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  العلمً التفسٌر فً العلماء مذاهب

6 

 التفسٌر حركة بدأت أن منذ الكرٌم القرآن فً الكونٌة اآلٌات تفسٌر المفسرون تناول لقد الملخص

 معارف على بناء بالرأي أو بالمؤثور فسروها سواء تفسٌرها فً المفسرٌن مناهج وتنوعت

 كان اإلنسانٌة المعارف على تفسٌرها فً المفسر اعتمد فإذا النص، بدالبل التزاماًا  أو عصرهم

 خطؤه، أو التفسٌر هذا صواب عن النظر بغض العلمً التفسٌر وهو االجتهاد من نوعاًا  هذا

 المفسرون وانطلق العلم عصر كونه الحدٌث العصر فً اشتهر التفسٌر من النوع هذا ولكن

 ولكل ومانع مجٌز بٌن العلماء نجد وهنا الكرٌم القرآن تفسٌر فً العلم مكتشفات من لبلستفادة

 التفسٌر فً العلماء مذاهب ٌتناول أن الباحث أراد البحث هذا وفً بها، ٌحتج وحجة نظر وجهة

 الباحث لٌصل األدلة هذه ومناقشة فرٌق كل وأدلة وحجج عندهم العلمً التفسٌر وحكم العلمً

 علٌه الحكم فً دور له العلمً التفسٌر تعرٌف وألن المسؤلة؛ هذه فً القول ترجٌح إلى ذلك بعد

.  البحث هذا فً به الباحث بدأ فقد

 التفسٌر جواز إلى ومطالبها المسؤلة هذه لمباحث العلمً العرض خبلل من الباحث توصل وقد

 تفسٌر فً سواء عظٌمة فوابد على ٌحتوي إنه بل التفسٌر أنواع من كغٌره بضوابط العلمً

 كذلك، هللا إلى الدعوة فً أو الكرٌم القرآن من بهدي العلمً للبحث األمة توجٌه فً أو النص،

 الحدٌثة والكشوف العلم عصر فً القرآن إلعجاز إظهار التفسٌر من اللون هذا فً أن كما

 السر ٌعلم الذي هللا عند من أنه على بالغة حجة فٌه أن كما ، الخاتم النبً لمعجزة وتجدٌد

ٌهِرمْم  ﴿ : القابل هللا لوعد وتحقٌق تصدٌق وفٌه وأخفى، نُنرِر ا سَس اتِرنَس ٌَس اقِر  فِرً آ فَس
فِرً اآلْم هِرمْم  وَس نفُنسِر

تَّى أَس  حَس

ٌَّنَس  بَس تَس قُّق  أَسنَّهُن  لَسهُنمْم  ٌَس لَسمْم  الْمحَس فِر  أَسوَس بِّبكَس  ٌَسكْم لَسى أَسنَّهُن  بِررَس لِّب  عَس ءٍء  كُن ًْم هِرٌدٌد  شَس  .( )﴾ شَس
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دُن  ﴿ مْم ِر  الْمحَس لَسقَس  الَّذِري  ِر  اتِر  خَس اوَس مَس ضَس  السَّ األَسرْم لَس  وَس عَس جَس اتِر  وَس لُنمَس النُّقورَس  الظُّق ٌنَس  ثُنمَّ  وَس واْم  الَّذِر فَسرُن م كَس هِر بِّب  بِررَس

لُنونَس  دِر عْم  .()﴾ٌَس
هُن ﴿والصبلة والسبلم على من أرسله هللا رحمة للعالمٌن  رَس هِر

ٌُنظْم ل لَسى ِِر ٌنِر  عَس لِّبهِر  الدِّب لَسوْم  كُن هَس  وَس رِر  كَس

كُنونَس  رِر لِركَس  ﴿: ، القابل  ()﴾الْممُنشْم ذَس كَس ا وَس نَس ٌْم حَس كَس  أَسوْم ٌْم وحاًا  إِرلَس ا مِّبنْم  رُن نَس رِر مْم
ا أَس ي كُننتَس  مَس رِر دْم ا تَس ابُن  مَس تَس الَس  الْمكِر انُن  وَس مَس ٌِر لَسكِرن اإلْم  وَس

اهُن نَس لْم عَس دِري نُنوراًا  جَس هْم نْم  بِرهِر  نَّ اء مَس شَس نْم  نَّ ا مِر نَس ادِر بَس كَس  عِر إِرنَّ دِري وَس هْم ا فًِر إِرلَس  لَستَس ِر الَّذِري لَسهُن مَس اطِر هللاَّ رَس مٍء ، صِر قٌِر تَس سْم اطٍء مُّق رَس ى صِر
ٌرُن األمُنورُن  ِر تَسصِر الَس إِرلَسى هللاَّ

ضِر أَس َسرْم ا فًِر األْم مَس اتِر وَس اوَس مَس   .()﴾السَّ

 ...وبعد 
 أنزل القرآن الكرٌم كتاب هداٌة وتشرٌع للناس، ٌهدٌهم إلى سواء فإنه من المعلوم أن هللا 

السبٌل، فٌرسخ عبلقة اإلنسان بخالقه، وٌرسً عقٌدة اإلٌمان بوجوده، وٌشرع لهم ما تستقٌم به أمورهم، 
وتتحقق به مصالحهم، وٌدرأ به الفساد عنهم، وتنتظم معه شإونهم الخاصة والعامة فً حٌاتهم على أكمل 

 .وجه

كما تضمن القرآن الكرٌم أنواعاًا مختلفة من العلوم، وأوجها متعددة من اإلعجاز، ٌدل إلى أنه 
منزل من عند هللا، نزل بعلمه وتضمن علمه الذي أراد أن ٌطلع العباد علٌه، وسواء أدرك الناس هذا العلم 

وقت نزوله، أو تكشف لهم على أزمنة متفرقة عبر العصور، فهو كتاب هداٌة كما أنه كتاب علم بما 

تضمن، ألنه أنزل بعلم هللا، الذي ٌعلم السر فً السموات واألرض المحٌط بكل شًء علماًا، وٌكفً أن 
القرآن الكرٌم قد ضم من اآلٌات القرآنٌة الكونٌة ما ٌزٌد عن سبعمابة وخمسٌن آٌة على ما أحصاها 
بعضهم، ومن خبلل هذا ٌتبٌن لنا اهتمام القرآن بالعلم والعقل معا، وقصورنا فً هذا الجانب مقارنة 

بالجهود واالهتمام بكتب الفقه، التً وصلت إلى مبات الكتب، فً حٌن أن عدد آٌاته الصرٌحة فً الفقه 
 .()واألحكام ال تزٌد على مابة وخمسٌن آٌة

ومن أهم السبل التً سلكها لمعرفة علومه، وتؤوٌل أنباءه، وتصدٌق أخباره، وكشف أسراره، 

والوقوف على ألوان إعجازه، دعوته العرٌضة للنظر فً ملكوت السموات واألرض، واستكشاف أسرار 
الخلق، وتحسس آثار القدرة اإللهٌة، وإدراك بصماتها فً كل حركة وكل سكنة فً هذا الكون الفسٌح، فمن 
أجل ذلك كله تعددت اآلٌات القرآنٌة الكونٌة، التً تدعوا للتفكر وتحث على التدبر وتحض على التؤمل، فٌما 

 خلق هللا فً هذا الكون من أصغر شًء فٌه إلى أكبر شًء فٌه،
ثم ما فً هذه المنهجٌة العلمٌة من اهتمام القرآن بالعقل، وإعبلءه من شؤنه، حتى ٌتحرر من ربقة 
التقالٌد البالٌة، والموروثات الخالٌة التً ال تمت للحق والعقل بصلة، فلهذا جعل القرآن الكرٌم التفكر عبادة، 

 والعلم تسبٌح، وهو واجب على كل مسلم وكل مستطٌع فً مجاله،
ولهذا كان لزاما على المسلمٌن، أن ٌسعوا فً إظهار تحقٌق وعد هللا للناس عن تؤوٌل أنباء كتابه 
فً اآلفاق وفً األنفس، وكشف أسرارها فً ملكوت هللا، وتصدٌق تلك األنباء وتؤوٌلها بالعلم المتكشف 

فإن فً هذا حجج ظاهره وبراهٌن ساطعة وأدلة قاطعة على أن خالق هذا الكون هو . للناس فً كل عصر
هللا، وأنه علٌم محٌط بؤسراره، وأن تلك األنباء والعلوم التً تضمنها القرآن عن أسرار الخلق والملكوت 
صادقة، وأن هذا القرآن منزل من عند هللا الخالق العلٌم بؤسرار ما خلق، أنزله على آخر أنبٌاءه ورسله 

 .رحمة وهداٌة للعالمٌن
ومن المعروف أن القرآن قد حظً بلونٌن من التفسٌر، التفسٌر النقلً أو المؤثور وهو ما جاء فً 
القرآن أو السنة أو كبلم الصحابة تباٌناًا لمراد هللا من كتابه، أقوال التابعٌن على خبلف هل ٌعد من المؤثور 

والتفسٌر العقلً أو ما ٌسمى بالتفسٌر بالرأي، فؤما التفسٌر األول فمع كثرته واهتمام . أو من التفسٌر بالرأي
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العلماء به، إال أنه غٌر كاف فً التؤوٌل، من جهة أن القرآن تضمن أنباء وإشارات، حجب هللا معرفة 

تؤوٌلها على الناس وقت تنزل الوحً، بل أخبر أن معرفة تؤوٌلها واإلحاطة بعلمها لن ٌكون إال بعد حٌن، 
فتؤوٌلها غٌر . وفً المستقبل، وفً أزمنة متفرقة، فاللفظ معروف لكن حقٌقة المعنى وتصورها مجهولة

متعلق بالمؤثور بل بالزمن وما سٌتكشف خبلله من تؤوٌل للنصوص، وبناء علٌه فإنه ال بد من التفسٌر 

 بالعقل واالستفادة من العلم والمعارف اإلنسانٌة للكشف عن تؤوٌل تلك األنباء التً تضمنتها النصوص،
وهو التفسٌر بالرأي، فمع ما شابه من شطط وتطرف وتمحل وتؤوٌل فاسد : وأما التفسٌر الثانً

وباطل للنصوص فً كثٌر من األحٌان، على ٌد أصحاب الفرق اإلسبلمٌة، فمنه ما هو مذموم مرفوض، 

ومنه ما هو جابز مقبول،فبل ٌمنع من قبوله بعد تمحٌصه، والقول بمشروعٌته إذا التزم بقواعد التفسٌر، 
وخبل من أي مانع صرٌح أو غالب، من داللة شرعٌة أو لغوٌة أو توفٌقٌة، فقد جعل هللا القرآن كتاب األمة 

 .كلها، وفٌه هدٌها ودعاهم إلى تدبره، وبذل الجهد فً كشف أسراره واستخراج معانٌه فً أكثر من آٌة

وإذا كانت المعارف اإلنسانٌة المعاصرة للمفسر، تتغٌر وتتطور ، وتتكشف من خبللها أسرار 
الخلق والتكوٌن، ثم تتحول بدورها إلى معارف جدٌدة تنكشف بواسطتها معارف أخرى وهكذا، فإن 

المعارف المعاصرة للمفسر تإثر تؤثٌرا بالغا فً تفسٌره للقرآن الكرٌم، فهً تتحكم بعقله ومن ثم تفسٌره، 

وعلى مستوى تلك المعارف ودرجات قوتها وصحتها ٌقترب المفسر من حقٌقة التؤوٌل لتلك النصوص أو 
ٌبتعد، وإذا كانت عجلة العلم والمعرفة قد دارت دورتها التارٌخٌة، ودارت فً عصرنا دورة كبٌرة 

ع ت من سٌرها بشكل متسارع وغٌر مسبوق وبصورة تفوق الخٌال فإنها قد كشفت كثٌرا من األسرار . وسرَّ

فبل ٌنبغً لنا أن نقف منها موقف المبهور المتبلد، بل ٌجب أن نستفٌد منها . المجهولة فً كل مجاالت العلوم
 .فً تؤوٌل أنباء القرآن و السٌر خبللها لكشف أسراره المكنونة

وإذا كان التفسٌر بالرأي جابز ومشروع، فإن التفسٌر العلمً لون من هذا التفسٌر، بل هو أوثق 

وأقوى وأدق وأثبت وأرقى من التفسٌر بالرأي المجرد، ألنه مدعم عند أصحاب هذا المنهج ـ أو كذا ٌجب 
أن ٌكون ـ باألدلة العلمٌة المبنٌة على منهج البحث العلمً السلٌم، سواء أكانت حقابق ٌقٌنٌة ثابتة، أو 

نظرٌات قوٌة راجحة، فلٌس هناك ثمة ما ٌمنع من االستفادة بالنظرٌات العلمٌة فً توضٌح آٌة من كتاب هللا 

 .ما دامت اآلٌة القرآنٌة تحتملها وتدل علٌها وال تتعارض مع النصوص
وقد أثبت التفسٌر العلمً لآلٌات الكونٌة، فً أغلب جوانبه إعجازا جدٌدا، أو وجها جدٌدا من "

وجوه اإلعجاز، التً ٌتحدى هللا بها البشر فً كل زمان ومكان لٌثبت صحة القرآن وصدق النبً األمً 

المرسل به، وٌظهر هذا الدلٌل الجدٌد بمجرد النظر إلى تلك التفاسٌر القدٌمة، على جبللة قدرها، وعلو 
 .()"شؤنها، وال ٌعنً هذا مطلقا، أننا ننعى على القدماء قصورهم فٌه، ألن ذلك هو مبلغهم من العلم

وألن هذا اللون من التفسٌر بحاجة إلى مزٌد دراسة للوقوف على مزاٌاه وخصابصه وأهمٌته 

ومجاالته، ومعرفة أدواته ومراتبه وشروطه وضوابطه، وأراء المجٌزٌن له والمعارضٌن له، وقد شحت 
الدراسات التً تفً بهذا الغرض وتبحثه من جهة تؤصٌلٌة، فقد قصرت البحث على حكم التفسٌر العلمً 

 :وتناولته فً مباحث. ومذاهب العلماء فٌه

 مفهوم التفسٌر العلمً: المبحث األول
 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً: المبحث الثانً
 حكم التفسٌر العلمً: المبحث الثالث

 وما توفٌقً إال با  علٌه توكلت وإلٌه أنٌب

الباحث 
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 مفهوم التفسٌر العلمً: المبحث األول

 المطلب األول

 تعرٌف التفسٌر العلمً
  

 :مفهوم العلم       . أ

لقد صارت كلمة العلم مع تطور الزمن ذات مدلولٌن،  : " ([7])ٌقول أحد الباحثٌن المعاصرٌن

فقدٌما كان مدلولها العلم القابم على العلوم الدٌنٌة وما ٌتفرع عنها من علوم التوحٌد وعلم الفقه وعلم التفسٌر 
وعلم اللغة والببلغة وعلم الحدٌث إلى غٌر ذلك من العلوم المتصلة بالدعوة اإلسبلمٌة وتارٌخها وقرآنها 

وأحادٌثها النبوٌة، وكان الدارسون لهذه العلوم هم العلماء والفقهاء وأهل العلم وقتبذ، كانوا هم قادة الفكر 
إن العلم المقصود هو العلم با  : والرأي والعلم قبل عصرنا هذا، وٌقول اإلمام الغزالً فً هذا الموضوع

وصفاته ومبلبكته ورسله وملكوت السماوات واألرض وعجابب النفوس اإلنسانٌة والحٌوانٌة من حٌث أنها 

مرتبة بقدرة هللا ال من حٌث ذواتها ألن المقصود األقصى هو العلم با ، وأما العمل فمقصود به أساسا 
 .مجاهدة الهوى حتى تزول الحوابل التً ربما أعاقت اإلنسان عن العلم با  تعالى

أما مدلول العلم حدٌثا فإنه ٌختلف عن المعنى القدٌم المشار إلٌه سابقا، إذ ظهر من وقت قرٌب 

