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حلص ا حث الول
إن ىذا العصر يشهد بتحقق كثَت من اآليات الكونية وآيات ا٠تلق اليت ٖتدث عنها
القرآن الكرًن صراحة أو أشار إليها.
أيت َّ
بعض آيات
أن الكثَت من الباحثُت يف العلوم الكونيَّة عندما ُعرضت
وقد ر ُ
عليهم ُ
ْ

افق مع تلك العلوم ٦تَّا ثبت من
القرآن الكرًن تَـبَ َادر إُف أذىاهنم من ا١تعاين والتَّأويبلت ما يتو ُ
ترجح عندىم أو عند طائفة منهم ثبوهتا ،فظَ َهَر لو ٌن
اٟتقائق الكونيَّة ،أو من النَّظريَّات الَّيت َّ
ٍ
تفتح آفاقًا َج ِديدةً ١تفهوم
جدي ٌد من ألو ِان التَّفس َِت
بصبغة َج ِديدةٍ َف يَـ ْع َه ْد َىا َّ
السابقون ُ
َّص.
الن ّْ
اصطبلحا مرَّكبًا ،وىو (التَّفسَت
أطلق ا١تعاصرون على ىذا اللَّون من ألوان التَّأويل
و َ
ً
العلمي).
فكان لز ًاما على الباحثُت ٖتقيق ا١تعٌت ،وبيان َّ
أن من ا١تعاين الَّيت جدَّت ما يتَّفق مع
وضوابِ ِطو و ِ
أ ِ
وضوابِ ِطها ،ومنها ما ال يتَّفق.
ُصول التَّفس َِت َّ
أصول اللُّغة َ
العامة َ
وىذا ما هتدف ىذه الدراسة إُف بيانو وإيضاح معا١تو وضوابطو ،وتبُت مبادئ التفسَت
العلمي ،وٖتقق ا١تعٌت ا١تؤتلف ٔتا ٯتيز ما ٯتكن َعدُّهُ من التفسَت العلمي وبُت الدخيل الذي
ٮترج عن حدود التأويل.
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:
اٟتمد هلل الواحد القهار ،مقلب الليل والنهار ،تبصرة ألوِف القلوب واألبصار ،أرسل
الرسل  بالتبشَت واإلنذار ،وأقام اٟتجة على عباده وقطع اٟتجج واألعذار،
لعباده
َ
وجعل الدُّنيا َس َفًرا من األسفار ،أٛتده تعاُف على ما
دار ا٠تلود والقرار،
جعل اآلخرَة َ
َ
وقد َ
أفاض بو على عباده األخيار ،من فضلو ا١تدرار ،فهداىم لطريق اٟتق ،ولسلوك هنج األبرار،
َ
٫توم فيها وال أكدار.
وإُف التزود من ىذه الدَّار ،لدا ٍر باقية ،ال َ
أشهد أن ال إلو إال اهلل غافر َّ
الذنب ،وقابل التَّوب لؤلبرار ،شديد العقاب للمجرمُت
و ُ
ُ
الفجار ،وأشهد َّ
٤تمدا عبده ورسولو ،النيب ا١تختار ،وا١تبعوث بالتبشَت واإلنذار.
و َّ
أن ً
أما بعد :فإن هلل  ال ّْ
اٟتج ِة عليو ،واإلنذا ِر
أحدا من عباده َّإال بعد قيام َّ
ب ً
يعذ ُ
إليو ،وقد َو َع َد اهلل َّ 
بأن آياتو سَتاىا ا٠تلق يف أنفسهم ،ويف سائر ما خلق ،فيعرفون
ُ
السموات واألرض .يقول اهلل  :ﵟ َوك ِو
دالئل قدرتو سبحانو ووحدانيَّتو يف أنفسهم ،ويف َّ
ْ

ه

ُ

ََْ ُ َ

َ ُ
َُْ
ُييس ًْ آيَاحِِّ ذخػ ِرفٔج َٓاﵞ [النَّمل.]ٜٖ:
اْلٍد ِّلِل ِ ش ِ

وإن البشريَّة على مو ِع ٍد من ِ
ِ
بكشف آياتو يف الكونَّ ،
َّ
فإن
اهلل  متجدّْد ومستم ٍر
َْ
الكون من ٍ
خاصةً حقيقةَ ما يف ِ
آيات
عامةً ،وللعلماء َّ
اهلل  قد وعد بأن يكشف للنَّاس َّ
َ
َ َ ُْ
بينة؛ لتكون حجة وبرىانا .قال اهلل  :ﵟ َش ُ ْ َ َ
صٓ ًْ َخ هَّت يَتَ َت ه َ
َّي
ّْ
ُني ًِٓ آياح ِِا ِِف اآل َفا ِق و ِف أجف ِ ِ
َ َّ ً ً
ِ
َ

َه

ْ

ل ُٓ ًْ أُ ُّ َ
[فصلت.]ٖ٘:
اْلقﵞ ّْ

ِ
اآليات يف ِ
ِ
أعماق اآلفاق ،والن ِ
َّفس وا١تخلوقات.
بكشف
وعد اهللِ 
َّق ُ
وقد ٖتق َ
ِ ِ
َّ
الكشوف العلميَّةُ يف
َّمت
العصر
وإن ىذا
ُ
ُ
ليشهد ٖتقُّق وعد اهلل  ،وكلَّ َما تقد ْ
َ
ِ
وإقناعا ،وكشفت
ميدان العلوم َك َش َف ْ
ت للنَّاس عن آيات ا٠تلق الباىرة الَّيت تزيد اإلنسان َّقوة ً
أيضا عن كث ٍَت من ا١تعاين الَّيت قد ٖتدَّث عنها القرآن الكرًن صراحة أو أشار إليها ،فكان
ً
نوعا من الربىان الَّذي يظهر يف عصر العلم الكوين يشهد َّ
بأن القرآن كبلم اهلل ٔ تا
ً
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حواه من اٟتقائق الَّيت ج ِهلَها الب َشر طو َال قُ ٍ
رون متعدّْدة ،وأثبتها القرآ ُن يف آياتو قبل أربعةَ
َ َ َ ُ
رجل أ ُّْم ٍّي ،أو ِم ْن عند ٍ
أن القرآن ليس ِم ْن عند ٍ
شاىدا على َّ
جيل
َع َشَر قَـ ْرنًا ،فكان ذلك ً
َّ
تلك اٟتقائق.
ٕتهل َ
من األجيال البشريَّة اليت كانت ُ
أهموظىالدرادظ :ى

أيت بعد االطبلع َّ
أن الكثَت من الباحثُت يف العلوم الكونيَّة
أما أ٫تية الدراسة فإين قد ر ُ
بعض آيات القرآن الكرًن تَـبَ َادر إُف أذىاهنم من ا١تعٌت والتَّأويل ما
عندما ُعرضت
عليهم ُ
ْ
رجح عندىم أو
افق مع تلك العلوم ٦تَّا ثبت من اٟتقائق الكونيَّة ،أو من النَّظريَّات الَّيت ت َّ
يتو ُ
تلك العلوم ،وبُت ِ
آيات ِ
القرآن
عند طائفة منهم ثبوهتاَّ .
وتأملوا ذلك التَّوافق العجيب بُت َ
بتلك ا١تعاين ا١تستفادة من نصوص القرآن الكرًن واليت توافق تلك العلوم
الكرًن ،و١تا جهروا َ
ٍ
تفتح آفاقًا َج ِديد ًة
ظَ َهَر لو ٌن جدي ٌد من ألو ِان التَّفس َِت
بصبغة َج ِديدةٍ َف يَـ ْع َه ْد َىا َّ
السابقون ُ
أطلق ا١تعاصرون على ىذا اللَّون من ألوان التَّأويل إطبلقًا اصطبلحيِّا مرَّكبًا،
١تفهوم الن ّْ
َّص .و َ
وىو (التَّفسَت العلمي) ،وذلك ا١تعٌت ا١ترَّكب ،أو قل :ا١تؤتلف من جزأين يفيد من ا١تعٌت ما
السابقون .وال ٮتفى أن التأصيل والتحقيق ١تا يندرج ٖتت ىذا الفن ينفي الكثَت
َف يعهده َّ
من التأويبلت السقيمة ،والنظريات اليت ال يصلح أن تكون ٦تا يندرج ٖتت مفهوم النص.
وقد رأيت يف الكتابات السابقة قصورا يف التعريف واٟتدود الفاصلة والضوابط بالنسبة ١تن
أجاز ،وقصورا يف دعوى من رفض التفسَت العلمي لنصوص القرآن الكرًن كما سيأيت بيانو؛
فلذلك فإن من ا١تستحسن نشر ىذه الدراسة وتعميمها حىت تعم الفائدة.
ىىمذكلظىالدرادظ:
تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤالُت التاليُت:
ٔ  -ما السبيل إُف االىتداء إُف التعريف السليم للتفسَت العلمي لنصوص القرآن
الكرًن اٞتامع ا١تانع مع بيان ضوابطو وحدوده؟
ٕ – ما ىي مبادئ ىذا اللون من التفسَت اليت ٘تيزه؟
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أهدافىالدرادظ :ى

بناء على ما تقدم كان لز ًاما على الباحثُت ٖتقيق ا١تعٌت ،وبيان َّ
أن من ا١تعاين الَّيت
وضوابِ ِطو و ِ
جدَّت ما يتَّفق مع أ ِ
وضوابِ ِطها ،ومنها ما ال
ُصول التَّفس َِت َّ
أصول اللُّغة َ
العامة َ
الضوابط.
يتَّفق .وبيان أنَّو ال مشاحة يف االصطبلح ضمن األصول و َّ
ا١تتخصصون يف علوم التَّفسَت ،وقد ال ي ْد ِرُك ذلك أرباب ِ
العلوم
وال يُ ْد ِرك ذلك َّإال
ّْ
َ
ُ
ُ
ِ
وإضافة ٍ
يردوا ذلك إُف أىلو من
األخرى ،فإن كان ٢تم من النَّظ ِر
معان إُف النَّص فينبغي أن ُّ
َ ُ
الر ُ
ا١تتخصصُت يف العلوم الشَّرعية والتَّفسَت ،يقول اهلل  :ﵟ َول َ ْٔ َردوهُ إ ََل ه
وِل
أ
ِإَوَل
ل
ٔ
ش
ِ
ِ
َّ
ّْ
ِ

َْ ُْ ْ ََ َ ُ ه َ َْ َْ ُ َُ ْ
ُ
ْ
اّليَ يصتِتِطُّٔ ًٌِِٓﵞ [النّْساء.]ٖٛ:
األم ِر ًٌِِٓ ىػي ٍِّ ِ

السبيل،
وىذا ما دفعٍت إُف كتابة ىذه (الدراسة)؛ لتكون عونًا للباحثُت ،تنَتُ ٢تم َّ
وترفع عنهم االختبلف.
ِ
َيت أنَّو ال ٮتلو من َخلَ ٍل يف جانب من
وقَ ْد قر ُ
ب يف ىذا آّالَ ،ورأ ُ
أت الكثَت ٦تَّا ُكت َ
ض الكثَت من تلك األقوال خشية اإلطالة؛ َّ
اض َع ْن نـَ ْق ِ
وألهنا تـُ ْعلَ ُم ِم ْن
جوانبو ،ور ُ
أيت ا ِإل ْعَر َ
ٖتقيق ا١تعٌت ا١تؤتلف من اٞتزأينِ ،
ِ
وبيان ضوابطو.
وٯتكن إ٬تاز أىداف الدراسة يف النقاط التالية:
ٔ  -التأسيس ٢تذا اللون من التفسَت من حيث ذكر مبادئو العشرة.
ٕ ٖ -تقيق تعريف اٟتد اٞتامع ا١تانع ٢تذا اللون من ألوان التفسَت ،وذكر حدوده
وضوابطو ٔتا ٯتيزه و٭تقق ا١تراد منو.
ٖ – ٘تييز الصحيح من ا١تعاين اليت تندرج ٖتت ىذا الفن ٦تا ال يصلح.
ى
مخططىالدرادظ :ى

مقدمة.
األول :يف بيان التعريف .ا١تبدأ
 – 1المطلب األول :مبادئ التفسير العلمي :ا١تبدأ َّ

الثَّاين :موضوع (التَّفسَت العلمي) .ا١تبدأ الثَّالث :الثَّمرة .ا١تبدأ الرابع :فضلو .ا١تبدأ ا٠تامس:
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السابع :التَّسمية .ا١تبدأ الثَّامن:
السادس :الواضع .ا١تبدأ َّ
نسبتو إُف غَته من العلوم .ا١تبدأ َّ
االستمداد .ا١تبدأ التَّاسع :حكم الشَّارع .ا١تبدأ العاشر :مسائلو.

 - 2المطلب الثاني :التفسير العلمي بين اإلنكار واإلقرار :ا١تسألة األوُف:

اإلنكار .ا١تسألة الثانية :اإلقرار .ا١تسألة الثالثة :التحقيق.

 - 3منهج الدراسة:
إن (التَّفسَت العلمي) قد جعل لقبا ٍ
َّ
للون ُم ْستَ ِق ٍّل من ألو ِان التَّفسَت بَـ ْع َد نَـ ْقلِو عن
ُ َ ً
مرَّك ٍ
إضايف.
ب
ٍّ
ِ
ِ
ك تَـرى َّ َّ َّ
ب
َّفسَت العلميُ -مَرَّك ٌ
أن اللقب الذي ُجع َل عنوانًا ٢تذا العلم –أعٍت :الت َ
وإنَّ َ َ
ِ
ف ِم ْن جزأين٫ ،تا ا١تضاف وا١تضاف إليو.
إِ َ
ضايفّّ يَأْتَل ُ
وا١ترَّكب ال ٯتكن أن يـُ ْعلَم َّإال بعد العلم ٔتفرداتو.
فينبغي إذن التَّعرف على ىذا ا١تصطلح ،وما ُّ
يدل عليو من ا١تعٌت.
وذلك على النَّحو التَّاِف:
كل و ِ
اح ٍد ِم َن اٞتزأي ِن على ِح َدة قَـَب َل تضايفهما.
َّأوًل:
ُ
ٖتديد معٌت ّْ َ
ٖتديد ا١تعٌت ا١تؤتلف من اٞتزأين معا عند تضايفهما ْتيث إذا أطلق ذلك ُّ
اٟتد
ثانيًاُ :
معا...
أو اللَّقب عليهما َف ينصرف َّإال إُف ذلك ا١تعٌت ا١تؤتلف منهما ً
ثالثًا :بيا ُن َّ
مصطلح
أن ىذا ا١تصطلح
حادث ،ولكن يبقى النَّظر يف ٖتديده ،مثَّ
ٌ
ٌ
العامة.
سبلمتو من النَّقض وا١تعارضة ،وسبلمتو من اإلخبلل بقواعد التَّفسَت َّ
جهود الباحثُت يف التَّفس َِت ِ
رابعا :بيا ُن ِ
وعلوم القرآن يف ىذا آّال ،مع نَـ ْق ِد ما شأّا
َ
ً
ِم َن الن ِ
َّقص أو ا٠تَلَل.
ارضُت َم َع َع ْر ِ
٩تلص إليو من
كل فَـَر ٍيق ،مثَّ ما
وبيا ُن آر ِاء
ض ُح َج ِج ّْ
ا١تؤيدين وا١تع َ
ُ
َ
يح الَّذي يقوم على الدَّليل الواضح.
التـ َّْرِج ِ
لكل عل ٍم ال َّ
ليتصور ىذا الفن ويـُ ْعَرف ،وتعرف
َ
بد ِم ْن معرفتهاَّ ،
وىناك َع َشَرةُ مبادئ ّْ
أ٫تيَّتو،
ويتميز الدخيل منو من الذي يندرج ٖتت أصول التفسَت العامة.
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ضهم يف قولو:
وقد ٚتعها بَـ ْع ُ
َّ
ـادئ ك ـ ـ َّـل ف ـ ـ ٍّن َع َش ـ ـ ـ ـ ـ َـرة
إن مــبـ ـ ـ ـ َ
وفضـ ـ ـلو ونس ـ ـ ـ ــبة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـواضـ ـ ـ ـ ـ ـع
مسائل والبعض بالبعض اكتـفى

الـ ـ ـ ُّ
ـحد والــمـ ـ ـوضوع مثَّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثَّمـرة
الشارع
واالسم االستمداد حكم ّ
(ٔ)
ومن درى اٞتميع حاز ال ـ ـ ـ َّشرفا

(ٔ) ذكرىا الصبان  يف حاشيتو على شرح شيخو الْ َملَّ ِوي للسلم (ص.)ٖ٘:
13
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المطلث الأول

مبادئ التفسير العلمي

المبدأىاِّوَّل:ىىفيىبوانىالتطروف :ى

١تا كان مصطلح( :التفسَت العلمي) مكونا من جزأين متضايفُت فإين أَ ْشرع ِ
كل
ببيان ّْ
َُ
و ٍ
ٮتل با١تقصود؛ َّ
ألن الغرض ىو ا١تعٌت ا١تؤتلف منهما
احد منهما على حدة لكن بإ٬تاز ال ُّ
كل واحد منهما على حدة قبل التضايف..
وليس ٖتقيق ّْ
ً
معاَ ،
أول :بيان معنى التفسير:
ً

 - 1التَّفسير لغة:
يطلق التَّفسَت يف اللُّ ِ
الكشف و ِ
ِ
اإليضاح والتبيُت للشيء ا١تستًت(ٔ) ،ومن
البيان و
غة على
ِ
ُ
ُ
َ َُْ َ َ ََ ه
ْ َ َ َْ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ
ذلك قولو  :ﵟوال يأحُٔم ةٍِث ٍو إِال ِجئِاك ةِاْل ِق وأخصَ تفصُِياﵞ [الفرقان .]ٖٖ:كما
ََ ْ َ َ َْ
ً
ابن كثَت  يف معٌت قولو  :ﵟوأخصَ تفصُِياﵞ:
ُ
يطلق وير ُاد بو التَّأويل .يقول ُ
اٟتق َّإال جئناك ٔتا ىو اٟتق يف نفس األمر ،وأبُت
قوال يعارضون بو َّ
"أي :وال يقولون ً

وأوضح وأفصح من مقالتهم"(ٕ).
بيان ٍ
تدل على ِ
الراء كلمة واحدة ُّ
شيء
السُت و َّ
قال ابن فارس " :الفاء و ّْ
ِ
وفسرتُو"(ٖ).
ت الشَّيءَ َّ
وإيضاحو .من ذلك َ
الف ْس ُر ،يقال :فَ َس ْر ُ
مادة( :فَسر) ،وىي ُّ
تدل على ظهور
وقد اختلف يف اشتقاقو .فقيل :إنو مأخوذ من َّ
ََ
الشَّيء وبيانو .ومنو :الكشف عن ا١تعٌت الغامض .وقيل :مأخوذ من لفظ التَـ ْف ِسرة ،وىو نظر
(ٔ ) انظر :التفسَت وا١تفسرون يف ثوبو اٞتديد ،ألستاذنا العبلمة أ.د/عبد الغفور مصطفى جعفر (ص.)ٕٔٛ-ٔٙٚ:
(ٕ) تفسَت القرآن العظيم ،البن كثَت (.)ٜٔٓ/ٙ
(ٖ) معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،مادَّة( :فَ َسَر) (ٗ.)٘ٓٗ/
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ا١تفسر ينظر يف اآلية؛
الطبيب يف البول؛ لكشف العلَّة والدواء ،واستخراج ذلك .فَكذلك ّْ
الستخراج حكمها ومعناىا.
وفسرتو ،أي :أَجريتو وأَعديتو إِذا كان
ت الفرس َّ
وقيل :اشتقاقو من قول العرب :فَ َس ْر ُ
ا١تفسر ٬ترى فرس فكره يف ميادين ا١تعاين؛ ليستخرج شرح
صر؛ ليستطلِق بطنُو .وكأَن ّْ
بو ُح ْ

اآلية.

ت الدابة وفَ َّس ْرتُـ َها ،إذا ركضتها ٤تصورة
قال ابن األنباري  :قول العرب :فَ َس ْر ُ
أيضا .فالتفسَت كشف ا١تغلق من ا١تراد بلفظو،
لينطلق حصرىا ،وىو يؤول إُف الكشف ً
وإطبلق للمحتبس عن الفهم بو .وقيل غَت ذلك(ٔ).
ِ
واٟت ِ
اص ُل َّ
حول معٌت البيان والكشف والوضوح
أن َّ
العَرب َ
ور يف لغة َ
َ
مادة( :فَ َسَر) تَ ُد ُ
(ٕ)
لغموض ٍ
لفظ أم لغ ِ
يقال :فسرت اللَّ
ِ
فسرا
فظ
ذلك،
َت
الكشف
ىذا
ن
أكا
اء
و
س
مطلقا
ُ
َ
ً
ُ
ً
تفسَتا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقو.
من باب ضرب ونصر ،وفسرتو
ً
اصطالحا:
 - 2التَّفسير
ً

أعم من
ف معاين القرآن الكرًن ،وبيا ُن ا١تراد منو) ،وىو ُّ
والتفسَت يف االصطبلحَ ( :ك ْش ُ
ْتسب اللَّ ِ
ِ
ِ
ا١تشكل وغَته ،وْتسب ا١تعٌت الظَّاىر وغ َِته ،وا١تقصود منو.
فظ
أن يكون
وقال األلوسي  :ورٝتوه بأنو" :علم يبحث فيو عن كيفية النطق بألفاظ القرآن
ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والًتكيبية ومعانيها اليت ٖتمل عليها حالة الًتكيب وتتمات
لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أّٔم يف القرآن و٨تو ذلك"(ٖ).
وقال الزركشي " :التفسَت علم يعرف بو فهم كتاب اهلل  ا١تنزل على نبيو
٤تمد  وبيان معانيو ،واستخراج أحكاموَ ،و ِح َك ِم ِو .واستمداد ذلك من :علم
(ٔ) انظر :الربىان يف علوم القرآن ،للزركشي (ٕ ،)ٔٗٚ/بصائر ذوي التمييز ،للفَتوزآبادى (ٔ ،)ٜٚ -ٚٛ/روح
ا١تعاين ،لؤللوسي (ٔ.)٘/
ت ّْ
اٟتديث :إذا بيَّنتُو.
رت
اع :إذا كشفتُهاَّ .
َ
وفس ُ
الذر َ
(ٕ) يقال :فَ َس ْر ُ
(ٖ) روح ا١تعاين ،لؤللوسي (ٔ.)٘/
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اللغة ،والنحو ،والتصريف ،وعلم البيان ،وأصول الفقو ،والقراءات ،و٭تتاج ١تعرفة أسباب
النزول ،والناسخ وا١تنسوخ"(ٔ).
قال الفناري  :األوُف أن يقال :علم التفسَت معرفة أحوال كبلم اهلل سبحانو
وتعاُف من حيث القرآنية ،ومن حيث داللتو على ما يعلم أو يظن أنو مراد اهلل تعاُف بقدر

الطاقة اإلنسانية .انتهى(ٕ).
٭تتمل َّإال
صا ال
وىل يتوقَّف ىذا اإليضاح على القطع با١تعٌت ا١تراد بأن يكون اللَّفظ نَ ِّ
ُ
الصحيحة عن ا١تعصوم  ،أو ال يتوقَّف على ٍ
شيء من
الرواية َّ
احدا ،أو ّْ
معٌت و ً
ُ
ً
ذلك ْتيث يكفي فيو غلبةُ الظَّ ّْن با١تعٌت ا١تراد؟
٣ترِد ِ
ِ
ا١تفس ُر
و َّ
يلزم ِعْن َد َّ
غلبة الظَّ ّْن َّأال يَـ ْقطَ َع ّْ
اب ىو َع َد ُم التَّوقُّفَ ،غايةُ األ َْم ِر أنَّو ُ
الصو ُ
َّ
َّ
يقول ٔتا يُ ْشعُِر بِ َع َدِم
ب على ظنّْو ىو مر ُاد اهلل ِ م َن النَّص ،بل ُ
بأن ا١تعٌت الذي َغلَ َ
اٞتزم ،كقولو :ا١تعٌت ِعْندي -واهلل أعلم -وأشباه ذلك من العبار ِ
ات ا١تشعرةِ ِ
بعدم القط ِع فيما
َْْ
ال قَ ِ
اط َع فيو.
ِ
ضروب البيان ١تفردات القرآن وتراكيبو ،سواء تعلَّ َق
ٚتيع
والتَّفسَت ّٔذا ا١تعٌت
يشمل َ
ُ
ِ
البيا ُن بشرِح ٍ
ٍ
ب نُ ٍ
اسبَ ٍة ،أو َسبَ ِ
ِ
إشكال
زول ،أم بدف ِع
باستنباط ُح ْك ٍم أم
لغة ،أم
بتحقيق ُمَن َ
٭تتاج إليو بيا ُن الن ِ
َّص الكرًن.
وبُت ٍّ
ورد على النَّص ،أو بينو َ
نص َ
آخَر ،أم غَت ذلك ٦تَّا ُ
ِ
ِ
ضا .وقد
ف ُ
َوقَ ْد ُع ِر َ
ضو بَـ ْع ً
القول يف تفس َِت القرآن من ُذ عهد نزولو ،فالقرآ ُن يـُ َف ّْسر بَـ ْع ُ
ِ ٍِ
الص ِ
ِ
يب صلى اهلل عليو وسلم كما
٭تتاج
بعض َّ
حابة إُف بيان شيء م َن القرآن فيوافيهم بو النَّ ُّ
ُ
ُ
َ َُّ َ
َََْ َْ َْ َ ّ ْ َ َُّ
ه
َ
ْ
ْ
اس ٌا ُزِل إَِل ًِٓﵞ [النَّحل.]ٗٗ:
يف قولو  :ﵟوأُزْلا إَِلم اّلِنر ِلِ ب َِّي ل ِيِ ِ
ِ
شىت من تفسَت القرآن للقرآن ،ومن
ف العلماءُ وذكروا يف تصانيفهم ألوانًا َّ
وم ْن مثَّ َعَر َ
السنَّة للقرآن.
تفسَت ُّ
الصحابةُ  فَمن بـع َدىم على ىذا ا١تنوال من ِ
لكل ما ٭تتاج إُف
مثَّ َس َار َّ
البيان ّْ
َ ْ َْ َ
فتكونت ا١تدارس ا١تتقدّْمة للتَّفسَت يف َّ
(مكة) و(ا١تدينة) و(الشَّام)
بيان من القرآنَّ ،
(ٔ) الربىان يف علوم القرآن ،للزركشي (ٔ.)ٖٔ/
(ٕ) انظر :كشف الظنونٟ ،تاجي خليفة (ٔ.)ٕٗٚ/
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َّفات الَّيت ال تكاد ٖتصى يف التَّفسَت ،كلّّ على َحس ِ
ب
و(العراق)..اٍفَّ ،
حىت ُد ّْونت ا١تصن ُ
َ
ِ
العناية باللُّغة والببلغة أو الفقو واألحكام ،أو ٖتقيق أمور العقيدة
مشرب صاحبو من
إسهاب إُف إ٬تا ٍز إُف ُّ ٍ
ٍ
ومباحث علم الكبلم ،مثَّ من
توسط يف التَّناول ،وىكذا َ
ص َار تفسَتُ
ِ
األلوف ِم َن آّلَّدات..
قائما بذاتو وضعت فيو ا١تئات بَل
ُ
القرآن عْل ًما ً
ِ
للعلماء يف ِ
كل من التَّفس َِت والتَّأويل ،والنّْسبة بينهما،
اك أقو ٌال كثَتةٌ
وىنَ َ
بيان معٌت ٍّ
ُ
ض ىنا بيان ا١تعٌت ا١تؤتلف من جزأين ٫تا( :التَّفسَت العلمي).
ليس ىنا ُّ
٤تل بياهنا ،إذ الغََر ُ
َ
ولكٍت أعرض لذلك بإ٬تاز يـَُم ّْه ُد للمقصود.
ّْ
قَ َال أستاذنا َّ
العبلمة األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة " :على َّ
أن ٚتهرة العلماء
ِ
٣ترِد
َّفسَت على ما يُ ْد َرُك َّ
ألوِل َو ْىلَ ٍة ِم ْن َّ
قدٯتًا وحديثًا قد َّ
استقر ُع ْرفهم على أن يُطْلقوا الت َ
فَـ ْه ِم اللُّغة ،وغَت ذلك ٦تَّا ىو مفتقر إُف إطالة الفكرة ،وإمعان النَّظرة ،كما يرى ذلك من لو
فن تفسَت القرآن الكرًن ،وكيف َّ
أن الكثرة الكاثرة
أدىن اطّْبلع على كتب القوم ا١تؤلَّفة يف ّْ
منهم قد أطلقوا على كتبهم ويف ثناياىا كلمة التَّفسَت ،وكيف َّ
أن ذلك قد شاع يف العرف
ا٠تاص.
ّْ
العام و ّْ
مدلول ِ
ِ
كلمة (تفسَت) من جهة َّ
و َّ
أن ذلك كلَّو ال
ٖتت
َصبَ َح ً
أن التَّأويل قد أ ْ
داخبل َ
كشفا عن ا١تراد منو ،و َّ
الرشد
أن ٢تذا حقَّو من ّْ
اٟتق و ُّ
ٮترج عن كونو بيانًا ١تعٌت التَّنـزيل آّيد ،و ً
الَّذي ال ٮتفى على منصف.
ا٠تاص وبُت
والنّْسبة بُت التَّفسَت ّٔذا ا١تعٌت الواسع الَّذي استقر عليو
العرف ُّ
العام و ُّ
ُ

فكل ٍ
تأويل تفسَت وال عكس٬ ،تتمعان يف بيان ما
التَّأويل ىي العموم وا٠تصوص بإطبلقُّ ،
٭تتاج بيانو إُف التَّأمل وإمعان النَّظر ،وينفرد التَّفسَت يف بيان ما ال ٭تتاج إُف ذلك .وىذا
فأما
طبعاَّ .
كما ال ٮتفى عند اٟتديث عن التَّأويل با١تعٌت ا٠تاص ٔتا يف القرآن الكرًن ً
عليك َّ
أن النّْسبة بينو
اٟتديث عن التَّأويل باعتبار كونو عنوانًا ً
شامبل للقرآن وغَته ،فبل ٮتفى َ
وبُت التَّفسَت الَّذي صار َعلَ ًما بالغلبة ال ينصرف عند اإلطبلق َّإال إُف بيان القرآن الكرًن
خاصة ،يقول:
َّ
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النّْسبة بُت التَّأويل ّٔذا الوصف ،وبُت التَّفسَت الَّذي قد صار ىذا شأنو ىي العموم
أخص من جهة
أعم من اآلخر من جهة ،و َّ
وا٠تصوص من وجو ،فكلّّ منهما قد يكون َّ
أخرى.
وبيان ذلكَّ :
ترجيحا،
قطعا أو
شامل للفظ القرآن الكرًن ومعناه ً
ً
أن التَّفسَت ّٔذا ا١تعٌت ٌ
رواية أو دراية ،على َّ
بالرواية وال بالقطع ،وإ٪تا يكون بالظَّ ّْن ونوع
أن التَّأويل ال يكون ّْ
الدراية على ما وضَّحناه لك .ففي ىذا ترى عموم التَّفسَت وخصوص التَّأويل.
٥تصوص من ّْ
كما ترى عكس ذلك -أعٍت عموم التَّأويل وخصوص التَّفسَت -يف َّ
أن التَّأويل ّٔذا
السنَّة ،وتأويل
االعتبار ال
ٮتتص بالقرآن ً
ُّ
أصبل ،بل يعدوه إُف غَته كتأويل أحاديث من ُّ
الرؤيا وغَت ذلك ،على حُت َّ
أن التَّفسَت ّٔذا الوصف ال ٮترج موضوعو ،وال أي من مسائلو
ُّ
كل من ىذين اللَّفظُت( :التَّفسَت والتَّأويل)
عن القرآن الكرًن َّ
خاصة .مثَّ النّْسبة بُت مدلول ٍّ
اصطبلحا ىي العموم وا٠تصوص بإطبلق كما ىو الغالب يف مدلول
لغة ،وبُت مدلولو
ً
فأما التَّفسَت َّ
مادتو يف اللغة
الشَّيء لغة ومدلولو
فإن احملور الَّذي يدور عليو فلك َّ
اصطبلحاَّ .
ً
كشفا
مطلقا ،والتَّفسَت با١تعٌت الَّذي َّقررناه يف االصطبلح ال ٮترج عن كونو ً
ىو الكشف ً
كشفا عن شأن اآلية ومعناىا.
٥تصوصا
غوي ّْ
مندرجا ٖتت الكشف اللُّ ّْ
العام ،أعٍتً :
ً
ً
و َّأما التَّأويل فقد علم َّ
الصَتورة
أن أصلو يف اللُّغة َّإما من (األ َْول) ٔتعٌت الرجوع و َّ
مطلقا ،ومدلولو الَّذي جلونا لك يف االصطبلح رجع وتصَت ٥تصوص مندرج ٖتت اللُّغوي
ً

وإما من (اإليالة)
ّْ
العام كذلك ،أعٍت :رجع اآلية وصرفها إُف ما ٖتتملو من ا١تعاين الدَّقيقةَّ .
السياسة مطل ًقا ،وىو ٔتعناه االصطبلحي سياسة ٥تصوصة داخلة ٖتت
أو (اإليال) ٔتعٌت ّْ
العامة ،أعٍت :سـياسة ا١تؤول للكبلم ووضعو للمعٌت فيو موضعو" .واهلل أعلم(ٔ).
اللغويَّة َّ
ْتسب اللَّ ِ
ِ
وحيث َّ
فظ ا١تشكل وغ َِته ،وْتسب ا١تعٌت
أعم ِم ْن أن يكو َن
إن الكشف ُّ
ُ
أبعادا أخرى للنَّص غَت الظَّاىر ،أو قُ ْل :ا١تعٌت القريب الَّذي
الظَّاىر وغَته ،فإنَّو يتناول ً
ا١تتبح ُر الَّذي يدرك عمق مفهوم النَّص بعد
ٝتعو ،و ّْ
يفهمو ّْ
العامي َّ
َّص َ
ألول وىلة يطرق الن ُ
يؤسس َّأوًال للمعٌت ا١تؤتلف.
ّْ
الدراسة والبحث .وذلك ٦تا ّْ
الرٛتن خليفة (ص )ٔٓ:فما بعد.
ا١تفسرين ،أ.د إبراىيم عبد َّ
(ٔ) انظر :دراسات يف مناىج ّْ
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ثانيًا :العلمي:
مادة( :العلم) لبيان ا١تعٌت ا١تضاف إُف التفسَت قبل
الرجوع إُف بيان َّ
ال بُ َّد من ُّ
فإن (الْعِْلم) يف اللُّغَة :نقيض اٞتهل ،وىو يطْلَق على الْمع ِرفَِة والشُّعوِر واإلتْـ َق ِ
اإلضافةَّ .
ان
َْ
ُ ُ
ُ
ِ
ُت .يـ َقال :علِمت الشَّيء أ َْعلَمو ِعْلما :عرفْـتو ،ويـ َقال :ما علِمت ِٓت ِرب قُ ُد ِ
ومو ،أي :ما
َ َ ْ ُ ََ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ً ََ ُ ُ ُ
والْيَق ِ ُ
ت ،ويـُ َقالَ :علِ َم األ َْمَر وتَـ َعلَّ َمو :أَتْـ َقنَوُ(ٔ).
َش َع ْر ُ
و ِ
بلحا :العلم ىو االعتقاد اٞتازم ا١تطابق للواقع(ٕ) .ويقال ذلك عن اٟتق
ْ
اصط ً
ه ه َ ْ
والصدق .قال شيخ اإلسبلم أبو السعود  يف قولو  :ﵟإِن اىظ هَ ال ُحغ ِِن ٌ ََِ
َْ
اْل ّ ِق َشيْئًاﵞ [يونس :]ٖٙ:أي" :من العلم اليقيٍت ،واالعتقاد الصحيح ا١تطابق للواقع"(ٖ).
ََََْ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َْ ّ ه َ َ ُ َ
ّ
َ
وقال يف قولو تعاُف :ﵟوأحيِاك ةِاْل ِق ِإَوُا لصادِكٔنﵞ [اٟتجر .]ٙٗ:ﵟوأحيِاك ةِاْل ِقﵞ ،أي:
ه ََ ُ َ
ٔنﵞ تأكيد لو أي أتيناك فيما قلنا
باليقُت الذي ال ٣تال فيو لبلمًتاء والشك .ﵟِإَوُا لصادِك

