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 يم بسم اهلل الرزتن الرح
 المقدمة

 
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت نبينا زلمد كعلى 

 آلو كصحبو أرتعُت ، كبعد: 
إف التجديد الصحيح السليم يف الدرس القرآين، ادلنضبط بالضوابط العلمية، ادللتـز ف

عاصرة، القامم على ووسي  معاين باألسس ادلنهجية، ادلستفيد من العلـو كادلعارؼ كالثقافات ادل
اآليات القرآنية كونزيلها على الواق  الذم وعيشو األمة، كالعمل على حل مشكالهتا يف ضوء 
؛  ىدم القرآف الكرمي؛ ذلو مطلب شرعي كعقلي، اقتضاه اختالؼ البيئات كادلدارؾ كالفهـو

 الدرس القرآين أكس  رلاان نتيجة وسارع الزماف كوطور العلـو ، كمن ىنا رأينا صور التجديد يف
كأكثر كضوحان يف ىذا الوقت، كلعل التفسَت العلمي ىو أظهر صور ىذا التجديد ، كقد رأيتي 
أف يتناكؿ حبثي ىذه القضية فيسلط الضوء على التفسَت العلمي ببياف مفهومو كموقف العلماء 

 منو كضوابطو .
 أىداف البحث : 

 حتديد مفهـو التفسَت العلمي .  -1
 اف موقف العلماء من التفسَت العلمي . بي -2
 إيضاح ضوابط التفسَت العلمي .  -3

 خطة البحث : 
سيكوف التمهيد بتحديد مفهـو التجديد يف الدرس القرآين كدكاعيو ، فيما سينتظم 

 احلديث عن "التفسَت العلمي" يف ثالثة مباحث : 
 ادلبحث األكؿ : مفهـو التفسَت العلمي . 

 قف العلماء من التفسَت العلمي. ادلبحث الثاين : مو 
 ادلبحث الثالث : ضوابط التفسَت العلمي. 
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 التمهيد
 

 أواًل: مفهوم التجديد في التفسير. 
دى، يقاؿ: جٌدد جيٌدد جتديدان، فهو رلدِّد، أم جاء  التجديد في اللغة مشتق من جدَّ

 اخلىًلق البارل.  باجلديد كأبدع كابتكر، فجٌدد الشيء: صٌَته جديدان حديثان، كىو نقيض
نشاء ما دل يكن إيدكر على إبراز ما دل يكن بارزان أك  –التجديد  –كأصل ىذه الكلمة 

 .(1)منشأ، أك اإلجيابية يف العمل كااستمرار فيو
 كعليو فإف التجديد يف أصل معناه اللغوم يستلـز ثالثة أمور: 

 مان، كللناس بو عهد سابق. أحدىا: أف الشيء اجملدَّد كاف يف أكؿ األمر موجودان كقام
 الثاين: أف ىذا الشيء أصابو البلى، كصار قدديان خًلقان. 

الثالث: أف ىذا الشيء قد أيعيد إذل مثل ىذه احلالة اليت كاف عليها قبل أف يبلى 
 .(2)كخيىٍلىق

: "إف اهلل يبعث فقد وناكلو أىل العلم انطالقان من قولو  أما التجديد في االصطالح
ٌدد ذلا دينها"ذلذه األ  .(3)مة على رأس كل مامة عاـ من جيي

 .(4)فقيل: التجديد ىو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب كالسنة، كاألمر مبقتضامها
كقيل: ىو إحياء كبعث معادلو العلمية كالعملية اليت آياهتا نصوص الكتاب كالسنة كفهم 

 .(5)السلف
                                                             

(، 271يط )ص(، مادة )جدد(، كالقاموس احمل3/111(، كلساف العرب )2/454انظر: الصحاح ) (1)
 .مادة )جٌد(

 .(13انظر: التجديد يف التفسَت: نظرة يف ادلفهـو كالضوابط، د.عثماف أزتد عبدالرحيم )ص (2)

(، كاحلاكم 1535( )ص4291ادلامة ح) قرف أخرجو أبو داكد يف كتاب ادلالحم، باب ما يذكر يف (3)
، كصححو ث أيب ىريرة (، من حدي4/567( )8592يف مستدركو، يف كتاب الفنت كادلالحم ح)

(، كصحيح اجلام  الصغَت كزيادوو 2/148( )599األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ح)
 .(1/382( )1874ح)

 .(11/262عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد، للعظيم آبادم ) (4)

 .(32مفهـو جتديد الدين، د.بسطامي سعيد )ص (5)
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 يف الدين مبا يأيت: كمن ىنا ديكن أف صلمل التجديد بصفة عامة 
 السعي إلحيامو كبعثو كإعادوو إذل ما كاف عليو عند السلف.  – 1
 حفظ نصوص الدين صحيحة نقية كما نزلت.  – 2
 سلوؾ منهج السلف يف فهم نصوص الدين كولقي معانيها عنهم.  – 3
لكل طارئ كبياف األحكاـ لكل حادث،  ااجتهاد يف كض  احللوؿ الشرعية – 4
 امرهتا لتشمل كل ما ىو ناف  متفق م  اجتاىات الدين كمقاصده ككلياوو. كووسي  د
دتييز الدين شلا يلتبس بو، كونقيتو من ااضلرافات كالبدع، سواء أكانت ىذه  – 5

 .(1)ااضلرافات ناجتة من عوامل داخلية يف اجملتم  ادلسلم، أـ كانت بتأثَتات خارجية
النص القرآين إلدراؾ كل معطياوو اليت ورسم من  فهو استلهاـ التجديد في التفسيرأما 

خالؿ القرآف الكرمي ادلثل العليا للمسلم يف حياوو الفردية كاجلماعية، كمن مث النهوض باجملتم  
 .(2)ادلسلم كااستجابة دلتطلباوو يف احلياة اليومية

ا يعوزىا معو شلا يستلـز ااجتهاد يف الكشف عن كفاء القرآف الكرمي حباجة البشرية كفاءن 
 التماس اذلداية يف غَت كتاب اهلل كشرعو احلكيم. 

على أف التجديد يف التفسَت ا يعٍت اإلوياف بتفسَت دل يسبق إليو كإلغاء كل ما كرد يف 
التفاسَت السابقة، كا يعٍت أف مدلوات نصوص القرآف قد وغَتت، أك أف حقامقها قد وبدلت 

وغَت ىو فهم ادلفسر مواكبةن لقضايا عصره، كإسهامان يف إصالح أك وطورت يف ذاهتا، كإمنا الذم 
ىذا الفهم  –أيضان  –أكضاع رلتمعو، فالتجديد ىاىنا يف الفهم، كليس يف نفس النص، مث 

ينبغي أف يكوف فهمان سليمان منضبطان بالضوابط العلمية، ملتزمان باألسس ادلنهجية، عامدان يف 
 جذكره إذل أصوؿ فهم السلف. 

