيب

األقوال تكثراً .فمنهم:

 - 1اإلمام الغزايل يف :إحياء علوم الدين ،وجواهر القرآن.
 - 2الفخر الرازي (ت606هـ) يف :تفسريه مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري.
 - 3بدر الدين الزركشي (ت794هـ) يف :الربهان يف علوم القرآن.
 - 4جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) يف :االتقان يف علوم القرآن واإلكليل يف استنباط التنزيل.
 - 5ابن أيب الفضل املرسي فيما نقله عنه السيوطي يف االتقان.
 - 6البيضاوي (ت 691هـ) يف :تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
 - 7نظام الدين النيسابوري (ت728هـ) يف :غرائب القرآن ورغائب الفرقان[.]35
 - 8حممود شكري األلوسي (ت1270هـ) يف :روح املعاين[ ]36وكتابه اآلخر :ما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة

اجلديدة القوية الربهان.
 - 9طنطاوي جوهر (ت 1358هـ) يف :اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي ،والقرآن والعلوم العصرية.
 - 10حممد أمحد االسكندراين يف ((كشف األسرار النورانية الق رآنية فيما يتعلق ابألجرام السماوية واألرضية واحليواانت
والنبااتت واجلواهر املعدنية))[ . ]37و((تبيان األسرار الرابنية يف النبااتت واملعادن واخلواص احليوانية))[.]38
 - 11عبدهللا ابشا فكري .يف رسالته يف مقارنة بعض مباحث البيئة ابلوارد يف النصوص الشرعية[.]39
 - 12إبراهيم فصيح – الشهري حبيدري زاده البغدادي .يف رسالته يف تطبيق اهليئة اجلديدة اآلاثر على بعض اآلايت
الشريفة وبعض األخبار.
 - 13أمحد خمتار ابشا الغازي[.]40
 - 14حممد توفيق صدقي .يف حماضراته يف سنن الكائنات.
 - 15عبدالرمحن الكوكيب .يف :طبائع االستبداد ومصارع االستعباد.
 - 16حممد فريد وجدي .يف :اإلسالم دين اهلداية واإلصالح.
 - 17مصطفى صادق الرافعي .يف :إعجاز القرآن والبالغة النبوية.
 - 18مجال الدين القامسي .يف :حماسن التأويل.
 - 19حممد عبده .يف :تفسري جزء عم .وتفسري املنار.
 - 20عبداحلميد بن ابديس .يف :جمالس التذكري من كالم احلكم اخلبري.
 - 21د .عبدالعزيز إمساعيل .يف :اإلسالم والطب احلديث.
 - 22عبدالرزاق نوفل .يف :القرآن والعلم احلديث .وغريه من مؤلفاته.
 - 23حممد أمحد الغمراوي .يف :اإلسالم يف عصر العلم.
 - 24حنفي أمحد .يف :التفسري العلمي لآلايت الكونية يف القرآن.
 - 25حممود أبو الفيض املنويف .يف :القرآن والعلوم احلديثة.
 - 26الشيخ حممد متويل الشعراوي .يف :معجزة القرآن.
 - 27د .حممد عبدهللا دراز .يف :مدخل إىل القرآن الكرمي.
 - 28مجال الدين عيّاد .يف :حبوث يف تفسري القرآن ،وقدرة هللا مظاهرها من العلم احلديث.
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 - 29د .مصطفى مسلم يف :مباحث يف إعجاز القرآن.
 - 30عبدالعزيز بن خلف آل خلف يف :دليل املستفيد يف كل مستحدث جديد.
 - 31د .منصور حسب النيب .يف :الكون واإلعجاز العلمي للقرآن.
 - 32د .البشري الرتكي يف :هلل العلم.
 - 33حممد عبداحلليم أبو زيد يف :جملة األزهر (اجمللد .)1560/18
 - 34د .عبدهللا شحاته يف :تفسري اآلايت الكونية.
 - 35أمحد جبالية يف :القرآن وعلم الفلك.
 - 36د .حممود انظم نسيمي يف :مع الطب يف القرآن الكرمي.
 - 37حممد وفاء األمريي يف :آايت هللا.
 - 38د .عبدالعليم عبدالرمحن خضر يف :الظواهر اجلغرافية بني العلم والقرآن ،و :املنهج اإلمياين للدراسات الكونية،
وهندسة النظام الكوين يف القرآن.
 - 39الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف :التحرير والتنوير.
 - 40د .عبدالغين عبود يف :اإلسالم والكون.
 - 41الشيخ حسن البنا .يف :مقدمة يف التفسري مع تفسري الفاحتة وأوائل سورة البقرة.
 - 42د .فهد بن عبدالرمحن الرومي .يف :اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري.
 - 43الشيخ عبدالقاهر داود العاين يف :دراسات يف علوم القرآن.
 - 44حممد صادق عرجون .يف :حنو منهج لتفسري القرآن.
 - 45حممد أبو زهرة .يف :املعجزة الكربى ،القرآن.
 - 46د .حممد سعيد رمضان البوطي .يف :مقال يف جملة العريب عدد 246 /عام 1399هـ.
 - 47عبدهللا بن عبدهللا األهدل .يف :التفسري العلمي للقرآن الكرمي .دراسة وتقومي[.]41
 - 48هند شليب .يف :التفسري العلمي للقرآن بني النظرايت والتطبيق.
 - 49نعمت صدقي .يف :معجزة القرآن.
ومنهم الشيخ عبداجمليد الزنداين يف مؤلفاته حماضراته والدكتور حممد علي البار يف أحباثه ودراساته.
فهذا استعراض إبجياز لعدد كثري من القائلني ابلتفسري العلمي يظهر منه انتشار هذا القول وشيوعه على امتداد يف الزمان
واتساع يف املكان فهم خمتلفو الداير متعددو املذاهب واملشارب متنوعو التخصصات والثقافات.
واكتفيت بتحديد مؤلفاهتم اليت حتمل أفكارهم على وجه الدقة والتفصيل جتنباً لإلطالة بنقل عباراهتم احمل ّددة آلرائهم واليت قد

تكون ابلصفحات[.]42

على أنه يتعني التنبيه إىل أهنم ليسوا على درجة واحدة يف قبوهلم للتفسري العلمي فمنهم من يؤيده إبطالق واندفاع.
ومنهم من له شروط وقيود فيقبله حبدود ويقصره على احلقائق العلمية اليقينية القطعية دون النظرايت االفرتاضية.
فاملتوسطون يف الرأي واملتحفظون يف احلكم هم أقرب إىل أن يعدوا من املؤيدين منهم إىل املعارضني ألهنم يف احملصلة النهائية
يقبلونه بضوابط وشرائط.
أسباب قبول هذا التفسري:
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ختتلف أدلة ومسببات قبول تفسري القرآن الكرمي مبكتشفات العلم التجرييب – أو ما اشتهر ابلتفسري العلمي – عند القائلني
به وسأحاول يف هذه األسطر عرض أشهر وأظهر ما تبني يل منها.
واآلايت واآلاثر اليت سأوردها ه ي من استدالالت املتقدمني .والتعليالت من آراء املتأخرين .فمن ذلك:
 – 1االستدالل بظاهر عموم بعض اآلايت كقوله تعاىل:
{ َّما فَـ َّرطْنَا يف الْكتَاب من َش ْئ ٍٍ} [سورة األنعام.]38/
اب تْبـيَ َاانً لّ ُك ّل َش ْئ ٍٍ} [النحل .]89/فيفسرون الكتاب ابلقرآن ،وحيملون اآلية على ظاهر
{ونَـ َّزلْنَا َعلَْي َ
ك الْكتَ َ
وقولهَ :
عمومها وقد ساق الفخر الرازي بعض االستدالالت للرد على منتقديه يف االكثار من علم البيئة والنجوم مبا يصلح أن يكون
من أدلة املؤيدين هلذا النوع من التفسري منها:

وج} [سورة ق ]6/حيث حث على
َّاها َوَما َهلَا من فُـ ُر ٍ
َم يَنظ ُُرواْ إ َىل َّ
الس َماء فَـ ْوقَـ ُه ْم َكْي َ
اها َوَزيَّـن َ
ف بَـنَـْيـنَ َ
( )1قوله تعاىل{ :أَفَـل ْ
التأمل يف بنائها وتزيينها.