با٠ترب اٟتق أي ا١تطابق للواقع(ٗ) .وقال العبلمة سعد الدين التفتازاين  يف (شرح
العقائد)" :اٟتق :اٟتكم ا١تطابق للواقع ،يطلق على األقوال والعقائد واألديان وا١تذاىب
باعتبار اشتما٢تا على ذلك ،واٟتكم يقابلو الباطل ،وأما الصدق فقد شاع استعمالو يف
األقوال خاصة .ويقابلو الكذب ،وقد يفرق بينهما بأن ا١تطابقة تعترب يف اٟتق من جانب
الواقع ،ويف الصدق من جانب اٟتكم؛ فمعٌت صدق اٟتكم :مطابقتو الواقع .ومعٌت حقيتو:
مطابقة الواقع إياه"(٘).
ويتبُت ٦تا تقدم أن العلم ال يكون إال حقَّا وصدقًا.
أخص من الثَّاين .وقيل:
األول ُّ
وقال اٟتكماء :ىو حصول صورة الشَّيء يف العقل ،و َّ
العلم ىو إدراك الشَّيء على ما ىو بو .وقيل :زوال ا٠تفاء من ا١تعلوم ،واٞتهل نقيضو.
ُ
(ٔ) انظر :هتذيب اللغة ،لؤلزىري (ٕ ،)ٕ٘ٗ/وانظر :مادَّة( :علم) يف (لسان العرب) (ٕٔ.)ٗٔٙ/
(ٕ) انظر :التعريفات ،للجرجاين (ص ،)ٔ٘٘:تيسَت التحرير٤ ،تمد أمُت ا١تعروف بأمَت بادشاه اٟتنفي (ٔ،)ٔ٘/
التقرير والتحبَت ،أليب عبد اهلل ،ا١تعروف بابن أمَت حاج (ٔ.)ٕٚ/
(ٖ) تفسَت أيب السعود (ٗ ،)ٔٗ٘/وانظر :روح ا١تعاين (.)ٜٔٓ/ٙ
(ٗ) انظر :ا١تصدر السابق (٘ ،)ٛٗ/وانظر :روح ا١تعاين (.)ٖٔٔ/ٚ
(٘) شرح العقائد النسفية ،للعبلمة سعد الدين التفتازاين (ص.)ٕٔ:
20

وقيل :ىو مستغ ٍن عن التَّعريف ،وقيل :العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل.
وقيل غَت ذلك(ٔ).
وج ِ
ِ
ِ
اختَار ابن اٟتاجب والْع ُ ِ ِ
ُت الْ َم َع ِاين ال
ب ل َم َحلّْ َها ٘تَْيِ ًيزا بَـ ْ َ
َ
وْ َ
ض ُد اإل٬ت ُّي بأَنَّوُ ص َفةٌ تُ ُ
ِ ِ
يض(ٕ).
َْ٭تتَمل النَّق َ
ِ ِ
يض ،أي :بِو ْج ٍوَ .ٮتْرج عنو :الظَّ ُّن واالعتقاد والو ْىم؛ َّ
فإهنا وإن
قولو" :ال َْ٭تتَم ُل النَّق َ
ُُ
َ
َ
ِ ِ
يضَّ ،إما يف الع ْقل أو يف ا٠تارج"(ٖ).
كانت توجب ٘تَْيِ َيز النَّـ ْفس األشياء لكنَّوُ َْ٭تتَم ُل النَّق َ
وفيو :أن العلوم ا١تستندة إُف العادة ٖتتمل النقيض ،إلمكان خرق العادة بالقدرة اإل٢تية(ٗ).
وقال صاحب (الكليَّات)" :وا١تعٌت اٟتقيقي للفظ العلم ىو اإلدراك؛ و٢تذا ا١تعٌت ُمتَـ َعلق،
وىو ا١تعلوم ،ولو تابع يف اٟتصول يكون وسيلة إليو يف البقاء وىو ا١تلكة ،فأطلق لفظ العلم
مشهورا"(٘).
٣تازا
على كل منها إما حقيقة عرفية ،أو اصطبلحية أو ً
ً
وا١تاديون :يزعمون أن العلم ليس إال خصوص اليقينيات اليت تستند إُف اٟتس وحده.
لكن اٟتـواس ٗتتلـف بـاختبلف األشـخاص ،فـاألحول يـرى الواحـد اثنـُت ،والسـليم يـراه
احدا ،والذي عنده مرض الصفراء ٬تد اٟتلو م َّـر ا١تـذاق ،والسـليم ٬تـده حل ًـوا ،وىـذا
خصا و ً
ش ً
أي إنســان أن يقنــع اآلخــر ٔتــا
أدرك حقيقــة ،وذاك حقيقــة ،فتعــددت اٟتقــائق ،وال يســتطيع ُّ
عنده ،فاٟتقائق عندية.
وقد اكتشف العلم اٟتديث أن الفضاء ٦تلوء بالصور اليت ال نستطيع أن نشاىدىا
بأبصارنا ،كما أنو ٦تلوء باألصوات اليت فوق مستوى ٝتعنا ،أو دون مستواه ،و٨تن ال
شيئا ،وحيث َّ
اقعا أن
كما وكي ًفا ،فبل يصح ً
إن حواسنا ٤تدودة ِّ
نسمع من ذلك ً
عقبل وال و ً
إنكارا قطعيا ّٓرد أننا َف نرىا أو َف نسمع صوهتاَّ ،إال أن
ننكر أشياء من حقائق الكون ً
السول (ٔ.)ٕٔ/
(ٔ) انظر :التَّعريفات (ص ،)ٜٜٔ:اإلّٔاج (ٔ ،)ٖٓ/رفع اٟتاجب (ٔ ،)ٕٖٗ/هناية ُّ
(ٕ) انظر٥ :تتصر ابن اٟتاجب (ص ،)ٕٓ٘:ا١تواقف (ٔ ،)ٜ٘/وانظر :اإلّٔاج (ٔ ،)ٕٛ/شرح الكوكب ا١تنَت
(ٔ ،)ٙٔ/إرشاد الفحول (ٔ.)ٕٓ/
(ٖ) بيان ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب ،أليب القاسم األصفهاين (ٔ.)ٗٚ /
(ٗ) انظر :إرشاد الفحول (ٔ.)ٕٓ/
(٘) انظر :الكليَّات ،للكفوي (ص ،)ٙٔٔ:وانظر :ا١تستصفى ،أليب حامد الغزاِف (ٔ.)ٕ٘/
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اضحا يسلم بو ا١تنطق السليم .وقد جاء بيان ذلك يف (وسائل
نقيم ً
دليبل عقليِّا وبرىانًا و ً
اإلقناع).
أما ا١تعرفة فهي خبلف اإلنكار ،وقد قيل :ىي إدراك األشياء وتصورىا .وقيل :ىي
العلم الكسيب ا٠تاص بالبسيط واٞتزئي والذي فيو إدراك وتصور والذي سبقو جهل ،وبا١تعرفة
تدرك اآلثار ال الكنو .فقولنا :علم كسيب ،يعٍت ليست وحيًا؛ ولذلك الوحي ال يسمى:
علما ،واهلل  ال يوصف بأنو عارف ،وإ٪تا عاَف(ٔ).
معرفة ،وإ٪تا يسمىً :
وعلم اهلل  ال يوصف بأنو معرفة؛ ألنو كلي ومطلق و٤تيط.
فالعلم نوعان:
ٔ  -علم كسيب جزئي ،وىو العلم اإلنساين.
(ٕ)
ٕ  -وعلم كلي مطلق و٤تيط وىو علم اهلل . 
قالوا :يطلق العلم على ا١تسائل ا١تضبوطة ّتهة واحدة .والغالب أن تكون تلك
ا١تسائل نظرية كلية ،وقد تكون ضرورية ،وقد تكون جزئية.
(ٔ) قال اٞترجاين " :ا١تعرفة :ما وضع ليدل على شيء بعينو ،وىي ا١تضمرات ،واألعبلم ،وا١تبهمات ،وما
أيضا :إدراك الشيء على ما ىو عليو ،وىي مسبوقة ّتهل ٓتبلف
عرف بالبلم ،وا١تضاف إُف أحد٫تا ،وا١تعرفة ً
العلم؛ ولذلك يسمى اٟتق تعاُف بالعاَف دون العارف" .التعريفات (ص ،)ٕٕٔ:وانظر :التوقيف على مهمات
التعاريف (ص .)ٖٔٓ:ويف (الفروق)" :ا١تعرفة :إدراك الشيء ثانيًا بعد توسط نسيانو؛ لذلك يسمى اٟتق
 بالعاَف دون العارف .وىو أشهر االقوال يف تعريف ا١تعرفة .وقيل :ا١تعرفة :قد تقال فيما تدرك
آثاره ،وإن َف يدرك ذاتو ،والعلم ال يكاد يقال إال فيما أدرك ذاتو؛ ولذا يقال :فبلن يعرف اهلل ،وال يقال:
يعلم اهلل١ ،تا كانت معرفتو  ليست إال ٔتعرفة آثاره دون معرفة ذاتو" معجم الفروق اللغوية
(ص .)ٕ٘ٓ:قال ابن ٛتدان  يف (هناية ا١تبتدئُت)" :علم اهلل  ال يسمى معرفة .حكاه القاضي
إٚتاعا" انظر :شرح الكوكب ا١تنَت (ٔ ،)ٙٚ -ٙ٘/ا١تختصر يف أصول الفقو (ص ،)ٖٙ:التحبَت شرح التحرير
ً

(ٔ .)ٕٖٚ/أما ما روي من ٨تو(( :تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة)) فقد قالوا :ىذا من باب
ا١تقابلة وا١تشاكلة يف التعبَت على أن دائرة اإلخبار أوسع من دائرة األٝتاء ،إُف غَت ذلك ٦تا قالو أىل العلم.
(ٕ) قيل :علم ا١تخلوق ٤تدث ،وىو قسمان( :قسم ضروري) :وىو ما يعلم من غَت نظر ،كتصورنا معٌت :النار،
وأهنا حارة .و(قسم نظري) :وىو ما ال يعلم إال بنظر ،وىو عكسو ،أي :عكس الضروري .وقال األكثر:
الضروري ما ال يتقدمو تصديق يتوقف عليو ،والنظري ٓتبلفو .مث اعلم أن حد العلم الضروري يف اللغة :اٟتمل
لزوما ال ٯتكنو ا٠تروج عنو .انظر :شرح
على الشيء ،واإلٞتاء إليو .وحده يف الشرع :ما لزم نفس ا١تكلف ً
الكوكب ا١تنَت (ٔ ،)ٙٚ -ٙ٘/ا١تختصر يف أصول الفقو (ص ،)ٖٙ:التحبَت شرح التحرير (ٔ.)ٕٖٚ/
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ويطلق العلم على ٣تموع مسائل وأصول كلية ٕتمعها جهة واحدة مثل :علم النحو ،وعلم
الطب ،وعلم الكيمياء.
احدا مثل :علوم العربية،
و٬تمع على (علوم) وقد تسمى بو ا١تباحث اليت تتناول
موضوعا و ً
ً
والعلوم الطبيعية ،والعلوم التجريبية.

أيضا ،كمسائل علم اٟتديث رواية؛
قال الشيخ ُّ
الزْرقاين  :وقد تكون شخصية ً
فإهنا يف الواقع قضايا شخصية موضوعها :ذات النيب .
وقال السعد  يف (ا١تقاصد) وعبد اٟتكيم على (ا١تطول) :ما يفيد أن العلم
ا١تدون قد يطلق على طائفة من التصورات ،أي :ا١تفردات اليت يتصورىا العقل مضبوطة ّتهة
واحدة.
الزْرقاين  :ٯتكن أن نستخلص من ذلك كلو أن العلم يف عرف
قال الشيخ ُّ
التدوين العام يقال على ا١تعلومات ا١تنضبطة ّتهة واحدة سواء أكانت وحدة ا١توضوع ،أم
وحدة الغاية ،وسواء أكانت تلك ا١تعلومات تصورات ،كعلم البديع ،أم تصديقات .وسواء
أكانت تلك التصديقات قضايا كلية ،وىو الغالب ،أم جزئية ،أم شخصية ،كعلم اٟتديث
رواية.
ىذا كلو إطبلق واحد من إطبلقات ثبلثة لعلماء التدوين.
واإلطبلق الثاين عندىم :ىو اإلدراك ،أي :إدراك تلك ا١تعارف السالفة.
واإلطبلق الثالث :ىو على ما يسمونو :ملكة االستحصال ،أي :اليت تستحصل ّٔا
تلك ا١تعارف .أو ملكة االستحضار ،أي :اليت تستحضر ّٔا ا١تعارف بعد حصو٢تا .وأول
علما من العلوم،
ىذه اإلطبلقات ىو أوالىا بالقبول؛ ألنو ا١تتبادر من ٨تو قو٢تم تعلمت ً
وموضوع العلم كذا ،والتبادر كما يقولون أمارة اٟتقيقة(ٔ).
ِ
أقول :واٟتاصل َّ
َّظري،
اختصاص ِو
أوسع دائرةً من
بالقطعي أو الن ّْ
ّْ
أن ا١تعٌت اللُّغوي ُ
ِ
العموم ِ
اآلنف
أخص من
أضيف إُف التَّفسَت منو
ا١تعٍت ىنا ،وما
فيبقى ا١تعٌت
ُّ
ا١تؤتلف ىو ُّ
َ
ُ
ّْ
الذكر –كما سيأيت ٖتقيق ذلك.-
)ٔ( مناىل العرفان يف علوم القرآن (ٔ ،)ٔٗ-ٖٔ/وانظر :حاشية الدسوقي على ٥تتصر ا١تعاين لسعد الدين التفتازاين
(ص.)ٖٖٔ:
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ولكن ا١تعٌت االصطبلحي على ِ
ا١تطابق للواق ِع ،أو
اٞتازم
قول من قال :إنَّو
َّ
ُ
ُ
االعتقاد ُ
ِ
ِ
يؤسس ِ
ِ
لبيان ا١تعٌت ا١تؤتلف من حيث
ىو إدر ُاك الشَّيء على ىو بو بَـ ْع َد زوال ا٠تفاء عنو ٦تَّا ّْ ُ
ٖتقيق ا١تر ِاد منو.
ُ
اقع
اٞتازم
ومن معاين (العلم) -كما سبق :-اليقُت ،فهو كذلك:
ا١تطابق للو ِ
ُ
ُ
(االعتقاد ُ
َّ
يورث سكون النَّفس
يقبل التَّشكيكّْ .
(علم ُ
ويعرفو بعضهم بأنَّوٌ :
الثَّابت) ،أي :الذي ال ُ
افق مع
الصدر ٔتا علم بعد حَتةٍ ٍّ
وثلج َّ
ً
منكشفا ،وىذا يتو ُ
وشك) .وبالعلم يصَتُ الشَّيءُ
حيث تدور يف ِ
لغة ِ
مطلقا –كما
َّ
العرب َ
حول معٌت البيان والكشف والوضوح ً
مادة( :فَ َسَر) ُ ُ
مضافة
تؤسس للمعٌت ا١تؤتلف
سبقَّ -
فتأمل ىذا التَّوافق بُت ا١تعنيُت فإنَّو من الدَّعائ ِم الَّيت ّْ
ً
إُف ما َسبَق.
فاليقُت ُّ
َّك ،والعلم ىو اعتقاد الشيء على ما ىو بو على سبيل الثقة كان
ضد الش ّْ
ُ
ذلك بعد لبس أو ال ،والتبيُت علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ و٢تذا ال يقال :تبينت أن
السماء فوقي ،كما تقول :علمتها فوقي ،وال يقال هلل :متبُت لذلك .وأما اليقُت فهو العلم
استدالال بعد أن كان صاحبو ِّ
شاكا فيو .فبل يقال :تيقنت أن السماء فوقي .فكل
بالشيء
ً
يقُت علم ،وليس كل علم يقينًا .فالعلم ىو اعتقاد الشيء على ما ىو بو على سبيل الثقة،
واليقُت ىو سكون النفس وثلج الصدر ٔتا علم؛ و٢تذا ال ٬توز أن يوصف اهلل تعاُف باليقُت.
ويقال ثلج اليقُت وبرد اليقُت ،وال يقال :ثلج العلم وبرد العلم ،وقيل :ا١توقن العاَف بالشيء
وقلما يقال:
بعد حَتة الشك ،والشاىد أهنم ٬تعلونو ضد الشك فيقولونَ :ش ّّ
ك ويقُتَّ ،
ك وعلم ،فاليقُت ما يزيل الشك دون غَته من أضداد العلوم ،والشاىد قول الشاعر:
َش ّّ
(ٔ)
(ب َكى ص ِ
احيب ١تا رأى الدَّرب دونو***وأي ــقن أنَّا الَ ِحق ـ ِ
ـان بقيصـ ـرا)
َ َ
ْ
(ٕ)
أي :أزال الشك عنو عند ذلك. ..

(ٔ) البيت ألمرئ القيس من (الطويل) .ديوان امرئ القيس (ص ،)ٜٙ:دار ا١تعرفة ،بَتوت [ٕ٘ٗٔىـ].
(ٕ) الفروق (ص.)ٖٚٗ:
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ِ
يقيٍت ،فإنَّو
تصوًرا أو
مطلقا ،سواء كان ُّ
ً
لم ٔتعٌت اإلدراك ً
تصديقا ،يقينيِّا أو غَت ٍّ
َّأما الع ُ
أوسع دائرًة كذلك من ا١تعٌت ا١تؤتلف
ّٔذا ا١تعٌت يكون العلم أعم من االعتقاد ً
مطلقا .وىو ُ
من اٞتزأين.
وال بد من العلم ،وىو ال يكون إال بالتعلم والبحث والنظر ،حىت ترتفع غشاوة اٞتهل
علما؛ ألنو عبلمة
عن الباحث ،وتنجلي لو اٟتقائق بارزة .قال أبو بكر النقاش ٝتي العلم ً
يهتدي ّٔا العاَف إُف ما قد جهلو الناس ،وىو كالعلم ا١تنصوب بالطريق(ٔ).
يورث
فالعلم يف أصل معناه :االعتقاد اٞتازم ا١تطابق للواقع ،والناشئ عن دليل ،وىو ُ
وشك.
سكون النَّفس ،واالطمئنان وراحة البال؛ ألنو يأيت بعد حَتةٍ ٍّ
ٕتوزا على مبادئ العلم،
وىذا يف أصل معناه ،ولكنو يطلق على ما دون ذلك ،فيطلق ً
أو على مبادئ علم من العلوم؛ ألهنا توصل إُف العلم.
ويف اٟتديث(( :إنما العلم بالتعلم))(ٕ).

قولو(( :إ٪تا العلم)) أيٖ :تصيلو( ،بالتعلم) -بضم البلم -على الصواب.
ويف بعض النسخ( :بالتعليم)  .وا١تعٌت :ليس العلم ا١تعترب إال ا١تأخوذ من
األنبياء  وورثتهم على سبيل التعلم(ٖ).
وقال الشيخ ٤تمد الشنواين  يف (حاشيتو على ٥تتصر ابن أيب ٚترة):

"((إنما العلم بالتعلم))" ،أي :بكون اإلنسان يتعلم العلم من غَته من العارفُت ،وليس
العلم با١تطالعة يف الكتب"(ٗ).

(ٔ) البحر احمليط يف أصول الفقو ،للزركشي (ٔ.)ٚ٘/
(ٕ) رواه البخاري يف (الصحيح) معل ًقا (ٔ .)ٕٗ/قال ابن حجر :إسناده حسن؛ العتضاده بآّيء من وجو آخر.
انظر :فيض القدير (ٕ ،) ٕٕٗ/ٙ( ،)ٜ٘ٙ/تغليق التعليق على صحيح البخاري (ٕ.)ٚٛ/
(ٖ) انظر :فتح الباري ،البن حجر (ٔ ،)ٔٙٔ/عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ٕ ،)ٕٗ/فيض القدير
(ٕ.)ٜ٘ٙ/
(ٗ) حاشية الشيخ ٤تمد الشنواين على ٥تتصر ابن أيب ٚترة (ص.)ٕٗ:
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واٟتاصل أن األخذ عن العلماء الربانيُت يورث استقامة يف الفكر والسلوك .وقد
روي أن لقمان اٟتكيم أوصى ابنو ،فقال :يا بٍت جالس العلماء ،وزاٛتهم بركبتيك؛ فإن
اهلل ٭تيي القلوب بنور اٟتكمة كما ٭تيي األرض ا١تيتة بوابل السماء(ٔ).
ثالثًا :المعنى المؤتلف من الجزأين:

يف (التَّفسَت العلمي) بُت الباحثُت يف التَّفسَت وعلوم القرآن ،وقد اطَّلعت
اختلف تعر ُ
َ
على كث ٍَت من ىذه التَّعريفات ،ولكنَّها ال ٗتلو من ا٠تلل ،أو عدم الضَّبط ،وال أريد أن أثقل
عريفات؛ حيث إن موضع ا٠تلل يعلم من خبلل ٖتقيق ا١تعٌت
على القارئ يف مناقشة ىذه التّ َ
ا١تراد ،وذكر الضوابط واٟتدود الفاصلة.
اجحا ،مث ألتفت إُف ٖتقيق ا١تعٌت،
وبادئ ذي بدء فإين أذكر التعريف الذي أراه ر ً
ومناقشة ا١تعارضُت.
التحقيق في التعريف المؤتلف من الجزأين:

الص ِ
لة
وج ِو ِّ
ّْ
أرجح يف تعريف (التَّفسَت العلمي) ا١تؤتلف من جزأين أنَّو (ال َك ْش ُ
ف َع ْن ْ
ِ
العلوم في ِ
ِ
صحتو من نظريَّ ِ
ِ
ِ
ات
مكتشفات
وبين
ثبتت َّ
ضوء ما ْ
بين اآليات القرآنيَّة َ
َ
ِ
ِ
حيث دللتُها على ذلك ِمن غي ِر تكلُّ ٍ
ضوابط التَّفسي ِر
وفق
العلوم الكونيَّ ِة ِم ْن ُ
فَ ،
ْ
وقواعدهِ َّ ِ
ِ
أن القرآ َن الكريم كالم اهلل الَّذي ل تَ ْن َق ِ
وج ٍو يَ ُد ُّل على َّ
ضي
العامة ،على ْ
ُ
َع َجائِبُو).
ضوابط وقواعد:

ْتيث يشمل ا١تسائل ِ
الر ِ
٣ترِد
َّ
جحان الظٍَّت .وغايةُ األمر أنَّو يلزم عند َّ
ذات ُّ
ويتوسع فيو ُ
َ
ُ
ِ
َّ
ب على ظن ِّْو ىو مر ُاد اهلل  من الن ِ
ا١تفس ُر َّ
َّص،
غلبة الظَّ ّْن َّأال يَـ ْقطَ َع ّْ
بأن ا١تعٌت الذي َغلَ َ

(ٔ) موطأ اإلمام مالك [ٓ ،]ٖٙٚالزىد ،البن ا١تبارك [ .]ٖٔٛٚالزىد ،ألٛتد [ٕ٘٘].
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يقول ما ي ْشعِر بِع َدِم اٞتزم ،كقولو :ا١تعٌت عندي -واهلل أعلم -وأشباه ذلك من العبار ِ
ات
بل ُ ُ ُ َ
القطْ ِع فيما ال قاطع فيو.
ا١تشعرةِ بعدم َ
وىذا ما أراه أقرب إُف َّ ِ ِ
يف للتَّفس َِت العِ ِ
كل ما قِْيل ِمن تَـ ْع ِر ٍ
لم ّْي.
الصواب م ْن ّْ َ َ ْ
ُ
ويَـتَـ َقَّرُر ٦تَّا َسبَق:
إعجازا؛ َّ
أعم
العلمي)
فإن (التَّفسَت العلمي) ُّ
ً
ُّ
ليس بالضَّرورة أن يكون (التَّفسَتُ
َٔ -
من اإلعجاز من وجو ،واإلعجاز أعم من وجو آخر فبينهما عموم وخصوص من وجو،
علمي إذا كان قد اصطبغ بصيغة اإلعجاز،
فكل إعجاز من اآليات ذات ّْ
ُّ
الصلة تفسَتٌ ّّ
إعجازا.
علمي
واندرج ٖتت مفهومو ،وليس ُّ
ً
كل تفسَت ٍّ
ِ
ِ
ِ
فالتفسَت العلمي ىو ال َك ْشف عن وج ِو ّْ ِ
مكتشفات
وبُت
بُت اآليات القرآنيَّة َ
الصلة َ
ُ َْ ْ
ات ِ
ِ
ِ
صحتو من نظريَّ ِ
العلوم الكونيَّ ِة أو ما ترجحت صحتو من
ثبتت َّ
العلوم يف ضوء ما ْ
نظريات العلوم الكونية على ما تقدم بيانو .أما اإلعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكرًن
أخَتا ،وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية ،يف زمن
ْتقيقة أثبتها العلم التجرييب ً
الرسول .
السنَّة ىي من (التَّفسَت
ٕ–
ا١تسائل العلميَّة القطعيَّة ذات ّْ
الصلة بنصوص القرآن أو ُّ
ُ
احدا؛ لتوافقها مع داللة النص مع عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية ،يف
العلمي) ً
قوال و ً

زمن الرسول
الرجحان الظٍَّت َّإ٪تا تذكر:
ٖ – ا١تسائل النَّظريَّة ذات ُّ
أ -لتوسيع ا١تدلول.
أمرىا
فروض و
يًتج ُح ثبوهتا ،فإن َ
احتماالت َّ
ٌ
ب -وتُ ْذ َك ُر على َّأهنا ٌ
آل ُ
إُف ِ
الر ِ
فض َف تَ ُك ْن َك َذلك.
كانت من (التَّفس َِت
العلمي) ،وإن َ
أمرىا إُف َّ
القبول ْ
ّْ
آل ُ
ِ
ِ
لكن َغايَ َة
تَّ -
ت ال تَ ْد ُخل -قَـبَ َل َ
وإِ ْن كانَ ْ
َسلَ ْف ُ
القطْ ِع ٔت ْدلُو٢تا -يف التَّعريف -كما أ ْ
ا١تفسر َّ
اد اهلل 
األ َْم ِر َّأهنا قد تذكر ،وال يقطع ّْ
بأن ا١تعٌت الَّذي غلب على ظنّْو ىو مر ُ
َّص...اٍف.
ِم َن الن ّْ
.
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سمى (التَّفسَت العلمي) على ا١تسائل النَّظريَِّة ِ
ِ
ذات
ٗ – ال َمانِ َع ِم ْن
إطبلق ُم َّ
الر ِ
َّص.
منهج و ِ
ووفق ٍ
اس ِة الن ّْ
جحان الظٍَّت ُّ
ُّ
اضح ا١تعاَفُ ،
ٕتوًزاَ ،
ْتيث ال يؤثـّْ ُر بطبلنـُ َها على قَ َد َ
وسيأيت يف ِ
ِ
ٖتقيق ا١تعٌت ا١تراد ،وما يندر ُج
بيان
(سبب التَّسمية) مزيد من البيان يف ُ
ٖتت ىذا ا١تعٌت ا١تؤتلف ،وما ٮتر ُج عنو.
المبدأىالثَّاني:ىموضوعى(التَّفدورىالطلمي) :ى

الصلة ْتقائق العلوم الكونيَّة
َّأما موضوع (التَّفسَت العلمي) فهو اآليات القرآنيَّة ذات ّْ
كعلم الفلك ،والعلوم الطّْبيَّة ،واٞتيولوجيا (علم طبقات األرض) ،وآيات ا٠تَْلق ،و٨تو ذلك،
من حيث داللتها عليها من غَت تكلُّ ٍ
ف ،وضمن ضوابط وشروط -يأيت بياهنا ،-سواء يف
ٮتص النَّص –كما
ٮتص اٟتقيقة العلميَّة الكونيَّة أو النَّظريَّة على ما تقدم ،أو ما ُّ
ذلك ما ُّ
سيأيت.-
ظاىر قريب يفهمو العامي ،كما أن لو أبعا ًدا أخرى تأيت
والنَّص لو من ا١تعٌت ما ىو ٌ
فهما
يف ظبلل النص ال تتناىف مع ما يظهر من معٌت النظم ،يعلمها من رزقو اهلل ً 
دقيقا ،ويقال ىذا يف عموم اآليات ومنها :اآليات الكونية.
ونظرا ً
ثاقبًا ،واطّْ ً
بلعا ً
غائصاً ،
قصر يف حق نفسو وحق غَته ،فاستعمل عقلو،
فهما وحفظًا ،مث َّ
ومن رزقو اهلل ً 
ِ
كثَتا.
وقضى َّ
خَتا ً
جل وقتو فيما ال ينفعو فقد ُحرَم ً
المبدأىالثَّالث:ىالثَّمرة :ى

٘تحيص مسائلو
لكل عل ٍم َّ
َّإ٪تا تطلب الثَّمرة ّْ
حىت ال تكون دراستو ،وسربُ أغواره ،و ُ
ائعا من الباحثُت يف ىذا آّال؛ فإن الباحث عن اٟتق إ٪تا يركز جهده ،ويستنفذ
ُج ْه ًدا َ
ض ً
طاقتو فيما ينفعو يف دينو ودنياه.
ِ
ِ
ُّ
حقائق ىذا
بتجلية
ويدل ذلك على مدى عناية الباحثُت يف (التَّفسَت وعلوم القرآن)
أصحاب ِ
ِ
الباحثُت يف علوم
العلوم األخرى من
َصبَ َح َم ْر ًتعا لكث ٍَت من
َ
العلم ،وال سيَّما أنَّو قد أ ْ
الطَّ ِ
بو ِ
بيعة والطّْ ِ
الفلك واٞتيولوجيا ...اٍف -كما سبق .-فرَّٔتا يقتحمون أسوار التَّأويل
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اٞتادة ،ويـ َقعو َن يف الش ِ
َّطط
على غَت دراية منهم باألصول والقواعد،
َ
فلذلك ينحرفو َن عن َّ َ ُ
وا ِإلسفاف.
بالشريعة أو التَّفسَت ،وقد
فكان لز ًاما عليهم أن يرجعوا فيما ظهر ٢تم إُف أىل العلم َّ
َ
ََ
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َُْ َ
قال اهلل  :ﵟفاشألٔا أْو اّلِن ِر إِن نِخً ال تػئٍنﵞ [النَّحل ،]ٖٗ:وقال  :ﵟأفَل
َ َ ُ َ
ََ َ هُ َ ُْ ْ َ ََْ َ َ ْ ْ َ ْ ه َ
ْ
اخخ ِ ََلفًا َنث ِ ً
ُيا ِ 82إَوذا ج َ
اءْ ًْ أ ْم ٌر ٌ ََِ
ُي اّلِل ِ ل َٔ َج ُدوا ذِيِّ
حخدةرون اىلرآن ولٔ َكن ٌَِ غِِ ِد د ِ
َ
ُ
َ
ََْ َ ُ َ
ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ُ
ِيَ ي َ ْصتَِْت ُطَُُّٔ
ُ
ِإَوَل أوِل ْاأل ْمر ٌِِْ ُٓ ًْ ىَ َػي ٍَِ ُّ هاّل َ
ه
ف أذاغٔا ةِِّ ولٔ ردوه إَِل الرشٔ ِل
األٌ َِ أوِ اْلٔ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٌِِ ُٓ ًْﵞ [النساء.]ٖٛ -ٕٛ:

وينبغي لكل باحث يف ِ
العلوم التَّجريبيَّة أَ ْن َْ٭ت ًَتَز عن (غروِر العلم) ،قال اهلل :
ّْ
ه
ْ
ْ
ً
ُ
َ
َ
َ ه َ َْ
ﵟ َو ٌَا أُوح ُ
اءت ُٓ ًْ ُر ُشي ُٓ ًْ
ِيخ ًْ ٌ ََِ اىػِي ًِ إِال كي ِيَلﵞ [اإلسراء ،]ٛ٘:وقال اهلل  :ﵟفيٍا ج
ْ ْ
َ
ْ َّ
ات ف ِر ُخٔا ة ِ ٍَا غِِْ َد ُْ ًْ ٌ ََِ اىػِي ًِﵞ [غافر ،]ٖٛ:وال يَكْتَ ِم ُل َْْتثُو َّإال من خبلل ىذه ا١توازنة
ةِاْلَيِِ ِ
ومقتضيات ِ
ِ
ِ
العلوم الشَّرعيَّة.
مقتضيات ىذه العلوم،
بُت
اٟتاصل َّ
إ٬تازىا فيما يلي:
و
أن ٙترَة ىذا العل ِم ٯتكن ُ
ُ
إظهار إعجا ِز القرآن.
ٔ– ُ
ِ
ِ
ا١تؤمن
َّأم ِل يف
لفت أنظا ِر
ا١تسلمُت إُف التَّدبُِّر والت ُّ
نصوص القرآن الكرًنُ ،
َ
ٕ– ُ
فيزداد ُ
غَت ا١تسل ِم إُف النظر واإلٯتان.
يقينًا وبصَتًةُ ،
ويدفع َ
ٖ – التفسَت العلمي وسيلةٌ من وسائ ِل الدَّعوة باٟتكمة.
ِ
زمان وم َك ٍ
لكل ٍ
ان.
ٗ – بيا ُن
صبلحية الن ّْ
َّص ّْ
َ
ِ
ِ
حقائق ىذا
بتجلية
٘ – بيان عناية الباحثُت يف التفسَت وعلوم القرآن والعلوم الكونية
العلم وتنقيتو ،والتدليل على أنو من وسائل الدعوة واإلقناع ،والتوسع يف مفهوم النص.
 – ٙالتحذير من ا١تضلُّْت الذين ٭ترفون الكلم عن مواضعو ،ويضعون النص يف غَت
صنعا.
مكانو ،فيحملونو ما ال ٭تتمل ،فيسيئون وىم ٭تسبون أهنم ٭تسنون ً
المبدأىالرابع:ىفضله :ى

التفسَت العلمي ىو أحد فروع علم التفسَت فيقال يف فضلو ما قيل يف فضل التفسَت.
والشيء إ٪تا يفضل بقدر ما لغايتو من الفضل ،وقد ُعلمت الغاية من ٖترير ٙترتو.
29

أصلو.