 نياً : دواعي التجديد في التفسير. ثا 
إف التجديد قانوف احلياة؛ إذ ا ديكن وصور حياة بدكف جتديد، ألف الزمن متجدد متغَت، 
كالتجديد فيو ليس عالمة ضعف أك نقص، كإمنا يكوف اخللل عند اجلمود فيو كعدـ مواكبتو 

 كالتكيف معو. 

                                                             

 .(13د يف التفسَت نظرة يف ادلفهـو كالضوابط )ص(، كالتجدي29انظر: ادلصدر السابق )ص (1)

 .(199اجتاىات التجديد يف مصر يف العصر احلديث، د.إبراىيم الشريف )ص (2)
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متغٌَتة متطورة باستمرار، فإف احلاجة فإذا كاف الزمن كالناس كالبيئات كالفهـو كالعلـو 
 ماسة للتجديد يف الدرس القرآين، كذلك لدكاع كثَتة؛ منها: 

ألف القرآف الكرمي ىو آخر الكتب السماكية ادلنٌزلة، كدلا يتميز بو الدين اإلسالمي أواًل: 
فإف احلاجة خامت النبيُت كرسالتو خادتة األدياف؛  من خصامص العادلية كاخلادتية، لكوف النيب 

ماسة لفتح باب ااجتهاد كالتجديد، حبيث يستطي  العلماء يف كل عصر أف ينزلوا نصوص 
 الشرع على ما يستجد من أحداث يف زماهنم، كما يتغَت من أحواؿ الناس يف بيئاهتم. 

"فإذا كاف القرآف ىو آخر الكتب السماكية ادلنزلة، كادلقدر يقوؿ الدكتور إبراىيم شريف: 
ظل مهيمنان على شؤكف حياونا رتيعان، كيف ديكن أف يوىب لو اخللود إذا كاف فهمو منذ لو أف ي

؟، كماذا فيما يعًتض حياونا من جديد كىي بطبيعتها  بضعة عشر قرنان جيب أف يبقى إذل اليـو
نامية متطورة؟، كيف كل يـو جتٌد أمور كوبتكر عقوؿ، القرآف إذف ما زاؿ حباجة إذل مزيد من 

نظرم، كما زلنا يف حاجة إذل وفاسَت جديدة للقرآف يف كل مكاف كزماف، ما داـ البحث ال
 .(1)القرآف جديدان داممان"

دلا كانت ىداية القرآف عامة باقية صاحلة لكل زماف كمكاف، وتجدد يف أسلوهبا ثانياً: 
بتجدد حياة اجملتم ، كاف لكل جيل من البشر أف يأخذ من ىذه اذلداية ما يناسب عصره 
كرلتمعو كبيئتو كمعارفو كعلومو، فكاف لزامان على العلماء مواكبة ىذا التجديد يف الدرس 

 القرآين، للدالة على ىذه اذلدايات كالتنبيو عليها، كادلسامهة يف غرسها يف النفوس. 
دنية احلديثة بتعقيداهتا كمشكالهتا ادلختلفة على كافة اجملاات: ما أفرزوو ادلثالثاً: 

ة كالًتبوية كالدينية كالسياسية كغَت ذلك شلا يستدعي التجديد يف الدرس القرآين ااجتماعي
 دلعاجلة ىذه الظواىر اجلديدة كفق ىدم القرآف الكرمي. 

كلعل ىذا السبب كىو وأثَت ادلدنية احلديثة كبركز العودلة كاانفتاح كسهولة التواصل 
ف  للتجديد يف الدرس القرآين، إذ وروب كااوصاؿ الثقايف بُت أمم األرض، كاف من أىم الدكا

 عليها آثار كثَتة وتطلب التجديد للتعامل معها كفق ركح العصر ادلتجددة. 

                                                             

 .(189ادلصدر السابق )ص (1)
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دعوة القرآف الكرمي يف مواض  كثَتة إذل التفكر كالتدبر كالتعقل، داعية إذل التجديد رابعاً: 
زيادة عليها، دلا كاف ىناؾ كحاثة عليو؛ إذ لو كاف ادلقصد الوقوؼ على أقواؿ السابقُت كعدـ ال

 حاجة للدعوة إذل التفكر كالتعقل. 
ه بُت ادلفسرين ناشئ عن ااختالؼ يف الرأم، كىو بدكر  أف جل ااختالؼخامساً: 

ااجتهاد مدعاة للتجديد، كاإلوياف بأكجو جديدة يف ناشئ عن ااجتهاد يف التفسَت، ف
 التفسَت. 

قرآين إثبات التوافق بُت نصوصو كما يثبت من من دكاعي التجديد يف الدرس السادساً: 
يف ىذا العصر،  احلقامق العلمية اليت ا يقبل ثبوهتا أم شك، كمن ىنا رأينا بركز التفسَت العلمي

الدرس  يف تجديدال لكونو أظهر صورذا اللوف من التفسَت ذل كسيكوف يف ىذا البحث إبراز
 .(1)القرآين

                                                             

انظر يف دكاعي التجديد يف التفسَت: التجديد يف التفسَت نظرة يف ادلفهـو كالضوابط، د.عثماف  (1)
يف الدراسات التفسَتية مقًتحات كجتارب، د.عبداهلل موسى أبو اجملد (، التجديد 17عبدالرحيم )ص

 .(1/21(، التجديد يف الفكر اإلسالمي، د.عدناف زلمد أمامة )21)ص
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 المبحث األول 
 لعلمي مفهوم التفسير ا

 
التفسَت العلمي مصطلح حادث ا صلد لو يف كتب ادلتقدمُت وعريفان كا حتديدان، كأكؿ 
وعريف ذلذا ادلصطلح كاف يف القرف الراب  عشر اذلجرم، كلعل يف ىذا إشارة إذل أف ىذا اللوف 

ىػ( 606ىػ(، كالرازم )ت 505من التفسَت كإف ظهرت بواكَته عند ادلتقدمُت كالغزارل )ت 
مها، إا أف استقرار أصولو كضوابطو، كحتديد مفهومو كدتييزه إمنا كاف يف العصر احلديث، كغَت 

كىذا يعزز القوؿ بأف ىذا اللوف من التفسَت يعٌد من أكثر صور التجديد يف الدرس القرآين 
 كضوحان كأثران. 

ختلفت كعودان على حتديد مفهـو التفسَت العلمي صلد أف الباحثُت قد وعددت أقواذلم كا
، كيعود اختالفهم يف ىذا ألسباب ثالثة:   يف حتديد ىذا ادلفهـو

 أحدىا : اختالؼ مواقفهم من قضية التفسَت العلمي قبوان كردان. 
 الثاين: كجود اللبس كاخللط بُت التفسَت العلمي كاإلعجاز العلمي، كعدـ التفريق بينهما. 

