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 :مقدمة
 رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى الحمد هلل      

المبعكث ىدل كرحمة لمعالميف كعمى آلو كأصحابو كمف 
 : الديف، أما بعد تبعيـ بإحساف إلى يـك

 أستاذ مساعد، كمية أصكؿ الديف الجامعية، جامعة البمقاء التطبيقية  *
فإف العمـ التجريبي الحديث في محاكالتو المتنكعة       

فات كاختراعات كحقائؽ ال تخفى قد تكصؿ إلى كشك
ذا أمعنا النظر في كثير مف ىذه الحقائؽ،  عمى أحد، كا 

  الضوابط الشرعية لالكتشافات العلمية الحديثة ودالالتها في القرآن الكريم

 *راشد سعيد شهوان. د

م 6ٕٓٓ/ٓٔ/8ٔ: تاريخ قبول البحثم    6ٕٓٓ/7/ٕٔ :تاريخ وصول البحث

ملخص 

تشكؿ االكتشافات العممية الحديثة كدالالتيا في القرآف الكريـ محكرا أساسيا في قضية تككيد حقائؽ القرآف الككنية،       
كالكشؼ عنيا، كأف القرآف الكريـ أثار كثيرا مف القضايا التي سبؽ بيا العمـ مف جية، ككانت مف جية أخرل إبداعا لمحاكر 

الخالد، في إثبات مصدرية القرآف كربانيتو كتكثيؽ اإليماف بحجتو البالغة، كمصداقية تمقيو عممية بناءة، كصكرا مف اإلعجاز 
.  عف الكحي

فيحاكؿ ىذا البحث دراسة ىذه القضية كاستبصارىا، كيتناكؿ في بحثيا القكاعد كالضكابط الشرعية التي تحدد مسار       
المعالـ العممية المعتبرة  العممية الحديثة، كفؽ اتؽ بينيا كبيف الكشكؼبحكث اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ، كمسائؿ التكفي

كما يحاكؿ فحص مكاقؼ العمماء كاتجاىاتيـ في قضية اإلعجاز العممي في . كاألصكؿ الشرعية المقررة عند أىؿ االختصاص
.  القرآف الكريـ، كمناقشتيا بشكؿ عاـ مع الترجيح كالتكجيو المناسب

لى تأكيد  كييدؼ البحث       مف خبلؿ ذلؾ إلى إثبات تكافؽ الحقائؽ القرآنية مع الحقائؽ العممية ككشكفاتيا الحديثة، كا 
التطابؽ بيف آيات كتاب اهلل المسطكر، كآيات كتاب اهلل المنظكر، كما ييدؼ إلى تكسيع النظرة إلى فيـ النص القرآني، 

الدراسات المعاصرة، كيتبلقى مع كثير مف النظريات العممية الحديثة، كاالرتقاء إلى آفاؽ إعجازه العممي، الذم أخذ يتألؽ في 
. كيشد األنظار إلييا

كما نرـك في ىذه الدراسة إلى تنييج البحث العممي في الكتابة في قضايا ىذا المكضكع، كضبط مسار البحث فيو مف       
ة في تأكيؿ النصكص كمكاءمتيا لغير مقاصدىا الشرعية المزالؽ العممية كالذىنية، كالحد مف االستطراد كاالرتجالية الفكرم

دراؾ مرامييا. كاإليمانية  .كنرجك مف اهلل عز كجؿ أف يشكؿ ذلؾ كمو منظكمة ضابطة لمتعامؿ مع ىذه القضية كا 

Abstract 

      This research tries to study this field and it deals with the basics and the connection between the facts of 

the Qur’an and the new scientific discoveries, according to the Islamic rules and scientific theories. And 

tries to examine the scientists’ attitudes and their directions from the study of scientific parable in the holy 

Qur’an, and discusses it in general, this research aims to prove the contrast and the parable between the facts 

of the holy Qur’an and the modern scientific discoveries and the contrast between what is written in Qur’an 

and what is seen around us. And it aims also to give a wide look into the scientific parable of the holy 

Qur’an which has taken place in the modern studies which comes also close large number of modern 

scientific theories. We also try in this research to support people to write in this subject. And we hope that 

Allah will make all that is possible to deal with this case and to understand its aims.  
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نجدىا مطابقة لكثير مف اآليات التي أشار إلييا القرآف 
.  الكريـ قبؿ خمسة عشر قرنا

كىذا يؤكد كعد اهلل في محكـ كتابو أف الناس       
بداعو في  سيركف آياتو الدالة عمى عظمتو ككحدانيتو كا 

 َوِفيآَياِتَ ا ِفي اْْلَفاِق  َ ُ ِريِيمْ :ممككتو، قاؿ تعالى
َأ َُّه  ِبَربّْكَ َأ ُفِ ِيْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُيْم َأ َُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف 

: كقكلو عز كجؿ [فصمت: ّٓ]َ َمى ُكلّْ َ ْيٍ  َ ِيييٌ 
 ُِفوَ َياَفَتْ رِ  آَياِتهِ اْلَحْمُي ِلمَِّه َ ُيِريُكْم  َوُقل[ّٗ :النمؿ]  كقد

صرح القرآف الكريـ بأف قسما مف حقائقو ستظير بعد 
*  ُ َو ِإ َّ ِ ْكٌر لّْْمَ اَلِمينَ  ِإنْ :زمف التنزيؿ، قاؿ تعالى

َك َُّبوْا ِبَما َلْم  َبلْ  [ص: ٖٖ-ٕٖ]َ َبَ ُ  َبْ َي ِحينٍ  َوَلَتْ َمُمنَّ 
كىذا يؤكد  [يكنس: ّٗ]َتْ ِويُمهُ  َوَلمَّا َيْ ِتِيمْ  ِبِ ْمِمهِ ُيِحيُطوْا 

أال إني قد أكتيت القرآف : "قكلو عميو الصبلة كالسبلـ
بعثت : "كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ (ُ)"كمثمو معو

: كىذا يؤكد قكؿ عمي رضي اهلل عنو. (ِ)"بجكامع الكمـ
أف القرآف ال تنقضي عجائبو كال يخمؽ عف كثرة "

. (ّ)"الرد
صرنا الحديث مؤلفات كثيرة تيتـ كلقد ظير في ع      

بيذه القضية، كخصصت مساحات كاسعة لتكضيحيا 
كتككيدىا، ككاف ليذه الكتابات لكف جديد في تفسير 

القرآف الكريـ يربط بيف ىذه الحقائؽ كاالكتشافات كبيف 
دالالتيا في القرآف الكريـ، إلظيار التكافؽ بيف صحيح 

ط بيف سنف اهلل المنقكؿ كصريح المعقكؿ، كبياف التراب
.  اليادية كسنف اهلل البانية

ف تطكر ىذه القضية أدل إلى تنكع مكاقؼ        كا 
الدارسيف ليا، مما أدل إلى ظيكر أكثر مف مكقؼ كاتجاه 
في تأكيدىا أك معارضتيا، كىذه الدراسة ستحاكؿ بياف ىذه 
المسألة، كالنظر في ىذه المكاقؼ، كمناقشتيا مع الترجيح 

مناسب التجاىات الدارسيف ليا بصفة عامة، كالتكجيو اؿ
كالتأكيد عمى القكاعد كالضكابط الشرعية التي يجب أف 

يتحمى بيا الباحثكف في مسائؿ اإلعجاز، كسيتناكؿ البحث 
 : في ىذه الدراسة المطالب التالية

أصكؿ كمقدمات في مسائؿ  : المطمب األول
التكفيؽ بيف حقائؽ القرآف 

. حديثةالعممية اؿ اتكالكشكؼ
مكاقؼ العمماء مف تفسير اآليات  : المطمب الثا ي

الككنية في القرآف الكريـ كالتكفيؽ بينيا 
. العممية الحديثة اتكبيف الكشكؼ

القكاعد كالضكابط الشرعية لمتعامؿ  : المطمب الثالث
مع الحقائؽ العممية في القرآف كالسنة 

.  ككشكفاتيا الحديثة
صيات الخاتمة وأبرز ال تائج والتو

أصول ومقدمات في مسائل التوفيق  :المطلب األول

. العلمية الحديثة اتبين حقائق القرآن والكشوف

تقع قضية التكفيؽ بيف حقائؽ القرآف الكريـ       
العممية الحديثة في أغمبيا تحت مبحث  اتكالكشكؼ

التفسير العممي لمقرآف الكريـ، كتنتمي في مجاليا الكاسع 
ف بحقكليا المعركفة، كلما كانت إلى مناىج المفسرم

أبحاث اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ متعمقة 
بالتفسير العممي لآليات الككنية، فإنو يحسف بنا في 
مطمع الحديث عف ىذه القضية أف نشير إلى بعض 

األصكؿ كالتصكرات األساسية كالمقدمات الضركرية لفيـ 
: ىذه القضية مثؿ

الكتشافات العممية الحديثة أىمية الحديث عف ا : أو 
.  كدالالتيا في القرآف الكريـ

التعريؼ بالمعجزة كاإلعجاز في المغة  :ثا يا
كاالصطبلح، كمدل مطابقة ذلؾ لممعاني الكاردة 

.  في القرآف الكريـ
.  بياف الفرؽ بيف التفسير العممي كاإلعجاز العممي :ثالثا
القرآف اإلشارة إلى أكجو اإلعجاز العممي في  :راب ا

:  الكريـ، كذلؾ عمى النحك التالي

مسوغات االهتمام بقضية االكتشافات العلمية  :أوال

 .ودالالتها في القرآن الكريم
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يمكف الحديث عف أىمية ىذه القضية كما يترتب       
عمييا مف نتائج كآثار في نقاط سريعة، تاركيف التفصيؿ 

ط بالرقبة، فييا في مقاـ آخر، إذ يكفينا مف العقد ما يحي
:  كىي كما يمي

امتثاؿ أمر اهلل جؿ جبللو بتدبر القرآف الكريـ عف  -ُ
دعى إلى أطريؽ الكقكؼ عمى أكجو إعجازه، فإنو 

حصكؿ اإليماف كتذكؽ حبلكة القرآف، فمف لـ يكف لو 
عمـ كفيـ كتقكل كتدبر، لـ يدرؾ كماؿ لذة القرآف، قاؿ 

آَياِتِه َوِلَيَتَ كََّر  لَّْييَّبَُّرواَباَرٌك َأ َزْلَ اُ  ِإَلْيَك مُ  ِكَتابٌ : تعالى
 كىك كتاب كثير الخير كالبركة [ص: ِٗ]ُأْوُلوا اأْلَْلَبابِ 

 ِبيٌن ِبِه الّمُه  َيْيِيي* َقْي َجا ُكم مَّْن الّمِه ُ وٌر َوِكَتاٌب مُّ
ِت ُ ُبَل ال َّاَلِم َوُيْخِرُجُيم مِّْن الظُُّمَما ِرْ َواَ هُ َمِن اتََّبَع 
ْ َتِ يمٍ  ِبِ ْ ِ هِ ِإَلى ال ُّوِر  : ُٔ-ُٓ]َوَيْيِييِيْم ِإَلى ِصَراٍط مُّ

بُّْكْم  َقيْ : كقاؿ تعالى [المائدة  َفَمنْ َجا ُكم َبَصآِئُر ِمن رَّ
َأْبَصَر َفِمَ ْفِ ِه َوَمْن َ ِمَي َفَ َمْيَيا َوَما َأَ ْا َ َمْيُكم 

َيْكِفِيْم َأ َّا  َأَوَلمْ : كقاؿ سبحانو. [األنعاـ: َُْ]ِبَحِفيظٍ 
اْلِكَتاَب ُيْتَمى َ َمْيِيْم ِإنَّ ِفي َ ِلَك َلَرْحَمًة  َ َمْيكَ َأ َزْلَ ا 
. [العنكبكت: ُٓ]ُيْؤِمُ ونَ  ِلَ ْومٍ َوِ ْكَرى 

إف الحديث عف ىذه القضية بكؿ أطرىا كمجاالتيا  -ِ
يعد تجديدا لبينة الرسالة اإلسبلمية، كلغة جديدة لزيادة 

ثباتا اإل يماف كمدخبل لمدعكة إلى اهلل في ىذا العصر، كا 
. كبرىانا عمى صبلحية القرآف كالسنة لكؿ زماف كمكاف

ف مكاصمة أبحاث اإلعجاز العممي في القرآف        كا 
كالسنة ككشكفاتيا الحديثة، كفيمة بعكف اهلل بإظيار 

معجزة القرآف كالسنة كاستمرار سطكعيا كتجديد لبيانيا 
كتقديـ أكضح البراىيف كأقكل الدالئؿ عمى أف  كبيناتيا،

القرآف كالسنة، سند لمعقؿ كالعمـ، في زمف فتف الناس فيو 
بالعمـ كمعطياتو كاكتشافاتو فتنة كبيرة، فمساف حاؿ ىذا 

العصر، كالمغة التي يفيميما كثير مف الناس، كيحاكركف 
بيا، ىي لغة العمـ، كطريقة األنبياء في حمؿ الدعكة 

َأْرَ ْمَ ا ِمن  َوَما: يغ، كانت بمغة أقكاميـ قاؿ تعالىكالتبؿ
فمغة العصر اليـك  [إبراىيـ: ْ]َقْوِمهِ  ِبِمَ انِ رَُّ وٍل ِإ َّ 

  .ىي لغة العمـ

إثارة االىتماـ بالعمـك التقنية كاالكتشافات الحديثة،  -ّ
استنياضا لمعقكؿ كاستشارة لمتفكير اإلبداعي فييا، 

عممية المثيرة لئليماف، التي تخٌمفت كتشجيعا لمبحكث اؿ
األمة في مجاالتيا مؤخرا تخمفا كبيرا، كسكؼ يككف ىذا 

العصر بعكف اهلل ىك العصر الذىبي لئلسبلـ، إذا 
استطعنا أف نستثمر فيو تقنيات العمـ كمعطياتو، في 
الكشؼ عف أبعاد اآليات الككنية كالدخكؿ إلى مكاقع 

كظيفيا في خدمة اإلسبلـ القرآف العممية الستبصارىا، كت
.  كالدعكة إليو

إيجاد رابطة قكية باهلل مف أجؿ بناء منظكمة  -ْ
معمكماتية كتقنية إيمانية لعمارة الككف عمارة صالحة، 

كترشيد الحضارات لمسعي لمرضاة اهلل بعيدا عف الظمـ 
.  كالبغي العالمي، الذم نشيده اليـك

تغذيو بالغذاء ضبط العمـ بالضكابط األخبلقية، التي  -ٓ
الصالح، كتسخيره لخدمة القيـ اإليمانية كنصرة الحياة 
الركحية كحماية البشرية مف نتائجو المدمرة، كاالنفراط 

.  العظيـ لممجتمعات
تحقيؽ أكبر نكع مف عبادة التفكر لتعميؽ اإليماف  -ٔ

في النفكس كتقكية الصمة باهلل، كتككيف العقمية العممية 
.  الحضارات نشئكتالتي تبني األمـ 

الدفاع عف القرآف الكريـ كالكقكؼ أماـ الحمبلت  -ٕ
المكجية إليو، المدفكعة بركح متعصبة جاىمة، كالتصدم 

لمدعكات الساخرة التي تحاكؿ محاكاة القرآف كاإلتياف بمثمو، 
ج كالمغفميف في كتاباتيا العقيمة، ذَّذ مستغمة بذلؾ بعض الٌس 

.  لحياد الفكرمالخالية مف المكضكعية كالعمـ كا
تصحيح مسار العمـ التجريبي في الكتابات  -ٖ

المعاصرة، ككضع صياغة إسبلمية لمبحكث كالمعارؼ 
الحديثة التي انطمقت مف منطمقات مادية ال تؤمف 

بالغيب، كتصحيح ما شاع مف أفكار باطمة حكؿ الككف 
زالة الجفكة المفتعمة بيف العمـ  كاإلنساف كالحياة، كا 

. ظؿ العمـ كتقنياتو في خدمة اإلسبلـكاإليماف، لي
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التعريف بالمعجزة واإلعجاز في اللغة  :ثانيا

ومدى مطابقة ذلك للمعاني الواردة في  ،واالصطالح

 . القرآن الكريم

أصؿ كممة : اإل جاز في المغة وا صطالح      
في المغة العربية، مصدر مشتؽ مف الفعؿ ( اإلعجاز)

بفتح العيف  (عىجيز)جيـ، كبفتح العيف اؿ (عجز)الثبلثي 
معاف كثيرة في المعاجـ ( عجز)كضـ الجيـ، كلمفعؿ 

عدـ القدرة عمى فعؿ الشيء، يقاؿ عجز : العربية منيا
إذا قصر عنو كضعؼ عف اإلتياف بو، : عف األمر

كاإلعجاز مف العجز كالتأخر عف الشيء كىك ضد 
َ َ ا َأْن َأُكوَن ِمْثَل  َأَ َجْزتُ :قاؿ تعالى (ْ)القدرة
كيأتي بمعنى الفكت كالسبؽ، فيقاؿ  [المائدة: ُّ]اْلُغَرابِ 

ز مؤخرة الشيء، كأعجاز النخؿ جي عاجزهي معاجزة، كالعى 
بمعنى التثبيط أم ( أعجزه)أصكليا، كتستعار كممة 

أم صار عجكزا ( عجكزا( )زجي عي )بمعنى ثبطو، كيقاؿ 
أم المرأة المسنة، قاؿ ( عجائز)ك ( عجز)كجمعو 
َوَ َ ا َبْ ِمي  َ ُجوزٌ َيا َوْيَمَتى َأَأِلُي َوَأَ ْا  َقاَلتْ  :تعالى
في الكبلـ أم أدل ( أعجز)كيقاؿ  [ىكد: ِٕ]َ ْيًخا

. (ٓ)لمعانيو بأبمغ األساليب
كبالتأمؿ فيما سبؽ نجد أف األصؿ في داللة       

الكممة في العربية أف تستعمؿ في معناىا الحسي 
تتطكر فتتسع لتدؿ عمى الحقيقي التي كضعت لو، ثـ 

غير المحسكس لعبلقة كقرينة بيف المعنييف، أم تتسع 
.  لتدؿ عمى األمكر المعنكية داللة مجازية

ىي ( عجز)كتعتبر المعاني التي ذكرنا لمفعؿ       
األصؿ في االستعماؿ، إال أنو يجكز أف يصطمح عمى 

نقميا إلى معاف أخرل، عمى أف يككف المعنى الذم 
ق ذا صمة بالمعنى المغكم األصيؿ، كما اصطمح عمي

مثبل، إذ ( فاعؿ كمفعكؿ)اصطمح النحاة عمى كممتي 
.  نقميا مف المعنى المغكم إلى مصطمح نحكم محدد

فالمعنى االصطبلحي متطكر كما ىك كاضح،       
فمصطمح اإلعجاز عمى ىذا يمكف أف يتسع ليطمؽ عمى 

ىؿ كؿ شيء متميز رفيع المستكل ال يمكف كال يس

مجاراتو، كما اإلعجاز العممي إال كجو مف كجكه 
اإلعجاز كصكره الكثيرة التي تدؿ عمى الحؽ كتظير 
.  صدقو كالتي يعجز الناس أف يأتكا بمثميا أك يجاركىا

: تطور التعريف الكالمي لمفهوم المعجزة واإلعجاز
 ببػالمعجزة بس ىناؾ تعريفات كثيرة لمصطمح       

م لمفيـك المعجزة، ال يتسع المقاـ تطكر التعريؼ الكبلـ
: لذكرىا، نشير إلى بعض منيا

اسـ فاعؿ مف اإلعجاز ( المعجزة: ")قاؿ ابف حجر      
. (ٔ)"كسميت بذلؾ لعجز مف يقع عندىـ ذلؾ عف معارضتيا

كذكر البعض أف المعجزة أمر خارؽ لمعادة مقركف       
كذكر آخركف أف  ،(ٕ)بالتحدم سالـ عف المعارضة

عجاز يقصد بو إعجاز الناس، أف يأتكا بسكرة مثمو اإل
. (ٖ)مع شدة عداكتيـ كصدىـ عنو

أم نسبة العجز إلى الناس بسبب عدـ قدرتيـ       
اإلتياف بمثمو، أك ىك إثبات عجز المدعكيف كقدرتيـ 

عمى تقميد ما جاء بو أنبياؤىـ عمييـ السبلـ مف خكارؽ 
.  العادات
سابقة لمصطمح معجزة، مف خبلؿ التعريفات اؿ      

يظير لنا أنيا أخذت جانب التحدم البياني، كالحقيقة إف 
ف كاف ليا ما يؤيدىا-غالب ىذه التعريفات   -مف المغة كا 

الذيف كانكا يدافعكف عف  قد نشأت في بيئة المتكمميف
القرآف الكريـ، كيردكف شبيات الزنادقة كأباطيؿ المبلحدة 

م استعماؿ ىذا كأكثر مف أفاض ؼ. كأىؿ األىكاء
المصطمح أرباب األصكؿ كالعقائد كأىؿ الببلغة، كيغمب 
عمى الظف أف مصطمح اإلعجاز كالمعجزة لـ يظير قبؿ 

، فالكتابات في القرف الثالث (ٗ)القرف الثاني اليجرم
في المكاضع التي ( اآلية)اليجرم ما زالت تعتمد كممة 

ل ىذا ينبغي أف تستخدـ فييا كممة المعجزة، كما يدؿ عؿ
، كأكؿ (األسمكب كالببلغة)كتاب عمي بف ربف الطبرم 

لمعتزلي ااـ ظَّذ مف نسب إليو استخداـ لفظ اإلعجاز ىك الفى 
. (َُ)ىُِّالمتكفى سنة 
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كفي القرف الرابع اليجرم تتالت المؤلفات لمدفاع       
( ىّٖٔت)انيـٌ عف أسمكب القرآف فشارؾ في ذلؾ الري 

، كيعتبر (رآفالنكت في إعجاز الؽ)في رسالتو 
مف أبرز مف تناكؿ إعجاز القرآف ( ىّٖٖت )ابيطٌ اللى 

 ت)، ثـ أتـ اإلماـ الباقبلني (إعجاز القرآف)في رسالتو 
المسيرة التي بدأىا عمماء القرف الرابع اليجرم ( ىَّْ

ف فيو حيث بيٌ ( إعجاز القرآف)لبياف إعجاز القرآف بكتابة 
عمى القرآف،  أف نبكة محمد عميو الصبلة كالسبلـ بنيت

كيعد عبد القاىر الجرجاني . نيا معجزة عٌمت الثقميفأك
أبرز مف تناكؿ قصة اإلعجاز مف عمماء ( ىُْٕت )

المطبكعة ( الرسالة الشافية)القرف الخامس اليجرم في 
دالئؿ )ضمف ثبلث رسائؿ في اإلعجاز، كفي كتابو 

ثـ تتابع العمماء األجبلء بعد ذلؾ في تبييف (. اإلعجاز
رار القرآف كأكجو اإلعجاز، ككاف منيـ الزمخشرم أس

كيظير أف (. ىَٔٔت )كالرازم ( ىّٖٓت )المفسر 
فكرة فف الببلغة نابعة مف البحث في مسائؿ اإلعجاز 
كأف فكرة إعجاز القرآف كانت مف أقكل البكاعث عمى 

نشأة الببلغة، إف لـ تكف أقكاىا، كال نستطيع أف نستنتج 
لـ تستعمؿ حتى ذلؾ الكقت ( ةمعجز)مف ىذا أف كممة 

نما نستطيع أف نؤكد أنيا لـ تكف شائعة  كا 
.  (ُُ)االستعماؿ

كىكذا نمحظ أف مصطمح المعجزة كاإلعجاز مف       
المصطمحات التي لـ تكف معركفة في عيد النبكة 

نما عرفت فيما بعد كاستقرت في  كالصحابة كالتابعيف، كا 
ريفيا بسبب تطكر أدبياتنا كتراثنا اإلسبلمي، كتطكر تع

الحياة الفكرية كاالحتكاؾ الثقافي باألمـ الجديدة التي 
، كبعامؿ التأثير  دخمت اإلسبلـ مف أىؿ فارس كالرـك

ال في تكليد كثير مف المسائؿ جِّج عى كالتأثر، فكانت ـي 
كالقضايا في ىذا المكضكع، الذم عالجو العمماء 