فرعا من فروع علم التفسَت فيقال فيو ما قيل يف فضل
َّأما فضلو من حيث كونو ً

المبدأىالخامس:ىندبتهىإلىىغورهىمنىالطلوم :ى

َّوس ُع
العلمي لو ٌن من ألو ِان التَّفس َِت
ٮتضع لضوابِ ِطو وأصولو ،ورَّٔتا كان فيو الت ُّ
ُّ
ُ
التَّفسَتُ
ِ
عما ٖتتملو اآلية ،ولكنَّو يضفي بـُ ْع ًدا ١تفهوم النَّص.
يف
ا١تدلول الَّذي ال ٮترج َّ
ِ
العلمي
العلمي متعلّْقةً بالتَّفس َِت
أْتاث اإلعجا ِز
كانت ُ
لآليات الكونيَّة ،فهي فرعٌ
و١تا ْ
ّْ
ّْ
فروع التَّفسَت ،وإن كانت متعلّْقةً باٟتديث الشريف فهي فرع من علومو.
من ِ
ِ
ِ
ِ
ا٠تصوص الوجهي.
العموم و
وبُت سائ ِر العلوم ىي نسبةُ
فالنّْسبةُ بينو َ
الس ِ
٤تمد الطَّاىر بن عاشور َّ :
لف عليها إن كان
اإلمام َّ
"إن عدم تكلُّم َّ
يقول ُ
اجعا إُف مقاصده فنحن نساعد عليو ،وإن كان فيما يرجع إليها فبل نسلّْم
فيما ليس ر ً
وفرعوا يف ٍ
علوم عنوا ّٔا ،وال ٯتنعنا
وقوفهم فيها عند ظواى ِر اآليات ،بل قد بيَّنوا َّ
وفصلوا َّ
ذلك أن نقتفي على آثارىم يف علوم أخرى راجعة ٠تدمة ا١تقاصد القرآنيَّة ،أو لبيان سعة
العلوم اإلسبلميَّةَّ ،أما ما وراء ذلكَّ ،
أيضا؛
فإن كان ذكره إليضاح ا١تعٌت فذلك تابع للتَّفسَت ً
ِ
َّ
األشياء على ما ىي عليو ،وإن كان فيما َز َاد على
العلوم العقليَّة إ٪تا تبحث عن أحو ِال
ألن َ
ذلك فذلك ليس من التَّفسَت ،لكنَّو تكملة للمباحث العلميَّة ،واستطراد يف العلم ١تناسبة
(ٔ)
٤تمد
أوسع قر٭تة يف العلوم  .وسيأيت ٘تام قول اإلمام َّ
التَّفسَت؛ ليكون متعاطي التَّفسَت َ
الطَّاىر بن عاشور .
المبدأىالدَّادس:ىالواضع :ى

ِ
ِ
موضوعات ىذا
بعض
لََق ْد َ
تناول علماءُ التَّفس َِت والباحثو َن ا١تتقدّْمو َن يف علوم القرآن َ
ذلك َّ
مرد الكث َِت من
فإن َّ
الفن ،ولكنَّو َف يـُ ْعَرف ّٔذا االس ِم َّإال يف العصور ّْ
ّْ
ا١تتأخرة ،وعلى َ
أصول ىذا ّْ َّ
ِ
ط لو من ا١تتقدّْمُت ،فبل
ذين بدأُوا
بتأصيل علوم التَّفسَت ،ووض ِع ضواب َ
الفن إُف ال َ
(ٔ) التَّحرير والتَّنوير٤ ،تمد الطاىر بن بن عاشور (ٔ.)ٗ٘/
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يكاد ٮتلو كتاب يف ِ
استفاد
علوم القرآن ،أو تفسَتٌ من ذكر بعض ىذه القواعد .وقد
َ
ُ
ٌ
َّ
استجد من ائتبلف ا١تعٌت االصطبلحي للتَّفسَت العلمي
بناء على ما قد
ّْ
ا١تتأخرو َن وزادوا ً
كعلَ ٍم لِلَ ْو ٍن ُم ْستَ ِق ٍّل من ألوان التفسَت.
َ
ِ
قال َّ
البحوث التَّفسَتية
الذىيب  يف (التَّفسَت و ّْ
ا١تفسرون)" :ولو أنَّا تتبعنا سلسلةَ
للقرآن الكرًن ،لوجدنا َّ
أن ىذه النَّزعة -نزعة التَّفسَت العلميُّ -
٘تتد من عهد النَّهضة العلميَّة
ٍ
٤تاوالت يُقصد منها
ت يف َّأول األ َْم ِر عبارة عن
العباسيَّة إُف يومنا ىذا ،ولوجدنا أهنا كانَ ْ
بُت القرآن ،وما َج َّد من العلوم ،مث ُوِجدت الفكرة مرَّكزًة وصر٭تةً على لسان اإلمام
َّوفيق َ
الت ُ
أيضا َّ
قت ِعلميِّا،
الغزاِف ،وابن العريب ،وا١ترسي ،و ُّ
أن ىذه الفكرة قد طُبّْ ْ
السيوطي ،ولوجدنا ً
الرازي  ضمن تفسَته للقرآن .مثَّ ُوِجدت بعد ذلك
وظهرت يف مثل ٤تاوالت الفخر َّ
ْ
ا٠تاصة ٔتختلف العلوم ،وراجت
كتب مستقلَّة يف استخراج العلوم من القرآن ،وتتبع اآليات َّ
كبَتا بُت ٚتاعة من أىل العلم ،ونتج عن ذلك مؤلَّفات
ىذه الفكرة يف العصر ّْ
ا١تتأخر رو ً
اجا ً
كثَتة تعاًف ىذا ا١توضوع ،كما أُلّْفت بعض التَّفاسَت الَّيت تسَتُ على ضوء ىذه الفكرة"(ٔ).
ى

المبدأىالدَّابع:ىالتَّدموظ :ى

مسمى( :التَّفسَت العلمي) على ٍ
َّ
خاص من ألو ِان التَّفس َِت ىو إطبلق
إن
لون ٍّ
إطبلق َّ
َ
السابقون ،فَـ َه ْل ِم ْن ٤تذوٍر يف إطبل ِق مثل ىذا االصطبلح؟
و
ث َف يَـ ْع ِرفْو َّ
اصطبلح َح ِاد ٌ
ٌ
وىنا أقولَّ :
خاص من ألوان التَّفسَت ينبغي
إن
إطبلق مثل ىذا االصطبلح على لون ٍّ
َ
الدراسة.
ط وشروط ٤تدَّدة يأيت بياهنا يف ىذه ّْ
أَ ْن يَكو َن ِض ْم َن ضواب َ
مؤتلف من اجتماع مدلولُت٫ ،تا:
مصطلح
وىو
ٌ
ٌ
َّرعي.
ٔ–
ُ
ا١تدلول الش ُّ
ب يف ىذا آّال ٔتصطلح( :التَّفسَت
ٕ –
ي الَّذي َّ
ُ
ا١تدلول ا١تا ّْد ُّ
عرب عنو من َكتَ َ

العلمي).

ا١تفسرون (ٕ..)ٖ٘ٙ -ٖ٘٘/
(ٔ) التَّفسَت و ّْ
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وحيث َّ
أوسع دائرةً من ا١تعٌت ا١تؤتلف من
إن إطبلق مفهوم العلم ،أو قولنا( :العلمي) ُ
اٞتزأين الذي يفيد تقييد (العلمي) ،فكما قيّْد التفسَت بكونو علميِّا ،فقد قيّْد العلمي منو
أوسع دائرًة من
بكونو ٥تت ِّ
صا بالنَّظريَّات أو اٟتقائق العلميَّة ا١تاديَّة الكونيَّة ،فهو كذلك ُ
اختصاصو بالنَّظريَّات أو اٟتقائق العلميَّة ا١تاديَّة الكونيَّة ،مث قيّْد باٟتقائق العلميَّة ا١تاديَّة

الكونيَّة فحسب دون النظريَّات –كما سيأيت بيان ذلك.-
وبناء على ذلك يكون ما أطلقناه ىنا ليس جاريًا على اٟتقيقة وإ٪تا على آّاز ا١ترسل
على النحو التاِف:
االنتقال من التقييد ٔتعٌت من ا١تعاين إُف ما يشملها بعبلقة التقييد(ٔ) ،مث االنتقال من
اإلطبلق إُف التقييد بعبلقة اإلطبلق ،وذلك باعتبار ا١تعٌت ا١تنتقل عنو .مث انقلنا من تقييد
إُف إطبلق بعبلقة التقييد ،مث من إطبلق إُف تقييد بعبلقة اإلطبلق باعتبار ا١تعٌت ا١تنتقل
عنو.
علمي،
غَت ٍّ
وبناءً على ما سبق بيانو ال ٬توز تقسيم اآليات إُف ما كان منها علميِّا أو َ
افقا مع النَّظريَّات أو اٟتقائق ا١تاديَّة ،كما ال ٬توز إطبلق ىذا
ويقصد من
العلمي ما كان متو ً
ّْ
ِ
بيان أو ٍ
ا١تصطلح ا١تؤتلف دون ٍ
١تصطلحات البحث ،وذلك لسببُت:
ضبط ،أو ٖتديد
ف َّإال يف عر ِ
ف العلمانيُّْت ،وذلك َّ
األولَّ :
أن
َّ
يفهم من ىذا اإلطبلق ال يـُ ْعَر ُ
ُْ
إن ما ُ
ِ
اٟتقائق
افقا مع
العِْل َم لو جوانب ومفاىيم متعدّْدة ال ُّ
صَر ِمْنـ َها على ما كان متو ً
يصح أن يـُ ْقتَ َ
أو النَّظريَّ ِ
ات العلميَّ ِة ا١تاديَِّة الكونيَّة.
الثَّانيَّ :
إن ِمثْ َل ىذا االصطبلح -وإن كان يعرف عند البعض ُع ْرفًا فإنَّو -اصطبلح
ِ
اآليات على ىذه ّْ ِ
ِ
وىم َّ
فهم قبيح َف يقل
بأن ما َف يكن من
الصفة فهو ليس عْلميِّا ،وىو ٌ
ُم ٌ
بو أحد.
ِ
ٍ
ٖتديد
ع َّأول ما يَ َشرع يف
ومن ىنا كان لز ًاما على ّْ
كل باحث يف ىذا آّال أن يَ ْشَر َ
ِ
ٔتنهج ِعْل ِم ٍّي
يبُت أنَّو ال
مشاحة يف االصطبلح إذا كان مقيَّ ًدا ٍ
مصطلحات البحث ،وأن ّْ
َّ
٤تد ِ
ا١تتخصصون يف ىذا آّال ،أو يُطْلِ َق على ىذا
َّد ا١تعاَف ،وضمن الشُّروط الَّيت يعرفها
ّْ

(ٔ) ينظر ٖتقيق ا١تعٌت قبل التضايف.
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َّ
(اٟتقائق العلميَّة الكونيَّة
مثبل :-
غَت موى ٍمَ ،كأَ ْن َ
يقول – ً
ُ
اللون من ألوان التَّفسَت إطبلقًا َ
يف الن ِ
مثبل -و٨تو ذلك.
السنة)ً -..
ُّصوص القرآنيَّة) ،أو يقول( :علم األجنَّة يف القرآن و ُّ
تحقيق َّ
محمد الغزالي  وتعقيبنا عليو:
الشيخ َّ
ِ
لميَّ ،
ٖتقيق
حيث
وإ٪تا من ُ
ليس من قبيل إنكا ِره للتَّفس َِت الع ّْ
ُ
ُ
وٖتقيق الشَّيخ ىنا َ
ا١تسمى.
َّ
القوَل باإلعجا ِز العِْل ِمي يف ِ
اِف َّ :
قول
القرآن الكرًن ٌ
ُ
َّيخ َّ
٤تم ُد الغز ُّ
ّْ
يقول الش ُ
إن َ ْ
لبعض اإلشار ِ
اط ِر وآّازفَ ِ
٭تمل الكثَت من ا١تخ ِ
ات إذا نظرنا ِ
ات العلميَّة الَّيت وردت يف القرآن
َ
َ
َ
ُ
فالكبلم عن مر ِ
وتطور األجنَّة وما إُف ذلك
العلم اٟتديث.
احل ا٠تلق ُّ
ُ
ٔتقابل ما َو َ
ص َل إليو ُ
شك أنَّو ُّ
يدل داللة واضحة على َّ
أن القرآن الكرًن الَّذي أخرب
٦تَّا أثبتو العلم بعد آماد ،ال َّ
السائدة ىو من عند اهلل  ،ولكن أن يصل األمر إُف
ّٔذا ضمن الظُّروف العلميَّة َّ
أظن َّ
كثَتا من آّازفة ،وقد يكون التَّعبَت األمثل عن ذلك أنَّو
تسميتو
إعجازا ُّ
ً
أن ذلك ٭تمل ً
ُّبوة).
من (دالئل الن َّ
إعجازا علميِّا ٔتعٌت استمرار اإلعجاز وخلوده فتلك قضيَّة غَت
يسمى
قالَّ :أما أن َّ
ً
معجزا يف وقتو ،و َّ
٤تل القرآن الكرًن ىو اإلنسان ابتداءً ،واالرقاء بو،
أن َّ
دقيقة ،وإن كان ً
و٣تال اإلنسان ىو العلم والكشف واالخًتاع ألداء االستخبلف اإلنساين ،وعمارة األرض
بالعلم.
ٖتقيق ال يُستَـ ْغٌت عنو ،قد أ َْ٫تَلَو كثَتٌ من البَاحثُت..
وىو ٌ
حيث قال:
مثَّ بدأ ّْ
س ١تا ذكرهُ ،
يؤس ُ
اإلعجاز أن يعجز اإلنسان عن اإلتيان ٔتثل ىذا ،ىم عجزوا عن
َما ىو ا ِإلعجاز؟
ُ
اإلتيان ٍ
بآيات تدانيو .ا٠تلود يعٍت عجز البشر عن الوصول إُف ما وصل إليو القرآن الكرًن
اٟتقائق والقوان ِ
ِ
ُت العِلميَّة ،وما إُف ذلك.
من
بأن ىناك شيئا من ا ِإلعجا ِز العلمي َّ ِ
وإذا سلَّمنا َّ
ص َل إُف َما
ً
لكن العْل َم اآلن قد َو َ
ص َل إليو ،أثبت ما وصل إليو ،وأصبح ما أثبت القرآن غَت معجز لعاَف اليوم.
َو َ
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لقد استطاع العلم كشف آفاق ٕتاوزت ما ورد من إشارات علميَّة يف القرآن الكرًن؛
َّ
معُت ،وال ٯتكن أن ٨تكم بإعجازه َّإال من
معجزا يف عصر َّ
ألن ما جاء بو القرآن الكرًن كان ً

خبلل ذلك العصر.
َّأما اليوم فقد ٕتاوز العلم تلك اآلفاق ٦تَّا يدفعنا إُف القول َّ
بأن ىذه اآليات ليست
معجزة لعاَف اليوم ،وأنَّو كانت معجزة لعاَف األمس .والقرآن الكرًن معجزة ٢تا صفة ا٠تلود،
فلماذا ال نقولَّ :
إن ىذا من دالئل القرآن الكرًن؟

ُّبوة) ،و(اإلعجاز)..اإلعجاز ىو األمر
وقد يكون من ا١تفيد التَّفريق بُت (دالئل الن َّ
َّ
خارق للعادة يعجز النَّاس عن اإلتيان ٔتثلو
أمر ٌ
الذي ال يستطيع النَّاس اإلتيان ٔتثلو ،فهو ٌ
كل العصور.
يف ّْ
ونبوتو ،ودليل مصداقيَّة القرآن الكرًن،
الرسول َّ 
مثَّ قال :إنَّو دليل صدق َّ
ألين أرى ذلك يتعارض مع خلود ا١تعجزة(ٔ).
َّأما تسميتو:
(إعجازا) فهذا ما أتوقَّف عنده؛ ّْ
ً
النبوة َّ
فإ٪تا ىو
أقول :وسواء قلنا إنَّو معجزةٌ َلعا ََِف اليوم ،أو قلنا :إنو من دالئل َّ
ِِ
اختبلف يف الت ِ
ِ
َّسمية و
ِ
ٌ
وح َّجة من ُ
حيث َخ ْرقُوُ
االصطبلح مع االتّْفاق على كونو بـُْرَىانًا ُ
بكشف ما ال ٯتكن كشفو َّإال باستخدام وسائل الكشف من غَت
للع َادةِ وا١تأْلُوف
ُ
َ
استخدامها؛ إذ َف تكن متوفّْرة ،وَف تكن ا١تكتشفات قريبة من العهد الَّذي نزلت فيو ٧توم
القرآن.
قوال ألستاذنا َّ
العبلمة إبراىيم خليفة  ،حيث يقولَّ :
إن اإلعجاز
وىنا أعرض ً
العلمي ليس يف إيراد الظَّاىرة ،بل يف طريقة حصو٢تا لو كانَّ .
وإن اآليات ا١تشَتة إُف
اإلعجاز من ا١تكتشفات من آيات اإلخبار اإلشاري إُف ما كان غيبًا وٖتقَّق ،فتبقى داخلة
(ٕ)
يف أحد وجوه اإلعجاز  .وقال أستاذنا العبلمة عبد الغفور ٤تمود مصطفى جعفر :
"ىو التفسَتات اليت تكشف يف بعض اآليات معاين وإشارات َف تكن معروفة من قبل ،وال
كان يف اإلمكان معرفتها؛ ألهنا نتيجة ما مت من كشف علمي وتقدم فيما يسمى بالعلوم
٤تمد الغزاِف (ص.)ٔٗٓ-ٖٔٛ:
(ٔ) انظر :كيف نتعامل مع القرآن ،للشَّيخ َّ
(ٕ) نقل قولو أستاذنا ُّ
الزمان النَّورسي
الدكتور عبد الغفور ٤تمود مصطفى جعفر  يف ا١تؤ٘تر العا١تي لبديع َّ
ٕ ،تديد الفكر اإلسبلمي يف القرن العشرين (ص.)ٖ٘ٛ:
34

وجها من وجوه إعجاز القرآن
اٟتديثة ،وصارت ىذه ا١تعاين واإلشارات العلمية القرآنية ً
الكرًن"(ٔ).
وقد يقال :يصلح ذلك باعتبار ا١تخاطَبُت ا١تشافهُت با٠تطاب وقت النُّـزول على سبيل
فيصح ال على سبيل اٟتقيقةَّ ،
وإ٪تا
وتبُت
اٟتقيقة ،وعلى غَتىم ٦تَّن قد انكشف ٢تم ذلك َّ
ُّ
على سبيل آّاز.
اِف  أمران:
و٦تا يُ ّْ
رجح ما قالو الشيخ الغز ُّ

مقصودا من ظاىر ا٠تطاب.
األول :تعجيز ا١تخاطَبُت -واٟتالة ىذه -ليس
َّ
ً
أعم من اإلعجاز من وجوَّ ،
كما َّ
وألن ا١تقصود أٝتى من ذلك،
أن (التَّفسَت
العلمي) ُّ
ُّ
ِ
َّ
ثقافات
تتناسب مع
مفاىيم متعدّْدة
الصلة بالظَّواىر العلميَّة تعطي
فإن مفهوم اآليات ذات ّْ
ُ
َ
حىت َّ
أبعادا
أن
البشرَّ ،
َّ
العامي ليفهم ا١تعٌت القريب الَّذي يتناسب مع حالو ،وا١تتبحر يدرك ً
أخرى للنَّص .وىذا مسلَّم بو.
القول ِ
ٓتلود ا١تعجزة.
الثَّانيُ :

معٌت ىو
أقول :فإن أراد أن ذلك ا١تعٌت االصطبلحي ال ٬توز عنده العدول عنو إُف ً
با٠تطاب الش ِ
ِ
ّْفاى ّْي يكون بذلك قد ناقض
٥تتصا
أضيق دائرة منو كأن يطلق على ما كان ِّ
فضبل عن كتبو األخرى،
نفسو ،فنستطيع واٟتالة ىذه أن نلزمو بعُت ما التزم من كتابو نفسو ً
ِ
ُّبوة) فهو جوابنا،
مسمى (اإلعجاز) على ما حقَّق أنَّو من
فما جوابو عن إطبلق َّ
(دالئل الن َّ
الق ِ
تاد .ولكن الشيخ َ ف يرد ذلك –
وىو سؤال مشًتك اإللزام .فا١تنع دونو َخ ْرط َ
أعٍت :عدم صحة العدول إُف معٌت أضيق -كما يدل على ذلك قولو يف موضع آخر :إن
يضا فذلك من اإلعجاز ،وكون ىذا ا١تريض يشفى
اعتربت كون عيسى  شفى مر ً
بالعبلج بأدوية اآلن؛ فهذا ال يبطل إعجاز عيسى .
مستمرة ،دائمة ،وغَت مرتبطة بأشخاص
مث تقسيمو ا١تعجزة إُف نوعُت :معجزة
َّ
الزمان وا١تكان سيبقى النَّاس عاجزين عن اإلتيان ٔتثلها
٣تردة عن حدود َّ
األنبياء..خالدة َّ

(ٔ) التفسَت وا١تفسرون يف ثوبو اٞتديد (ص.)ٚٛٔ:
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ماديَّة مرتبطة بأشخاص األنبياء
حىت يوم القيامة ،وىي القرآن ،ومعجزة ٣تسدة ّْ
َّ
وجدت بوجودىم وانتهت بوفاهتم(ٔ) .فبل شك أنو يعٍت األوُف فيما سبق من كبلمو.
واٟتقيقة أن ىذه اصطبلحات وإطبلقات صحيحة ،فبل مشاحة يف االصطبلح .وإ٪تا
يعلم ذلك بتحقيق معٌت اإلعجاز ،وىو يتحقق بشروط ثبلثة:


ٔ – التَّحدي ،أي( :طلب ا١تباراة وا١تعارضة)(ٕ).
قائما.
َّافع إُف ّْ
ٕ  -أن يكو َن الد ُ
رد التَّحدي ً
داخبل
ا١تانع منتفيًا .وىذه الشروط الثبلثة قائمة يف الشفاىي ،فيبقى ً
ٖ – أن يكو َن ُ
يف أحد وجوه اإلعجاز العلمي إن اصطبغ بصبغتو كما حققنا ذلك من قبل .كما
َ َ َ ُ َْ
(ٖ)
ج ْزت أن
(اإلعجاز) من حيث معناه اللغوي ىو نسبة العجز إُف الغَت  ،قال  :ﵟأغ
َ ُ َ
ٔن ٌِثْ َو َْ َذا اى ْ ُغ َراب فَأ ُ َوار َي َش ْٔ َءةَ أ َ ِِخ فَأ َ ْصتَ َح ٌ ََِ اْلهادٌِ َ
َِّيﵞ [ا١تائدة .]ٖٔ:وىو قائم يف
أز
ِ
ِ
ا١تخاطَب -بفتح الطاء ا١تهملة -ا١تشافو با٠تطاب.
َّحقيق ١تعٌت اإلعجازَّ ،إال أنَّو قد
َّ
ولكن الشَّيخ الغزاِف  وإن كان منو ىذا الت ُ
مسمى (اإلعجاز) على ما حقَّق أنَّو
يتوسع يف معٌت اإلعجاز –كما
َّ
ٕتوًزا ،فيطلق َّ
ذكرتُّ -
ُ
ِ
ُّبوة).
من
(دالئل الن َّ
وال يرى َّ
أن يف ذلك من اٟترج أو التَّعارض بعد أن حقَّق ا١تعٌت ا١تقصود فقد أطلق يف
يقول يف موضع
كتابو نفسو مسمى( :اإلعجاز) على ما حقق أنو من (دالئل النبوة) حيث ُ
ِ
العلمي)ِ ،
ِ
يب  عن
َّفسَت
آخر يف معرض ّْ
َّ
وقول الشَّاط ّْ
رده على الش ّْ
َّاطيب يف إنكاره (الت َ
الشريعةَّ :إهنا أميَّة(ٗ) ،ونقد َّ
"الشريعة ليست أميَّة،
٤تمد الطَّاىر بن عاشور للشَّاطيبَّ :
َّ
العبلمة َّ
ولكنَّها إنسانيَّة وراقية جدِّا..يكفيٍت َّ
أن القرآن الكرًن قد تكلَّم منذ (ٜتسة عشر) قرنًا عن
هُ ََ َ ٌ َْ َ ْ َ ُ َ
أبعاد الكون ،وقال عن النُّجوم :ﵟفَ ََل أُكْص ًُِ ة ٍَ َٔاك ِعِ اْل ُ
ٔن َغ ِظ ٌ
يً
جٔ ِم ِ 75إَوُّ ىلصً لٔ تػيٍ
ِ
شك ىو الَّذي تكلَّم ىذا الكبلم..اآلن ،أبعاد
76ﵞ [الواقعة .]ٚٙ-ٚ٘:فا١تنـزل ىنا من غَت ٍّ

(ٔ) سيأيت ٘تام قولو.

(ٕ) انظر :مقاييس اللُّغة ،البن فارس ،مادَّة( :حدا) (ٕ ،)ٖ٘/والعُت ،مادَّة( :حدو) (ٖ.)ٕٜٚ/
للجوىري (ٖ.)ٖٛٛ/
(الصحاح)،
(ٖ) انظر :لسان العرب ،مادَّة( :عجز) (٘ ،)ٖٜٙ/وكذلك يف ّْ
ّْ
٤تمد الطَّاىر بن عاشور عليو.
(ٗ) سيأيت ٘تام قول الشَّاطيب ،وتعقيب العبلَّمة َّ
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يضا فذلك
الكون ،واألرقام الفلكيَّة تُعجز ا٠تيال .إن اعتربت كون عيسى  شفى مر ً
من اإلعجاز ،وكون ىذا ا١تريض يشفى بالعبلج بأدوية اآلن؛ فهذا ال يبطل إعجاز عيسى
 ،ىذا صحيح..لكن ٨تن نقول َّ
مستمرة ،دائمة ،وغَت
بأن ا١تعجزة نوعان :معجزة
َّ
الزمان وا١تكان سيبقى النَّاس عاجزين عن
٣تردة عن حدود َّ
مرتبطة بأشخاص األنبياء..خالدة َّ

ماديَّة مرتبطة بأشخاص األنبياء
حىت يوم القيامة ،وىي القرآن ،ومعجزة ٣تسدة ّْ
اإلتيان ٔتثلها َّ
 وجدت بوجودىم وانتهت بوفاهتم(ٔ).
ٖتقيقا يف االصطبلح ،فهو عندما
سلمنا ،ولكن األمر فيو سعة ،وال ٮترج عن كونو ً
يقروه اآلخرون بتسمية أخرى.
٭تقق ذلك ال ينكر ما َّ
يتضمنو من ا١تعٌت الَّذي ُّ
فبل ضَت إن قلنا :إنو من ضروب اإلعجاز كما ىو التحقيق ،أو قلنا :إنو من دالئل
النبوة على ما حقق الشيخ الغزاِف  إذا كان يقصد َّ
أن القرآن الكرًن كبلم اهلل
 الذي ال تنقضي عجائبو.
والتحقيق أنو من اإلعجاز كما سيأيت مبينًا من ٖتقيق مسمى اإلعجاز ،وبيان ما
يندرج ٖتتو.
ِ
َّ
وتسمى ا١تعجزة ّٔذا االسم؛ َّ
خارق
أمر ٌ
َّ
ألن البشر يعجزون عن اإلتيان ٔتثلها؛ ألهنا ٌ
عموما معناه :إثبات عجز
للعادة ،خار ٌج عن حدود األسباب ا١تعروفة ،وإعجاز القرآن ً

متفرقُت و٣تتمعُت عن اإلتيان ٔتثلو ،وليس ا١تقصود من (إعجاز القرآن) ىو تعجيز
البشر ّْ
البشر لذات التَّعجيز ،أي :تعريفهم بعجزىم عن اإلتيان ٔتثل القرآن؛ َّ
معلوم لدى
فإن ذلك ٌ
كل عاقلَّ ،
حق ،و َّ
وإ٪تا الغرض إظهار َّ
الرسول الَّذي جاء بو رسول
أن ىذا الكتاب ّّ
أن َّ
ّْ
صادق ،وإثبات َّ
الرسل  إ٪تا ىو بوحي من اهلل  ،فا١تعـجزات
أن ما جاء بو ُّ
براىـُت مـن اهلل  إُف عبـاده بصـدق رسـلو وأنبيائو .)ٕ( 
ِيَ َش َػ ْٔا ِف آيَاح َِِا ٌُ َػاجز َ
يقال( :أعجزه الشَّيء) :عجز عنو .وقولو  :ﵟ َو هاّل َ
يَ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ
َّ
َّ
َّ
أوىهِم أصداب اْل ِدي ًِﵞ [اٟتج ،]٘ٔ:معناه :ظانُّْت أهنم يعجزوننا؛ ألهنم ظنُّوا أهنم ال
٤تمد الغزاِف (ص.)ٔٗٓ:
(ٔ) كيف نتعامل مع القرآن ،للشَّيخ َّ
مطول (ٔ،)ٖ٘ٚ/
(ٕ) انظر :التّْبيان يف علوم القرآنَّ ،
للصابوين (ص ،)ٜٖ:وانظر :البحر احمليط ،للزركشي يف كبلم َّ
(ٕ.)ٔٓٗ–ٜ٘/
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يبعثون ،وال جنَّة وال نار .وقيل يف التَّفسَت :معاجزين :معـاندين .ويف التَّنـزيل :ﵟ َو ٌَا َأجْ ُخًْ
ُ ْ
يَ ِف األَ ْر ِض َوال ِف ه
َ
الص ٍَاءِﵞ [العنكبوت ]ٕٕ:وانظر[ :الشورى .]ٖٔ:قيل معناه :ما أنتم
ِ
ج ِز ِ
ةٍِػ ِ

السماء ٔتعجزين .وقيل :معناه :وما أنتم ٔتُعجزين يف األرض،
ٔتعجزين يف األرض ،وال أىل َّ
السماء وال يف األرض ،وال ملجأ
السماء ،وليس يـُ ْع ِجز اهلل  خلق يف َّ
وال لو كنتم يف َّ
منو إال إليو(ٔ).
ربي
قال الطَّ ُّ

ُ ُْ
اّلِل آيَاحِِّ َو ه ُ
س ًُ ه ُ
اّلِل َغي ٌ
ِيً
 يف تفسَت قول اهلل  :ﵟث هً ُي ِ

َخه ٌ
ِيًﵞ [اٟتج" :]ٕ٘:وذلك َّ
أن من عجز عن آيات اهلل  ،فقد عاجز اهلل  ،ومن
معاجزة اهلل  التَّعجيز عن آيات اهلل  ،والعمل ٔتعاصيو وخبلف أمره ،وكان من
صفة القوم الَّذين أنزل اهلل ىذه اآليات فيهم أهنم كانوا يبطّْئون النَّاس عن اإلٯتان باهلل
 ،واتّْباع رسولو  ،ويغالبون رسول اهلل  ،٭تسبون َّأهنم يعجزونو
ويغلبونو ،وقد ضمن اهلل  لو نصره عليهم ،فكان ذلك معاجزهتم اهلل  .و َّأما
(ا١تعاجزة) فإهنا ا١تفاعلة من العجز ،ومعناه :مغالبة اثنُت ،أحد٫تا صاحبو أيهما يعجزه فيغلبو
اآلخر ويقهره .و َّأما (التعجيز) :فإنَّو التَّضعيف ،وىو التَّفعيل من العجز"اىـ(ٕ).
ٟتاصل َّ
اٞتن عن اإلتيان ٔتثلو ،فكلمة
وا
أن معٌت (إعجاز القرآن) :عجز اإلنس و ّْ
ُ
(إعجاز) مصدر ،وإضافتها إُف القرآن من إضافة ا١تصدر إُف فاعلوَّ ،
أعجز
فكأن التَّقديرَ :

ّْسبَة إُف
القرآ ُن النَّاس عن اإلتيان ٔتثلو .والتَّعجيز
مشتق من َّ
ّّ
مادة( :عجز) ،وىو من الن ْ
العج ِز .يقال :ع َّجز فبل ٌن رأْي فبلن ،إذا نسبو إُف العجز .فهو التَّفعيل من العجز .وم ِ
عجَزة
َْ
َْ
َ َ
َ
ُ
َ
ا٠تصم عند التَّحدّْي .ولكن يبقى النَّظر ىل التَّعجيز مقصود لذاتو ،أم
القرآن ما أ َْع َجَز بو
َ
شك َّ
حق ،و َّ
أنَّو لبيان َّ
أن التَّعجيز
صدق؟ واٞتواب :ال َّ
الرسول ٌ
أن ما جاء بو َّ
أن القرآن ٌ
حق ،و َّ
مقصودا لذاتو ،بل ا١تقصود الزمو ،وىو إظهار َّ
أن جاء
ا١تذكور ليس
أن ىذا الكتاب ّّ
ً
صدق..
الرسول ٌ
بو َّ

(ٔ) لسان العرب ،مادَّة( :عجز) (٘ .)ٖٜٙ/وينظر :معاين القرآن ،للفَّراء (ٕ ،)ٖٔ٘/معاين القرآن ،لؤلخفش
للزجاج (ٗ ،)ٔٙ٘/تفسَت القرطيب (ٕٔ.)ٜٚ–ٚٛ/
(ص ،)٘٘ٙ:معاين القرآن وإعرابوَّ ،
(ٕ) تفسَت الطَّربي (.)ٔٛٙ/ٔٚ
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عرف القاضي عبد اٞتبار  اإلعجاز بقولو :فمعٌت قولنا يف القرآن الكرًن:
وقد َّ
"إنو ِ
معجز :أن َّ
اختص بو"(ٔ).
يتعذر على ا١تتقدّْمُت يف الفصاحة فعل مثلو ،يف القدر الذي
َّ
وعرفو األستاذ الدكتور فهد الرومي بأنو" :عجز ا١تخاطبُت بالقرآن وقت نزولو ومن
بعدىم إُف يوم القيامة عن اإلتيان ٔتثل ىذا القرآن ،مع ٘تكنهم من البيان ،و٘تلكهم ألسباب

الفصاحة والببلغة ،وتوفر الدواعي ،واستمرار البواعث"(ٕ).
وعرفو أستاذنا الدكتور ٤تمد ساَف ٤تمد بأنو٘ :تتع البنية القرآنية بطاقات وخصوصيات
خارجة عن طوق البشر ،وعن طوق رسول اهلل  نفسو ،ومن مث ال يكون إال من
الق َدر.
خالق القوى و ُ
وقال األستاذ مصطفى صادق الرافعي " :وإ٪تا اإلعجاز شيئان :ضعف القدرة
اإلنسانية يف ٤تاولة ا١تعجزة ومزاولتها على شدة اإلنسان واتصال عنايتو ،مث استمرار ىذا
الضعف على تراخي الزمن وتقدمو ،فكأن العاَف كلو يف العجز إنسان واحد ليس لو غَت
مدتو احملدودة بالغة ما بلغت"(ٖ).
وقال الشيخ مناع القطان  :ا١تراد باإلعجاز :إظهار صدق النيب 
يف دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضتو يف معجزتو ا٠تالدة -وىي القرآن-
وعجز األجيال بعدىم(ٗ).