ىذا اللوف من التفسَت؛ إذ  الثالث: حتفظ بعضهم على إطالؽ كصف "العلمي" على 
؟!، ككأف كلمة "العلم" وشمل شىت أنواع ادلعارؼ، فلماذا قصرت على ىذا النوع من التفسَت

 غَته من ألواف التفسَت األخرل غَت علمية!!. 
كبناء على ىذه األسباب اختلف الباحثوف يف حتديد مصطلح "التفسَت العلمي" ، على 

 ريفات ما يأيت: أقواؿ متعددة؛ كمن أبرز ىذه التع
ىػ(: "ىو التفسَت الذم حيكم ااصطالحات 1386وعريف أمُت اخلورل )ت  – 1

 .(1)العلمية يف عبارة القرآف، كجيتهد يف استخراج سلتلف العلـو كاآلراء الفلسفية منها"
وعريف زلمد لطفي الصباغ: "حتكيم مصطلحات العلـو يف فهم اآلية كالربط بُت  – 2

 .(1)مكتشفات العلـو التجريبية كالفلكية كالفلسفية"اآليات الكردية ك 

                                                             

 .( 49نشأوو، ودرجو، وطوره )ص التفسَت: (1)
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تفسَت العلمي يف التعريف لو، كيف ىذين التعريفُت يتضح أثر موقف صاحبيو من قضية ال
كاف وعبَتمها بأف التفسَت العلمي: حتكيم للمصطلحات العلمية يف فهم القرآف؛ حيث  

 لالنطالؽ من ىذا إذل رفض ىذا ااجتاه يف التفسَت. 
 من ـ الفلسفية" يف وعريف ىذا اللوفيالحظ على التعريفُت إقحاـ "اآلراء كالعلو كما 

 التفسَت، م  أنو ا عالقة للقضايا الفلسفية بالعلـو التجريبية كالكونية. 
وعريف الدكتور أزتد عمر أبو حجر: "ىو التفسَت الذم حياكؿ ادلفسر فهم  – 3

 .(2)شف عن سر من أسرار إعجازه"كالك ،عبارات القرآف يف ضوء ما أثبتو العلم
وعريف الدكتور فهد بن عبدالرزتن الركمي: "ىو اجتهاد ادلفسرين يف كشف الصلة  – 4

بُت آيات القرآف الكرمي الكونية، كمكتشفات العلم التجرييب على كجو يظهر بو إعجاز للقرآف 
 .(3)يدؿ على مصدره، كصالحيتو لكل زماف كمكاف"

ر أثر السبب الثاين يف اختالؼ وعريف الباحثُت للتفسَت العلمي، كيف ىذين التعريفُت ظه
كىو اخللط بُت التفسَت العلمي كاإلعجاز العلمي كعدـ التفريق بينهما، كىو ما  ظهر يف 

 عبارات وعريفهما. 
كما أف قصر فضيلة الدكتور فهد الركمي التفسَت العلمي على "اآليات الكونية" فيو 

 أكس  رلاان من وضييقو يف اآليات الكونية.  التجرييب نظر؛ فالتفسَت العلمي
وعريف الدكتور زغلوؿ النجار: "ووظيف كل ادلعارؼ ادلتاحة حلسن فهم دالة اآلية  – 5
 .(4)القرآنية"

كىذ التعريف فيو ووس  ظاىر يف العبارة، فػ"التوظيف" أكس  من التفسَت، كما أنو دل 
و يف كل ادلعارؼ كإف مشلت النظريات كالفركض العلمية يقصره على احلقامق العلمية، بل أطلق

 .(5)ات الدكتور زغلوؿ للتفسَت العلمياليت دل وثبت حقيقتها، كىو ما ظهر يف وطبيق
                                                                                                                                                                                   

 .( 293حملات يف علـو القرآف كاجتاىات التفسَت )ص (1)

 .( 66التفسَت العلمي يف ادليزاف )ص (2)

 .( 2/549اجتاىات التفسَت يف القرف الراب  عشر ) (3)

 .(35من آيات اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي )ص (4)

انظر ادلالحظات على وعريفات التفسَت العلمي يف: التفسَت مبكتشفات العلم التجرييب بُت ادلؤيدين  (5)
يف القرف الراب  عشر، د.فهد (، اجتاىات التفسَت 22كادلعارضُت، د.زلمد بن عبدالرزتن الشاي  )ص
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كلعلٍت بعد ىذا العرض أوفق م  فضيلة الدكتور عادؿ بن علي الشدم يف وعريفو للتفسَت 
معاين اآليات القرآنية كووسي   العلمي بأنو "استخداـ العلم التجرييب يف زيادة إيضاح

 .(1)مدلواهتا"
فهو أضبط وعاريف التفسَت العلمي كأكثرىا حتديدان دلفهومو، حيث ربط التفسَت العلمي 
بالعلم التجرييب، كنٌص على كونو خادمان للنص القرآين كليس حاكمان عليو، كما أنو قصر أثر 

آنية كووسي  دااهتا، ا على أنو التفسَت العلم التجرييب يف زيادة إيضاح معاين اآليات القر 
رضواف اهلل  –الذم ا يدؿ النص على سواه؛ ألف معاين ىذه اآليات القرآنية معلومة للصحابة 

 .(2)كالسلف الصاحل، كإمنا أسهم العلم التجرييب يف زيادة اإليضاح، كووسي  الدالة ذلا –عليهم 
 التفسَت العلمي كاإلعجاز العلمي، حيث  كحيسن بعد ىذا التعريف أف نذكر العالقة بُت

كاف اخللط بينهما مؤثران ليس يف حتديد ادلفهـو فيهما فحسب، بل وعدل أثره إذل وباين مواقف 
الباحثُت حوؿ التفسَت العلمي قبوان أك ردان؛ كا شك أف بينهما فرقان، إا أف ىذا الفرؽ ا يعٍت 

ة عمـو كخصوص بينهما، يتمثل يف أف استخداـ العلم التباين بينهما كاستقالذلما، بل ذتة عالق
التجرييب يف إيضاح معاين اآليات القرآنية ىو "التفسَت العلمي"، فيما استخداـ ىذا التفسَت 

"اإلعجاز العلمي"، كمن ىنا فإف اإلعجاز العلمي أخص العلمي يف إثبات صدؽ النبوة ىو 
و من خالؿ التفسَت العلمي، يف حُت ليس  من التفسَت العلمي، فكل إعجاز علمي ييتوصل إلي

 كل وفسَت علمي ييعد إعجازان علميان. 
 أف اإلعجاز العلمي ىو ذترة التفسَت العلمي كغايتو.  –أيضان  –كيتضح من ىذه العالقة 

                                                                                                                                                                                   

(، التفسَت العلمي التجرييب للقرآف الكرمي، د.عادؿ بن علي الشدم 2/545ابن عبدالرزتن الركمي )
(، التفسَت كاإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي، ضوابط كوطبيقات د.مرىف عبداجلبار السقا 12)ص

(1/59). 