إنه عصر العلم والعمل وٌقصدون بذلك أن العلم بمفهوم عصرنا هو : جماعة تقول عن عصرنا الحاضر
العلم الطبٌعً القابم على دراسة ما فً الكون من مواد وعناصر وكابنات لها خصابصها الذاتٌة ونوامٌسها 
التً تحكمها من كٌمٌاء وطبٌعة ومٌكانٌكا وغٌر ذلك من علوم الطب والرٌاضة والفلك وما ٌتضمنه ذلك 

من حقابق كونٌة، وأن العمل فً إطار هذا المفهوم للعلم فهو تطبٌق العلم عملٌا باستعمال األجهزة واألدوات 
وفى ضوء : والوسابل األخرى الحدٌثة من مختبرات ومراصد وتجارب واستنباطات منطقٌة وغٌر ذلك

هذٌن المدلولٌن للعلم ٌرى المفسرون العصرٌون آلٌات القرآن أنه من الضروري أن ٌشتمل تفسٌرهم 

؛ فإذاًا المقصود بالعلم فً هذا المقام العلم "الناحٌتٌن الدٌنٌة والعلمٌة ودون االكتفاء بناحٌة واحدة منهما
 .التجرٌبً
 :وتعرٌف العلم فً االصطبلح    . ب

. ([9])أو هو صفة ٌنكشف بها المطلوب انكشافاًا تاماًا  . ([8])هو إدراك األشٌاء على حقابقها

 :تعرٌف التفسٌر العلمً    . ج
 :عرف التفسٌر العلمً بعدد من التعرٌفات منها

هو اجتهاد المفسر فً كشف الصلة بٌن آٌات القرآن الكرٌم الكونٌة ومكتشفات العلم التجرٌبً، على  .1

 .([10])وجه ٌظهر به إعجاز للقرآن، ٌدل على مصدره وصبلحٌته لكل زمان ومكان 

هو الكشف عن دالبل نصوص الوحً من خبلل العلوم والمعارف العلمٌة الراجحة، الموافقة لها    .2

 .والتً ال تتعارض معها
  هذا التعرٌف ٌصلح أن ٌكون تعرٌفا للتفسٌر العلمً بشكل عام، ألنه ٌتناول أنواع التفسٌر العلمً وهو ما 

فسر بحقٌقة علمٌة أو قانون علمً ثابت، وهو ما اصطلح علٌه باإلعجاز العلمً، وما فسر بنظرٌة 

علمٌة أو دونها، والذي ال ٌرقى إلى اإلعجاز العلمً وإنما ٌبقى فً إطار التفسٌر العلمً غٌر المقطوع 
به؛ فهذا التعرٌف ال ٌفرق بٌن اإلعجاز العلمً والتفسٌر العلمً بهذا المعنى؛ ألنه لم ٌحدد نوع 

 .االكتشاف العلمً عما إذا كان نظرٌة علمٌة أو حقٌقة علمٌة
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 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

هو التفسٌر الذي ٌحاول أن ٌرد ما فً القرآن من نظرات ولمحات إلى ما ٌفسرها وٌوضحها فً ضوء  .3

العلم الحدٌث ومكتشفات االختراع إلظهار التوافق بٌن تلك اإلشارات وبٌن العلوم الحدٌثة كالطب 
والهندسة والفلك وغٌرها من العلوم، وذلك تطبٌقا لدعوة القرآن للنظر فً ملكوت السموات واألرض 

وتؤمل النفس اإلنسانٌة التً أودع هللا فٌها أسرار قدرته ودالبل عظمته، ولنفً المعارضة الموهومة بٌن 

 .وهذا التعرٌف كالذي قبله. ([11])"القرآن والعلم

هو التفسٌر الذي ٌحكم االصطبلحات العلمٌة فً عبارات القرآن، وٌجتهد فً استخراج مختلف   .4

 .([12])العلوم واآلراء الفلسفٌة منها

هذا التعرٌف أضعف مما قبله وهو تعرٌف المعترضٌن على التفسٌر العلمً مثل الدكتور محمد 
حسٌن الذهبً ممثل المنكرٌن للتفسٌر العلمً، وال ٌصح هذا تعرٌفاًا للتفسٌر العلمً الصحٌح المنضبط، 
ألن هذا إذا صح، تمحل على القرآن الكرٌم وتحمٌله ماال ٌحتمل من المعانً والعلوم واآلراء المختلفة 

التً ال تمت للنص القرآن بصلة، ولٌس بٌنها وبٌنه أي رابط، وإن كان هناك من المفسرٌن من حاول 
إقحام القرآن فً كل العلوم والمعارف واآلراء، حتى لو لم ٌكن بٌنها وبٌن النص أي توافق أو تطابق، 
أو ترابط أو تقارب، وعما إذا كانت تلك المعارف والعلوم واآلراء حقابق ثابتة أو فرضٌات متبدلة، 

 .وهذا اللون من التفسٌر غٌر جابز 
هو الكشف عن معانً اآلٌة أو الحدٌث فً ضوء ما ترجحت صحته من نظرٌات العلوم   .5

وهذا التعرٌف ٌخرج اإلعجاز العلمً الذي تعلق بالحقابق العلمٌة، مع أنه أعلى درجات .([13])الكونٌة 

 .التفسٌر العلمً
بما ٌتوافق معها من المعارف والمكتشفات  (قرآنا وسنة  )هو الكشف عن معانً ودالبل النصوص   .6

وهذا التعرٌف هو األدق واألصوب باعتبار أن التفسٌر العلمً عام، ٌتناول تفسٌر النص . العلمٌة

بالنظرٌة وما دونها وهً الفرضٌة، وهو تفسٌر ظنً، كما ٌتناول تفسٌره بالحقٌقة والقانون أو القاعدة 
العلمٌة الثابتة، وهً التفسٌر القطعً الذي ٌثبت إعجازاًا للنص، وهو ما ٌصطلح علٌه بعض العلماء 

 .(اإلعجاز العلمً )والباحثٌن بـ

 المطلب الثانً
 درجات االكتشافات العلمٌة ومراحلها

وألن التفسٌر العلمً هو عبارة عن تفسٌر النص القرآنً فً ضوء المعارف والكشوف العلمٌة، 

ونعنً بالمعارف تلك التً تقبل القٌاس وتدخل ضمن مناهج البحث العلمً ال تلك المعارف التً ال ٌمكن 
إخضاعها لمناهج البحث العلمً كالعلوم الفلسفٌة التً ال تستند إلى أي برهان علمً قابل للقٌاس أو 

التجرٌب، وهذه المعارف والعلوم العلمٌة التً أنتجتها األبحاث العلمٌة لٌست على درجة واحدة من القوة 

وال بد من بٌانها حتى نعرف بدرجتها ووثوقها من وجهة النظر العلمٌة فً تفسٌر النص؛ فإن االكتشاف 
العلمً ٌمر عبر مراحل، وٌتنقل على درجات مختلفة بٌن الضعف والقوة والقبول الرفض والصحة 

فٌبدأ بفرضٌة ثم إذا توافرت لها األدلة والبراهٌن التً تدعمها على غٌرها تحولت إلى نظرٌة فإذا . والخطؤ

ما ثبتت بالدلٌل القاطع والبرهان الساطع الذي ال ٌقبل الجدل، أو أصبحت مشاهدة أو من جنس المشاهدة 
 .وهو ما سنبٌنه فً هذا المطلب. أصبحت حقٌقة علمٌة أو قانون علمً

 :أوالًا الفرضٌة 

 وأصل الفرض القطع، ومنه أخذ فرض النفقات، ([14])الحز فً الشًء: التقدٌر، والفرض: الفرض لغة   .أ

واْم  أَسوْم  ﴿: وهو بٌان مقادٌرها، وكذلك فرض المهر، قال هللا تعالى  ضُن رِر فْم ةًا  لَسهُننَّ  تَس ٌضَس ، ومثله ([15])﴾ فَسرِر
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 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

عنى التقَّدٌر: فرض الجند، وهو ما ٌقطع لهم من العطاء، وقٌل ض هاهنا بمْم قة كل  : الفَسرْم دَس ر صَس أي قَسدَّ

ٌنَّه عن أمر هللا تعالى   .([16])"وإنما تؤولناه على فرض التقدٌر دون فرض اإلٌجاب واإللزام . شًء وبَس

هو تخمٌن واستنتاج ذكً ٌصوغه وٌتبناه الباحث مإقتاًا، لشرح بعض ما :  والفرضٌة فً االصطبلح   .ب

  .([17])ٌبلحظه من الحقابق والظواهر

فالفرضٌة قد تكون مبدأ النظرٌة، فهً أوهى منها؛ ألنها احتمالٌد، فً تفسٌر شًء معٌن، أو 
ومثالها ، فرضٌة الثقوب السوداء، وفرضٌة تبلشً الكون، ونظرٌة االرتداد العظٌم وهً . ظاهرة معٌنة
وهذه الثبلث الفرضٌات هً المطروحة فً نهاٌة الكون، فً إطار . (النظرٌة الكمومٌة الحقلٌة)التً تسمى 

 .([18])نظرٌة االنفجار العظٌم

 :النظرٌة العلمٌة : ثانٌاًا 
ر: النظرٌة لغة   . أ ر إِرلـٌه: وٌقال : مؤخوذة من النَّظَس رة ونَسظَس ظَس نْم راًا ومَس ظَس نْم راًا و مَس ره نَسظَس

ظُن نْم ٌَس ره  ر. نَسظَس ظَس نْم : و المَس

ر راًا، وتقول: تقول العرب. مصدر نَسظَس ر نَسظَس ظُن نْم ٌَس ر  ر : نَسظَس ر العٌن و نَسظَس نْم نَسظَس رت إِرلـى كذا وكذا مِر نَسظَس
ل ٌرجوه: اإلبصار والتؤمل والتدبٌر والتقدٌر؛ ومن معانٌه: القلب، وهو إِرنما : التوقع؛ ٌقول القابل للـمإمَّ

لك قَّع فضل هللاَّ ثم فَسضْم وَس ي إِرنما أَستَس
ر إِرلـى هللاَّ ثم إِرلـٌك أَس

ظُن ـنْم  .نَس

ونا؛ : االنتظار واإلمهال والتؤخٌر؛ تقول: ومن معانٌه رُن ونا معناه أَسخِّب رُن ظِر ونا، وأَسنْم رُن تَسظِر ونا، أي انْم رُن ظُن انْم

ضاًا؛ ومنه قول الشاعر: وقال الزجاج ونا أٌَس رُن تَسظِر ونا انْم رُن ظِر قـٌل معنى أَسنْم
([19]): 

ـلْم علـٌنـا جَس عْم ـدٍء فـبل تَس نْم   أَسبـا هِر
 

كَس الـٌقِرـٌنـا  ـرْم ـبِّب نـا نُنـخَس رْم ـظِر   وأَسنْم
 

لُنه: وقال الفراء جِر ٌُنعْم نـً قلـٌبلًا، وٌقول الـمتكلـم لـمن  رْم تَسظِر نـً أَسي انْم رْم ظِر ٌقِرـً : تقول العرب أَسنْم لِرع رِر تَس بْم
نـً أَس رْم ظِر أَسنْم

لْمنِرـً هِر مْم
 .أَسي أَس

ي هً بإِرزابها : المجاورة والمقاربة؛ تقول العرب: ومن معانً النظر
ر إِرلـى دُنور آل فبلن أَس

دُنور آل فبلن تنظُن

ر. ومقابِرلَسةٌد لها نَسظَّ ر: وتَس قابِرل، وقـٌل: والعرب تقول. كـنَسظَس ي تُن
رُن أَس نا تُنناظِر ر إِرلـى دار فبلن، ودُنورُن

إِرذا : داري تنظُن

ةًا  ٌَس كانت مُنـحاذِر
([20]). 

 :مفهوم النظرٌة العلمٌة   . ب

        النظرٌة العلمٌة هً عبارة عن بناٌات علمٌة ولٌست مجرد أفكار خٌالٌة، فهً لٌست صورة حدٌثة 
 .للمناظرات القدٌمة البلهوتٌة عن عدد زواٌا رأس الدبوس، فالنظرٌات تثبت أو تسقط باالختبارات العلمٌة

. صاحب النظرٌة، والقابم بالتجربة العلمٌة:  كما أن هناك تبادل بٌن قسمٌن من علماء النظرٌات، هما

فصاحب النظرٌة ٌرتب االكتشافات العلمٌة السابقة فً صورة نظرٌة، قد تتنبؤ أو تفترض وجود أو اكتشاف 
أما القابم بالتجارب العملٌة والدراسات االستكشافٌة، فٌحاول أن . معلومات جدٌدة تقتضٌها بنٌة النظرٌة

ٌكشف تلك المعلومات التً تنبؤت النظرٌة بوجودها، ولكنه قد ٌنتهً باكتشاف شًء مختلف تماما لم ٌسبق 

التنبإ به على اإلطبلق، وفً هذه الحالة ٌجب على صاحب النظرٌة أن ٌشرح هذه االكتشافات الجدٌدة إما 
وذلك كنظرٌات الجسٌمات الدقٌقة، وكاكتشاف إشعاع الخلفٌة . فً نظرٌة معدلة أو فً نظرٌة جدٌدة تماما

الكونٌة التً تنبؤت بها نظرٌة االنفجار العظٌم التً تفسر نشؤة الكون، والتً قوت النظرٌة بٌنما كانت 

 .المسمار األخٌر فً نظرٌة الحالة المستقرة
ومما ٌدل على تقدم العلم، أنه فً الزمن القدٌم جداًا، كان العلماء ٌدعون أنهم مسٌطرون، تماما على 
التجربة والنظرٌة معاًا، أما اآلن فالتخصص هو السابد، على الرغم من أن أصحاب النظرٌات والقابمٌن 

بالتجارب مازالوا ٌحتاجون أن ٌقدروا الدور الذي ٌقوم به كل منهم لآلخر، حٌث أن عمل كل منهم مكمل 

 .([21])لآلخر
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

 :تعرٌف النظرٌة العلمٌة فً االصطبلح    . ج

 .هً توضٌح عبلقة األثر والسبب، بٌن المتغٌرات؛ وذلك لشرح ظواهر معٌنة     .1
أو هً تفسٌر راجح غٌر جازم لظاهرة غامضة، مبنً على شواهد ودالبل علمٌة، قابل للتعدٌل أو      .2

 .النقض

أو هً تفسٌر موضوعً غٌر جازم لظاهرة معٌنة أو ظواهر مختلفة مبنً على أدلة وبراهٌن علمٌة   .3
 .مترابطة، وتتنبؤ بفرضٌات جدٌدة

تفسٌر لظاهرة أو عدد من الظواهر الغامضة، تإٌده األدلة والبراهٌن والشواهد والقرابن : أو هً   .4

 .العلمٌة، وتتضمن فرضٌات جدٌدة تتنبؤ بها
 .وكل هذه التعرٌفات صحٌحة ومتقاربة، والنظرٌات مراتب بحسب قربها وبعدها من الحقابق

فبعد أن ٌقوم الباحث بجمع القرابن والشواهد والدالبل العلمٌة لظاهرة ما، وٌقوم بتوصٌفها وتصنٌفها 

وتحلٌلها، ومن ثم ٌقوم بتفسٌرها تفسٌرا منطقٌا منسجما ومتناسقا بٌنها ومعها، وٌستنبط منها استنتاجا أو 

 .تعمٌما متماسكا، وٌتنبؤ بفرضٌات جدٌدة قابمة على التفسٌر فً ضوء األفكار العامة للنظرٌة

 والنظرٌة العلمٌة تكون قابلة للتعدٌل أو التبدٌل، فهً لٌست قوانٌن أو حقابق ثابتة، بل هً تعمٌمات تدعمها 

أفضل البراهٌن العلمٌة المتاحة، ومهما كانت النظرٌة تقوم على أساس جٌد من المبلحظات الدقٌقة للحقابق 

وأقوى النظرٌات . " المعروفة التً استندت إلٌها ستظل متمشٌة مع ما ٌعرفه العلماء المختصون فً زمانها

 .([22])هً تلك التً تقدم شرحاًا أكثر منطقٌة لتلك المبلحظات

وقد سمٌت نظرٌة؛ ألنها مبنٌة على النظر والتؤمل، فً تفسٌر ظاهرة معٌنة، واالنتظار والتمهل 