َمو َن} [سورة غافر.]57/
( )2قوله تعاىلَ { :خلَْل ُق َّ
رب م ْن َخلْق النَّاس َولَك َّن أَ ْكثَـ َر النَّاس الَ يَـ ْعل ُ
الس َم َاوات َواأل َْرض أَ ْك َُ
إذ بني أن عجائب اخللق يف أجرام السماوات واألرض أكثر وأعظم وأكمل مما يف أبدان الناس.
اب النَّار} [آل
{ويَـتَـ َف َّك ُرو َن يف َخلْق َّ
ت َه َذا َابطالً ُسْب َحانَ َ
الس َم َاوات َواأل َْرض َربَّـنَا مَا َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
( )3قوله تعاىلَ :
عمران.]191/
فقد مدح املتفكرين يف خلق السماوات واألرض ولو كان ذلك ممنوعاً منه ملا فعل[.]43
ني َهلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلَقُّ} [فصلت.]52 :
{سنُريه ْم َء َاايتنَا يف األَفَاق َويف أَن ُفسه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
( )4قوله تعاىلَ :

فقوله سنريهم يدل على االستقبال ومنع هذا النوع من التفسري يؤدي إىل قصر االعجاز القرآين على عصر النبوة فقط.

وهذا يعين أن يستقبل القرآن القرون األخرى دون إعجاز أو عطاء .وهذا ممنوع[.]44
 – 2االستدالل بعموم بعض األحاديث واآلاثر من ذلك:
(أ) ما أخرجه الرتمذي وغريه أن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – قال(( :ستكون فنت)) .قيل :وما املخرج منها؟ قال:
((كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم))[ ...]45احلديث.
(ب) ما أخرجه أبو الشيخ عن أيب هريرة أنه قال :قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – ((إن هللا لو أغفل شيئاً ألغفل

الذرة واخلردلة والبعوضة))[.]46

(جـ) ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال( :من أراد العلم فعليه ابلقرآن .فإن فيه خرب األولني
واآلخرين)[.]47
 – 3أن هللا سبحانه وتعاىل :مأل كتابه من االستدالل على العلم والقدرة واحلكمة أبحوال السماوات واألرض وتعاقب الليل
والنهار وكيفية أحوال الضياء والظالم وأحوال الشمس والقمر والنجوم وذكر هذه األمور يف أكثر السور وكررها وأعادها مرة
بعد أخرى .فلو مل يكن البحث عنها والتأمل يف أحواهلم جائزاً ملا مأل هللا كتابه منها[.]48

 – 4إن العلم احلديث ضروري لفهم بعض معاين القرآن الكرمي ،وليس هناك ما مينع من أن يكون فهم بعض اآلايت فهماً
دقيقاً متوقفاً على تقدم بعض العلوم .يقول مصطفى صادق الرافعي يف إعجاز القرآن" :إن يف هذه العلوم احلديثة على

اختالفها لعوانً على تفسري بعض معاين القرآن والكشف عن حقائقه"[.]49

فتكون احلقيقة العلمية من مرجحات املعىن يف اآلية القرآنية[ . ]50فإذا احتملت اآلية أكثر من معىن يتعني أن يؤخذ مبا

يرجحه العلم وتؤكده حقائقه وال مسوغ البتة يف تنكب ذلك وجتنبه وهذا يعين أن اجلهل حبقائق العلوم مدعاة إىل اخلطأ يف
التفسري.
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يؤيد هذا التميز الذي نستقل به املفردة القرآنية وتنفرد به عن غريها يف سعة معناها ودقة التعبري هبا وختري لفظها مما يستحيل
معه أن تؤدي أي كلمة أ خرى قريبة منها أو رديفة هلا كامل معناها إبحياءاته وظالله ودقائق معانيه ومن هنا جند أن غالب
القائلني بوجود الرتادف يف اللغة مينعونه يف القرآن الكرمي.
 – 5حتقق فوائد كثرية ومنافع كبرية من هذا النوع من التفسري مثل:
(أ) إدراك وجوه جديدة لإلعجاز يف القرآن الكرمي إبثبات التوافق والتطابق بني حقائق القرآن الكرمي القطعية النهائية وحقائق
العلم القطعية اليقينية.
وتعرفهم عليه من هذا الطريق ببيان إعجاز القرآن العلمي هلم وإقامة
(ب) استمالة غري املسلمني إىل اإلسالم وإقناعهم بهّ ،

احلجة عليهم بذلك.

(جـ) ما يف هذا املسلك من احلث على االلتفات ألسرار هذا الكون واالنتفاع هبا مبا ينفع الناس.
(د) امتالء النفوس إمياانً بعظمة هللا جل وعال وقدرته وعظيم سلطانه بعد الوقوف على بعض أسرارها هذا الكون اليت كشفها

العلم وأشار إليها القرآن الكرمي.

(هـ) إظهار التوافق التام بني دين اإلسالم وحقائق العلم ودفع املزاعم الباطلة اجلاهلة القائلة أبن هناك عداوة وصراعاً بني

العلم والدين .فهذا الكون خلق هللا .وهذا القرآن كالم هللا[.]51

أضف إىل كل هذا عدم االقتناع أبسباب املنع من هذا التوجه يف التفسري اليت سبق ذكرها.
مناذج من التفسري مبكتشفات العلم التجرييب:
األمثلة يف هذا السياق كثرية وسأختار منها ما هو قصري يسري جتنباً لإلطالة يف املقال أو التعقيد يف املثال .فمنها:
ين
أوالً :يقول هللا جل وعال{ :الَ أُقْس ُم بيَـ ْوم الْقيَ َامةَ ،والَ أُقْس ُم ابلنَّـ ْفس اللَّ َو َامة ،أ َْ
نسا ُن أَلَّن َّْجن َم َع عظ َ
َامهُ ،بَـلَى قَادر َ
سُ
ب اإل َ
َحي َ
ي بَـنَانَهُ} [القيامه.]4–1 /
س ّو َ
عَلَى أَن نُّ َ
َمْبـ ُعوثُو َن ،أ ََو َء َااب ُؤَان
فقد أنكر الكفار بعثهم بعد موهتم واستغربوه واستبعدوه وقالوا{ :أَئ َذا مْتـنَا َوُكنَّا تُـ َراابً َوعظَاماً أَء َّان ل َ