 .(15التفسَت العلمي التجرييب للقرآف الكرمي )ص (1)

 .(15انظر: ادلصدر السابق )ص (2)
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 المبحث الثاني 
 موقف العلماء من التفسير العلمي 

 
كحتديد مفهومو؛ فإهنم كذلك كما اختلف العلماء كالباحثوف يف وعريف التفسَت العلمي 

اختلفوا يف حكمو، كوباينت يف ذلك آراؤىم ما بُت مؤيد كمعارض؛ فكانوا يف ذلك على 
 قسمُت: 

 ادلعارضوف للتفسَت العلمي. أحدىما : 
ىػ( 790كعلى رأس ىذا الفريق اإلماـ أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب )ت 

لتفسَت مطلوب فيما يتوقف عليو فهم ادلراد من حيث قٌرر يف كتابو "ادلوافقات" أف علم ا
اخلطاب، فإذا كاف ادلراد معلومان فالزيادة على ذلك وكٌلف، مث قاؿ: "فإذان وفسَت قولو وعاذل: 

... اآلية بعلم اذليئة الذم ليس حتتو عمل، غَت سامغ، (1) چڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڈ  ڈ   چ
 .(2)آف إمنا نزؿ بلساهنا كعلى معهودىا"كألف ذلك من قبيل ما ا وعرفو العرب، كالقر 

د، اكزكا يف الدعول على أف القرآف احلكيقوؿ يف موض  آخر: "إٌف كثَتان من الناس جت
فأضافوا إليو كل علم ييذكر للمتقدمُت أك ادلتأخرين من علـو الطبيعيات كالتعاليم كادلنطق كعلم 

باىها، كىذا إذا عرضناه على ما وقدـ احلركؼ كرتي  ما نظر فيو الناظركف من ىذه الفنوف كأش
نو أعرؼ بالقرآف كبعلومو كما أكدع فيو، كدل يبلغنا أ ، كإذل ىذا فإف السلف الصاحل كانوادل يصح

ى سول ما وقدـ، كما ثبت فيو من أحكاـ التكاليف عى وكلم منهم يف شيء من ىذا ادلدٌ 
لبلغنا منو ما يدلنا على  كأحكاـ اآلخرة كما يلي ذلك، كلو كاف ذلم يف ذلك خوض كنظر؛

أصل ادلسألة، إا أف ذلك دل يكن فدؿ على أنو غَت موجود عندىم، كذلك دليل على أف 
 .(3)القرآف دل يقصد فيو وقرير لشيء شلا زعموا"

                                                             

 . 6سورة ؽ، اآلية:  (1)

 .(1/95ادلوافقات ) (2)

 .(2/127ادلصدر السابق ) (3)
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ىػ(، فقد ذكر أدلة الشاطيب يف 1386كمن ادلعارضُت للتفسَت العلمي: أمُت اخلورل )ت 
إليها ما يعزز الرأم مبن  التفسَت العلمي، كذلك من نواح  معارضتو التفسَت العلمي، مث أضاؼ

 ثالث: 
الناحية اللغوية: حيث بٌُت أف التفسَت العلمي أللفاظ القرآف الكرمي متَّ مبعاين  –أ 

 كإطالقات دل ويعرؼ ذلا أثناء نزكؿ القرآف. 
ؿ القرآف ؿ عن كيفية سلاطبة الناس كقت نزك حية األدبية البالغية: كفيها وساءالنا –ب 

 كحتٌديهم مبعافو دل ويعرؼ إا بعد نزكؿ القرآف بقركف. 
ؿ عن كيفية أخذ جوام  الطب كالكيمياء كالفلك الناحية الدينية: كفيها وساء –ج 

 . (1)كاذلندسة من القرآف، كىي جوام  ا ونضبط بل وتغَت سريعان 
، كزلمد (2) ػ(ى1383: زلمود شلتوت )ت –أيضان  –كمن ادلعارضُت للتفسَت العلمي 

بنت الشاطئ ، ك (4) ىػ(1404، كزلمد عزة دركزة )ت (3) ىػ(1397حسُت الذىيب )ت 
 ، كآخركف.(5) ىػ(1419عامشة عبدالرزتن )ت 

 كديكن ولخيص أىم حجج ادلعارضُت للتفسَت العلمي مبا يأيت: 
ة؛ كما أف القرآف الكرمي كتاب ىداية كإرشاد كليس وفصيالن لدقامق العلـو التجريبي – 1

 حياكؿ أف يصوره أرباب التفسَت العلمي. 
من خطاب القرآف معلـو لدل أف يف التفسَت العلمي وكٌلفان منهيان عنو؛ ألف ادلراد  – 2
  كما زاد على ذلك فهو وكٌلف. ادلتقدمُت
أف التفسَت العلمي يتجاكز باأللفاظ القرآنية حدكد ااستعماؿ يف معهود العرب  – 3

 إذل معافو دل وكن معهودة عندىم يف ذلك الوقت.  كقت نزكؿ القرآف

                                                             

 .( 19معادل حياوو، منهجو اليـو )ص :التفسَت (1)

 .( 11وفسَت القرآف الكرمي لو )ص (2)

 .( 2/364التفسَت كادلفسركف ) (3)

 .( 2/7التفسَت احلديث لو ) (4)

 .( 426قرآف كقضايا اإلنساف )صال (5)
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أف يف التفسَت العلمي مبالغة كزتاس يف ربط النص القرآين بكل مستحدث من  – 4
النظريات دكف ااستيثاؽ من صحتو أك التأكد من يقينيتو، شلا يعرض القرآف للتكذيب حُت 

 وينقض ىذه النظريات. 
رآف الكرمي لكثرة التأكيالت كوغَتىا بتغَت ولك أف يف التفسَت العلمي وعريضان للق – 5

، كوطورىا نظران لعدـ استقرار مسامل العلـو التجريبية.  العلـو
ما يعًتم التفسَت العلمي من وكٌلف كوعسف يف حتميل النصوص ما ا ديكن أف  – 6
 . (1)حتتملو

 ادلؤيدكف للتفسَت العلمي. القسم الثاني: 
ىػ(، إذ كاف أكؿ من 505م اإلماـ أبو حامد الغزارل )ت كىم األكثر عددان، كعلى رأسه