وىو من التعريف بالبلزم(٘) ،وذلك أن القرآن قد ٝتا يف علوه إُف شأو بعيد ْتيث
تعجز القدرة البشرية عن اإلتيان ٔتثلو ،سواء كان ىذا العلو يف ببلغتو ،أو تشريعو ،أو
مغيباتو.

(ٔ) ا١تغٍت يف أبواب التوحيد والعدل ،إعجاز القرآن (.(ٕٕٙ/ٔٙ
(ٕ) دراسات يف علوم القرآن الكرًن (ص.)ٕٖٙ :
(ٖ) إعجاز القرآن والببلغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي (ص.)ٜٛ:
(ٗ) مباحث يف علوم القرآن (ص.)ٕٙ٘:
(٘ ) التعريف بالبلزم شرطو اللزوم البُت من حيث ىو الزم ،وإال يلزم الدور .انظر :البحر احمليط يف أصول الفقو
(.)ٔٔ/ٚ
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أمي
نيب ّّ
والقرآن ىو ا١تعجزة الكربى الَّيت ٖتدَّى اهلل ّٔ ا النَّاس أٚتعُت ،يأيت بو ّّ
حىت يطلع على أنباء
ال يعرف القراءة والكتابة ،..وَف يتَّصل بأحد من علماء أىل الكتاب َّ
أئمة الفصاحة ،وفرسان الببلغة ،وطلب منهم معارضة
السابقُتّْ ،
األمم وأخبار َّ
متحديًا ّ
ٍ
القرآن الكرًن بعبار ٍ
تستفز العزٯتة ،وتدفع إُف ا١تباراة .و َّأما أسلوب
و٢تجات واخزة
ات قويّة،
ُّ

القرآن الكرًن يف التَّحدي فقد تن َّـزل معهم من التَّحدي ّتميع القرآن إُف التَّحدي بعشر سور
مثلو ،مثَّ إُف التَّحدي بسورة واحدة من مثلو ،وىم واٚتون ال ينبسون ببنت شفة ،وىم رغم
ىذا التَّحدي ينتقلون من عجز إُف عجز.)ٔ("..
إعجازا؛ َّ
أعم من
ليس بالضَّرورة أن يكون
فإن (التَّفسَت العلمي) ُّ
ً
و(التَّفسَت العلمي) َ
فكل
اإلعجاز من وجو ،واإلعجاز أعم من وجو آخر فبينهما عموم وخصوص من وجوُّ ،
علمي إذا كا ن قد اصطبغ بصيغة اإلعجاز العلمي،
إعجاز من اآليات ذات ّْ
الصلة تفسَتٌ ّّ
إعجازا.
علمي
واندرج ٖتت مفهومو ،وليس ُّ
ً
كل تفسَت ٍّ
المبدأىالثَّامن:ىاالدتمداد :ى

العلوم الكونيَّ ِة ِ
َّأما استمداده فمن ِ
كعلوم الطَّ ِ
بو ِ
بيعة والطّْ ِ
الفلك واٞتيولوجيا..اٍف ،مع
رد ما يتَّفق منها مع النُّصوص إُف ضوابط علوم التَّفسَت والقرآن.
ّْ
المبدأىالتَّادع:ىحكمىالذَّارع :ى

اٟتكم عليو إُف ما يلي:
َّ
يتفرعُ
ُ
ِ
بالمفسر:
مما يتعلَّ ُق
ْم
وذلك َّ
ً
ِّ
الشتغال بوَ ،
أولُ :حك ُ
فروع عل ِم التَّفسَت .ىذا من حيث
ْم االشتغال بو فهو فرض كفاية؛ ألنَّو ِم ْن ِ
َّأما ُحك ُ
سرب أغواره ،ودراسة مسائلو ،أما النظر والتأمل فهو متعُت على ا١تكلَّف فيما يدخل يف
وسعو ،لكن التوسع يف جانب من جوانب اإلعجاز أو يف باب من علوم القرآن أو فرع من
فروع علم التفسَت كفائي .واٟتاصل أن حكمو كحكم التفسَت يف اٞتملة.
بتصر ٍ
ف عن (التّْبيان يف علوم القرآن) (ص..)ٜٗ– ٜٖ:
(ٔ) ُّ
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٭تث على تدبُّر ِ
آيات اهلل  يف َك ْونِِو ويف ٥تلوقاتِِوَّ ،
فإن اهلل  قد
والشَّارع ُّ
ْشف للنَّاس عامةً ،وللعلماء خاصةً حقيقةَ ما يف الكون من ٍ
ِ
آيات بيّْ ٍنة لتكو َن
وعد بأن يَك َ
ّ
ّ
َ
ُ ُْ
السمو ِ
ات و ِ
األرض ،فقال :ﵟك ِو اجظ ُروا ٌَاذا
َّ
حجةً وبرىانًا -كما سبق -وأ ََمَر بالنَّظ ِر ٔتا يف َّ
َ َْ
ِف ه
ِ
َّأمل يف التَّو ِ
ات واألر ِضﵞ [يونس .]ٔٓٔ:ومن النَّظ ِر والتَّدبُِّ
اٟتقائق
بُت
ت
ال
:
ر
الص ٍَ َٔ
ِ
ِ
ُّ
افق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اآليات القرآنيَّة.
دالالت
وبُت
العلميَّة الكونيَّة َ
إجمال وعلى ما يَ ِر ُد من أرباب العلوم األخرى:
ثانيًا :الحكم على مسائلو
ً
إجمال:
 – 1الحكم على مسائلو
ً
إٚتاال فهو كذلك من فروض الكفاية على من ٯتلك أىلية
أما
اٟتكم على مسائِلِ ِو ً
ُ
رد التفسَت العلمي ٚتلة ،ومن قَبِلَو من العلماء واحملققُت
اٟتكم .كما ىو اٟتال فيمن َّ
بضوابط وشروط كما سيأيت ٖتقيق ذلك ،ولكل وجهة.
 - 2الحكم على ما يَ ِر ُد من أرباب العلوم األخرى:
اب ِ
ا١تسائل ِ
أما حكْم النَّظ ِر فيما ي ِرُد ِمن أَرب ِ
ِ
الصلة ،واٟتكم
العلوم األخرى ِم َن
ذات ّْ
َ ْ َْ
ُ ُ
العلمي .وبيان الراجح الذي
كل مسألة من مسائلو على حدة ،واٟتكم أنَّو من التَّفس َِت
على ّْ
ّْ
ينبغي العمل بو من ا١تردود الذي ال يندرج ٖتت ىذا ا١تسمى ،والذي ىو اقتحام ألسواره من
غَت فهم أو دراية ،فإنو كذلك من فروض الكفاية على من ٯتلك أىلية اٟتكم.
تتناول علوم الطَّ ِ
ِ
بيعة والطّْ ِ
وحيث َّ
ب وال َفلَك واٞتيلوجيا...اٍف.
ُ
إن مفردات ىذا العلم ُ َ
صُت يف ىذه العلوم ال درايةَ ٢تم بعل ِم التَّفسَت؛ لذلك َّ
فإن االشتغال بو من
وغالب
ّْ
ا١تتخص َ
ٯتلك األىليَّةَ ِ
لضبط ما يَِرُد على النُّصوص من ا١تعاين ا١تتصلة باٟتقائق
فروض الكفاية ٦تن ُ

الصحيح من ا١تردود من حيث التوثيق والضبط والنظر واإلحالة على
الكونية ،وبيان َّ
متخصصُت.
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وال َّ
الصحف
بد من تنقية ُّ
دون يف الكتب أو ُّ
الًتاث ،والكثَت ٦تَّا اشتهر بُت النَّاس ،أو ّْ
أو ا١تواقع اإللكًتونيَّة.
المبدأىالطاذر:ىمدائله :ى

الصلة باٟتقائق العلميَّة الكونيَّة وآيات
َّأما مسائلو فإنَّو يتناول اآليات القرآنيَّة ذات ّْ
الرجحان الظٍَّت.
ا٠تلق أو النَّظريَّات ذات ُّ
ولذلك َّ
تتجاوز العلوم الشَّرعيَّة إُف العلوم الطَّبيعيَّة أو الطّْبيَّة أو
الفن
فإن
مسائل ىذا ّْ
ُ
َ
آيات ا٠تلق..اٍف .فبل َّ
الرجوع إُف ىذه العلوم لئلثبات والتَّوثيق.
بد من ُّ
وعلى ذلك َّ
فإن مسائلة:
ِ
باٟتقائق العلميَّ ِة الكونيَّة.
الص ِلة
أول:
ً
ذات ّْ
اآليات ُ
القرآنيَّة ُ
ُ
ِ
َّفق مع ما يُـ ْف َه ُم من ِ
اآليات القرآنيَّة.
بعض
ثانيًا:
اٟتقائق العلميَّة الكونيَّة الَّيت تت ُ
ُ
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المطلث الثاني

التفسير العلمي بين اإلنكار واإلقرار

المدألظىاِّولى:ىاإلقرار :ى

لقد تكلم كثَتون يف التفسَت العلمي لنصوص القرآن ،فمنهم من أفرده بالدراسة،
ومنهم تعرض لو من خبلل تفسَته لآليات ذات الصلة ،ولكن بقيت بعض ا١تسائل ٖتتاج
إُف مزيد من النظر والتحقيق كما سيأيت.
الباحث األديب عبَّاس العقاد
أول :بيان ما أورده
ً
ُ

 - 1رأي األستاذ عباس العقاد

:

:

ونعٍت ما ذكره الباحث األديب عبَّاس العقاد  من ِ
عدم اٟتََرِج من الفروض
والتَّقديرات على ٍ
قائل يقول ّٔا ،وعليو عهدهتا(ٔ) ٔتعٌت َّ
أن التَّبعة على من نسب إليو.
الباحث األديب عبَّاس العقاد
 - 2التَّعقيب على ما أورده
ُ

:

يوافق رأيو ما حققناه من تعريف التفسَت العلمي من حيث إن ىذه النَّظريَّات إن
ذكرت ال ينبغي أن تذكر على َّأهنا التَّفسَت الَّذي ال ُّ
َّص على سواه ،بَ ْل تُ ْذ َك ُر لتوسي ِع
يدل الن ُّ
ِ
ظ ،والَّيت ال يؤثـّْ ُر بطبلنـُ َها
احتمال من
ا١تدلول ،أو على َّأهنا
ٌ
االحتماالت الَّيت يَ ُد ُّل عليها اللَّف ُ
فيما بعد إِ ْن َف تثبت -على قَ َد ِاسة النَّص.ويـُ ْف َه ُم ٦تَّا سبق َّ
أمر غَت مقبول؛ إذ ال ٬توز
أن
القائل َّإما أن يعتمدىا كتفسَت ،وىو ٌ
َ
ِ
ص ُد ُق على
يبُت َّأهنا
التَّفسَت َّإال
وإما أن ّْ
باٟتقائق الثَّابتةَّ ،
فروض وتقدير ٌ
ٌ
ات احتماليَّةٌ قَ ْد تَ ْ
ِ
َّص ،وذلك خَتٌ لو من اقتحام أسوار التَّفسَت على غَت يق ٍ
ُت وبيّْنة.
مفهوم الن ّْ
(ٔ) انظر ما ذكره يف كتابو( :التَّفكَت فريضة إسبلميَّة) (ص.)ٙٗ:
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ألن العِْلم ليس حكرا على ٍ
لكن قَـ ْولَو( :وعليو عهدهتا) ال يستقيم؛ َّ
أحد ،وال عهدة
َّ
َ ً
يًتج ُح عندي -و٨تو ذلك.
شيء منو
يستقل ّٔا فبل ٌن ،ولكن لو أن يقول- :ا١تعٌت الَّذي َّ
ُّ
ثانيًا :دعوى َّ
األولين واآلخرين:
علوم َّ
أن القرآ َن الكريم قَ ْد َج َم َع َ
إن ىناك من َّادعى َّ
َّ
األولُت واآلخرين ،وحيث إنو
أن القرآن الكرًن قد ٚتع علوم َّ
كذلك فقد تضمن يف إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة.

(ٔ)
اِف
ذلك
نقل
وقد
.
٤تم ُد بن أيب الفضل ا١ترسي 
ومن ىؤالءَّ :
اإلمام الغز ُّ
ُ
اٞتبلل
كشي  يف (الربىان) ،و ُ
 يف (اإلحياء) ،ويف (جواىر القرآن) ،و َّ
الزر ُّ
يوطي  يف (معًتك األقران) ،و(اإلتقان) ،و(اٟتاوي) ،و(اإلكليل) ،واأللوسي
ُّ
الس ُّ
 يف (روح ا١تعاين)(ٕ).
أن القرآن الكرًن قد اشتمل على كل ٍ
وحاصل ىذه الدَّعوى َّ
شيءَّ ،أما أنواع العلوم
ّْ
باب وال مسألةٌ ىي أصل َّإال ويف القرآن ما ُّ
يدل عليها ،وفيو عجائب
فليس منها ٌ
ٌ

(ٔ) انظر (أضواء البيان) (ٕ ،)ٕٜٗ/روح ا١تعاين (ٖ ،)ٖٗ٘/ٚ( ،)ٖٔٚ/ٗ( ،)ٖ٘ٚ/اإلتقان يف علوم القرآن
٤تمد بن أيب الفضل السلمي
٤تمد بن عبد اهلل بن َّ
ا١تفسرون (ٕ .)ٖٕ٘/وا١ترسي ىو َّ
(ٗ ،)ٖٓ/التَّفسَت و ّْ
الدين :عاَف باألدب والتَّفسَت واٟتديث .ضرير .أصلو من (مرسية) ،ومولده ّٔا.
ا١ترسي ،أبو عبد اهلل ،شرف ّْ
َّ
تنقل يف (األندلس) ،وزار (خراسان) و(بغداد) ،وأقام َّ
وحج وعاد إُف (دمشق).
مدة يف (حلب) و(دمشق)َّ ،
وسكن (ا١تدينة) ،مثَّ انتقل إُف (مصر) سنة [ّْٕٗ ،]ٙ
الزعقة) .من
متوج ًها إُف (دمشق) بُت (العريش) و( َّ
وتويف ّْ

كتبو( :التَّفسَت الكبَت) يزيد على عشرين جزءاٝ ،تَّاه( :ري الظمآن) ،و(التَّفسَت األوسط) عشرة أجزاء،
ا١تفصل) انتقد فيو ٨تو سبعُت خطأ .األعبلم
الصغَت) ثبلثة ،و(الكايف) يف النَّحو ،و(اإلمبلء على َّ
و(التَّفسَت َّ

فسرين) للدَّاودي" :كان مالكيِّا ،مولده يف ذي
( ،)ٕٖٖ/ٙاألنسابَّ ،
للسمعاين (٘ ،)ٕ٘ٛ/ويف (طبقات ا١ت ّْ
متوجها إُف (دمشق) بُت (العريش) ،و(غزة)؛ يوم االثنُت (خامس
اٟتجة سنة (تسع وستُت وٜتسمائة) ،مات ّْ
ا١تفسرين) للدَّاودي (ٕ-ٔٙٛ/
عشر) ربيع َّ
األول ،سنة (ٜتس وٜتسُت وستمائة) [٘٘ٙىـ]( .طبقات ّْ
ا١تفسرين ،ألٛتد األدنروي (ٔ.)ٕٖٜ/
ٕ ،)ٔٚطبقات ّْ

(ٕ) انظر :إحياء علوم الدّْين (ٔ .)ٖٗٔ/جواىر القرآن (ٔ .)ٗٚ/الربىان يف علوم القرآن (ٕ ،)ٕٔٛ-ٔٛٔ/معًتك
األقران (ٔ )ٔ٘/فما بعد ،اإلتقان (ٗ ،)ٕٔ٘/اٟتاوي (ٕ ،)ٕٔ٘/اإلكليل (ٔ ،)ٖٔ/روح ا١تعاين
(ٖ.)ٖٔٚ/ٗ( ،)ٖ٘ٚ/
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السموات واألرض وما يف األفق األعلى ،وٖتت الثَّرى ،وبدء ا٠تلق،
ا١تخلوقات ،وملكوت َّ
السالفة....اٍف.
الرسل وا١تبلئكة وعيون أخبار األمم َّ
وأٝتاء مشاىَت ُّ
وما يعنينا ىنا أمران:
األول :أن ىناك من استدل ّٔذه الدعوى -أعٍت َّ
علوم
َّ
أن القرآ َن الكرًن قَ ْد َٚتَ َع َ

األولُت واآلخرين -على قبول التفسَت العلمي من حيث َّ
إن القرآن الكرًن قد اشتمل على
َّ
كل ٍ
شيء من أنواع العلوم فقد تضمن إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة.
ّْ
ىناك من اعتمد على دعوى َّ
الثانيَّ :
األولُت
أن َ
أن القرآن الكرًن قد ٚتع علوم َّ
العلمي؛ لرفضو ىذه الدَّعوى فحسب .وسيأيت بيان ذلك يف
واآلخرين يف رفض التَّفسَت
ّْ
ٖتقيق دعوى عدم اٞتواز.

ى

45

المدألظىالثانوظ:ىاإلنكار :ى

إنكار َّ
العلمي:
الشاطبي  للتَّفسي ِر
ً
ِّ
أولُ :

 - 1علة اإلنكار :يعلل الشاطيب  رفضو للتفسَت العلمي بأن َّ
الشريعةُ ا١تباركةُ
أميَّة(ٔ)؛ َّ
ألن أىلها كذلك ،فهو أجري(ٕ) على اعتبار ا١تصاٌف(ٖ).
الشريعة ،و َّأهنا جارية على
تقرر من أميَّة َّ
الرابعة من النَّوع الثَّاين) ما َّ
وقال يف (ا١تسألة َّ
مذاىب أىلها ،وىم العرب تنبٍت عليو قواعد ،منهاَّ :
ثَتا من النَّاس ٕتاوزوا يف الدَّعوى
أن ك ً
ا١تتأخرين من علوم الطّْبيعيات
كل عل ٍم يذكر للمتقدّْمُت أو ّْ
على القرآن اٟتدَّ ،فأضافوا إليو َّ
(ٔ) أي :ال ٖتتاج يف فهمها وتعرف أوامرىا ونواىيها إُف التَّغلغل يف العلوم الكونيَّة والرياضيَّات وما إُف ذلك .و َّأما
ِ
مرًة تسع ًة
َّه ُر َى َك َذا َوَى َك َذا)) .يعٍت َّ
قول الن ُّ
ب الش ْ
ب َوالَ َْ٨ت ُس ُ
َّيب (( :إنَّا أ َُّمةٌ أ ُّْميَّةٌ ،الَ نَكْتُ ُ
الرسول (( :إِنا أ َُّمةٌ
ومرًة ثبلثُت[ .متفق عليو] ،فبيانو على النَّحو التَّاِف :عندما يقول َّ
وعشرينَّ ،
اقعا ،وال يشرع لتأييد اٞتهل بالكتابة واٟتساب؛ َّ
ألن القرآن الكرًن قد بدأ بفريضة
أ ُّْميَّةٌ ))..فهو
ُ
يصف و ً
ْ ْ
َ
َ َْ ْ
َ ََ ْ ْ َ
َْْ ْ َّ َ
م ا هّلِي َخيَ َ
اْلن َصان ٌ َِْ َغي ٍق  2اك َرأ َو َربم األز َر ُم 3
ق
ي
خ
1
ق
ِ
القراءة ،فقال  :ﵟاكرأ ةِاش ًِ رب ِ
ه
َ ه َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ
َ ه َ َْ َ
اْلنصان ٌا لً حػيً 5ﵞ [العلق]٘-ٔ:؛ َّ
الرسول  الَّذي وصف
وألن َّ
اّلِي غيً ةِاىلي ًِ  4غيً ِ

األميُت إُف قراء وعلماء
األمة يف ذلك الوقت ،وىو الَّذي َّ
واقع َّ
غَت ىذا الواقع ،بتحويل البدو اٞتهبلء ّْ
امتثاال ألمر ربّْو يف القرآن الكرًن ،الَّذي علَّمنا َّ
أن من وظائف جعل اهلل عز وجل القمر منازل
وفقهاء ،وذلك ً
ه
َ
ه
َ ً َ َْ َ َ ُ
ََه َُ ََ َ ََُْ َ َ َ
ُ
السنُت واٟتساب ،ﵟْ َٔ اّلِي َج َػو الش ٍْ َس ضِ ياء واىلٍر ُٔرا وكدره ٌِازِل ِلِ ػئٍا غدد
أن نتعلَّم عدد ّْ
ْ

الصن َ
َِّي َواْل َِص َ
مثبل٨( :تن ٣تتمعات متخلفة) ،-فبل يعٍت
ِّ
ابﵞ [يونس .]٘:فوصف الواقع -كما نقول اآلن ً
أيضاَّ :
الرسول
شرعنة ىذا الواقع وال تأييدهً ،
إن ُحكم َّ
فضبل عن تأبيدهّْ ،
بأي حال من األحوال .ويقال ً

ه ه ُّه ه
َ َ
َي ُدوُ ُّ
األمي :ﵟاْل ِِب األ ِ
ّٔ ذا اٟتديث على َّ
تبعا لنبيّْها ّْ
ّم اّلِي ِ
األمة اإلسبلميَّة باألميَّة ً
هَْ َ ْ
َ ُْ
َْ ُ ْ
األمة بنبيّْها من حيث إنَّو
الرسول َّ 
اْل ِ
يوﵞ [األعراف ،]ٔ٘ٚ:فأٟتق َّ
ٌهخٔبا غِِدًْ ِِف اِلٔراة ِ و ِ
ْن ِ

وصفها بأهنا َّأمة أميَّة ال تكتب وال ٖتسب ،وإن كانت يف واقعها يف كثَت من عصورىا ليست أميَّة .ويف (النَّبأ
ٍ
عاما .ويف (سفر
مثبل يف َّ
العظيم)" :فًتى ً
قصة نوح  يف القران أنَّو لبث يف قومو َ
ألف سنة َّإال ٜتسُت ً
قصة أصحاب الكهف عند أىل الكتاب َّأهنم
التَّكوين) من التَّوراة أنَّو عاش تسعمائة وٜتسُت سنة .وترى يف َّ
َ َ
َ َ َْ ُ
َ
ازدادوا ت ِْص ًػاﵞ
لبثوا يف كهفهم ثبلٙتائة سنة مشسيَّة ،ويف القران أهنم لبثوا يف كهفهم ﵟثَلث ٌِائ ٍث ِشن َِّي و

الزجاج  يعٍت
السنُت الشَّمسيَّة والقمريَّة .قالو َّ
[الكهف ،]ٕ٘:وىذه السنون التّْسع ىي فرق ما بُت عدد ّْ
٤تمد
بتكميل الكسر .فانظر إُف ىذا اٟتساب الدَّقيق يف َّأمة أميَّة ال تكتب وال ٖتسب" .النَّبأ العظيم ،أ.د َّ

عبد اهلل دراز (ص.)ٙٙ:
(ٕ) أيَّ :
الشريعة على مقتضى حال ا١تن َّـزل عليهم أوفق برعاية ا١تصاٌف الَّيت يقصدىا الشَّارع اٟتكيم.
فإن تنـزيل َّ
(ٖ) ا١توافقات (ٕ.)ٜٔٓ/
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يصحَّ ،
فإن
والتَّعاليم وا١تنطق وعلم اٟتروف وأشباىها ،وىذا إذا عرضناه على ما تقدَّم َف َّ
الصاٌف كانوا أعلم بالقرآن وبعلومو وما أودع فيو ،وَف يبلغنا َّ
أحدا منهم تكلَّم يف
السلف َّ
َّ
أن ً
ٍ
ِ
علوما
شيء من ىذا ،سوى ما ثبت فيو من
أحكام التَّكاليف وأحكام اآلخرة .نعم َّ
تضمن ً
يتعجب منو أولو األلباب ،وال تبلغو
من جنس علوم العرب ،وما ىو على معهودىا ٦تَّا َّ
الراجحة..اٍف(ٔ).
إدراكات العقول َّ

رد َّ
محمد الطَّاىر بن عاشور  على َّ
ُّ - 2
الشاطبي :
العالمة َّ
وقد كفانا مؤونة التَّعقيب على ِ
اإلمام َّ
٤تمد الطَّاىر بن
العبلمة َّ
اإلمام الش ّْ
َّاطيب ُ 
أسسو من كون القرآن ١تا كان خطابًا
مبٍت على ما َّ
عاشور  حيث قال" :وىذا ّّ
لؤلميُّْت ،وىم العرب فإ٪تا يعتمد يف مسلك فهمو وإفهامو على مقدرهتم وطاقتهم ،و َّ
أن
أساس واهٍ لوجوه ستَّة:
َّ
الشريعة أميَّة .وىو ٌ
العرب من ٍ
انتقال ِ
أن ما بناه عليو يقتضي َّ
األولَّ :
حال إُف
أن القرآن َف يقصد منو ُ
َّ

ْ َ ْ ََْ ِ َْْ ُ َ َْ َ
م ٌَا ُنِْجَ
ب ُٔخِيٓا إَِل
حال ،وىذا باطل ١تا قدَّمناه ،قال  :ﵟح ِيم ٌَِ أجتاء اىغي ِ
َْ َ َ
َ َ
َت ْػيَ ٍُ َٓا َأُ ْ َ
ج َوال ك ْٔ ُمم ٌ َِْ رت ِو ْذاﵞ [ىود.]ٜٗ:

الثَّاني :أن مقاصد القرآن راجعةٌ إُف عموم الدَّعوة ،وىو معجزةٌ باقية ،فبل َّ
بد أن
األمة.
يكون فيو ما يصلح؛ ألن تتناولو أفهام من يأيت من النَّاس يف عصور انتشار العلوم يف َّ
السلف قالواَّ :
الثَّالثَّ :
إن القرآن ال تنقضي عجائبُو ،يعنون معانيو ،ولو كان كما
أن َّ
قال الشَّاطيب النقضت عجائبُو با٨تصار أنواع معانيو.
الرابعَّ :
يتضمن من ا١تعاين مع إ٬تاز لفظو ما َف تف بو
َّ
أن من ٘تام إعجازه أن َّ

األسفار ا١تتكاثرة.
ُ

الخامسَّ :
األصلي
أن مقدار أفهام ا١تخاطَبُت بو ابتداء ال يقضي َّإال أن يكون ا١تعٌت
ُّ
فأما ما زاد على ا١تعاين األساسيَّة فقد يتهيَّأ لفهمو أقوام ،وٖتجب عنو أقوام،
مفهوما لديهمَّ ،
حامل ٍ
ورب ِ
فقو إُف من ىو أفقوُ منو.
َّ
(ٔ) ا١توافقات (ٕ ،)ٕٔٚ/التَّحرير والتَّنوير (ٔ.)ٗٗ/
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السادسَّ :
اجعا إُف مقاصده فنحن
َّ
أن عدم تكلُّم َّ
السلف عليها إن كان فيما ليس ر ً
نساعد عليو ،وإن كان فيما يرجع إليها فبل نسلّْم وقوفهم فيها عند ظواىر اآليات ،بل قد

وفرعوا يف علوم عنوا ّٔا ،وال ٯتنعنا ذلك أن نقتفي على آثارىم يف علوم أخرى
بينَّوا َّ
وفصلوا َّ
راجعة ٠تدمة ا١تقاصد القرآنيَّة ،أو لبيان سعة العلوم اإلسبلميَّةَّ ،أما ما وراء ذلك ،فإن كان
أيضا؛ َّ
ألن العلوم العقليَّة إ٪تا تبحث عن أحوال
تابع للتَّفسَت ً
ذكره إليضاح ا١تعٌت فذلك ٌ
األشياء على ما ىي عليو ،وإن كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التَّفسَت لكنَّو تكملة
للمباحث العلميَّة ،واستطراد يف العلم ١تناسبة التَّفسَت ليكون متعاطي التَّفسَت أوسع قر٭تة يف
العلوم.
ابن العريب  يف (العواصم)(ٔ) إُف إنكار التَّوفيق بُت العلوم الفلسفيَّة
وذىب ُ
وا١تعاين القرآنيَّة ،وَف يتكلَّم على غَت ىاتو العلوم ،وذلك على عادتو يف ٖتقَت الفلسفة ألجل
مستخف باٟتكماء.
ط يف ذلك
ّّ
ما خولطت بو من الضَّبلالت االعتقاديَّة ،وىو مفر ٌ
وأنا أقولَّ :
إن عبلقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب:
تضمنها القرآن كأخبار األنبياء واألمم ،وهتذيب األخبلق والفقو
األولى :علوم َّ

والتَّشريع واالعتقاد واألصول والعربيَّة والببلغة.

اص ا١تخلوقات.
علما كاٟتكمة وا٢تيأة وخو ّْ
الثَّانية :علوم تزيد ّْ
ا١تفسر ً

الثَّالثة :علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة لو ،كعلم طبقات األرض والطّْب وا١تنطق.
وإما ألهنا ال
الرابعة :علوم ال عبلقة ٢تا بو ،إما لبطبلهنا َّ
كالزجر والعيافة وا١تيثولوجياَّ ،
َّ

تعُت على خدمتو كعلم العروض والقوايف"(ٕ).

(ٔ) انظر :العواصم من القواصم (ٔ.)ٕٙٙ-ٕٙ٘/
(ٕ) التَّحرير والتَّنوير (ٔ.)ٗ٘-ٗٗ/
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ثانيًا :إنكار األستاذ ُّ
محمد حسين َّ
الذىبي
الدكتور َّ

:

بٌت الشيخ الذىيب  إنكاره على أمور ىي( :التعريف الذي ذكره وما يًتتب
عليو ،وعلى ما أورده من االعًتاض من النَّاحية اللُّغويَّة ،والببلغيَّة ،واالعتقاديَّة) ،وأتناول ىنا
ما أورده بالعرض والتحليل.
الشيخ َّ
العلمي عند َّ
الذىبي  والتَّعقيب عليو:
 - 1تعريف التَّفسير
ِّ
يف (التَّفس َِت

أ .تعريف الدكتور الذىبي  :قال الشَّيخ َّ
الذىيب
ا١تفسرون) :ىو "التَّفسَت الَّذي ُ٭تَ ّْكم االصطبلحات العلميَّة يف عبارات القرآن ،و٬تتهد يف
و ّْ


استخراج ٥تتلف العلوم واآلراء الفلسفيَّة منها..اىـ(ٔ).
ب .التَّعقيب على ما أورده من التَّعريف:

أقول :ىذا التَّعريف ٥تتلّّ يف آداب البحثَّ ،
فإهنم يشًتطون يف التَّعريف أن يكون
العلمي ّْ
مانعا –كما سيأيت -فمن أين لو َّ
٭تكم
يقول بالتَّفس َِت
كل َم ْن ُ
أن َّ
ّْ
جامعا ً
ً
ِ
االصطبلحات العلميَّة يف النُّصوص القرآنيَّة؟
ِ
االصطبلحات العلميَّة يف
ب إليو من االعًتاض بالقول بتحكي ِم
ُ
فلست أوافقو فيما ذَ َى َ
ِ
القرآن الكرًن ،وجعل ذلك من مفردات التعريف الذي قد اصطلح ىو عليو ال يسلَّم لو ،وال
ِ
باٟتقائق العلميَّ ِة شاىدةٌ على ما كان غَت
يَ ْسلَ ُم من النقض .وتلك االصطبلحات ا١تتَّصلة
ٍ
ا١تعرف) ،وذلك ٥تتلّّ يف ِ
يف بع ِ
آداب البحث.
معلوم مثَّ َّ
ُت َّ
تبُت .و ً
أيضا فيو (التَّعر ُ
قال الشَّيخ َّ
َّاطيب ؛ َّ
الذىيب َّ :أما أنا فاعتقادي َّ
ألن
أن َّ
اٟتق مع الش ُّ
يتطر ُق إليها ا٠تَلَل؛
األدلَّةَ الَّيت ساقها
ِ
لتصحيح ُمدَّعاه أدلَّة قويَّة ،ال يعًتيها الضَّعف ،وال َّ
ِ
َّ
َج ِوبةٌ سديدةٌ دامغةٌ ال تثبت أمامها حججهم ،وال
وألن ما أجاب بو على أدلَّة ٥تالفيو أ ْ

ا١تفسرون (ٕ.)ٖٜٗ/
(ٔ) التَّفسَت ّْ
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يتقوى ّٔا اعتقادنا َّ
أن اٟتق يف جانب الشَّاطيب
ُمور أُخرى َّ
يبقى معها ُمدَّعاىم .وىناك أ ٌ
ف لفو ،فمن ذلك ما يأيت:
ومن لَ َّ
َ 
 - 2ما أورده من العتراض من النَّاحية اللُّغويَّة:
ُّ
َّ
معٌت واحد من لدن استعما٢تا إُف اليوم ،بل
"وذلك أن األلفاظ اللغويَّة َف تقف عند ً
وتدرجت دالالهتا ،فكان لكثَت من األلفاظ دالالت ٥تتلفة ،و٨تن
تدرجت حياة األلفاظ َّ
َّ
وإن كنَّا ال نعرف شيئًا عن ٖتديد ىذا التَّدرج وتاريخ ظهور ا١تعاين ا١تختلفة للكلمة الواحدة،
نستطيع أن نقطع َّ
حادث باصطبلح أرباب العلوم
بأن بعض ا١تعاين للكلمة الواحدة
ٌ
معان شرعيَّة ،وىناك ٍ
والفنون ،فهناك معان لُغويَّة ،وىناك ٍ
معان ُع ْرفيَّة ،وىذه ا١تعاين كلُّها
تقوم بلفظ واح د ،بعضها عرفتو العرب وقت نزول القرآن ،وبعضها ال علم للعرب بو وقت
نزول القرآن ،نظرا ٟتدوثو وطروه على اللَّفظ ،فهل يعقل بعد ذلك َّ
نتوسع ىذا التَّوسع
أن َّ
تدل على ٍ
العجيب يف فهم ألفاظ القرآن ،وجعلها ُّ
معان جدَّت باصطبلح حادث ،وَف
تُعرف للعرب الَّذين نزل القرآن عليهم؟ وىل يعقل َّ
أن اهلل تعاُف إ٪تا أراد ّٔذه األلفاظ
القرآنيَّة ىذه ا١تعاين الَّيت حدثت بعد نزول القرآن بأجيال ،يف الوقت الَّذي نزلت فيو ىذه
األلفاظ من عند اهلل  ،وتُليت أول ما تُليت على َمن كان حول النَّيب ؟
أعتقد َّ
أن ىذا أمر ال يعقلو َّإال َمن سفو نفسو ،وأنكر عقلو"(ٔ).
 - 3التَّعقيب على ما أورده من النَّاحية اللُّغويَّة:
ٍ
مانع من ٛتل األلفاظ على ٍ
باصطبلحات حادثة َف
معان جدَّت
اك ِم ْن ٍ
ليس ُىنَ َ
َ
لعل ذلك ٦تَّا ُّ
يدل
َّص
العرب الَّذين نَـَزَل عليهم القرآ ُن الكرًن ما َد َام الن ُّ
٭تتمل ،بل َّ
يعرفها ُ
ُ
كل ٍ
ِ
على َّ
اٟتقائق الكونية
زمان ومكان ،وما َد َام فيو الكثَتُ من
أن القرآن الكرًن َّ
موجو إُف ّْ
الَّيت متَّ اكتشافُها فيما بعد.