فً القطع بذلك التفسٌر، حتى ٌثبت صحته، بالدالبل القطعٌة، فتصبح حقٌقة علمٌة، أو ٌتبٌن خطإها وٌحل 

 .غٌرها محلها

وأحٌانا تبدأ النظرٌة على االفتراض والتخمٌن لتفسٌر أمر ما، أو ظاهرة معٌنة، ثم تتطور هذه الفرضٌة 
بعدد من الشواهد والدالبل، إلى أن تصبح نظرٌة، ثم إما أن تتؤكد هذه النظرٌة بالدالبل والشواهد العلمٌة 

القوٌة القطعٌة إلى أن تصبح حقٌقة علمٌة؛ وإما أن ٌظهر خطإها وتنهار بناء على شواهد ودالبل علمٌة 
 .قوٌة تؤتً بنقٌضها، أو تعدٌلها؛ وعلٌه فالفرضٌة أوهى من النظرٌة، وأحٌاناًا تكون مبدأ النظرٌة فرضٌة

ومن هنا فإن النظرٌة السلٌمة التً ٌتم الوصول إلٌها فً دراسة علمٌة، ال ٌمكن اعتبارها حقٌقة "

نهابٌة، وإنما تمثل أفضل إجابة ٌمكن الوصول إلٌها، وهً قابلة للتغٌٌر وإحبلل أخرى محلها، ولذا كان من 
ضوابط اإلعجاز وجود الحقٌقة العلمٌة الناصعة، وعدم ربط آي القرآن الكرٌم بالنظرٌات القابلة للتبدٌل 

 .([23])والتغٌٌر إال ما ترجح منها وكان موافقاًا للنص

 :الحقٌقة العلمٌة: ثالثاًا 

ق حقاًا وحقوقاًا، إذا صار حقاًا ثابتاًا : الـحقـٌقةُن فـً اللغة       . أ تقول حق األمر ٌحِرق وٌحُن
، وتـحقق عنده ([24])

رُن أَسي صحَّ  بَس قَس . الـخَس ه تـحقـٌقاًا أَسي صدَّ ٌن؛ قال الراجز. وحقَّقَس قوله وظنَّ صِر قَّقٌد أَسي رَس عْم ذا : وكبلمٌد مُنحَس دَس

قَّقا؛ والشًء المتحقق وجوده قاًا مُنـحَس طِر نْم رْم مَس بِّب وحَس
قُّق . ([26])، وأصله المطابقة ([25]) ق الحدٌثِر : والحَس دْم . صِر

قُّق  قـٌن بعد الشك  وأَسحقَّ الرجلُن : والحَس ٌَس ى شٌباًا فوجب له؛ و استـحقَّ الشًءَس : الـ عَس : قال شٌباًا أَسو ادَّ

إِرنْم  ﴿: استوجبه؛ وفـً التنزٌل ثِررَس  فَس لَسى عُن ا عَس هُنمَس ا أَسنَّ قَّ تَسحَس ماًا  اسْم ت ([27])﴾ إِرثْم قْم ، أَسي استوجباه بالـخِرٌانة، وأَسحقَس
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 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

قَّ القولُن منـًول ﴿:وفـً التنزٌل. الشًء أَسي أَسوجبته ﴾كن حَس
م، والحق نقٌض الباطل، . ([28]) ب ولَسزِر ي وجَس

أَس

 .فالحقٌقة مفردة وجمعها حقابق

، أو هو الشًء ([29])الحقٌقة تستعمل تارة فً الشًء ثبات ووجود: وعرفها الراغب األصفهانً بقوله

 .والتاء فٌها للتؤنٌث  ، ([30])الثابت قطعاًا وٌقٌناًا 

  .([31])فهً صفة للحقٌقة، والعلم نقٌض الجهل: وأما العلمٌة 

والمقصود به فً هذا المقام العلم التجرٌبً، وعلٌه فتعرف الحقٌقة : وقد سبق تعرٌف العلم فً االصطبلح

: العلمٌة بما ٌلً

 :تعرٌف الحقٌقة العلمٌة فً االصطبلح   . ب

 وأجمع علٌها ([32])هً تفسٌر جازم ـ لظاهرة معٌنة أو أكثر ـ ثبت صحته باألدلة العلمٌة القاطعة

كاكتشاف إشعاع الخلفٌة الكونٌة، وإثبات تباعد المجرات وتوسع الكون، التً . كافة العلماء المختصٌن

أو كحقابق األطوار . افترضتهما نظرٌة االنفجار العظٌم مما عزز صحة هذه النظرٌة المفسرة لنشؤة الكون

 .التً ٌمر بها الجنٌن فً بطن أمة

المفهوم الذي تجاوز المراحل الفرضٌة والدراسات النظرٌة حتى : أو هً كما عرفها بعضهم

أصبح ثابتاًا مجمعاًا علٌه من قبل كافة العلماء المختصٌن، كتمدد المعادن بالحرارة، وانكماشها بالبرودة، 

 .([33])وتبخر الماء عند درجة مبوٌة تحت الضغط الجوي العادي، وتجمده عند درجة الصفر المبوي
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

 المبحث الثانً

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 :مقدمة

 للعلماء والمفسرٌن قدٌما وحدٌثا مذاهب على اشتمال القرآن للعلوم والمعارف اإلنسانٌة والكونٌة، 
فقد تفاوتت آراإهم فً ذلك بٌن موسع جعل القرآن موسوعة معارف غٌر متناهٌة حتى كاد أن ٌخرجه عن 
مهمته األساسٌة فً الهداٌة والتشرٌع، وبٌن مضٌق أنكر أي عبلقة له بالعلوم والمعارف قاصرا دوره فً 

الهداٌة والتشرٌع، وبٌن طرف وسط تقٌد بما جاء فً القرآن من كونه كتاب فٌه علم هللا الذي أراد أن ٌطلع 
العباد علٌه تدلٌبل على صدقه وإثباتا إلعجازه وكشفا ألسرار آٌاته المخلوقة، حتى تقام به الحجة فً الهداٌة 

وٌمكن حصر مذاهبهم فً المسؤلة بٌن موسع ومضٌق . والتشرٌع، فهو كتاب علم وهداٌة وإعجاز وتشرٌع

ومقٌد، وهو ما سنستعرض بٌانه فً هذا المبحث مع مناقشة أدلة كل فرٌق ونقرر ما نراه راجحاًا فً 
 :المسؤلة فً المطالب التالٌة
 .باشتمال القرآن لكل العلوم: الموسعون القابلون: المطلب األول 

 .بؤن القرآن ال عبلقة له بالعلوم: المضٌقون القابلون : المطلب الثانً
 القابلون باشتمال القرآن على علم هللا: المقٌدون : المطلب الثالث
 مناقشة األقوال: المطلب الرابع

 القول الراجح وأدلته: المطلب الخامس 
 المطلب األول

 الموسعون القابلون باشتمال القرآن على كل العلوم

من ٌرى اشتمال القرآن على كل العلوم والمعارف، وأن ما من شًء إال وهو مذكور فً القرآن 
ا ﴿: ولو بوجه ما، وهإالء ٌستدلون بعموم النصوص مثل قوله تعالى مَس ةٍء  مِرن وَس آبَّ ضِر  فًِر دَس الَس  األَسرْم ابِررٍء  وَس  طَس

ٌرُن  طِر هِر  ٌَس ٌْم احَس نَس مٌد  إِرالَّ  بِرجَس الُنكُنم أُنمَس ثَس ا أَسمْم ا مَّ نَس طْم ءٍء فًِر فَسرَّ ًْم ابِر مِرن شَس تَس ﴾ الكِر
ا ﴿: ، وقوله تعالى ([34]) نَس لْم زَّ نَس كَس  وَس ٌْم لَس ابَس  عَس تَس  الْمكِر

ٌنَس  لِرمِر ى لِرلْممُنسْم رَس بُنشْم ةًا وَس مَس حْم رَس ى وَس دًا هُن ءٍء وَس ًْم اناًا لِّبكُنلِّب شَس ٌَس ﴾تِربْم
([35]). 

 .وممن اشتهر عنهم هذا القول اإلمام الغزالً والسٌوطً، ومن المعاصرٌن طنطاوي جوهري

أن : ولعلك تقول:" ٌقول الغزالً فً الفصل الخامس تحت عنوان انشعاب سابر العلوم من القرآن
العلوم وراء هذه كثٌرة كعلم الطب والنجوم وهٌبة العالم وهٌبة بدن الحٌوان وتشرٌح أعضابه وعلم السحر 

ولو ذهبت أفصل ما تدل علٌه  .... [إلى أن قال بعد أن عدد كثٌراًا من العلوم  ]. والطلسمات وغٌر ذلك

آٌات القرآن من تفاصٌل األفعال لطال وال تمكن اإلشارة إال إلى مجامعها وقد أشرنا إلٌه حٌث ذكرنا أن من 
جملة معرفة هللا تعالى معرفة أفعاله فتلك الجملة تشتمل على هذه التفاصٌل وكذلك كل قسم أجملناه لو شعب 
النشعب الى تفاصٌل كثٌرة فتفكر فً القرآن والتمس غراببه لتصادف فٌه مجامع علم األولٌن واآلخرٌن 

 ([36])وجملة أوابله وإنما التفكر فٌه للتوصل من جملته الى تفصٌله وهو البحر الذي ال شاطا له

ذكر القاضً أبو بكر بن العربً فً كتاب قانون التؤوٌل إن علوم القرآن : " وقال السٌوطً
خمسون علما وأربعمابة وسبعة آالف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة فً أربعة قال 

بعض السلف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تراكٌبه وما بٌنها من روابط 

 ([37])وهذا ما ال ٌحصى وال ٌعلمه إال هللا عز وجل
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

وعن اإلمام . العلوم المستخرجة من القرآن ثمانون علما ودون فٌها كتب: وقال بعض العلماء

إن القرآن ٌحتوي سبعا وسبعٌن ألف علم ومبتً علم كذا ذكره فً الباب الرابع من : الغزالً عن بعضهم 

 ([38]) تقاصر عنه أفهام الرجال... جمٌع العلم فً القرآن لكن : وقد قٌل كتاب آداب التبلوة من أحٌاء العلوم

 المطلب الثانً

 المضٌقون
 :والفرٌق الثانً

كتاب هداٌة وتشرٌع فقط، وال عبلقة له بالعلوم المختلفة ، ومنهم اإلمام همالقائلونبأنالقرآنالكرٌمهو

الشاطبً الذي رد على أصحاب القول األول فً الموافقات فً بٌان قصد الشارع، فً وضع 

إلٌه كل  أن كثٌراًا من الناس تجاوزوا فً الدعوى على القرآن الحدَّ ؛ فؤضافوا: " الشرٌعة لئلفهام حٌث قال

والمنطق وعلم الحروف وجمٌع ما نظر  علم ٌذكر للمتقدمٌن ، أو المتؤخرٌن ، من علوم الطبٌعٌات والتعالٌم

 .وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم ٌصح  فٌه الناظرون، من أهل الفنون وأشباهها،

وربما استدلوا ": معتبرة فقال ادعى الشاطبً أن المعانً، التً ال عهد للعرب بها، غٌر: وفٌما بعد

ْلَنا﴿: على دعواهم بقوله تعالى ٌْ ََوَنزَّ َ ابََ لَ اًنااْلكِك ٌَ ًْ ٍءلِككُك ِّل ِكْب ًدىَوَرْحَمًةَوبُكْ َرى َ  َوهُك

ٌنَ ْطَناَما﴿وقوله. (8:النحل)﴾لِكْلمُكْ لِكمِك َ ابِكفِكًَفرَّ نْاْلكِك ًْ ٍءمِك وَن إِكلَى ُكمََّ  ٌُكْحَ رُك ْم هِك ونحو  .(38:األنعام)﴾َربِّل

ما ٌتعلق بحال التكلٌف والتعبد، أو المراد بالكتاب فً : ، فؤما اآلٌات فالمراد بها ، عند المفسرٌن …ذلك 

ْطَنافًِك ﴿: قوله وَن َماَفرَّ ٌُكْحَ رُك ْم هِك إِكلَىَربِّل  ُكمَّ ًْ ٍء ْنَ  مِك َ ابِك اللوح المحفوظ، ولم ٌذكروا  (38:األنعام)﴾اْلكِك

فلٌس بجابز أن ٌضاف إلى القرآن ما ال " …"فٌها ما ٌقتضً تضمنه لجمٌع تلك العلوم النقلٌة والعقلٌة 

وٌجباالق صارفًاال  عانة لىفهمه، لىك ٌصلح أن ٌنكر منه ما ٌقتضٌه ،  ٌقتضٌه ، كما أنه ال

طلبه بغٌر ما  ، فبه ٌوصل إلى علم ما أودع من األحكام الشرعٌة، فمنٌضاف لمه،إلىالعربخاصةام

.([39])"هو أداة له، ضل عن فهمه، وتقول على هللا ورسوله فٌه، وهللا أعلم وبه التوفٌق

 

 المطلب الثالث

 المقٌدون
لما كانت رسالة القرآن الربٌسٌة ومهمته األولى هً هداٌة الناس إلى هللا تعالى وإلى دٌنه الحق 

وإرشادهم إلى مصالحهم فً الدنٌا واآلخرة بمنهجه القوٌم، كان ال بد وأن ٌتضمن ـ إلثبات هذا الحق ـ، 
لَسمُن  أَسفَسمَسن ﴿: على الدلٌل القاطع والبرهان الساطع والحجة البالغة، القابمة على العلم الحق ،قال تعالى عْم ا ٌَس مَس  أَسنَّ

لَس  نزِر
كَس  أُن ٌْم كَس  مِرن إِرلَس بِّب قُّق  رَس نْم  الْمحَس مَس وَس  كَس مَسى هُن ا أَسعْم مَس رُن  إِرنَّ كَّ ذَس تَس لُنواْم  ٌَس ابِر  أُنوْم   .([40])﴾ األَسلْمبَس

ومنهناكانالقرآنك اب لموإ جاز،فٌما ضمنهمن لمهللاالذيأرادأنٌطلعالعباد 
 وما فً إظهار ذلك من  لٌه،والم علقبأ رارالخلقوال كوٌنفًاألنفسواآلفاقوحكمال  رٌع،

ُن  لَسكِرنِر  ﴿: البٌنات المعجزات والحجج الواضحات قال تعالى هَسدُن  هللاَّ شْم ا ٌَس لَس  بِرمَس زَس كَس  أَسنْم ٌْم لَسهُن  إِرلَس زَس هِر  أَسنْم لْممِر ةُن  بِرعِر بلبِركَس الْممَس  وَس

هَسدُنونَس  شْم فَسى ٌَس كَس ِر  وَس ا بِرا َّ ٌدًا هِر إِرنْم ﴿:  وقال تعالى([41])﴾ شَس تَسجِرٌبُنوا لَسمْم  فَس سْم لَسمُنوا لَسكُنمْم  ٌَس اعْم ا فَس مَس لَس  أَسنَّ زِر نْم
مِر  أُن

لْم ِر  بِرعِر أَسنْم  هللاَّ  إِرال إِرلَسهَس  ال وَس

وَس  تُنمْم  فَسهَسلْم  هُن لِرمُنونَس  أَسنْم ﴾مُنسْم
فُنوراًا  : ؛ وقال تعالى([42]) انَس غَس هُن كَس ضِر إِرنَّ األَسرْم اتِر وَس اوَس مَس رَّ فًِر السَّ لَسمُن السِّب عْم ٌَس لَسهُن الَّذِري  قُنلْم أَسنزَس

حِرٌماًا  رَّ
([43]). 
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

    وهو العلم الذي كذب به المشركون لعدم إحاطتهم به وعدم تمكنهم من معرفة تؤوٌله وكشف حقابقه
لْم  ﴿: وأسراره، التً ستتحقق وتنكشف فً المستقبل، كما قال تعالى بُنواْم  بَس ذَّ ا كَس واْم  لَسمْم  بِرمَس هِر  ٌُنحِرٌطُن لْممِر ا بِرعِر لَسمَّ  وَس