ك َر ْج ُع بَعي ٌد} [ق.]3–2/
يب ،أَئ َذا مْتـنَا َوُكنَّا تُـ َراابً ذَل َ
األ ََّولُو َن} وقالواَ :
{ه َذا َش ٌئ َعج ٌ

فقد روي أن عدي بن ربيعة أتى النيب – صلى هللا عليه وسلم – فقال حدثين عن يوم القيامة مىت يكون؟ وكيف يكون أمرها

وحاهلا؟ فأخربه النيب – صلى هللا عليه وسلم – بذلك .فقال :لو عاينت ذلك اليوم مل أصدقك اي حممد ومل أؤمن أ ََو جيمع هللا
َامهُ..]52[}..
هذه العظام؟! فأنزل هللا تعاىل{ :أ َْ
نسا ُن أَلَّن َّْجن َم َع عظ َ
سُ
ب اإل َ
َحي َ
ويف رواية أخرى أهنا نزلت يف أيب جهل.
وقد لفت ختصيص البنان بذكر القدرة على إعادة خلقه رغم صغره ،انتباه املفسرين ،وحظي ابهتمامهم.
فقد أقسم هللا يف هذه اآلايت بيوم القيامة وابلنفس السليمة الصافية الباقية على نقاء فطرهتا حيث تلوم صاحبها على
معصيته وتقصريه يف جنب هللا وتفريطه يف طاعته.
أقسم ابهلل هبما على أمر عظيم وشأن خطري على ركن من أركان اإلميان .وهو بعث اإلنسان يوم القيامة ليس هذا فحسب بل
هو قادر على أن يعيد تسوية بنانه سبحانه وتعاىل.
ومن هنا طفق املفسرون يلتمسون سر ختصيص البنان ابلذكر .وهو جزء صغري من تكوين اإلنسان.
فذكروا تعليالت لطيفة وجيهة هلذا األمر وأنه خص بذلك لبديع صنعه دقيق خلقه .وملا فيه من أعصاب وعروق وأظافر رغم
صغر حجمه.
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وقد ساهم العلم احلديث مبا توصل إليه من سر البصمة يف ال قرن التاسع عشر امليالدي يف كشف بعض جوانب احلقيقة
حيث إن كل إنسان على هذه األرض يتميز ويتفرد ببصمة خاصة به ال تتطابق مع أي شخص آخر يف العامل حىت يف التوائم
العائدة إىل بيضة واحدة.
وذلك أن البصمة تتكون من خطوط ابرزة يف بشرة اجللد جتاورها منخفضات وتعلو اخلطوط البارزة فتحات املسام العرقية
تتمادى هذه اخلطوط وتتلوى ،وتتفرع عنها تغصنات وفروع لتأخذ يف النهاية ويف كل شخص شكالً متميزاً[.]53
وهلذا السبب فقد اعتمدت هذه الطريقة لتمييز األشخاص واكتشاف اجملرمني واللصوص[.]54

وتتجلى عظمة اخلالق جل وعال يف متيز أشكال البصمة مع ضيق املساحة املتاحة ،وتكاثر ألوف املاليني من البشر.
يقول صاحبا كتاب :مع ا لطب يف القرآن الكرمي(( :فقد يكون هذا هو السر الذي خصص هللا تبارك وتعاىل من أجله
البنان)).
قلت :ال ينبغي أن حيصر سر ذلك البنان مبا متت معرفته فقد تكشف األايم عن املزيد وإمنا هو بعض أسرار هللا يف خلقه
وليس يف اآلية ما يدل على احلصر.
بل إن هناك توجهات جديدة مل عرفة العالقة بني اخلطوط املوجودة يف كف اإلنسان واحلاالت املرضية من جسمية ونفسية
وذلك للعالقة القوية املوجودة بني املخ واجلهاز العصيب واحلواس من جهة وبني سطح اجللد من جهة أخرى[.]55
َّ
اب
ين َك َف ُرواْ بئَ َاايتنَا َس ْو َ
صليه ْم َانراً ُكلَّ َما نَض َج ْ
ت ُجل ُ
ُود ُهم بَ َّدلْنَ ُ
ف نُ ْ
ريَها ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
اثنياً :قوله تعاىل{ :إ َّن الذ َ
اه ْم ُجلُوداً غَ ْ َ
إ َّن هللاَ َكا َن عَزيزاً َحكيماً} [النساء.]56/

تتحدث اآلية الكرمي ة عن قدرة هللا العظيمة وعن أحداث يوم القيامة اجلسيمة فاهلل جل وعال الذي بعث اإلنسان وهو رميم
فأحياه بعد ممات ومجع أعضاءه بعد شتات قادر على تبديل جلده احملرتق جبلد جديد وليس شيء على هللا بعزيز .إمنا إشارة
اب}.
اإلعجاز يف اآلية تكمن يف تعليل هذا التبديل وأنه {ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ

فاآلية ظاهرة الداللة يف أن علة التغيري والتبديل للجلود ليذوقوا املزيد من العذاب األليم .فدل ذلك على أن أكثر أعضاء

اجلسم غين مبستقبالت األمل هو اجللد .كما أن احلروق هي أشد املنبهات األملية.
وهذا ما عرفه العلم احلديث وقرره .ذلكم أن اجل لد غين ابأللياف العصبية اليت تقوم ابستقبال ونقل مجيع أنواع احلس .لذا
فإنه عندما حيقن اإلنسان إببرة فإنه يشعر بذروة األمل عندما جتتاز اإلبرة اجللد .ومىت جتاوزت اجللد خف األمل[.]56
فظهر من اآلية الكرمية أن جتديد اجللود ليستمر ويدوم الشعور ابألمل دون انقطاع ويذوقوا العذاب األليم .أعاذان هللا من
عذابه.

َّحل أَن َّاختذى م َن ا ْجلَبال بُـيُواتً َوم َن َّ
الش َجر َوممَّا يَـ ْعر ُشو َنُ ،مثَّ ُكلي من ُك ّل
{وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إ َىل الن ْ
اثلثاً :يقول هللا جل وعالَ :
ك آليَةً ل َق ْوٍم يَـتَـ َف َّك ُرو َن}
اب ُّخمْتَل ٌ
اء لّلنَّاس إ َّن يف ذَل َ
ج من بُطُوهنَا َش َر ٌ
الث ََّم َرات فَ ْ
ف أَل َْوانُهُ فيه ش َف ٌ
اسلُكى ُسبُ َل َربّك ذُلُالً خيَْ ُر ُ
[النحل.]69–68/
يف داخل مملكة النحل ال كثري من عجائب اخللق ،وبدائع الصنع ودقائق التنظيم أظهرت ذلك الدراسات املستفيضة والرصد
الواعي للنحل يف مملكتها فتعرفت الدراسات على أنواعها ومهمات كل نوع منها وروعة التنظيم فيها واختيار الشكل
السداسي لبناء بيوهتا دون غريه من أنواع األشكال اهلندسية الكثرية ألنه الشكل اهلندسي الوحيد اليت ال تبقى معه أية
فراغات أو زوااي مهملة.
ويتوج ذلك ما خيرج من بطون النحل من عسل مصطفى منقى حيصل به الشفاء لكثري من أدواء املرضى .فقد قررت اآلية
السارة:
الكرمية هذه النتيجة اهلامة ّ
ك آليَةً لّ َق ْوٍم يَـتَـ َف َّك ُرو َن}.
اب ُّخمْتل ٌ
اء لّلنَّاس إ َّن يف َذل َ
ج من بُطُوهنَا َش َر ٌ
َف أَل َْوانُهُ فيه ش َف ٌ
{خيَْ ُر ُ
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قررت اآلية ذلك وتركت التفصيالت جلهد اإلنسان احملوط بعناية هللا وهدايته .ليكتشف أساليب العالج به ،وأنواع ما يشفيه
من مرض ،وأثر ألوان العسل الناتج عن نوع غذائه يف ذلك.
وقد اجتهت الكثري من الدراسات للتعرف على مكوانت العسل ومزاايه فاكتشفوا شيئاً وبقيت أشياء .فوجدوا أنه منبع
للمواد السكرية الطبيعية ،وأنه حيتوي على جمموعة من الفيتامينات ،والربوتينات واألمالح املعدنية.