ا١تفسرون (ٕ.)ٖٙٓ- ٖٜ٘/
(ٔ) التَّفسَت ّْ
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والكثَت من النَّظريَّ ِ
أمرىا إُف
ات مع التَّقدُّم
فإما أن َ
العلمي ال تَـْبـ َقى َك َذلكَّ ،
ّْ
ُ
يؤول ُ
مثبل َف تعد نظريَّةَّ ،
الرفض ،ككرويَّة األرض ً
القبُول أو إُف َّ
وإ٪تا أصبحت حقيقةً علميَّةً
َ
ِ
دالالت ألفاظو يف
فهم
ينكرىا َّإال
ٌ
مكابر .والقرآ ُن الكرًنُ َف ينحصر ُ
ُم ْد َرَكة مشاىدة ال ُ
الزمن الَّذي نَـَزَل فيو.
َّ
 - 4ما أورده من العتراض من النَّاحية البالغيَّة:
أ .رأي الدكتور الذىبي
ُعّْرفت الببلغة َّ
ومعلوم َّ
أن القرآن يف أعلى درجات
بأهنا مطابقة الكبلم ١تقتضى اٟتال،
ٌ
الببلغة ،فإذا ٨تن ذىبنا مذىب أر ِ
لكل
العلمي ،وقلنا بأن القرآن
باب التَّفسَت
ّْ
متضم ٌن ّْ
ّْ
العلوم ،وألفاظو متحملة ٢تذه ا١تعاين ا١تستحدثة ،ألوقعنا أنفسنا يف ٍ
ورطة ال خبلص لنا منها
:

َّإال ٔتا ٮتدش ببلغة القرآن ،أو يذىب بفطانة العرب؛ وذلك َّ
ألن َمن خوطبوا بالقرآن يف
وقت نزولو إن كانوا ٬تهلون ىذه ا١تعاين وكان اهلل  يريدىا من خطابو إياىم لزم على
ألىم خصائص
سلب ّْ
ذلك أن يكون القرآن غَت بليغ؛ ألنَّو َف يراع حال ا١تخاطَب ،وىذا ٌ
القرآن الكرًن .وإن كانوا يعرفون ىذه ا١تعاين فلِ َم ََفْ تظهر هنضة العرب العلميَّة من لدن نزول
األولُت واآلخرين؟ وَِفَ ََفْ تقم هنضتهم على ىذه اآليات الشارحة
القرآن الَّذي حوى علوم َّ
أيضا سلب ألىم خصائص العرب و٦تيزاهتم(ٔ).
١تختلف العلوم وسائر الفنون؟..وىذا ً
البالغية:
ب .التَّعقيب على ما أورده من النَّاحية
َّ
يعًتض على ما أورده من وجوه:
ضمن ل ُكل ِ
األول :ما نَسبو إُف أرب ِ
العلمي َّ
أعم
اب التَّفس َِت
العلوم ُّ
بأن القرآ َن الكرًنَ ُمتَ ّْ ٌ ّْ
ّْ
َّ َ َ َ
َْ
قل يف تفسَته ما يتَّفق مع الظَّواىر
يقول بالتَّفس َِت
كل من ُ
س ُّ
ّْ
من ا١تد َ
العلمي أو يَـْن ُ
َّعى .فَـلَْي َ
متضمن لكل ِ
العلميَّة الكونية يقولَّ :
العلوم-،وسيأيت بيان ذاك.-
إن ال ُق ْرآ َن ّْ ٌ ّْ
(ٔ) ا١تصدر السابق (ٕ.)ٖٙٓ/
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ِ
ت النُّـزول ،كما َّ
أن
قاصرا على من ُخوطب بو َوقْ َ
س ً
الثَّاني :فَـ ْه ُم معاين القرآن لَْي َ
التَّحدّْي بو ليس ِ
للعرب َو ْح َدىم الَّذين أدركوا إعجازه الببلغي ،لكنَّو يشمل النَّاس كافَّة،

سواء يف ذلك العرب وغَتىم ،ومن عاصر التَّنـزيل ،ومن جاء بَـ ْع َد ُىم.
ِ
ت َّ
وقبل
نسخ شريعةٌ
ائع ٤تليَّةً ومرحليَّةً ،فعندما َّ
اإلسبلم كانَ ْ
اقع فَـتُ ُ
يتطوُر الو ُ
الشر ُ
َ
ٍ
ِ
ٍ
وشاء
َسابَِقةً ،يأيت َر ُس ٌ
ت اإلنسانيَّةُ س َّن ُّ
ول جدي ٌد بشريعة جديدة ،لكن أ ََما وقد بَـلَغَ ْ
الرشدَ ،
الس ِ
ِ
احملمديَّةُ لِتَ ِقف ِعْن َد الثَّو ِ
ابت واألُطر
جاءت َّ
ماء
اهللُ َ خْت َم
الشريعةُ َّ
رساالت َّ
ْ
َ

األحكام
اإلسبلمي ،فكم ىي
تًتك التَّجديد للفقو
والقواعد والكليَّات ،ومرونة النُّصوص ُ
ّْ
ُ
كذلك َّ
َّ
فإن
اإلعجاز ألوانُو ٥تتلفةٌ ومتجدّْدةٌ ،وقد َ
ا١تستجدةُ الَّيت َف يَـ ْع ِرفْـ َها َّ
لف؟ َ
َ
الس ُ
قال اهللُ
ُ

َ

َ

َُْ

َ ه َ

َه

ْ

 :ﵟ َشُنيٓ ًْ آ َيَاح ِِا ِف اآل َفاق َوف أجف ِ ْ َ ه َ َ َ ُ ْ ُ
[فصلت.]ٖ٘:
ص ًِٓ خَّت يتتَّي لًٓ أُّ اْلَقﵞ ّْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

الثَّالث :قولو :القرآن -واٟتالة ىذهَ -ف يراع َح َال ا١تخاطَب –بفتح الطاء ا١تهملة-
مردود َّ
صر ،فكان
ٌ
الع ْ
بأن ا١تخاطَبُت األوائل فهموا قدر طاقتهم ومعطياهتم العلميَّة يف ذلك َ
بالق ْدر الَّذي ٭تتاجو َن إليو.
وما ليديهم َ
ا١تعٌت َم ْف ُه ً
 - 5ما أورده من العتراض من النَّاحية العتقاديَّة:
أ .رأي الدكتور الذىبي

:

مصدرا ٞتوامع
كل شيء ،وجعلناه
قال" :فإذا ٨تن ذىبنا مذىب َمن ُ٭ت ّْمل القرآن َّ
ً
الطّْب ،وضوابط الفلك ،ونظريَّات ا٢تندسة ،وقوانُت الكيمياء ،وما إُف ذلك من العلوم
ا١تختلفة ،ل ُكنا بذلك قد أوقعنا الشَّك يف عقائد ا١تسلمُت ٨تو القرآن الكرًن؛ وذلك َّ
ألن
ِ
قواعد العلوم وما تقوم عليو من نظريَّات ال قرار ٢تا وال بقاءُ ،فر َّ
ب نظرية علميَّة قال ّٔا عاَفٌ
اليوم ،مثَّ رجع عنها بعد زم ٍن ٍ
قليل أو كثَت؛ ألنَّو ظهر لو خطؤىا.)ٔ("....

(ٔ) ا١تصدر السابق (ٕ.)ٖٙٓ/
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ب .التَّعقيب على ما أورده من النَّاحية العتقاديَّة:
َّيخ َّ
ارض قَـ ْوَل َم ْن يؤيّْد
ُ
أقول :ما ذَ َكَرهُ الش ُ
أمر مسلَّ ٌم ،لكنَّو ال يـُ َع ُ
الذىيب ٌ 
ِ
التَّفسَت العلمي ِ
بشرط ِ
عدم ِ
أمر واضحَّ .أما
ٖتميل القرآ َن الكرًن النَّظريَّات العلميَّة ،وذلك ٌ
َ
التَّفسَت بالنَّظريَّ ِ
نفسر
الفروض ّْ
ب إِليو ،وذلك ألنَّو ينبغي َّأال ّْ
ات و ُ
فإين أوافق الشَّْي َخ فيما َذ َى َ
َّابت ِمن العِْلم ،ال بالنَّظريَّ ِ
كونيَّ ِ
ُت الث ِ
ات ا ِ
الكرًن َّإال باليق ِ
لقرآن ِ
الف ُروض؛ َّ
اٟتقائق
ألن
ات و ُ
َ
َ
العلمي اٟتقَّ ،أما اٟتدسيَّات والظَّنيَّات فهي عرضة للتَّصحيح والتَّبديل إن
ىي سبيل التَّفس َِت
ّْ

َف تكن لئلبطال.
والتَّعريف الَّذي يقولَّ :
٥تتل يف
إن التَّفسَت العلمي يكون بالنَّظريَّات والفروض تعريف ّّ
معيار ِ
ِ
ِ
وآداب البحث؛ َّ
ِ
(ج ِام ًعا َمانًِعا)،
ا١تنطق
علماء
فإهنم يشًتطون يف التَّعريف أَ ْن يكو َن َ
(مطَّ ِرًدا ُمْنـ َع ِك ًسا).
أو قُ ْلُ :
ِ
وإذا نَظَرنا إُف التَّعر ِ
اس أو
يف ُ
٧تد أنَّو قد فَـ َق َد أ َ
ْ
َح َد ىذين الشَّرطُت ،وىو االنْع َك ُ
ا١تعرف.
اٞتَ ْم ُع والَّذي ّْ
ب -أي :رفعَّ -
ب -أي :رفع التَّعريفَ -ك َذ َ
٤تصلو :أنَّو ُكلَّ َما َك َذ َ
ات ِ
باٟتقائق الثَّابتة ،ولكنَّو ي ْشمل النَّظريَّ ِ
ِ
ِ
وإذا قُلناَّ :
ذات
لمي يكو ُن
َّفسَت الع َّ
إن الت َ
َ َُ
توسعا ،فإنَّو –واٟتالة ىذه -أوسع دائِرًة ِمن أَ ْن يكو َن بالفرضيَّ ِ
ُّ ِ
ات أو
ُ َ
الرجحان الظٍَّت ُّ ً
ْ
النَّظريَّ ِ
األول –ا١تسلَّم بو -ال ي ْدخل شيء من (ماص ُدقَاتِِو)(ٔ) يف التَّعر ِ
يف.
ات ،وعلى َّ
َ َ
ٌ
َ
ْتيث ي ْشمل ا١تسائل ِ
يتوسع يف التَّفس َِت العِ
الر ِ
جحان
لمي
ولكنَّا ُ
نقول ٖتقيقاَّ :
ذات ُّ
ُ
ّْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ا١تفس ُر َّ
ب على ظنّْو ىو
يلزم ِعْن َد َّ
٣ترِد َغلَبَة الظَّ ّْن َّأال يَـ ْقطَع ّْ
الظَّ ّْ
ٍت .ولكن ُ
بأن ا١تعٌت الذي َغلَ َ
يقول َما يُ ْشعُِر بِ َع َدم اٞتَْزم ،كقولِِو :ا١تعٌت ِعْندي -واهلل أعلم-
مر ُاد اهلل  من النَّص ،بَ ْل ُ
ِ
وأشباه ذلك من العبار ِ
ات ا١تشعرةِ ِ
ذلك َغيَـَر
بعدم َ
ت إُف َ
القطْ ِع فيما ال قَاط َع فيو – َك َما نبَّـ ْه ُ
مرة-
َّ
ِِ
ِ
وبناءً على َما َسبَق َّ
أضيق
فإن التَّعريف -واٟتالة ىذه -غَتُ َحاص ٍر ألَقْ َسامو ،فهو ُ
دائرًة من أَقْ َس ِامو.
(ٔ) (ا١تا صدق) لفظ مرَّكب من (ما) و(صدق) الفعل ا١تاضي تركيبًا مزجيِّا ،جعل اٝتًا لؤلفراد الَّيت يصدق عليها
الكلي.
ُّ
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وٯتكن أَ ْن يـ َقالِ َّ :
الفس ِاد ا١تزعوم خارج عن نِطَ ِ
بلم
اق الدَّعوى؛ ألنَّو يف ُ
يد ال َك َ
ٌ َْ
ُ ُ
يل َ َ
إن َدل َ
ِ
ت الظَّ َّن الغَالِب؛ َّ
ا١تطابق
ألن العِْلم ىو اإلدر ُاك
عن النَّظريَّات ،وىي ال تُف ُ
يد العلم ،وإِ ْن أَفَ َاد ْ
ُ
لك ِمن بـي ِ
ان معٌت العِْلم يف (االصطبلح) ،أو على
للواقع ،أو ىو ُ
اليقُت على َما حقَّقنَا َ ْ ََ
ِ
ِ
َح ِد َم َعانيو.
َّ
الراجح ٦تَّا قْي َل فيو يف االصطبلح ،أو على ْاعتبَا ِر أ َ
ِ
ُّ
َّأسيس لذلك على اعتبار أحد معانيو.
َّأما على اعتبار معناه اللغوي فيمكن الت ُ
فيبقى ا١تعٌت ا١تؤتلف منضبطًا ْتملو على ما حقَّقنا من ا١تعٌت ا١تراد.
ثالثًا :معارضون آخرون:

معتمدا على ما اعتمد عليو
٤تمد شلتوت 
وقد عارضو من ا١تعاصرين الشَّيخ َّ
ً
حيث إنَّنا لو طبَّقنا القرآن الكرًن على ىذه ا١تسائل العلميَّة ا١تتقلّْبة لعرضناه
َم ْن قَـْبـلَو من ُ
وٖتمل تبعات ا٠تطأ فيها.)ٔ(..
للتَّقلب معهاُّ ،
وقَ ْد ذكر الشَّيخ ُّ
الدكتور القرضاوي أنَّو عارضو من ا١تعاصرين الشَّيخ أمُت ا٠توِف يف
كتابو( :التَّفسَت ،معاَف حياتو ومنهجو اليوم) ،وىو رأي الشَّيخ مصطفى ا١تراغي ،واألستاذ
ُّ
الدكتور عبد اٟتليم ٤تمود ،والشَّيخ عبد اهلل ا١تشد ،والشَّيخ أبو بكر ذكري أعلنوه يف مقدّْمة
تفسَتىم ا١توجز للقرآن ،والَّذي كان ينشر يف ٣تلَّة( :نور اإلسبلم) ،لسان الوعظ واإلرشاد

يف األزىر.
(ٕ)
ب
أيضا سيّْد قطب  يف (الظّْبلل)
قائبلّْ :
ً
وقال :وقد عارضو ً
إين أل َْع َج ُ
ِ
ِ
القرآن الكرًِن ما ليس منو ،وأن ٭تملوا إليو ما َف
اجة الَّذين ٭تاولو َن أن يضيفوا إُف
ل َس َذ َ
يقصد إليو ،وأن يستخرجوا منو جزئيَّ ٍ
ات يف علوم الطّْب والكيمياء والفلك....اٍف .مثَّ قال:
َّ
ت
إن اٟتقائق القرآنيَّة حقائق هنائيَّة قاطعة مطلقةَّ ،أما ما يصل إليو
ُ
البحث اإلنساينُّ أيِّا كانَ ْ
حقائق غَت هنائيَّة(ٖ).
ات ا١تتاحةُ فهي
األدو ُ
ُ

(ٔ) انظر :مقدّْمة تفسَت الشَّيخ ٤تمود شلتوت (ص ،)ٕٔ-ٔٔ:كيف نتعامل مع القرآنُّ ،
للدكتور القرضاوي
(ٕٖٗ).
(ٕ) يف ظبلل القرآن (ٔ.)ٔٛٔ/

َّصرف عن (كيف نتعامل مع القرآن)ُّ ،
للدكتور القرضاوي (ٕٖٗ).
(ٖ) بقليل من الت ُّ
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فرع في التَّعقيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي:
أقول :يفهم من كبلم ُّ
الدكتور القرضاوي َّ
أن سيّْد قطب  يرفض التَّفسَت العلمي
(ٔ)
ولكن ٘تام كبلمو من ا١توضع ذاتو الَّذي نقل عنو ُّ
فضبل عن
الدكتور القرضاوي
ً
رفضا كليِّاَّ ،
ً

ا١تواضع األخرى الكثَتة يفيد َّ
أن سيّْد قطب  ٭ترص على االستفادة من العلوم
ِ
مدلول النَّص ،دو َن أن
التَّجريبيَّة ،حيث يأيت يف (الظّْبلل) على ِذ ْك ِر ىذه العلوم لتوسيع
٬تري وراءَ النَّظريَّات إلثبات مصداقيَّتو ،فبل مانع عنده من تتبُّع ما كشفو العلم من دقَّة
َ
ِ
َّص والظَّاىرةِ العلميَّة .وىو منهج
الربط بُت
مدلول الن ّْ
وتناسق يف ىذا الكون ،و٤تاولة َّ

اصطبلحي متوازن .وال سيما وقد حكمنا أن التفسَت العلمي ليس بالضرورة أن يكون
ض نـَ ْف َسو؛
َّفسَت
إعجازا ،أو
ضا ً
ً
العلمي َرفْ ً
َّ
ً
مطلقا لنَاقَ َ
مقصدا أوليِّا للنص ،ولو أنَّو َرفَ َ
ض الت َ
ِ ِ
َّ
توسيعا ١تدلولو .وإِ ْن
َّص
حيث تُ ْذ َك ُر يف ِظبلل الن ّْ
فإن (الظّْبلل) َحاف ٌل بِذ ْك ِر ىذه العلومُ ،
ً
كنت أ ِ
ِِ
إن ما ي ِ
ص ُل إليو
ات ا١تتاحةُ
ُ
البحث اإلنساينُّ أيِّا كانَ ْ
ُ ْ
َختَل ُ
ت األدو ُ
ف َم َعو يف قَـ ْولوَ َ َّ :
حقائق قاطعة وهنائيَّة ككرويَّة األرض
العلمي إُف
البحث
يصل
ُ
ُّ
َ
فهي حقائق غَت هنائيَّة .فقد ُ
يب من قول سيّْد
– ً
مثبل ،-وقد بيَّ ُ
نت ذلك يف غَت موضع فأغٌت عن التَّفصيل ىنا .وقر ٌ
الباحث األديب عبَّاس العقَّاد – وسيأيت بيان قولو والتَّعلق عليو.-
قطب ما ذكره
ُ
المدألظىالثالثظ:ىالتحقوقات:ى ى

أول :تحقيق دعوى الجواز:
ً

وقد تقدم بيان ذلك يف (التحقيق يف تعريف اٟتد ا١تؤتلف من اٞتزأين) ،ويف مسألة
(اإلقرار) ،والتعقيب على (اإلنكار).
ثانيًا :تحقيق دعوى عدم الجواز:
ونستنتج ٦تَّا سبق َّ
تتفرع إُف شقَُّت،
أن دعوى من قال بعدم جواز (التَّفسَت العلمي) َّ
على النَّحو التَّاِف:
(ٔ) انظر :الظّْبلل ج(ٕ) (ٔ.)ٔٛٗ – ٔٛٔ/
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َّ
الدعوى األولى:
َّ
أن التَّفسَت العلمي يكون بالنَّظريَّات

كل النَّظريَّات غَت ثابتة
و ُّ
مقدّْمة كربى

مقدّْمة صغرى
النتيجة

التَّفسَت العلمي متبدّْل وغَت ثابت
وبناء على ذلك يقال:
التَّفسَت العلمي متبدّْل وغَت
ثابت
النتيجة

كل ما كان غَت ثابت ال يصلح
و ُّ
تفسَتا ١تا ىو ثابت
ً

تفسَتا
التَّفسَت العلمي ال يصلح
ً
َّ
الدعوى الثَّانية:
يصح
كل العلوم َف َّ
اشتمالو على ّْ

يلزم من التَّفسَت العلمي
كل
القول باشتمال القرآن على ّْ
العلوم
النتيجة

يصح
التَّفسَت العلمي ال ُّ
وكبل٫تا ٥تتلّّ يف آداب البحث وا١تناظرة.
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فقد سبق بيان َّ
بناء على الدَّعوى األوُف قد فَـ َق َد شرط االنعكاس أو
أن التَّعريف َّ
األول ً
الفس ِاد فيو خارج عن نِطَ ِ
اق الدَّعوى -كما
اٞتمع .وىو غَتُ حاص ٍر ألقسامو،
ٌ
ودليل َ َ
ُ
سبق.-
يف الثَّاين بناءً على الدَّعوى الثَّانية َّ
االدعاء فيو غَت مسلَّم؛ لعدم
فإن أصل ّْ
َّأما التَّعر ُ
ٍ
ف.
ف ُّ
وتعس ٌ
الدَّليل .ويف تتبُّ ِع ذلك بالنّْسبة لعلوم عدّْة تكلُّ ٌ
أن بُت ِ
ِ
البل ِزم تَـنَاسب عكسي بالن ِ
ا١تلزوم و َّ
تفيد َّ
للوجود
ّْسبة
والقاعدةُ ا١تنطقيَّةُ والعقليَّةُ ُ
ّّ
ُ ٌ

والعدم(ٔ).
وىنا ال يوجد تـناسب بُت َّ ِ
ِ ِ
ِ
وجود َّ
البلزم،
يلزم من وجود ا١تلزوم ىنا ُ
البلزم وا١تلزوم ،فبل ُ
ُ ََ ُ ٌ
البل ِزم عدم ِ
وال يلزم من ِ
عدم َّ
بصح ِة ا١تلزوم.
ا١تلزوم ،وذلك على التَّسليم َج َدًال َّ
ُ
ُ
إجمالىالنتائج :ى

ٔ  -بيان ا١تبادئ العشرة للتفسَت العملي ،والتأصيل العلمي ٢تذا اللون من ألوان
التفسَت.
ٕ ٖ -تقيق التعريف وبيان ضوابطو ٔتا ٯتيز التعريف اٞتامع ا١تانع من تعر ٍ
يفات قد
اعًتاىا ا٠تلل.
ٖ ٘ -تييز الصحيح من ا١تعاين اليت تندرج ٖتت ىذا الفن من الدخيل.
ٗ – ٖتقيق دعوى اٞتواز.
٘ – ٖتقيق دعوى اإلنكار.
 - ٙتوجيو أقوال ا١تعارضُت بعد ٖترير ٤تل النزاع.

الضوء ،فيلزم من
الضوء الزم ،فكلَّما وجدت َّ
مثبلَّ :
الشمس وجد ُّ
الشمس ملزوم ،و ُّ
(ٔ) وتصوير ا١تسألة :أن نقول ً
وجود ا١تلزوم وجود َّ
مثبل أو
البلزم ،وليس كلَّما انعدمت َّ
الضوء .كأن يأيت ُّ
الشمس انعدم َّ
الضوء من القمر ً
البلزم .والعكس بالنّْسبة للبلزم .نقول :يلزم من عدم َّ
الكهرباء ،فبل يلزم من عدم ا١تلزوم عدم َّ
البلزم عدم
الشمس ،وال يلزم من وجود َّ
الضوء
الضوء عدم َّ
البلزم وجود ا١تلزوم ،فبل يلزم من وجود ُّ
ا١تلزوم ،فيلزم من عدم ُّ
الشمس.
وجود َّ
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ل
م
ن
ا بحث الثاي
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىضوابطىىالتفدورىالطلميىفوماىوخصُّ ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالظَّاهِرَةَىالطلموَّظَىالكونوَّظ ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالمفديرَىوالنَّص ى
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ل
م
م
س
ن
ب
ب
حلص ا حث الثاي
ٖتث على التفكر يف ملكوت اهلل تعاُف ،ومعاين
إن اآليات الكونية يف القرآن الكرًن ُّ
القرآن عموًما مصوغة ْتيث يصلح أن ٮتاطب ّٔا الناس كلهم على اختبلف مداركهم
وثقافتهم ،وعلى تباعد أزمنتهم وبلداهنم ،ومع تطور علومهم واكتشافاهتم .وا١تتأمل يف
فالعامي
وجذورا،
وعمقا
نصوص القرآن يدرك أن أسلوب ا٠تطاب يتضمن
سطحا قريبًاً ،
ُّ
ً
ً
يفهم منو السطح القريب ،وا١تثقف يفهم العمق ،والباحث ا١تتخصص يفهم أعماق ا١تعٌت
وجذوره.
والباحثون يف العلوم الكونية إ٪تا تنبهوا لذلك البعد يف مفهوم النص؛ فإن ا١تتخصص يف
علم من العلوم يتنبو ١تا لو صلة بتخصصو ،وحيث إن ذلك الباحث يف العلوم الكونية قد ال
مفس ٍر
يكون ٤تيطًا بقواعد التأويل وضوابطو كان لز ًاما عليو أن يرد ما تبادر إُف ذىنو إُف ّْ
عا ٍَف بالضوابط العامة اليت ٗتص النص ،ؤتا يدرأ التعارض بُت النقل واٟتقائق العلميَّة
القطعيَّة.

وقد جعل اهلل  ا١تنَـَّزَل لقوم يعقلون ،وجعل العقل مناط التَّكليف كما ىو معروف
وداال على ا٠تالق
موصبل إُف اٟتقائقً ،
ومقرر ،وجعل العلم والنَّظر ،والتفكر يف ا٠تلق ،طر ًيقا ً
َّ
يتناقض مع ا١تسلَّمات وا١تبادئ
مشرع حكي ٍم
؛ ولذلك ال
وجود ٍّ
َّ
نص من ّْ
يتصوُر ُ
ُ
ِ
اٟتقائق العلميَّة .ونقول باستحالة وجود تعارض بُت اآليات القرآنية ،واٟتقائق
العقليَّة ،أو
العلميَّة ،ومن قال بذلك فهو َّإما جاىل باآلية ،أو جاىل باٟتقيقة العلميَّة .ومن ىنا فقد
ٮتص الظَّ ِ
اىَرَة العلميَّةَ الكونيَّة
حرصت يف الدراسة على بيان ضوابط التفسَت العلمي فيما ُّ
ا١تفسَر والنَّص.
و ّْ
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:
اٟتمد هلل رب العا١تُت ٛتد الشاكرين ،والصبلة والسبلم خامت النبيُت ،وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
فإن ىذا البحث ُّ
مكمبل ١تبحث( :مبادئ التفسَت العلمي لنصوص القرآن الكرًن
يعد
ً
األول ما ىو ٔتثابة التأسيس ٢تذا اللون
وضوابط التعريف) ،وقد كنت قد
تناولت يف ا١تبحث َّ
ُ
من ألوان التفسَت ،وعرضت أدلة كل من ا١تؤيدين وا١تعارضُت ،مع البيان والتحقيق.
ِ
وقد خلصت إُف تعريف التفسَت العلمي بأنو (ال َك ْشف عن وج ِو ّْ ِ
اآليات
بُت
الصلة َ
ُ َْ ْ
ات ِ
ِ
ِ
صحتو من نظريَّ ِ
ِ
ِ
العلوم الكونيَّ ِة ِم ْن
ثبتت َّ
وبُت مكتشفات العلوم يف ضوء ما ْ
القرآنيَّة َ
ابط التَّفس َِت وقو ِ
اعدهِ َّ ِ
ف ،وفق ضو ِ
حيث داللتُها على ذلك ِمن غ َِت تكلُّ ٍ
وج ٍو
ُ
العامة ،على ْ
َ
ْ
أن القرآ َن الكرًن كبلم اهلل  الَّذي ال تَـْنـ َق ِ
يَ ُد ُّل على َّ
ضي َع َجائِبُو.
ُ
ْتيث يشمل ا١تسائل ِ
الر ِ
٣ترِد
َّ
جحان الظٍَّت .وغايةُ األمر أنَّو يلزم عند َّ
ذات ُّ
ويتوسع فيو ُ
َ
ُ
ِ
َّ
ب على ظن ِّْو ىو مر ُاد اهلل  من الن ِ
ا١تفس ُر َّ
َّص،
غلبة الظَّ ّْن َّأال يَـ ْقطَ َع ّْ
بأن ا١تعٌت الذي َغلَ َ
يقول ما ي ْشعِر بِع َدِم اٞتزم ،كقولو :ا١تعٌت عندي -واهلل أعلم -وأشباه ذلك من العبار ِ
ات
بل ُ ُ ُ َ
القطْ ِع فيما ال قاطع فيو).
ا١تشعرةِ بعدم َ
أىم ما قيل يف ضو ِ
ابط (التَّفسَت العلمي لآليات الكونية وآيات ا٠تلق)،
وأعرض ىنا َّ
ٮتص النَّص ،أو الظَّاىرة العلميَّة ،أو
واإلرشادات ا١تنهجية إُف تفسَت ىذه اآليات فيما ُّ

ا١تفسر.
ّْ
وبناء على ذلك فقد قسمت ٤تاور البحث إُف ثبلثة ٤تاور على النحو التاِف:
ٮتص الظَّ ِ
اىَرَة العلميَّةَ الكونيَّة.
ٔ – ا١تبحث األول :ما ُّ
ا١تفسر.
ٕ  -ا١تبحث الثاين :ما ُّ
ٮتص ّْ
ٮتص النَّص.
ٖ  -ا١تبحث الثالث :ما ُّ
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أهموظىالبحث :ى

أيت بعد االطبلع َّ
أن الكثَت من الباحثُت يف العلوم الكونيَّة
أما أ٫تية البحث فإين قد ر ُ
بعض آيات القرآن الكرًن تَـبَ َادر إُف أذىاهنم من ا١تعٌت والتَّأويل ما
عندما ُعرضت
عليهم ُ
ْ
ترجح عندىم أو
افق مع تلك العلوم ٦تَّا ثبت من اٟتقائق الكونيَّة ،أو من النَّظريَّات الَّيت َّ
يتو ُ
عند طائفة منهم ثبوهتا.
تلك العلوم ،وبُت ِ
آيات ِ
القرآن الكرًن ،و١تا جهروا
َّ
وتأملوا ذلك التَّوافق العجيب بُت َ
بتلك ا١تعاين ا١تستفادة من نصوص القرآن الكرًن ،واليت توافق تلك العلوم ظَ َهَر لو ٌن جدي ٌد
َ
ٍ
َّص.
من ألو ِان التَّفس َِت
تفتح آفاقًا َج ِديد ًة ١تفهوم الن ّْ
بصبغة َج ِديدةٍ َف يَـ ْع َه ْد َىا َّ
السابقون ُ
أطلق ا١تعاصرون على ىذا اللَّون من ألوان التَّأويل إطبلقًا اصطبلحيِّا مرَّكبًا ،وىو
و َ
(التَّفسَت العلمي) ،وذلك ا١تعٌت ا١ترَّكب ،أو قل :ا١تؤتلف من جزأين يفيد من ا١تعٌت ما َف
يعهده ال َّسابقون.
وال ٮتفى أن التأصيل والتحقيق ١تا يندرج ٖتت ىذا الفن ينفي الكثَت من التأويبلت
السقيمة ،والنظريات اليت ال يصلح أن تكون ٦تا يندرج ٖتت مفهوم النص.
فمن أىم أىداف البحث :التمييز الصحيح من ا١تعاين اليت تندرج ٖتت ىذا الفن ٦تا
ال يصلح.
مذكلظىالبحث:

تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤالُت التاليُت:
ٔ  -ما السبيل إُف االىتداء إُف التعريف السليم للتفسَت العلمي لنصوص القرآن
الكرًن اٞتامع ا١تانع مع بيان ضوابطو وحدوده؟
ٕ – كيف ٪تيز بُت ما ٯتكن أن نعده من التفسَت العلمي وبُت ما ٮترج عن حدود
وضوابط علم التفسَت؟
ى
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أهدافىالبحث :ى

بناء على ما تقدم كان لز ًاما على الباحثُت ٖتقيق ا١تعٌت ،وبيان َّ
أن من ا١تعاين الَّيت
وضوابِ ِطو و ِ
جدَّت ما يتَّفق مع أ ِ
وضوابِ ِطها ،ومنها ما ال
ُصول التَّفس َِت َّ
أصول اللُّغة َ
العامة َ
الضوابط.
يتَّفق .وبيان أنَّو ال مشاحة يف االصطبلح ضمن األصول و َّ
ا١تتخصصون يف علوم التَّفسَت ،وقد ال ي ْد ِرُك ذلك أرباب ِ
العلوم
وال يُ ْد ِرك ذلك َّإال
ّْ
َ
ُ
ُ
ِ
وإضافة ٍ
يردوا ذلك إُف أىلو من
األخرى ،فإن كان ٢تم من النَّظ ِر
معان إُف النَّص فينبغي أن ُّ
َ ُ
الر ُ
ا١تتخصصُت يف العلوم الشَّرعية والتَّفسَت ،يقول اهلل  :ﵟ َول َ ْٔ َردوهُ إ ََل ه
وِل
أ
ِإَوَل
ل
ٔ
ش
ِ
ِ
َّ
ّْ
ِ

َْ ُْ ْ ََ َ ُ ه َ َْ َْ ُ َُ ْ
ُ
ْ
األم ِر ًٌِِٓ ىػي ٍِّ اّلِيَ يصتِتِطُّٔ ًٌِِٓﵞ [النّْساء.]ٖٛ:

السبيل ،ويرفع
وىذا ما دفعٍت إُف كتابة ىذا (البحث)؛ ليكون عونًا للباحثُت ،ينَتُ ٢تم َّ
عنهم االختبلف.
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المطلث الأول

يخص الظَّ ِ
اى َرةَ العلميَّةَ الكونيَّة
ما ُّ

ِ
اٟتقائق ال الفرضيَّات:
َّعويل على
ٔ  -الت ُ
وال يقالَّ :
يوما
إن العلم ليس فيو حقائق ثابتة إُف األبد ،فكم من قضايا علميَّة كانت ً
ما –بل ظلَّت قرونًا وقرونًا -حقائق مقدَّسة ،مثَّ ذىبت قدسيَّتها العلميَّة ،وأثبت التَّطور
العلمي عكسها.
ىذا صحيح ومعروف ولكن حسبنا الثَّبات النّْسيب للحقائق ،فهذا ىو الَّذي يف
بشرا ..وقد قيل يف تعريف التَّفسَت :ىو بيان مراد اهلل  بقدر الطَّاقة
مقدورنا بوصفنا ً
البشريَّة(ٔ).
تعس ٍ
َّص من غَت تكلُّ ٍ
ف.
ٕ – أن تكو َن الظَّاىرةُ ٦تَّا ٭تتملها الن ُّ
ف وال ُّ
الرجحان الظٍَّت) َّ
فإ٪تا تُ ْذ َك ُر:
ٖ – َّأما (ا١تسائل النَّظريَّة ذات ُّ
أ  -لتوسي ِع ا١تدلول.
يًتج ُح ثبوهتا.
وض و
احتماالت َّ
ٌ
ب  -تُ ْذ َك ُر على َّأهنا فُـ ُر ٌ
ِ
آل أمرىا إُف ِ
الر ِ
فض َف
لمي) ،وإن َ
أمرىا إُف َّ
القبول كانَ ْ
ت من (التَّفس َِت الع ّْ
آل ُ
فإن َ ُ
تكن كذلك.
ٗ َّ -أال تتناىف مع ما يظهر من معٌت النظم الكرًن.
َّ
َّ
ظاىرا ال يتناقض معو.
معٌت ً
٘  -أال يدعى أهنا ا١تراد وحده دون الظاىر إن كان ٙتة ً