مْم  تِرهِر
ؤْم وِر  ٌَس

ؤْم ﴾ٌلُنهُن تَس
([44])، 

    ًوهو العلم الذي وعد هللا بمجًء تؤولٌه وتصدٌق أنباءه و ظهور حقابقها وانكشاف أسرارها ف

لَسمُننَّ  ﴿: المستقبل، قال تعالى  عْم لَستَس ؤَسهُن وَس بَس دَس  نَس عْم أي ولتعلمن أٌها الناس صدق أنباء كتابنا وصدق . ([45])﴾ حِرٌنٍء  بَس

  ؛([46])دالبل آٌاته فً اآلفاق واألنفس وأنها حق

    بعد حٌن أي فً المستقبل وال حد للحٌن عند العرب، وإنما هو مطلق ٌصدق على كل وقت، وقد بٌن

هللا هذا الحٌن الذي ٌظهر فٌه تصدٌق كتابه وانكشاف أسرار أنبابه ، بؤن لكل نبؤ حٌن معٌن خاص به 

إٍء  لِّبكُنلِّب  ﴿: قال تعالى . ومستقر تنكشف فٌه حقٌقته  بَس قَسرٌّر  نَس تَس سْم فَس  مُّق وْم سَس لَسمُنونَس  وَس عْم لكل خبر فً : أي. ([47])﴾ تَس

القرآن حٌن وزمن ٌنكشف فٌه وٌستقر تؤوٌله بانكشاف حقٌقته ومعناه والمراد منه، أي وسوف تعلمون 

لٍء  لِركُنلِّب  ﴿:كما قال تعالى. أٌها المكذبون، صحة ما أخبر به ابٌد  أَسجَس تَس  ،([48])﴾ كِر

و عندما ٌتحقق تؤوٌل آٌات هللا المنزلة التً تتضمن علمه بآٌاته الكونٌة، وتنكشف آٌاته الكونٌة مصدقة 

ومطابقة ألنباء آٌاته المنزلة، ٌتحقق وعد هللا وٌظهر إعجاز كتابه المتمثل فً سبقه للعلوم البشرٌة فً 
مْم  ﴿: كشف حقابق الكون وأسرار الحٌاة،  قوله تعالى ٌهِر نُنرِر ا سَس اتِرنَس ٌَس فَساقِر  فًِر آ فًِر اآلْم مْم  وَس هِر نفُنسِر

تَّى أَس ٌَّنَس  حَس بَس تَس  لَسهُنمْم  ٌَس

هُن  قُّق  أَسنَّ لَسمْم  الْمحَس فِر  أَسوَس كْم كَس  ٌَس بِّب ٌدٌد أَسنَّ  بِررَس هِر ءٍء شَس ًْم لَسى كُنلِّب شَس ﴾هُن عَس
قُنلِر  ﴿: و قوله تعالى . ([49]) دُن  وَس مْم ِر  الْمحَس َّ ٌكُنمْم   ِر ٌُنرِر اتِرهِر  سَس ٌَس  آ

ا هَس فُنونَس رِر عْم تَس  .([50])﴾ فَس

وعدٌد من هللا تعالى ، بؤن ٌرٌنا آٌاته فً اآلفاق واألنفس، وٌكشف لنا تؤوٌلها ، : ففً اآلٌة األولى والثانٌة
 .فنعرف المقصود منها، فالحمد   على هذا الوعد، وتلك الرإٌة، وذلك الكشف

         ولقد زخر القرآن الكرٌم فً معرض حدٌثه عن السماء واألرض والحٌاة واألحٌاء، بؤنباء وأسرار
لم ٌكشف عنها وتتجلَّ حقابقها وكٌفٌاتها إال بعد تقدم العلوم وتطور اإلمكانات فً هذا العصر، تحقٌقاًا 

مْم  ﴿: وتصدٌقاًا لوعد هللا القابل ٌهِر نُنرِر ا سَس اتِرنَس ٌَس فَساقِر  فًِر آ فًِر اآلْم مْم  وَس هِر نفُنسِر
تَّى أَس ٌَّنَس  حَس بَس تَس هُن  لَسهُنمْم  ٌَس قُّق  أَسنَّ ، فهذه ([51])﴾ الْمحَس

اآلٌات التً وعدنا هللا سبحانه بؤن سٌرٌنا إٌاها فً اآلفاق واألنفس، والتً أودع هللا نبؤها فً كتابه، لم 
 .ٌتبٌن تؤوٌلها، وٌتضح تفسٌرها وقت نزول القرآن، سٌتبٌن تؤوٌلها ولو بعد قرون

وعبلوة على هذا فقد حمل القرآن بٌن ثناٌاه إشارات معجزة إلى حقابق علمٌة مبثوثة فً األنفس 

واآلفاق، لتكون إشارات هادٌة ونبراساًا منٌراًا ٌوجه من خبلله إلى البحث واالستقصاء لمزٌد من التفاصٌل 
واألسرار، وال ٌمكن للقرآن أن ٌوجه بشًء ٌعود علٌه بالتشكٌك أو التكذٌب، أو عندما ٌتحدث عنه تكون 
النتٌجة مناقضة لما نطق به أو دل علٌه، وال ٌنتفً هذا التناقض إال إذا كان الوصف القرآنً لهذا الكون 

ٌفُن : متفقاًا مع ما هو علٌه من حقٌقة خلقه، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله وَس اللَّطِر هُن لَسقَس وَس لَسمُن مَسنْم خَس عْم ٌَس  أَسال 

رُن  بٌِر الْمخَس
لَسى :  ، وقوله تعالى ([52])  لِركَس عَس ابٍء إِرنَّ ذَس تَس لِركَس فًِر كِر ضِر إِرنَّ ذَس األَسرْم اء وَس مَس ا فًِر السَّ لَسمُن مَس عْم ٌَس َس  لَسمْم أَسنَّ هللاَّ عْم أَسلَسمْم تَس

ٌرٌد  سِر ٌَس ِر  هللاَّ
ُن  لَّـكِرنِر  ﴿: ، وقال تعالى([53])  هَسدُن  هللا  شْم ا ٌَس لَس  بِرمَس كَس  أَسنزَس ٌْم لَسهُن  إِرلَس هِر  أَسنزَس لْممِر  .([54])﴾ بِرعِر

فا  ٌشهد لك بؤنك رسوله الذي أنزل علٌه الكتاب، وهو : " قال ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة
لَسهُن  ﴿:القرآن العظٌم؛ ولهذا قال هِر  أَسنزَس لْممِر  البٌنات من علٌه العباد ٌطلع أن أراد الذي علمه وفٌه أنزله أي ﴾ بِرعِر

 ٌكرهه وٌؤباه، وما فٌه من العلم بالغٌوب من الماضً وما وٌرضاه، هللا ٌحبه وما والفرقان والهدى

 .([55])"والمستقبل
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

فإن شهادته بما أنزل إلٌك هً شهادته بؤن هللا أنزله بعلمه، فما فٌه : " وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
إِرن ﴿:من الخبر هو خبر عن علم هللا، لٌس خبراًا عمن دونه، وهذا كقوله تَسجِرٌبُنواْم  لَّمْم  فَس سْم لَسمُنواْم  لَسكُنمْم  ٌَس اعْم ا فَس مَس لِر  أَسنَّ نزِر

 أُن

مِر 
لْم ِر  بِرعِر ﴾ هللا 

، ولٌس معنى مجرد كونه أنه معلوم له، فإن جمٌع األشٌاء معلومة له، ولٌس فً ذلك ما ٌدل ([56])

 ﴿: فبلن ٌتكلم بعلم، فهو سبحانه أنزله بعلمه، كما قال: أنزله فٌه علمه، كما ٌقال: على أنه حق، لكن المعنى

لَسهُن  قُنلْم  لَسمُن  الَّذِري أَسنزَس عْم رَّ  ٌَس اتِر  فًِر السِّب اوَس مَس ضِر  السَّ َسرْم األْم  .([58])"،([57])﴾ وَس

ما من األنبٌاء نبً إال أعطً من اآلٌات ما مثله آمن علٌه البشر، وإنما كان :" ولهذا قال النبً

 .([59])"الذي أوتٌته وحٌاًا أوحاه هللا إلً، فؤرجوا أن أكون أكثرهم تابعاًا ٌوم القٌامة

ومعجزة القرآن مستمرة إلى ٌوم القٌامة، وخرقه للعادة فً :" قال ابن حجر فً شرح الحدٌث
أسلوبه، وفً ببلغته، وإخباره بالمغٌبات، فبل ٌمر عصرٌد من األعصار إال وٌظهر فٌه شًء مما أخبر أنه 

جِرد ومن سٌوجد ..... سٌكون، ٌدل على صحته دعواه   .([60])"فعم به من حضر، ومن غاب، ومن وُن

 :إن عبلقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: وأنا أقول:" ٌقول ابن عاشور فً تفسٌره
 علوم تضمنها القرآن كؤخبار األنبٌاء واألمم، وتهذٌب األخبلق والفقه والتشرٌع واالعتقاد :األولى

 .واألصول والعربٌة والببلغة
 . علوم تزٌد المفسر علما كالحكمة والهٌؤة وخواص المخلوقات:ال انٌة
 . علوم أشار إلٌها أو جاءت مإٌدة له كعلم طبقات األرض والطب والمنطق:ال ال ة

 علوم ال عبلقة لها به إما لبطبلنها كالزجر والعٌافة والمٌثولوجٌا، وإما ألنها ال تعٌن على خدمته :الرابعة

 .([61])"كعلم العروض والقوافً

وأما النوع الثانً من إعجازه العلمً فهو : " وٌقول فً معرض تقسٌمه ألنواع اإلعجاز العلمً 

قسم ٌكفً إلدراكه فهمه وسمعه، وقسم ٌحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد : ٌنقسم إلى قسمٌن
العلوم فٌنبلج للناس شٌبا فشٌبا انببلج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم، وكبل 

القسمٌن دلٌل على أنه من عند هللا ألنه جاء به أمً فً موضع لم ٌعالج أهله دقابق العلوم، والجابً به ثاو 
ؤْمتُنوا ﴿وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من اإلعجاز بقوله تعالى فً سورة القصص . بٌنهم لم ٌفارقهم  قُنلْم فَس

بِرعُنونَس  تَّ ٌَس ا  مَس نَّ
لَسمْم أَس اعْم تَسجِرٌبُنوا لَسكَس فَس سْم ٌَس إِرنْم لَسمْم  نَس فَس قٌِر ادِر تُنمْم صَس نْم هُن إِرنْم كُن بِرعْم تَّ

ا أَس هُنمَس نْم ى مِر دَس وَس أَسهْم ِر هُن دِر هللاَّ نْم ابٍء مِرنْم عِر تَس بِركِر

مْم  هُن اءَس وَس ﴾أَسهْم
 ، ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم فً علومهم الحاضرة، حتى ارتقى إلى ما لم ([62])

. ([63])"ٌؤلفوه وتجاوز ما درسوه وألفوه

 المطلب الرابع

  مناقشة األقوال
 أن الذٌن ادعوا اشتمال القرآن لكل العلوم، لم :والذيٌظهرلًفً حقٌقالم ألةـوهللاأ لمـ

ٌعنوا بذلك تفاصٌل هذه العلوم، وإنما عنوا أن القرآن اشتمل على مجامع العلوم، أي تضمن أشارة لكل 

علم، وكما بٌن الغزالً والسٌوطً ذلك باعتبار العبلقة والروابط بٌن العلوم ، ولم ٌزعموا أن تفاصٌل 
العلوم المختلفة فً القرآن الكرٌم وهذا حق، لكن ال ٌتعلق بهذا دعوى، ما عدا عدهم لعلوم القرآن فإنه رجماًا 

 .بالغٌب 

وفً المقابل فإن الذٌن أنكروا على هإالء، كان االستنكار فً موضع ال ٌدعونه أصبلًا، فبل مبرر 
له، بمعنى أنهم نسبوا إلٌهم شٌباًا ال ٌدعونه، وعلٌه فبل ٌوجد نزاع حقٌقً فً تضمن القرآن على العلوم 

بوجه ما دون تفاصٌل هذه العلوم، وإنما ٌمكن أن ٌستنبط مما ذكر على ما لم ٌذكر منها وٌتوصل به إلٌها ، 
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

بحكم الروابط بٌن العلوم، وال ٌدل على االشتمال ، وهذا سببه وحدة الخلق ووحدة السنن اإللهٌة فً خلق 

 .هللا
من جهة أخرى دعوى الشاطبً أن القرآن ال ٌفهم إن عن طرٌق فهم العرب وما عهدوه، وكل 
فهم عن غٌر هذا الطرٌق فهو باطل لم ٌقصده القرآن، وتحمٌله ما ال ٌحتمل، وهذا غٌر صحٌح فإن هللا 

لْم  ﴿أخبر فً كتابه بؤنه كتاب علم وأن العرب لم تحط بعلم القرآن فً أكثر من آٌة  بُنواْم  بَس ذَّ ا كَس واْم  لَسمْم  بِرمَس  ٌُنحِرٌطُن

هِر  لْممِر لَس  بِرعِر ٌلُنهُن وَس وِر
ؤْم مْم تَس تِرهِر

ؤْم ٌَس ا  ﴾مَّ
أنه ال بد أن ٌتوسل إلى فهمه القرآن : ،  ولو صحت هذه الدعوى ألمكن القول([64])

باألمٌة ألن العرب أمة أمٌة، وهذا ٌناقض العقل الصحٌح والقرآن الذي ٌدعوا إلى العلم، وإنما المقصود 

بنزوله بالمعهود لدٌهم نزوله بلسانهم وتقرٌبه لخطابهم بلغتهم ، ال انحصار علمه بعلومهم، وال نفً معرفة 
علومه التً لم ٌعرفونها، وقد ٌكون إنما قصد أن العلوم التً كانت عند العرب هً التً تضمنها القرآن 

 .باإلقرار أو التصحٌح  أو اإلبطال

 :المطلب الخامس 
 القول الراجح

وهو أن القرآن قد اشتمل على هوالقو ال الثـلقوةأدلةالقائلٌنبهـ:والراجحفًالم ألة

كثٌر من العلوم التً وردت فٌه أو أشار إلٌها، وتضمنتها سوره وآٌاته، ال على وجه االستقصاء والتفصٌل 
كعلم متخصص وإنما على سبٌل اإلشارة والتمثٌل، فً سٌاق استدالل القرآن بآٌات هللا الكونٌة المبثوثة فً 
اآلفاق واألنفس وفً الحٌاة وتوجٌه النظر إلٌها للتؤمل والتفكر والتدبر، والغرض منها هداٌة الناس وإقامة 

الحجة على اإلٌمان با  والدعوة إلى صراطه المستقٌم، وهذا هو قول أكثر المفسرٌن األقدمٌن 
 .والمعاصرٌن
  

 المبحث الثالث

 حكم التفسٌر العلمً
 هل ٌجوز تفسٌر اآلٌات القرآنٌة الكونٌة بمعارف وعلوم ومكتشفات العلم الحدٌث ؟

وهنا كذلك نجد العلماء لهم مذاهب وآراء، بٌن معترض ومإٌد، ووقع خبلف فً هذا النوع من 

  .([65])التفسٌر، بٌن العلماء من فترة طوٌلة، وال زال الخبلف قابماًا حتى هذه الساعة 

 :وسؤتناول هذه المسؤلة فً أربعة مطالب

 المانعون: المطلب األول
 من ال ٌرى جواز تفسٌر اآلٌات الكونٌة فً القرآن بمكتشفات ومعارف العصر الحدٌث، :الفرٌقاألو 

 " ([66])وٌنكر هذا النوع من التفسٌر وٌشن الغارة على القابلٌن به وٌشنع علٌهم، بل وقد ٌتهمهم بتهم باطلة 

، ([67])وٌمثلهم فً هذا العصر شٌخ األزهر األسبق الشٌخ محمود شلتوت، والشنقٌطً صاحب أضواء البٌان

 :وحجتهم فً ذلك.. محمد حسٌن الذهبً . ود 

فٌه إلى الناس عن نظرٌات العلوم،  أن القرآن كتاب هداٌة، وإن هللا لم ٌنزله لٌكون كتاباًا ٌتحدث  .1

 .وقد تحدثنا عن هذا فً مبحث سابق فلٌرجع إلٌه. ودقابق الفنون،وأنواع المعارف 

كتاباًا ٌرٌد هللا به شرح حقابق  إن هناك دلٌبلًا واضحاًا من القرآن على أن القرآن لٌس: ثم ٌقولون  .2

ٌا رسول هللا إن الٌهود تغشانا وٌكثرون مسؤلتنا  الكون ،وهذا الدلٌل هو ما روي عن معاذ أنه قال
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 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

دقٌقاًا ثم ٌزٌد حتى ٌستوي وٌستدٌر، ٌم ٌنقص حتى ٌعود كما  فما بال الهبلل ٌبدو. عن األهلة 

كَس  ﴿: اآلٌة فؤنزل هللا هذه. كان لُنونَس بَس سْم نِر  ٌَس لَّةِر  عَس َسهِر ًَس  قُنلْم  األْم تُن  هِر اقٌِر وَس اسِر  مَس جِّب  لِرلنَّ الْمحَس ﴾... وَس
([68])"([69]). 