، ك"جواىر (2)رٌكج ذلذا اللوف من التفسَت كبسط القوؿ يف وأييده يف كتابيو "إحياء علـو الدين"
فاعلم أف من زعم أف ا معٌت للقرآف إا ما وررتو ظاىر التفسَت، "، كمن ذلك قولو: (3)القرآف"

ب يف اإلخبار عن نفسو، كلكنو سلطئ يف احلكم برد اخللق  فهو سلرب عن حد نفسو، كىو مصي
كافة إذل درجتو اليت ىي حده كزلطو، بل األخبار كاآلثار ودؿ على أف يف معاين القرآف متسعان 
ألرباب الفهم، ... كباجلملة فالعلـو كلها داخلة يف أفعاؿ اهلل عٌز كجل كصفاوو، كيف القرآف 

العلـو ا هناية ذلا، كيف القرآف إشارة إذل رلامعها، كادلقامات شرح ذاوو كأفعالو كصفاوو، كىذه 
يف التعمق يف وفصيلو راج  إذل فهم القرآف، كرلرد ظاىر التفسَت ا يشَت إذل ذلك، بل كل ما 
أشكر فيو على النظار كاختلف فيو اخلالمق يف النظريات كادلعقوات ففي القرآف إليو رموز 

 .(4) م بدركها ..."كداات عليو خيتص أىل الفه
                                                             

(، التفسَت 2/73انظر: مناىل العرفاف للزرقاين ) –حوؿ أدلة ادلعارضُت للتفسَت العلمي  –لالستزادة  (1)
(، اجتاىات التفسَت يف القرف الراب  عشر، 38العلمي بُت النظريات كالتطبيق، د.ىند شليب )ص

التجرييب بُت ادلؤيدين كادلعارضُت، د.زلمد (، التفسَت مبكتشفات العلم 2/578د.فهد الركمي )
(، التفسَت العلمي التجرييب، جذكره كوطبيقاوو كادلوقف منو، د.عادؿ الشدم 33الشاي  )ص

 .(39)ص

(2) (1/289 ). 

 .(45)ص (3)

 .( 1/289إحياء علـو الدين ) (4)
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اإلماـ فخر الدين الرازم )ت  –أيضان  –كشلن حقو أف يكوف على رأس ىذا الفريق 
ىػ(، إذ كاف وفسَته "مفاويح الغيب" مليئان بتطبيقات ىذا اللوف من التفسَت، كىو ما دل 606

ڑ   ڇ  ڌ    ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  چ يكن معهودان قبلو، كذلذا صلده عند وفسَت قولو وعاذل: 

؛ يقوؿ: "رمبا جاء بعض اجلهاؿ كاحلمقى كقاؿ: إنك (1) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ     
، كذلك خالؼ ادلعتاد؛ فيقاؿ ذلذا ادلسكُت:  أكثرت يف وفسَت كتاب اهلل من علم اذليئة كالنجـو

 .(2) إنك لو وأملت يف كتاب اهلل حق التأمل لعرفت فساد ما ذكروو ..."
، (4) ىػ(911، كالسيوطي )ت (3) ىػ(794 العلمي: الزركشي )ت كمن ادلؤيدين للتفسَت

، (6) ىػ(1356، كمصطفى صادؽ الرفاعي )ت (5) ىػ(1342كزلمود شكرم األلوسي )ت 
 ، كآخركف.(8) ىػ(1377، كزلمد عبداهلل دراز )ت (7) ىػ(1358كطنطاكم جوىرم )ت 

 أدلة ىذا الفريق مبا يأيت : أبرز كوتلخص 
ڇ  ڇ  ڎ  چ بعمـو بعض آيات القرآف الدالة على مشولو، كقولو وعاذل: ااستداؿ  – 1

، فيستدلوف هبذا العمـو على اشتمالو (10)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ، كقولو: (9)چ  ڈڎ  ڌ  ڌ
إذل التأمل  استدلوا بعمـو اآليات اليت ودعو اشتمالو على بعض جوانب العلم التجرييب، كما

ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڈ  ڈ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   چ وعاذل: كالنظر يف الكوف كادلخلوقات؛ كقولو 

 .(1)چ   وئوئ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئچ ، كقولو وعاذل: (11)چ

                                                             

 . 54سورة األعراؼ ، اآلية:  (1)

 .(14/274مفاويح الغيب ) (2)

 .(2/171 علـو القرآف )الربىاف يف (3)

 .(5/1922اإلوقاف يف علـو القرآف ) (4)

 .( 12ما دٌؿ عليو القرآف شلا يعضد اذليئة اجلديدة القودية الربىاف )ص (5)

 .( 132إعجاز القرآف كالبالغة القرآنية )ص (6)

 .(3/19اجلواىر يف وفسَت القرآف ) (7)

 .( 176مدخل إذل القرآف الكرمي )ص (8)

 . 38األنعاـ، اآلية : سورة  (9)

 . 89سورة النحل، اآلية :  (10)

 . 6سورة ؽ ، اآلية :  (11)
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؛   – 2 ااستداؿ بظواىر بعض األحاديث كاآلثار الدالة على مشوؿ القرآف الكرمي للعلـو
كما ادلخرج  ستكوف فنت، قيل:"قاؿ:  ، أف النيب ىػ( 40كحديث علي بن أيب طالب )ت 

 . (2)منها؟ قاؿ: كتاب اهلل، فيو نبأ ما قبلكم، كخرب ما بعدكم، كحكم ما بينكم"
كثرة استداؿ القرآف على علم اهلل كحكمتو كقدروو بظواىره الكونية، كأحواؿ   – 3

، كوعاقب الليل كالنهار؛ كقولو وعاذل: السماكات  ڌ  ڎ    چ كاألرض، كالشمس كالقمر كالنجـو

ڳ    ڳڍ    ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳچ ، كقولو: (3)چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڎ  ڳ     

ٱ  ہ  ہ    ھ  ھ  پ  پ   پ  پ      چ، كقولو: (4)چ   ڻڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ

، كغَتىا من اآليات اليت أشارت إذل (5)چٿ  ٿ    ٿڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
ها كالتأمل كالنظر يف أصوذلا جامزان مشركعان دلا ىذه الظواىر الكونية، فلو دل يكن البحث عن

 وكررت يف القرآف الكرمي هبذه الكثرة. 
أف التفسَت العلمي نوع من أنواع التفسَت بالرأم، كاألصل ىو جواز التفسَت بالرأم  – 4

 إذا حتققت شركطو. 
ما يًتوب على التفسَت العلمي من فوامد عظيمة؛ كإدراؾ كجوه جديدة إلعجاز  – 5

القرآف الكرمي، كاستخدامو يف دعوة غَت ادلسلمُت إذل اإلسالـ كإقناعهم بو، بإظهار التوافق التاـ 
بُت دين اإلسالـ كحقامق العلم اليقينية، كملء النفوس إديانان كيقينان كوعظيمان للخالق بإدراؾ 

 عجامب خلقو كوقديره. 