تصرف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص.)ٖٕٛ:
(ٔ) ب ُّ
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ِ
العلمي) على (ا١تسائل النَّظريَّة ذات
مسمى( :التَّفس َِت
 – ٙال مانِ َع من
إطبلق َّ
ّْ
اس ِة النَّص
منهج و ِ
ٕتوًزا ،ووفق ٍ
الرجحان الظٍَّت) ُّ
ُّ
اضح ا١تعاَفْ ،تيث ال يُؤثـّْ ُر بطبلنـُ َها على قَ َد َ
–كما سبق بيان ذلك.-
ِ
ِ
ٍ
ِ
البعض ،وأخرى
ظٍت عند
 – ٚأن ال يكو َن ٙتَّةَ
تعارض بُت ظَاىرةٍ ذات رجحان ٍّّْ
ٌ

تًتج ُح عليها عند آخرين.
َّ
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المطلث الثاني

سر
م ا يخ ُّ
ص المف ِّ

سائرا على َمْنـ َه ِج ِ
ٔ – َّ
أىل
(ا١تفسر) أن يكو َن
إن َّأوَل ما يشًت ُ
ط يف ّْ
َ
صحيح االعتقاد ً
ُّ ِ
مبتدع يف دين اهلل .
غَت ٍ
السنَّة واٞتماعةَ ،
ا١تفسر):
قال اإلمام أبو طالب الطَّربي  يف أوائل تفسَته القول يف (آداب ّْ
"اعلم َّ
مغموصا عليو يف
صحة االعتقاد َّأوًال ،ولزوم سنَّة الدّْين ،فإن من كان
أن من شرطو َّ
ً

دينو ال يؤ٘تن على الدُّنيا ،فكيف على الدّْين؟ مثَّ ال يؤ٘تن يف الدّْين على اإلخبار عن عاَف،
َّهما باإلٟتاد
فكيف يؤ٘تن يف اإلخبار عن أسرار اهلل ؟ وألنَّو ال َ
يؤم ُن أن يكون مت ً
ّٔوى َف يؤمن أن ٭تملو ىواه،
ويبغي الفتنة ،ويغري النَّاس بليّْو وخداعو...وإن كان مت ً
َّهما ً
على ما يوافق بدعتو"(ٔ).
ويف (الربىان)" :اعلم أنَّو ال ٭تصل للنَّاظر فهم معاين الوحي ،وال يظهر لو أسراره ،ويف
حب الدُّنيا ،أو ىو على ٍ
ذنب ،أو غَت متحقّْق باإلٯتان ،أو
قلبو بدعةٌ أو كِْبـٌر أو ىوى أو ُّ
علم ،أو راجع إُف معقولو ،وىذه
ضعيف التَّحقيق ،أو يعتمد على قول ّْ
مفس ٍر ليس عنده ٌ
كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض"(ٕ).
َ
اِت هاّلِيََ
السيوطي " :ويف ىذا ا١تعٌت قولو  :ﵟ َشأ ْْص ُف َخ َْ آيَ ِ َ
ِ
قال ُّ ُّ
َ َه

َ

َ

َْ

ْ ّ

َحخه ُ
َّبون ِِف األ ْر ِض ةغُي َ
اْل ِقﵞ [األعراف.]ٔٗٙ:
ِ ِ

(ٔ) انظر :اإلتقان (ٗ.)ٕٓٓ/
(ٕ) الربىان يف علوم القرآن (ٕ.)ٔٛٔ-ٔٛٓ/
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ِ
القرآن .أخرجو ابن أيب
يقول :أَنْـَزعُ عنهم فَـ ْه َم
ُ

قال سفيا ُن بن عيينة
حامت"(ٔ).
قال ابن عطية " :ا١تعٌت :سأمنع وأصد"(ٕ) .وقال ابن كثَت " :أي:
قلوب ا١تتكربين عن
سأمنع فهم اٟتجج واألدلة الدالة على عظميت وشريعيت وأحكامي َ
:

حق أذ٢تم اهلل باٞتهل"(ٖ).
حق ،أي :كما استكربوا بغَت ٍّ
طاعيت ،ويتكربون على الناس بغَت ٍّ
فينبغي لطالب اٟتق وا٢تداية أن ٭تًتز عن الصفات ا١تذمومة اليت تصد عن اٟتق ،أو
تعيق الفكر عن سديد النظر ،ومن ىذه الصفات التكرب والغرور والعجب؛ ألن من شأن
ا١تتكرب يف غالب أحوالو أن يستنكف عن قبول النصح ،وعن االستماع وحضور ٣تالس
السياسة يزعمون َّأهنم يتباحثون عن
العلم؛ ولذلك فإنك ترى ا١تتناظرين يف مسائل الدّْين أو ّْ
اٟتق على
ا١تتكربين ،ومهما اتَّضح ُّ
األمة ،مثَّ إهنم يتجاحدون ٕتاحد ّْ
أسرار الدّْين ،أو مصاٌف َّ
لسان و ٍ
احد منهم أَنِ
وتشمر ٞتحده ،واحتال لدفعؤ ،تا يقدر عليو من
ف
اآلخر قبولَوَّ ،
َ
ُ
التَّلبيس ،وذلك من أخبلق الكافرين وا١تنافقُت ،إذ وصفهم اهلل ؛ فقال :ﵟ َوكَ َال هاّلِيََ
ََه ُ ْ َْ ُ َ
َ
ز َف ُروا ال ت َ ْص ٍَ ُػٔا ل َِٓ َذا اىْ ُل ْرآن َواى ْ َغ ْ
فكل من يناظر
].
ٕٙ
لت:
[فص
ﵞ
ٔن
ِت
ي
غ
ت
ً
س
ي
ػ
ى
ّ
ِي
ذ
ا
ٔ
ِ
ّْ
ِ
ُّ
اٟتق إذ ظفر بو فقد شاركهم ىذا ا٠تلق  ،وكذلك ٭تمل ذلك على
للغلبة واإلفحام ال ليغتنم َّ
َ
ْ
َ
َ َُ ه
هَ َ َُْ ْ هُ
اْلث ًِﵞ
األنفة من قبول الوعظ كما قال  :ﵟِإَوذا رِيو َل اح ِق اّلِل أخذحّ اىػِزة ة ِ ِ
[البقرة.]ٕٓٙ:

(ٔ) اإلتقان (ٗ ،)ٕٔٙ/تفسَت الطَّربي (ٖٔ ،)ٕٔٔ/تفسَت ابن أيب حامت (٘ ،)ٔ٘ٙٚ/العظمة ،أليب الشَّيخ
(ٔ ،)ٖٔ٘/تفسَت ابن كثَت (ٖ ،)ٗٚ٘/فتح القدير (ٕ ،)ٕٛٔ/نوادر األصول (ٔ .)ٕٔٛ/ويف (الدر
َ َ ْ ُ َ
ْصف خ َْ
ا١تنثور)" :وأخرج ابن ا١تنذر وابن أيب حامت وأبو الشَّيخ عن سفيان بن عيينة يف قولو  :ﵟشأ ِ
ه

َ

َ

ْ

َ ََ هُ َ
ون ِِف األ ْر ِض ة َغ ُْي َ
آيَ ِ َ
اْل ّ ِقﵞ ،يقول :أنزع عنهم فهم القرآن" .الدُّر ا١تنثور (ٖ .)ٕ٘ٙ/ويف
اِت اّلِيَ حخهَّب
ِ ِ
(التفسَت)" :أي :سأمنع فهم اٟتجج واألدلَّة َّ
ا١تتكربين عن
قلوب
ّْ
الدالَّة على عظميت وشريعيت وأحكامي َ
حق َّ
أذ٢ت ُم اهلل  باٞتهل؛ كما قال
طاعيت،
َّ
حق ،أي :كما استكربوا بغَت ٍّ
ويتكربون على النَّاس بغَت ٍّ
َ
َ
ّ
َ َ
َ
َ

ْ
ْ
َ
ََ ُ
ََُ ُ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َُ
ارْ ًْ ن ٍَا ل ًْ يُؤٌ ُِِٔا ةِِّ أ هول َم هر ٍة َوُذ ُرْ ًْ ِِف ُطغ َياُ ِ ِٓ ًْ َح ْػ ٍَ ُٓٔنﵞ
 :ﵟوجلي ِب أفهِدتًٓ وأةص
[األنعام.]ٔٔٓ:

(ٕ) احملرر الوجيز (ٕ.)ٗ٘ٗ /
(ٖ) تفسَت ابن كثَت (ٖ.)ٕٗٙ/
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ب قد ٭تمل صاحبو على تعظيم نفسو حىت تستوِف عليو الغفلة ،ويفرح ٔتا ىو
وُ
الع ْج ُ
الصاد
الصارف عن اآليات واٟتجج ،و ّْ
عليو ،ويستغٍت ٔتا عنده ،ورٔتا يصل إُف (غرور العلم) َّ
سبب يف خلق نزعة اإلٟتاد واٞتحود ،وىو ما أشار إليو القرآن
عن ا٢تداية ،و(غرور العلم) ٌ
ْ ْ
ُ
ََ َ ْ
َْ ُ
ْ َّ
َ ُ
ات فرِخٔا ة ِ ٍَا غِِدْ ًْ ٌ َِْ اىػِي ًِﵞ [غافر.]ٖٛ:
الكرًن بقولو  :ﵟفي هٍا جاءَت ُٓ ًْ ُر ُشي ُٓ ًْ ةِاْلَيِِ ِ

وىذا النوع من الغرور ىو خداع للنفس ،وركون إُف ما يوافق ا٢توى .وإطبلق العلم
على اعتقادىم هتكم وجري على حسب معتقدىم ،وإال فهو جهل ،وإن كان قد أصاب
رد ما أشكل عليو إُف أوِف
علما من طرف فهو جاىل ّتوانب أخرى ،ولو أنو ْتث أو َّ
ً
العلم لذىب عنو ما ٬تد يف نفسو من الشبو ،ورجع عن اال٨تراف ،واستقام على ا٢تداية.
َ
َ ُ
َْ َ ْ
ِإَوَل أوِل ا ْأل ْمر ٌِِْ ُٓ ًْ ىَ َػي ٍَِ ُّ هاّل َ
قال اهلل  :ﵟ َول َ ْٔ َردوهُ إ ََل ه
ِيَ ي َ ْصتِت ِ ُطُٔ ُّ ٌِِ ُٓ ًْﵞ
الر ُشٔ ِل
ِ
ِ
ِ
[النساء .]ٖٛ:لكن الغرور منعو من االستفادة من علم غَته ،فبقي يف ظلمة اٞتهل.
يقول ابن تيمية " :أال ترى َّ
أن الذي يعظم نفسو بالباطل يريد أن ينصر كل ما
قالو -ولو كان خطأ.)ٔ("-
َّجرُد عن ا٢توى واٟتَ َسد ،فاألىواءُ تدفع أصحأّا إُف نصرة مذىبهم ،فيغرون
ٕ  -الت ُّ
ِ
النَّاس بل ِ
الكبلم وٟت ِن البيان.
ُت
َ
قال ابن باديس " :واٟتسد شر تبلزمو شرور :العجب ،واالحتقار ،والكرب.
أىبل لنعم اهلل،
وإ٪تا ينشأ اٟتسد من العجب وحب الذات ،فتسول لو نفسو أن غَته ليس ً
وكفى ّٔذا معاداة للمنعم"(ٕ).
وقد أخرب اهلل  عن األمم السالفة أهنم قالوا :ﵟ ٌَا َأجْخُ ًْ إ هال ب َ َ ٌ ْ ُ َ
َش ٌِثيِاﵞ [يس،]ٔ٘:
ِ
ََ ْ ََ ُْ ْ ََ ً َْ ُ ْ ه ُ ْ ً
ْ
َُْ ُ َ َ
َ
ْ
َ
وقالوا :ﵟأُؤٌَِ ى ِبَشي َِ ٌِثي ِِاﵞ [ا١تؤمنون ،]ٗٚ:ﵟوىهَِ أطػخً بَشا ٌِثيسً إُِسً إِذا
ََ

َ

ْل ِ ُ
اِسونﵞ [ا١تؤمنون.]ٖٗ:

(ٔ) ٣تموع الفتاوى (ٓٔ.)ٕٜٕ/
(ٕ) تفسَت ابن باديس (ٔ.)ٖٛٓ -ٖٜٚ /
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يعد من (الصوارف َّ
اٟتسد ُّ
اٟتق؛ لكونو من أمراض القلوب ،ومن
الذاتية) عن ّْ
و َ
اآلفات اليت تصيب النفس فتؤثّْر يف الفكر ،وىو من العقبات يف طريق ا٢تداية من حيث
ومكدرا للحواس.
كونو مشتتًا لؤلفكارّْ ،
ومورثًا للوسواسً َ ،
َ
َ ُ
َ ُ
َه َ ٌ ْ ْ ْ َ
ِس ًْ ُن هف ً
ارا
اب ل ْٔ يَ ُردوُس ًْ ٌ َِْ َب ْػ ِد إِيٍاُ
يقول اهلل  :ﵟود نثُِي ٌَِ أْ ِو اىهِخ ِ
َ

ْ

َ

َ َ ً ْ ْ ُْ
صٓ ًْ ٌ َِْ َب ْػ ِد ٌَا حَبَ ه َ
َّي ل ُٓ ًُ َ
اْلقﵞ [البقرة .]ٜٔٓ:فا١تعٌت أن حسد اإلنسان
خصدا ٌَِ غِِ ِد أجف ِ ِ
ذايت صارف عن اٟتق ،وىو من أمراض النفس ،فمودهتم لكفركم من عند أنفسهم ،ال أنو
فصلت القول يف ذلك يف كتايب( :عقبات يف طريق ا٢تداية) ،فجعلت
عندىم ىو اٟتق .وقد
ُ
من العقبات اليت تصد عن اٟتق وا٢تداية :عقبة اتباع ا٢توى ،وعقبة العجب و ِ
الك ْرب ،وعقبة
الغرور ،وعقبة اٟتسد ..إُف غَت ذلك.
ٖ  -أن ٭تًتز طالب ا٢تداية واٟتق عن العقبات ا١تضلة عن اٟتق وا٢تداية ،وقد
أحصيتها يف مصنف مستقل ،وٖتصل ِف منها أربعة وٜتسُت عقبة.
صل يف
ٗ  -أن يبدأَ َّأوًال بتفس َِت القرآن بالقرآن ،فما أُٚتل منو يف موضع فإنَّو قد َيف َّ
ط يف ٍ
ٍ
مكان آخر.
آخر ،وما
بس َ
اختصر منو يف مكان فإنَّو قد يُ َ
ُ
موضع َ
فإهنا َشا ِرحةٌ ِ
السنَّة؛ َّ
موضحةٌ لو .وقد ذكر القرآن
للقرآنّْ ،
٘  -أَ ْن يُطْلَ
ب التَّفسَتُ ِم َن ُّ
َ
َ
َ
ه ْ ْ َ َ
َّ
أن أحكام رسول اهلل  إ٪تا تصدر منو عن طريق اهلل  :ﵟإُِا أُ َزْلَا إَِلْم
ْ َ

ْ ّ

ْ ُ

ْ

َ َ ه

اس ة ٍَا أ َراك ُ
َ
َ َ َ ه
َ َ
اّلِلﵞ [النّْساء.]ٔٓ٘:
اىهِخاب ةِاْل ِق ِلِ دسً بَّي اْل ِ ِ

ُ َ
َََْ َْ َْ َ ّ
اّل ِْن َر ِلِ ُبَ ّ َ
وذَ َكَر اهللُ َّ 
اس ٌَا ُ ّزِل
َّي ل هِيِ ِ
السنَّةَ مبيّْنة للكتاب :ﵟوأُزْلا إَِلم
ِ
أن ُّ
َ ه
َ
ََ ه َ
إَِلْ ِٓ ًْ َوى َػي ُٓ ًْ َحخفه ُرونﵞ [النَّحل.]ٗٗ:

وقال رسول اهلل

:

((أل إنِّي أُوتِيت الْ ُقرآ َن ِ
ومثْ لَوُ َم َعو))(ٔ) ،يعٍت:
ُ ْ

السنَّة.
ُّ
الراحلة ،وتفسَت( :الظلم)
(السبيل) َّ
بالزاد و َّ
وأمثلة ىذا يف القرآن كثَتة ،كتفسَتَّ :
َ
بالشّْرك ،وتفسَت( :اٟتساب اليسَت) بالعرض .وتفسَت القوة يف ﵟ َوأغِدوا ل َ ُٓ ًْ ٌَا ْ
اش َخ َط ْػ ُخ ًْ
ه ه َ َْ َ ْ ُ َ َ
ْ ُه
َّبون خ َْ
ٌَِ كٔ ٍةﵞ [األنفال ]ٙٓ:بالرمي .وكتفسَت العبادة بالدعاء يف قولو :ﵟإِن اّلِيَ يصخه ِ
(ٔ) أخرجو أٛتد [ٗ ،]ٔٚٔٚوأبو داود [ٗٓ ،]ٗٙوالطرباين [ٓ ،]ٙٚوالبيهقي يف (الكربى) [.]ٜٜٔٗٙ
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غ َِت َاد ِِتﵞ [غافر ]ٙٓ:إُف غَت ذلك .وقد ٚتعها السيوطي  مرتبة مع السور يف آخر
(ٔ)
فصبل
فصل من كتابو من كتابو( :اإلتقان يف علوم القرآن)  ،كما عقد يف (معًتك األقران) ً
تفسر ٍ
آيات قرآنية)(ٕ).
يف (أحاديث نبويَّة ّْ ُ
الصحابة َّ 
فإهنم أدرى
السنَّة رجع إُف أقوال َّ
 - ٙفإذا َف ٬تد التَّفسَت من ُّ

الصحيح،
بذلك ١تا شاىدوه من القرائن واألحوال عند نزولو ،و١تا ٢تم من الفهم التَّام ،والعلم َّ
الصاٌف.
والعمل َّ
وقد قال اٟتاكم  يف كتاب (معرفة علوم اٟتديث)َّ :
حايب الَّذي شهد
"إن َّ
الص َّ
الوحي والتَّنـزيل ،فأخرب عن آية من القرآن ّأهنا نزلت يف كذا وكذا ،فإنّو حديث مسند"(ٖ).
ألهنم
حايب؛ ّ
الرجوع إُف تفسَت َّ
(كشاف القناع) " :يلزم ُّ
وقال صاحب ّ
الص ّْ
حايب ما ٮتالف القياس
شاىدوا التَّنـزيل ،وحضروا التَّأويل .فتفسَته أمارة ظاىرة .وإذا قال َّ
الص ُّ
فهو توقيف .وقال القاضي  )ٗ(وغَته من اٟتنابلة :إن قلناَّ :
حجة
إن قول َّ
حايب َّ
الص ّْ
لزم قبول تفسَتهَّ ،
وإال َّ
قياسا
فسره
صَت إليو ،وإن َّ
ً
فإن نقل كبلم العرب يف ذلك ّ
اجتهادا أو ً
على كبلم العرب َف يلزم قبول تفسَته"(٘).

(ٔ) اإلتقان يف علوم القرآن (ٗ.)ٕٗٗ/
(ٕ) معًتك األقران يف إعجاز القرآن (ٖ ،)٘ٓٔ/وانظر :الربىان يف علوم القرآن (ٕ ،)ٔ٘ٚ -ٔ٘ٙ/مناىل العرفان
(ٕ.)ٔٗ-ٕٔ/
الصحيحُت (ٕ،)ٕٖٛ/
(ٖ) وانظر :معرفة علوم اٟتديث ،للحاكم النَّيسابوري( ،ص ،)ٕٓ:وانظر :ا١تستدرك على َّ
الراوي (ٔ-ٜٕٔ/
اإلتقان (ٗ ،)ٕٓٓ/إغاثة اللهفان (ٔ ،)ٕٗٓ/توضيح األفكار (ٔ ،)ٕ٘٘/تدريب َّ
ٖ ،)ٜٔتوجيو النظر إُف أصول األثر (ٔ ،)ٖٜٚ/ويف (النُّكت)" :ما قيلَّ :
الصحايب مسند َّإ٪تا ىو
إن تفسَت َّ
يف تفسَت يتعلَّق بسبب نزول اآلية أو ٨تو ذلك" .ذكر اٟتافظ أن ابن الصبلح تبع يف ذلك ا٠تطيبَّ .أما
البخاري ومسلم َّ
حديث مسند .قال اٟتافظ
الصحايب الَّذي شهد الوحي
اٟتاكم فأطلق النَّقل عن
أن تفسَت َّ
ّْ
ٌ
الصحايب إن كان ٦تَّا ال ٣تال لبلجتهاد فيو ،وال منقوال عن لسان العرب
" :و ُّ
يفسره َّ
اٟتق أن ضابط ما ّْ
الرفع َّ
اب
فحكمو َّ
وإال فبل .كاإلخبار عن األمور ا١تاضية...وعن األمور اآلتية ،واإلخبار عن عمل لو ثو ٌ

٥تصوص أو عقاب" .النُّكت على كتاب ابن الصبلح (ٔ ،)ٛٙ/و(ٔ.)ٖٗٗ/
ٌ
(ٗ) يعٍت :أبا يعلى.
(٘) كشاف القناع عن منت اإلقناع (ٔ.)ٖٗٗ/
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الصحابة  فقد رجع
السنَّة وال يف أقوال َّ
 - ٚفإذا َف ٬تد يف القرآن وال يف ُّ
األئمة إُف أقوال التَّابعُت ،كمجاىد بن جرب ،وسعيد بن جبَت ،وعكرمة موُف ابن
كثَتٌ من َّ
عباس ،وعطاء بن أيب رباح ،واٟتسن البصري ،ومسروق بن األجدع ،وسعيد بن ا١تسيب،
الربيع بن أنس وقتادة ،والضَّحاك بن مزاحم ،وغَتىم من التَّابعُت.
و َّ
الصحابة ،ورَّٔتا تكلَّموا يف بعض ذلك
ومن التَّابعُت من تلقَّى ٚتيع التَّفسَت عن َّ
الصحيح..
باالستنباط واالستدالل ،وا١تعتمد يف ذلك كلّْو النَّقل َّ
ٍ
 – ٛأن يكون عا١تا باللُّغة العربيَّة وفروعها؛ َّ
عريب ،ويتوقَّف
فإن القرآن نزل
بلسان ٍّ
٭تل ٍ
ألحد
فهمو على مفردات األلفاظ ومدلوالهتا ْتسب الوضع .قال ٣تاىد " :ال ُّ

يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلَّم يف كتاب اهلل  إذا َف يكن عا١تا بلغات العرب"(ٔ).
ُ
غَت عا ٍَف بلغة العرب
قال اإلمام مالك " :ال أُوتَى برجل ّْ
يفسر كتاب اهلل َ 
نكاال"(ٕ).
َّإال جعلتو ً
وا١تعاين ٗتتلف باختبلف اإلعراب ،ومن ىنا كانت اٟتاجة إُف اعتبار علم النَّحو،
والتَّصريف الَّذي تعرف بو األبنية ،والكلمة ا١تبهمة يتَّضح معناىا ٔتصادرىا ومشتقاهتا.
وخواص تركيب الكبلم من جهة إفادهتا ا١تعٌت ،ومن حيث اختبلفها ْتسب وضوح الدّْاللة
وخفائها .مثَّ من ناحية وجوه ٖتسُت الكبلم -وىي علوم الببلغة الثَّبلثة :ا١تعاين والبيان
والبديع -من أعظم أركان ا١تفسر؛ إذ ال َّ
بد لو من مراعاة ما يقتضيو اإلعجاز ،وإ٪تا يدرك
اإلعجاز ّٔذه العلوم.
 – ٜأن يكون عا١تا بأصول العلوم ا١تتَّصلة بالقرآن ،كعلم القراءات؛ َّ
ألن بو يعرف
ويًتجح بعض وجوه االحتمال على بعض ،وعلم التَّوحيد ،حىت ال
كيفيَّة النُّطق بالقرآنَّ ،
اٟتق ،وعلم األصول،
تأويبل يتجاوز َّ
حق اهلل  وصفاتو ً
يؤول آيات الكتاب الَّيت يف ّْ
ّْ
خاصة ،مع التَّعمق يف أبوابو الَّيت ال يتَّضح ا١تعٌت وال يستقيم ا١تراد بدوهنا،
وأصول التَّفسَت َّ
كمعرفة أسباب النُّـزول ،والنَّاسخ وا١تنسوخ ،و٨تو ذلك .
(ٔ) انظر :الربىان يف علوم القرآن (ٔ ،)ٕٜٕ/اإلتقان (ٗ ،)ٕٖٔ /روح ا١تعاين (ٔ.)ٙ/
البيهقي يف (شعب اإلٯتان) [ٓ ،]ٕٜٓانظر :الربىان يف علوم القرآن (ٕ ،)ٔٙٓ/اإلتقان (ٗ.)ٕٜٓ/
(ٕ) رواه
ُّ
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الف ْه ِم الَّيت ّْ
آخَر ،أو استنباط معٌت
ا١تفسَر من
ِ
٘تك ُن ّْ
ٓٔ  -دقَّةُ َ
معٌت على َ
ترجيح ً
الشريعة(ٔ).
يتَّفق مع نصوص َّ
ٔٔ – ضرورُة ِ
ا١تعرفة بأوليَّات العلوم ،وآليَّات التَّفسَت.
ٕٔ – انتباه ا١تتخصص يف العلوم إُف ما َف يتنبو لو غَته:
َّ
مفسر يتأثر بثقافتو الَّيت أتقنها ،فتفسَت الفقيو غَت تفسَت ا١تتكلّْم ،و٫تا غَت
كل ّْ
إن َّ
تفسَت اللُّغوي...اٍف.
فقد َّقرَر علماءُ الن ِ
َّفس َّ
أن َّقوة االنتباهِ إُف الشَّيء ٢تا عبلقةٌ ٔتا اختَ َمَر يف نفس
فالصورة أو اللوحة الفنيَّة قد يراىا أكثر من و ٍ
احد ،فمنهم من ال
اإلنسان ،ؤتا يهتم بوُّ ،
مفص ًبل
تأم ًبل َّ
يلتفت إليها ً
أصبل ،ومنهم من ينظر إليها نظرة خاطفة ،ومنهم من يتأملها ُّ
عميقا.
ً
الرجل العادي..اٍف.
فانتباه َّ
الرسام ليس كانتباه الشَّاعر ،وانتباه الشَّاعر ليس كانتباه ّ
وإذا عرفنا ذلك ،فبل ينبغي أن ننكر على العاَف من علماء الكون أو الطَّبيعة أن ينتبو
إذا قرأ اآلية من القرآن الكرًن إُف ما فيها من ٍ
وٗتصصوَ ،ف ينتبو إليها
معان تتَّصل بثقافتو ُّ
غَته من علماء الدّْين والشَّرع ،أو فحول علماء الببلغة والفقو.
َ
َ ْ َ َ ً
اْل َتال أ ْوحاداﵞ
ّْ
فا١تتخصص يف علم (اٞتيولوجيا) سينتبو إُف ما يف قولو  :ﵟو ِ
[النَّبأ ]ٚ:من ٍ
معان َف ينتبو إليها سواه.
معان يف قولو  :ﵟ َم َر َج ْاْلَ ْ
ا١تتخصص يف (علم البحار) سينتبو إُف ٍ
د َريَْ
و ّْ
َْ

َْ

ٌ َ

ْ

َ َُ ََْ
َ َ
َ َ
[الرٛتن.]ٕٓ-ٜٔ:
ان  19ةيٍِٓا ةرزخ ال حتغِي ِ
ييخلِي ِ
ان 20ﵞ َّ

ا١تتخصص يف العلوم الرياضيَّة سيجد يف قولو
و ّْ

َ
َ
ُ
َ َ ْ
ََْ
األ ْر ِض ث هً َح ْػ ُر ُج إَِلِّْ ِِف يَ ْٔ ٍم َكن ٌِل َد ُارهُ أىف َش َِ ٍث

غَته....اٍف(ٕ).
األمة كلّْها باٞتهل:
ٖٔ ٕ -تنُّب ّْاهتام َّ

(ٔ) انظر :مباحث يف علوم القرآن ،منَّاع القطان (ص.)ٖٕٗ-ٖٗٓ:
تصرف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص.)ٖٛٔ-ٖٛٓ:
(ٕ) ب ُّ
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ِ

َُّ َ
َ
ْ
ه
َ
َ
َ
ِ
 :ﵟيدة ِ ُر األمر ٌَِ الصٍاء إَِل
ه َُ َ
ونﵞ [ال َّسجدة ]٘:ما ال ٬تد
مٍِا تػد

لؤلمة كلّْها طوال تارٮتها ،كلّْو -وفيها
الرأي أو التَّفسَت العلمي ّْاهت ًاما َّ
َّأال ٭تمل ىذا َّ
فنَّ -
بأهنا َف تفهم القرآن الكرًن
خَتُ القرون من َّ
الصحابة والتَّابعُت و َّ
كل ٍّ
األئمة الكبار يف ّْ
إُف أن جاء ىذا العاَف يف زماننا فعلَّمها ما كانت ٕتهل من كتاب رّّْٔا.
فيقتضي ىذا الكبلم َّ
أن اهلل  أنزل على النَّاس كتابًا َف يفهموه ،وَف يفهموا مراد
ُ
َ
ُ
اسﵞ
َّيﵞ [األنعام ،]ٜ٘:وأنَّو ﵟْ ًدى ل هِيِ ِ
اب ٌت ِ ٍ
من ّْـزلو منو ،مع أنَّو  وصفو بأنَّو :ﵟنِخ ٍ
[البقرة .]ٔٛ٘:و٢تذا ينبغي أن نقبل من ىذا اللَّون من التَّفسَت ما كان إضافة إُف القدًن ،وليس
إلغاءً كليِّا لو ،فبل مانع من إضافة فه ٍم جديد لآلية ،..فالقرآن ال تنقضي عجائبو ،وال تنفد
كنوز أسراره ،واهلل  يفتح على عباده يف فهمو ما يشاء ١تن يشاء(ٔ).
العلمي بأدواتو ووسائلو اإلنسانيَّة نظريَّة من النَّظريَّات ذات
وإذا قدَّم علماء البحث
ّْ
ٍ
ظٍت ،وذات نفع يف ٣تاالت التَّطبيقات العمليَّة ،وَف يقل العلماء حو٢تا الكلمة
رجحان ٍّّْ
تعرض ٢تا القرآن الكرًن ،فا١تنهج كما يلي:
األخَتة القطعيَّة باألدلَّة والرباىُت ..وقد َّ
إذا كان النَّص القرآين ٭تتمل التَّفسَت ضمن ضوابط فهم النُّصوص العربيَّة ٔتا يتَّفق مع
ىذه النَّظريَّة ،فبل مانع من جعل تفسَته ٔتا يتَّفق معها أحد االحتماالت الَّيت ٯتكن أن يفهم
وتظل االحتماالت األخرى الَّيت ٭تتملها النَّص
النَّص ٔتقتضاىا ،ولكن دون جزم وال قطعُّ ،
تقرره أدوات ووسائل البحث العلمي اإلنسانيَّة.
مفتوحة ومطروحة َّ
حىت يأيت اليقُت الَّذي ّْ
البحث العلمي أو بعضهم نظريَّةً من النَّظريَّ ِ
ِ
موضوع من
ات َح ْوَل
ٍ
ّْ
وإذا قدَّم علماءُ
ِ
ينظر إُف ىذه
فليس على متدبِّْر الن ّْ
ا١توضوعات الَّيت َّ
تعر َ
َّص القرآين أن َ
ض ٢تا القرآ ُن الكرًنَ ،
ِ
ٍ
َّص ٔتقتضاه.)ٕ(..
أي
احتمال آخر ٯتكن أن يـُ ْف َه َم الن ُّ
ينظر إُف ّْ
الفرضيَّة بأ ْكثَـَر ٦تَّا ُ
ٍ
ويفهم ٦تَّا َسبَ َق َّ
ألوجو متعدّْدةٍ من
٤تتمبل
َّفسَت
َّص ً
َّظري –إذا كان الن ُّ
العلمي الن َّ
َّ
أن الت َ
الت ِ
بت يف ا١تستقبل ،وٯتكن أن يرد ،فيذكر على أنَّو احتمال.
َّأويل يبقى
ً
ٯتكن أن يَـثْ َ
احتماال ُ

بتصرف عن (ا١تصدر السابق) (ص.)ٖٖٛ:
(ٔ) ُّ

الرٛتن حسن حبنكة ا١تيداين (ص.)ٕٖٛ-ٕٖٖ:
(ٕ) انظر :قواعد التَّدبُّر األمثل لكتاب اهلل تعاُف ،عبد َّ
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ٗٔ – أن ٭تمل النَّص على ا١تعٌت القريب الَّذي يفهم من النَّص ،إذا َف توجد قرينة
صارفة ،وأن يقدّْم ما جاء من ا١تأثور وأسباب النُّـزول على رأيو ،ال مانع من ٛتلو النَّص على
الضوابط والشُّروط.
آخر مضافًا إُف ا١تعٌت القريب ضمن َّ
معٌت َ
ً
ا١تفسر بالقول بعدم التَّعارض بُت مفهوم النَّص ،وبُت مقتضات
٘ٔ – أن يقطع ّْ
الًتجيح بإ٬تاز.
السليمة أو الظَّواىر العلميَّة القطعيَّة .وسيأيت بيان قانون التَّعارض و َّ
العقول َّ
العام َة من التَّأويل ،فيذكر تلك الظَّواىر على ٍ
وجو
ا١تفس ُر
ا١تقاصد َّ
 - ٔٙأن يراعي ّْ
َ
ُ
ِ
و٭تركهم إُف االنتفاع بقوى
يدفع
ا١تسلمُت إُف النَّهضة ،ويلفتهم إُف جبلل القرآن الكرًنّْ ،
َ
ُ
٣تدىا.
ىذا الكون العظيم -الَّذي َّ
انتفاعا يعيد َّ
ألمة اإلسبلم َ
سخره اهلل  لناً -
األول من القرآن الكرًن ،وىو ا٢تداية
َّ - ٔٚأال تطغى تلك ا١تباحث عن ا١تقصود َّ
واإلرشاد ،وصبلح األحوال الفرديَّة ،واٞتماعيَّة ،والعمرانيَّة ،وقد َّبُت ذلك َّ
العبلمة ٤تمد
الطَّاىر بن عاشور  يف (التَّحرير والتَّنوير)(ٔ).
ا١تفسر أن يتجنَّب ّْادعاء التَّكرا ِر يف ِ
توىم
القرآن ما أمكن .و"٦تَّا يدفع ُّ
 - ٔٛعلى ّْ
َ َ َ
َ
التَّكرار يف عطف ا١تًتادفُت٨ ،تو :ﵟال ُتتِْق َوال حَ َذ ُرﵞ [ا١تدَّثر ،]ٕٛ:ﵟ َصيَ َٔ ٌ
ات ٌَِّ هربّ ِ ِٓ ًْ
ِ
َو َر ْ َ
ْح ٌثﵞ [البقرة ،]ٔ٘ٚ:وأشباه ذلك ،أن يعتقد َّ
أن ٣تموع ا١تًتادفُت ٭تصل معٌت ال يوجد عند
َّ
ائدا ،وإذا كانت كثرة اٟتروف تفيد زيادة ا١تعٌت،
معٌت ز ً
انفراد أحد٫تا ،فإن الًتَّكيب ُ٭تدث ً
فكذلك كثرة األلفاظ"(ٕ).
ِ َّ ُ َ ُ َ
س ّذِة َ
وذلك ٨تو قولو  يف (سورة الرٛتن) :ﵟفَتأ َ ّ
انﵞ ،وقولو يف
ح
ا
ٍ
س
ب
ر
ء
آال
ي
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
ُْ َ
ه ّذِب َ
ٌَْ ََْ
َّيﵞ.
(سورة ا١ترسبلت) :ﵟويو ئٌه ِ ٍذ ل ِيٍ ِ
كل ما يُعترب من قبيل اٟتشو يف التَّفسَت،
 -ٜٔوعلى ّْ
أيضا أن يتجنَّب َّ
ا١تفسر ً
كا٠توض يف ذكر علل النَّحو ،ودالئل مسائل أصول الفقو ،ودالئل مسائل الفقو ،ودالئل
مسائل أصول الدّْينَّ ،
مقرٌر يف تآليف ىذه العلوم ،وإ٪تا يؤخ ُذ ذلك مسلّْ ًما يف
كل ذلك َّ
فإن َّ
(علم التَّفسَت) دون استدالل عليو.