ث عف كنحف في ىذا المقاـ ال نتحد. األجبلء في زمانيـ
نشأة اإلعجاز مف حيث ىك دالئؿ النظر في القرآف 

كتدبر معانيو، فيذا أمر متفؽ عميو، فالنظر في إعجاز 
القرآف داخؿ في تدبر معانيو، كمأمكر بو منذ بداية 

َكاَن ِمْن  َوَلوْ َيَتَيبَُّروَن اْلُ ْرآَن  َأَفالَ  :التنزيؿ، قاؿ تعالى
كقد  [النساء: ِٖ]ِه اْخِتاَلًفا َكِثيًراِ  ِي َغْيِر الّمِه َلَوَجُيوْا ِفي

نزؿ القرآف بمساف عربي مبيف كتحدل العرب كىـ أرباب 
أفبل يسعنا ما . الفصاحة كالبياف أف يأتكا بمثمو فعجزكا

كسعيـ في زمانيـ مف معالجة مثؿ ىذه المكضكعات، 
أف نكسع مف مفيـك اإلعجاز في عصرنا كما يمميو 

، فيسعنا ما كسعيـ مف عمينا مف تحديات كمستجدات
كتاب اهلل عز كجؿ كلغتو الحية، فنككف بذلؾ كما كانكا 

عمى مستكل زمانيـ كعمى مستكل قرنيـ، فنستجيب 
لمتطمبات عصرنا كمكاجية مشكبلتو، فنعطي إعجاز 

القرآف الكريـ تصكرا ينسجـ مع اتساع دائرة اإلعجاز في 
آف عصرنا، السيما كأف آيات اإلعجاز العممي في القر

ال يمكف فيميا فيما كامبل في ( اآليات الككنية)الكريـ 
انطبلقا  -عمى أىمية ذلؾ كضركرتو -إطار المغة كحدىا

مف شمكؿ الداللة القرآنية، كمف كمية المعرفة التي ال 
 -تتجزأ، كال يمكف الكصكؿ إلى سبقيا بالحقيقة الككنية

دكف  -أك ما نسميو باإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ
يؼ الحقائؽ العممية التي تكافرت معرفتيا ألىؿ تكظ

زماننا الراسخيف في العمـ، كؿ في حقؿ تخصصو، فعمـك 
الببلغة ليست نياية عمـك القرآف الكريـ بؿ ىي عمـك 

 ، لفظو، كما قاـ بو العمماء في الماضي كيقكمكف بو اليـك
ىي عمـك معانيو، كالذم يعزز ىذا الفيـ أف كجكه 

ا في كتاب اهلل متعددة كثيرة، كليست اإلعجاز كدالالتو
محصكرة في اإلعجاز البياني فحسب، كما سنكضح ذلؾ 

.  بعكف اهلل

مدى مطابقة مفهوم المعجزة واإلعجاز للمعاني الواردة 

. في القرآن الكريم

يقكؿ الدكتكر عبد اهلل المصمح رئيس ىيئة اإلعجاز       
مصطمح العممي في رابطة العالـ اإلسبلمي، رغـ شيكع 

المعجزة كتحديد معناىا باألمر الخارؽ كالمقركف بالتحدم 
كرغـ قرب ىذا المصطمح إلى  ،(ُِ)السالـ عف المعارضة

الذىف، إال أني لـ أجد في كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو 
صمى اهلل عميو كسمـ داال عمى ىذا المعنى، كما كجدتو مف 
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ؿ عمى ىذا في القرآف كالسنة، لـ أر فيو ما يد( عجز)مادة 
.  (ُّ)المصطمح

أما األلفاظ المستخدمة قرآنيا في الداللة عمى ىذا       
اآلية، : )المعنى، كالتي كانت تقـك مقاـ المعجزة فيي

َوَما : ، قاؿ تعالى(البينة، البرىاف، بصائر، السمطاف
: كقاؿ تعالى [اإلسراء: ٗٓ]ُ ْرِ ُل ِباْلَياِت ِإ َّ َتْخِويًفا

 َْوَما َ ْحُن ِبَتاِرِكي آِلَيِتَ ا  ِبَبيَّْ ةٍ ُ وُي َما ِجْئَتَ ا  َيا َقاُلوا
َيَيَك ِفي َجْيِبَك  اْ ُمكْ : كقاؿ تعالى [ىكد: ّٓ]َ ن َقْوِلكَ 

ِمْن َغْيِر ُ وٍ  َواْ ُمْم ِإَلْيَك َجَ اَحَك ِمَن  َبْيَ ا َتْخُرْج 
بّْكَ  ُبْرَ اَ انِ الرَّْ ِب َفَ اِ َك  كقاؿ [ صصالؽ: ِّ]ِمن رَّ

بُّْكمْ  َقيْ : تعالى كقاؿ  [األنعاـ: َُْ] َجا ُكم َبَصآِئُر ِمن رَّ
ِبينٍ  ِبُ ْمَطانٍ َفْ ُتوَ ا : تعالى .  [إبراىيـ :َُ] مُّ
فعمى ىذا يجكز التعبير باإلعجاز العممي، كاألمر       

فيو متسع، كالذيف قيدكا اإلعجاز بالتحدم، كحصركه في 
. يقكا كاسعااإلعجاز البياني فقد ض

كليذا يحسف بنا أف نكسع مف دائرة فيمنا لمعنى       
عجز الخمؽ : اإلعجاز في القرآف الكريـ، فنبيف أف معناه

أجمعيف، انسيـ كجنيـ، فرادل كمجتمعيف، أف يأتكا 
كىذا الذم نقرره، قد أكده الدكتكر حسف . بشيء مثمو

ر أف يتعذ: معنى اإلعجاز في فيمنا: "العتر، حيث يقكؿ
عمى البشر فصحاء كعمماء كعامة، اإلتياف بمثمو في 

أسمكبو البياني أك أخباره الغيبية، أك أم مف كجكه 
 .(ُْ)"اإلعجاز
كأف إثبات اإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ في       

عصر التقدـ العممي كالتقني الذم نعيشو ىك مف مكاقؼ 
التحدم لمناس كافة، مسمميف كغير مسمميف، بأف كتابا 
أنزؿ مف قبؿ ألؼ كأربعمائة سنة عمى نبي أمٌي في أمة 
كانت غالبيتيا مف األمييف، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف 

ىذا الكتاب يحتكم مف حقائؽ الككف ما لـ تتكصؿ إليو 
العمـك المكتسبة إال في العقكد المتأخرة مف القرف 

العشريف، بعد محاكالت طكيمة قاـ بيا مئات مف العمماء 
البشرية الطكيؿ، كال يمكف لعاقؿ أف يتصكر عبر تاريل 

مصدرا ليذا العمـ الحؽ في ذلؾ الزمف البعيد غير اهلل 

سبحانو كتعالى، كنحف في ىذه الحالة نككف قد انتصرنا 
 .(ُٓ)لمعمـ بالقرآف الكريـ كلـ ننتصر لمقرآف بالعمـ

 .التفسير العلمي واإلعجاز العلمي :ثالثا
 .(ُٔ)، كىك اإلبانة كالكشؼالتفسير مشتؽ مف الفسر      
عمـ يفيـ بو : أما في االصطبلح فمو تعريفات منيا      

كتاب اهلل المنزؿ عمى نبيو صمى اهلل عميو كسمـ، كبياف 
. (ُٕ)معانيو، كاستخراج أحكامو كحكمو

كىذا التعريؼ شامؿ ألنكاع التفسير كميا، سكاء ما       
خراج األحكاـ كاف غايتو بياف األلفاظ كالتراكيب، أك است

كالحكـ، كمف ىذا األخير التفسير العممي الذم يتناكؿ 
العمـك الككنية كالصنائع كالمعارؼ كعمـ اليندسة 

كالحساب كالييئة كالطب كالصيدلة كاالقتصاد كاالجتماع 
كالطبيعة كالكيمياء كالحيكاف كالنبات كعمـ طبقات 

. الل...األرض، كعمـ البيئة كالمياه كالنفس
ا مف حيث العبلقة بيف التفسير العممي كاإلعجاز أـ      

العممي، فقد جرت بعض الكتابات عمى التفريؽ بينيما، 
كاتجو بعض الباحثيف إلى أف ىذا التفريؽ شكمي، انطبلقا 
مف كحدتيما المكضكعية كتداخميما معا، كشمكؿ الداللة 

 .القرآنية لئلشارات الككنية
  :التفسير العلمي

 :نيما عرفكا التفسير العممي بأنوكا بيكالذيف فرؽ      
اجتياد المفسر في كشؼ الصمة بيف آيات القراف الكريـ 
الككنية كمكتشفات العمـ التجريبي عمى كجو يظير بو 
إعجاز لمقرآف يدؿ عمى مصدره كصبلحيتو لكؿ زماف 

 .(ُٖ)كمكاف
الكشؼ عف معاني اآلية  :كعرفو الشيل الزنداني      

ما ترجحت صحتو مف نظريات أك الحديث في ضكء 
 .(ُٗ)الككنية العمـك

ىك استخداـ العمـك الطبيعية، : كبمعنى آخر      
كالرياضيات كعمـك الفيزياء كالفمؾ كالطب كغيرىا مف 
العمـك الحديثة في تفسير آيات القرآف الكريـ، كعدـ 

. االكتفاء بالمغة كالببلغة كالعمـك الشرعية
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العممي بحسب اإلطبلؽ،  كالذم يظير أف التفسير      
مف اإلعجاز العممي، فكؿ إعجاز عممي  كثر عمكمان أ

ىك مف قبيؿ التفسير العممي دكف العكس، أم أف 
أكثر اإلعجاز العممي نكع مف التفسير العممي لكنو 

، ىذا مف حيث العبلقة بينيما، أما مف حيث خصكصان 
 :ميأت كضعيما كمصطمحيف، فيمكف أف نفرؽ بينيما بما

إلعجاز العممي خاص بما يتعمؽ بالتكفيؽ بيف ا. ُ
الحقائؽ الشرعية كالحقائؽ الككنية، ك التفسير 
 .(َِ)العممي يتناكؿ النظريات كاإلشارات الضمنية

اإلعجاز العممي كالتفسير العممي مختمؼ فييما بيف . ِ
أىؿ التفسير، لكف الذيف يقكلكف باإلعجاز العممي 

يل محمكد شاكر أكثر مف الذيف يمنعكنو، مثؿ الش
كالدكتكر محمد لطفي الصباغ كالدكتكر عدناف 

.  زرزكر
 -إذا لـ تراع ضكابطو كشركطو-التفسير العممي . ّ

يككف سببا في كقكع الخطأ في فيـ كتاب اهلل تعالى 
لسعة مجالو، كلذا فإف كثيرا مف الباحثيف 

المعاصريف انحرفكا عف الصكاب فكقعكا في أخطاء 
ا ربط فيميـ لمكحي بنظريات شنيعة عندما حاكلك

 .(ُِ)كفركض خاطئة
أما اإلعجاز العممي في القرآف ك السنة فيك       

أكضح مف ذلؾ كأبعد، كالخطأ فيو أقؿ؛ إذ إنو غالبا ما 
  .(ِِ)يككف في عدـ الربط بيف الحقيقة الشرعية كالككنية

كينبغي أف ننبو في ىذا المقاـ إلى مكقؼ مف       
مصطمح اإلعجاز العممي في القرآف  يعترض عمى استخداـ

الكريـ كمسمىن كلفظ، كال يمغي الحقائؽ العممية في القرآف 
الكريـ، بؿ يرل أنو يجب تقديميا لمناس باعتبارىا أدلة عمى 

.  أف القرآف كبلـ اهلل، كما سنكضح إف شاء اهلل

:  اإلعجاز العلمي
بحقيقة  ىك إخبار القرآف الكريـ أك إشارة السنة النبكية      

أثبتيا العمـ التجريبي، كثبت عدـ إمكانية إدراكيا بالكسائؿ 
 .(ِّ)البشرية في زمف النبي أك زمف الصحابة

ككصؼ اإلعجاز أنو عممي نسبة إلى العمـ، كالعمـ       
التصديؽ الجاـز المطابؽ : األول: يطمؽ كيراد بو معنياف

صفة : الثا ي .لمكاقع الناشئ عف دليؿ، كالعمـك التجريبية
ينكشؼ بيا المطمكب انكشافا تاما، أك إدراؾ األشياء 

 .باعتبارىا عممان  كتصكرىا كمعرفتيا (ِْ)عمى حقيقتيا

فعمـ اإلعجاز أك اإلعجاز العممي في القرآف       
يقـك عمى دراسة جممة مف المسائؿ المنضبطة : كالسنة

.  المحررة التي تدرس مكضكعات معينة متميزة
عمـ يضـ أيضا مجمكعة مف  :بمعنى آخر      

كىذه المكضكعات منيا ما . المباحث تحت اسـ مشترؾ
يتعمؽ باإلعجاز النفسي كمنيا ما يتعمؽ باإلعجاز 

الككني كالطبي، كمنيا ما يتعمؽ باإلعجاز التشريعي 
كاإلعجاز التأثيرم كاإلعجاز التاريخي كاإلعجاز 

تصب إلل، كاإلعجاز البياني ىك القالب الذم ...التربكم
.  فيو كؿ أنكاع اإلعجاز

كاإلعجاز العممي يضـ مجمكعة مف المباحث       
كالمكضكعات التي تتعمؽ باآليات كاألحاديث التي تشير 

إلى الككف بطبيعتو السماكية كاألرضية بأحيائو 
كجماداتو، كعناصره كظكاىره كالسنف الربانية التي تحكـ 

. ذلؾ كمو
مد رشيد رضا في كتابو كلقد أجاد كأفاد الشيل مح      

الكحي المحمدم بما اشتمؿ عميو مف بياف لمقاصد 
القرآف كمكضكعاتو العممية المعجزة، كبما اشتمؿ عميو 

مف الحديث عف تجديد التحدم بتعاليـ الكحي، كما كاف 
ليذه المكضكعات مف تأثير بالغ في بناء الفكر كتكجيو 

األمـ كتنشئ  المعرفة، كتككيف العقمية العممية، التي تبني
. الحضارات

 :علماًا وصفه تأصيل وظيفة اإلعجاز العلمي ب
إف تأصيؿ مفيـك اإلعجاز العممي في القرآف       

كنقصد . كالسنة في ىذا العصر يعتبر مف فقو األكلكيات
عممية إعادة بناء العمـك : بالتأصيؿ بصفة عامة

كالمعارؼ كالمكضكعات الحديثة في ضكء التصكر 
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ككف كاإلنساف كالحياة، بعد نقضيا في ضكء اإلسبلمي لؿ
 .(ِٓ)الكتاب كالسنة كاستثمار ما ثبت صحتو منيا

كىك يشكؿ في نظرنا، إعادة تكجيو كتشكيؿ لمعمـك 
الطبيعية التي تعنى بالظاىرات الطبيعية كاإلنسانية في 

مجاليا الككني كمو، التي تتجاىؿ الغيب كتتناسى 
عالى، فكظيفة عمـ اإليماف، كربطيا باهلل سبحانو كت

اإلعجاز كميمتو، أنو يتكفؿ باستخبلص المضاميف 
العممية مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كيبحث 
مستجدات العمـ كمكتشفاتو التي أخبر اهلل عنيا كعف 

حقائقيا كعف كقكعيا، كتنظيميا ككضعيا في أطر كمية 
كالربط متكاممة لمربط بيف العمـ كاإليماف، كالعقؿ كالنقؿ 

بيف النص كالكاقع الذم كصمت إليو الحقائؽ كالكشكفات 
.  العممية الجديدة

كنحف بيذه التصكرات لئلعجاز العممي، ندعك إلى       
تفعيؿ ىذا العمـ كاالنتقاؿ بو مف النظرية إلى التطبيؽ، 

برازه في الدراسات الجامعية، كاستثماره في شتى  كا 
العمـ الذم يتجدد في ىذا  كىذا. المجاالت العممية كالعممية

الزماف، نتمنى أف يككف لو أقسامو كتخصصاتو كرجاالتو 
المتميزكف، ألف كؿ عمـ يعرؼ برجالو كمكضكعاتو التي 

ف استمرار أبحاث . تميزه عف غيره مف العمـك األخرل كا 
ىذا العمـ كتطكر مكضكعاتو، كفيؿ بعكف اهلل تعالى 

ا، كاستمرار بإظيار معجزة القرآف العممية كتجديده
سطكعيا، كازدياد آثارىا في النفكس، كنفاذىا إلى القمكب، 
لترسيل اليقيف بعظمة اهلل كقدرتو، كالتككيد عمى أف القرآف 

الكريـ ىك كبلـ اهلل الذم أنزلو بعممو عمى خاتـ أنبيائو 
كرسمو ليبقى حجة عمى الناس كافة إلى يـك الديف، كليبقى 

.  ة كالكشيجة بينيما كاحدةالعمـ كاإليماف في صحبة مؤنس

أوجه اإلعجاز العلمي وصوره في القرآن  :رابعا

 .الكريم
تتعدد أكجو اإلعجاز كصكره كمجاالتو كميادينو       

في كتاب اهلل، التي يعجز البشر عف اإلتياف بشيء 

مثميا، بتعدد الزكايا التي ينظر مف خبلليا الباحثكف، إلى 
.  خصصاتيـكتاب اهلل تعالى، عمى اختبلؼ ت

كلقد شاع مصطمح اإلعجاز العممي في عصرنا       
لمداللة عمى أكجو اإلعجاز كميا في القرآف الكريـ كالسنة 

المطيرة، التي كشفت عنيا العمـك الككنية كالتربكية 
كالنفسية كاالجتماعية كالعمـك التجريبية التي انبثقت في 

.  ىذا العصر
ليس لو نياية، كفي  فمكضكع إعجاز القرآف الكريـ      

كؿ يـك فيو جديد، كأكجو إعجازه كمعجزاتو العممية 
تظير ألىؿ العمـ عمى تنكع مشاربيـ كمياديف 

تخصصاتيـ كأبحاثيـ، كىي ظاىرة في نظمو كلفظو 
كبيانو كدالالتو، كفي مضمكنو كمحتكاه كفي كؿ حرؼ 
مف حركفو ككؿ كممة مف كمماتو، ككؿ آية مف آياتو، 

إخباره عف األكليف كفي أنبائو بحكادث  كىي ظاىرة في
التاريل كاستشراؼ المستقبؿ كحكـ التشريع، كسنف اهلل 

كلقد اجتمع . في األنفس كاآلفاؽ كفيما نعمـ كما ال نعمـ
في القرآف الكريـ مف اآليات ما لـ يجتمع في غيره، فيك 

الدعكة كالحجة كالبينة، كالدليؿ كالمدلكؿ، كالشاىد 
.. كالمشيكد

كلقد اقتصر التأليؼ في اإلعجاز قديما عمى       
اإلعجاز البياني العتبارات كثيرة، منيا ككنو المكاء 

كقد أفاض . كالكعاء الذم يحمؿ كؿ أنكاع اإلعجاز
المتحدثكف عف أكجو اإلعجاز في كتاب اهلل، فكاف منيـ 
مف رأل ذلؾ في جماؿ بيانو ككماؿ ببلغتو كدقة نظمو، 

كاتساقيا كدقة صياغتيا، كقدرتيا  كركعة معانيو كشمكليا
عمى مخاطبة الناس عمى اختبلؼ مداركيـ كأزمانيـ، 
كمنيـ مف أدرؾ أف أكجو إعجازه في كماؿ تشريعو 

نبائو بالغيب  كمنيجو العممي كالتربكم كخطابو النفسي كا 
شاراتو العديدة لمككف بعناصره كظكاىره كسننو التي  كا 

لى اإلنساف كمراح كمف . ؿ خمقوتحكـ ذلؾ كمو، كا 
العمماء مف يرل أف إعجاز القرآف الكريـ في تمؾ الكجكه 

 .(ِٔ)كميا، كفي غيرىا مما يقصر الحديث عنو
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كىناؾ أقكاؿ كمنازعات كثيرة لمعمماء مف أىؿ       
النظر في ىذا المكضكع، ال يتسع المقاـ لبيانيا، نذكر 
منيا نمكذجا مف كبلـ الخطابي، فما ال يدرؾ كمو ال 

جمو، حيث يشير إلى ما قيؿ في شأف كجو إعجاز يترؾ 
:  القرآف مف أقكاؿ مناقشا ليا، كمنيا

ما : ثانيا .(ِٕ)إف العمة في إعجازه الصرفة: أكال      
. تضمنو مف اإلخبار عف الككائف في مستقبؿ الزماف

صنيعتو في القمكب كتأثيره في النفكس، كمثؿ لو : ثالثا
سبلـ عمر . رضي اهلل عنو بقصة عتبة بف ربيعة كا 

رأم األكثرية مف أىؿ النظر أف إعجازه مف جية : رابعا
. الببلغة
ثـ بيف أف القرآف نمط مف الكبلـ يجمع صفتي       

ليككف آية بينة لنبيو، كداللة عمى  ...الفخامة كالعذكبة
. (ِٖ)صحة ما دعا إليو مف أمر دينو

 إنما يقـك الكبلـ عمى أشياء: ثـ كضح رأيو فقاؿ      
. لفظ حامؿ، كمعنى بو قائـ، كرباط ليما ناظـ: ثبلثة

ثـ قرر أف القرآف إنما صار معجزا ألنو جاء       
بأفصح األلفاظ في أحسف نظـك التأليؼ مضمنا أصح 

. المعاني
ذا تأممت القرآف كجدت ىذه األمكر منو : ثـ قاؿ       كا 

في غاية الشرؼ كالفضيمة، حتى ال ترل شيئا مف 
فصح كال أجزؿ كال أعذب مف ألفاظو، كال ترل األلفاظ، أ

. (ِٗ)نظما أحسف تأليفا، كأشد تشاكبل مف نظمو
فالقرآف الكريـ معجز في فصاحتو كببلغتو كأسمكبو       

كفي تفاصيمو كجزئياتو، كمعجز في كماؿ رسالتو، كفي 
مجمكع العقائد التي يدعك إلى اإليماف بيا، كفي مجمكع 

كمعجز . ئيا، كمجمكع مكضكعاتوالعبادات التي أمر بأدا
في دستكره األخبلقي الذم ينفرد بو، كفي كؿ تشريع مف 

تشريعاتو الناطقة بدقتيا كعدليا كشمكليتيا، كما أشار 
فما أحرانا أف نككف . إليو مف سنف ىادية كسنف بانية

عمى مستكل قرآننا كعمى مستكل عصرنا كديننا إلظيار 
اإلعجاز ككنكز  ما في كتاب اهلل تعالى مف جكاىر

المعجزات، كنزيد مف سطكعا كمف نكره نكران عمى نكر، 

كنزداد إيمانا مع إيماننا، فيذا زماف العمـك كىذا زماف 
ظيكر اإلسبلـ ديف العمـ كالمستقبؿ، كىذا ىك العصر 
الذىبي لئلسبلـ إذا استطعنا أف نستثمر تقنيات العمـ 

عف كمعطياتو كتكظيفيا في خدمة اإلسبلـ كالكشؼ 
أطياؼ اآليات الككنية كأمكاجيا، كالدخكؿ إلى مكاقعيا 

 .العممية في كتاب اهلل عز كجؿ كسنة رسكلو 
كبعد ىذا يمكننا أف نجمؿ مياديف اإلعجاز العممي       

:  كمجاالتو في نقاط تتمثؿ فيما يمي
في التكافؽ الدقيؽ بيف ما في نصكص الكتاب  .1

ائؽ ككنية كالسنة، كبيف ما كشفو العمماء مف حؽ
كأسرار عممية، لـ يكف في إمكاف بشر أف يعرفيا 

كقت نزكؿ القرآف مثؿ مطابقة عمـ األجنة لما جاء 
. في القرآف كالسنة

سنف التشريعات الحكيمة، التي قد تخفى حكمتيا  .2
عمى الناس كقت نزكؿ القرآف، كتكشفيا أبحاث 
العمماء في شتى المجاالت، مثؿ ما كشفو العمـ 

.  ـ تحريـ أكؿ الخنزير كغير ذلؾحديثا مف حؾ
في عدـ الصداـ بيف نصكص الكحي القاطعة التي  .3

تصؼ الككف كأسراره عمى كثرتيا، كبيف الحقائؽ 
.  العممية المكتشفة عمى كفرتيا

أما مياديف أبحاث اإلعجاز العممي، فإف كؿ مكضكع       
تحدث عنو القرآف كالسنة، في أم مجاؿ مف مجاالت العمـ 