                                                                                                                                                                                   

 . 53سورة فصلت ، اآلية :  (1)

(، 1943( )ص2926أخرجو الًتمذم يف كتاب فضامل القرآف، باب ما جاء يف فضل القرآف ح) (2)
كيف حديث احلارث كقاؿ: "ىذا حديث غريب ا نعرفو إا من حديث زتزة الزيات كإسناده رلهوؿ، 

( 3374مقاؿ"، كأخرجو الدارمي يف كتاب فضامل القرآف، باب فضل من قرأ القرآف ح)
 .(348( )ص554(، كضعفو األلباين يف ضعيف سنن الًتمذم ح)4/2298)

 . 32سورة األنبياء ، اآلية :  (3)

 . 41سورة فاطر ، اآلية :  (4)

 .71سورة القصص ، اآلية :  (5)
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جاز العلمي للقرآف الكرمي؛ أف ىذا اللوف من التفسَت ىو السبيل ادلوصل إذل اإلع – 6
 .(1)فال سبيل ذلذا الوجو من اإلعجاز دكف التفسَت العلمي

كما حيتٌجاف بو  –ادلانعُت للتفسَت العلمي كادلؤيدين لو  –يف موقف الفريقُت  كعند التأمل
من أدلة يتضح أهنما ينطلقاف من زاكيتُت سلتلفتُت، كذتة أمور يتفق عليها الطرفاف، فادلعارضوف 

تفسَت العلمي يتفقوف م  ادلؤيدين يف التسليم بتعدد أكجو إعجاز القرآف الكرمي، كبأف القرآف لل
الكرمي يدعو إذل التدبر كالتفكر يف اآليات الكونية، كما دين  منو ادلعارضوف للتفسَت العلمي من 
التكلف كالتعسف يف حتميل النصوص ما ا حتتمل، كمن التسرع يف ربط نصوص القرآف بكل 
ن مستحدث من النظريات كالفركض، يتفق معهم فيو ادلؤيدكف للتفسَت العلمي، كمن ىنا ديك

التوفيق بُت القولُت، بأف ييقبل التفسَت العلمي كلكن بالشركط كالضوابط اليت دتن  من الوقوع 
فيما حذر منو ادلعارضوف للتفسَت العلمي، كاليت وبقي ىذا اللوف من التفسَت ضمن دامرة 

 التفسَت بالرأم اجلامز. 

                                                             

(، 14/274انظر: مفاويح الغيب للرازم ) –حوؿ أدلة ادلؤيدين للتفسَت العلمي  –لالستزادة  (1)
(، اجتاىات التفسَت يف القرف الراب  44التفسَت العلمي بُت النظريات كالتطبيق، د.ىند شليب )ص

(، التفسَت مبكتشفات العلم التجرييب بُت ادلؤيدين كادلعارضُت، د.زلمد 2/563عشر، د.فهد الركمي )
 .(37  )صالشاي
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 المبحث الثالث 
 ضوابط التفسير العلمي 

 
 : ذكرىا أىل العلم؛ من أبرزىاللتفسَت العلمي ضوابط 

 يتصدى للتفسير العلمي.ضرورة توفر شروط المفسر فيمن أواًل: 
ا بد أف يكوف ادلتصدم للتفسَت العلمي عارفان بأصوؿ التفسَت، عادلان باللغة كمفرداهتا  

 كأساليبها، ملمان بعلـو القرآف، كأسباب النزكؿ كالناسخ كادلنسوخ، كادلطلق كادلقيد، كالعاـ
 كاخلاص، كغَت ذلك من أدكات التفسَت اليت ختوؿ لو ااجتهاد كإبداء الرأم يف التفسَت. 

كعندم أف ىذا الضابط ىو الركن األساس يف ضبط عملية التفسَت العلمي، كالكثَت من 
إذل صدكرىا عن غَت  تفسَت العلمي، يعود سببها الرميساخللط كاخلطأ كالغرامب اليت صلدىا يف ال

اقتحمو  –التفسَت العلمي  –الذين ا ديلكوف أدكات التفسَت، فنجد ىذا اجملاؿ  ادلتخصصُت
األطباء كادلهندسوف كالفلكيوف كعلماء العلـو التجريبية، كأدلوا فيو بدلوىم دكف دراية بتفسَت 

 السلف، كدكف علم باللغة كمفرداهتا كأساليبها، فأووا بالعجامب كالغرامب يف ىذا الباب. 
للمتصدم للتفسَت العلمي بعد ووفر شركط ادلفسر فيو أف يكوف ملمان كما يشًتط 

بالقدر الكايف من ادلعرفة بالعلم التجرييب الذم ييفسر القرآف الكرمي على أساسو، أك أف يعتمد 
 يف ىذا على أقواؿ الثقات من ادلتخصصُت يف العلـو التجريبية. 

العلمي صحيحًا في ذاتو؛ من جهة ثانيًا : أن يكون الوجو المفسَّر بو في التفسير 
 داللة اللغة عليو، ومن جهة عدم مناقضتو للشرع. 

كىذا ضابط ا يقل أمهية عن سابقو؛ فجزء كبَت من اخلطأ يف التفسَت العلمي سببو 
رع اليت وناقض الوجو من الش اجلهل باللغة كمفرداهتا كدااهتا، أك اجلهل بالنصوص األخرل

  العلمي. يف التفسَت الذم أوى بو
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 كمن أمثلة التفسَت العلمي ادلردكدة لعدـ ووفر ىذا الشرط: 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ : يف كصف ادلالمكة  قولو وعاذل وطبيق –أ 

 ادليكركبات.  ،على(1)چ  ھه
يقوؿ الدكتور زلمد ووفيق صدقي: "كآية فاطر اليت كرد فيها ذكر األجنحة للمالمكة 

يضان وطبيقها على ادليكركبات، فقد سبق أف لبعض ادليكركبات أىدابان مثٌت كما يف ديكن أ
ليد كالعضل كاإلبط، كمنو قولو اميكركبات الكولَتا، كا شك أف اجلناح يطلق على اجلنب ك 

، فال مان  من إطالقها على ىذه األىداب اليت ىي مبثابة (2) چں  ڻ   ڻ    ڻ  چ وعاذل: 
 .(3)ت"األيدم للميكركبا

فهذا مثاؿ مردكد، وبطلو اللغة كالشرع؛ فتفسَت ادلالمكة بادليكركبات غَت معركؼ يف لغة  
العرب، فال يصح التفسَت بو، كما أف النصوص دلت على كجوب اإلدياف بادلالمكة كمبا كرد من 