ووجدوا أن فيه مواد مضادة لنمو اجلراثيم .وأنه مادة شديدة التعقيد حيتوي على مواد خمتلفة مل جتتمع يف أي مادة أخرى
فأصبح العسل عالجاً لكثري من األمراض كأمراض الروماتيزم ،ومرض الرتاخوما ولعالج أمراض القلب والذحبة الصدرية،

وللمصابني بقرح املعدة واالثىن عشر .حني يؤخذ قبل وجبات الطعام بنحو ساعة مذاابً يف كوب ماء دافئ ومفيد يف عالج
الزكام وواق لنخر األسنان ،ومعجل ابلتئام اجلروح وغريها كثري ليس هذا جمال اإلطالة بذكرها وال بيان كيفية إستعماهلا .بل

إن فوائده الطبية ال تقتصر على العسل بل وتشمل السم وحبيبات اللقاح[.]57
ويكفي أن القرآن الكرمي قرر هذه احلقيقة مث ربطها مبا ينبغي أن هتدي إليه وتدل عليه من قدرة اخلالق جل وعال وبديع صنعه
الذي خلق فسوى ،والذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى .إهنا آية تدل من فكر وتدبر .وكم يف كون هللا من آايته.
ففي كل شيء له آية ..تدل على أنه واحد.
ك آليَةً لّ َق ْوٍم يَـتَـ َف َّك ُرو َن} [الرعد.]3 :
لكنها ال تدل إال من يتفكر{ .إ َّن يف ذَل َ
صعَّ ُد يف
ضيّقاً َح َرجاً َكأ ََّمنَا يَ َّ
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ لإل ْسالَم َوَمن يُر ْد أَن يُضلَّهُ َْجيعَ ْل َ
رابعاً :قال هللا تعاىل{ :فَ َمن يُرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
الس َماء} [األنعام.]125/
َّ
ذكر علماؤان املتقدمون أقواالً عدة يف معىن اآلية نقل ابن كثري مجلة منها فقال(( :وقال ابن مبارك فعن ابن جريج :ضيقاً
حرجاً بال إله إال هللا .حىت ال تستطيع أن تدخل قلبه كأمنا يصعد يف السماء من شدة ذلك عليه .وقال سعيد بن جبري :جيعل

صدره ضيقاً حرجاً قال :ال جيد فيه مسلكاً إال صعد .وقال السدي( :كأمنا يصعد يف السماء) من ضيق صدره .وقال عطاء

اخلراساين( :كأمنا يصعد يف السماء مثله كمثل الذي ال يستطيع أن يصعد إىل السماء) .وقال احلكم بن أابن عن عكرمة عن

ابن عباس (( :كأمنا يصعد يف السماء)) يقول( :فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك ال يستطيع أن يدخل
التوحيد واإلميان قلبه حىت يدخله هللا يف قلبه)[.]58
هذه بعض األقوال يف اآلية تنتهي إىل صعوبة – أو استحالة – دخول اإلميان يف النفوس كصعوبة الصعود إىل السماء .ورمبا
أن بعضهم كان يرى هذا التعبري ضرابً من اخليال ،أو تفنناً يف اجملاز – عند القائلني به – ال تراد حقيقته .بينما هو اآلن نبوءة
حتققت .وحقيقة جتلت.

ويف اآلية من وجوه البالغة وأسرار البيان ما تنشرح معه النفس يف أوهلا وتنقبض يف آخرها أتثراً إبحياء وظالل ألفاظها.

وقد كشف العلم احلديث أن الصعود واالرتفاع يف اجلو ملسافات عالية يسبب ضيقاً يف التنفس وشعوراً ابالختناق يزداد

ابزدايد االرتفاع حىت ينتهي إىل درجة صعبة جداً وحرجة تنتهي به إىل املوت.
وقالوا إن ذلك عائد ألمور:

منها اخنفاض نسبة األكسجني يف االرتفاعات العالية حىت تنعدم هنائياً .واخنفاض الضغط اجلوي حيث يؤدي ذلك إىل معدل
نقص مرور اهلواء عرب األسناخ الرئوية إىل الدم .كما يؤدي إىل متدد غازات املعدة واألمعاء فيضغط ذلك على الرئتني ويعيق

متددها وذلك يؤدي إىل ضيق وصعوبة التنفس .مع برودة اجلو ،وانعدام الوزن[.]59
هذه بعض األمثلة ختريهتا قصرية جتنباً للكثرة واإلطالة .وقد قدر بعض الباحثني آايت القرآن الكرمي اليت حتدثت عن األنفس

واألكوان مبا يزيد عن ( )900آية[ .]60منثورة يف سور القرآن الكرمي.
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ضوابط للتفسري مبكتشفات العلم التجرييب:
من خالل اآلراء واملذاهب يف قبول تفسري القرآن الكرمي مبكتشفات العلم التجرييب أو رفضه تكونت لدى عدد من الباحثني
ضوابط وشرائط البد من مراعاهتا وااللتفات إليها والعناية هبا عند التعرض لتفسري بعض اآلايت القرآنية من وجهة النظر
العلمية التجريبية .من أظهر وأشهر هذه الضوابط.
أوالً :تفهم مهمة القرآن األساسية:

فالقرآن الكرمي كتاب هداية للبشرية يهديها إىل ابريها ويبني هلا الصراط املستقيم الذي جيب أن تسري عليه لتسعد يف دنياها

وأخراها.
شر الْم ْؤمن َ َّ
الصاحلَات أ َّ
َجراً َكبرياً} [االسراء.]9/
ين يَـ ْع َملُو َن َّ
َن َهلُ ْم أ ْ
ني الذ َ
رءا َن يَـ ْهدي للَّيت ه َي أَقـ َْو ُم َويُـَب ّ ُ ُ
{إ َّن َه َذا الْ ُق َ
فقد جاء القرآن الكرمي ليبني للناس مهمتهم اليت خلقوا ألجلها وكلفوا هبا يف هذه احلياة وهي عبادة هللا جل وعال وحده:
ني}
نس إالَّ ليَـ ْعبُ ُدونَ ،ما أُري ُد مْنـ ُهم ّمن ّر ْز ٍق َوَما أُري ُد أَن يُطْع ُمون ،إ َّن هللاَ ُه َو َّ
{وَما َخلَ ْق ُ
الرزَّا ُق ُذو ال ُق َّوة ال َْمت ُ
َ
ت ا ْجل َّن َواإل َ