فً كل زمان ومكان ،والعلوم  أن التفسٌر العلمً للقرآن ٌعرض القرآن للدوران مع مسابل العلوم  .3

 .ال تعرف الثبات وال القرار وال الرأي األخٌر

أن التفسٌر العلمً للقرآن ٌحمل أصحابه والمغرمٌن به على التؤوٌل المتكلف الذي ٌتنافى مع   .4
 .اإلعجاز ،وال ٌسٌغه الذوق السلٌم 

 أن السلف الصالح، من الصحابة، والتابعٌن ومن ٌلٌهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع      .5

فً شًء من هذا المدعى، سوى ما تقدم، وما ثبت فٌه من أحكام  فٌه، ولم ٌبلغنا أنه تكلم أحد منهم

اآلخرة، وما ٌلً ذلك، ولو كان لهم فً ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما ٌدلنا  التكالٌف، وأحكام

أصل المسؤلة، إال أن ذلك لم ٌكن، فدل على أنه غٌر موجود عندهم، وذلك دلٌل على  على

 .([70])"القرآن لم ٌقصد فٌه تقرٌر لشًء مما زعموا أن

أن المعانً والدالبل المعتبرة فً الخطاب هً التً كانت معلومة لدى العرب وقت نزول القرآن،   .6
 .أما التً لم تكن معلومة لدٌهم فهً غٌر مقصودة وال تدخل ضمن الخطاب القرآنً فبل عبرة بها

 المجٌزون: المطلب الثانً
 الذٌن ٌرون مشروعٌة هذا اللون من التفسٌر استجابة لدعوة القرآن للتفكر والتدبر والبحث :الفرٌقال انً

والنظر، ولورود األدلة الصرٌحة بجواز هذا النوع من التفسٌر ألنه تصدٌق وتحقٌق لوعد هللا فً كتابه 

بتؤوٌل آٌاته وأنبابه فً أسرار الخلق والتكوٌن فً اآلفاق واألنفس، وكونه مثل التفسٌر المؤثور، وال ٌعدوا 
أن ٌكون من قبٌل التفسٌر بالرأي، حتى ولو أخطؤ المفسر فً حمل آٌة ما، فإن القرآن ٌنزه عن الغلط، 
والغلط فً التفسٌر ولٌس فً النص، وال ٌمكن أن ٌإاخذ القرآن بتفسٌر خاطا حمله به المُنفسر، والقرآن 

 .فهذه جملة أدلتهم. منزه عنه
وإما على وجه التوفٌق بٌن المعنى القرآنً وبٌن المسابل الصحٌحة : " ٌقول ابن عاشور فً المسؤلة

رُن ﴿: وإما على وجه االسترواح من اآلٌة كما ٌإخذ من قوله تعالى. من العلم حٌث ٌمكن الجمع ٌِّب مَس نُنسَس وْم ٌَس  وَس

الَس  بَس ﴾الْمجِر
تْم ﴿:  أن فناء العالم ٌكون بالزالزل ومن قوله([71]) رَس سُن كُنوِّب مْم ا الشَّ ﴾ إِرذَس

 اآلٌة أن نظام الجاذبٌة ،([72])

وشرط كون ذلك مقبوال أن ٌسلك فٌه مسلك اإلٌجاز فبل ٌجلب إال الخبلصة من ذلك . ٌختل عند فناء العالم

 .الشًء بالشًء ٌذكر: العلم وال ٌصٌر االستطراد كالغرض المقصود له لببل ٌكون كقولهم
فؤما جماعة منهم فٌرون من الحسن التوفٌق : وللعلماء فً سلوك هذه الطرٌقة الثالثة على اإلجمال آراء

قال ابن رشد . بٌن العلوم غٌر الدٌنٌة وآالتها وبٌن المعانً القرآنٌة، وٌرون القرآن مشٌرا إلى كثٌر منها

الحفٌد فً فصل المقال أجمع المسلمون على أن لٌس ٌجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، وال 
. أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتؤوٌل، والسبب فً ورود الشرع بظاهر وباطن هو اختبلف نظر الناس

وإلى مثل ذلك . وتباٌن قرابحهم فً التصدٌق وتخلص إلى القول بؤن بٌن العلوم الشرعٌة والفلسفٌة اتصاال

ذهب قطب الدٌن الشٌرازي فً شرح حكمة اإلشراق، وهذا الغزالً واإلمام الرازي وأبو بكر ابن العربً 
وأمثالهم صنٌعهم ٌقتضً التبسط وتوفٌق المسابل العلمٌة، فقد مؤلوا كتبهم من االستدالل على المعانً 

، وقد علمت ما قاله ابن "أحكام القرآن"القرآنٌة بقواعد العلوم الحكمٌة وغٌرها وكذلك الفقهاء فً كتب 

العربً فٌما أمبله على سورة نوح وقصة الخضر وكذلك ابن جنً والزجاج وأبو حٌان قد أشبعوا 
من االستدالل على القواعد العربٌة، وال شك أن الكبلم الصادر عن عبلم الغٌوب تعالى وتقدس " تفاسٌرهم"
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ال تبنى معانٌه على فهم طابفة واحدة ولكن معانٌه تطابق الحقابق، وكل ما كان من الحقٌقة فً علم من 

العلوم وكانت اآلٌة لها اعتبلق بذلك فالحقٌقة العلمٌة مرادة بمقدار ما بلغت إلٌه أفهام البشر وبمقدار ما 
وذلك ٌختلف باختبلف المقامات وٌبنى على توفر الفهم، وشرطه أن ال ٌخرج عما ٌصلح له . ستبلغ إلٌه

اللفظ عربٌة، وال ٌبعد عن الظاهر إال بدلٌل، وال ٌكون تكلفا بٌنا وال خروجا عن المعنى األصلً حتى ال 

 .([73])"ٌكون فً ذلك كتفاسٌر الباطنٌة

: وهإالء المجٌزون على رأٌٌن
 :المقتصرٌن فً التفسٌر بالحقابق العلمٌة دون النظرٌة: األول

وهإالء ٌحددون نوع المعارف والعلوم واالكتشافات التً ٌجوز تفسٌر آٌات القرآن بها، فٌجوزون التفسٌر 
بالحقابق القطعٌة الثابتة، من المعارف والعلوم واالكتشافات، وال ٌجوزون النظرٌات والفروض العلمٌة، 
ألنها مظنة التبدٌل والتعدٌل، زٌادة فً االحتٌاط والحذر فً تفسٌر النص من تبدل النظرٌات وتؤرجحها، 

 .وهإالء هم أغلب من كتب عن التفسٌر العلمً
 :دٌاب فً معرض مناقشته لمناهج المفسرٌن العلمٌٌن. ٌقول د

إن المنهج الصحٌح للتفسٌر ٌجب كما أشار إلٌه كثٌر من الدارسٌن والباحثٌن، أن ٌعتمد على " 

الحقابق العلمٌة الثابتة فً المقارنة والتفسٌر لآلٌات الكونٌة، وأن ٌتجنب الخوض فً تؤوٌل اآلٌات الكونٌة 
فً ضوء النظرٌات التً لم تشب عن طوق الظن، ولم تثبت بعد والتً ما زالت محل نظر وتمحٌص من 
العلماء، وهذا خطؤ المقارنٌن ، وٌجب أال ٌحمل على القرآن سوء فهم طابفة من الباحثٌن ، وكٌف نستطٌع 

دون صلة ... أن نفهم أن القرآن ال ٌصادم حقٌقة علمٌة ٌكشف البحث أنها من نوامٌس الكون ونظم وجوده، 
بها ، و إدراك ألبعادها، إن هذا لن ٌتم إال فً ضوء التفسٌر العلمً لآلٌات الكونٌة ، وهذا ما سلكه أولبك 

 .([74])الباحثون وإن اختلفت مناهجهم كما رأٌنا
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 :الموسعٌن فً التفسٌر بجمٌع المكتشفات والمعارف العلمٌة: الثانً
وهذا الفرٌق ال ٌرى بؤسا من تفسٌر اآلٌة فً ضوء المعارف العصرٌة واالكتشافات العلمٌة 

الحدٌثة، سواء كانت حقابق علمٌة أو نظرٌات علمٌة أو حتى فرضٌات علمٌة، ما دامت متوافقة مع دالبل 

النصوص القرآنٌة، وال تتناقض معها وتحتمل معانٌها وكٌفٌاتها نصوص تلك اآلٌات ودالبلها العربٌة 
وإن كانت درجة المكتشفات . فإن القرآن نزل بلسان العرب، بدون تكلف أو تمحل أو زٌغ. والشرعٌة

العلمٌة أٌضا لها أثر كبٌر ومٌزة متفاوتة فً تفسٌر النص ، فالحقٌقة أقوى من النظرٌة والنظرٌة الراجحة 

المقبولة أقوى من غٌرها والفرضٌة التً ال تخالف عقبل وال شرعا وتحتملها اآلٌة وال تتناقض مع نصوص 
 .القرآن، فهذه ال بؤس فً تفسٌر النص بها

ونحن فً دراسة القرآن ال نلجؤ إلى تلك التقدٌرات على أنها حقابق نهابٌة فهً : " ٌقول سٌد قطب

فً أصلها  لٌست كذلك، و إن هً إال نظرٌات قابلة للتعدٌل ، ال نحمل القرآن علٌها، إنما نجد أنها قد تكون 
صحٌحة إذا رأٌنا بٌنها وبٌن النص القرآنً تقاربا ووجدنا أنها تصلح تفسٌرا للنص القرآنً بغٌر تمحل، 

  .([75])"فنؤخذ من هذه أن النظرٌة أو تلك أقرب إلى الصحة ألنها أقرب إلى مدلول النص القرآنً

وهذا النص لسٌد قطب الذي ٌوضح منهجه ومذهبه فً التفسٌر العلمً على خبلف ما نقل بعض 
الناس عنه من معارضته للتفسٌر العلمً عموماًا، وزٌادة على هذا فإننا نجد تفسٌره ملًء بالتفسٌرات 

العلمٌة وٌنقل كثٌرا من المعلومات ذات العبلقة بمدلول اآلٌات أو ما ٌبٌنها وٌدور حولها، ومن ذلك ما ذكره 

رُن  ﴿: عند تفسٌر قوله تعالى وِّب لَس  ٌُنكَس ٌْم لَسى اللَّ ارِر  عَس هَس رُن  النَّ وِّب ٌُنكَس ارَس  وَس هَس لَس  النَّ لِر عَس ٌْم ﴾ ى اللَّ
وهو تعبٌر  ): قال: ، ([76])

كشف حدٌثاًا عن كروٌة األرض، ومع أننً فً هذه الظبلل  عجٌب ٌقسر الناظر فٌه قسراًا علىااللتفات إلى ما

مع هذا الحرص ، فإن هذا …  (النظرٌات التً ٌكشفها اإلنسان  حرٌص على أن ال أحمل القرآن على

مِرنْم كُنلِّب  ﴿وعند قوله تعالى .   ([77])"إلخ … النظر فً موضوع كروٌة األرض  التعبٌر ٌقسرنً قسراًا على وَس

نِر  ٌْم جَس وْم ا زَس نَس لَسقْم ءٍء خَس ًْم ﴾شَس
 ، تلكم عن عموم الزوجٌة بما فٌها ززوجٌة الذرة مإلفة من زوج من الكهرباء ([78])

ةِر  ﴿وعند قوله تعالى .([79])"موجب وسالب عَس بَس ا فًِر أَسرْم هَس اتَس وَس ا أَسقْم هَس رَس فٌِر قَسدَّ ا وَس هَس كَس فٌِر ارَس بَس اوَس قِرهَس نْم فَسوْم ًَس مِر اسِر وَس ا رَس هَس لَس فٌِر عَس جَس وَس

امٍء  ٌَّ
﴾أَس

بالتفصٌل ونقل أشٌاء عن   ، تكلم األستاذ عن تكون السموات واألرض وعن تكون القشرة األرضٌة([80])

 .([81])"الكتب العلمٌة الحدٌثة

 على أال ٌتم  ، حرص كثٌر من علماء المسلمٌن” : ومن هإالء الدكتور زغلول النجار حٌث ٌقول
 الواردة فً القرآن الكرٌم إال فً ضوء الحقابق العلمٌة المإكدة من القوانٌن  ، تؤوٌل اإلشارات العلمٌة

 أما الفروض والنظرٌات فبل ٌجوز تخدٌمها فً فهم ذلك وحتى هذا الموقف نعتبره تحفظا  ، والقواعد الثابتة

 وغٌرها من  ،  والصور البٌانٌة ،  فكما ٌختلف دارسو القرآن الكرٌم فً فهم بعض الدالالت اللفظٌة ، مبالغا فٌه
 فإننا نرى أنه  ، القضاٌا اللغوٌة وال ٌجدون حرجا فً ذلك العمل الذي ٌقومون به فً غٌبة نص ثابت مؤثور

ال حرج على اإلطبلق فً فهم اإلشارات الكونٌة الواردة بالقرآن الكرٌم على ضوء المعارف العلمٌة 

 وذلك ألن التفسٌر ٌبقى  ،  حتى ولو لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلىى مستوى الحقابق الثابتة ، المتاحة
 ثم إن العلماء التجرٌبٌٌن قد  ،  وحدود القدرة  والنقص  جهدا بشرٌا خالصاـ بكل ما للبشر من صفات القصور

 وقد ال  ،  وان لم ترق بعد إلى مرتبة القاعدة أو القانون ،  لها من الشواهد ما ٌإٌدها . ٌجمعون على نظرٌة ما

 فمن أمور الكون العدٌدة ماال سبٌل  ، ٌكون أمام العلماء من مخرج للوصول بها إلى ذلك المستوى أبدا
 ولكن قد ٌتجمع لدٌهم من الشواهد ما ٌمكن أن ٌعٌن  ، للعلماء التجرٌبٌٌن من الوصول فٌها إلى حقٌقة أبدا

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn75
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn75
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn76
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn76
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn77
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn77
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn78
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn78
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn79
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn79
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn80
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn80
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn81
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�??%20?�?�%20?�?�???�?�?�?�.htm#_ftn81


 

171 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء فً التفسٌر العلمً
 

 سلطان زاٌد مبلطف/ د 

 وٌبقً العلم التجرٌبً مسلما بؤنه ال ٌستطٌع أن ٌتعدي تلك المرحلة فً  ، على بلورة نظرٌة من النظرٌات

 واألمثلة علً ذلك كثٌرة منها النظرٌات المفسرة ألصل الكون وأصل الحٌاة وأصل  ، ذلك المجال بعٌنه أبدا
 وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض العلمٌة حتى وصلت الٌوم إلى عدد محدود من النظرٌات  ، اإلنسان
 أو  ،  وال ٌتخٌل العلماء أنهم سٌصلون فً ٌوم من األٌام إلى أكثر من تفضٌل لنظرٌة على أخرى ، المقبولة

 أو قاعدة  ،  دون اإلدعاء بالوصول إلى قانون قطعً ،  أو وضع لنظرٌة جدٌدة ، تطوٌر لنظرٌة عن أخرى
 وصدق هللا  ،  فهذه مجاالت إذا دخلها اإلنسان بغٌر هداٌة ربانٌة فإنه ٌضل فٌها ضبلال بعٌدا ، ثابتة لذلك

ا ﴿ : العظٌم اذ ٌقول هُنمْم  مَس هَسدتُّق لْمقَس  أَسشْم اتِر  خَس اوَس مَس ضِر  السَّ َسرْم األْم الَس  وَس لْمقَس  وَس مْم  خَس هِر نفُنسِر
ا أَس مَس نَس  مُنتَّخِرذَس  كُننتُن  وَس لٌِّب  الْممُنضِر

داًا  ضُن ﴾عَس
وذلك ألنه على الرغم من أن العلماء التجرٌبٌٌن ٌستقربون حقابق الكون بالمشاهدة . ([82])

 إال أن من أمور الكون  ،  فً عملٌات قابلة للتكرار واإلعادة ،  أو بالتجربة والمبلحظة واالستنتاج ، واالستنتاج
 وهً قضاٌا ال  .  وخلق الحٌاة وخلق اإلنسان ،  خلق الكون : ماال ٌمكن إخضاعه لذلك من مثل قضاٌا الخلق

 ولوال الثبات فً سنن هللا التً تحكم  ، ٌمكن لئلنسان أن ٌصل فٌها إلً تصور صحٌح أبدا بغٌر هداٌة ربانٌة
 وال ٌظن عاقل أن البشر مطالبون بما هو فوق طاقاتهم ـ  ...، الكون وما فٌه ما تمكن اإلنسان من اكتشافها
لَسقَسدْم   ﴿ :  وٌسر لتذكرهم لقول الحق تبارك وتعالً ، خاصة فً فهم كتاب هللا ـ الذي أنزل لهم ا وَس نَس رْم سَّ آنَس  ٌَس قُنرْم  الْم

رِر  كْم
رٍء  مِرن فَسهَسلْم  لِرلذِّب كِر دَّ ﴾مُّق

([83]). 