مفصبل يف (التَّحرير والتَّنوير) (ٔ.)ٖٛ/
(ٔ) انظر :ذلك َّ

(ٕ) اإلتقان (ٕ ،)ٜٗٛ/الربىان يف علوم القرآن (ٕ.)ٗٚٚ/
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يصح من أسباب النُّـزول ،وأحاديث
ذكر ما ال ُّ
ٕٓ -وعلى ّْ
ا١تفسر أن يتجنَّب َ
القصص ا١توضوع ،واألخبار اإلسرائيليَّة؛ َّ
فإن ىذا ٦تا يُذىب ٚتال القرآن،
الفضائل ،و َ
ويُشغِل النَّاس عن التَّدبر واالعتبار.
ٕٔ  -عدم ا٠توض يف الغيبيَّات َّ
اٞتن ،وحياة
الروح ،وا١تبلئكة ،و ّْ
كالذات اإل٢تيَّة ،و ُّ

الصراط ،واٞتنَّة والنَّار
الربزخ ،وحساب القرب ،وقيام الساعة ،والبعث واٟتساب ،وا١تيزان و ّْ
كامبل ،انطبلقًا من اإلٯتان الكامل بكتاب
وغَتىا ،والتَّسليم بالنصوص الواردة فيها
تسليما ً
ً
اسخا بعجز اإلنسان عن الوصول إُف مثل ىذه
اهلل  ،وسنَّة رسولو  يقينًا ر ً
السمعيات
الغيبيَّات .فإن اإلسبلم منع العقل عن ا٠توض يف الغيبيَّات كذات اهلل  و َّ
الَّيت وردت بطريق النَّقل ،منع العقل عن اقتحامها؛ َّ
ألن العقل يعجز أن يصل إُف حقيقة،
فمنعو العقل صونًا لو عن التَّخبط يف ْتار الغيوب الَّيت ال ٯتلك العقل فيها وسيلة آمنة.
َّأما (التَّفسَت العلمي) فإنَّو يبحث يف العلوم التَّجريبيَّة ،وىذا ٦تَّا يقع ٖتت التَّجربة
وا١تشاىدة.
الًتجيح ،حىت
عليما بقانون َّ
ٕٕ  -وعلى ّْ
ا١تفسر بعد ّْ
كل ىذا أن يكون يقظًا ،فطنًا ً
إذا كانت اآلية ٤تتملة ألكثر من وجو أمكنو أن يـَُر ّْجح وٮتتار.
الًتجيح) عندما ٖتتمل
ا١تفسر ال بُ َّد لو من أن ٭تتكم إُف (قانون َّ
ٖٕ  -وإذا كان ّْ
ٍ
حاجة إُف بيان ىذا القانون ،الَّذي ىو اٟتَ َكم الفصل عند
اآلية أكثر من وجو ،فإنَّا يف
كشي
تزاحم الوجوه وكثرة االحتماالت ،فهاك قانون َّ
الرأي .قال َّ
الًتجيح يف َّ
الزر ُّ
"كل ٍ
فصاعدا ىو الَّذي ال ٬توز لغَت العلماء االجتهاد فيو ،وعليهم
لفظ احتمل معنيُت
ُّ
ً
الشواىد و َّ
الرأي ،فإن كان أحد ا١تعنيُت أظهر ،وجب اٟتمل
اعتماد َّ
٣ترد َّ
الدالئل ،دون َّ
يقوم الدَّليل على َّ
ا٠تفي.
أن ا١تراد ىو ُّ
عليوَّ ،إال أن َ
وإن استويا ،واالستعمال فيهما حقيقة ،لكن يف أحد٫تا حقيقة لغويَّة أو عرفيَّة ،ويف
اآلخر شرعيَّة ،فاٟتمل على الشَّرعية أوُفَّ ،إال أن يدل دليل على إرادة اللغويَّة ،كما يف قولو
َ َ ّ َ َْ ْ ه َ َ َ َ ه
س ٌَ ل ُٓ ًْﵞ [التَّوبة ،]ٖٔٓ:ولو كان يف أحد٫تا عرفيَّة،
 :ﵟوص ِو غيي ًِٓ إِن صَلحم ش
أيضا ،فإن تناىف اجتماعهما وَف
واآلخر لغويَّة ،فاٟتمل على العرفيَّة أوُف .وإن اتفقا يف ذلك ً
:
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كالقرء للحيض والطُّهر ،اجتهد يف ا١تراد منهما باألمارات
ٯتكن إرادهتما باللَّفظ الواحدُ ،
(ٔ)
يتخَت يف
الدَّالة عليو ،فما ظنَّو فهو مراد اهلل  يف حقّْو .وإن َف يظهر لو شيءٌ فهو َّ
باألخف؟(ٖ) أقوال .وإن َف يتنافيا
حكما؟(ٕ) أو
ّْ
اٟتمل على أيّْهما شاء؟ أو يأخذ باألغلظ ً
وجب اٟتمل عليهما عند احملقّْقُت ،ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحةَّ ،إال إن َّ
دل

دليل على إرادة أحد٫تا"(ٗ).
ٕٗ  -عدم التَّكلف يف فهم النَّص:
الشريعة ،ومن علماء الطَّبيعة ما
قال :ومن ىنا فقد رفض بعض احملقّْقُت من علماء َّ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ
اْل َّ َواْلنْس إن ْ
اشخَ َط ْػخُ ًْ أ ْن َتِْ ُف ُذوا ٌ َِْ أ ْر َ
ار
ط
قالو بعضهم يف قولو  :ﵟيا ٌػَش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
َ ُْ ُ
َُْ ُ َ
ه
ون إال ب ُصي ْ َ
ات َواألَ ْ
َّ
السلطان ىنا ىو
إن
]:
ٖٖ
ٛتن:
[الر
ﵞ
ان
ط
ذ
ف
ِ
ت
ال
وا
ذ
ف
اج
ف
ض
ِ
ر
الص ٍَ َٔ ِ
َّ
ِ ِ
ُّ
ٍ
الصعود إُف القمر...اٍف؛ َّ
ألن سياق اآلية
سلطان العلم ،وإن ىذا يشَت إُف غزو الفضاء و ُّ
أن ىذا التَّحدي يف اآلخرة –كما ُّ
يبُت َّ
يدل على ذلك ما قبلها وما بعدىا ،-و َّأهنم ال
ّْ
يستطيعون ا٠تروج من ملك اهلل  .وأين يهربون من ملكو  ،وىو الَّذي لو ملك
السموات واألرض؟ ولو افًتضنا َّ
الصعود إُف القمر نفوذٌ من أقطار األرض ،فهل نفذ من
أن ُّ
َّ
السموات؟ مع َّ
أن الَّذين صعدوا إُف القمر أو داروا يف الفضاء ال يزالون على صلة
أقطار َّ
ٖتركهم وتراقبهم ،وتعطيهم التَّنبيهات ،وترشدىم إُف إصبلح ا٠تطأ إن
باألرض؛ فهي الَّيت ّْ

حدث(٘).

(ٔ) أي :غلب على ظنّْو.
(ٕ) احتياطًا.
عمبل بيسر الدّْين.
(ٖ) ً

بتصرف عن (الربىان يف علوم القرآن) ،و(مناىل العرفان يف علوم القرآن) (ٕ ،)ٙٓ/وانظر :اإلتقان (ٕ،)ٗٛٔ/
(ٗ) ُّ
الكليَّات ،أليب البقاء الكفوي (ص.)ٛٗٚ:
الزنداين أنو ال مانع من كون
تصرف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص .)ٖٕٛ:لكن يرى الشَّيخ عبد آّيد ّْ
(٘) ب ُّ
اآلية تشَت إُف َّ
أن البشر سيحاولون غزو الفضاء ،و َّأهنم سينجحون عندما تكون ٢تم الوسيلة ،وستعلن عليهم
كل ىذه
حرب إ٢تيَّة بشواظ من نا ٍر و٨تاس هتزمهم عندما ٭تاولون أن يسًتقوا َّ
السمع من ا١تؤل األعلى ،و ُّ
ٌ
للسماء نفسها .انظر :كتاب التَّوحيد ،للشَّيخ عبد
السماء ،ال غزو َّ
احملاوالت اليوم لغزو الفضاء بُت األرض و َّ
الزنداين) (ص.)ٖٔٛ:
الزنداين (ٕ ،)ٙٚ-ٙٙ/وكذلك يف (موسوعة ّْ
آّيد ّْ
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ٕ٘ – ضرورة ا١تعرفة بأوليَّ ِ
ات العلوم:
للمفسر من معرفة مبادئ العلوم الكونيَّة(ٔ)؛ ليستخدمها فيما ال َّ
ال َّ
بد منو من
بد
ّْ
َ ْ
بيان معاين القرآن الكرًن ،وتوضيح مقاصده ودالالتو ،قال اهلل  :ﵟ َو ٌَا أ ْر َشيَِا ٌ َِْ

َر ُشٔل إ هال ةي َِصان كَ ْٔ ٌِِّ َِلُبَ ّ َ
َّي ل َ ُٓ ًْ َذ ُيضو ه ُ
اْله ُ
اء َويَ ْٓدِي ٌَ َْ ي َ َشا ُء َو ُْ َٔ اى ْ َػز ُ
اّلِل ٌَ َْ ي َ َش ُ
يز ْ َ
ِيًﵞ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ

[إبراىيم .]ٗ:وال َّ
بد ١تن يعيش يف القرن ا٠تامس عشر ا٢تجري أن ٮتاطَب بلسان ىذا القرن ال
الزمان وا١تكانَّ ،
بلسان قرون مضت .كما َّ
فإن تفسَت القرآن
أن الفتوى ٗتتلف باختبلف َّ
الزمان وا١تكان(ٕ).
الكرًن ،وشرح اٟتديث ،وأسلوب الدَّعوة كلُّها ٗتتلف باختبلف َّ
وال بد للمفسر أن يفقو علوم اآللة ،وأن يكون ُملِ ِّما ّتملة من العلوم اليت تعصمو
من الزلل والشذوذ ،وا٠تروج عن النص ،ومن ىذه العلوم.
أ .علم اللغة(ٖ).
ب .علم النحو(ٗ).
ج .علم الصرف.
د .علم االشتقاق(٘).

(ٔ) وكذلك مبادئ العلوم األخرى كاللغويَّة والشَّرعيَّة.
(ٕ) كيف نتعامل مع القرآن (ص.)ٖٛٓ-ٖٜٚ:
(ٖ) قال اإلمام األلوسي " :فأما ما ٭تتاجو التفسَت فأمور :األول( :علم اللغة)؛ ألن بو يعرف شرح مفردات
األلفاظ ومعلوالهتا ْتسب الوضع ،وال يكفي اليسَت؛ إذ قد يكون اللفظ مشًتًكا وىو يعلم أحد ا١تعنيُت،
وا١تراد اآلخر ،فمن َف يكن عا١تا بلغات العرب ال ٭تل لو التفسَت كما قالو ٣تاىد ،وينكل كما قالو مالك-
وىذا ٦تا ال شبهة فيو "-روح ا١تعاين (ٔ.)ٙ/
(ٗ ) إن علم النحو يصون اللسان عن اللحن يف اللفظ ،والزيغ يف ا١تعٌت .قال أبو حيان " :فجدير ١تن تاقت
نفسو إُف علم التفسَت ،وترقت إُف التحق يق فيو والتحرير ،أن يعتكف على كتاب سيبويو ،فهو يف ىذا الفن
ا١تعول عليو ،وا١تستند يف حل ا١تشكبلت إليو" البحر احمليط يف التفسَت (ٔ .)ٔٔ/قال ابن الوردي :
ا١تنطق بالنَّحو فـمن***ي ِ
ِ
اب بالن ِ
اختبل).
ُّطق
َ
(ٚتّْ ِل َ
ـحرم اإلعر َ
ْ
ْ ُ َ

(٘) قال اإلمام األلوسي " :ىذا -وعد السيوطي ٦ تا ٭تتاج إليو ا١تفسر( :علم التصريف) و(علم
أيضا( :علم
االشتقاق) ،وأنا أظن أن ا١تهارة ببعض ما ذكرنا يًتتب عليها ما يًتتب عليهما من الثمرة .وعد ً
الفقو) وَف يعده غَته ولكل وجهة -روح ا١تعاين (ٔ.)ٚ/
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ىـ .علوم الببلغة الثبلثة( :ا١تعاين ،والبيان ،والبديع)(ٔ).
و .علم القراءات(ٕ).
ز .علم أصول الدين(ٖ).
ح .علم الفقو وأصولو(ٗ) ومقاصد التشريع.

طــ .األحاديث ا١تبينة ١تعاين اآليات وللمجمل وا١تبهم منها(٘).
ي .علوم اٟتديث واٞترح والتعديل.
ك .علم أسباب النزول.
ل .علم الناسخ وا١تنسوخ..إُف غَت ذلك(.)ٙ
وقال البعض كذلك :ال َّ
لما بأصول ا١تنطق وقواعد اٞتدل وا١تناظرة.
بد لو أن يكون م ً

(ٔ) "ويعرف باألول خواص تراكيب الكبلم من جهة إفادهتا ا١تعٌت ،وبالثاين خواصها من حيث اختبلفها ،وبالثالث
وجوه ٖتسُت الكبلم ،وىو الركن األقوم ،والبلزم األعظم يف ىذا الشأن كما ال ٮتفى ذلك على من ذاق طعم
العلوم ولو بطرف اللسان" روح ا١تعاين (ٔ.)ٚ-ٙ/
(ٕ) "ألنو بو يعرف كيفية النطق بالقرآن ،وبالقراءات ترجح بعض الوجوه احملتملة على بعض" روح ا١تعاين (ٔ..)ٚ/
(ٖ) "الكبلم فيما ٬توز على اهلل  وما ٬تب لو وما يستحيل عليو ،والنظر يف النبوة ،ويؤخذ ىذا من علم الكبلم،
ولواله يقع ا١تفسر يف ورطات" .روح ا١تعاين (ٔ.)ٚ/
(ٗ) وذكر اإلمام األلوسي  أن من العلوم اليت ٭تتاجها ا١تفسر" :معرفة اإلٚتال والتبيُت ،والعموم وا٠تصوص،
واإلطبلق والتقييد ،وداللة األمر والنهي ،وما أشبو ىذا ،وأخذوه من أصول الفقو" .روح ا١تعاين (ٔ.)ٚ/
(٘) وذكر اإلمام األلوسي  أن من العلوم اليت ٭تتاجها ا١تفسر" :تعيُت مبهم ،وتبيُت ٣تمل ،وسبب نزول،
ونسخ ،ويؤخذ ذلك من (علم اٟتديث)" .روح ا١تعاين (ٔ.)ٚ/
( ) ٙانظر شروط ا١تفسر ،والعلوم اليت ٭تتاجها يف (الربىان يف علوم القرآن) حيث فصل الزركشي ذلك من بداية كتابو،
كتابو ،واإلتقان ،للسيوطي (ٕ ،)ٕٓٓ/ٗ( ،)ٔٙٙ/وانظر :التفسَت وا١تفسرون ،للدكتور الذىيب (ٔ.)ٜٔٛ/
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وال بد للمفسر كذلك أن ٯتلك من ا١توىبة(ٔ) وا٢تمة واٟترص والتقوى واالستقامة يف
القول والعمل ما يؤىلو للنظر يف اآليات وتفسَتىا.
قال الزركشي " :التفسَت علم يعرف بو فهم كتاب اهلل  ا١تنزل على نبيو
٤تمد  وبيان معانيو ،واستخراج أحكاموَ ،و ِح َك ِم ِو .واستمداد ذلك من :علم

اللغة ،والنحو ،والتصريف ،وعلم البيان ،وأصول الفقو ،والقراءات ،و٭تتاج ١تعرفة أسباب
النزول ،والناسخ وا١تنسوخ"(ٕ).
الزْرقاين " :ىذه الشروط اليت ذكرناىا وىذه العلوم كلها إ٪تا ىي
قال الشيخ ُّ
لتحقيق أعلى مراتب التفسَت مع إضافة تلك االعتبارات ا١تهمة ا١تسطورة يف الكلمات القيمة
اآلتية .أما ا١تعاين العامة اليت يستشعر منها ا١ترء عظمة مواله واليت يفهمها اإلنسان عند
إطبلق اللفظ الكرًن فهي قدر يكاد يكون مشًتًكا بُت عامة الناس ،وىو ا١تأمور بو للتدبر
والتذكر؛ ألنو  سهلو ويسره وذلك أدىن مراتب التفسَت"(ٖ).

(ٔ) قال السيوطي " :ولعلك ت ستشكل علم ا١توىبة وتقول :ىذا شيء ليس يف قدرة اإلنسان ،وليس كما
ظننت من اإلشكال .والطريق يف ٖتصيلو :ارتكاب األسباب ا١توجبة لو من العمل والزىد .قال يف (الربىان):
اعلم أنو ال ٭تصل للناظر فهم معاين الوحي ،وال يظهر لو أسراره ويف قلبو بدعة ،أو كرب ،أو ىوى ،أو حب
الدنيا ،أو وىو مصر على ذنب ،أو غَت متحقق باإلٯتان ،أو ضعيف التحقيق ،أو يعتمد على قول مفسر
ليس عنده علم ،أو راجع إُف معقولو ،وىذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض .قلت :ويف ىذا ا١تعٌت
َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ه َ ََ َ هُ َ
ون ِِف األ ْر ِض ة َغ ُْي ْ َ
اْل ّ ِقﵞ [األعراف .]ٔٗٙ:قال سفيا ُن بن
اِت اّلِيَ حخهَّب
ْصف خَ آي ِ
ِ ِ
قولو  :ﵟشأ ِ

عيينة  :يقو ُل :أَنْـَزعُ عنهم فَـ ْه َم القرآن" .اإلتقان يف علوم القرآن (ٗ ،)ٕٔٙ/وانظر :الربىان يف علوم
القرآن (ٕ ،)ٔٛٓ/روح ا١تعاين (ٔ ،)ٚ/التفسَت وا١تفسرون ،للدكتور الذىيب (ٔ ،)ٜٔٔ/اإلسرائيليات
وا١توضوعات يف كتب التفسَت ،أليب شهبة (ص.)ٖ٘:
(ٕ) الربىان يف علوم القرآن (ٔ.)ٖٔ/
(ٖ) مناىل العرفان (ٕ.)٘ٔ/
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المطلث الثالث

ص النَّ ص
م ا ي خ ُّ

أولًا :الضوابطىالطامظىفوماىوخصىالنص:

للمفسر أن ال يغفل عنها:
ٗتص النَّص ينبغي
وىذه قواعد ُّ
ّْ
للمفسر ،من غ َِت نقص ١تا ٭تتاج إليو يف إيضاح ا١تعٌت ،وال
"ٔ  -مطابقة التَّفسَت
َّ
ٍ
تليق بالغرض ،وال تناسب ا١تقام ،مع االحًتاز من كون التَّفسَت فيو زي ٌغ عن ا١تعٌت،
زيادة ال ُ

وعدول عن ا١تراد(ٔ).
ٌ
فلعل ا١تراد آّازي ،فيحمل الكبلم عليو
ٕ  -مراعاة ا١تعٌت اٟتقيقي ،وا١تعٌت آّازيَّ ،
أو العكس.
ٖ  -مراعاة النَّظم القرآين والغرض الَّذي ِسيق لو الكبلم ،وا١تؤاخاة بُت ا١تفردات.
السابق و َّ
البلحق من
ٗ  -مراعاة التَّناسب بُت اآلياتّْ ،
فيبُت وجو ا١تناسبة ،ويربط بُت َّ
أن القرآن ال ُّ
يوضح َّ
آيات متناسبة يأخ ُذ بعضها
آيات القرآن ،حىت ّْ
تفك َ
ك فيو ،وإ٪تا ىو ٌ
ْتجز بعض.
٘  -مبلحظة أسباب النـُّزول ،فما نزل على َسبَب فبل بُ َّد من ذكره بعد بيان ا١تناسبة،
ا١تفسرين أن يبدؤوا
وقبل الدُّخول يف شرح اآلية .قال َّ
كشي " :قد جرت عادة ّْ
الزر ُّ
(ٔ ) فمن ذلك الشطط ما أورده الشيخ طنطاوي جوىري يف تفسَته( :اٞتواىر) يف كثَت من ا١تواضع من خروج عن
النص إُف معان بعيدة ال ٭تتملها .فوضع يف تفسَته كثرا من صور النباتات ،واٟتيوانات ،ومناظر الطبيعة،
وٕتارب العلوم .وكثَتاً ما يشرح بعض اٟتقائق الدينية ٔتا جاء عن أفبلطون يف ٚتهوريتو ،أو ٔتا جاء عن إخوان
تفسَتا علميًا يقوم على نظريات حديثة ،وعلوم جديدةَ ،ف يكن
فسر آيات القرآن
الصفا يف رسائلهم .ويُ ّْ
ً
للعرب عهد ّٔا من قبل .قال الشيخ الذىيب :ولست أرى ىذا ا١تسلك يف التفسَت إال ضربًا من التكلف ،إن
َف يذىب بغرض القرآن ،فبل أقل من أن يُذىب ّتبللو وٚتالو .انظر :التفسَت وا١تفسرون ،للدكتور الذىيب

(ٕ ،)ٖٛٔ -ٖٚٓ/وانظر :التفسَت وا١تفسرون يف ثوبو اٞتديد (ص.)ٕٚٛ:
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السبب ،أو
بذكر سبب النُّـزول ،ووقع البحث يف أنَّو :أيُّهما أوُف بالبداءة؟ أيُبدأ بذكر َّ
با١تناسبة؛ َّ
ا١تصححة لنظم الكبلم ،وىى سابقة على النُّـزول؟ والتَّحقيق التَّفصيل بُت أن
ألهنا
ّْ
َ
ه هَ ُْ ُ َ ُ ْ ََ َ
يكون وجو ا١تناسبة متوقّْفا على ِ
ات إَِل
سبب النُّـزول كآية :ﵟإِن
اّلِل يَأم ُرز ًْ أن حؤدوا األٌاُ ِ
َْ َ
السبب؛ ألنَّو ٍ
حينئذ من باب تقدًن الوسائل
أْيِٓاﵞ [النّْساء ،]٘ٛ:فهذا ينبغي فيو تقدًن ذكر َّ
على ا١تقاصد .وإن َف يتوقَّف على ذلك ،فاأل َْوُف وجو ا١تناسبة"(ٔ).

 - ٙسبلمة النص مع التناقض مع نصوص أخرى أو مع ا١تسلمات العقلية واٟتقائق
الكونية.
 – ٚأن يكون ٙتة صلة بُت النص واٟتقيقة العلمية ذات الصلة.
 – ٜذكر ٚتيع ما ٭تتملو النص من ا١تعاين القريبة والبعيدة احملتَملة ذات الصلة.
فإن لئلمام َّ
العلمي) َّ
٤تمد الطَّاىر بن عاشور
ٮتص ضوابط (التَّفسَت
وفيما ُّ
العبلمة َّ
ّْ
الرابعة) من (تفسَته) (فيما ٭تق
ٖتقيقا ذكره يف (ا١تقدمة َّ
 يف كتابو( :التَّحرير والتَّنوير) ً
ا١تفسر) فارجع إليو ،فإنَّو ٦تَّا ال يستغٌت عنو(ٕ).
أن يكون غرض ّْ
ثانوًا :التَّطارضىوالتَّرجوّّىفوماىوخصىالنص:

َسبَ َق بيا ُن الت ِ
ض ىنا لتفصيل قانون التَّعارض
الًت ِ
َّعارض و َّ
جيح ُْ٣ت َم ًبل ،وال َّ
أتعر ُ
َّنبيهات ِ
وإ٪تا لبعض الت ِ
الًتجيحَّ ،
َّقل والعل ِم ،أو الن ِ
َّصادم بُت الن ِ
َّقل
و َّ
ذات ّْ
يوىم الت َ
الصلة فيما ُ
والعقل.
ِ
ِ
ِ
البداية من ِ
مقتضيات ِ
وال َّ
ومقتضيات النَّقل .وىل ٙتة
العقل
الص ِلة بُت
بد يف
بيان ّْ
ِ
ِ
مقتضيات ِ
قتضيات النَّقل؟ أو بُت النقل واٟتقائق الكونية الثابتة بيقُت؟
العقل وم
تصادم بُت
تيارا دينيًا يعادي العقل ،وٮتلط بُت العقل وا٢توى.
وال ٮتفى أن ىناك ً
وىناك يف ا١تقابل تيار علماين ،يقف فقط عند العقل .والعقل إ٪تا ملكة من ملكات
اإلنسان ،وكل ملكات اإلنسان نسبية اإلدراك ،بينما العلم اإل٢تي كلي ومطلق و٤تيط ال
بتصرف عن (الربىان يف علوم القرآن) (ٔ ،)ٖٗ/اإلتقان (ٗ.)ٕٕٛ/
(ٔ) ُّ
(ٕ) (التَّحرير والتَّنوير) (ٔ ) ٖٛ/فما بعد .وانظر ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الغفور ٤تمود مصطفى جعفر 
يف كتابو( :التفسَت وا١تفسرون يف ثوبو اٞتديد) (ص.)ٛٓ٘-ٚٛٔ:
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يأيت ٔتا يناقض العقل ،ولكن يأيت ٔتا يتجاوز العقل ،وىو فوق العقل ،فبل معاندة بُت الشرع
ا١تنقول واٟتق ا١تعقول ،وما قضى العقل باستحالتو ال ٯتكن أن يأيت بو النقل.
اٟتق .قال
األمةَ اعتربوا
إن احملققُت من
العقل ىاديُت للخلق إُف ّْ
علماء َّ
َ
الوحي و َ
َ
الراغب األصفهاين" :هلل  إُف خلقو رسوالن:
َّ
أح ُدىماِ :م َن الباطن؛ وىو العقل.
سول ،وال سبِيل ٍ
والثَّانيِ :من الظَّ ِ
بالر ِ
سول الظَّاىر ما َف
ألحد إُف
ِ
الر ُ
االنتفاع َّ
اىر ،وىو َّ
َ
ََْ
يتقدَّمو االنتفاع بالب ِ
صحة دعوى الظَّاىر ،ولواله ١تا كانت تلزم اٟتجة
اطن،
فالباطن يعرف َّ
ْ
ُ َ
ُ
ك يف وحدانيَّتو ِ
نبوة أنبيائو  على
وص َّحة َّ
بقولو ،و٢تذا أحال اهلل  من يُ َش ّْك ُ
ّْين َم َد ٌد ،ولو َف يكن الدّْين
فالعقل قائ ٌد و
العقل ،فأمره أن يفزع إليو يف معرفة ِص َّحتها،
الد ُ
ُ
ُ ٌ ََ ُ
ِ
ٔرﵞ [النُّور.)ٔ("]ٖ٘:
اع ُه َما كما قَ َ
ال اهللُ  :ﵟُٔر لَع ُ ٍ
اجتُ َم ُ
أل ْ
العقل َحائًرا ،و ْ
َصبَ َح ُ
ِ
اٟتق
اِف  عصابة ّْ
اإلمام الغز ُّ
ويف مقدّْمة كتاب (االقتصاد يف االعتقاد) يَص ُ
ف ُ
ِ
ِ
وموجبات العقول ،وٖتقَّقوا أن ال معاندة
الشرائع،
مقتضيات َّ
السنَّةَِّ -أهنم وقفوا بُت
أىل ُّٟتق ا١تعقول اىـ(ٕ).
بُت َّ
الشرع ا١تنقول ،وا ّْ
ويف (معارج القدس) الَّذي ينسب لئلمام الغزاِف " :اعلم َّ
أن العقل لن يهتدي
أس ما َف
يتبُت َّإال بالعقل .فالعقل
َّإال بالشَّرع ،والشَّرع َف َّ
كاألس ،والشَّرع كالبناء ،ولن ينفع ّّ
ّْ
أيضا فالعقل كالبصر ،والشَّرع كالشُّعاع ،ولن
يكن بناء ،ولن يثبت بناءٌ ما َف يكن ّّ
أس .و ً
يغٍت البصر ما َف يكن شعاع من خارج ،ولن يغٍت الشُّعاع ما َف يكن ٌ
بصر ،فالشَّرع عقلٌ
عقبل من
العقل شرعٌ من داخل ،و٫تا متعاضدان ،بل متَّحدان .ولكون الشَّرع ً
من خارج ،و ُ

خارج سلب اهلل  اسم العقل من الكافر يف غَت موضع من القرآن٨ ،تو قولو
ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
شرعا من داخل قال
العقل
ولكون
].
ٔٔٚ
[البقرة:
ﵞ
ٔن
 :ﵟصً ةسً خْم ذًٓ ال حػلِي
ً
ْ ََ ه ه ََ َ ه َ َ َ
َْ َ َْ ه
اّلِل ِ َذل َِم ّ
ال ُ
ِيَ
اس غييْ َٓا ال تتدِيو ِْلي ِق
 يف صفة العقل :ﵟف ِطرة اّلِل ِ اى َِّت ذطر اْل

(ٔ) َّ
للراغب األصفهاين (ص.)ٕٓٚ:
الذريعة يف مكارم َّ
الشريعةَّ ،

(ٕ) مقدّْمة كتاب (االقتصاد يف االعتقاد) ،لئلمام الغزاِف (ص.)ٖ:
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ُ ٌ ََ ُ
ٔرﵞ [النُّور،]ٖ٘:
ﵟُٔر لَع ُ ٍ

ْ

َ
العقل دينًا .ولكوهنما متَّحدين قال:
ى
فسم
اىل ّي ِ ًُﵞ [الروم،]ٖٓ:
َّ
َ
أي :نور العقل ونور الشَّرع.
مث قال :ﵟ َح ْٓدِي ه ُ
اّلِل ْلِ ُٔره ِ ٌَ َْ ي َ َش ُ
احدا .فالشَّرع إذا فُقد العقل َف
فجعلها
،
ﵞ
اء
َّ
نورا و ً
ِ
ً
ضائعا ضياع الشُّعاع عند فقد نور البصر ،والعقل إذا فُقد الشَّرع
يظهر بو شيء ،وصار ً
عجز عن أكث ِر األمور ،عجز العُت عند فقد النُّور"(ٔ).