رت حقيقتيا، كالتي ال يمكف نسبة خبرىا الذم جاء التي ظو
بو الكحي إال إلى اهلل، ىك ميداف مف مياديف أبحاث 

كميادينو . اإلعجاز العممي، الذم كشفت عنو العمـك الحديثة
حسب ىذا الفيـ، ىي المياديف كالمجاالت الككنية التي جاء 

ذكرىا أك اإلشارة إلييا في القرآف كالسنة، كتمكف العمـ 
البشرم مف معرفة أسرارىا، إلى جانب المياديف التي 

يحتاجيا الباحث لتفسير النصكص الشرعية تفسيرا صحيحا 
.  (َّ)ال شطط فيو

كأبرز ما يمثؿ ىذا الفريؽ مف المتأخريف، الشيل       
محمكد شمتكت كاألستاذ سيد قطب كالدكتكر محمد 

، حسيف الذىبي كالدكتكر عبد اهلل دراز في بعض آرائيـ
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كلعؿ الذم دفعيـ لمتضييؽ، ىك ردىـ لتيار العابثيف 
كمكجة المتعسفيف التي كانت حادة في زمنيـ، التي 

ركبيا دعاة التجديد كالعصرنة كالتغريب، الذيف أعجبكا 
بكؿ ما يأتي مف الغرب مف عمـك كاكتشافات حديثة، 

شرا كما يحمد منيا أك يعاب، السيما كأنو  كخيرا كانت أ
ف ىناؾ صمة بيف ظيكر التفسير العممي مف الكاضح أ

الحديث كبيف بداية تأثير الغرب عمى العالميف العربي 
كاإلسبلمي في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، 
حيف أصبحت كثير مف أراضي المسمميف تحت الحكـ 

فأخذ ىذا التيار  -األكركبي، كانبير المغمكب بالغالب
لى غير ىدل مف يفسر النصكص القرآنية كيؤكلكىا ع
مف شدة  -آنذاؾ -ىكاه، فكاف التشدد المكجو إلييـ نابعا

التصدم لتيارىـ العابث كالرد عمى منيجيـ المنحرؼ، 
باعتبار أف لكؿ مقاـ مقاؿ كلكؿ فعؿ رد فعؿ كلكؿ 

حادثة حديث، كالذم يراجع كتاب مكقؼ العقؿ كالعمـ 
ل كالعالـ مف رب العالميف بأجزائو األربعة لمشيل مصطؼ

يدرؾ حجـ ىذه القضية كأبعادىا،  -رحمو اهلل -صبرم 
كقد كاف مكقؼ ىذا الفريؽ مف العمماء مف أصحاب ىذا 

االتجاه، أقرب إلى الحيطة كاالحتراس، منعا ليـ مف 
التمادم كاالندفاع في ىذا السبيؿ أك اإلفراط كالمبالغة 
فيو، كلـ يكف المنع كالتشدد كالتضييؽ في مكقفيـ ىذا 

قو، كخصكصا إذا جاء ىذا التفسير مف عمى إطبل
العقبلء كالمتخصصيف كالكتابات الناضجة، كتمت فيو، 

فبلبد إذا لفيـ ىذا . مراعاة األصكؿ كالضكابط الشرعية
الفريؽ مف العمماء، كاستيعاب أقكاليـ عمى أصكليا، مف 

االحتكاـ إلى العكامؿ المتعددة التي أفرزت آراءىـ، 
الصحيحة، بنظرة شمكلية  ككضع الكقائع في بيئتيا

. متكازنة متكاممة
أما الصكرة في ىذه األياـ فقد اختمفت في مكاقفيا       

كأبعادىا عند البعض، فخرجت في بعض صكرىا مف 
دائرة الحيطة كاالحتراس إلى التضييؽ كالمنع مف غير 

 .عاداه ئان تكازف كال تفاىـ، مف باب مف جيؿ شي

ظيار ما في كبمراعاة ىذه المياديف        كالمجاالت، كا 
كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو مف كجكه اإلعجاز العممي 

تستمر إشراقات القرآف كالسنة، كيستمر البناء العممي 
كالعطاء القرآني كالنبكم، كيتـ االنسجاـ كالتناغـ كالتكافؽ 

بيف اآليات القرآنية كالحقائؽ الككنية، كبيف كتاب اهلل 
، كتنشأ البحكث كالدراسات، المسطكر ككتابو المنظكر

كتكجد العقميات العممية التي تبني األمـ كتقيـ 
. الحضارات

 اتمواقف العلماء من الكشوف: المطلب الثاني

 .العلمية الحديثة ودالالتها في القرآن الكريم
لقد تنكعت مكاقؼ المفسريف في عصرنا الحاضر       

تعمؽ بو حكؿ جكاز التفسير العممي لمقرآف الكريـ كما م
الحديثة كدالالتيا  اتمف مسائؿ مثؿ التكفيؽ بيف الكشكؼ

في القرآف الكريـ، أك تفسير اإلشارات الككنية في القرآف 
كما تنكع . الكريـ في ضكء العمـك كالمعارؼ العصرية

الخبلؼ حكؿ استعماؿ مصطمح اإلعجاز العممي في 
 القرآف الكريـ كما بو مف محاذير، كطاؿ الحكار كالنقاش
حكؿ ىذه القضايا، كتفاكتت مكاقؼ العمماء فييا ما بيف 

مانعيف مضيقيف، كمجيزيف مكسعيف، كمجيزيف 
متكسطيف معتدليف، كىك ما سنحاكؿ بيانو في المسائؿ 

:  كالقضايا التالية

التفسير العلمي ومسألة التوفيق بين  :القضية األولى

ف وموق، الكشوفات الحديثة ودالالتها في القرآن الكريم

 : العلماء منها

.  فريق الما  ين: أو 
أف ىذا المكف مف  (ُّ)يرل أصحاب ىذا المكقؼ      

التفسير ىك نكع مف التفسير بالرأم الذم ال يجكز، كأنو 
قحاـ لو  خركج بالقرآف عف اليدؼ الذم مف أجمو أنزؿ، كا 

في مجاؿ متركؾ لمعقؿ البشرم يجرب فيو كيصيب 
ف المنيج العممي في كيخطئ، كاعتبر ىذا الفريؽ أ

التفسير جنكحه إلى االستطراد في تأكيؿ بعض آيات 
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القرآف الكريـ عمى غير مقاصدىا التشريعية كاإليمانية، 
استنادا إلى القكؿ بأف القرآف لـ يأت لكي ينشر بيف 

الناس القكانيف العممية كمعادالتيا، كال أسماء الكائنات 
نما ىك في األصؿ كتاب ىدام . ةكصفاتيا، كا 

:  أيلة الما  ين وحججيم
 ؽ القرآف الثابتة المطمقة بالنظرياتػأف ربط حقائ .1

العممية المتغيرة، يؤدم ذلؾ إلى اضطراب ثقة الناس 
بالقرآف الكريـ، كيعرض القرآف الكريـ لمدكراف مع مسائؿ 

العمـك التي ال تعرؼ الثبات، كيركف أف ما يسمى بحقائؽ 
تغيرة غير ثابتة العمـ، ليست سكل نظريات كفركض ـ

يبطؿ منيا اليـك ما كاف سائدا باألمس، كربما يبطؿ في 
، كقد يدفع التفسير العممي بعض  الغد ما ىك سائد اليـك

أصحابو المتحمسيف كالمغركريف بو إلى المبالغة كالمغاالة 
دخاؿ كؿ شيء تحت خيمة التفسير العممي،  إلى كمف ثىَّـذ كا 

رآني، كتحميؿ اآليات التأكيؿ المتكمؼ لدالالت النص الؽ
مف المعاني ما ال تحتممو، بحيث يخرج التفسير العممي 
إلى الشطط الذم يتنافى مع مكانة القرآف كطبيعتو كال 

.  يستسيغو الذكؽ السميـ

مف المبررات التي يستند إلييا أصحاب ىذا المكقؼ  .2
مف قاؿ في القرآف برأيو فقد : "قكلو عميو الصبلة كالسبلـ

مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبكأ "ية كفي ركا" أخطأ
لى ما كرد عمى لساف بعض (ِّ)"مقعده مف النار ، كا 

: الصحابة مثؿ قكؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو
أم أرض تقمني كأم سماء تظمني إذا قمت في كتاب "...

. (ّّ)"اهلل ما ال أعمـ

أف القرآف الكريـ نزؿ كتاب ىداية ربانية، كتاب  .3
أخبلؽ كمعامبلت، كلـ ينزلو اهلل ليككف عقيدة كعبادة ك

كتابا يتحدث فيو الناس عف نظريات العمـك كدقائؽ 
الفنكف، كاإلشارات العممية التي كردت فيو جاءت في 
مقاـ اإلرشاد كالمكعظة، ال في مقاـ البياف العممي 
التجريبي، كذلؾ بيدؼ تكجيو اإلنساف إلى التدبر 

معاف النظر في خمؽ اهلل ، ال بيدؼ اإلخبار كالتفكر، كا 
.  العممي المباشر

:  م اق ة األيلة
كفيما يمي نكجز مناقشة ىذه األدلة كتقريب       

كجيات النظر فييا إلى الصكاب، لتجاكز الخبلؼ إلى 
ما ىك أفضؿ كأكمؿ، لمكصكؿ إلى ما عميو العمؿ كالفيـ 
الجماعي كالجماىيرم مف أىؿ العمـ كالعقبلء كالييئات 

 .(ّْ)لمتخصصة في ىذا المجاؿكالمؤسسات ا
:  الحجة األولى

أما قكليـ إف التفسير العممي تفسير بالرأم، فإف       
ال الرأم ( اليكل)المقصكد بالرأم في الحديث ىك 

المنطقي القائـ عمى البرىاف كالحجة الكاضحة، كأف ما 
كرد عمى لساف بعض الصحابة مما يكحي بالتحرج مف 

بالرأم كاالجتياد، إنما ىك مف قبيؿ القكؿ في القرآف الكريـ 
خاصة أنيـ كبالكرع كالتأدب في الحديث عف كبلـ اهلل، 

كانكا قد فطركا عمى فيـ المغة العربية كفيـ أسرارىا، 
كعايشكا الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ، كأسباب النزكؿ، 

فيؿ يمكف لمف تكافر لو كؿ ذلؾ أف يككف لو مجاؿ 
لى ذلؾ فإف التفسير بالمأثكر إلبلجتياد بالرأم؟ٌ؟ إضافة 

لـ يشمؿ القرآف كمو، كالمنقكؿ مف ظاىر التفسير ليس 
كقد ندرؾ طرفا  -منتيى اإلدراؾ فيو، كلحكمة يعمميا اهلل

 -لـ يقـ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ  -منيا اليـك 
بالتنصيص عمى المراد مف كؿ آية مف آيات القرآف 

حابة الكراـ كانكا الكريـ، ثـ أنو مف الثابت أف الص
يجتيدكف في فيـ ما لـ ينص عميو، ككانكا يختمفكف في 

ذلؾ كيتفقكف، ككاف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ يصكب 
الميـ فقيو : "كقد دعا البف عباس بقكلو .(ّٓ)بعض آرائيـ

، كمف المعمـك أف فيـ آيات (ّٔ)"في الديف كعممو التأكيؿ
نيو ضركرة تكميفية القرآف، كالمحاكالت الجادة لتدبر معا

َأ َزْلَ اُ  ِإَلْيَك ُمَباَرٌك  ِكَتابٌ  :يقررىا الحؽ عز كجؿ بقكلو
كىذا التدبر [ ص: ِٗ]آَياِتِه َوِلَيَتَ كََّر ُأْوُلوا اأْلَْلَبابِ  لَّْييَّبَُّروا

.  يتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة اإلنسانية كاستمرارىا
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ؿ الناس إلى أمكر ؾً مى  كقد شاء اهلل جؿ جبللو أف      
الكشؼ عف حقائؽ ىذا الككف إلى جيكدىـ كتجاربيـ 

كمف ىنا جاءت . جيبل بعد جيؿ كعصرا بعد عصر
اإلشارات الككنية في القرآف الكريـ بصيغة مجممة يفيـ 
منيا أىؿ كؿ عصر معنى مف المعاني، كتظؿ المعاني 

.  تتسع في تكامؿ ال يعرؼ التضاد

:  الحجة الثا ية
 قكليـ إف القرآف كتاب ىداية، فيذا أمر مسمـ بو،       

كالكؿ متفؽ عمى أف اليدؼ األساسي لمقرآف الكريـ ىك 
َ َ ا اْلُ ْرآَن  ِإنَّ : تبصير الناس بطريؽ اليداية، قاؿ تعالى

َأْقَوُم َوُيَب ُّْر اْلُمْؤِمِ يَن الَِّ يَن َيْ َمُموَن  ِ يَ ِيْيِيي ِلمَِّتي 
اِلَحاِت  كلكف مع  [اإلسراء: ٗ]َلُيْم َأْجًرا َكِبيًرا نَّ أَ الصَّ

رشاد كليس  اعتقادنا بأف القرآف العظيـ كتاب ىداية كا 
، فإنو في ...كتاب طبيعة أك ىندسة أك طب أك فمؾ

الكقت ذاتو لـ يخؿ مف الحديث عف سنف الككف كحقائؽ 
العمـ التي اكتشفيا العمـ الحديث، كأف نظرة سريعة إلى 

ـ لتؤيد لنا كثرة ىذه اآليات التي تحدثت عف القرآف الكرم
ىذه الحقائؽ، كالتي قدرىا بعض الباحثيف بسدس 

كمع اعتقادنا بأف القرآف كتاب ىداية فإف  .(ّٕ)القرآف
الدعكة إلييا جاءت بأساليب متنكعة، نظرا الختبلؼ 

مشارب الناس في ىدايتيـ كاختبلؼ مستكياتيـ الفكرية 
قتناعيـ، فاليداية كالقناعة عند كالثقافية، في قناعاتيـ كا

كثير مف الناس تزداد كتتعمؽ بربط اآليات القرآنية 
بالحقائؽ العممية، كاألمثمة الحية تثير في النفس قدرا كبيرا 

كليذا جاء في القرآف . مف االستحساف كاإلعجاب كالقناعة
الكريـ مف البراىيف كاألدلة كاألمثاؿ كقكاعد الخطاب ما 

رائح االجتماعية كيعـ مختمؼ العصكر يناسب جميع الش
َصرَّْفَ ا ِلم َّاِس ِفي َ َ ا  َوَلَ يْ كالبيئات إلى يـك القيامة 

: ٖٗ]ِمن ُكلّْ َمَثٍل َفَ َبى َأْكَثُر ال َّاِس ِإ َّ ُكُفوًرا اْلُ ْرآنِ 
.  [اإلسراء
ذا أدركنا ىدؼ القرآف كمنيجو في الخطاب        كا 
أدركنا أف  -كالخطاب العالميالخطاب اإليماني  -الدعكم

كركد اآليات الككنية المتعمقة باألنفس كاآلفاؽ أمر بدىي، 

ألف بعض الناس ينصب جؿ اىتمامو عمى ىذا الجانب، 
كقد يككف مف العسير عمييـ أف يتذكقكا الجماؿ البياني 
كيدرككا فصاحة القرآف كببلغتو، كلكنيـ يدرككف عف 

ارؼ اإلنسانية التي سبؽ طريؽ ىذه الحقائؽ الككنية كالمع
القرآف الحديث عنيا، أف القرآف مف عند اهلل، فيذعنكف 

ألنو ال يتصكر أف ىذه ( ّٖ)لصدقو كتخبت لو قمكبيـ
الحقائؽ يدركيا بشر مف ذاتو، ألف كثيرا منيا لـ يكتشؼ 
إال في عصكر متأخرة بعد التقدـ العممي، كبعد اختراع 

بيا، كمف ثـ يتضح  ان األجيزة التي لـ يكف لمسابقيف عيد
بكؿ جبلء أف كركد ىذه الحقائؽ الميمة في الكقت ذاتو 
عمى لساف رجؿ أمي، لـ تكف معركفة في زمانو، لتؤكد 

َأ َزَلُه الَِّ ي َيْ َمُم  ُقلْ ليـ أنو تمقاىا مف لدف عميـ خبير 
 :ٔ]ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإ َُّه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًما ِفيال ّْرَّ 
.  [الفرقاف
ككتب التفاسير التي تعد بآالؼ المجمدات باختبلفيا       

كاتفاقيا تشيد بكثرة البراىيف كالحقائؽ العممية التي تحيط بيا 
ألفاظ القرآف الكريـ كنصكصو الجامعة، التي تتابع في 

 -عمى سبيؿ المثاؿ-ظيكرىا جيبل بعد جيؿ، كقد ذكر
لى اشتماؿ القرآف الشيل محمد رشيد رضا أمثمة متعددة ع

الكريـ عمى اليداية كاإلرشاد كاحتكائو في الكقت ذاتو عمى 
فكتاب اهلل : "ثـ ختـ قائبل( ّٗ)أصكؿ اإلعجاز بكؿ كجكىيا
: ِٗ] ُكلَّ َيْوٍم ُ َو ِفي َ ْ نٍ  :تعالى مظير لقكلو سبحانو

ْلَ ا: كقكلو عز كجؿ[ الرحمف ُكلّْ َ َمْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياً ا لّْ  َوَ زَّ
. [النمؿ: ٖٗ]َ ْي ٍ 
كقد أشار إلى مثؿ ذلؾ الطاىر بف عاشكر في       
. (َْ)تفسيره

:  الحجة الثالثة
قكليـ أف الربط بيف حقائؽ القرآف الثابتة المطمقة       

بالنظريات العممية المتغيرة يؤدم إلى اضطراب الثقة 
بالقرآف كاىتزازىا، فيذه حجة فييا نظر، ألف الربط يجب 

يككف بيف الحقائؽ العممية كاالكتشافات الصحيحة  أف
الثابتة كبيف صريح القرآف الكريـ، كمف المستحيؿ أف 

يككف ىناؾ تعارض بيف صريح المعقكؿ كصحيح 
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المنقكؿ، كقد قرر ابف تيمية أنو البد مف تكافؽ الصريح 
في كؿ عمـك العقؿ مع الصحيح مف كؿ أقكاؿ النقؿ، 

ذا حدث تعارض فيذا يعني إما أف العمـ : أحد أمريف كا 
العقمي غير صريح فيك ليس عمما بؿ ىك ظنكف غير 

ما أف القكؿ المنقكؿ ليس ثابتا فيك ليس إمتيقف منيا، ك
. (ُْ)مف اإلسبلـ

كقد تككف ىناؾ محاكالت خاطئة لفيـ آيات مف       
لى المفسر نفسو كال إكتاب اهلل، فإف ىذه األخطاء تعكد 

بدا، كال تناؿ مف قداستو، فالذيف تنسحب عمى كبلـ اهلل أ
يف فسركا ذفسركا بالمغة أصابكا كأخطأكا ككذلؾ اؿ

كيبقى التفسير جيدا بشريا منسكبا لصاحبو  ...بالتاريل
ذا كاف عدد  بكؿ ما لمبشر مف نقص كبعد عف الكماؿ، كا 
مف الذيف اجتيدكا في تفسير اآليات قد جاكزكا الصكاب، 

. فإف أعدادا أكفر كفقت إليو
كيمكننا القكؿ أيضا أف كؿ ما كشؼ الخطأ عنو       

كأنو مف التعسؼ في تفسير النصكص، كالتكمؼ في 
فيميا يبقى في دائرة الفرضيات كالمحاكالت الشخصية 
التي تتبلشى بما ىك أقكل منيا، ألف البقاء لؤلصمح، 
كحسبنا، كما صح مف ىذه التفسيرات كثبت أنو حؽ، 

عممية الثابتة كالتفسيرات يصبح في عداد الحقائؽ اؿ
المستقرة، التي تزيد القرآف انكشافا كالحقيقة استمرارا، 

.  كبيذا ال نضيؼ متسعا في ىذه المسألة
كأف ما نشأ ىذا اليـك مف التطابؽ العجيب كالتكافؽ       

المدىش لمعقكؿ بيف النص القرآني كبيف الحقائؽ 
عف بحكث  كالمكتشفات العممية الحديثة الصحيحة الناتجة

المتخصصيف المتبلحقة في مختمؼ حقكؿ المعرفة، ال 
يمكف أف يككف صدفة، بؿ يؤكد معجزة القرآف الخالدة 
عجازه المتجدد في كؿ زماف، كيكشؼ كاقعيا كعمميا  كا 

كتطبيقيا عف تكافؽ حقائؽ الغيب الصحيح مع حقائؽ العمـ 
الصحيح، كىذا دليؿ قاطع عمى أف التفكير الديني الصحيح 

 يتعارض مع التفكير العممي الصحيح، كأف غيب الديف ال
الصحيح يختمؼ عف غيب األساطير التي تقـك عمى 

الخياؿ كاألكىاـ كالظنكف، أك غيب الديانات المحرفة، مع 
 .(ِْ)ككف الجميع غيبان 

كعندما يرم اهلل تعالى عباده آية مف آياتو في       
يـ، يتضح األنفس كاآلفاؽ، مصدقة آلية في كتابو الكر

بيا المعنى، كتتحدد بيا دالالت ألفاظ النصكص بما 
كشؼ مف حقائؽ عممية ثابتة، فيذا ىك اإلعجاز الذم 
ال يمكف مجاراتو، كالذم يعجز الناس أف يأتكا بمثمو، 

فكيؼ يقاؿ أف الربط بيف حقائؽ القرآف كالنظريات 
! العممية يؤدم إلى اضطراب الثقة بالقرآف كاىتزازىا؟

ما قكليـ إف التفسير العممي يحمؿ أصحابو أ      
المندفعيف إلى التأكيؿ المتكمؼ لمنصكص، فنقكؿ قد 
كضع العمماء ليذا األمر ضكابط تحدد مسار ىذا 

التفسير كبحكث اإلعجاز فيو، كفؽ األصكؿ الشرعية 
التي تبعدىا عف االستطراد كاالرتجالية، كما سنبيف ذلؾ 

.  بعكف اهلل

. ة المو  ين ال ين تجاوزوا الحيفريق الغال: ثا يا
كىذا الفريؽ مف الغبلة يضـ مزيجا كخميطا مف       

األلكاف كاالتجاىات المختمفة لمتفسير العممي لمقرآف 
الكريـ، كألكانان مف صكر اإلعجاز المتنكعة، التي تتميز 
بنزعة التمفيؽ كاإلفراط كتجاكز القصد كما أنيا تتعارض 

أف الغمك في كؿ شيء يفسده،  مع طبيعة القرآف، كالشؾ
.  كفيما يمي بياف لبعض ىذه اآلراء كاألفكار، كالرد عمييا

يتمثؿ في ىذا الفريؽ لكف مف الذيف بالغكا في النزعة . أ
العممية، كقصركا اإلعجاز عمى اإلعجاز العممي، ككضعكا 
كؿ جيكدىـ في التركيز عميو، كتكسعكا في صكره ككجكىو 

. محمكد كأقكاؿ غير صحيحةبحماس غير . المعاصرة
كيرل ىذا القسـ مف ىذا الفريؽ أف اإلشارات الككنية في 

القرآف الكريـ، قد قصدت لذاتيا، مع تسميميـ لمكصكؿ إلى 
اليداية عف طريقيا، كانطبلقا مف ذلؾ فقد قاـ أصحاب ىذا 

المكقؼ بتبكيب آيات الككنيات في كتاب اهلل، كتصنيفيا 
لمعمـك الطبيعية عمى اختبلؼ حسب التقسيمات المعركفة 

أنكاعيا، ثـ اندفعكا في حماسيـ ليذا االتجاه، إلى المناداة 
ف القرآف الكريـ يشتمؿ عمى جميع العمـك كالمعارؼ، كالبد أب
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لفيـ اإلشارات الككنية في القرآف مف تفسيرىا في ضكء 
المصطمحات كالمعارؼ العصرية، ثـ زاد حماس البعض 

ائؽ العمـك البحتة كالتطبيقية التي إلى القكؿ أف جميع حؽ
، ىي مكجكدة في  إلنسافااستكشفيا  كاستخمصيا اليـك