[الذارايت.]58–56 /

وقد سلك القرآن الكرمي كل املسالك والسبل من فطرية وعقلية ليبني هلم هذا احلق وحيملهم عليه ويدعوهم إليه .فذ ّكر
{ويف أَن ُفس ُك ْم أَفَالَ تُـْبص ُرو َن}.
اإلنسان أصله .ودعاه إىل التفكر يف نفسه َ

ونبهه إىل ما حوله يف هذه األرض اليت تقله والسماء اليت تظله .فبسط له األرض ويسرها وأودع فيها وعليها ما ينفع اإلنسان

ويدل على قدرة اخلالق وعظمته ورمحته .إىل غري ذلك من خلق هللا وعظيم آايته اليت تدل عليه وتدعو إليه .فيتعني أن تبقى
الدراسات القرآنية املتعلقة ابآلايت الكونية يف حدود هذا الغرض وحمققة له .ألن استغالل هذه املوجودات واالستفادة
املادية منها فقط دون االهتداء هبا إمنا هو منهج جاهل ،جاحد ،ضال .ألن هذه اآلايت املوجودة ،وهذه العظمة القائمة،
والدقة املتناهية يف هذا اخللق أبرضه ومسائه ،ببحاره وجمراته ،حبيوانه ونباته ،ابنسانه وكل أجزائه إمنا هي شواه ٌد قواطع،

وبراهني سواطع على وجود هللا جل وعال وقدرته وعظمته وأنه ال إله الواحد األحد الفرد الصمد الذي جيب أن تصرف

العبادة له وحده.
فاإلنسان الذي يشهد ويشاهد كل هذه املخلوقات واملشاهد مث ال يهتدي إمنا هو أضل من محار أهله .وأتمل قوله تعاىل
ني الَّ يُـْبص ُرو َن هبَا َو َهلُ ْم َءا َذا ٌن الَّ يَ ْس َم ُعو َن
ُوب الَّ يَـ ْف َق ُهو َن هبَا َو َهلُ ْم أَ ْع ٌُ
َّم َكثرياً ّم َن ا ْجل ّن َواإلنس َهلُ ْم قُـل ٌ
وكفىَ :
{ولَ َق ْد َذ َرْأ َان جلََهن َ

ك ُه ُم الْغَافلُو َن} [األعراف.]179/
ض ُّل أ ُْولَئ َ
ام بَ ْل ُه ْم أَ َ
هبَا أ ُْولَئ َ
ك َكاألَنْـ َع ُ
اثنياً :االعتدال يف التناول دون إفراط أو تفريط:

بعد أن تقرر القرآن الكرمي كتاب هداية وأن فيه الكثري من اآلايت البينات اليت تَذْكر الكون وتذ ّكر االنسان مبا فيه من دقائق

وحقائ ق عليه أن يلتفت إليها ويستفيد منها ويستدل هبا .وال يصح إمهاهلا أو اإلعراض عنها .بل ينبغي أن تتناول يف هذا

حيول التفاسري إىل كتب اختصاص هلذه العلوم .وحيول دون
النطاق دون إغراق يف حبث خصائصها ودقائقها ألن هذا املسلم ّ
أتثري القرآن يف النفوس وإانرته للقلوب .وه دايته للعقول .وهو اهلدف األساسي له ولعل مسلك اإلفراط يف التناول وعدم
االعتدال فيه .وحشو التفاسري بتلك التفاصيل اليت فيها ما يصح وما ال يصح كان أحد أسباب رفض هذا النوع من
التفسري.
وكما ننتقد حشو التفاسري ابالسرائيليات ،واالستطرادات النحوية ،والعقدية وخالفها .فهذا من ذاك.
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فالقرآن الكرمي إمنا يشري إىل جممل احلقيقة دون تفسري وتفصيل .ويف هذه اإلشارة عظيم الداللة على أن هذا القرآن تنزيل
من حكيم محيد .وليس من عند بشر .إذ لو كان من عند غري هللا لوجد الناس فيه اختالفاً كثرياً وكبرياً.
اثلثاً :االقتصار على احلقائق:

ينبغي االقتصار يف تفسري آايت القرآن الكرمي على احلقائق العلمية القطعية اليقينية .دون النظرايت والفرضيات العلمية ألن

النظرايت قابلة للتغري والتبدل .فربطها ابآلايت وتفسري اآلايت هبا .مث تغري التفسري بتغري النظرية يوقع يف بعض النفوس
ظالالً من الشك والريب .وما أغناان عن ذلك.
رابعاً :اليقني ابستحالة التعارض الصريح بني حقائق القرآن الكرمي واحلقائق العلمية:

ينبغي أن يكون يف عقيدة ويقني كل مسلم استحالة التعارض والتصادم بني صريح داللة آية قرآنية ،وحقيقة علمية فظيعة

يقينية على الرغم من تقدم العلوم وكثرة حقائقها وقوا عدها على امتداد الزمان واختالف املكان وهذا األمر من املسلمات
البدهيات يف عقيدة املسلم .وهذا من أظهر وأهبر وجوه االعجاز العلمي يف القرآن الكرمي.
ومرد ذلك انسجام العقائد يف اإلسالم ألن احلقائق القرآنية ،واحلقائق العلمية خترج من مشكاة واحدة ،وتصدر من مصدر
واحد ،فهذا الكون خلق هللا ،وهذا القرآن كالم هللا.
َم
ولن خيرب هللا يف كتابه خبالف حقائق خلقه فهو خالقها هبيئاهتا وحقائقها ودقائقها ال يعزب عن علمه منها شيء{ :أَالَ يَـ ْعل ُ
يف ْ
ري}؟! [امللك.]14/
َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّط ُ
اخلَب ُ
{قَل أ َ َّ
الس َم َاوات َواأل َْرض إنَّهُ َكا َن غَ ُفوراً َّرحيماً} [الفرقان .]6/وما قد يلوث يف بعض األذهان من
الس َّر يف َّ
َم ّ
َنزلَهُ الذي يَـ ْعل ُ
ْ
توهم بوجود تناقض وتعارض إمنا هو سوء فهم إلحدى احلقيقتني القرآنية أو العلمية ،ألن التعارض والتصادم بينهما مستحيل
قطعاً .فقد تكون اآلية غري صرحي ة يف داللتها فالوهم يف سوء الفهم ،أو أن تكون املسألة نظرية علمية ال حقيقة علمية.
خامساً :االستفادة من مزااي التعبري القرآين الكرمي:

ميتاز األسلوب القرآين الكرمي مبزااي ابهرة قاهرة من أظهرها مرونة أسلوبه ،وخصوصية كلماته ،وسعة داللة مفرداته ،ودقة

عباراته ،ودقة العبارة ال تعين ضيق الداللة ،وهلذا كان القرآن الكرمي محّال وجوه .تتسع اآلايت لوجوه من التأويل تكون معه

آايته أوسع من أن حتصر يف داللة ضيقة وال ينبغي أن يساء هذا الفهم لتحمل اآلايت ما ال حتتمل ويستخرج منها ما ال تدل