ففً الوقت الذي ٌقرر القرآن الكرٌم فٌه أن هللا لم ٌشهد الناس خلق السموات واألرض وال خلق 

 وهً من أصعب قضاٌا العلوم الكونٌة  ،  نجده فً آٌات أخر ٌؤمرهم بالنظر فً كٌفٌة بداٌة الخلق ، أنفسهم
لَسى  ﴿ :  عز من قابل البحتة منها والتطبٌقٌة قاطبة إذ ٌقول لِركَس عَس هُن إِرنَّ ذَس ٌدُن ٌُنعِر مَّ 

لْمقَس ثُن ُن الْمخَس دِرئُن هللاَّ بْم ٌُن فَس  ٌْم ا كَس وْم رَس ٌَس لَسمْم   أَسوَس

ٌرٌد  سِر ٌَس ِر  ءٍء  * هللاَّ ًْم لَسى كُنلِّب شَس َس عَس ةَس إِرنَّ هللاَّ خِررَس ةَس اآلْم
ؤَس شْم اُن النَّ ٌُننشِر ُن  لْمقَس ثُنمَّ هللاَّ أَس الْمخَس دَس فَس بَس ٌْم وا كَس رُن انظُن ضِر فَس َسرْم وا فًِر األْم ٌرُن  قُنلْم سِر

ٌرٌد  ﴾قَسدِر
([84]). 

مما ٌشٌر إلى أن باألرض سجبل حافبل بالحقابق التً ٌمكن أن ٌستدل منها علً كٌفٌة الخلق 
 واألمر فً اآلٌة من هللا تعالً إلى رسوله الكرٌم لٌدع الناس كافة إلى  ،  وعلً إمكانٌة النشؤة اآلخرة ، األول

  )  وهً قضٌة تقع من العلوم الكونٌة ،  واستخبلص العبرة من فهم كٌفٌة الخلق األول ، السٌر فً األرض
  .  إن لم تكن تشكل أصعب قضٌة علمٌة عالجها اإلنسان ،  فً الصمٌم ( البحتة والتطبٌقٌة

 ـ من  ـ   قضاٌا الخلق وإفنابه وإعادة خلقه لها فً كتاب هللا وفً سنة رسوله : وهذه القضاٌا

اإلشارات اللطٌفة ما ٌمكن اإلنسان المسلم من تفضٌل نظرٌة من النظرٌات أو فرض من الفروض 
 ـ واالرتقاء بها أو به إلى مقام الحقٌقة لمجرد ورود ذكر لها أو له فً كتاب هللا أو فً سنة رسوله ـ 

  . ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة للعلم ولٌس العكس

وعلى ذلك فإنً أرى جواز فهم اإلشارات العلمٌة الواردة بالقرآن الكرٌم علً أساس من الحقابق 
 حتى  ،  فان لم تتوافر فبالفرض العلمً المنطقً المقبول ،  فان لم تتوافر فبالنظرٌة السابدة ، العلمٌة الثابتة أوال

 ألن  ،  أو ذلك الفرض أو تطوٌرهما أو تعدٌلهما ، لو أدى التطور العلمً فً المستقبل إلى تغٌٌر تلك النظرٌة

التفسٌر ـ كما سبق أن أشرت ٌبقً اجتهادا بشرٌا خالصا من أجل حسن فهم داللة اآلٌة القرآنٌة إن أصاب 
 وللنقد والتعدٌل  ،  قاببل للزٌادة والنقصان ،  وٌبقً هذا االجتهاد ، فٌه المرء فله أجران وإن أخطؤ فله أجر واحد

  .([85])” والتبدٌل

 

  

 :مناقشة القولٌن: المطلب الثالث
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الذي ٌظهر لً وهللا أعلم أن الحجج التً احتج بها الفرٌق األول غٌر كافٌة للمنع من : مناقشة القول األول

جواز التفسٌر العلمً، مع مبلحظة أن األخطاء التً تقع لٌس فً التفسٌر وإنما من المفسر لمخالفته 
 :الشروط والضوابط وٌمكن اإلجابة على حججهم كما ٌلً

o    بالنسبة للحجة األولى فإن كون القرآن كتاب هداٌة وتشرٌع ال ٌمنع أن ٌكون كتاب علم وإعجاز بل هو

 .ٌقتضً ذلك وقد فصلنا هذا األمر فً مبحث سابق فلٌرجع إلٌه

o    كَس  ﴿: أما االستدالل بما ورد فً سبب نزول اآلٌة لُنونَس بَس سْم نِر  ٌَس   عَس
َس لَّةِر األْم  فهو وإال ٌثبت أن إلى بحاجة فهو ﴾هِر

لم جعلت هذه األهلة   النبً سؤلوا قالوا: اآلٌة هذه فً قتادة عن تفسٌره فً الطبري رواه بما معارض
جِّب ﴿؟ فؤنزل هللا فٌها ما تسمعون  الْمحَس اسِر وَس تُن لِرلنَّ اقٌِر وَس ًَس مَس  فجعلها لصوم المسلمٌن وإلفطارهم ﴾... هِر

 .ولمناسكهم وحجهم ولعدة نسابهم ومحل دٌنهم فً أشٌاء وهللا أعلم بما ٌصلح خلقه
لم : ففً هذه الرواٌات التً ساقها الطبري، إن السإال هو . وروى عن الربٌع وابن جرٌج مثل ذلك 

. جعلت هذه األهلة؟ ولٌس السإال ما بال الهبلل ٌبدوا دقٌقاًا ثم ٌزٌد حتى ٌستوي وٌستدٌر ثم ٌنقص 

  .([86])ولذلك فإنه ال دلٌل فً اآلٌة على إبعاد التفسٌر العلمً

فصحٌح أن العلم والمعارف تتغٌر وتتكشف لدى اإلنسان، لكن هذا ال ٌعنً أن : وبالنسبة للقول الثانً

ةَس ثابت فً العلم، إذ أن الحقابق العلمٌة ال تعرف التغٌر والتبدل مهما مر الزمن وتقدمت العلوم،  مَّ لٌس ثَس
ولهذا ٌشترط فً جواز التفسٌر االلتزام . وإنما التغٌر فً الظنٌات التً ال تطابق الواقع والحقابق

 .بالشروط والضوابط التً ذكرت سابقاًا 

o   فما ذكروه صحٌحاًا فهناك من ٌتناول هذا النوع من التفسٌر وال ٌعرف الشروط : وأما الحجة الثالثة

والضوابط، بل ٌتمحل التوفٌق وٌتكلفه، وهذا خطؤ راجع إلى المفسر ال إلى حقٌقة التفسٌر، ولهذا ٌحرم 
التفسٌر على من لٌس أهبلًا له وال ٌتقٌد بشروطه وضوابطه سداًا للذرٌعة وصوناًا لكتاب هللا فهو 

 .كالجاهل الذي ٌتصدر للفتوى مع مشروعٌة الفتوى ألهلها

o    والجواب على ما ذكره الشاطبً أن أصل المسؤلة موجود ومستفٌض من تناول الصحابة والسلف

الصالح، فقد تناولوا بالتفسٌر لما ذكره القرآن من علوم مختلفة لم تكن معهودة لدى العرب وال معرفة 

 وما عندهم من العلم وما فهموه واستنبطوه من كتاب حسب ما لهم بها، وما فهموه من الرسول
 .من ذلك تفسٌر ابن عباس وابن مسعود وغٌرهم. تقتضٌه دالبل اللغة العربٌة

o   أن المعانً والدالبل التً لم ٌعرفها العرب غٌر مقصودة فً الخطاب، فإنه : وأما الجواب على ما قٌل

ٌرد من وجوه كثٌرة، وقد سبق ما ٌكفً من الرد على هذه الشبه، وتناقضه مع النصوص التً تثبت 

سعة علم هللا الذي ضمنه فً كتابة وعدم إحاطة المشركٌن له ووعده بمعرفتها بعد حٌن، وإعجاز 
 .القرآن وعدم انقضاء عجاببه

بجواز التفسٌر العلمً بالحقابق دون النظرٌات فذلك هو األحوط ولكن ال ٌمنع من التفسٌر : وأما القابلٌن

 .بالنظرٌات ألنها إن وافقت داللة النص أقوى من مجرد الرأي، ألنه مدعم بالشواهد واألدلة العلمٌة
 القول الراجح: المطلب الرابع

والذي أراه صواباًا فً هذه المسؤلة ـ وهللا أعلم ـ أن التفسٌر العلمً جابز سواء كان التفسٌر 

تثمر إعجازاًا : مع أن األولى، بحقابق علمٌة أو نظرٌات مقبولة ما دامت تتوفر فٌها شروط التفسٌر العلمً
 .تبقى فً إطار التفسٌر بالرأي، واألدلة على جوازه ما ٌلً: للقرآن والثانٌة

أن القرآن كتاب هداٌة وعلم وإعجاز ، فحتى ٌكون كتاب هداٌة ال بد أن ٌشتمل على العلم               .1
ا ﴿: اإللهً بكل ما ٌتعلق بهداٌة اإلنسان حجة وتشرٌعا، وتضمنه لهذا العلم دلٌل إعجازه، قال تعالى  ٌَس
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ا هَس ٌُّق اسُن  أَس اءكُنم قَسدْم  النَّ انٌد  جَس هَس كُنمْم  مِّبن بُنرْم بِّب لْم  رَّ أَسنزَس ناًا وَس بٌِر كُنمْم نُنوراًا مُّق ٌْم ا إِرلَس ﴾نَس
وقد سبق الحدٌث عن هذا فً مبحث . ([87])

 .سابق فلٌرجع إلٌه
الوعد الصرٌح من هللا فً كتابه ببٌان تؤوٌل أنباء القرآن المتعلقة بؤسرار الخلق والتكوٌن فً السموات  .2

واألرض واألنفس، وتحقق هذا التؤوٌل بالعلم المتكشف عن حقابق وأسرار تلك األنباء، وهذا هو 

 .التفسٌر  العلمً
وهذا الدلٌل هو أصرح األدلة وأقواها وأخصها على هذا النوع من التؤوٌل والتفسٌر وأدلته واضحة 

 .صرٌحة فً كتاب هللا منها

لْم  ﴿ بُنواْم  بَس ذَّ ا كَس واْم  لَسمْم  بِرمَس هِر  ٌُنحِرٌطُن لْممِر ا بِرعِر لَسمَّ مْم  وَس تِرهِر
ؤْم ٌلُنهُن  ٌَس وِر

ؤْم ﴾تَس
، فبٌن هللا سبحانه حقٌقة وصف كتابه الذي كذب ([88])

به المشركون، بؤنهم لم ٌحٌطوا بعلمه، ولما ٌؤتهم تؤوٌل ما لم ٌحٌطوا بعلمه بعد؛ فؤخبر أن له تؤوٌبلًا لم 
 .ٌؤت بعد، ولم ٌحن وقت بٌانه، وأشار أن له حٌناًا ٌقع فٌه تؤوٌل ما لم ٌحٌطوا بعلمه

مْم  ﴿: و قوله تعالى ٌهِر نُنرِر ا سَس اتِرنَس ٌَس فَساقِر  فًِر آ فًِر اآلْم مْم  وَس هِر نفُنسِر
تَّى أَس ٌَّنَس  حَس بَس تَس هُن  لَسهُنمْم  ٌَس قُّق  أَسنَّ لَسمْم  الْمحَس فِر  أَسوَس كْم كَس  ٌَس بِّب هُن  بِررَس لَسى أَسنَّ  عَس

ًْم  كُنلِّب  ٌدٌد شَس هِر ﴾ءٍء شَس
([89]). 

قُنلِر  ﴿: و قوله تعالى  دُن  وَس مْم ِر  الْمحَس َّ ٌكُنمْم   ِر ٌُنرِر ا سَس ٌَس ا آ هَس فُنونَس رِر عْم تَس ﴾تِرهِر فَس
([90]). 

لَسمُننَّ  ﴿: و قوله تعالى  عْم لَستَس ؤَسهُن وَس بَس دَس  نَس عْم ﴾ حِرٌنٍء بَس
([91]). 

إٍء  لِّبكُنلِّب  ﴿: و قوله تعالى  بَس قَسرٌّر  نَس تَس سْم فَس  مُّق وْم سَس لَس  وَس عْم ﴾مُنونَس تَس
([92]). 