مَّا َفرَّْطَ ا ِفي  :القرآف الكريـ، استنادا إلى قكلو تعالى
ْلَ ا: كقكلو تعالى [األنعاـ: ّٖ]ِمن َ ْي ٍ  الِكَتابِ  َ َمْيَك  َوَ زَّ

. [النحؿ: ٖٗ] اْلِكَتاَب ِتْبَياً ا لُّْكلّْ َ ْي ٍ 
كعمى الرغـ مف حماس ىذا القسـ مف ىذا الفريؽ،       

كصدؽ مشاعره إال أف جرأتيـ الزائدة، أدت إلى دراسات 
لى نتائج عكسية، جعمت كثيران مف الناس  غير محمكدة كا 
يحممكف عمييـ، مثؿ طنطاكم جكىرم في بعض نظراتو 

جكاىر القرآف، كتفسير كشؼ األسرار لمحمد : في تفسيره
سكندراني، كالتفسير العصرم لمقرآف لمدكتكر مصطفى اال

محمكد، كالتفسير العممي لآليات الككنية لحنفي أحمد 
نصرم، كال يخفى عمينا كثير مف الذيف اشتطكا في 

المبالغة في ىذا المكف مف التفسير في كثير مف 
كنية في عصرنا ركات الشبكات اإللكتفالمجبلت، كؽ

.  الحاضر
ىذا المنيج في تجاكزاتيـ الغريبة، كلعؿ أصحاب       

كانكا مف األسباب الرئيسة التي أدت إلى تحفظ البعض 
كاحتراسيـ مف الدخكؿ في تفسير اآليات الككنية الكاردة 

في كتاب اهلل تعالى عمى أساس مف معطيات العمـك 
البحتة كتطبيقاتيا، كالحيطة في التعرض إلظيار جكانب 

د القرآف الكريـ عف بعاإاإلعجاز فييا، حرصا عمى 
التعسؼ في تأكيؿ النصكص أك إخضاعو لمنظريات 

. المتقمبة
كظير في دكائر ىذا الفريؽ اتجاه آخر مف الغبلة، . ب

جنحكا إلى االستطراد في تأكيؿ بعض آيات القرآف 
الكريـ عمى غير مقاصدىا التشريعية كاإليمانية، فحاكلكا 

ـ كممميـ إخضاع التفاسير لخدمة مذاىبيـ كاتجاىاتو
كا ؤكنحميـ، إما عف عمد كاضح أك جيؿ فاضح، فجا

بنماذج غريبة عجيبة، قد أفرزت نتاجا مف التفسير لـ 
أساس : مثؿ. يكف مستساغا كال مقبكال لدل العمماء

التأكيؿ لممغربي اإلسماعيمي، كمزاج التسنيـ في تفسير 
القرآف الكريـ إلسماعيؿ بف ىبة اهلل اإلسماعيمي، 

ياف في حقائؽ القرآف لمشيرازم كغير ذلؾ مف كعرائس الب
أمثاؿ ىذه الكتب المممكءة بالتفسيرات اإلشارية 

. (ّْ)فكالتصكرات الباطنية كالتحريؼ لمعاني القرآ
كنرل في ىذا الفريؽ صكرا أخرل مف الغبلة، كقسمان . ج

ف كاف  آخر، كىـ الذيف كتبكا في اإلعجاز العددم، كا 
كاالستدالؿ كتسمسؿ في  لبعض مؤلفاتيـ قكة في النظر

المنطؽ، إال أف البعض اآلخر أفرط كتجاكز الصكاب فيو، 
فكظفكا األعداد كاألرقاـ التي ليا عبلقات ببعض اآليات 

محمد رشاد : مثؿ. القرآنية في تأكيبلت غريبة كآراء شاذة
خميفة في كتابو عميو تسعة عشر، كدالالت جديدة في 

تابو طمكع الشمس مف القرآف الكريـ، كفريد قبطني في ؾ
مغربيا، كالدكتكر عبد اهلل البمتجاجي في كتابو سر الكجكد 

، كعبد الكريـ الخطيب في كتابو أسرار معجزة ُٗكالرقـ 
القرآف، كعاطؼ صميبي في كتابو أسرع الحاسبيف، 
كالدكتكر مأمكف أبك خضر في سمسمة كتبو بدأ العد 

المنظار اليندسي التنازلي، كالدكتكر خالد العبيدم في كتابو 
، كمعظـ الذيف كتبكا في ..لمقرآف الكريـ، كغير ذلؾ

اإلعجاز العددم غير متخصصيف في الشريعة، كأكثر 
الذيف كقعكا في األخطاء منيـ، كجد منيـ مف كاف راغبا 

في الخير كخدمة كتاب اهلل تعالى، كمف كاف مستكر الحاؿ 
بيث غير معمـك التكجو كالقصد، كمف كاف سيء النية خ

كينبغي أف يبلحظ أف . القصد مثؿ محمد رشاد خميفة
معظـ الذيف ألفكا في ىذا الجانب، قد كقعكا في عدد مف 

األخطاء التي تتفاكت في خطكرتيا، لذا ينبغي الحذر عند 
التعامؿ مع ىذه المؤلفات، كالتيقف مف صدؽ النية كصحة 
ع التكجو، ككجكد العمـ الشرعي الكافي الذم يعصـ مف الكقك
في الزلؿ عند مؤلفييا، دكف اغترار بما تحممو مف العناكيف 

. (ْْ)كالمضاميف مف عبارات براقة جذابة
كرغـ التسميـ بكجكد تناسؽ كتكامؿ كتكافؽ رائع       

كتناغـ كانسجاـ معجز بيف األعداد كاألرقاـ كبعض 
اآليات كدالالتيا في القرآف الكريـ، لكنيـ بالغكا في 
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ة، كفي تحميؿ األلفاظ كاألرقاـ أكثر مما التأكيبلت البعيد
تحتمؿ في حساب الجمؿ، الستخراج إشارات كمعاف 
لآليات، كالتكصؿ إلى أقكاؿ غريبة كمعمكمات غيبية 
مستقبمية، كالزعـ أف ىذا إعجاز، كأف ىذا اكتشاؼ 

ألسرار القرآف الكريـ، دكف التزاـ بمنيج عممي صحيح 
 .(ْٓ)تفسيريراعي الضكابط كالقكاعد في ىذا اؿ

كليذا فإف المبالغة في تقديس األرقاـ، كاالعتداد       
بنتائجيا، كأنيا مف أعظـ كجكه اإلعجاز عمى اإلطبلؽ، 
أمر غير جائز، كأف بعض الذيف شغمكا أنفسيـ في ىذا 
المجاؿ بعمميات حسابية معقدة، كرىؽ فكرم، قد أتعبكا 
يمة أنفسيـ سنيف عديدة في بحكث كانت طكيمة الذيؿ قؿ

النيؿ، كصمكا مف خبلليا إلى آراء تفسيرية غير مقبكلة، 
ككذلؾ فإف استخداـ حساب الجمؿ الستخراج معمكمات 
شارات كمعاف غيبية، ىك أمر غير صحيح،  كدالالت كا 

ألف فيو تحميبلن لمنص أكثر مما ينبغي، كلئف جاز 
استعماؿ ىذا الحساب في اآلداب كالشعر كالتاريل، فبل 

خاصة إذا كاف بق في التفسير كاإلعجاز، كيجكز استخداـ
، كالخطأ في  قائما عمى اليكل كالرأم كاالستقبلؿ المذمـك

منيج النظر في القرآف، كالدخكؿ إليو بمقررات فكرية 
سابقة كتصكرات ضالة كأىداؼ كمقاصد غير سميمة يراد 

 .(ْٔ)تحقيقيا
أما الذيف كانت ليـ محاكالت ككتابات جادة في       

العددم، ككانت لمؤلفاتيـ قكة في النظر  اإلعجاز
كاالستدالؿ، فتعتبر جيكدىـ في ىذا الميداف، كجيا مف 
كجكه اإلعجاز العممي بمعناه الكاسع، فقد أبانت جيكدىـ 
بحؽ، عف ىذا التكافؽ كاالنسجاـ، ككشفت النقاب عف 
كثير مف المسائؿ في ىذا المكضكع، كقدمت أدلة قكية 

تعالى محفكظ مف التبديؿ  أخرل عمى أف كبلـ اهلل
كالتغيير عمى مر العصكر، كلذا فإف التحسس أك التحفظ 

مف استعماؿ مصطمح اإلعجاز العممي أك اإلعجاز 
العددم كاستبدالو بمصطمح الدالئؿ العممية أك التكافؽ أك 

التناسب العددم في القرآف الكريـ، كاعتباره في نظر 
سع الناس في البعض ذا منيج أضبط كأسمـ، حتى ال يتك

ف كاف ليذا الرأم اعتباره ككجيتو   -األخطاء فيو، فإنو كا 
إال أف استعماؿ مصطمح  -... مف حيث تحرير األلفاظ

اإلعجاز العممي أك العددم في تقديرم منيج أرجح 
كأمثؿ، كذلؾ لما تقتضيو المستجدات كما يحقؽ مف 
أىداؼ، كما لو مف أثر في الحياة العممية كالدراسات 

خصصة، كالمستقبؿ العممي كفيؿ بتحقيؽ النتائج المت
الصحيحة كتصكيب الصكاب، كتجاكز األخطاء كترجيح 

.  األفكار الراجحة كالبقاء لؤلصمح كما يقاؿ
معتدال في ىذا المجاؿ  لمف الذيف نحكا منح      

ككاف في كتاباتيـ لطائؼ معقكلة مقبكلة، كفييا تكافقات 
كتبو الدكتكر صبلح لبعض األرقاـ دكف مبالغة، ما 

" التناسؽ العددم في البياف القرآني"الخالدم تحت عنكاف 
في كتابو إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني 

، كالدكتكر أحمد نكفؿ في تفسير سكرة ّّٕ-ِّٖمف 
القصص، كالدكتكر عبد الرزاؽ نكفؿ في كتابو اإلعجاز 

ترقيـ في القرآف العددم لمقرآف الكريـ، كمعجزة األرقاـ كاؿ
الكريـ، كبديع الزماف النكرسي في المكتكبات، كرضكاف 
سعيد فقيو، في كتابو الكشكؼ في اإلعجاز القرآني، 

كصدقي البيؾ في كتابو معجزة القرآف العددية، كىك مف 
أجكد مف كتب في ذلؾ، كبساـ جرار رغـ ما لو مف 
التجاكزات إال أف لو بعض المكافقات المقبكلة كبعض 

 .لكبلـ الجيد، كالكماؿ هلل كحدها

. فريق المجيزين أصحاب الموقف الم تيل الو ط: ثالثا
كيرل ىذا الفريؽ بمنيجيتو المتكازنة، أف التكفيؽ       

بيف االكتشافات العممية الحديثة كدالالتيا في القرآف 
الكريـ، كأف التفسير العممي لمقرآف الكريـ ككؿ كجكه 

، التشريعي، كالنفسي كالتاريخي  اإلعجاز الشائعة اليـك
ثراء ...كالتربكم ، تعتبر فتحا جديدا لمفكر اإلسبلمي، كا 

عجازا متجددا لرسالة القرآف الخالدة كسطكعا  لممعرفة، كا 
لبيناتو، كبابا مف أبكاب الدعكة إلى اهلل، كمدخبل ليداية 
الناس كتقكية إليمانيـ، إذا اتبعت فيو الخطكات المتزنة 

العمـ مف ىذا الفف، كابتعد فيو عف التكمؼ الثابتة ألىؿ 
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كالتزمت فيو الشركط كالضكابط التي تسد الباب أماـ 
.  األدعياء كالمتسرعيف

كيرل ىذا الفريؽ أف المنع كالتضييؽ لمجاؿ البحث في 
، يؤدم إلى التفريط في كثير  كجكه اإلعجاز الشائعة اليـك

سة، كما مف اآليات كعدـ إعطائيا حقيا مف التدبر كالدرا
يؤدم إلى منع الدعاة مف حمؿ سبلح، ىك مف أمضى 
األسمحة في العصر الراىف، ىذا السبلح الذم يترتب 

عميو كثير مف الثمار كاآلثار مثؿ ترقية اإليماف المعرفي 
كالعممي عند الناس، لطبيعة الحياة العممية التي 

قامة الحجة عمى المعانديف الذيف  ، كا  يعيشكنيا اليـك
ثبات ربانية القرآف الكريـ اغتركا ب ما لدييـ مف العمـ، كا 

. كصدؽ نبكة سيد المرسميف
كمف أمثمة ىذا الفريؽ، الشيل محمد رشيد رضا       

في تفسير المنار، كالشيل الطاىر بف عاشكر في تفسير 
التحرير كالتنكير، كسيد قطب في الظبلؿ حيث يشير 

يره لبعض إلى كثير مف الحقائؽ القاطعة المذىمة في تفس
اآليات الككنية، ككذلؾ الدكتكر زغمكؿ النجار رافع لكاء 

( مف آيات اإلعجاز العممي)ىذا االتجاه في سمسمة كتبو 
التي تقع في سبعة أجزاء، األرض في القرآف، الجباؿ في 

، ..القرآف، النبات في القرآف، السماء في القرآف، كىكذا
ؿ تثبيت ككذلؾ الشيل عبد المجيد الزنداني في رسائ

اإليماف، كفي سمسمة كتبو تكحيد الخالؽ، كما صدر لو 
عف ىيئة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة في مكة 

المكرمة، كيعتبر الشيل الزنداني في ىذا الباب أكثر دقة 
مف غيره، ككبلمو جيد مضمكف منصؼ، ألنو ينطمؽ بو 

مف مجامع عممية يؤمف منيا الخطأ كالخمؿ، ككذلؾ 
فضؿ عباس في كتابو إعجاز القرآف الكريـ، الدكتكر 

كالدكتكر صبلح الخالدم في كتابو إعجاز القرآف البياني 
كدالئؿ مصدره الرباني، كالدكتكر عبد العميـ عبد الرحمف 
خضر في كتابو ىندسة النظاـ الككني في القرآف الكريـ، 

الظكاىر الجغرافية بيف العمـ كاإليماف، كمعظـ )ككتابو 
المتخصصة المعاصرة قد أنصفت ىذا التفاسير 

 .المكضكع كانتصرت لو

. من أيلة الم تيلين وحججيم
حصر اإلعجاز في اإلعجاز البياني كتقيده بالتحدم  -ُ

.  فيو نكع مف التضييؽ ألمر فيو متسع
 كىذه الحجة سنرجئ الحديث عنيا اآلف، لنبسط       

.  القكؿ فييا حيف نتناكؿ القضية الثانية بعد قميؿ

اإلعجاز فيو معنى التحدم بالمعنى الكاسع لمفيـك  -ِ
يرل ىذا الفريؽ أف ككف القرآف الكريـ . التحدم كاإلعجاز

تحدل العرب باإلعجاز البياني فقط دكف غيره، ليس 
معنى ذلؾ أنو ال يكجد إعجاز عممي ثافو أك أم إعجاز 
ف لـ يستعمؿ مصطمح اإلعجاز  مف نكع آخر، فالقرآف كا 

ق ال يمنع مف استعمالو طالما أنو في دائرة العممي فإف
كاألمر يقتضيو باعتبار ، لة تتسع لوأالمباحات، كالمس

. مراميو كفحكل آيات القرآف كداللة معانييا
كاألمر ال يتعارض مع القرآف الكريـ، بؿ يتناغـ معو       

كيكشؼ عف معجزاتو المخبكءة، لتظير في كؿ عصر 
يركزكف عمى استعماؿ  -مثبل –كحيف، فأكثر الباحثيف 

مع أف القرآف لـ يستخدـ ىذا المصطمح، ( مقاصد الشريعة)
.  كمع ذلؾ لـ يقؿ أحد أنو ال يجكز استخدامو

ككما ال يخفى عمى أحد، ما لمعرفة قكاعد المغة       
كأصكليا، المتمثمة في األلفاظ كفيـ دالالتيا كمعانييا، مف 

كماليا مف أثر  أثر عمى تذكؽ ببلغة القرآف كفصاحتو،
في الكشؼ عف إعجاز آيات القرآف الكريـ كفيـ حكميا 
كأحكاميا كبيانيا كأسرارىا ككذلؾ فإنو ال يخفى عمى أحد 
ما لمتقدـ العممي كاالكتشافات الحديثة مف أثر بالغ في 

الكشؼ عف اإلشارات الككنية في القرآف الكريـ كما تنطكم 
مف فيميا كاستقرار  عميو مف إعجاز، كتفسيرىا تفسيرا يزيد

إف . معانييا، كيظير مف كجكه إعجازىا المتنكعة
االكتشافات العممية الحديثة، إذا كاف رائدىا عمماء يتقكف 
اهلل كيربطكنيا بالمقاصد كالغايات الربانية، تعتبر بشرل 

كرحمة مف اهلل، تبيف عما في آيات القرآف مف خير 
تمطر بعكف كتستخرج مف جنانيا ثمرات عممية شتى، كتس

اهلل كتكفيقو ما تحممو ىذه اآليات مف مزف المعرفة، لتنبت 
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مف مائيا لمحياة البشرية كالحضارة اإلنسانية مف كؿ زكج 
. بييج

كأصحاب ىذا المكقؼ ال يعتبركف كجكه اإلعجاز       
، بمعنى أف يأتي  العممي في القرآف الكريـ، إعجاز تحدو

خترعات، الناس بمثميا مف حيث ىي مكتشفات ـك
فالمكتشفات كالمخترعات ليست خارقة لمعادة، كلكنيا 
أمكر كسبية ليا قكانينيا كسننيا العامة المحايدة، كمف 

كلكف كجو التحدم . تعمميا كتفرغ ليا حقؽ نتائجيا
كاإلعجاز العممي في ما أشارت إليو اآليات القرآنية 

:  يكمف في أبعاد كثيرة مف أىميا
م الحديث عنيا كعف حقائقيا سبؽ القرآف الكريـ ؼ -أ

.  كقكانينيا، كاإلشارة العممية إلييا قبؿ أف يعرفيا أحد
تكافؽ الحقائؽ القرآنية مع الحقائؽ الككنية، كمكافقو  -ب

معقكليا في مختمؼ  صحيح منقكليا لصحيح
.  التخصصات كالتطبيقات، كاالكتشافات الحديثة

حكاميا كحكميا، ك -ج السنف مف حيث كماليا كجماليا كا 
الربانية التي تحكميا، كمف حيث كشؼ الغيب عنيا، 
فيي معجزة باعتبار الحاؿ التي يتعذر بو عمى البشر 

كانظر إلى . كما تتميز بو مف تفرد معجز. اإلتياف بمثميا
جانب اإلعجاز العممي، الذم فيو معنى التحدم 

 َتَباَركَ ﴿: كالعجز، كـ ىك كاضح ىذا في قكلو تعالى
 الَِّ ي﴾ ِٔيِ  اْلُمْمُك َوُ َو َ َمى ُكلّْ َ ْيٍ  َقِييٌر ﴿الَِّ ي ِبيَ 

َأيُُّكْم َأْحَ ُن َ َماًل َوُ َو  ِلَيْبُمَوُكمْ َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة 
َخَمَق َ ْبَع َ َماَواٍت ِطَباًقا مَّا  الَِّ ي﴾ ٕاْلَ ِزيُز اْلَغُفوُر ﴿

َفاْرِجِع اْلَبَصَر َ ْل َتَرى ِفي َخْمِق الرَّْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت  َتَرى
َي َ ِمْب ِإَلْيَك  َكرََّتْينِ اْرِجِع اْلَبَصَر  ثُمَّ ﴾ ٖ﴿ ُفُطورٍ ِمن 

أم مذعف، [ لؾالـ: ْ –ُ]اْلَبَصُر َخاِ ً  َوُ َو َحِ يرٌ 
كغير  ...طائع، عاجز، منقاد، ذليؿ، خاضع، مستسمـ

ذلؾ مف األلفاظ التي تحمؿ معنى التحدم كاإلعجاز 
، كتكصمنا إلى نتيجة كاحدة، سكاء عند مف قاؿ كالعجز

باإلعجاز العممي في القرآف الكريـ أك نفى ىذه التسمية، 

كاعتبر مكضكعيا كما اشتمؿ عميو القرآف مف حقائؽ 
. عممية كككنية نكعا مف الدالالت العممية

كفي تقديرم أننا لك اتفقنا عمى معنى التحدم       
: م كاإلعجاز، كالذم يعنيبالمفيـك الكاسع لمعنى التحد

تعذر البشر فصحاء كعمماء كعامة، اإلتياف بمثؿ القرآف 
في أسمكبو البياني أك أخباره الغيبية أك أم مف كجكه 

فإف ىذا المعنى يتسع لمجميع، كعمى . إعجازه األخرل
ىذا فإنو ليس ببلـز أف يرتبط تعريؼ أم كجو مف كجكه 

د عمى ارتباط اإلعجاز بمفيـك التحدم، بقدر ما تؤؾ
التعريؼ بعجز البشر كضعفيـ كتعذرىـ عف اإلتياف بأم 

كجو مف جكه اإلعجاز كصكره التي جاءت في القرآف 
.  الكريـ
ف القرآف تحدل العرب أف نقكؿ أكعمى ىذا نستطيع       

خاصة، بالبياف ألنيـ كانكا عمى مستكل التحدم ككاف 
يعجز الناس البياف لغتيـ، كالقرآف اليـك في عصر العمـ 

جميعا بالمغة التي يفيمكنيا كالزكايا كالمكضكعات التي 
تيميـ، كبخاصة الذيف فرحكا كاغتركا بما عندىـ مف العمـ، 

كبيذا يككف مخزكف اإلعجاز البياني كمخزكف اإلعجاز 
العممي، طريقيف متكازييف في إثبات الحجة البالغة القاىرة 

.  لمقرآف الكريـ

تنتيي بانتياء عصرىا،  معجزة كؿ نبي كانت -ّ
كمعجزة القرآف الكريـ معجزة خالدة متجددة، كالتحدم بيا 

 .(ْٕ)قائـ بيا عمى مدل الزماف
كلقد ناؿ القرآف الكريـ شرؼ ىذا الخمكد بما اشتمؿ       

عميو مف براىيف كصكر اإلعجاز ككجكىو التي ال تنتيي 
كال تخمؽ عمى كثرة الرد، فمعجزة القرآف الكريـ قضية 

أبدية خالدة، كليست تاريخية مؤقتة، كالقرآف معجزة أبدية 
بكؿ ما يحتكيو مف صكر اإلعجاز، كما اإلعجاز 

العممي إال مف صكر إعجازه الكثيرة كأف التحدم لئلتياف 
بمثؿ القرآف كما اشتمؿ عميو مف صكر اإلعجاز، ما 

إلى أف تقـك الساعة، ىذا  يزاؿ قائما منذ زمف الرسكؿ 
التحدم كاإلعجاز بالمعنى الكاسع الذم بيناه إذا فيمنا 

.  سابقا، كاهلل أعمـ
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ف اإلشارات العممية كالككنية في القرآف الكريـ قد        كا 
تـ سردىا في القرآف الكريـ بصكرة مجممة مراعاة 

لمقتضى الحاؿ، كىذا بحؽ مف أعظـ صكر اإلعجاز 
العممي في القرآف الكريـ، كذلؾ ألف كؿ إشارة عممية 

ردت فيو قد صيغت صياغة فييا مف إعجاز اإليجاز ك
 كاإلحكاـ في الداللة كالشمكؿ كالمعاني، مما يمكف لمناس
دراكيـ، كتتابع  عمى اختبلؼ ثقافاتيـ كتبايف مستكياتيـ كا 
أجياليـ كأزمنتيـ، أف يدرككا ليا مف المعاني ما يتناسب 
كىذه الخمفيات كميا، بحيث تبقى المعاني المستخمصة 

آليات، يكمؿ بعضيا بعضا، في تناسؽ عجيب مف ا
كتكامؿ ال يعرؼ التضاد، كىذا مف أركع صكر اإلعجاز 

فاإلجماؿ في تمؾ اإلشارات، . في كتاب اهلل عز كجؿ
مع كضكح الحقيقة العممية لؤلجياؿ المتبلحقة، كؿ عمى 
قدر نصيبو كحظو مف المعرفة بالككف كعمكمو، ىك بحؽ 

ىـ، كصكرة مف صكر شيء فكؽ طاقة البشر كقدرات
اإلعجاز لـ تتحقؽ كال يمكف أف تتحقؽ لغير كبلـ اهلل 
جؿ جبللو، كمف ىنا كاف فيـ الناس لئلشارات العممية 
الكاردة في القرآف الكريـ عمى ضكء ما يتجمع لدييـ مف 
معارؼ، فيما يزداد اتساعا كعمقا جيبل بعد جيؿ، كىذا 