عليه.
إذ أهنا سعة داخل داللة الكلمات واستعماالهتا اللغوية الصحيحة وهذه امليزة تؤدي إىل عدم حصر داللة اآلية على حقيقة
علمية واحدة فإذا ما اتسعت داللة الكلمة القرآنية لغوايً ،وأيدت حقيقة علمية إحدى هذه الدالالت فإنه يؤخذ هبا لكن
ينبغي أال يكون على سبيل احلصر والقصر عليها ،وحيكم ببطالن ما عداها من الدالالت األخرى للمفردة القرآنية فليس

ببعيد أن تكون احلقيقة العلمية املكتشفة إحدى دالالت اآلية القرآنية ال كل داللتها فال نتحجر يف داللة اآلية واسعاً.
ي بَـنَانَهُ} بتعليل صحيح سليم .وكشف
س ّو َ
فقد علل املتقدمون ختصيص ذكر البنان يف قوله تعاىل{ :بَـلَى قَادر َ
ين َعلَى أَن نُّ َ
العلم التجرييب املتأخر عن خاصية للْبنان كانت جمهولة فتكشف شيء من سر ختصيصه ابلذكر وقد تكشف قوادم األايم ما
ال يعرف اآلن .وهكذا ابقي اآلايت[.]61
فسبحان الذي خلق فسوى .والذي قدر فهدى.
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أي يف املوضوع:
رٌ

ال شك يف أعجز القرآن الكرمي من كل الوجوه .وهناك تفريق بني االعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ،وما اشتهر ابلتفسري

العلمي للقرآن فاألول متفق عليه ال إنكار له ألنه لن يكون هناك تعارض بني حقيقة قرآنية وحقيقة علمية قطعية ألهنما من
مشكاة واحدة ،فالكون خلق هللا .والقرآن كالم هللا.
لكن وقع اخلالف يف الثاين وهو التفسري العلمي للقرآن وذلك أبن أنيت مبسائل العلم التجرييب فنفسر هبا داللة اآلايت كما
سبق بيانه.
واملالحظ أن مسلمي هذا العصر يسرتخون يف الدرس والبحث .ويستل قون على آرائكهم فإذا ما ظهرت مسألة علمية
وخرجت من الفرضية النظرية لتدخل حيز احلقائق العلمية سارع بعضهم للقول أبننا نعرفها قبل ذلك وأن القرآن الكرمي أشار
إليها .وقد تكون هذه االشارة القرآنية إليها قريبة أو بعيدة.
واملسلك األمثل واألنفع أن تكون للمسلمني مراك ز أحباث ودراسات تنكب على املوضوعات بعمق وأانة وأن تكون إشارات
القرآن العلمية – وكذلك صريح وصحيح السنة النبوية – هي طليعة ما يدرس ويبحث.
وهذا املسلك واملنهج جيعلنا نظفر ابلنتيجة سلفاً يف بعض احلاالت وتبقى معرفة األسرار والتفصيالت .واليت ينبغي أن تكون
هي حمل الدراسة والبحث.

وبضرب املثال يتضح املقال.

ي بَـنَانَهُ} داللة على متيز البنان بشيء أو أشياء وهلذا خص ابلذكر ،هذه هي
س ّو َ
 – 1يف قوله تعاىل{ :بَـلَى قَادر َ
ين عَلَى أَن نُّ َ

نتيجة ويبقى التساؤل عن هذه امليزة .فقد عرفنا شيئاً وابستمرار البحث قد نعرف أشياء.
اء لّلنَّاس.}..
اب ُّخمْتَل ٌ
ج من بُطُوهنَا َش َر ٌ
ف أَل َْوانُهُ فيه ش َف ٌ
 – 2قال جل وعال عن النحل وما خيرج منه من عسل...{ :خيَُْر ُ

فاآلية صرحية يف تقرير حقيقة أن يف العسل شفاء للناس .فكان املفروض يف املسلمني أن تنصب دراساهتم ،وينكب الباحثون
منهم يف معرف ة أسرار وتفصيل ذلك ،وينكب الباحثون منهم يف معرفة أسرار وتفصيل ذلك ،وأبيديهم النتيجة املقطوع هبا.
فتنصرف الدراسات واألحباث ملعرفة أي أنواع األمراض اليت يشفيها العسل ،وأسلوب التناول واالستعمال وأثر غذاء النحل
واختالف ألوانه يف الشفاء إىل غري ذلك من املسائل والتفصيالت املتعلقة هبذا .وهكذا يف آايت كثرية أخرى.
ويف احلديث الصحيح(( :الكمأة من املن .وماؤها شفاء للعني))[.]62
فهذا احلديث صحيح يف سنده .صريح يف داللته .مقطوع بنتيجته لكن هل أجرت مراكز أحباثنا ما يكفي من الدراسات
للتعرف على خصائص هذا املاء وألي األدواء يكون فيه الشفاء؟
فلماذا يتأخر املسلمون عن مثل هذه الدراسات حىت إذا ظهرت يف غرب أو شرق سارعنا إىل القول أبن هذا عندان مذكور
يف كتاب ربنا وسنة نبينا .فأين كنّا؟.
د .حممد بن عبدالرمحن الشايع
((مراجع البحث))
 - 1االتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1974م.
األعالم خلري الدين الزركلي .الطبعة الثالثة.
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 - 2االكليل يف استنباط التنزيل ،جالل الدين السيوطي.
 - 3اجت اهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري ،الدكتور /فهد بن عبدالرمحن الرومي .الطبعة األوىل (1407هـ –
1986م).
 - 4اجتاهات التفسري يف العصر الراهن ،د .عبداجمليد احملتسب .ط ،3عام 1402هـ ،نشر مكتبة النهضة اإلسالمية،
عمان.
 - 5إحياء علوم الدين ،أيب حامد الغزايل طبع مصطفى احلليب.
 - 6أسباب النزول للواحدي ،حتقيق :السيد أمحد صقر .ط 2عام 1404هـ – 1984م.
 - 7إعجاز القرآن ،مصطفى صادق الرافعي ،ط.8
 - 8البحر احمليط ،لإلمام أيب عبدهللا حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي ،نشر مكتبة ومطابع النصر احلديثة ابلرايض.
 - 9اتج العروس ،حملمد بن مرتضى الزبيدي ،ط ،1ابملطبعة اخلريية مبصر (130هـ).
 - 10تفسري القرآن الكرمي ،الشيخ حممود شلتوت ،دار القلم القاهرة.
 - 11التفسري :نشأته ،تدرجه ،تطوره ،أمني اخلويل ،ط ،1عام 1982م ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
 - 12التفسري العلمي للقرآن الكرمي .دراسة وتقومياً ،عبدهللا األهدل – رسالة ماجستري ،مطبوعة على اآللة الكاتبة – كلية

أصول الدين ابلرايض.