 ما يدؿ على صفاهتم، كمنها األجنحة.  –أيضان  –أعماذلم، كقد جاء يف النصوص 
ھ      ه  ھ     ه  ے  ے  ۓ  ۓ         ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ قولو وعاذل: وفسَت  –ب 

  وئ  وئ  وئې     ېۅ  ى  ى  ې  ې  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ    ۋ   ۋ

 النشوء كااروقاء. داركين يف أطوار بنظرية  (4)چ
ت يقوؿ مصطفى زلمود: "كيف سورة السجدة نستشف حكاية التطور من استطراد اآليا

، ففي البدء كاف الطُت، مث كانت ساللة من ماء مهُت ، مث كانت التسوية كالتخليق 9، 8، 7
آدـ  كالتطوير عرب ىذه السالات ، كىذا ااستطراد هبذا السياؽ ادلتسلسل ينفي عن الذىن أف

 . (5)كيقًتح وفسَتان وطوريان لنشأة اخللق" جاء دفعة كاحدة من الطُت ...
ردكد، دلصادمتو نصوص الشرع اليت ونقض ىذه النظرية، كوثبت أف كىذا وفسَت باطل م

 أصل اخللق ىو آدـ عليو السالـ. 
                                                             

 . 1سورة فاطر ، اآلية :  (1)

 .22سورة طو ، اآلية :  (2)

 .( ضمن رلموع رللة ادلنار 18/593دركس سنن الكامنات ) (3)

 . 9-7سورة السجدة ، اآليات:  (4)

 .( 69زلاكلة لفهم عصرم )ص القرآف: (5)
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 مفسَّر بو، وأن يتناسب مع سياقها.ثالثاً : أن تحتمل اآلية ىذا القول ال
كىذا ضابط مهم؛ إذ صلد كثَتان من وطبيقات التفسَت العلمي قد وكلف كوعسف  

يلها ما ا حتتمل، كما ا يتناسب م  سياقها السابق أك أصحاهبا يف وأكيل اآليات كحتم
 الالحق. 

 كمن أمثلة التفسَت العلمي ادلردكد لعدـ ووفر ىذا الشرط: 
 .(1)چ  وئ            وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ يف وفسَت قولو وعاذل:  –أ 

يقوؿ الدكتور زلمد راوب النابلسي: "عرضت إحدل أقول ككاات الفضاء يف العادل من 
خالؿ مرصد عمالؽ عرب موقعها ادلعلومايت يف صورة ا يشك الناظر إليها حلظة أهنا كردة 
جورية ذات أكراؽ زتراء قانية، زلاطة بوريقات خضراء زاىية .. أما حقيقة ىذه الصورة فهي 

ىو وفسَت  صورة انفجار صلم عمالؽ امسو عُت القط .. بل إف صورة ىذا النجم عند انفجاره
 .(2).. فال أحد خيطر يف بالو أف صلمان ينفجر يف السماء على شكل كردة دتامان"ىذه اآلية 

فهذا وفسَت مردكد يأباه السياؽ كيبطلو، فسياؽ اآليات يتحدث عن يـو القيامة حُت 
، ككل ىذا (3)چ  وئ  وئ  وئ    وئ  وئی  ی  ي    چ ونشق كونفطر السماء فتكوف زتراء 

 يكوف يـو القيامة. 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ وعاذل: يف قولو  –ب 

 . (4)چ
ت عرفان الطامرات احلربية، حيث إهنا مرسلة يقوؿ أزتد زلمد الصديق الغمارم: "ادلرسال

، كولقي ادلنشورات يف ادليداف كعلى قيادة ورسلها، كىي وقصف بقنابلها العاصفات عصفان  ذلا
فرقان؛ ألف الرعب كاذلزدية بالطامرات أشد من  األىارل ... كىي وفرؽ الكتامب كاجلموع

 .(5)غَتىا"

                                                             

 . 37سورة الرزتن ، اآلية :  (1)

 .(71لسنة )اآلفاؽ( )صموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف كا (2)

 . 39سورة الرزتن ، اآلية :  (3)

 . 4-1سورة ادلرسالت ، اآليات :  (4)

 .( 16مطابقة ادلخًتعات العصرية دلا أخرب بو سيد الربية )ص (5)
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يبطلو السياؽ، حيث يشَت إذل ما يوعد بو الناس يوـ  –أيضان  –كىذا التفسَت مردكد 
للغة، سَت ، كيف كقد اجتم  معو سلالفة القيامة، كليس يف الدنيا؛ كىذا كاؼو يف رد ىذا التف

 كرلانبة لتفسَت السلف. 
يجزم أن التفسير العلمي الذي يذكره ىو التفسير الذي ال يدل النص رابعًا : أن ال 

 على سواه. 
يبلغ احلماس ببعض ادلولعُت بالتفسَت العلمي ادعاؤىم أف ما يذكركنو من التفسَت العلمي 
ىو ادلراد باآلية، كا يراد سواه، كىذا مثار ادلعًتضُت على التفسَت العلمي؛ إذ يركف فيو جرأة 

 ىذا على أنو كجو من التفسَت حيتملو كختطئة للسلف يف وفسَتىم؛ كلو أهنم ذكركا على التفسَت
اوساع الدالة لكاف مقبوان، كمن ىنا كاف لزامان عليهم أف ا يقصركا معٌت اآلية على ىذا 

 التفسَت العلمي ادلعاصر. 
ظريات خامساً : االقتصار في التفسير العلمي على الحقائق العلمية القطعية دون الن

 والفرضيات القابلة للتغير والتبدل. 
التفسَت كىذا ضابط مهم يذكره ادلنٌظركف للتفسَت العلمي، إا أف كثَتان من وطبيقات 

العلمي دل يلتـز أصحاهبا هبذا الضابط، مث إٌف ىذا الضابط مشكله بالنسبة للمختصُت يف العلم 
ُت احلقيقة العلمية من غَتىا؛ كمن مث كجب الشرعي، الذين ا ديلكوف األدكات اليت دييزكف هبا ب

 ااحتياط عند وناكؿ قضايا التفسَت العلمي. 
ىػ(: "إف زلاكلة ربط القرآف بالنظريات 1425يقوؿ الشيخ زلمد متورل الشعراكم )ت 

العلمية أخطر ما نواجو .. ذلك أف بعض العلماء يف اندفاعهم يف التفسَت كيف زلاكاهتم ربط 
العلمي، يندفعوف يف زلاكلة ربط كالـ اهلل بنظريات علمية مكتشفة .. يثبت بعد  القرآف بالتقدـ

ذلك أهنا غَت صحيحة .. كىم يف اندفاعهم ىذا يتخذكف خطوات متسرعة كحياكلوف إثبات 
 .(1) القرآف بالعلم، كالقرآف ليس يف حاجة إذل العلم ليثبت .."