" تنتيي عجائبو ال"في حد ذاتو شيادة لمقرآف الكريـ بأنو 
كال يبمى عمى كثرة الرد، كما كصفو عميو الصبلة 

. كالسبلـ
كانظر ما أكضح ىذا المعنى لمفيـك اإلعجاز       

التي أشار "! عجائب"كالعجز بمعناه الكاسع، في كممة 
إلييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، إذا ما تأممنا في 

 .(ْٖ)الكريـفقو الكممة كدالالتيا المغكية في القرآف 
كفضؿ اهلل كاسع يؤتيو مف يشاء، كيفتح لمناس مف ىذا 

الفيـ كىذا اإلعجاز كمف طاقات نكره كخزائنو، ما 
يتناسب كمستكياتيـ كأزمنتيـ كحاجاتيـ، كانظر إلى ىذا 

َوَ  ُيِحيُطوَن : المعنى ما أكضحو أيضا في قكلو تعالى
. [البقرة: ِٓٓ] مّْْن ِ ْمِمِه ِإ َّ ِبَما َ ا  ِبَ ْي ٍ 

ا ختالف في ا ت مال مصطمح : ال  ية الثا ية
اإل جاز ال ممي في ال رآن الكريم 

لقد كقع الخبلؼ حكؿ جكاز استعماؿ مصطمح       
اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ، فمكقؼ الذيف 

اعترضكا عمى استخداـ ىذا المصطمح يقـك عمى الحجج 
:  التالية

ال ينطبؽ عميو أركاف  أف مفيـك اإلعجاز العممي .1
 عنى ـح عميو ؿػؼ الذم اصطؿػالمعجزة حسب التعرم

.  المعجزة التي ذكرناه
تخصيصيـ لئلعجاز باإلعجاز البياني، كاعتبارىـ  .2

الكجكه األخرل نكعان مف الدالالت عمى إعجاز القرآف 
الكريـ، فاإلعجاز في نظرىـ أصمو كمكضكعو مقركف 

جزكا عف ذلؾ، كلـ بالتحدم، كالقرآف تحدل العرب فع
يتحدَّذىـ بالعمـ أك بأم كجو مف كجكه اإلعجاز األخرل 

التي شاعت في ىذا العصر، كالتحدم العممي لـ يرد لو 
 ، ذكر في كتاب اهلل بالمعنى المعاصر كالشائع اليـك
.  كليذا رفضكا ىذا المصطمح، كلـ يعترفكا باستعمالو

لقرآف كيرل أصحاب ىذا المكقؼ أف اإلعجاز في ا      
الكريـ جاء كليد نسب القرآف الكريـ إلى اهلل تعالى، كليس 

إلى تحميؿ اآليات كتعميميا، فإعجاز القرآف في نظرىـ 
كمي كليس جزئيان، كالقرآف معجزان عمى الحقيقة ال عمى 

التعميؿ، كالمعادلة عندىـ أف القرآف معجز فيك كبلـ اهلل، 
قرآف في نظرىـ كاؿ ،(ْٗ)كليس القرآف معجز ألنو كبلـ اهلل

ال يحتاج إلى تأكيد، كلكنو مؤكد لغيره، فبل يجكز في 
نظرىـ أف نؤكد عمى صحة عبارة أك لفظة قرآنية بقكؿ 
شاعر أك بكبلـ عالـ، فما داـ القرآف مف عند اهلل، فيك 

حجة عمى كؿ شيء كفكؽ كؿ شيء، ىكذا فيمكا 
. القضية مف زاكية كاحدة اتفؽ عمييا الجميع

. يلة والحججم اق ة األ
نظرا ألف كثيرا مف ىذه اآلراء كاألدلة قد تطرقنا       

إلييا في ثنايا حديثنا فيما سبؽ مف مكضكعو كمسائؿ، 
فسكؼ نقتصر عمى مناقشة الحجتيف الرئيستيف كاإلجابة 

:  عنيما فيما يمي

:  الحجة األولى
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التي ال تميؿ إلى استخداـ مصطمح اإلعجاز العممي       
ينطبؽ عميو تعريؼ المعجزة كاإلعجاز مف حيث ألنو ال 

.  المغة، كاألركاف التي يقـك عمييا تعريؼ المعجزة
فنقكؿ كباهلل التكفيؽ، أف ما اصطمح عميو مف       

تعريؼ لمعنى المعجزة كليد التطكر الكبلمي لمفيـك 
فيك مصطمح جديد  -المعجزة كاإلعجاز كما ذكرت 

الستعماؿ في خير عمى الفكر اإلسبلمي، كقد درج ا
القركف عمى استخداـ مصطمح اآليات لمداللة عمى 

لو كأكده القرآف المعجزات، كىك المصطمح الذم أصَّذ 
 آَياتٍ آَتْيَ ا ُموَ ى ِتْ َع  َوَلَ يْ : الكريـ، قاؿ تعالى

كذلؾ استخدمت السنة المطيرة [ اإلسراء: َُُ]َبيَّْ اتٍ 
ما مف األنبياء ": المفظ نفسو، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

نبي إال أعطي مف اآليات ما مثمو آمف عميو البشر، 
نما كاف الذم أكتيتو كحيا أكحاه اهلل إلٌي، كأرجك أف  كا 

فالتزاـ منيج القرآف  .(َٓ)"أككف أكثرىـ تابعا يـك القيامة
كالسنة في تأصيؿ المفاىيـ كالمصطمحات أكلى في 

لحات النظر، مع األخذ بعيف االعتبار أىمية المصط
الجديدة كانسجاميا مع مفاىيمنا، كعدـ التضييؽ بيا 

. عمى تصكراتنا
كالمعجزة حسب التعريؼ الذم ذكرناه ليا ثبلثة       
:  أركاف
تحدم الناس : الثا ي. حدث خارؽ لمعادة: األول

عجز الناس : الثالث. المعاصريف بيذا األمر الخارؽ
.  المعاصريف عف المعارضة

طمح المعجزة عمى معجزات األنبياء كلك طبقنا مص      
لكجدنا كثيرا مف المعجزات ال تندرج تحت ذلؾ 

المصطمح بأركانو الثبلثة، كلك أخذنا سيدنا مكسى عميو 
السبلـ كمثاؿ عمى ذلؾ، فنجد أف ىذا المصطمح بأركانو 
الثبلثة ينطبؽ فقط عمى معجزتيف مف المعجزات التسع 

ل بيما مكسى كىما العصا كاليد، فيما المتاف تحد
فرعكف، كىما المتاف عجز الناس عف معارضتيما، قاؿ 

ِ َي َ َصاَي  َقالَ  *ِتْمَك ِبَيِميِ َك َيا ُموَ ى  َوَما: تعالى
َوَأُ شُّ ِبَيا َ َمى َغَ ِمي َوِلَي ِفيَيا َمآِرُب  َ َمْيَياَأَتَوكَُّ  

ِ َي َحيٌَّة َفِ َ ا  َفَ ْلَ اَ ا *َأْلِ َيا َيا ُموَ ى َقالَ  *ُأْخَرى
* اأْلُوَلى ِ يَرَتَياُخْ َ ا َوَ  َتَخْف َ ُ ِ يُيَ ا  َقالَ  *َتْ َ ى
َجَ اِحَك َتْخُرْج َبْيَ ا  ِمْن َغْيِر ُ وٍ   ِإَلىَيَيَك  َواْ ُممْ 

ِإَلى ِفْرَ ْوَن  اْ َ بْ  *ِمْن آَياِتَ ا اْلُكْبَرى ِلُ ِرَيكَ  *آَيًة ُأْخَرى
. [طو: ِْ-ُٕ]ِإ َُّه َطَغى
  ، أما المعجزات السبع المكممة لممعجزتيف السابقتيف      

التي أجراىا اهلل تعالى عمى يدم مكسى عميو السبلـ ك
الدـ، كالضفادع، : كالتي أشارت إلييا آية اإلسراء، فيي

كالقمؿ، كالجراد، كالجدب، كنقص الثمرات، كالطكفاف، 
َلْيِيُم عَ  َفَ ْرَ ْمَ ا :فمـ يقصد بيا التحدم، قاؿ تعالى

اَلٍت  َواْلَجَرايَ الطُّوَفاَن  َفاِيَع َواليََّم آَياٍت مَُّفصَّ َواْلُ مََّل َوال َّ
ىذا مع  [األعراؼ: ُّّ]َوَكاُ وْا َقْوًما مُّْجِرِمينَ  َفاْ َتْكَبُرواْ 

العمـ بأف اهلل تعالى أجرل عمى يدم مكسى عميو السبلـ 
جزة معجزات شؽ البحر إلىبلؾ فرعكف كجنكده، كمع

إىبلؾ عدد مف رجاؿ بني إسرائيؿ ثـ إحياؤىـ، كمعجزة 
رفع الطكر فكؽ بني إسرائيؿ، كمعجزة ضرب العصا في 

األرض لتفجير اثنتي عشرة عينا مف أجؿ أف تشرب 
أسباط بني إسرائيؿ، كدعكتيـ إلى أخذ الميثاؽ بقكة، كقد 
كردت آيات متعددة عف تمؾ الكقائع في القرآف الكريـ، 

ح أف اهلل أجرل ىذه المعجزات عمى يدم كمف الكاض
زيادة يقيف بني إسرائيؿ بنبكة : مكسى لحكـ متعددة منيا

جزاؿ ، مكسى  كحضيـ عمى تنفيذ تعميمات التكراة، كا 
.  الل..النعـ عمييـ مف أجؿ تعميؽ إيمانيـ باهلل تعالى

كلك طبقنا مصطمح المعجزة عمى ما أجراه اهلل       
لكجدناه ينطبؽ عمى  محمد  تعالى عمى يدم رسكلنا

معجزة كاحدة مف معجزاتو صمى اهلل عميو كسمـ، كىي 
ن :معجزة القرآف الكريـ حيث قاؿ تعالى ُك ُتْم ِفي  َواِ 

ْلَ اَرْيٍب مّْمَّا  ْثِمهِ  َ زَّ : ِّ]َ َمى َ ْبِيَ ا َفْ ُتوْا ِبُ وَرٍة مّْن مّْ
.  [البقرة

يرة مف مثؿ األخرل الكث أما معجزات الرسكؿ       
اإلسراء كالمعراج كانشقاؽ القمر، كنبع الماء مف بيف 

يديو، كتكثير الطعاـ القميؿ، كتكميمو الشجر 
الل، فبل ينطبؽ عمييا مصطمح المعجزة، ألنيا ..كالحجر
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نما كانت لحكـ متعددة  لـ يقصد بيا تحدم المدعكيف، كا 
كتثبيت المؤمنيف كزيادة ، أبرزىا التسرية عف الرسكؿ 

  .مانيـ بدعكة اإلسبلـ كزيادة يقينيـ بنبكة محمد إم
تخصيصيـ لئلعجاز باإلعجاز : الحجة الثا ية      

البياني، كحصرىـ إياه في كجو كاحد، ألنو كحده الذم 
:  كقع بو التحدم

فيمكننا في مناقشة ىذه الحجة أف نقؼ مع اآليتيف       
ن: التاليتيف، قكلو عز كجؿ ْلَ اْيٍب مّْمَّا ُك ُتْم ِفي رَ  َواِ   َ زَّ

ْثِمِه َواْيُ وْا  مّْن  ُ َيَيا ُكمَ َمى َ ْبِيَ ا َفْ ُتوْا ِبُ وَرٍة مّْن مّْ
، فإف المثمية [البقرة: ِّ]ُيوِن الّمِه ِإْن ُكْ ُتْم َصاِيِقينَ 

المطمكبة، كالتحدم بيا في كؿ شيء، كيطمب الدليؿ مف 
لـ المخصص، أم فيي عامة، في الببلغة كفي الع

كالمعرفة كفي اإلخبار كالقصص كفي كشؼ النفسيات 
كبياف حقائؽ القمكب كفي دقة التشريع كحؿ المشكبلت 

َفْ ُتوْا كىذه اآلية . الل..كفي تفسير التاريل كحركة الككف
ْثِمهِ  رغـ أنيا تفيد التحدم بالكؿ، إال أنيا  ِبُ وَرٍة مّْن مّْ

بمة الجمع مقا: تفيد التحدم بالجزء، بناء عمى قكليـ
بالجمع تقتضي القسمة آحادان، فيذا القرآف كمو معجز، 
يعني كؿ سكرة فيو معجزة، ككؿ سكرة فييا نسبة مف 

التحدم كاإلعجاز، ألف التحدم الكمي في الحقيقة جامع 
. لمتحدم الجزئي

ْثِمِه  َفْ ُتواْ ُقْل : كقكلو عز كجؿ       ِبَ ْ ِر ُ َوٍر مّْ
ُيوِن الّمِه ِإن ُك ُتْم  مّْنَمِن اْ َتَطْ ُتم  ُمْفَتَرَياٍت َواْيُ واْ 

فالتحدم كقع بالنظـ كمحتكل النظـ  [ىكد: ُّ]َصاِيِقينَ 
أما . كالمثمية ىي مثمية النظـ، كاالفتراء في محتكل النظـ

اآليات فكاف التحدم غير منفصؿ، فمما أف  في باقي
ؿ محتكل  ًِ كاف التنزؿ كالمسايرة الكاردة في اآلية يىفٍص

كمما . النظـ، كاف التحدم في غيرىا محتكيان عمى ذلؾ
العممية، فيي  اتجاء بو القرآف الكريـ كاحتكاه، الكشكؼ

. متضمنة لمعنى اإلعجاز كالتحدم
إف المراحؿ الثبلث : كيقكؿ الشيل فضؿ عباس      

األكلى مختمفة مف حيث األسمكب عف المرحمة الرابعة 
ليكـ بياف ذلؾ :  كا 

. "فميأتكا بحديث مثمو: "لالمرحمة األكؿ
. "قؿ فأتكا بعشر سكر مثمو: " المرحمة الثانية
. "فأتكا بسكرة مثمو: " المرحمة الثالثة

َفْ ُتوْا ِبُ وَرٍة أما المرحمة الرابعة فجاء األسمكب      
ْثِمهِ  .  لـ تذكر إال في المرحمة الرابعة( مف)فكممة  مّْن مّْ
حؿ الثبلث المخاطب بو فإذا كاف التحدم في المرا      
كالعرب كاف البياف بضاعتيـ كالببلغة  -العرب
، فإف المرحمة الرابعة (مف)خالية مف كممة  -سجيتيـ

المخاطب بيا الناس جميعان عربيـ كعجميـ، جاءت 
.  مشتممة عمى ىذا الحرؼ الداؿ عمى التبعيض

كبعد ىذه الدراسة نقرر أف كجكه : ثـ يقكؿ      
. (ُٓ)اإلعجاز متعددة

كالناظر في دراسة األستاذ نعيـ الحمصي يصؿ       
إلى نتيجة تكاد تككف إجماعا بيف العمماء عمى عدـ 

حصر اإلعجاز في اإلعجاز البياني، كىذا مف أكضح 
.  (ِٓ)الدالالت عمى عمـك اإلعجاز

إف تقيد اإلعجاز بالتحدم شرط : كخبلصة القكؿ      
ف خطاب القرآف مع جز ليس ليس عمى إطبلقو، كا 

بالبياف كحده، كلكنو معجز بآياتو كبيانو كبيناتو كبراىينو 
كبصائره كسمطانو، كلساف حالو كلساف مقالو، كبكؿ 

ف جاز لنا أف نقكؿ. كجكىو كصكره المتنكعة إف : كا 
اإلعجاز البياني في القرآف إعجاز مقاؿ، فإف اإلعجاز 
ف لـ يتعرض  العممي في القرآف إعجاز حاؿ، كالقرآف كا 

عجاز العممي بمساف المقاؿ، لكف ىذا اإلعجاز في لئل
ببلغتو، كمتمددا كمنتشرا في آيات القرآف الكريـ 

ألف مف حكمة اهلل تعالى  ،(ّٓ)كمضامينو بمساف الحاؿ
كببلغة كتابو، أف يأتي خطابو مناسبان لما برع بو قـك 

( مراعاة المقاؿ لمقتضى الحاؿ)كؿ نبي في كؿ زماف، 
غة في تعريفيا، كىذا في حد ذاتو كما يقكؿ أىؿ الببل

كبناء عمى فيـ قكؿ عمي بف أبي طالب ( إعجاز إيجاز)
حدثكا الناس بما يعرفكف أتحبكف أف : "رضي اهلل عنو

، أرأيت كيؼ أف كثيرا مف الناس (ْٓ)"يكذب اهلل كرسكلو
لـ يصدقكا بحادثة اإلسراء كالمعراج كاعتبركىا زعما مف 
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عقكليـ كنطاؽ مداركيـ رسكؿ اهلل، ألنيا كانت فكؽ 
كانظر ما أكضح ىذا المعنى في أسمكب . كتصكراتيـ

: في قكلو عز كجؿ -عمى سبيؿ المثاؿ-القرآف الكريـ 
َوِ َي َتُمرُّ َمرَّ ال ََّحاِب  َجاِمَيةً اْلِجَباَل َتْحَ ُبَيا  َوَتَرى

فقد مس  [النمؿ: ٖٖ]َ ْي ٍ ُصْ َع المَِّه الَِّ ي َأْتَ َن ُكلَّ 
آف الكريـ مسألة حركة األرض كدكرانيا مسا خفيفا القر

فكيؼ لك أفصح القرآف . لطيفان كأشار إلييا إشارة خفية
عف تمؾ الحركة ألناس ال يستكعبكف كال يفقيكف الحديث 

كليذا اختمؼ عمماء التفسير مف ! في مثؿ ىذه األمكر؟
الرعيؿ األكؿ في فيـ ىذه اآلية، فظف كثير منيـ أنيا 

شيد مف صكر يـك القيامة، كلـ يتفطف إلى تتحدث عف ـ
فيـ ىذه اآلية فيما عمميا صحيحا إال اإلماـ 

.  في زمانو، فيما أعمـ ،(ٓٓ)الزمخشرم
كبعد ىذا التكضيح، نرجك اهلل عز كجؿ أف نككف       

قد كفقنا في إزالة كتسكية كثير مف الشككؾ التي تحـك 
عمى  حكؿ استخداـ مصطمح اإلعجاز العممي، كاإلجابة

التحفظات التي تقيد اإلعجاز بالتحدم كتحصره في 
. البياف
كالكاقع أف العالـ كمو أذعف كاستسمـ أماـ بياف       

عجازه الببلغي عمى مدل خمسة  القرآف كىيبتو كنظمو كا 
عشر قرنا، حتى أصبح اإلعجاز البياني أمرا مسمما، 

كأف العالـ بأسره ال يستطيع أف يأتي بمثمو، كأف 
كالت التي جرت في عصرنا لمحاكاة القرآف المحا

كالشؾ أف  (ٔٓ).محاكالت سقيمة أثبتت فشميا كتيافتيا
جماؿ القرآف البياني ال ينتيي، كأف استكشافو يستمر 

.  بجمالو، كيخمد بخمكد القرآف الكريـ
ذا كاف العرب في عيد الرسالة قد عجزكا عف        كا 

حتيـ كببلغتيـ اإلتياف بمثؿ القرآف الكريـ، مع أف فصا
قد بمغت مداىا، فمف باب أكلى أف مف بعدىـ مف سائر 

. األعصار أعجز منيـ
إذا فالتحدم في الكؿ عمى جية كاحدة، كال حاجة       

إلى التفريؽ في اإلعجاز كالتحدم، بأف اإلعجاز قائـ في 
.  كؿ زماف، أما التحدم فمخصكص بأىؿ العصر األكؿ

 ا ػق جيكدفػق إليػف نكجفاألكلى كالذم ينبغي أ      
كأنظارنا مع تمكننا مف الكقكؼ عمى كجكه الببلغة كالبياف 

أف نتحدث بمغة عصرنا كنعرؼ مشارب  -لمقرآف الكريـ
 َوَما: الناس كأساليب إقناعيـ امتثاال لقكلو عز كجؿ

لّمُه َقْوِمِه ِلُيَبيَّْن َلُيْم َفُيِ لُّ ا ِبِمَ انِ َأْرَ ْمَ ا ِمن رَُّ وٍل ِإ َّ 
: ْ]َوُ َو اْلَ ِزيُز اْلَحِكيمُ  َيَ ا َمن َيَ ا  َوَيْيِيي َمن 

كأف نبرىف لمعالـ أف القرآف الكريـ كبلـ اهلل كأف  [إبراىيـ
مف عند اهلل، بالمغة التي يفيميا، كمف  محمدا رسكؿ 

سيككف بعكف اهلل لئلعجاز ( اإلعجاز المتجدد)خبلؿ 
م بناء أفكارنا كتنمية العممي دكر طبلئعي في دعكتنا، كؼ

مجتمعاتنا كتقدـ حضارتنا، فعمماؤنا كباحثكنا المؤمنكف 
مطالبكف اليـك أكثر مف أم كقت مضى، أف يككنكا عمى 
مستكل عصرىـ التقني، كالمعمكماتي، كعمى مستكل فيـ 

الستثمار ىذا اإلعجاز كتجديده، كمعرفة . دينيـ كقرآنيـ
اهلل كسننو كآياتو الكيفية التي يمكنيـ بيا تكظيؼ نعـ 

بالشكؿ العممي المتكامؿ كالفيـ الصحيح، كالنظرة الكمية 
. الشمكلية، ليظؿ العمـ كتقنياتو في خدمة القرآف العظيـ

القواعد والضوابط الشرعية  :المطلب الثالث

للتعامل مع الحقائق العلمية في القرآن والسنة 

 .وكشوفاتها الحديثة
ىذه القكاعد يحسف بنا كنحف نتحدث عف       

كالضكابط التي تحدد مسار التعامؿ مع الحقائؽ العممية 
في القرآف كالسنة ككشكفاتيا الحديثة، كتعيف عمى معرفة 

العبلقة الصحيحة في بحثيا كدراستيا، أف نتناكؿ في 
حديثنا ىذا ثبلثة أمكر، باعتبارىا في أصميا ذات 

مكضكع كاحد، كذلؾ ليسيؿ عمينا دراسة ىذا المطمب 
. اإللماـ بمسائمة قدر المستطاعك

األصكؿ العامة لمتفسير المتفؽ عمييا :  األمر األول
.  عند العمماء المسمميف

قكاعد التكفيؽ بيف النص كاالكتشافات :  األمر الثا ي
.  العممية الحديثة
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ضكابط استخراج كجو اإلعجاز العممي :  األمر الثالث
.  مف النص القرآني كالنبكم

سف بنا في بداية حديثنا في ىذا المطمب كما يح      
أف نكضح المراد بالقكاعد كالضكابط، ثـ نعرؼ بالحقيقة 
العممية، ثـ نفرؽ بيف الفرض كالنظرية، ثـ نشير إلى 

أىمية القكاعد كالضكابط الشرعية في التكفيؽ بيف النص 
:  كاالكتشافات العممية الحديثة، كذلؾ عمى النحك التالي

نص كمي مكجز جامع لفركع في : ل وا يالمراي با      
. (ٕٓ)مكضكعات شتى

كالفرؽ بيف القاعدة كالضابط، أف القاعدة تجمع       
فركعا مف أبكاب شتى، كالضابط يجمعيا في باب كاحد، 

كلكف الذم نقصده بيذه . فالقاعدة أعـ مف الضابط
أنيا بمثابة صياغات عامة : القكاعد في ىذه الدراسة

ت شرعية متفؽ عمييا تجمع أفكارا كعمكميات كمسمما
شتى في مكضكعات اإلعجاز كالتفسير العممي لمقرآف 

.  (ٖٓ)الكريـ كالسنة المطيرة
أصكؿ كمية تضبط فركعا تدكر : المراي بال وابط      

في باب كاحد، أك أمكر كمية جامعة ألشتات كفركع 
.  (ٗٓ)تختص في باب معيف

م ىذا المقاـ، كلكف الذم نقصده بيذه الضكابط ؼ      
ىي تمؾ المفاىيـ المقررة كالشركط التي تحدد مسار 

بحكث األعجاز العممي كالتفسير العممي لمقرآف كالسنة، 
كفؽ األصكؿ الشرعية، مع االلتزاـ بالجكانب الفنية 