وعدٌد من هللا تعالى ، بؤن ٌرٌنا آٌاته فً اآلفاق واألنفس، وٌكشف لنا تؤوٌلها ، : ففً اآلٌة األولى والثانٌة
 .فنعرف المقصود منها، فالحمد   على هذا الوعد، وتلك الرإٌة، وذلك الكشف

أن معرفتنا ألنباء القرآن ستكشف وتتجلى بعد حٌن، وعلٌه فإن لكل : ٌخبر هللا تعالى فٌها: وفً اآلٌة الثالثة

نبؤ فً القرآن حٌناًا خاصاًا به، عندما ٌؤتً أجل ذلك الحٌن، ٌقع فٌه تؤوٌل ذلك النبؤ، ٌنكشف المعنى المراد 

لٍء  لِركُنلِّب  ﴿:كما قال تعالى. من النبؤ، وٌستقر المعنى عند ذلك التؤوٌل ابٌد  أَسجَس تَس ، فٌشرق معنى اآلٌة، ([93])﴾ كِر

إٍء  لِّبكُنلِّب  ﴿:التً تحمل النبؤ، وٌظهر المراد بها، وهذا معنى قوله تعالى بَس قَسرٌّر  نَس تَس سْم فَس  مُّق وْم سَس لَسمُنونَس  وَس عْم ، أي ([94])﴾ تَس

 .وسوف تعلمون أٌها المكذبون، صحة ما أخبر به
أن التفسٌر العلمً نوع من التفسٌر بالرأي، بل هو أرقاها وأوضحها دلٌبل وأقواها حجة،               .3

 .وما قٌل من الحجج واألدلة على جواز التفسٌر بالرأي ومشروعٌته، ٌقال فً التفسٌر العلمً

 كما فً حدٌث تمٌم الداري عند مسلم، والصحابة كتفسٌر التفسٌر العلمً فعله الرسول               .4
ابن عباس للمرسبلت عرفا والعاصفات عصفا، بالرٌاح، ومن ذلك تفسٌر المراد بسابر األوصاف، 

وتفسٌر الفتق والرتق ، ونحوها من اآلٌات، فهذا من قبٌل التفسٌر العلمً، ولم ٌنفك المفسرون ٌفسرون 

آٌات القرآن بما فتح هللا علٌه من العلوم ، ال سٌما فً اآلٌات التً لم ٌرد نص ٌكشف أو ٌعٌن المراد بها 
 .، وإنما تركت الجتهاد المفسرٌن حسب داللتها ومقتضٌاتها فً الشرع واللغة والعرف

أن التفسٌر العلمً هو تطبٌق عملً وإجابة عملٌة تطبٌقٌة لدعوة القرآن المتكررة بالنظر               .5

 .والتفكر والتؤمل والتدبر وإعمال العقل، والبعد عن الظن والتخرص
وأخٌراًا لم ٌؤت مانع ٌمنع من القول بمشروعٌه من نص صحٌح أو إجماع صرٌح أو حتى               .6

قول معتبر ألهل العلم، وأغلب ما جاء من نقد للتفسر العلمً إنما ٌتوجه للتفسٌر العلمً المتكلف والذي ال 

 . ٌلتزم بضوابط التفسٌر العلمً
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 المراجع

 القرآن الكرٌم.      1
- دار الفكر : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمً الزمخشري، دار النشر: أساس الببلغة، تؤلٌف.      2

 م1979هـ 1399

، 1396- القاهرة - دار االعتصام : محمود بن حمزة بن نصر الكرمانً، دار النشر: أسرار التكرار فً القرآن، تؤلٌف.      3
 عبد القادر احمد عطا: الثانٌة، تحقٌق: الطبعة

 أضواء البٌان ، محمد األمٌن الشنقٌطً.      4
دار : ، دار النشر. محمد األمٌن بن محمد بن المختار الجكنً الشنقٌطً: أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن، تؤلٌف.      5

 .مكتب البحوث والدراسات: ، تحقٌق. م1995- هـ 1415. - بٌروت.  - الفكر للطباعة والنشر

 . عبد المجٌد الزندانً وأخرون ـ جامعة اإلٌمان . د . أ . اإلعجاز العلمً فً الرٌاح والبحار .      6

عبد هللا بن عبد العزٌز المصلح ، من إصدارات هٌبة . اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة تارٌخه وضوابطه ، للدكتور .      7
 .اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة ، الطبعة األولى 

 م1996صنعاء طبعة الثانٌة . إعجاز القرآن للباقبلنً مكتبة اإلرشاد .      8
هـ ،األولى ، تحقٌق 1408إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطٌب بن محمد بن جعفر بن القاسم ـ دار المعارف القاهرة ، .      9

 .السٌد أحمد صقر : 
الخامسة، : م، الطبعة1997- مصر - دار المعارف : أبو بكر محمد بن الطٌب الباقبلنً، دار النشر: إعجاز القرآن، تؤلٌف. 10

 السٌد أحمد صقر: تحقٌق

- هـ1409- بٌروت - عالم الكتب : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعٌل النحاس، دار النشر:  إعراب القرآن، تؤلٌف. 11
 زهٌر غازي زاهد.د: الثالثة، تحقٌق: م، الطبعة1988

اإلكمال للحسٌنً ، محمد بن علً الحسن أبو المحاسن الحسٌنً ، دار النشر ، جامعة الدراسات اإلسبلمٌة ، كراتشً ، . 12
 .عبد المعطً أمٌن قلعجً . د : اسم المحقق . م 1989هـ ـ 1409

 بورسعٌد– مكتبة الثقافة الدٌنٌة : وهو المطهر بن طاهر المقدسً، دار النشر: البدء والتارٌخ، تؤلٌف. 13

 بٌروت– مكتبة المعارف : إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً أبو الفداء، دار النشر: البداٌة والنهاٌة، تؤلٌف. 14
، عدد  (794 هـ ، والمتوفً 745البرهان فً علوم القرآن ، لمحمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشً أبو عبد هللا ، المولود . 15

 .محمد أبو الفضل إبراهٌم  : دار المعرفة ، بٌروت ، اسم المحقق : ، دار النشر  (4)األجزاء 

مجموعة من : دار الهداٌة، تحقٌق: محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي، دار النشر: تاج العروس من جواهر القاموس، تؤلٌف. 16
 المحققٌن

 .هـ الطبعة األولى 1407تارٌخ الطبري ، محمد بن جرٌرالطبري أبو جعفر ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت . 17

عبد المجٌد بن عزٌز الزندانً ، وآخرون من إصدارات هٌبة اإلعجاز / تؤصٌل اإلعجاز العلمً فً القرآن السنة  للشٌخ . 18
العلمً فً القرآن والسنة برابطة العالم اإلسبلمً بمكة المكرمة ، وهو من أبحاث المإتمر العالمً األول لئلعجاز العلمً 

 أكتوبر سنة 21، 18هـ الموافق 1408 صفر سنة 28ـ 25فً القرآن والسنة المنعقد باسبلم آباد باكستان فً الفترة من 
 .م 1987

محمد زهري : م ، تحقٌق 1973هـ 1393تؤوٌل مختلف الحدٌث ، عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنورٌذ ، دار الجٌل ، بٌروت . 19
 .النجار 

عٌسى البابً الحلبً : أبو البقاء عبد هللا بن الحسٌن بن عبد هللا العكبري، دار النشر: التبٌان فً إعراب القرآن، تؤلٌف. 20
 علً محمد البجاوي: وشركاه، تحقٌق

دار الصحابة للتراث بطنطا : شهاب الدٌن أحمد بن محمد الهابم المصري، دار النشر: التبٌان فً تفسٌر غرٌب القرآن، تؤلٌف. 21
 فتحً أنور الدابلوي: األولى، تحقٌق: م، الطبعة1992- هـ1412- مصر - 

 http://www.altafsir.comموقع التفاسٌر : التحرٌر والتنوٌر البن عاشور مصدر الكتاب . 22

دار : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفوري أبو العبل، دار النشر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تؤلٌف. 23
 بٌروت– الكتب العلمٌة 

: محمد بن عبد هللا بن محمد اللواتً أبو عبد هللا، دار النشر: تحفة النظار فً غرابب األمصار وعجابب األسفار، تؤلٌف. 24
 علً المنتصر الكتانً. د: الرابعة، تحقٌق: ، الطبعة1405- بٌروت - مإسسة الرسالة 

محمد .د : هـ ، تحقٌق 1410التعارٌف ، لمحمد عبد الرإوف المناوي ، دار الفكر المعاصر ، بٌروت ، دمشق األولى . 25
 .رضوان الداٌة 

إبراهٌم : هـ ، تحقٌق 1405التعرٌفات ، على بن محمد بن علً الجرجانً ، دار الكتاب العربً ، بٌروت الطبعة األولى . 26
 .األبٌاري 

- بٌروت / لبنان- دار الكتب العلمٌة : محمد بن ٌوسف الشهٌر بؤبً حٌان األندلسً، دار النشر: تفسٌر البحر المحٌط، تؤلٌف. 27
الشٌخ علً محمد معوض، شارك فً - الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود : األولى، تحقٌق: م، الطبعة2001-هـ 1422
 أحمد النجولً الجمل.د (2زكرٌا عبد المجٌد النوقً .د (1التحقٌق 
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 خالد عبد الرحمن العك: بٌروت، تحقٌق- دار المعرفة : البغوي، دار النشر: تفسٌر البغوي، تؤلٌف. 28

 بٌروت– دار الفكر : البٌضاوي، دار النشر: تفسٌر البٌضاوي، تؤلٌف. 29

القاهرة، - دار الحدٌث : السٌوطً، دار النشر+ عبدالرحمن بن أبً بكر  المحلً + محمد بن أحمد : تفسٌر الجبللٌن، تؤلٌف. 30
 األولى: الطبعة

- دار الفكر : نصر بن محمد بن أحمد أبو اللٌث السمرقندي، دار النشر: تفسٌر السمرقندي المسمى بحر العلوم، تؤلٌف. 31
 محمود مطرجً.د: بٌروت، تحقٌق

م ، دار 1994هـ 1415أبً الفداء إسماعٌل بن كثٌر القرشً الدمشقً ، الطبعة األولى / تفسٌر القرآن العطٌم ، لئلمام . 32
 .المعرفة بٌروت لبنان 

 1401– بٌروت - دار الفكر : إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً أبو الفداء، دار النشر: تفسٌر القرآن العظٌم، تؤلٌف. 33

- السعودٌة - الرٌاض - دار الوطن : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانً، دار النشر: تفسٌر القرآن، تؤلٌف. 34
 ٌاسر بن إبراهٌم و غنٌم بن عباس بن غنٌم: األولى، تحقٌق: م، الطبعة1997- هـ1418

أسعد محمد : صٌدا، تحقٌق- المكتبة العصرٌة : عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس الرازي، دار النشر: تفسٌر القرآن، تؤلٌف. 35
 الطٌب

- دار الكتب العلمٌة : فخر الدٌن محمد بن عمر التمٌمً الرازي الشافعً، دار النشر: التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الغٌب، تؤلٌف. 36
 األولى: م، الطبعة2000- هـ 1421- بٌروت 

م ط األولى ، تحقٌق 1986هـ 1406دار الرشٌد سورٌا ،  : تقرٌب التهذٌب ، أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقبلنً . 37
 .محمد عوامة : 

التمهٌد البن عبد البر ، أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري ، وزارة عموم األوقاف والشإون اإلسبلمٌة ، . 38
 مصطفً بن أحمد العلوي: هـ تحقٌق 1387المغرب 

وزارة : أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، دار النشر: التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واألسانٌد، تؤلٌف. 39
 محمد عبد الكبٌر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقٌق1387- المغرب - عموم األوقاف والشإون اإلسبلمٌة 

 لبنان– دار الكتب العلمٌة : الفٌروز آبادي، دار النشر: تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس، تؤلٌف. 40

م، 2001- بٌروت  - دار إحٌاء التراث العربً : أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ، دار النشر: تهذٌب اللغة ، تؤلٌف. 41
 محمد عوض مرعب: األولى ، تحقٌق: الطبعة

دار : هـ ، الناشر 1031هـ والمتوفً سنة 952التوقٌت على مهمات التعارٌف ، لمحمد عبد الرإوف المناوي ، المولود سنة . 42
 .محمد رضوان الداٌة . د : هـ ، الطبعة األولى ، تحقٌق 1410الفكر المعاصر ، دار الفكر ، بٌروت ، دمشق ، سنة النشر 

- بٌروت - مإسسة الرسالة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان، تؤلٌف. 43
 ابن عثٌمٌن: م، تحقٌق2000- هـ1421

دار : االمام أبو عمرو عثمان بن سعٌد بن عثمان بن سعٌد بن عمرو الدانً، دار النشر: التٌسٌر فً القراءات السبع، تؤلٌف. 44
 اوتو ترٌزل: الثانٌة، تحقٌق: م، الطبعة1984/ هـ1404- بٌروت - الكتاب العربً 

- دار الفكر : محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار النشر: جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن، تؤلٌف. 45
 1405– بٌروت 

- الٌمامة ، دار ابن كثٌر : محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً، دار النشر: الجامع الصحٌح المختصر، تؤلٌف. 46
 مصطفى دٌب البغا. د: الثالثة، تحقٌق: ، الطبعة1987 - 1407- بٌروت 

: الجامع الصغٌر للسٌوطً ، عبد الرحمن بن أبً بكر بن سابق الدٌن الخضٌري ، دار طابر العلم ، مدٌنة جدة ، تحقٌق . 47
 .محمد عبد الرإوف 

 هـ ، عدد األجزاء 671لمحمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح القرطبً أبو عبد هللا ، المتوفً سنة " الجامع ألحكام القرآن . 48
 .أحمد عبد العلٌم البردونً : دار الشعب ، القاهرة ، الطبعة الثانٌة ، أسم المحقق : ، دار النشر  (20)

مإسسة األعلمً : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبً، دار النشر: الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن، تؤلٌف. 49
 بٌروت– للمطبوعات 

: األولى، تحقٌق: م، الطبعة1985- هـ1405- لبنان - دار إحٌاء العلوم : أبو حامد الغزالً، دار النشر: جواهر القرآن، تؤلٌف. 50
 محمد رشٌد رضا القبانً

 ابن زنجلة: حجة القراءات، تؤلٌف. 51
، 1401- بٌروت - دار الشروق : الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه أبو عبد هللا، دار النشر: الحجة فً القراءات السبع، تؤلٌف. 52

 عبد العال سالم مكرم. د: الرابعة، تحقٌق: الطبعة

 1993- بٌروت - دار الفكر : عبد الرحمن بن الكمال جبلل الدٌن السٌوطً، دار النشر: الدر المنثور، تؤلٌف. 53

دقابق التفسٌر الجامع لتفسٌر ابن تٌمٌة ، أحمد بن عبد الحلٌم ، بن تٌمٌة الحرانً أبو العباس ، مإسسة علوم القرآن ، دمشق . 54
 .محمد السٌد الجلٌند : هـ ، تحقٌق 1404، الثانٌة 

: م، الطبعة1995هـ 1415- بٌروت - دار الكتاب العربً : اإلمام عبد القاهر الجرجانً، دار النشر: دالبل اإلعجاز، تؤلٌف. 55
 التنجً. د : األولى، تحقٌق
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عامر : هـ األولى ، تحٌقٌق 1406دالبل النبوة للفرٌابً ، جعفر بن محمد بن الحسن الفرٌابً ، دار حراء ، مكة المكرمة ، . 56
 .حسن صبري 

هـ ، دار بن عفان ، الخبر السعودٌة 911هـ والمتوفً 849المولود . الدٌباج  لعبد الرحمن بن أبً بكر أبو الفضل السٌوطً . 57
 .أبو إسحاق الحوٌنً األثري     : م ، تحقٌق 1996هـ 1416، 

دار الكتاب / دار الكتاب اللبنانً : أبً الحسٌن محمد بن أحمد بن جبر الكنانً األندلسً، دار النشر: رحلة ابن جبٌر، تؤلٌف. 58
 الدكتور محمد مصطفى زٌادة/ تقدٌم : القاهرة، تحقٌق/ بٌروت - المصري 

روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ، محمود األلوسً أبو الفضل ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، . 59
 .محمد السٌد الجلٌند : هـ الثانٌة ، تحقٌق 1404

روعة البٌان تفسٌر آٌات األحكام من القرآن ، محمد على الصابونً ، دار اإلحٌاء والتراث العربً ، بٌروت لبنان ، . 60
 .م 1997هـ 1418

هـ الثالثة ، 1404زاد المسٌر فً علم التفسٌر ، عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي ، المكتب اإلسبلمً ، بٌروت ، . 61
 .محمد السٌد الجلٌند : تحقٌق 

 .هـ المكتب اإلسبلمً ، بٌروت 1399 1سلسلة األحادٌث الضعٌفة ن لمحمد ناصرالدٌن األلبانً ، ط . 62

م ، 1994هـ 1414مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، . سنن البٌهقً الكبرى ، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى أبو بكر . 63
 .محمد عبد القادر عطا : تحقٌق 

، 1991 - 1411- بٌروت - دار الكتب العلمٌة : أحمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن النسابً، دار النشر: السنن الكبرى، تؤلٌف. 64
 سٌد كسروي حسن، عبد الغفار سلٌمان البنداري .د: األولى، تحقٌق: الطبعة

هـ ـ 1416السنن الواردة فً الفتن ، أبو عمرو عثمان بن سعٌد المقرئ الدانً ، دار العاصمة ، الرٌاض ، الطبعة األولى . 65
 .ضاء هللا بن محمد إدرٌس المباركفوري : تحقٌق 

خلٌل مؤمون شٌحا ، دار المعرفة بٌروت / الشٌخ : تحقٌق . أبً الحسن الحنفً المعروف بالسندي / شرح ابن ماجه ، لئلمام . 66
 م1996هـ1416الطبعة األولى 