لنصوص القرآنية مصداقان من ىػ(: "ليس لنا أف نتلمس ل1386سيد قطب )ت كيقوؿ 
النظريات اليت وسمى "العلمية" حىت كلو كاف ظاىر النص يتفق م  النظرية كينطبق، فالنظريات 
العلمية قابلة داممان لالنقالب رأسان على عقب، كلما اىتدل العلماء إذل فرض جديد، كامتحنوه 

                                                             

 .(1/85معجزة القرآف ) (1)
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قامت عليو النظرية األكذل،  فوجدكه أقرب إذل وفسَت الظواىر الكونية من الفرض القدمي الذم
كالنص القرآين صادؽ بذاوو، اىتدل العلم إذل احلقيقة اليت يقررىا أـ دل يهتًد، كفرؽ بُت احلقيقة 

ض وفسَت يفسر ظاىرة كونية أك ر العلمية كالنظرية العلمية، أما النظرية العلمية فهي قاممة على ف
ها كا حتمل .. كمن مث ا حيمل القرآف علي عدة ظواىر، كىي قابلة للتغيَت كالتبديل كاانقالب

 .(1)طريق غَت طريق القرآف، كرلاؿ غَت رلاؿ القرآف" ىي على القرآف، فلها
سادسًا : االعتدال في تناول التفسير العلمي، بحيث ال يطغى على بقية مباحث 

 التفسير. 
داية كإرشاد، ينبغي للمشتغل يف التفسَت العلمي أف يستحضر أف القرآف الكرمي كتاب ى

كأف العلـو التجريبية ليست من موضوعاوو األساسية، كبالتارل عليو أا يسرؼ يف وفصيالت 
ىذه العلـو التجريبية كالكونية، فيخرج بالقرآف الكرمي عن مقصده األمسى كىو اذلداية، كدقامق 

 ... إخل. كخيرج بالتفسَت عن كونو وفسَتان إذل أف يصبح أشبو بكتب العلـو كالفلك كالطب 
ىػ( ووسعو 606ىػ( على الرازم )ت 1354كذلذا السبب عاب زلمد رشيد رضا )ت 

يف مباحث العلـو كالفلك كضلوىا؛ فقاؿ: "زاد الفخر الرازم صارفان آخر عن القرآف ىو ما يورده 
يف وفسَته من العلـو الرياضية كالطبيعية كغَتىا من العلـو احلادثة يف ادللة على ما كانت عليو 
يف عهده كاذليئة الفلكية اليونانية كغَتىا، كقٌلده بعض ادلعاصرين بإيراد مثل ذلك من علـو ىذا 
العصر كفنونو الكثَتة الواسعة .. فهو يذكر فيما يسميو "وفسَت اآلية" فصوان طويلة مبناسبة  
لو كلمة كالسماء كاألرض من علـو الفلك كالنبات كاحليواف وصد قارمها عما أنزؿ اهلل ألج

 .(2)القرآف"
إف نظرة كاحدة لتفسَت مثل وفسَت "اجلواىر يف وفسَت القرآف" لطنطاكم جوىرم )ت 

ىػ( وعطيك قناعة وامة بأمهية ىذا الضابط يف منهجية التفسَت العلمي، كبظٍت أف 1358
وصحيح مسار التفسَت العلمي ينبغي أف ينطلق من ىذه الزاكية، كىي أف القرآف الكرمي كتاب 

على كإرشاد، كمن ىنا جيب ااعتداؿ يف وناكؿ قضايا التفسَت العلمي حبيث ا وطغى ىداية 
 ة يف بياف ادلقصد األمسى من كتاب اهلل وعاذل. التفسَت كوفقده مهمتو الرميس

                                                             

 .( 4/1857يف ظالؿ القرآف ) (1)

 .( 1/7وفسَت ادلنار ) (2)



  : مفهىمه، المىقف منه، ضىابطهالتفسير العلمي 

 

20 

أجـز أف ىذه الضوابط اليت ذكرىا الباحثوف ستقٌوـ مسَتة التفسَت العلمي يف حاؿ التـز 
زلل قبوؿ عند الغالب إف دل يكن عند  حينها يكوف التفسَت العلميهبا ادلفسركف هبذا اللوف، كس

 رتي  أىل العلم. 
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 الخاتمـــــــة 
 

احلمد هلل الذم بنعمتو وتم الصاحلات، فقد مت اانتهاء من ىذا البحث كإدتامو بعوف اهلل 
 كووفيقو؛ كمن أبرز النتامج اليت حيسن ودكينها ما يأيت: 

 برز صور التجديد يف التفسَت يف العصر احلديث. يعد التفسَت العلمي من أ .1
كاف اختالؼ مواقف العلماء كالباحثُت من التفسَت العلمي، ككجود اخللط عند  .2

بعضهم بينو كبُت اإلعجاز العلمي أثره يف اختالفهم يف حتديد مفهـو التفسَت 
 العلمي. 

"استخداـ العلم التعريف األضبط كاألكثر حتديدان دلفهـو التفسَت العلمي ىو أنو  .3
 . "التجريبػي يف زيادة إيضاح معاين اآليات القرآنية كووسي  مدلواهتا

وباينت مواقف العلماء من التفسَت العلمي ما بُت مؤيد كمعارض، كمن خالؿ  .4
النظر إذل موقف الفريقُت كما حيتٌجاف بو من أدلة يتضح أهنما ينطلقاف من 

 ق عليها الطرفاف. زاكيتُت سلتلفتُت، كذتة أمور كثَتة يتف
ادلوقف ادلختار ىو قبوؿ التفسَت العلمي، كلكن بالشركط كالضوابط اليت ويبقي  .5

 ىذا اللوف من التفسَت ضمن دامرة التفسَت بالرأم اجلامز. 
 أبرز ضوابط التفسَت العلمي ىي:  .6

 ضركرة ووفر شركط ادلفسر فيمن يتصدل للتفسَت العلمي.  -أ
 بو يف التفسَت العلمي صحيحان يف ذاوو. أف يكوف الوجو ادلفسَّر  -ب
 أف حتتملو اآلية كيتناسب م  سياقها.  -ج
 أا جيـز أف التفسَت العلمي ىو التفسَت الذم ا يدؿ النص على سواه. -د
ااقتصار يف التفسَت العلمي على احلقامق العلمية دكف النظريات -ق

 كالفركض. 
 طغى على بقية مباحث التفسَت. ااعتداؿ يف التفسَت العلمي، حبيث ا ي-ك
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كيف اخلتاـ أسأؿ اهلل أف يغفر رل خطأم، كيتجاكز عن وقصَتم، كآخر دعوانا أف احلمد 
 هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على سيد ادلرسلُت نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت. 
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