.  (َٔ)كالعممية المطمكبة
الحقيقة العممية في االصطبلح : الح ي ة ال ممية      

المراحؿ الفرضية كالدراسات ىي المفيـك الذم تجاكز 
النظرية حتى أصبح ثابتا مجمعا عميو مف قبؿ كافة 

تمدد المعادف  :مثاؿ ذلؾ ،(ُٔ)العمماء كالمختصيف
بالحرارة كتقمصيا بالبركدة، كتبخر الماء بالحرارة كتجمده 

أك ىي ما يثبت ثبكتا قاطعا في عمـ اإلنساف . بالبركدة
قة العممية ال تبطؿ مع كالحقي. باألدلة المنطقية المقبكلة

الزمف أبدا، كلكنيا تتسع كتنمك بنماء جيكد العمماء 
المتتابعة، ألف مف خصائص المعرفة المكتسبة أنيا 

فالحقائؽ العممية كالقكانيف . تراكمية تتسع جيبل بعد جيؿ
التي تحكميا، ما ىي إال تعبير عف السنف الربانية في 

اط العناصر الككف، تصؼ عبلقات محددة، كتعمؿ ارتب
كىذه السنف . الككنية بالظكاىر الككنية تعميبل سببيا

كالحقائؽ كالقكانيف الككنية ما ىي إال جزء مف المعادالت 
الربانية، عرفيا مف عرفيا كجيميا مف جيميا، كما ىي 

ضالة المؤمف فحيث "إال جزء مف الحكمة التي ىي 
كما أخبر بذلؾ الرسكؿ عميو ". كجدىا فيك أحؽ بيا

 .(ِٔ)سبلـاؿ

:  ت ريف الفرض وال ظرية
ىك تخميف أك احتماؿ كاستنتاج مبدئي، : الفرض      

يصكغو كيتبناه الباحث مؤقتا، لشرح كتفسير كتعميؿ بعض 
كيعتبر الفرض مف . ما يبلحظو مف الحقائؽ كالظكاىر

 .(ّٔ)التعميبلت كالتفسيرات األكلية لمظكاىر الككنية
ح العبلقة بيف ىي معمكمات تكض: ال ظرية      

العناصر كالظكاىر، كتفسر المتغيرات بيف األثر كالسبب 
لمحاكلة ضبطيا كشرحيا كتفسيرىا، كقد تقترب أك تبتعد 
عف الحقيقة كالصكاب، فالنظريات مراتب بحسب قربيا 

كأقكل النظريات ىي تمؾ التي تقدـ . كبعدىا عف الحقائؽ
عممية في شركحا أكثر احتمالية كمنطقية لتمؾ الظكاىر اؿ

الككف، كالتي تقدـ أكثر الممحكظات كالتفسيرات لعبلقة 
األسباب بمسبباتيا لمكصكؿ إلى القكانيف التي تحكميا، 
كمف ثـ يمكف استخداميا في مختمؼ التطبيقات العممية 

. (ْٔ)كالعممية في شتى المجاالت كالتخصصات
فالنظريات ىي صياغات عامة لتفسير كيفية كقكع       

اىرات، كالنظريات المفسرة ألصؿ نشأة الككف حدكث الظ
.. كأصؿ الحياة

كقد مرت النظرية بمراحؿ متعددة مف الفركض       
العممية حتى كصمت إلى عدد مف النظريات المقبكلة 
التي يفضمكف بيا نظرية عمى أخرل، دكف االدعاء 

كيبقى . بالكصكؿ إلى حقيقة راسخة أك قانكف قطعي
م آية قرآنية أك حديث صحيح، لممسمـ نكر مف اهلل ؼ

يمكف أف يعينو عمى االرتقاء بإحدل ىذه النظريات إلى 
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مقاـ الحقيقة، لكجكد إشارة ليا في كتاب اهلل أك سنة 
رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، ألف ىناؾ مجاالت إذا 
دخميا اإلنساف بغير ىداية ربانية، فإنو يضؿ فييا 

الككف كما  ضبلال بعيدا، خصكصا في الحديث عف نشأة
 َماتكصؿ إليو العمماء مف فرضيات كنظريات في ذلؾ، 

َوَ  َخْمَق َأ ُفِ ِيْم َوَما  َواأْلَْرضِ َأْ َييتُُّيْم َخْمَق ال ََّماَواِت 
فبعض [ الكيؼ: ُٓ]ُك ُت ُمتَِّخَ  اْلُمِ مّْيَن َ ُ ًيا

النظريات ليا مف اإلشارات المطيفة في كتاب اهلل كسنة 
كف لمعالـ المسمـ مف تفضيؿ نظرية عمى رسكلو ما يـ

نظرية، كاالرتقاء بيا إلى مقاـ الحقيقة لمجرد ذكر ليا 
في كتاب اهلل تعالى، كنككف بذلؾ قد انتصرنا بالقرآف 

كعمى ىذا البد مف ضركرة . كالسنة لمعمـ كليس العكس
فيـ اإلشارات العممية الكاردة في القرآف كالسنة النبكية 

ائؽ العممية الثابتة أكال، فإف لـ عمى أساس مف الحؽ
تتكافر فبالنظرية السائدة المقبكلة التي يتجمع لدل 
العمماء مف الشكاىد ما يمكف أف يعيف عمى بمكرتيا 

كتصحيحيا باالستناد إلى القرآف كالسنة الصحيحة كالفيـ 
. السديد

أهمية القواعد والضوابط الشرعية في التوفيق بين النص 

:  مية الحديثة ودالالتها في القرآن الكريمواالكتشافات العل

تكمف أىمية القكاعد كالضكابط الشرعية في  .1
استخراج كجو اإلعجاز العممي مف النص، كالتكفيؽ بينو 

كبيف االكتشافات العممية الحديثة، في ككنيا دالالت 
كمستندات استرشادية لمباحثيف في اإلعجاز العممي في 

الذم كثر فيو إقباؿ القرآف، كخصكصا في ىذا الكقت 
الباحثيف كالكاتبيف عمى ىذا المكضكع ألىميتو في 

الدعكة كاإلقناع، كذلؾ لتميز ىذا العصر بالعمـ التجريبي 
كمكتشفاتو الحديثة، حتى أصبح العمـ التقني سمة مف 

.  سماتو

المساىمة في عبلج كثير مف المزالؽ التي كقع فييا  .2
ل عند بعض كثير مف الباحثيف في ىذا المجاؿ، حت

 كع ػات في ىذا المكضػاؿ الكتابػالمخمصيف، لكي تف

.  الجديد الرضا كالقبكؿ

التزاـ ىذه القكاعد كالضكابط يساعد كذلؾ عمى  .3
إنياء الخبلؼ الفكرم بيف المؤيديف لمكضكع التفسير 

العممي كالمعارضيف لو؛ ألف جكىر الخبلؼ بينيـ يرجع 
ال يصدر  سببو إلى تمؾ المظاىر االرتجالية التي

.  أصحابيا عف منيج صحيح

معالجة التحفظات المتعمقة باستخداـ مصطمح  .4
اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، كتجسير مكضكعاتو 

.  كفؽ الشركط العممية كالفنية كاألصكؿ الشرعية

أما اآلف فسكؼ نعكد إلى تناكؿ األمكر كالمحاكر       
القكاعد التي الثبلث، التي ذكرناىا لدراسة المكضكعات ك

تضبط العبلقة بيف الحقائؽ العممية في القرآف كالسنة، 
.  ككشكفاتيا الحديثة، كاهلل كلي التكفيؽ

األصول ال امة لمتف ير المتفق  ميه   ي : األمر األول
.  مما  الم ممين

ينبغي أف يعمـ أف العمماء متفقكف عمى منيج عاـ       
جكز تجاىمو كتخطيو لفيـ كتاب اهلل تعالى كتفسيره، فبل م
:  بؿ البد مف اتباعو كااللتزاـ بو كىك

فإنو  مكضكعأف يفسر القرآف بالقرآف، فما أجمؿ في  -ُ
 .(ٓٔ)قد فصؿ في مكضع آخر

 :أف يفسر القرآف بالسنة الصحيحة لقكلو تعالى -ِ
 ُِبِر  ِباْلَبيَّْ ات َما  ِإَلْيَك ال ّْْكَر ِلتَُبيَّْن ِلم َّاسِ  َوَأ َزْلَ اَوالزُّ

َل ِإَلْيِيْم   :كقكلو تعالى [النحؿ: ْْ]َيَتَفكَُّرونَ  َوَلَ مَُّيمْ ُ زّْ
 ِفي َ ْيٍ  َفُريُّوُ  ِإَلى الّمِه َوالرَُّ ولِ  َتَ اَزْ ُتمْ َفِ ن 
أال إني : "كليذا قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ[ النساء: ٗٓ]

. ، يعني السنة(ٔٔ)"أكتيت القرآف كمثمو معو
.  آف بأقكاؿ الصحابة الصحيحةأف يفسر القر -ّ
. (ٕٔ)أف يفسر القرآف بأقكاؿ التابعيف الصحيحة -ْ
األخذ بمطمؽ العربية؛ ألف القرآف أنزؿ بمساف عربي  -ٓ

ال أكتى برجؿ : "-رحمو اهلل-مبيف، ليذا قاؿ مالؾ 
غير عالـ بمغة العرب يفسر كتاب اهلل إال جعمتو 

.  (ٖٔ)"نكاال
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 .(ٗٔ)األخذ بمجرد الرأمالتفسير بمقتضى الشرع دكف -ٔ
كقد تبيف بذلؾ أف : "يقكؿ ابف تيمية في مقدمة التفسير

مف فسر القرآف كالحديث كتأكلو عمى غير التفسير 
المعركؼ عف الصحابة كالتابعيف فيك مفتر عمى اهلل 

محرؼ لمكمـ عف مكاضعو، كىذا فتح لباب الزندقة كىك 
ف كىك رحمو اهلل يقصد بيذا ـ (َٕ)"معمـك البطبلف

يخالؼ ما ىك ثابت، أك يتكمـ بغير عمـ، بدليؿ قكلو 
فيذه اآلثار الصحيحة كما شاكميا عف أئمة : بعده

السمؼ، محمكلة عمى تحرجيـ عف الكبلـ في التفسير 
بما ال عمـ ليـ بو، فأما بما يعمـ مف ذلؾ لغة كشرعا فبل 

 .(ُٕ)"حرج عميو
كينبغي أف نكضح في ىذا المقاـ أف محكمات       

قرآف مف عقيدة أك عبادات أك أحكاـ كتشريعات فإنيا اؿ
مفيكمة تماما بالتفصيؿ منذ عيد السمؼ الصالح، كأما 
المتشابيات في القرآف الكريـ فبل تعني إبياما لكميات 

بدكف معنى، كما يظنو بعض الناس، ىذا الظف خطأ، 
المتشابو ليس ميمبل كال كبلما بدكف معنى، بؿ الحتكائو 

يرة ال يمكف لنا أف نتبيف المعنى المراد عمى معاف كث
الذم يبدك مبيما، إنما يبدك مبيما، ألف الحقائؽ 
المحيطة التي تفيدىا المتشابيات، ال يستطيع أف 

: يستكعبيا فكر بعض البشر، كأف المتشابو في الحقيقة
مف : ىك البياف الذم يحتكم عمى مجمكع كجكه البياف

ثيؿ كتحقيؽ، كظاىر حقيقة كمجاز، كصريح ككناية، كتـ
كخفي، فيك المعمـك كالمجيكؿ، كمعمـك أف اإلبياـ في 
الكبلـ في بعض المكاقع يعد مف أثمف كجكه الببلغة، 

كما أف كؿ شخص ال يككف أىبل لكؿ خطاب، ككذلؾ ال 
تستطيع القدرة البشرية عمى أف تتحمؿ أفياـ كتبميغ كمية 

.  العمـ بالعمـ اإلليي
ق بعض المتشابيات القرآنية بأطياؼ كنستطيع أف نشب      

ضكؤه ال ( كريستاؿ)القرص المرف أك بمصباح بمكرم 
يتغير في األصؿ، كلكف بسبب الزكايا الكثيرة التي تكجد 

عمى زجاجات البمكر، أك االنعكاسات عمى القرص، تتغير 
األلكاف كاألشعة كتزداد بحسب الزكايا كاختبلؼ نظرة 

ما )جدد دائـ ال ينتيي، الناس، كىذه اإلشعاعات في ت
بما يفتح اهلل تعالى لمناس مف أبكاب ( نفدت كممات اهلل

رحمتو كعممو، كما يكفقيـ إليو مف نظرات، كما ييدييـ إليو 
مف معارؼ ككشكفات، كذلؾ بحسب اجتيادىـ كقدراتيـ 

.  كحظيـ مف العمـ الذم يكفقكف إليو
إلى نكر كال يأخذ منو العمماء إال ما يأخذ الناظر       

الشمس، حيث يستضيء بو كييتدم بأنكاره كضيائو، ثـ 
ال تنقضي )ال يمكف أف يدرؾ نيايتو أك يفيـ كؿ حقائقو 

(. عجائبو كال يخمؽ عمى كثرة الرد
كأستطيع أف أقكؿ أف القرآف كمو محكـ كليس فيو       

متشابو إال عمى العكاـ، كالمتشابو فيو مف باب التنكع في 
.  ل، ال مف باب اإلبياـ كالجيالةالمدلكؿ كالمعف

فاإلعجاز القرآني يتجمى مف خبلؿ صفتو الربانية،       
كمنيجية القرآف المعرفية المطمقة، سكاء كانت لغة أك 

...  ببلغة أك اجتماعية أك ثقافية أك عممية

قوا ي التوفيق بين ال ص وا كت افات : األمر الثا ي
. ال ممية الحييثة

لباحثيف مف يتساىؿ في إطبلؽ الضكابط كثير مف ا      
ذا لـز ذلؾ التفريؽ بالنسبة  محؿ القكاعد كالعكس أيضا، كا 

لعمماء الفقو كاألصكؿ لتعميؽ ذلؾ باألحكاـ الشرعية 
الدقيقة، فإنو ال يمـز ذلؾ لغيرىـ لمف يكتب في بحكث 
الفكر كالثقافة كاألدبيات المعاصرة، فاألمر فيو نكع مف 

كأرجك مف اهلل أف نكفؽ في العرض . حالتساىؿ كالتساـ
كالبياف المناسب ليذه القكاعد كالضكابط، التي تحدد مسار 
الدراسات كالبحكث في ىذا المكضكع، كتمنع مف الكقكع 

في تمؾ األخطاء التي ينبغي أف ننزه القرآف كالسنة عنيا، 
: كىذه القكاعد ىي كما يمي

  :(ِٕ)ال رآن الكريم كتاب  ياية :و أ
المتأمؿ في الدراسات التي اتجيت إلى القرآف       

ثرائيا، كالدراسات التي  الكريـ كتشجيع بحكث اإلعجاز كا 
اتجيت إلى منع ىذه البحكث كتضييقيا، يمحظ أف 
طرفييا كقع في محظكر، فبعض الذيف اتجيكا إلى 
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الجكاز كتكسعكا فيو مف غير التقييد بيذه القكاعد، التي 
غة كالشطط، قد أفرطكا كأخرجكا تحد مف الخياؿ كالمباؿ

القرآف عف ككنو كتاب ىداية، فأدت دراساتيـ إلى نتائج 
 .(ّٕ)عكسية جعمت كثيران مف الناس يحممكف عمييـ

ككذلؾ الطرؼ األخر الذيف منعكا ىذه البحكث ككضعكا 
. السدكد ك الحدكد أماـ الباحثيف فييا، قد ضيقكا كاسعا

ذه القاعدة، لتبقى كىذا مما يجعمنا نؤكد عمى أىمية ق
الدراسات الككنية المتعمقة باآليات الككنية كاالكتشافات 
العممية الحديثة، في حدكد ىذا اليدؼ، كال تؤثر عمى 

فالمقصكد األسمى مف . الغرض األساسي لمقرآف الكريـ
القرآف الكريـ ىك اليداية كاإلرشاد، كقد سمؾ جميع 

ؿ الناس عمى لحـ، األساليب كالمناىج العقمية كالفطرية
ىذا اليدؼ، كدعى إلى التأمؿ في الككف، ككجو النظر 
إلى كؿ ما يحيط باإلنساف مف مسخرات مف أجؿ ىذا 

.  الغرض
كمع ىذا كمو فإننا ال ننكر أف القرآف الكريـ قد       

عجاز التشريعي كالبياني كالعممي إلحكل أصكؿ ا
...  كالتربكم كالتأثيرم كالتاريخي

التصايم بين الح ائق ال رآ ية والح ائق ا تحالة  :ثا يا
: ال ممية
يستحيؿ التصادـ بيف الحقائؽ القرآنية كالحقائؽ       

العممية ألنيما مف مشكاة كاحدة، كما يثيره بعض الناس، 
مف تكىـ بكجكد تناقض، فيك سكء فيـ لمحقيقة القرآنية 
كالحقيقة العممية معا، كينبغي أف نفيـ في ىذا المقاـ 

:  عد التاليةالقكا
ىناؾ نصكص مف الكحي قطعية في داللتيا، كما أف  -أ

  .في ثبكتيا ىناؾ حقائؽ عممية ككنية قطعية
في الكحي نصكص ظنية في داللتيا، كفي العمـ  -ب

.  نظريات ظنية في ثبكتيا
ال يمكف أف يقع صداـ بيف قطعي مف الكحي في  -ج

داللتو كقطعي مف العمـ التجريبي، فإف كقع 
عارض في الظاىر، فبلبد مف البحث عف صحة الت

الدليؿ النقمي، إف كاف حديثان، أما إف كاف آية 
قرآنية، رجع إلى دالالتيا كما استقر عميو العمماء 

أما إذا كاف التعارض ناتجان عف خطأ . في تفسيرىا
في فيـ البشر كعقكليـ فإف األمر يرجع إلى عدـ 

ك عدـ إدراؾ السر كالحكمة في نصكص الكحي، أ
تكشؼ حقائؽ الغيب، أك عدـ استقرار النظريات 

العممية، كالبد عمى كؿ حاؿ مف التزاـ قكاعد الجمع 
 .(ْٕ)كالترجيح المعركفة في ذلؾ

ترك اإلفراط والتفريط  : ثالثا
ينبغي عدـ اإلسراؼ في التكفيؽ بيف النص القرآني       

لتَّذفعيؿ كبيف االكتشافات العممية الحديثة إلى درجة التكمؼ كا
كالتأكيؿ كتحميؿ النصكص ما ال تحتمؿ، فبل نبحث عف 

دقائؽ كخصائص األمكر الككنية أك اإلنسانية أك الحيكانية 
أك النباتية، فنفصؿ القكؿ في ذلؾ، كنجعؿ تفاسير القرآف 
ككأنيا كتب ليذه العمـك البحتة المختصة، فبل نترؾ شاردة 

كريمة؛ ألف ذلؾ كال كاردة إال كنربطيا بتفسير اآليات اؿ
يخرجنا عف حد االعتداؿ في بذؿ الجيد في بياف مراد اهلل 

.  مف التفسير

:  الح ي ة ال ممية م اط ا  تي ل: راب ا
فالقرآف يفسر بالحقائؽ العممية الثابتة التي ال تقبؿ       

التغيير في صحة معناىا كقكة مدلكليا، كنبتعد عف 
التي لـ تصؿ إلى ساحة الفرضيات كالنظريات العممية 

درجة الحقيقة العممية، كينبغي عدـ ذكر النظريات كلك 
مف باب االستئناس بيا، مخافة أف يكرث ذلؾ شعكرا 

معينا لدل القراء خصكصا إذا ظير بطبلف ىذه 
النظرية، فمف يسمـ الفيـ الخاص باآلية مف التشكيش 
كاالىتزاز، كمف ىنا كاف خطأ بعض المفسريف الذيف 

كايات اإلسرائيمية كقرنكىا باآليات الدالة عمى ما ذكركا الر
ىك قريب منيا، حتى أصبح الناس ينظركف إلييا أنيا 
تفسير لآلية، ثـ ظير بطبلف كثير مف ىذه الركايات 

كمناقضتيا لمحقائؽ التاريخية كالككنية كالفمكية، مما ىز 
.  ثقة الناس بالتفسير بالمأثكر
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. لم اإل  ان محيوي مم ا ت الى مطمق، وع: خام ا
 افمحيط فشامبل افإف كبلـ اهلل تعالى كعممو مطمؽ      

نقض  ماخطأ كال يشكبو مابكؿ الحقائؽ الككنية، ال يعتريو
كال نقص كال تحريؼ، كعمـ اإلنساف محدكد معرض لمخطأ 

كالزيادة، كما يعده اليـك حقيقة ينفيو في الغد، كأف 
حيط بكؿ نصكص الكحي قد نزلت بألفاظ جامعة، ت

المعاني الصحيحة في مكاضعيا التي تتابع في ظيكرىا 
جيبل بعد جيؿ، كأف القرآف الكريـ ال يتجو بالخطاب إلى 
جيؿ كمكاف معينيف، بؿ إلى البشرية كافة في كؿ زماف 
كمكاف إلى قياـ الساعة، فينبغي عدـ قصر داللة آياتو 
عمى حقيقة كاحدة، فإف كجكد حقيقة معينة في آية مف 

ياتو قد ظيرت لنا، ال يعني عدـ كجكد حقائؽ أخرل آ
غيرىا، ففضؿ اهلل كاسع يؤتيو مف يشاء، كيعطي كؿ 
عصر كيفتح فيو لمناس مف المعرفة ما يتناسب مع 

احتياجاتيـ كارتقاء أفياميـ، حسب حكمتو كتقديره كتدبيره، 
ْ َتَ رّّ َوَ ْوَف  لُّْكلّْ : قاؿ تعالى  [األنعاـ: ٕٔ]َتْ َمُمونَ َ َبٍ  مُّ

كاإلشارات الككنية في القرآف الكريـ قد صيغت صياغة 
مجممة معجزة، يفيـ منيا أىؿ كؿ عصر معنى مف 
المعاني، يتناسب مع ما تكافر ليـ مف العمـ بالككف 

كمككناتو، كتظؿ ىذه المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة 
. اإلنسانية باستمرار في تكامؿ ال يعرؼ التضاد

تكصؿ إليو البحث كالتحقيؽ العممي في فيـ  فما      
داللة آية كريمة، فيك ليس منتيى الفيـ ليـ، فالقرآف 

الكريـ يبقى مييمنا عمى المعرفة اإلنسانية ميما اتسعت 
دكائرىا، تصديقا لنبكءة الصادؽ المصدكؽ في كصفو 

ال تنقضي عجائبو كال يخمؽ "لكبلـ اهلل جؿ جبللو بأنو 
 .(ٕٓ)"عف كثرة الرد

كينبغي في حديثنا عف ىذه القكاعد أف نركز عمى       
الثقة باهلل كاليقيف عمى كبلمو، كال نككف مثؿ أكلئؾ الذيف 
ال يؤمنكف إال بالحقائؽ المادية، الذيف يريدكف أف يجعمكا 
اإلسبلـ دينا عقميا بحتا، غير مدركيف طبيعتو كفطرتو 

عجازه التأثيرم  .كخطابو اإليماني كا 

ينبغي التريث كالتؤدة في إثبات ككف القرآف كما       
دؿ عمى ىذه المكتشفات الحديثة، ألنو ينبني عمى ىذا، 

التقكؿ عمى اهلل تعالى بأف ىذه المكتشفات مراد اهلل 
تعالى في خطابو، كألف اإلدماف عمى مثؿ ىذا المنيج 

ينشئ في النفكس غراـ التبعية لمغرب، فيجعؿ مف مكقفنا 
قؼ التمميذ الضعيؼ، الذم يشعر أنو نحف المسمميف، مك

ال شيء عنده يقدمو، فيبقى عالة عمى غيره، ينتظر منو 
، ثـ يبحث عما يكافقو في كتابنا  كؿ جديد في العمـك

كسنتنا، كال يخفى ما دخؿ عمينا مف ىذا المنيج مما ىك 
. مخالؼ لفكرنا كثقافتنا كتصكراتنا

جاز كليذا فإف بعض الدراسات في بحكث اإلع      
العممي في القرآف كالسنة، يحتاج أصحابيا إلى الكعي 
كالفيـ كالتطبيؽ كاالنضباط بيذه القكاعد، كما أف ىذه 
الدراسات كالبحكث تحتاج إلى قكة كىيئات كمؤسسات 