- دار الكتب العلمٌة : محمد بن عبد الباقً بن ٌوسف الزرقانً، دار النشر: شرح الزرقانً على موطؤ اإلمام مالك، تؤلٌف. 67
 األولى: ، الطبعة1411- بٌروت 

 .شرح سنن بن ماجه ، السٌوطً وعبد الغنً ، وفخر الحسن الدهلوي ، قدٌمً كتب خانة ، كراتشً . 68

، دار النشر  (8)هـ عدد األجزاء 458هـ المتوفً 384أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً ، المولود / شعب اإلٌمان  ، لئلمام . 69
 .محمد السعٌد بسٌونً زغلول : هـ الطبعة األولى ، تحقٌق 1410دار الكتب العلمٌة ، بٌروت : 

م ط الثانٌة ، 1993هـ 1414موسسة الرسالة ، بٌروت ، . صحٌح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمٌمً . 70
 .شعٌب األرنإوط : تحقٌق 

م الطبعة الثالثة ، 1987هـ 1407صحٌح البخاري ، محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري ، دار بن كثٌر ، الٌمامة بٌروت . 71
 .مصطفى دٌب البغا : تحقٌق 

بٌروت، - دار إحٌاء التراث العربً : مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري، دار النشر: صحٌح مسلم، تؤلٌف. 72
 محمد فإاد عبد الباقً: تحقٌق

سلٌمان بن : م األولى ، تحقٌق 1997طبقات المفسرٌن ، أحمد بن محمد األدنروي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدٌنة المنورة ، . 73
 .صالح الخزي 

 م1999دار عمار ط األولى . خلٌل إبراهٌم أبو ذٌاب . د . ظاهرة التفسٌر العلمً للقرآن الكرٌم . 74
– دار إحٌاء التراث العربً : بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً، دار النشر: عمدة القاري شرح صحٌح البخاري، تؤلٌف. 75

 بٌروت

- بٌروت - دار الكتب العلمٌة : محمد شمس الحق العظٌم آبادي، دار النشر: عون المعبود شرح سنن أبً داود، تؤلٌف. 76
 الثانٌة: م، الطبعة1995

على محمد : م الطبعة الثانٌة ، تحقٌق 1997الفابق فً غرٌب الحدٌث ، محمد بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ، لبنان ، . 77
 .البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهٌم 

- دار المعرفة : أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقبلنً الشافعً، دار النشر: فتح الباري شرح صحٌح البخاري، تؤلٌف. 78
 محب الدٌن الخطٌب: بٌروت، تحقٌق

دار الفكر : محمد بن علً بن محمد الشوكانً، دار النشر: فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر، تؤلٌف. 79
 بٌروت– 

 .سمٌر أمٌن الزهٌري : هـ األولى ، تحقٌق 1412الفتن لنعٌم بن حماد ، مكتبة التوحٌد القاهرة . 80

هـ ، 1398فهم القرأن ومعانٌة ، الحارث بن أسد بن عبد هللا المحاسبً ، دار الكندي ، دار الفكر ، بٌروت ، الطبعة الثانٌة . 81
 .حسٌن القوتلً : تحقٌق 

 1995الثامنة : سٌد قطب دار الشروق الطبعة . فً ظبلل القرآن  . 82

هـ، 1356- مصر - المكتبة التجارٌة الكبرى : عبد الرإوف المناوي، دار النشر: فٌض القدٌر شرح الجامع الصغٌر، تؤلٌف. 83
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 األولى: الطبعة

 القرآن وإعجازه العلمً موقع ٌعسوب. 84

 .م  1997هـ 1418عبد الكرٌم زٌدان ، مإسسة الرسالة ، دار البشٌر ، الطبعة األولى . القواعد الفقهٌة ، د . 85
- لبنان - دار الكتاب العربً : محمد بن أحمد بن محمد الغرناطً الكلبً، دار النشر: كتاب التسهٌل لعلوم التنزٌل، تؤلٌف. 86

 الرابعة: م، الطبعة1983- هـ1403

هـ وهو مكون من 711هـ والمتوفً سنة 630لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ، المولود سنة . 87
 .دار صادر بٌروت ، الطبعة األولى :  جزءًا ، دار النشر 15

م بٌروت ، الثالثة ، 1986هـ 1406لسان المٌزان ، أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً ، مإسسة األعلمً للمطبوعات ، . 88
 .دابرة المعرف النظامٌة ، الهند : تحقٌق 

 .مإسسة الرسالة ، بٌروت ، الطبعة التاسعة والعشرون : مباحث فً علوم القرآن ،  لمناع القطان ، دار النشر . 89

 م2000-هـ 1420األولى : عبد الرحمن بن معبل اللوٌحق مإسسة الرسالة الطبعة : المحقق . 90
: م ، تحقٌق 1995هـ 1415مختار الصحاح ، محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بٌروت ، . 91

 .محمود خاطر 

مإسسة قرطبة ، : هـ ، دار النشر 241هـ ، المتوفً 164المسند ، لئلمام أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشٌبانً ، المولود . 92
 مصر ؛

محمد : هـ الطبعة الثانٌة ، تحقٌق 1403دار العربٌة بٌروت . مصباح الزجاجة ، أحمد بن أبً بكر بن إسماعٌل الكنانً . 93
 .المنتقً الكشناوي 

حققه وخرج أحادٌثه محمد : المحقق  [ هـ 516المتوفى  ]معالم التنزٌل محًٌ السنة ، أبو محمد الحسٌن بن مسعود البغوي . 94
-  هـ 1417الرابعة ، : سلٌمان مسلم الحرش دار طٌبة للنشر والتوزٌع الطبعة - عثمان جمعة ضمٌرٌة - عبد هللا النمر 

  م1997

 موقع ٌعسوب: معجزة القرآن مصدر الكتاب . 95

 .طارق بن عوض هللا : هـ ، تحقٌق 1415المعجم األوسط ، أبو القاسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً ، دار الحرمٌن القاهرة ، . 96

 .دار الفكر ، بٌروت . معجم البلدان ، ٌاقوت الحموي ، أبو عبد هللا . 97
 .مفردات الراغب األصفهانً   . 98

م ، الطبعة األولى ، 1996دار الفكر ، بٌروت : مناهل العرفان فً علوم القرأن ، لمحمد عبد العظٌم الزرقانً ، دار النشر . 99
 .كتب البحوث والدراسات  : تحقٌق 

 28/2/2005األهرام  (زغلول النجار/ أسرار القرآن د من ).                    100

 

:الهوامش

  .(52)سورة فصلت اآلٌة   ([1])

  .(1)سورة األنعام اآلٌة   ([2])

  .(9)سورة الصف اآلٌة   ([3])

  .( 53 ،52)سورة الشورى اآلٌة   ([4])

 .1999 1خلٌل إبراهٌم أبو ذٌاب، دار عمار ط. د (234، 23)انظر ظاهرة التفسٌر العلمً للقرآن الكرٌم   ([5])

 .خلٌل إبراهٌم أبو ذٌاب . د (8)انظر ظاهرة التفسٌر العلمً للقرآن الكرٌم   ([6])

  .موقع ٌعسوب: مصدر الكتاب  (44)ص - محمد إسماعٌل إبراهٌم القرآن وإعجازه العلمً  ([7])

 .محمد سٌد كٌبلنً: لبنان، تحقٌق- دار المعرفة : أبو القاسم الحسٌن بن محمد ، دار النشر (343)المفردات فً غرٌب القرآن،  ([8])

 .لمحمد بن على الشوكانً، مكتبة محمد صبحً مصر (5)إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول([9])

،  (23)، نقبلًا من اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة تارٌخه وضوابطه  ( 549/ 2)اتجاهات التفسٌر فً القرن الرابع عشر لفهد الرومً    ([10])

 .عبد هللا بن عبد العزٌز المصلح ، من إصدارات هٌبة اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة ، الطبعة األولى . للدكتور 

 .خلٌل إبراهٌم أبو ذٌاب. د (19) ظاهرة التفسٌر العلمً للقرآن الكرٌم    ([11])

 .م 1961 دار المعرفة 1/ط (287)مناهج تجدٌد ، أمٌن الخولً   ([12])

وأنظر اتجاهات التفسٌر فً القرن الرابع عشر لفهد  . (25)تؤصٌل اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة للزندانً    ([13])

  .(604ـ2/564)الرومً
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  .(1/209)مختار الصحاح    ([14])

  .(236)سورة البقرة اآلٌة    ([15])

  .(7/203)، وانظر لسان العرب  (3/432)أنظر النهاٌة فً غرٌب الحدٌث    ([16])

  .(26) اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة تارٌخه وضوابطه    ([17])

 .(12، 11ع27م)انظر مجلة العلوم  ([18])

  .(215/ 5)عمرو بن كلثوم أنظر لسان العرب البن منظور ([19])

  .(215/ 5)أنظر لسان العرب البن منظور  ([20])

صالح عبد هللا جاسم، ورإوف وصفً، مإسسة الكوٌت . ترجمة د (31، 30)االنفجار العددي للجسٌمات الدقٌقة ـ بتصرف ٌسٌر ـ  ([21])

 .م 1996للتقدم العلمً الطبعة األولى 

  .(26) ، نقبل من اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة تارٌخه وضوابطه  (74)أحمد بدر . أصول البحث العلمً ومناهجه د  ([22])

  .(26) اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة تارٌخه وضوابطه     ([23])

  .(10/52)،  وانظر لسان العرب   (1/415)النهاٌة فً غرٌب الحدٌث   ([24])

  .(10/48)المصدر السابق   ([25])

  .(10/50)نفس المرجع   ([26])

  .(107)سورة المابدة اآلٌة    ([27])

  .(13)سورة السجدة اآلٌة    ([28])

  .(126)المفردات للراغب األصفهانً   ([29])

  .(12/417)لسان العرب   ([30])

  .(90)التعرٌفات للجرجانً   ([31])

 .كالتجربة والكشف ونحوها من المناهج العلمٌة المفٌدة للقطع ([32])

نقبل من اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة  (، ط الكوٌت 131سلسلة عالم المعرفة صـ) مقدمات التارٌخ الفكري العلمً فً اإلسبلم  ([33])

  .(26 )تارٌخه وضوابطه 

  .(38)سورة األنعام اآلٌة   ([34])

  .(89)سورة النحل اآلٌة   ([35])

: ، تحقٌق 1985بٌروت ،الطبعة األولى ، - ألبً حامد محمد بن محمد الغزالً ، دار إحٌاء العلوم   . (47ــ45 / 1- )جواهر القرآن  ([36])

 .محمد رشٌد رضا القبانً.د

محمد أبو الفضل : تحقٌق  ،1391بٌروت ، - البرهان فً علوم القرآن لمحمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشً أبو عبد هللا ، دار المعرفة  ([37])

 إبراهٌم

عبد : ، تحقٌق 1978بٌروت ، - دار الكتب العلمٌة  ، لصدٌق بن حسن القنوجً، أبجد العلوم الوشً المرقوم فً بٌان أحوال العلوم([38])

 .الجبار زكار
  
 .(82 / 2- )دراز - ط المعرفة . الموافقات  ([39])

 (19):    سورة الرعد اآلٌة ([40])

 (166):    سورة النساء اآلٌة ([41])

 (14):    سورة هود اآلٌة ([42])

 (6):    سورة الفرقان اآلٌة ([43])

  .(39)سورة ٌونس اآلٌة   ([44])

  .(88)سورة ص اآلٌة   ([45])

انَس :     ألنها نزلت من لدن حكٌم خبٌر المحٌط علماًا بكل شًء، كما قال هللا تعالى([46]) ضِر إِرنَّهُن كَس األَسرْم اتِر وَس اوَس مَس رَّ فِرً السَّ لَسمُن السِّب عْم ٌَس ي  لَسهُن الَّذِر قُنلْم أَسنزَس

حِرٌماًا  فُنوراًا رَّ  .غَس

 ، (67)سورة األنعام اآلٌة   ([47])
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  .(38)سورة الرعد اآلٌة   ([48])

  .(52)سورة فصلت اآلٌة   ([49])

  .(93)سورة النمل اآلٌة   ([50])

  .(52) سورة فصلت اآلٌة   ([51])

 .(14) سورة الملك اآلٌة ([52])

 .(70) سورة الحج آلٌة ([53])

  .(166)سورة النساء اآلٌة   ([54])

  .(60 1/5)تفسٌر ابن كثٌر   ([55])

  .(14)سورة هود اآلٌة   ([56])

  .(6)سورة الفرقان اآلٌة   ([57])

لشٌخ اإلسبلم أحمد عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً أبو  (14/196) مجموع الفتاوى  كتب ورسابل وفتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ([58])

 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمً النجدي: الثانٌة، تحقٌق: مكتبة ابن تٌمٌة، الطبعة: العباس، دار النشر

، وأخرجه مسلم فً كتاب  ( 498الحدٌث ) كٌف نزل الوحً ، وأول ما نزل ، : فضل القرآن ، باب / أخرجه البخاري فً كتاب   ([59])

  .( 383 ) إلى جمٌع الناس ونسخ الملل بملته ، الحدٌث وجوب اإلٌمان برسالة نبٌنا محمد : باب / اإلٌمان 

 .، للحافظ ابن حجر العسقبلنً ، دار المعرفة بٌروت  (9/7)فتح الباري شرح صحٌح البخاري   ([60])

 (43 / 1)- التحرٌر والتنوٌر ([61])

 (50):    سورة القصص اآلٌة ([62])

 .(124 / 1)- التحرٌر والتنوٌر ([63])

  .(39)سورة ٌونس اآلٌة   ([64])

  .(34)اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة تارٌخه وضوابطه  ([65])

 .مثل كتابات فاطمة بنت الشاطا  ([66])

 .(265ـ 256 / 2- )أنظر تفسٌر ه  سورة نوح فً أضواء البٌان  ([67])

  .(189)سورة البقرة اآلٌة   ([68])

  .(81)الشٌخ محمد األمٌن ولد الشٌخ الشنقٌطً ) تؤصٌل اإلعجاز العلمً   ([69])

 .(82 / 2- )دراز - ط المعرفة . الموافقات  ([70])

 (47):    سورة الكهف اآلٌة ([71])

 (1):    سورة التكوٌر اآلٌة ([72])

 ( 42ـ،ـ41 / 1)- التحرٌر والتنوٌر ([73]) 

 .(95) دٌاب . ظاهرة التفسٌر العلمً للقرآن د ([74])

 .6/، ط (7/224)فً ظبلل القرآن لسٌد قطب  ([75])

 . (5: )اآلٌة سورة الزمر   ([76])

 .6/، ط (13 – 24/24/12)فً ظبلل القرآن لسٌد قطب  ([77])

 . (  49: )اآلٌة سورة الذارٌات   ([78])

 .6/، ط (27/25)فً ظبلل القرآن لسٌد قطب  ([79])

 . (10  : )سورة فصلت اآلٌة  ([80])

 .6/، ط (119-24/114)فً ظبلل القرآن لسٌد قطب  ([81])

 .  (51  )سورة الكهف اآلٌة   ([82])

 . (40,32,22,17  ) اآلٌة  سورة القمر  ([83])

 . (20,19  : )اآلٌة سورة  العنكبوت  ([84])
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 صفر 13   7 ماٌو  2001العدد -125السنة   41790)  2 موقف المفسرٌن من اآلٌات الكــــونٌة فً القرآن الكرٌم: قضاٌا و اراء  ([85])

 .( هـ   االثنٌن1422
  .(83، 82)الشٌخ محمد األمٌن ولد الشٌخ الشنقٌطً ) تؤصٌل اإلعجاز العلمً   ([86])

  .(174)سورة النساء اآلٌة    ([87])

  .(39)سورة ٌونس اآلٌة   ([88])

  .(52)سورة فصلت اآلٌة   ([89])

  .(93)سورة النمل اآلٌة   ([90])

  .(88)سورة ص اآلٌة   ([91])

 ، (67)سورة األنعام اآلٌة   ([92])

  .(38)سورة الرعد اآلٌة   ([93])

  .(93)سورة األنعام اآلٌة   ([94])

 
 