 - 13التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق ،د .هند شليب ،تونس 1406هـ – 1985م.
 - 14التفسري احلديث ،حممد عزة دروزة ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية.
 - 15التفسري واملفسرون د .حممد حسني الذهيب ،ط ،2عام 1396هـ – 1976م.
 - 16التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي ،ط.2
 - 17تفسري القرآن العظيم ،اإلمام ابن كثري ،طبع عيسى البايب احلليب.
 - 18جواهر القرآن ،أيب حامد الغزايل.
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت .لبنان.
 - 19اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت .لبنان.
زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي ط.1
 - 20دائرة املعارف اإلسالمية ،طبعة دار الشعب مصر.
سنن الرتمذي .ط.2
 - 21زاد السري يف علم التفسري البن اجلوزي ط(.)1
 - 22سورة الرمحن وسور قصار ،د .شوقي ضيف.
 - 23سنن الرتمذي ط(.)2
 - 24الفكر الديين يف مواجهة العصر ،د .عفت حممد الشرقاوي ،ط ،2عام 1979م ،دار العودة ،بريوت.
كتاب العظمة أليب الشيخ األصفهاين .ط ،1دار العاصمة .الرايض.
 - 25الفلسفة القرآنية ،عباس حممود العقاد ،دار هنضة مصر.
حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري .حممد الصباغ .املكتب اإلسالمي.
 - 26يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،ط1406 ،12هـ – 1986م ،دار العلم جبدة.
ميزان االعتدال .للذهيب .دار املعرفة .بريوت.
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 - 27القرآن وقضااي اإلنسان ،د .عائشة عبدالرمحن ،ط1978 ،3م ،دار العلم للماليني ،بريوت.
 - 28كتاب العظمة أليب الشيخ األصفهاين .ط( )1دار العاصمة .الرايض.
 - 29كشاف اصطالحات الفنون ،حممد بن علي الفاروقي التهانوي.
 - 30حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري .حممد الصباغ .املكتب اإلسالمي.
 - 31مباحث يف إعجاز القرآن ،د .مصطفى مسلم ،ط ،1عام 1408هـ ،بدار املنار جدة.
 - 32معجم املؤلفني .لعمر رضا كحالة .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت.
 - 33ميزان االعتدال .للذهيب دار املعرفة .بريوت.
 - 34معامل الشريعة اإلسالمية ،د .صبحي الصاحل ،ط ،2بريوت ،دار العلم للماليني.
 - 35مناهل العرفان يف علوم القرآن ،الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين.
 - 36مع الطب يف القرآن الكرمي ،د .عبداحلميد دايب ،أمحد قرقوز ،ط ،8عام 1402هـ ،مؤسسة علوم القرآن،
دمشق.
 - 37املنهج اإلمياين للدراسات الكونية يف القرآن الكرمي ،د .عبدالعليم عبدالرمحن خضر ،ط1404 ،1هـ –
1984م ،الدار السعودية ،جدة.
 - 38جريدة الشرق األوسط ،عدد (.)133493
ــــــــــــ
[ ]1إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل (.)290/1
[ ]2املصدر السابق.
[ ]3جواهر القرآن ص( ،)21وانظر التفسري واملفسرون للذهيب .475/2
[ ]4انظر :الربهان يف علوم القرآن للزركشي (.)181/2
[ ]5انظر االتقان يف علوم القرآن للسيوطي (.)30/4
[ ]6التفسري ،نشأته ،تدرجه ،تطوره :أمني اخلويل ص( ،)49دائرة املعارف اإلسالمية (.)420/9
[ ]7انظر التفسري واملفسرون (.)140/3
[ ]8انظر :حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري ،حممد الصباغ ص(.)203
[ ]9انظر :اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري ،د .فهد الرومي  ،548/2ورسالة التفسري العلمي للقرآن
الكرمي ،دراسة وتقومي عبدهللا األهدل.
[ ]10التفسري العلمي للقرآن الكرمي ،دراسة وتقومي عبدهللا األهدل ص(.)15
[ ]11اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري للدكتور فهد الرومي .549/2
[ ]12انظر :التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق د .هند شليب ص(.)16
[ ]13عده الدكتور فهد الرومي يف كتابه القيم اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر  567/2من املؤيدين هلذا التوجه
يف التفسري.
وع ّده الدكتور عبداجمليد احملتسب يف كتابه اجتاهات التفسري يف العصر الراهن ص( )302من املنكرين لذلك .ويتأمل ما

ساقه كل منهما من نصوص استشهد هبا على مراده يظهر أن الشيخ رشيد رضا وإن كان تلميذاً للشيخ حممد عبده أنه أقرب

إىل اإلنكار منه إىل التأييد ومن عبارة الدكتور فهد أن رشيد رضا جيعل هذا نوعاً من أنواع إعجاز القرآن .وقد سبق وأن فرق
لنا الدكتور فهد بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن وأن الثاين مسلم به دون نكري .خبالف األول.
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مث إن الشيخ رشيد رضا قد نعى على املتوسعني يف مباحث األعراب وقواعد النحو ونكت املعاين وجدل املتكلمني وخترجيات
األصوليني واستنباطات الفقهاء املقلدين وأتويالت املتصوفني حبيث حجب هذا التوسع أثر القرآن وصد عن قصده.
وانتقد الفخر الرازي يف مسلكه مث قال(( :وقلده بعض املعاصرين إبيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثرية
الواسعة فهو يذكر فيما يسميه تفسري اآلية فصوالً طويلة مبناسبة كلمة مفردة كالسماء واألرض من علوم الفلك والنبات
واحليوان تصد قارئها عما أنزل هللا ألجله القرآن ،نعم إن أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن :فنون العربية البد منها

واصطالحات األصول وقواعده اخلاصة ابلقرآن ضرورية كقواعد النحو واملعاين وكذلك معرفة الكون وسنن هللا تعاىل فيه كل
ذلك يعني على فهم القرآن .تفسري املنار  ،7/1ط.4
[ ]14جريدة األخبار يف  1961/11/17م وانظر :الفكر الديين يف مواجهة العصر د .عفت حممد الشرقاوي
ص(.)425
وانظر–:
 – 1اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري د .فهد الرومي .600 – 578/2
 – 2اجتاهات التفسري يف العصر الراهن د .عبداجمليد احملتسب ص(.)295
[ ]15أفاض سيد قطب – رمحه هللا – يف احلديث عن هذا .فقد وصف حقائق القرآن الكرمي أبهنا هنائية ووصف ما يصل
إليه اإلنسان ببحثه وحده أبهنا حقائق غري هنائية وال قطعية وجعل تعليق احلقائق القرآنية النهائية حبقائق غري هنائية وال قطعية
خاصة تعليق تطابق وتصديق خطأ منهجي هذا إذا كانت حقائق .وأما إذا كانت فرضيات ونظرايت فإضافة إىل خطئها
املنهجي فإهنا تنطوي وتوحي ٍ
مبعان غري مقبولة فهي توحي–:
 – 1اهلزمية الداخلية اليت ختيل لبعض الناس أن العلم هو املهيمن والقرآن اتبع.
 – 2سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته.
 – 3التأويل املستمر مع التعجل والتكلف لنصوص القرآن كي حتمل ويلهث هبا وراء الفروض والنظرايت املتعددة واملتغرية.
لكنه مع هذا الرأي أبد االنتفاع ابلكشوف العلمية يف توسيع مدلول اآلايت القرآنية وتعميقها.
[ ]16البحر احمليط .341/1
[ ]17التفسري واملفسرون (.)140/3
[ ]18الفلسفة القرآنية ص(.)16
[ ]19القرآن وقضااي اإلنسان د .عائشة عبدالرمحن ص(.)426
[ ]20سورة الرمحن وسور قصار د .شوقي ضيف ص(.)10
[ ]21الذكر احلكيم ،حممد كامل حسني ص( .) 59واجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،د .فهد الرومي
(.)588/2
[ ]22التفسري :نشأته ،تدرجه ،تطوره ،أمني اخلويل ص(.)60
[ ]23التفسري :نشأته ،تدرجه ،تطوره ،أمني اخلويل ص(.)60
[ ]24التفسري احلديث ،حممد عزة دروزة .7/2
[ ]25اجتاهات التفسري يف العصر الراهن د .عبداجمليد احملتسب ص(.)317
[ ]26الفلسفة القرآنية ،عباس حممود العقاد ص(.)15
[ ]27املصدر السابق.
[ ]28تفسري القرآن الكرمي ،الشيخ حممد شلتوت ص(.)11
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وانظر :التفسري احلديث ،حممد عزة دروزة  .7/2ومعامل الشريعة اإلسالمية د .صبحي الصاحل ص(.)291
[ ]29يف ظالل القرآن ،سيد قطب .176/1
[ ]30تفسري القرآن الكرمي ،الشيخ حممود شلتوت ص(.)1
[ ]31يف ظالل القرآن ،سيد قطب .176/1
[ ]32الفكر الديين يف مواجهة العصر ،د .عفت الشرقاوي ص( ) 426يف مقام عرضه لرأي إمساعيل مظهر عن جريدة
األخبار بتاريخ 1961/11/17م.
هوز حطي كلمن سعفص قرشت
[ ]33يضم اجليم وتشديد امليم ،وهو اسم حساب خمصوص مبناه على كلمات أجبد ّ