رسمية تحمييا كتحيييا، كالبد أف يكاكب العمـ ثقة بالذات 
.  تككف في األمة، كي تدعـ ىذا العمـ بكؿ استحقاقاتو

ال وابط ال ر ية   تخراج وجه : مر الثالثاأل
:  اإل جاز ال ممي من ال ص

مف الضكابط الشرعية الميمة التي قررىا العمماء       
الستخراج كجو اإلعجاز العممي مف  ،(ٕٔ)في ىذا المقاـ

النص، كالمكاءمة بينو كبيف كشكفاتو الحديثة، كالتي 
ما سنذكره  ينبغي تأكيدىا كتعميميا كااللتزاـ بيا، كىي

:  فيما يمي
كجكد اإلشارة إلى الحقيقة العممية في النص القرآني . أ

 . بشكؿ كاضح ال مرية فيو
ثبكت النص كصحتو إف كاف حديثا لتكاتر القرآف . ب

 . دكف الحديث
ثبكت الحقيقة العممية كاستقرارىا استقرارا جازما كال . ج

يككف التفسير حسب نظريات كىمية، كتكثيؽ ذلؾ 
يقا عمميا متجاكزة مرحمة الفرض كالنظرية إلى تكث

فإذا تـ ذلؾ أمكنت دراسة القضية ..القانكف العممي
الستخراج كجو اإلعجاز، كيجب في أثناء تمؾ 

: الدراسة مراعاة الضكابط التالية
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جمع النصكص القرآنية أك الحديثية المتعمقة  -ُ
بالمكضكع كرد بعضيا إلى بعض لتخرج بنتيجة 

عارضيا شيء مف تمؾ النصكص بؿ صحيحة ال م
يؤيدىا، فإف أم محاكلة لمتكفيؽ بيف االكتشافات 
العممية الحديثة مرفكضة إذا خالفت ما دؿ عميو 

.  القرآف في مكضكع آخر
جمع القراءات الصحيحة المتعمقة بالمكضكع إف  -ِ

.  كجدت، ككذلؾ ركايات الحديث بألفاظيا المختمفة
مف سبب نزكؿ أك نسل،  معرفة ما يتعمؽ بالمكضكع -ّ

 .(ٕٕ)كىؿ يكجد شيء مف ذلؾ أك ال
محاكلة فيـ النص الكاقع تحت الدراسة عمى كفؽ  -ْ

فيـك العرب إباف نزكؿ الكحي كذلؾ لتغير دالالت 
األلفاظ حسب مركر الكقت، كليذا يقتضي األمر 
اإللماـ بمسائؿ تعيف عمى فيـ النص كالتمكف مف 

:  تيتقديـ معنى عمى آخر، كىي كاآل
إف النص مقدـ عمى الظاىر كالظاىر مقدـ عمى  -أ

 .(ٖٕ)المؤكؿ
ف المفاىيـ  -ب إف المنطكؽ مقدـ عمى المفيـك كا 

 .(ٕٗ)بعضيا مقدـ عمى اآلخر كذلؾ
العاـ كالخاص : أف يخضع في تناكلو لمنص لقاعدة -ج

كالمطمؽ كالمقيد كالمجمؿ كالمبيف كأف العمـك مقدـ 
ل التقييد، عمى الخصكص كاإلطبلؽ مقدـ عؿ

كاإلفراد عمى االشتراؾ، كالتأصيؿ عمى الزيادة، 
كالترتيب عمى التقديـ كالتأخير، كالتأسيس عمى 

التأكيد، كالبقاء عمى النسل، كالحقيقة الشرعية عمى 
. العرفية، كالعرفية عمى المغكية

مراعاة السياؽ كعدـ اجتزاء النص عما قبمو كما  -د
.  فرابعده، بحيث ال يككف التفسير نا

العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص : مراعاة قاعدة -ى
.  السبب

عدـ مخالفة صحيح المأثكر عف الرسكؿ أك مالو  -ك
. حكـ المرفكع

معرفة معاني الحركؼ كعدـ تفسير حرؼ أك حممو  -ز
. عمى معنى ال يقتضيو الكضع العربي

مراعاة أكجو مكافقة المغة كعدـ القكؿ بتكجيو ال  -ح
. صحيح أك قرينة أخرل يسانده إعراب

أف المشترؾ المفظي يمكف حممو عمى كاحد مف  -ط
معانيو دكف نفي اآلخر أك القطع بأف ىذا ىك 
.  الصكاب كحده ما لـ تكف ىناؾ قرينة راجحة

فإذا تـ ذلؾ لـ يبؽ عمى : إظيار كجو اإلعجاز -ٓ
الباحث سكل أف يظير الربط بيف الحقيقة الشرعية 

.  مختصر كالعممية بأسمكب كاضح
أف ىناؾ أمكرا مف قبيؿ المتشابو ال مجاؿ لمقطع  -ٔ

.  في فيميا كالبحث فييا مفتكح لمف كفقو اهلل تعالى
عدـ االعتماد عمى اإلسرائيميات أك الركايات  -ٕ

 .(َٖ)الضعيفة
ػ االعتماد عمى المصادر المعتبرة في ذلؾ دكف غيرىا ٖ

كأميات التفسير كالحديث ككتب غريب القرآف 
سنة، كمع اإلشارة إلى جيكد الدراسات السابقة إف كاؿ

.  كجدت
لحاقيا  -ٗ عدـ التعرض لمعجزات األنبياء بالتكجيو كا 

.  قسرا ألنظمة العمـك كقكاعد الفنكف
عدـ الخكض في األمكر الغيبية بأكثر مما أثبتو القرآف  -َُ

كفسرتو السنة، مثؿ قضايا الركح كقياـ الساعة كحياه 
كة كالجف كالسحر كالعيف كالجنة كالنار، البرزخ، كالمبلئ

، كالتأكيد عمى أف ..كالميزاف كالصراط، كالذات اإلليية
حقائؽ الغيب اإلسبلمي ليا مف السنف اليادية كالقكانيف 
الخاصة لفيميا، ما ىك مغاير لعالـ الشيادة كما يتعمؽ 

. بو مف السنف البانية
التفسير االبتعاد عف تسفيو آراء السمؼ مف عمماء  -ُُ

كالحديث كرمييـ بالجيؿ، ألف القرآف كالسنة خطاب 
لمبشرية في كؿ عصر، كالكؿ يفيـ منيما بقدر ما 
يفتح اهلل بو عميو، كبحسب ما يبذلو مف جيد كما 
ىك متكفر لديو مف كسائؿ، كلف يحيط بفيـ الكحي 
أىؿ عصر إلى قياـ الساعة، فبل مجاؿ لمتسفيو 
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نما ىي االستفادة كالتكميؿ كالدعاء لمف  كالتجييؿ كا 
َربََّ ا اْغِفْر  َيُ وُلونَ َجاُؤوا ِمن َبْ ِيِ ْم  َوالَِّ ينَ ﴿:تقدـ

ْخَواِ َ ا الَِّ يَن َ َبُ وَ ا  يَمانِ َلَ ا َوإلِ َوَ  َتْجَ ْل ِفي  ِباإلِْ
 ُقُموِبَ ا ِغالِّ لّْمَِّ يَن آَمُ وا َربََّ ا 

. [الحشر: َُ]َرُؤوٌف رَِّحيٌم ﴾ ِإ َّكَ 
ينبغي أف تحصر الدراسة فيما تمكف القدرة عميو  -ُِ

كعدـ حصر داللة اآلية عمى الحقيقة الكاحدة 
فاألفراد يمكف أف يقصركا بحكثيـ فيما يتعمؽ 

باالكتشافات فيما ىك خاضع لتجاربيـ المخبرية 
ليصمكا مف خبلؿ ذلؾ إلى الحؽ، كلمجامعات 

.  كالمراكز كالدكؿ مجاالت أكثر كأكبر
م أف يعمـ الباحث في ىذا المجاؿ أف كبلـ ينبغ -ُّ

اهلل تعالى ككبلـ رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ صدؽ 
كحؽ كال يمكف بحاؿ أف يخالؼ حقيقة عممية، ألف 

 َأَ   منزؿ القرآف ىك الخالؽ العالـ بأسرار الكائنات
. ]الممؾ:ُْ[ اْلَخِبيرُ  المَِّطيفُ َيْ َمُم َمْن َخَمَق َوُ َو 

قتضي منا التريث كعدـ تحميؿ النص كمعرفة ذلؾ ت
ما ال يحتمؿ مف أجؿ أف يكافؽ ما نظنو حقيقة، 
فإذا لـ يتيسر ذلؾ بشكؿ كاضح فعمينا أف نتكقؼ 

دكف نفي أك إثبات كنبحث عف مكضكع آخر 
.  كالزمف كفيؿ بانكشاؼ الحؽ بعد ذلؾ

عمى الباحث أف يتحرل الصدؽ كالصكاب كأف -ُْ
حؽ لمناس مف أجؿ يخمص نيتو هلل في تبييف اؿ

ىدايتيـ، كأف يعمـ خطكرة ما يتناكلو كيعبر عنو فيك 
ىذا المعنى ىك الذم يشير إليو قكلو : عندما يقكؿ

تعالى، فيك يفسر كبلـ رب العالميف، لذا يجب 
عميو أف يتذكر دائما قكؿ ا لنبي صمى اهلل عميو 

مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبكأ مقعده : "كسمـ
 .(ُٖ)"مف النار

ينبغي أف يتصؼ الباحث كذلؾ بالصبر مع تكفر  -ُٓ
الكفاءة العممية المكتسبة حتى يميز الحؽ مف 
: الباطؿ كيقبمو كيمتـز بالمكضكعية، كمعناىا ىنا

حصر المعمكمات كدراستيا مف غير تحيز لفكرة أك 

رأم سابؽ، مع التقيد بالمنيج العممي في التكثيؽ 
.  (ِٖ)كاالقتباس كاإلحاالت

كليس المراد مف ىذه الضكابط الحجر عمى الباحثيف       
نما ىك محاكلة  أك منعيـ مف التدبر في كتاب اهلل، كا 

رشاد الباحثيف  لضبط مسيرة البحث بالضكابط الشرعية، كا 
المسمميف إلى الطريؽ الصحيح لفيـ كتاب اهلل تعالى في 

( اإلعجاز العممي، كالتفسير العممي)ىذا الجانب الميـ 
لباحث غير المتخصص أف يراجع أىؿ كيمكف ؿ

االختصاص فيما يخفى عميو، أك يشترؾ مع متخصص 
مف أىؿ العمـ، مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؽ كالتفسير 

الصحيح، الذم ال شطط فيو كال شطح، بعيدا عف تقميد 
 .(ّٖ)أقكاليـ اآلخريف كترديد

الخاتمة 

فنحمدؾ الميـ أف أنزلت القرآف العظيـ، عمى : كبعد      
خاتـ األنبياء كالمرسميف، كجعمتو أبمغ دالئؿ نبكتو كأجؿ 

آيات صدقو، كعمى قدر الكماؿ الذم ختـ اهلل بو النبكات، 
كاف الكماؿ الذم ختـ بو الرساالت، فكاف القرآف معجزة اهلل 

الخالدة كحجتو البالغة كسراجو المنير، ككاف الشاىد 
ظ دينو كالمشيكد عمى عالمية اإلسبلـ كبقاء رسالتو كحؼ

.  دعكتو كصبلحيتو لكؿ زماف كمكاف
كىذه أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا       
: الدراسة

إف التكفيؽ بيف النص القرآني كبيف االكتشافات  -
العممية الحديثة ال يجكز أف تصدر عف خمفية تعتمد 

ىذه االكتشافات أصبل كتجعؿ القرآف تابعا، كيجب أف 
كالدراسات المتعمقة باآليات تظؿ بحكث اإلعجاز 

في خدمة اليدؼ األساسي لمقرآف الكريـ، ..الككنية
كغرض اليداية كاإلرشاد، كال تتنافى مع طبيعة القرآف 

. الكريـ
ىك الكشؼ عف معاني اآلية أك : التفسير العممي -

كترجحت صحتو مف  تالحديث في ضكء ما ثبت
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مف  ان كثر عمـككىك أ. حقائؽ كنظريات العمـك الككنية
. اإلعجاز العممي

ىك إخبار القرآف الكريـ أك السنة : اإلعجاز العممي -
النبكية بحقيقة أثبتيا العمـ التجريبي أخيرا، كثبت عدـ 

. إمكانية إدراكيا بالكسائؿ البشرية في زمف الرسكؿ 
بحيث يظير بيا التأكيؿ كيستقر بيا التفسير، كتتضح 

م يؤكؿ إلييا بيا الحكمة كتنكشؼ بيا الحقيقة الت
معنى النصكص، كتتجمى بيا الشكاىد كتفصح عنيا 
الظكاىر الككنية، كيتطابؽ بيا كتاب اهلل المنظكر 

ككتابو المسطكر، كتتكاءـ بيا السنف اليادية كالسنف 
الباينة، كيتكافؽ بيا العقؿ كالنقؿ، كصحيح المنقكؿ 

.  مع صحيح المعقكؿ
الشيء أك  اسـ لمقصكر عف فعؿ: اإلعجاز بشكؿ عاـ -

.  مجاراتو أك عدـ القدرة عمى اإلتياف بمثمو
ذعانيـ : كاإلعجاز في القرآف الكريـ قصكر البشر كا 

كعدـ قدرتيـ : كتسميميـ بكؿ ما جاء في القرآف الكريـ
عمى مجاراتو أك اإلتياف بمثمو، بأم كجو مف كجكه 
إعجازه المتنكعة، كفي أم زمف مف األزماف كتقييد 

أمر طارئ عمى الفكر اإلسبلمي،  اإلعجاز بالتحدم
.  كتضييؽ ألمر فيو متسع

إف التفسير العممي كاإلعجاز العممي كالعددم في  -
جممتو ال يخرج عف ككنو تفسيرا بالرأم، فيك جائز 
عمى األشير كيجب أف نتجاكز فيو منطقة الشؾ 

كالخبلؼ، لما جرل عميو العمؿ عند أكثر الكثير مف 
كأبحاثيـ، التي تمت فييا كتابات العقبلء كسيرىـ 

مراعاة األصكؿ كالقكاعد المعتبرة كالضكابط الشرعية 
. المقررة

إف استخراج كجو اإلعجاز العممي مف النص،  -
كالتكفيؽ بيف حقائؽ القرآف كآياتو الككنية، كبيف 
كشكفاتيا الحديثة، لو طرقو كصكره كمنظكماتو 

 الخاصة، كال يجكز أف تصدر عف غير المتخصصيف
 كؿ مف ىب كدب مف الذيف يدخمكف في مجاالت كال

ال يحسنكنيا، الف ذلؾ يؤدم إلى التكمؼ كالتَّذفعيؿ 

كاالعتساؼ كالتأكيؿ لمنصكص عمى غير مقاصدىا 
اإليمانية كالشرعية، كاىتزاز الثقة بالقرآف الكريـ، 
ككتاب اهلل أعظـ كأجؿ مف أف يككف حقبل لمعبث 

. كالتجريب
بالنظـ كالبياف قد انتيى إف القكؿ بأف التحدم  -

كاإلعجاز العممي باؽ، قكؿ باطؿ غير صحيح، فبل 
يزاؿ التحدم بالنظـ كالبياف قائـ، كصكر اإلعجاز 

كمظاىره المتنكعة كميا في مستكل كاحد مف القكة، كال 
يقكل بعضيا عمى بعض، كلكف قد يككف بعضيا 

أظير مف بعض، فاإلعجاز العممي أظير في الداللة 
لعصر، كال يجكز أف يككف ىناؾ خصاـ بيف في ىذا ا

مف يقكؿ باإلعجاز البياني كاإلعجاز العممي، فالقرآف 
عجازه ال ينتيي، كىك معجز في كؿ  كمو إعجاز، كا 
أمكره كتفاصيمو كجزئياتو، كىك كالبدر مف أم جية 

نظرت إليو ييدم إليؾ أنكارا جديدة، كأطياؼ نكره في 
. تجدد دائـ كتجدد الفجر كالنيار

ف اإلعجاز البياني أساس اإلعجاز العممي كلبو، كىك إ -
أصؿ عاـ ألكجو اإلعجاز كميا، كأف ترجيحنا 

الستعماؿ مصطمح اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، 
ال يعني ذلؾ إلغاء لئلعجاز البياني، كلكنو إيماف منا 

ف ىذا الترجيح لو أدلتو العممية كمبرراتو الشرعية أب
طقية، كلما يحقؽ مف أىداؼ كما كالكاقعية كالمف

تقتضيو المستجدات، كما لو مف أثر في الحياة العممية 
كالدراسات المتخصصة المعاصرة، كألنو أكثر تألقا في 
االستعماؿ كالدراسات القرآنية الجديدة، كتشجيعا لمبحث 
العممي، ليرفد مسيرة العمـ بما تستحؽ مف دعـ كجيد، 

فكائد كثيرة يمكف كلما في العمـك المعاصرة مف 
االستفادة منيا في الدعكة إلى اإلسبلـ، كتثبيت 

اإليماف، ليستمر البناء كالعطاء القرآني، عمى الرغـ 
مف كجكد قصكر عند كثير مف الباحثيف في ىذا 

.  السبيؿ
إف الضكابط الشرعية كالقكاعد العممية، التي تقدـ  -

 ذكرىا، ىي مرآة تعكس لنا مقدار ما يجب أف يتحمى
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بو الباحثكف في ميداف اإلعجاز العممي، في 
استطبلعيـ لبلكتشافات العممية الحديثة، كاستنباطيـ 
كاستبصارىـ لدالالتيا في القرآف كالسنة، كمعرفة أكجو 

دار ػاإلعجاز المبثكثة في مكاقعيا، كما تعكس لنا مؽ
 ما يجب عمى الدارسيف مف أخذ الحيطة في 

. نتائج البحث العممي فيياتقعيد مسائؿ اإلعجاز، كتقرير 

: أما التوصيات ف  كر أ ميا فيما يمي
نكصي باالستفادة مف مباحث اإلعجاز العممي في  -

القرآف كالسنة في مجاؿ التعريؼ باإلسبلـ كالدعكة 
كالحكار، كفي أسممة المعرفة كتأصيميا، كربط العمـ 

كتقنياتو المعاصرة كمكتشفاتو الحديثة بقضايا 
يؽ التكافؽ بيف عمـك الكسائؿ كاألدكات اإليماف، كتحؽ

. كعمـك المقاصد كالغايات
نكصي لتحقيؽ الضكابط الشرعية لبلكتشافات العممية  -

االنطبلؽ بيا  -الحديثة كلدالالتيا في القرآف كالسنة، 
مف المجامع كالييئات العممية كالرؤية الجماعية التي 

 يؤمف منيا الخطأ كالخمؿ كتطمئف فييا الدراسات،
اطمئنانا يكحي براحة النفس إلى تمؾ النتائج 

.  كاستقرارىا في مياديف العمـ الحديث
نكصي بتدريس اإلعجاز العممي كقضايا العمـ  -

كاإليماف في الجامعات، كأف تكلي الجامعات 
اإلسبلمية كالعربية مباحث اإلعجاز العممي اىتماما 
خاصا في المقررات الدراسية، باعتبارىا مف أمضى 

لحة الدعكة كأقكاىا في إقامة الحجة كالبياف كغرس أس
اليداية كتعميؽ الكعي كالفيـ كتثبيت اإليماف، إذ 

تعتبر قضايا العمـ كاإليماف في مباحثيا الجديدة، مف 
أفضؿ المكضكعات كأكثرىا حيكية كجاذبية لطمبة 

.  العمـ
نكصي بإنشاء مجمة إلعجاز القرآف كالسنة يصبيا  -

ات الدكرية لمكتاب المتخصصيف في سمسمة مف الكتيب
مختمؼ الحقكؿ المعرفية، تعنى بالجديد المفيد مف 

مكضكعات اإلعجاز، كترجمتيا إلى مختمؼ المغات، 

إلبراز الحقائؽ التي تؤكد السبؽ العممي كالمعرفي في 
.  القرآف كالسنة

نكصي باالنتقاؿ باإلعجاز العممي مف النظرية إلى  -
ختمؼ التطبيقات العممية التطبيؽ، كتكظيفو في ـ

كالعممية، كتشجيع بحكثو األصيمة كتكجيييا الكجكه 
الخيرة، كذلؾ مف خبلؿ عمؿ مكسكعي، كىيئات 

، ليظؿ العمـ ذلؾ كمو كتتابعو كمراكز رسمية، تراعي
في الدائرة المأمكنة، كيبقى في خدمة اإليماف كنشر 

اليداية كعمارة األرض، كتحقيؽ االستخبلؼ 
مقاصد الربانية كالغايات النبيمة في ىذه المطمكب كاؿ

الحياة، لينعـ الجميع باألمف كاإلسبلـ، كليزداد الذيف 
 .آمنكا إيمانا

: الهوامش
                                              

ركاه الترمذم في سننو في كتاب فضائؿ القرآف كالحديث ( ُ)
في سنده ضعؼ لكف متنو حسف فبل يتجو الحكـ 

 .بكضعو

لبخارم في الجياد كمسمـ في المساجد، كقاؿ ابف أخرجو ا( ِ)
كاف يتكمـ بالقكؿ . ِْٕ، صُّج ،حجر في الفتح

المكجز القميؿ المفظ الكثير المعاني، كنقؿ عف البخارم 
بمغني أف جكامع الكمـ أف اهلل عز كجؿ يجمع لو : قكلو

األمكر الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبمو في األمر 
، ِْٕ، صُّج ،الفتح :يف، انظرالكاحد أك االثف

فنصكص الكحي في ىديو عميو الصبلة كالسبلـ جاءت 
 .بألفاظ جامعة مختزلة كمجامع الحكـ كاألمثاؿ

حديث مكقكؼ عمى اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، ركاه ( ّ)
الترمذم كالدارمي عف ابف مسعكد، كصححو األلباني في 

ل كالحديث يشير إؿ( ِٕٗ، صِج)السمسمة الصحيحة 
أال إنيا ستككف فتنة، قمت ": خمكد الكتاب العظيـ، كنصو

فما ( القائؿ سيدنا عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو)
المخرج منيا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ كتاب اهلل، فيو نبأ مف 

قبمكـ كخبر ما بعدكـ، كحكـ ما بينكـ، ىك الفصؿ ليس 
باليزؿ، مف تركو مف جبار قصمو اهلل، كمف ابتغى 

غيره أضمو اهلل، كىك حبؿ اهلل المتيف، كالنكر  اليدل في
المبيف كالشفاء النافع، عصمة لمف تمسؾ بو، كنجاة لمف 
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اتبعو، كىك الذم ال تزيغ بو األىكاء، كال تمتبس بو 
األلسنة، كال يشبع منو العمماء، كال يخمؽ عف كثرة الرد، 
كال تنقضي عجائبو، كىك الذم لـ تنتو الجف إذا سمعتو 

بان كا حتى قاؿ ٍشًد فىآمىنَّذا  *ًإنَّذا سىًمٍعنىا قيٍرآنان عىجى يىٍيًدم ًإلىى الرُّ
، مف قاؿ بو صدؽ، كمف عمؿ بو [الجف: ِ-ُ]ًبوً 

أجر، كمف حكـ بو عدؿ، كمف دعا إليو ىدل إلى 
 صراط مستقيـ، مف جعمو أمامو قاده 

 ".إلى الجنة، كمف جعمو خمفو ساقو إلى النار 

 .َّٕ، صٓج ،(مادة عجز)لعرب ابف منظكر، لساف ا( ْ)
 .ِِّالراغب األصفياني، المفردات ص

مطبعة مصطفى البابي  ،ابف فارس، مقاييس المغة( ٓ)
 .ِِّ، صُٔٗٗ ،الحمبي

نشر إدارة البحكث العممية  ،ابف حجر، فتح الباريف( ٔ)
 .ِٖٓ، صٔ، جكاإلفتاء، الرياض

 .ِٖٓ، صٔجالمرجع السابؽ، ( ٕ)

، دار إحياء التراث العربي، بيركت ،افالطبرم، جامع البي( ٖ)
 .ٔٗ، صُج

دار الفرقاف،  عباس، فضؿ حسف، إعجاز القرآف الكريـ،( ٗ)
 .ِٖص ،ََِِعماف 

عبد الكريـ الخطيب، اإلعجاز القرآني في دراسة ( َُ)
، ُ، جُْٖٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت، السابقيف