ثخذ ضظغ .كل حرف منها يدل على رقم فاحلروف من األلف إىل الطائ لآلحاد ومن الياء إىل الصاد للعشرات ومن القاف

إىل الظاء للمئات وحرف الغني آخرها ميثل ألف ( .) 1000وهو قول مردود ورد فيه حديث ضعيف من رواية الكليب.
قال ابن كثري من زعم ذلك فقد ادعى ما ليس له وطار يف غري مطاره.
انظر :تفسري ابن كثري  ،38/1واتج العروس مادة مجل  ،364/7وكشاف اصطالحات الفنون للتهانوي .11/2
[ ]34انظر :التفسري العلمي للقرآن الكرمي ،دراسة وتقومي عبدهللا األهدل ،رسالة ماجستري – كلية أصول ص(.)194
والتفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق د .هند شليب ص(.)69 – 63
[ّ ]35أتثُّراً ابلفحر الرازي حيث ينقل عنه.

[ ]36ملا ينقله عن الفخر الرازي .وما يذكره من التفسري االشاري ومنزعه علمي قدمي.
[ ]37كتاب يقع يف ثالثة أجزاء مبجلد واحد طبع ابملطبعة الوهيبة مبصر سنة 1297هـ انظر :التفسري .نشأته ،تدرجه،
تطوره ألمني اخلويل ص( )52والتفسري واملفسرون للذهيب .497/2
األعالم للزركلي  ،246/6معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة .233/8
[ ]38طبع يف سوراي سنة 1300هـ عن :التفسري ،نشأته ،تدرجه ،تطوره ألمني اخلويل ص(.)52
[ ]39مطبوعة يف القاهرة سنة 1351هـ.
[ ]40كان صدراً أعظم للدولة العثمانية ،له حبث يف اآلايت الكونية يف القرآن.

انظر :اجتاهات التفسري يف العصر الراهن د .عبداجمليد احملتسب ،ص( .)264معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة .173/2

[ ]41رسالة ماجستري يف كلية أصول الدين ابلرايض.
[ ]42فتنظر تلك املؤلفات .أو تراجع بعض النقول عن بعضهم يف:
 – 1التفسري واملفسرون للذهيب  474/2وما بعدها.
 – 2اجتاهات التفسري يف العصر الراهن د .عبداجمليد احملتسب ص( )247وما بعدها.
 – 3اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري للدكتور فهد بن عبدالرمحن الرومي  550/2وما بعدها.
 – 4التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق د .هند شليب.
[ ]43التفسري الكبري للفخر الرازي .121/14
[ ]44انظر املنهج اإلميا ين للدراسات الكونية يف القرآن الكرمي د .عبدالعليم عبدالرمحن خضر ،ص( – )244بتصرف
–.
[ ]45أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب فضائل القرآن ،ابب ما جاء يف فضل القرآن ( .)172/5وقال عنه(( :هذا
حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإسناده جمهول ويف احلارث مقال)).
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[ ]46أخرجه أبو الشيخ األصفهاين يف ((كتاب العظمة)) ( )534/2ويف سنده أبو أمية بن يعلى ضعفه غري واحد.
انظر ميزان االعتدال (.)254/1
[ ]47انظر االتقان للسيوطي  ،28/4االكليل للسيوطي أيضاً ص( ،)2التفسري واملفسرون للذهيب .477/2

وقد ساق السيوطي يف االتقان الكثري من الرواايت واألقوال اليت تُرجع أنواع العلوم إىل القرآن الكرمي .ويف كثري منها الكثري
من البعد والتكلف.

[ ]48التفسري الكبري للفخر الرازي .121/14
[ ]49إعجاز القرآن ،مصطفى صادق الرافعي ص(.)143
[ ]50انظ ر التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق د .هند شليب ،ص(.)58
[ ]51راجع:
 – 1مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ عبدالعظيم الزرقاين .568/1
 – 2اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر د .فهد الرومي .602/2
[ ]52انظر أسباب النزول للواحدي بتحقيق السيد أمحد صقر ص( .)477والبحر احمليط  .385/8وذكره القرطيب
( )63/19بغري سند .كما ذكره ابن اجلوزي خمتصراً (.)417/8

[ ]53انظر :مع الطب يف القرآن الكرمي د .عبداحلميد دايب ،د .أمحد فرقوز ص(.)23
[ ]54وقد تطور الوضع إىل ما يعرف ابلبصمة الوراثية وهي أحدث أسلوب ملعرفة اجلناة وقد توصل إليها عام 1984م
وهي تشمل بصمة البنان أو نقطة دم ،وجذرة شعر ..وكل ما يتعلق ابلوراثة .وقالوا إنه ميكن التعرف من خالل البصمة
الوراثية على صاحب منديل مرتوك يف مكان احلادث منذ سنني .جريدة الشرق األوسط ،عدد .133493
[ ]55انظر :التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق ،د .شليب ص(.)139
[ ]56مع الطب يف القرآن الكرمي ،ص(.)30
[ ]57انظر :مع الطب يف القرآن الكرمي ص(.)182
[ ]58تفسري ابن كثري .189/2
[ ]59مع الطب يف القرآن ص(.)21
[ ]60انظر القرآن والعلوم ،للدكتور مجال الدين الفندي ،وكتاب ((مباحث يف إعجاز القرآن)) د .مصطفى مسلم
ص(.)150
[ ]61انظر :مباحث يف إعجاز القرآن لدكتور مصطفى مسلم (.)156 – 152
[ ]62أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب الطب ،ابب ما جاء يف الكمأة والعجوة ( )401/4وقال عنه :هذا حديث
حسن صحيح.
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