 .ُٔٓص

سة نعيـ الحمصي، فكرة إعجاز القرآف الكريـ، مؤس( ُُ)
 .ْٓ، ِٕ، صَُٖٗ، الرسالة، بيركت

الشريؼ الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العممية، ( ُِ)
 .ٕٓ ، صُّٖٗبيركت 

عبد اهلل المصمح، اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، .د( ُّ)
، ىُُْٕرابطة العالـ اإلسبلمي، مكة المكرمة، 

 .ُِص

ار ، دّعتر، حسف ضياء الديف، المعجزة الخالدة، ط.د( ُْ)
 .َُٕص، ُْٗٗالبشائر اإلسبلمية، بيركت 

زغمكؿ النجار، قضية اإلعجاز العممي لمقرآف  .د( ُٓ)
الكريـ، بحث مقدـ لمؤتمر إعجاز القرآف، كمية الشريعة 

 .ُٖص، ََِٔ-ََِٓ ،جامعة الزرقاء

 :كانظر. ٓٓ، صٓجابف منظكر، لساف العرب، ( ُٔ)
 .مادة فسر ،القامكس المحيط

 

 .ُٗٔ، صْج ،قاف في عمـك القرآفتالسيكطي، اإل( ُٕ)
 .ُّ، صُج ،البرىاف الزركشي

 ،عبد المصمح، اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة. د( ُٖ)
 .ّّص

العممي في  عبد المجيد الزنداني، تأصيؿ اإلعجاز( ُٗ)
القرآف كالسنة، رابطة العالـ اإلسبلمي، مكة المكرمة، مف 

 مي في أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ لئلعجاز العؿ
 .ِٓص، ُٕٖٗ ،القرآف كالسنة، إسبلـ أباد، باكستاف 

 .ِٕ، صُج ،أحمد شاكر، مقدمة تفسير الطبرم( َِ)
 ،فيد الركمي، اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر.د

 .َُٔ، صِج ،ىَُْٕ، ُالرياض، ط

أبك حجر، أحمد عمر، التفسير العممي لمقرآف في . د( ُِ)
ة عمى التفسير المردكد ثـ ، كقد نقؿ أمثؿُّّالميزاف ص

 .أردفيا بأمثمة مف التفسير المقبكؿ

  .ّٗ-ّٖعبد اهلل المصمح، اإلعجاز العممي ص. د( ِِ)

 .ُْص ،تأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة( ِّ)

  .الشريؼ الجرجاني، التعريفات، مادة عمـ( ِْ)

إصدار المعيد  ،الفاركقي، إسماعيؿ، أسممة المعرفة( ِٓ)
 .ُٔص، ُْٖٗلمفكر اإلسبلمي  العالمي

 عجاز القرآف الكريـ،إفضؿ حسف عباس، . د( ِٔ)
 .ّْ- ِٗص

الصرفة في اصطبلح عمماء الكبلـ تعني أف ( ٗص)( ِٕ)
اهلل قد أعجز بمغاء العرب كفصحاءىـ عف اإلتياف 

بكتاب مثؿ القرآف العزيز بالصرفة، أم أف اهلل صرؼ 
ب عف معارضة القرآف، كسؿ -كؿ العرب -العرب

عقكليـ، كقدراتيـ فمـ يستطيعكا أف يضعكا كتابا كالقرآف، 
مع أف قدراتيـ المغكية عمى مستكل التحدم، كىك مذىب 
النظاـ المعتزلي، إبراىيـ بف سيار شيل الجاحظ، كيبدك 

:  الفساد ماثبل في ىذا الرأم مف كجكه
أف إعجاز القرآف مؤقت، يزكؿ بزكاؿ الفترة التي حصؿ  

ع أف نصكص القرآف تدؿ عمى أف ـ. فييا التحدم
اإلعجاز دائـ مستمر إلى يـك القيامة، فاإلعجاز متجدد 
في سائر األزماف كاألكقات، ثـ إف ىذا الرأم يقتضي أف 
. اإلعجاز ىك الصرفة، كليس القرآف، كىذا خبلؼ الكاقع

يككف سمب القدرات ىك اإلعجاز، كليس النص : أم
 .القرآني
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القرآف، ضمف ثبلث رسائؿ في الخطابي، بياف إعجاز ( ِٖ)
محمد خمؼ اهلل كمحمد زغمكؿ، : إعجاز القرآف، تحقيؽ

 .، بتصرؼ كاختصارِّ -ُِ، صطبعة مصر

 .ِٔ–ِّصالمصدر السابؽ، ( ِٗ)

 .ِّ، ِٖصتأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، ( َّ)

اتجاىات التفسير في  :راجع تفصيؿ ذلؾ في( َُص)( ُّ)
-ْٔ، صِجفيد الركمي، . القرف الرابع عشر، د

الظاىرة القرآنية لمالؾ بف نبي، تقديـ : كانظر .َْٔ
محمكد شاكر، ترجمة عبد الصبكر شاىيف، مكتبة دار 

 .ُُٔٗ، ِالعركبة ط

، ، كأحمد في مسندهِٓٗركاه الترمذم في سننو رقـ ( ِّ)
 .كفي سندىما ضعؼ ِّّ، صُج

 .ُْ، صُج ،ركاه ابف جرير في تفسيره( ّّ)

ئة اإلعجاز العممي لمقرآف كالسنة برابطة العالـ مثؿ ىي( ّْ)
اإلسبلمي، كلجنة اإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ 

 .بالمجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، القاىرة

 مناع القطاف، التشريع كالفقو في اإلسبلـ تاريخان ( ّٓ)
، ُِٖٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ِط ،كمنيجان 

 .َُُ–َُْص

، كزاد أحمد في ُّْحيحو، رقـ ركاه البخارم في ص( ّٔ)
، كعممو التأكيؿ كاصؿ ىذه الزيادة في ِِْٕمسنده برقـ 

 (.الميـ عممو الكتاب)بمفظ  ٕٓالبخارم برقـ 

شحادتو، عبد اهلل، تفسير اآليات الككنية، نيضة . د( ّٕ)
كراجع . ِِ، صََِِمصر لمطباعة كالنشر، القاىرة، 

 (.القرآف كالعمـ)جماؿ الديف الفندم . د

لقد كاف ىذا الباب مدخبل إليماف كثير مف ( ُِص)( ّٖ)
مفكرم العالـ، أمثاؿ الطبيب الفرنسي مكريس بككام 

، كالعالـ (أنظر كتابو دراسات في الكتب المقدسة)
الكندم جارم ميمر، أستاذ الرياضيات بجامعة الممؾ فيد 

لمبتركؿ كالمعادف كالذم كاف قسيسا يدعك لمنصرانية، 
، أحد مستشارم الرئيس األمريكي كركبرت ككنتيف

كالذم يحمؿ الدكتكراه في دراسة الحضارات، " نيكسكف"
كعمؿ في الخارجية األمريكية كالبيت األبيض ثبلثيف 

زغمكؿ النجار، . الذيف ىدل اهلل، د)كتاب : سنة، أنظر
كالمفكر اإلنجميزم ككيمياـ، . ، دار الرايةَٓ، ْٖص

العممي فيرل أنو  الذم يصؼ القرآف الكريـ مف الكجو

 

القرآف الكريـ مف منظكر : أبمغ كتاب في الشرؽ، أنظر
كما بعدىا، دار  ِٓعماد الديف خميؿ ص. غربي، د

" لماذا أسممنا"كانظر كتاب . ُٔٗٗالفرقاف، عماف 
مجمكعة مقاالت لنخبة مف رجاؿ الفكر في مختمؼ 
األقطار تتحدث عف سبب اعتناقيـ اإلسبلـ، نشر 

 .ىَُْْ، الرياض الرئاسة العامة

 كر ػالمشو" تفسير القرآف الحكيـ "رضا، محمد رشيد ( ّٗ)
، ُ، جُّٓٗدار المنار، القاىرة  ،"تفسير المنار"بػ  

 .ُِِ-َُِص

ابف عاشكر، محمد الطاىر، تفسير التحرير كالتنكير، ( َْ)
 .ْٓ-ِْ، صُ، جُُٕٗالدار التكنسية، تكنس 

جامعة اإلماـ، ، ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ( ُْ)
 .كما بعدىا ُُ، صُ، جَُٖٗ، ُالرياض ط

نقصد بالتفكير الديني في ىذا المقاـ، التفكير ( ُّص)( ِْ)
اإلسبلمي، بالمعنى األخص لمديف، ألف ىناؾ تفكير 
ديني بالمعنى العاـ لمفيـك الديف يتعارض مع التفكير 
العممي كالتجربة كالعقؿ كالمنطؽ السميـ، ألنو ناتج عف 

ات محرفة كما أصابيا مف تبديؿ كتغيير، مما أدل دم
إلى اختبلط بيف غيب الديف كغيب األساطير، كما نتج 

عف ذلؾ مف منازعات بيف العقؿ كالنقؿ كبيف العمـ 
كاإليماف، كما كاف لذلؾ مف آثار سمبية في الصراع بيف 
الكنيسة كالعمـ أك العمـ كالديف كالفمسفة، مما ىك معركؼ 

كليذا فإف ىناؾ فرؽ . كسطى في أكركبافي العصكر اؿ
كبير بيف الغيب الديني الصحيح، كغيب األساطير، مع 

:  ككف االثنيف غيب
ثبت بالقرآف ( الكحي)خبر رباني : غيب الديف الصحيح. أ

كالسنة الصحيحة، فيك بمثابة حقائؽ كمسممات ال 
تتعارض مع العمـ كالبحث كيتميز باليقيف كالصدؽ 

خبر إنساني، فيك : ، أما غيب األساطيركاالتفاؽ كالثقة
معرفة منفصمة عف اإليماف كعف العمـ، كيشكبيا الظف 

!  كالكذب كاليكل الجد؟
التفكير اإلسبلمي األصيؿ أساسو الكحي الصادؽ، . ب

كحقائقو مستمدة مف العمـ كاإليماف معا، فيك أكثر 
شمكلية كمنطقية كأصالو مف الفكر األسطكرم القائـ 

ية الكاذبة كالضبلؿ البعيد كطرؽ المعرفة التي عمى الركا
. لـ يتفؽ عمييا
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الغيب الديني الصحيح قائـ عمى السند الصحيح، بينما . ج
.  غيب األساطير ال سند لو

العمـ بتقدمو يكشؼ عف حقائؽ غيب الديف الصحيح . د
كيتكافؽ معيا، بينما يكشؼ العمـ عف خرافات غيب 

.  األساطير كيتناقض مع ركاياتيا
غيب األساطير قائـ عمى الخياؿ كالمبالغة كاألكىاـ . ى

 ـػؽ العؿػارض مع حقائػة، كيتعػكالظنكف كالخراؼ
 .كيقينيات العقؿ كحقائؽ الديف كالمنطؽ السميـ 

راجع أمثمة أخرل ليذه االتجاىات التفسيرية ( ُْص)( ّْ)
 ،محمد حسيف الذىبي.في كتاب التفسير كالمفسركف، د

، ِج، ُٕٔٗ، ِيثة، القاىرة، طدار الكتب الحد
كتعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف، . ِّٔ-ِّٓص
 .صبلح الخالدم. د

صبلح الخالدم، البياف في عمـك . د: انظر( ُْص)( ْْ)
كالدكتكر عدناف زرزكر، مدخؿ  .ّّٕ-ّٖٔص ،القرآف

، ُٓٗٗإلى تفسير القرآف كعمكمو، دار القمـ، دمشؽ 
 .ُِٓ-ِْٗص

مقاـ بحثان متميزان، فيو عمؽ كمتابعة راجع في ىذا اؿ( ْٓ)
كقفات مع فكرة اإلعجاز "لمدكتكر أحمد شكرم بعنكاف 

شارؾ بو في مؤتمر إعجاز القرآف " العددم كالمؤلفات فيو
 .ََِٓالكريـ لكمية الشريعة بجامعة الزرقاء األىمية 

الخالدم، صبلح عبد الفتاح، تعريؼ الدارسيف . د( ْٔ)
ص ، ََِِار القمـ، دمشؽ ، دُط ،بمناىج المفسريف

ُِِ ،ُّْ. 

اختمؼ العمماء في التحدم ىؿ يختص ( ُٔص)( ْٕ)
:  بعصر الرسالة، أك يمتد عمى مر الدىكر، عمى قكليف

العرب في عصر الرسالة ىـ : ال ول األول
المخصكصكف بالتحدم دكف غيرىـ، كىك قكؿ كرد في 

، كرجحتو ٖكبلـ الباقبلني في كتابو إعجاز القرآف، ص
 ،دكتكرة بنت الشاطئ في كتابيا اإلعجاز البياني لمقرآفاؿ
، بحجة أنيـ أصحاب المساف العربي الذيف ٕٓص

يدرككف أسرار بيانو، كأنيـ مكضع التحدم، كقد كجو 
الدكتكر قحطاف الدكرم كبلـ الباقبلني مخالفا في ذلؾ 

. بنت الشاطئ
التحدم قائـ في كؿ زماف، كىك قكؿ سيد : ال ول الثا ي 

كالسيد أحمد صقر كالدكتكر محمد عبد اهلل دراز،  قطب

 

كمغنيو، كىك ما رجحو الدكتكر قحطاف عبد الرحمف 
التحدم في آيات : الدكرم، أنظر ىذه األقكاؿ في كتاب
، دار البشير، ُاإلعجاز لمدكتكر قحطاف الدكرم، ط

 .كما بعدىا ْٕص ، ـُٕٗٗكمؤسسة الرسالة، 

عجاز القرآني، أبك عده، عكد، شكاىد في اإل.د( ْٖ)
، ُٗٗٗدراسة لغكية كداللية، دار آفاؽ، عماف 

 .كما بعدىا ّّص

إعجاز القرآف كدالئؿ مصدره : الخالدم صبلح. د( ْٗ)
 .ٓالرباني، ص

 .ركاه مسمـ( َٓ)

فضؿ عباس، إتقاف البرىاف في عمـك القرآف، دار ( ُٓ)
 .ُُّ–ُُِ، صُج، ُٕٗٗ، عماف ُالفرقاف ط

جاز القرآف مف البعثة حتى نعيـ الحمصي، فكرة إع( ِٓ)
عصرنا الحاضر، خبلصة أقكاؿ العمماء، مؤسسة الرسالة، 

كراجع كتاب . َْٖ–ْٗٔ، صَُٖٗ، بيركت ِط
 ،إعجاز القرآف في دراسات السابقيف، عبد الكريـ الخطيب

 .ُٓٓ، صُج

حتى أف معجزات األنبياء المحسكسة التي ( ُٗص)( ّٓ)
في لساف ىي مف خكارؽ العادات، ليس فييا تحدم 

ألـ تر أف )المقاؿ، لكنيا عيف التحدم في لساف الحاؿ، 
السيؼ ينقص قدره إذا قيؿ أف السيؼ أمضى مف 

كقد جاء اإلشكاؿ كااللتباس في الخبلؼ بيف ( الخشب
أىؿ العمـ، مف إسقاط مفاىيـ مصطمح المعجزة الذم 
قننو العمماء المتأخريف، عمى التصكرات اإلسبلمية 

 .كتقيدىـ بو

بترقيـ فؤاد عبد  (ُِٕبرقـ )ركاه البخارم معمقا ( ْٓ)
حدثكا الناس عمى قدر )الباقي، كقد اشتير بيف الناس 

  ..(عقكليـ

دار المعرفة  الزمخشرم، جار اهلل محمكد، الكشاؼ،( ٓٓ)
 .ُْٓ، صّج، بيركت

نظر إلى ىذه الكتابات العقيمة التي كتبيا أعداء القرآف ا( ٔٓ)
الذم ألؼ ( أنيس شركش)دم أمثاؿ القس األمريكي الييك

، كأمثاؿ القسيس المصرم عبد (الفرقاف الحؽ)كتابا أسماه 
ىؿ القرآف )اهلل الغاكم، الذم ألؼ كتابا بعنكاف 

؟ الذم يدعي فيو عدـ عصمة القرآف، كأنو !( معصـك
 َِٓبحث في القرآف بمكضكعية كحياد فكرم فكجد فيو 
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خطأ ما بيف خطأ عقدم كلغكم كفكرم كسياسي 
ني ألرجك اهلل أف يكفؽ كا جتماعي كعممي كغير ذلؾ، كا 

عمماء التفسير في الرد السريع عمى ىؤالء الغرباف أعداء 
 .القرآف، الذيف ينعقكف بما ال يسمعكف

مطابع صبيح،  ،التفتازاني، التمكيح عمى التكضيح( ٕٓ)
 .َِ، صُج، القاىرة

  لـ، دمشؽػدار الؽ .الندكم، عمي، القكاعد الفقيية، ط( ٖٓ)
 .ّْص، ىَُْٔ 

، القكاعد الفقيية ُْٖالسدالف، صالح بف غانـ، ص( ٗٓ)
، دار بمنسية، الرياض، ُْالكبرل، كما تفرع منيا، ص

ُٗٗٗ. 

حكـ كمي : "عرفت القاعدة الفقيية بأنيا( َِص)( َٔ)
، كعرفيا "ينطبؽ عمى جزئياتو ليتعرؼ عمى أحكامو منو

: نيابأ ْٔٗ، صِالزرقا في المدخؿ الفقيي العاـ، ج
أصكؿ فقيية كمية مف نصكص مكجزة دستكرية تتضمف "

أحكاما تشريعية عامة في الحكادث التي تدخؿ تحت 
". مكضكعيا

كيفرؽ بيف القاعدة كالضابط عند الفقياء، بأف القاعدة 
األمكر )تحيط بالفركع كالمسائؿ في أبكاب فقيية كقاعدة 

ت فإنيا تطبؽ عمى أبكاب العبادات كالجنايا( بمقاصدىا
. كالعقكد كغيرىا مف أبكاب الفقو

تعابير فقيية مركزة تعبر عف مفاىيـ مقررة : بمعنى آخر
في الفقو اإلسبلمي تبنتيا المذاىب االجتيادية في تفريع 
األحكاـ كتنزيؿ الحكادث عمييا كتخريج الحمكؿ الشرعية 

.  لمكقائع كتشمؿ مجاالت األحكاـ كميا
مسائؿ في باب كاحد فإنو يجمع الفركع كاؿ: أما الضابط

أيما أىاب دبغ فقد طير، فيذا الحديث يمثؿ : مثالو
.  ضابطا فقييا في مكضكعو كيغطي بابا مخصكصا

كالقكاعد أعـ كأشمؿ مف الضكابط مف حيث جمع الفركع  
كقد فرؽ العمماء بيف القاعدة الفقيية . كشمكؿ المعاني

عدة كالنظرية الفقيية كبيف القاعدة التشريعية كبيف القا
 .األصكلية، لكف المقاـ ال يتسع لتفصيؿ ذلؾ

عبداهلل بف عبد العزيز، اإلعجاز العممي .المصمح، د( ُٔ)
، ُىيئة اإلعجاز، مكة المكرمة ط ،في القرآف كالسنة

 .ِٔص، ىُُْٕ

 

 ،بترقيـ أحمد شاكر، كابف ماجو( ِٕٖٔ)ركاه الترمذم ( ِٔ)
 .ترقيـ فؤاد عبد الباقي( ُْٗٔ)

، َُٗص ،جاء كحيد، البحث العممير. دكيدرم، د( ّٔ)
  .َََِ، ُدار الفكر، دمشؽ، ط

 .ُُٖالمرجع السابؽ، ص( ْٔ)

، ْج ،اإلتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي: أنظر( ٓٔ)
: نمكذج ليذا المنيج مف التفسير في :، كانظرُْٕص

 أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشيل محمد 
 .األميف الشنقيطي 

  .ُُّ، صْجالمسند، ( ٔٔ)

، ُج ،نظر في ذلؾ محاسف التأكيؿ، لمقاسميا( ٕٔ)
  .ِِ-ُِص

ركاه البييقي في شعب اإليماف، كما في اإلتقاف ( ٖٔ)
، المكافقات لمشاطبي :كانظر .ُّٖ، صْج ،لمسيكطي

  .ُّٗ، صّج

، ُج ،محاسف التأكيؿ .ُِٖ، صْج ،اإلتقاف( ٗٔ)
  .ٖٗص

  .ِّْ، صُّج ،مجمكع الفتاكم البف تيمية( َٕ)

  .ِْٕ، صُّجمجمكع الفتاكم، ( ُٕ)

دار  ،مسمـ، مصطفى، مباحث في إعجاز القرآف.د( ِٕ)
كانظر . ُٕٔ-ُُٕ، صُٔٗٗ ،المسمـ، الرياض

مباحث في التفسير المكضكعي، دار القمـ : كتابو اآلخر
  .َُٗٗدمشؽ 

إتقاف البرىاف لمدكتكر فضؿ عباس، : أنظر( ِّص)( ّٕ)
لمذيف خرجكا بو  فقد أكرد نماذجا مف التفسير ُِٔص

عف الضكابط الشرعية، كقد تجاكز البعض في المبالغة 
كالعاديات ضبحا فالمكريات "في مثؿ ىذا التفسير، ففسر 

بالسيارات، كما سمعناه مف تفسير لبعض اآليات " قدحا
، التي (ُُ)كرقـ اآلية ( ٗ)مف سكرة التكبة برقـ السكرة 

عشر مف ادعى بعضيـ أنيا تتكافؽ مف أحداث الحادم 
 .سبتمبر التي كقعت في أمريكا

الزنداني، عبد المجيد، تأصيؿ اإلعجاز العممي في ( ْٕ)
  .ِٕ-ِٔ، صالقرآف كالسنة

  .سبؽ تخريجو( ٕٓ)

المصمح، عبد اهلل، اإلعجاز العممي في القرآف . د( ٕٔ)
  .ِّ، ِٖص ،كالسنة
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كتاب أسباب النزكؿ ألبي : راجع في ىذا المجاؿ( ٕٕ)
مد النيسابكرم، كجامع النقكؿ في الحسف عمي بف أح

السنة : أسباب النزكؿ، البف خميفة عميكم، كانظر
مصطفى السباعي، . كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي، د

المكتب  مبحث نسل السنة بالقرآف كالقرآف بالسنة،
 .ّْٗ، ّٕٓص، ُِٖٗ، ّاإلسبلمي، دمشؽ ط

 ،النص زيداف، عبد الكريـ، الكجيز في أصكؿ الفقو، داللة( ٖٕ)
 .ُّٔص، ُٕٗٗ، بيركت ٕمؤسسة الرسالة ط

، ّجتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، اإل: راجع( ٕٗ)
القكاعد الحساف لتفسير القرآف، : كراجع .ٓٗ-ٓٗص

  .عبد الرحمف بف ناصر السعدم

كتاب اإلسرائيميات كالمكضكعات : راجع في ىذا الباب( َٖ)
 .لمشيل محمد أبك شيبة رحمو اهلل

، (َِٓٗ)رقـ  ،لترمذم، كقاؿ ىذا حديث حسفركاه ا( ُٖ)
 .ُْٗ، صٓج

، ُّٗٗ ،عبد الكىاب إبراىيـ، جدة.أبك سميماف، د( ِٖ)
دار  ،كتابو البحث العممي كمصادر الدراسات الفقيية

 .َِ-ُٗ، صُج، ُالشركؽ ط

يحسف في ىذا المقاـ، لتماـ الرؤية الشرعية ( ّٖ)
سنة، االطبلع لبلكتشافات العممية كدالالتيا في القرآف كاؿ

المرجعية العميا في اإلسبلـ لمقرآف كالسنة : عمى كتاب
لمدكتكر يكسؼ ( ضكابط كمحاذير في الفيـ كالتفسير)

، ُٔٗٗ، ِالقرضاكم، طبع مؤسسة الرسالة، بيركت ط
( معالـ كضكابط)كيؼ نتعامؿ مع السنة النبكية : ككتاب

لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، طبع مكتبة المؤيد، الرياض 
، كمكسكعة اإلعجاز في القرآف الكريـ كالسنة َُٗٗ

المطيرة، يكسؼ الحاج أحمد، مكتبة ابف حجر، دمشؽ 
ََِّ.  