قرر :أن ال غٌت بالشرع عن العقل ،وال بالعقل عن الشرع" ،فإن العلوم
ويف (اإلحياء) يُ ّْ
يستضر بالغداء مىت فاتو
العقلية كاألغذية ،والعلوم الشرعية كاألدوية ،والشخص ا١تريض
ُّ
الدواء" .ويُنكر على َمن يظن أن العلوم العقلية ُمناقضة للعلوم الشرعية ،وأن اٞتمع بينهما
عمى يف عُت البصَتة(ٕ).
غَت ُ٦تكن ،وىو يف رأيو ظن صادر عن ً
ويؤكد ابن رشد  على ىذه العبلقة بُت العقل والنقل وأهنا قائمة على التآخي،
وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول" :فإنا معشر ا١تسلمُت ،نعلم على القطع أنو ال يؤدي
النظر الربىاين إُف ٥تالفة ما ورد بو الشرع؛ فإن اٟتق ال يضاد اٟتق ،بل يوافقو ويشهد لو.
وإذا كا ن ىذا ىكذا ،فإن أدى النظر الربىاين إُف ٨تو ما من ا١تعرفة ٔتوجود ما ،فبل
ٮتلو ذلك ا١توجود أن يكون قد سكت عنو يف الشرع أو عرف بو .فإن كان ٦تا قد سكت
عنو فبل تعارض ىنالك ،ىو ٔتنزلة ما سكت عنو من األحكام ،فاستنبطها الفقيو بالقياس

افقا ١تا أدى إليو
الشرعي ،وإن كانت الشريعة نطقت بو ،فبل ٮتلو ظاىر النطق أن يكون مو ً
٥تالفا طلب ىنالك
افقا فبل قول ىنالك ،وإن كان ً
٥تالفا؛ فإن كان مو ً
الربىان فيو أو ً
تأويلو"(ٖ).
ويقول الشيخ ٤تمد عبده  " :إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهى
إليو كمالو إ٪تا ىو الوصول إُف معرفة عوارض بعض الكائنات اليت تقع ٖتت اإلدراك
تعقبل ،مث التوصل بذلك إُف معرفة مناشئها ،وٖتصيل
اإلنساين ِح ِّسا كان ،أو وجدانًا أو ً
(ٔ) معارج القدس (ص ،)ٜ٘ - ٘ٚ:وانظر( :اإلمام الغزاِف بُت مادحيو وناقديو) (ص.)ٗٔ:
(ٕ) إحياء علوم الدين (ٖ .)ٔٚ/ويبلحظ َّ
أن الراغب يف (الذريعة) يرى الشرعيات كاألغذية ،وا١تعقوالت كاألدوية،
باعتبار آخر (ص.)ٕٓٛ:
(ٖ) فصل ا١تقال ،أليب الوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد اٟتفيد (ص.)ٖٕ -ٖٔ:
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كليات ألنواعها ،واإلحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض ٢تا ،أما الوصول إُف كنو
حقيقة ما فمما ال تبلغو قوتو"(ٔ).
ويف (ا١تنار) " :إنو ليس يف عقائد اإلسبلم شيء ٭تكم العقل باستحالتو ،وإ٪تا فيو
أخبار عن عاَف الغيب ال يستقل العقل ٔتعرفتها؛ لعدم االطبلع على ذلك العاَف ،ولكنها
أحدا أن يأخذ
كلها من ا١تمكنات أخرب ّٔا الوحي ،فصدقناه ،فاإلسبلم ال يكلف ً
باحملال"(ٕ).
وذكر الشيخ ٤تمد عبده أن اهلل  منح اإلنسان أربع ىدايات يتوصل ّٔا إُف
سعادتو:
أولىا :ىداية الوجدان الطبيعي ،واإل٢تام الفطري .وتكون لؤلطفال منذ والدهتم ،فإن

الطفل بعد ما يولد
يشعر بأَف اٟتاجة إُف الغذاء فيصرخ طالبًا لو بفطرتو ،وعندما يصل الثدي إُف فيو
يلهم التقامو وامتصاصو.
الثانية  :ىداية اٟتواس وا١تشاعر ،وىي متممة للهداية األوُف يف اٟتياة اٟتيوانية،

ويشارك اإلنسان فيهما اٟتيوان األعجم ،بل ىو فيهما أكمل من اإلنسان ،فإن حواس
اٟتيوان وإ٢تامو يكمبلن لو بعد والدتو بقليلٓ ،تبلف اإلنسان فإن ذلك يكمل فيو بالتدريج
يف زمن غَت قصَت ،أال تراه عقب الوالدة ال تظهر عليو عبلمات إدراك األصوات وا١ترئيات،
مث بعد مدة يبصر ،ولكنو لقصر نظره ٬تهل ٖتديد ا١تسافات ،فيحسب البعيد قريبا فيمد
يديو إليو ليتناولو وإن كان قمر السماء وال يزال يغلط حسو حىت يف طور الكمال:
الهداية الثالثة :العقل ،خلق اهلل  اإلنسان ليعيش ُْ٣تتَ ِم ًعا وَف يعط من اإل٢تام
والوجدان ما يكفي مع ِْ
س الظاىر ٢تذه اٟتياة االجتماعية كما أعطي النحل والنمل ،فإن
اٟت ّْ
اهلل  قد منحها من اإل٢تام ما يكفيها ألن تعيش ٣تتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة

(ٔ) رسالة التوحيد (ص.)ٕ٘:
)ٕ( ا١تنار (.)ٕٚ/ٙ
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العمل ٞتميعها ،ويؤدي اٞتميع وظيفة العمل للواحد ،وبذلك قامت حياة أنواعها كما ىو
مشاىد.
أما اإلنسان فلم يكن من خاصة نوعو أن يتوفر لو مثل ذلك اإل٢تام ،فحباه اهلل ىداية
ص ّْح ُح غلط اٟتواس وا١تشاعر ويبُت
ىي أعلى من ىداية اٟتس واإل٢تام ،وىي العقل الذي يُ َ

صغَتا ،ويرى العود ا١تستقيم يف ا١تاء ُم ْع َو ِّجا ،
أسبابو ،وذلك أن البصر يرى الكبَت على البعد ً
ي يذوق اٟتلو ُمِّرا .والعقل ىو الذي ٭تكم بفساد مثل ىذا اإلدراك.
و َّ
الص ْفَرا ِو َّ
اس ،وقد يهمل
ط ْ
ط الْ َع ْق َل يف إدراكو كما تَـ ْغلَ ُ
الهداية الرابعة :الدين ،يـُغَلّْ ُ
اٟتََو ُّ
اإلنسان استخدام حواسو وعقلو فيما فيو سعادتو الشخصية النوعية ،ويسلك ّٔذه ا٢تدايات
مسالك الضبلل ،فيجعلها مسخرة لشهواتو ولذاتو حىت تورده موارد ا٢تلكة .فإذا وقعت
ا١تشاعر يف مزالق الزلل ،واسًتقت اٟتظوظ واألىواء العقل فصار يستنبط ٢تا ضروب اٟتيل،
سعيدا؟ وىذه اٟتظوظ واألىواء ليس ٢تا حد
فكيف يتسٌت لئلنسان مع ذلك أن يعيش ً
كثَتا ما تتطاول بو إُف ما يف يد غَته ،فهي ٢تذا
يقف اإلنسان عنده وما ىو بعائش وحده ،و ً
تقتضي أن يعدو بعض أفراده على بعض ،فيتنازعون ويتدافعون ،ويتجادلون ،ويتجالدون،
بعضا ،وال تغٍت عنهم تلك ا٢تدايات شيئًا فاحتاجوا
ويتواثبون ويتناىبون حىت يفٍت بعضهم ً
إُف ىداية ترشدىم يف ظلمات أىوائهم ،إذا ىي غلبت على عقو٢تم ،وتبُت ٢تم حدود
أعما٢تم ليقفوا عندىا ،ويكفوا أيديهم عما وراءىا .مث إن ٦تا أودع يف غرائز اإلنسان الشعور
بسلطة غيبية متسلطة على األكوان ينسب إليها كل ما ال يعرف لو سببًا؛ ألهنا ىي الواىبة
كل موجود ما بو قوام وجوده ،وبأن لو حياة وراء ىذه اٟتياة احملدودة ،فهل يستطيع أن
يصل بتلك ا٢تدايات الثبلث إُف ٖتديد ما ٬تب عليو لصاحب تلك السلطة الذي خلقو
وسواه ،ووىبو ىذه ا٢تدايات وغَتىا ،وما فيو سعادتو يف تلك اٟتياة الثانية؟ كبل إنو يف أشد
اٟتاجة إُف ىذه ا٢تداية الرابعة -الدين -وقد منحو اهلل  إياىا.
أشار القرآن الكرًن إُف أنواع ا٢تداية اليت وىبها اهلل  لئلنسان يف آيات كثَتة منها
قولو  :ﵟ َو َْ َد ْح َِاهُ اْله ْج َديْ َِﵞ [البلد ،]ٔٓ:أي :طريقي السعادة والشقاوة وا٠تَت والشر.
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قال األستاذ اإلمام :وىذه تشمل ىداية اٟتواس الظاىرة والباطنة ،وىداية العقل
ََ ْ
ْ
ََه َُ ُ ََ َ َْ ُ
اْ ًْ فَ ْ
اشخَ َ
دتٔا اى َػ َْم لَع ال ُٓ َدىﵞ
وىداية الدين ،ومنها قولو  :ﵟوأٌا ثٍٔد ذٓدحِ
[فصلت ،]ٔٚ:أي :دللناىم على طريقي ا٠تَت والشر ،فسلكوا سبل الشر ا١تعرب عنو بالعمى.
وذكر غَت ىاتُت اآليتُت ٦تا يف معنا٫تا مث قال :بقي معنا ىداية أخرى وىي ا١تعرب عنها بقولو
ُ َ

ه

ْ

َ

َ
ِيَ َْ َدى ه ُ
م اّل َ
اّلِل فت ِ ُٓ َد ُاْ ًُ ار َخدِهْﵞ [األنعام ]ٜٓ:فليس ا١تراد من ىذه
 :ﵟأوىه ِ
ا٢تداية ما سبق ذكره ،فا٢تداية يف اآليات السابقة ٔتعٌت الداللة ،وىي ٔتنزلة إيقاف اإلنسان
على رأس الطريقُت :ا١تهلك ،وا١تنجي ،مع بيان ما يؤدي إليو كل منهما ،وىي ٦تا تفضل اهلل
 بو على ٚتيع أفراد البشر .وأما ىذه ا٢تداية فهي أخص من تلك ،وا١تراد ّٔا إعانتهم
وتوفيقهم للسَت يف طريق ا٠تَت والنجاة مع الداللة ،وىي َف تكن ٦تنوحة لكل أحد كاٟتواس
والعقل وشرع الدين.
و١تا كان اإلنسان عرضة للخطأ والضبلل يف فهم الدين ويف استعمال اٟتواس والعقل
ْ َ
على ما قدمنا ،كان ٤تتاجا إُف ا١تعونة ا٠تاصة ،فأمرنا اهلل  بطلبها منو يف قولو :ﵟاْدُِا
ْ
الّص َاط ال ْ ٍُ ْص َخلِ َ
اْدَُِا ّ ِ َ
الّص َاط ال ْ ٍُ ْص َخلِ َ
ِّ َ
يًﵞ :دلنا داللة تصحبها
يًﵞ [الفاٖتة ،]ٙ:فمعٌت :ﵟ
معونة غيبية من لدنك ٖتفظنا ّٔا من الضبلل وا٠تطأ ،وما كان ىذا أول دعاء علمنا اهلل
 إياه إال ألن حاجتنا إليو أشد من حاجتنا إُف كل شيء سواه"(ٔ).

أيضا" :والذى علينا اعتقاده
وىذا كبلم جد نفيس .وقال الشيخ ٤تمد عبده ً 
أن الدين اإلسبلمى دين توحيد يف العقائد ال دين تفريق يف القواعد ،العقل من أشد أعوانو،
والنقل من أقوى أركانو ،وما وراء ذلك فنزغات شياطُت ،وشهوات سبلطُت ،والقرآن شاىد
على كل بعملو ،قاض عليو يف صوابو وخطلو"(ٕ).
كثَتا ٦تَّن
ويف كتاب( :الثَّقافة العربيَّة اإلسبلمية) :وال غرو أن وجدنا يف تاريخ حضارتنا ً
نبغوا يف آّالُت ،العلوم الشَّرعية ،والعلوم العقليَّة .ومن العلوم العقليَّة :العلوم الطبيعيَّة
مبتكر (علم اٞترب)َّ ،إ٪تا وصل إليو وىو يؤلّْف رسالةً يف
والرياضيَّة والطبيَّة .فجابر بن حيَّان ُ
(ٔ) تفسَت ا١تنار (ٔ ،)٘ٗ -ٕ٘ /تفسَت سورة الفاٖتة ،ملخص من دروس الشيخ ٤تمد عبده (ص،)ٕ٘-ٗٛ:
مطبعة ا١توسوعات ،بباب ا٠تلق ،القاىرة [ٖٜٔٔىـ].
(ٕ) رسالة التوحيد (ص.)ٔٗ-ٖٔ:
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(الوصايا والفرائض) .وابن رشد اٟتفيد صاحب كتاب( :الكليَّات) يف (الطّْب) الَّذي
تتلمذت عليو أوربا عدَّة قرون ،ىو نفسو صاحب كتاب( :بداية آّتهد) يف الفقو ا١تقارن،
وىو ٍ
الرازي صاحب( :التَّفسَت الكبَت) ،والكتب
قاض شرعي من فقهاء ا١تالكيَّة .والفخر َّ
الشَّهَتة يف (علم أصول الفقو) ،و(علم أصول الدّْين) ،كان من أشهر األطبَّاء يف زمانو ،وَف
تقل عن شهرتو يف علوم الدّْين .وابن النَّفيس مكتشف الدَّورة الدَّمويَّة
تكن شهرتو يف الطّْب ُّ

الشرايُت التَّاجيَّة ،ىو من فقهاء الشَّافعية
الصغرى ،و َّأول من أشار إُف اٟتويصبلت الرئويَّة و َّ
ُّ
بكي يف (طبقاتو) ،وترجم لو َّ
مؤرخي األعبلم يف
الذىيب وغَته من ّْ
الَّذين ترجم ٢تم ُّ
الس ُّ
اإلسبلم(ٔ).
كل ما ال يستطيع أن
يأخ َذ من َّ
السمع يف ٣تال العقيدة َّ
فيجب على اإلنسان أن ُ
يتوصل إليو بعقلو ،أو يقف على حقيقتو بفطرتو .والشرع يهدي إُف اٟتق ،وال سيما
َّ
اضطراب النظر ،واختبلل الفكر ،وىو يفيد العقل ما ال يستقل ٔتعرفتو من الغيبيات
والسمعيات ،وبالتاِف ال تكون ا٢تداية بالعقل وحده.
يقول الشَّيخ ٤تمود شلتوت ٖ تت عنوان -أٝتاء اهلل  ال دخل لئلنسان
أن العقل ال ٣تال لو يف ىذا ا١تيدان ،وإ٪تا يعٍت َّ
فيها :-ال يعٍت ىذا ا١تنع ،وذلك اٟتذر َّ
أن
العقل ال يستطيع يف ىذا آّال أن يقوم بدور البناء والتَّأسيس ،ولكنَّو يف نفس الوقت
بالصواب أو ا٠تطأ ،وإ٪تا بقصد أن
يستطيع أن ينظر فيما قُدّْم إليو ال بقصد أن ٭تكم عليو َّ
ُّبوة
كل ذي عق ٍل سليم ،وفك ٍر مستقيمَّ ،إال أنَّو يف ٣تال الن َّ
يدرك ما فيو من معاين يقتنع ّٔا ُّ
خاصة ٭تتاج فوق ذلك إُف إعمال فكره لكي يثبت أن مد ِ
صادق يف دعواه ،وأنَّو
ُّبوة
َّ
ٌ
َّعي الن َّ
الصفات فوق ما يتمتع بو البشر ،بشرط أن ال ٗترجهم ىذه
شخصيَّة متوازنة ٢تا من ا٠تبلل و ّْ
أيضا ،ويبذل
ا٠تبلل وتلك ّْ
الصفات عن كوهنم أفر ًادا من نوع البشر ،وعليو أن يعمل عقلو ً
ُّبوة(ٕ).
غاية اٞتهد َّ
حىت يصل إُف نتيجة يف ٣تال إثبات ّْ
الصلة بُت اهلل  وبُت مدعي الن َّ

(ٔ) الثَّقافة العربيَّة اإلسبلمية (ص.)ٕٔٔ –ٜٔٓ:

(ٕ) انظر :اإلسبلم عقيدة وشريعة٤ ،تمود شلتوت (ص ،)ٜٔ:عقيدتنا ،أ.د /طو الدُّسوقي (ص.)ٕٔٗ:
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٘تاماَّ ،
علمت َّ
وإ٪تا يبقى
لك ذلك
فإذا َّ
٘تهد َ
َ
أن منع العقل ىنا ال يعٍت إلغاء دوره ً
دور ىامّّ يتمثَّل يف:
للعقل ٌ
 - 1التَّأكد من ِ
ص َّحة النَّقل:

صحة النَّقل ،كمشاىدةٍ اآلثار الَّيت
دعا القرآن الكرًن إُف اعتماد الربىان التَّارٮتي لبيان َّ
القوة ،وذلك كقولو
خلَّفها أىلها يف األرض ،والَّيت ّْ
تعرب بلسان حا٢تا َّ
عما كانوا عليو من َّ

َ
َْ َ َ َْ ََ
 :ﵟائْ ُخِٔن ة َ
ارة ٌ َِْ غِيًْﵞ [األحقاف ،]ٗ :ﵟفَص ُ
ُِيوا ِِف األ ْر ِض
ِ ِ ِ
اب ٌ َِْ رت ِو ْذا أو أث َ ٍ
سخ ٍ
َ
َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ َُ ُْ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
ه ّذِب َ
َّيﵞ [آل عمران ،]ٖٔٚ:ﵟأل ًْ ح َر نيْف ذ َػو َربم ة ِ َػا ٍد  6إ ِ َر َم
فاجظروا نيف َكن َعك ِتث الٍ ِ
ه ْ ْ
ْ
ْ َ
ه َ َُْ ُْ
َ
َ َ
ََُ َ
ٔد هاّل َ
الصخ َر ةِال َٔادِ َ 9وف ِْرغ ْٔن
ِيَ َجاةُٔا
ات اىػِ ٍَادِ  7اى َِّت ل ًْ ُيي ْق ٌِثي َٓا ِِف اْلَِلدِ  8وثٍ
ذ ِ
ََْْ
ذِي األوحادِ :ﵞ [الفجر ،]ٔٓ-ٙ :إُف غَتىا من اآليات.

الروايات وسقيمها ،وثقات النَّاقلُت
ف التَّمييز بُت
ِ
صحيح ّْ
كل من َعَر َ
فالواجب على ّْ
الستارَة يف ناقليو ،وأن ِ
يتقي
٢تا من ا١تتَّهمُت أن ال يروي منها َّإال ما عرف َّ
صحة ٥تارجو ،و َّ َ َ
منها ما كان منها عن أىل التُّهم وا١تعاندين من أىل البدع ،والَّذي َف يعرف.

َ
َ َ َ ه َ َُ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ
َ
َ
ٌ
ه
والدَّليل على ذلك قول اهلل  :ﵟيا أحٓا اّلِيَ آٌِٔا إِن جاءزً فاشِق ةنتأ ٍ ذخبئِا
َْ ُ ُ َ
ََ َ َُ ْ ُ ََ َ َ َ ُْ ْ َ
َ
ْ
أن ح ِصيتٔا كٌٔا ِبٓاى ٍث ذخصتِدٔا لَع ٌا ذػيخً ُادٌَِِّيﵞ [اٟتجرات ،]ٙ:وقال جل ثناءه:
َ
َْ
َ َ َ
ْ ُ
َ
ﵟم هٍِ َْ ح ْرض ْٔن ٌ َِْ الش َٓ َداءِﵞ [البقرة ،]ٕٕٛ:وقال  :ﵟ َوأش ِٓ ُدوا ذ َوى غ ْد ٍل ٌِِس ًْﵞ

[الطَّبلقَّ .]ٕ:
ط غَت مقبول ،و َّ
فدل ٔتا ذكرنا من ىذه اآلي َّ
أن شهادة غَت
أن خرب الفاسق ساق ٌ
العدل مردودة(ٔ).
واٟتاصل َّ
متخصصُت يف (علم اآلثار) ،وقد
أن اعتماد الربىان التَّارٮتي قد ٭تتاج إُف
ّْ
متخصصُت يف (التَّاريخ القدًن) ،وينبغي أن يكون مأمونًا ،وأن يعرض قولو على
٭تتاج إُف
ّْ
الضوابط الشَّرعيَّة.
َّ
ويكون ذلك من االستدالل باآلثار على صحيح األخبار.

(ٔ) انظر :ىوامش على مقدّْمة صحيح مسلم ،أ.د /٭تِت إٝتاعيل (ص.)ٕٔٓ:
91

 – 2درء موىم التَّعارض بين العقل والنقل ،أو بين الحقائق العلميَّة القطعيَّة
والنَّقل:
يتناقض مع ا١تسلَّمات وا١تبادئ العقليَّة ،أو مع
مشرع حكي ٍم
وجود ٍّ
ال َّ
نص من ّْ
يتصوُر ُ
ُ
ِ
اٟتقائق العلميَّة .ونقول باستحالة وجود تعارض بُت اآليات القرآنية ،واٟتقائق العلميَّة ،ومن
قال بذلك فهو َّإما جاىل باآلية ،أو جاىل باٟتقيقة العلميَّة.
وقد جعل اهلل  ا١تنَـَّزَل لقوم يعقلون ،وجعل العقل مناط التَّكليف كما ىو
وداال على ا٠تالق ،
ومقرر ،وجعل العلم والنَّظر طر ًيقا
موصبل إُف اٟتقائقً ،
ً
معروف َّ

وأخرب  أن أخشى من ٮتشاه من عرفو حق معرفتو ،فقال :ﵟإ هج ٍَا َُيْ ََش ه َ
اّلِل ٌ َِْ غِتَادِه ِ
َّ
ِ
اىْ ُػيَ ٍَ ُ
اءﵞ [فاطر.]ٕٛ:

السمع والعقل أو اٟتقائق العلميَّة ىي يف اٟتقيقة قضيَّةٌ مصطنعةٌ
وقضيَّة التَّقابل بُت َّ
يصح مثل ىذا ولو على سبيل االفًتاض ١تا يلزم منو من اإلساءة
يف الفك ِر
اإلسبلمي ،وال ُّ
ّْ
مهمبل ،ووجوده على
للمشرع اٟتكيم ،والطعن بالتشريع ،وعدم األخذ با١تن َّـزل ،حيث يبقى ً
كبَتا.
عبث ،تعاُف ا١تن ّْـزُل عن ذلك ِّ
ىذا النَّحو واستمراره على ما ىو عليو ٌ
علوا ً
ّْ
أن ا١تنَ َّـزل لقوم يعقلون ،و َّ
وقد علم َّ
نفسا َّإال ما آتاىا ،وما
أن اهلل  ال يكلف ً
و٥تالف للنُّصوص.
الوسع،
ٌ
َ
العقل إدرا ُكو خار ٌج عن ُ
خالف َ
وحكم التَّعارض بُت ا١تنقول وا١تعقول أن تقول :إنَّو عندما يقع ما ظاىره تعارض بُت
مقتضى ا١تعقول والثَّابت من ا١تنقول فبل ٮتلو أمر ىذا التَّعارض من إحدى حالُت:

َّأولىما :أن يكون ىذا التَّعارض ىو يف ظاىر النَّظر فحسب ،وىو ما ال يستأىل أن
ٍ
رد مقتضى منقول ،وال
اختبلف
٣ترد
يسمى
ظاىري ال أثر ١تثلو يف ّْ
َّ
ٍّ
تعارضا يف اٟتقيقة ،بل َّ
ً
ا٠تاصة ا١تندرجة ٖتتو دون
عاما ببعض أفراد َّ
َّيب ً 
مثبل لفظًا ِّ
معقول ،كما ّْ
يفسر الن ُّ
العام ،فَـيُظَ ُّن يف ظاىر النَّظر َّ
تعارضا بُت مقتضى
أن ٙتَّة
أن ٯتنع من إرادة بقيَّة أفراد اللَّفظ ّْ
ً
ا١تعقول من عموم اللَّفظ الَّذي صار ْتكم اللُّغة وإلفها من ا١تركوزات يف العقل ،ومقتضى
ا١تنقول من خصوصو.

92

وواقع األمر َّأال تعارض ،و َّ
العام الَّذي يظهر يف
أن
داخل ٖتت ّْ
َّ
ا٠تاص الوارد يف ا١تنقول ٌ
العام.
العقل عمومو ً
بقية أفراد ّْ
دخوال أوليِّا ال ٯتنع من إرادة غَته من َّ
ومن أمثلة ذلك :تفسَته  يف حديث عدي بن حامت  للمغضوب
عليهم باليهود ،والضَّالُت بالنَّصارى(ٔ)َّ ،
كل من لفظي:
فإن ىذا التَّفسَت ال ٯتنع من مشول ٍّ
َ

ْ

ّ

ه
ْ َ ْ ُ
الشريف ١تن عداىم
الضاى ََِّيﵞ إُف جانب ا١تذكورين بإزائو يف اٟتديث َّ
ٔبﵞ وﵟ
ُي الٍغض ِ
ﵟد ِ
كل من ٯتكن انطواؤه ٖتت عموم اللَّفظ .غاية األمر َّ
قصدا
أن ا١تذكورين مقصودون بو ً
من ّْ
َّأوليِّا.
إال أن ا١تدرسة االجتماعية العقلية يف التفسَت قالت بالشمول بناء على األسس
العشرة اليت قامت عليها ىذه ا١تدرسة ،ومنها( :الشمول يف القرآن).
وعلى أية حال فإن إنكار القول بالشمول -واٟتالة ىذه٣ -تانب للصواب ،والشمول
بعدا على مفهوم النص .مث ال حرج عليك بعد ذلك أن توفق بينو وبُت ا١تنقول على
يضفي ً
النحو الذي بينتو.
وال سيما إذا أضيف إُف ذلك ما يدل على أن اٞتواب قد يأيت ٔتا يناسب حال
السائل ،أو بأخطر ما تفشى ٦تا يندرج ٖتت مفهوم الشمول من ا٨ترافات طائفة قد يكون
خطرىا يف وقت أعظم منو يف آخر -وباهلل التوفيق.-

الحال الثَّانية :أن يكون التَّعارض بُت ظاىر ا١تنقول الثَّابت وا١تعقول ْتيث ال ٯتكن
اٞتمع بينهما ْتال:

(ٔ) أخرجو أٛتد [ٔ ،]ٜٖٔٛوالطرباين [ ،]ٕٖٚقال ا٢تيثمي " :)ٕٓٛ/ٙ( رجالو رجال الصحيح غَت
َ ْ
ُي
أيضا :ابن حبان [ .]ٕٚٓٙوقد "حكى يف تفسَت قولو  :ﵟد ِ
عماد بن حبيش وىو ثقة" .وأخرجو ً
َ َْ ْ ََ ه ّ
َْ ْ ُ
الضاى ََِّيﵞ [الفاٖتة٨ ،]ٚ:تو عشرة أقوال .وتفسَتىا باليهود والنصارى ىو الوارد عن النيب
ٔب غيي ًِٓ وال
الٍغض ِ
صلى اهلل عليو وسلم وٚتيع الصحابة والتابعُت وأتباعهم حىت قال ابن أيب حامت :ال أعلم يف ذلك اختبلفًا بُت

ا١تفسرين" .اإلتقان يف علوم القرآن (ٗ ،)ٕٖٗ -ٕٕٗ/وانظر :التفسَت وا١تفسرون ،للدكتور ٤تمد حسُت
الذىيب (ٔ ،) ٔٓٚ/اإلسرائيليات وا١توضوعات٤ ،تمد أبو شهبة (ص ،)ٖٚ:الصحيح ا١تسند من أسباب
النزولُ ،م ْقبل الوادعِي (ص ،)ٜ:مكتبة ابن تيمية ،القاىرة [ٔٗٓٛى ــ].
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ٍ
األول،
فحينئذ نقول :ال ٮتلو ىذا ا١تعقول من أن يكون ظنيِّا أو قطعيِّا ،فإن كان َّ
الصحابة أو
وكان ا١تنقول مع ذلك كتابًا أو سنّةً مرفوعةً ،أو ٢تا حكم ا١ترفوع من مأثور َّ
٣تمعا عليوَّ ..
يردون ا١تعقول الظٍَّت ألجل ا١تنقول.
فإهنم ُّ
مأثور التَّابعُت بشرطو ،أو ً
ٓتاص متميّْ ٍز من األفراد
عاما
َّيب  لفظًا ِّ
ٍّ
ومن أمثلة ذلك أن ّْ
يفسر الن ُّ
البخاري وغَته عن عبد اهلل –
مانعا من إرادة بقيَّة األفراد كالَّذي حدَّث بو
ُّ
ا١تندرجة ٖتتو ً
ه

َ

ْ

ْ

يعٍت :ابن مسعود  -قال :لَما نزلت :ﵟاّل َ
ِيَ َآٌ ُِٔا َول ًْ يَيب ِ ُصٔا إ ِ َيٍ َاج ُٓ ًْ ة ِ ُظي ٍمﵞ ،قلنا
َّ
َ َُ ْ ُ ْ
ْ
َ
رسول اهلل :أَيـُّنَا ال يَظْلِ ُم نفسو؟ قال(( :ليس كما تقولون ،ﵟل ًْ يَيب ِ ُصٔا إِيٍاجًٓ ةِظي ٍمﵞ
يَا َ
ه ه ّ ْ َُ ْ
ُْ ْ
بِ ِشرٍك ،أَوََف تَسمعوا إُف ِ
قول لقمان البنو :ﵟيَا ُب َ ه
الَش َك ىظي ًٌ
َشك ةِاّلِل ِ إِن ِ
ِن ال ت ِ
ْ َ ْ ْ َُ
َغ ِظ ٌ
يًﵞ؟))(ٔ).
السنَّة مقتضى ا١تعقول الَّذي ىو (عموم النَّكرة يف سياق النَّفي)،
أىل ُّ
فهنا طرح ُ
والَّذي يقضي بعموم الظُّلم يف اآلية الكرٯتة ٞتميع ما يقع ٖتت اٝتو ،وأخذوا ٔتقتضى
ٍ
ص ُدقَاتِِو) ،وىو
(ما َ
ا١تنقول الَّذي ىو ٗتصيص الظُّلم يف اآلية الكرٯتة بواحد متميّْ ٍز من َ
الشرك.
ّْ
فإن كان ما يعارض ا١تعقول ا١تظنون من ا١تنقول ليس كتابًا وال سنَّةً مرفوعةً ،وال ما يف
السليم.
٣تمعا عليو ،قدَّموا ا١تعقول ا١تظنون قضاء ٔتا يوجبو ا١تنطق َّ
حكمها ،وال ً
اِف  يف كتابو( :قانون التَّأويل)(ٕ) أنَّو إذا كان بُت ا١تعقول
َّ
وبُت اإلمام الغز ُّ
ٖتزب ا٠تائضون فيو إُف مفرط بتجريد
وا١تنقول
تصادم يف َّأوِل النَّظر ،وظاىر الفكر فقد َّ
ٌ
متوسط طمع يف اٞتمع
النَّظر إُف ا١تنقول ،وإُف مفرط بتجريد النَّظر إُف ا١تعقول ،وإُف ّْ
تابعا ،فلم تشتد
ا١تتوسطون انقسموا إُف من جعل ا١تعقول ً
والتَّلفيق .و ّْ
أصبل ،وا١تنقول ً
تابعا ،فلم تشتد عنايتهم
عنايتهم بالبحث عنو ،وإُف من جعل ا١تنقول ً
أصبل ،وا١تعقول ً
كل و ٍ
أصبل ،ويسعى يف التَّأليف والتَّوفيق بينهما ،فهم
احد ً
بالبحث عنو ،وإُف من جعل َّ
ا١تتوسطة ،وىي ا٠تامسة اٞتامعة بُت
إذن ٜتس فرق .مثَّ َّبُت ذلك َّ
وفصلو واختار الفرقة ّْ
(ٔ) صحيح البخاري [ٓ ،]ٖٕٜٗ ،ٖٖٙمسلم [ٕٗٔ].
(ٕ) انظر :قانون التأويل ،لئلمام الغزاِف (ص.)ٚ:
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مهما ،ا١تنكرة لتعارض العقل
كل واحد منهما ً
البحث عن ا١تعقول وا١تنقول اٞتاعلة َّ
أصبل ّ
كذب العقل فقد َّ
والشَّرع ،وكونو حقِّا ،ومن َّ
كذب الشَّرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشَّرع.
َّ
العقل
َّيب من ا١تتنيب ،و َّ
ولوال صدق دليل العقل ١تا عرفنا الن َّ
الصادق والكاذب .كيف يكذب ُ
بالشرع ،وما ثبت الشَّرع َّإال بالعقل؟
َّ
وىؤالء ىم الفرقة احملقَّة ،وقد هنجوا منهجا قوٯتًاَّ ،إال َّأهنم ارتقوا مرتقى صعبًا ،وطلبوا

سبيبل شاقِّا.)ٔ(..
عظيما ،وسلكوا ً
مطلبًا ً

(ٔ) انظر :ا١تصدر نفسو (ص )ٔٓ:فما بعد.
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خاتمة
ـ
في بيان نماذج من التفسير العلمي لآليات الكونية وآيات الخلق

 - 1انفصال األرض:
يقول علماء الفلكَّ :
السماء ،واختلف العلماء يف طبيعة ىذا
إن األرض انفصلت عن َّ
االنفصال ،فهناك من يقول :إهنا انفصلت عن الشمس ،ويقول آخرون :إهنا انفصلت عن
٧تم آخر ،فاالختبلف ينحصر بينهم يف ٖتديد اٞتزء الذي انفصلت منو .يقول اهلل :

ْ
َ َْْ َ َ ََ َ ًْ ََََْ ُ َ َ َ ْ
ُه
َََْ ََ ه َ َ
ز َف ُروا أ َ هن ه
َ
َ
ج َػي َِا ٌ ََِ ال ٍَاءِ ك
ات واألرض َكجخا رتلا ذفخلِاٍْا و
ٔ
ٍ
الص
ﵟأولً ير اّلِيَ
ِ
َ ْ َ ّ َََ ْ ُ َ
ّي أفَل يُؤٌِِٔنﵞ [األنبياء.]ٖٓ:
ش ٍء ٍ

 - 2الماء والحياة:

السابقة حقيقة علمية أخرى ،وىي َّ
أن سائل ا١تاء أىم
ولقد تضمنت اآلية القرآنية َّ
عنصر لوجود اٟتياة على كوكب األرض ،وال يوجد سائل على وجو األرض يصلح أن يكون
وسطًا صاٟتًا للتفاعبلت اٟتيوية يف جسم األحياء غَت ا١تاء .ولقد اكتشف لدى بعض
الباحثُت َّ
أن من األحياء آّهرية كالبكًتيا من يستطيع أن يعيش بدون ىواء لفًتة زمنية،
ولكنها ال تستطيع االستغناء عن ا١تاء.
 - 3موقع اللبن:

بعد تقدم العلم واكتشاف كيفية تكون اللنب يف األنعام ،ووجد الباحثُت َّ
أن األنزٯتات

ا٢تاضمة ٖتول الطعام إُف فرث يسَت يف األمعاء الدقيقة حيث ٘تتص العروق الدموية -
ا٠تمبلت -ا١تواد الغذائية الذائبة من بُت الفرث ،فيسري الغذاء يف الدم ،حىت يصل إُف
الغدد اللبنية ،وىناك ٘تتص الغدد اللبنية ا١تواد اللبنية اليت سيكون منها اللنب من بُت الدم
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أوال ،ومن بُت دم ثانيًا ،وذلك نص صريح تنطق بو
فيتكون اللنب ،الذي أخرج من بُت فرث ً
َ َ
ْ َْ َ
ُ
ه َ ُ
َّبةً ن ُ ْ
س ًْ ِف ْاألَجْ َ
يس ًْ م هٍِا ِف ُب ُ
ام ىَػِ ْ َ
ِ
َّي ف ْر ٍث َود ٍم ْلًَِا
ب
َِ
ٌ
ّ
ُ
ٔ
ط
ل
ص
ػ
اآلية يف القرآن :ﵟِإَون ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً

ً

ه

َ

خال ِصا َشانِغا ل ِيشارِبَِّيﵞ [النحل.]ٙٙ:

 - 4انخفاض نسبة األوكسجين عند الصعود إلى األعلى:
بعد ٘تكن اإل نسان من الطَتان ،والًتقي يف السماء بوسائل النقل اٟتديثة عرف أنو
شديدا يف
قل األوكسجُت والضغط اٞتوي٦ ،تا يسبب ً
كلما ارتفع إُف األعلى يف اٞتو َّ
ضيقا ً
الصدور وعملية التنفس ،وذلك عُت ما تنطق بو اآلية قبل طَتان اإلنسان بثبلثة عشر قرنًا

ْ َ
َ
ْ َْ
هُ َ ْ َْ َُ َْ َ ْ
َشح َص ْد َرهُ ل ِِْل ْشَل ِم َو ٌَ َْ يُ ِرد أن
من الزمان كما ورد يف القرآن :ﵟذ ٍَ َْ يُ ِردِ اّلِل أن حٓدِيّ ي
يُض هي ُّ ََيْ َػ ْو َص ْد َرهُ َض ّي ًلا َخ َر ًجا َنإٍُا يَ هص هػ ُد ِف ه
الص ٍَاءِﵞ [األنعام.]ٕٔ٘:
ِ
ِ
ِ

 - 5طبيعة الجبال كاألوتاد في علم الجيلوجيا:
الوتد يغرس يف الرمل؛ لتثبيت ا٠تيمة ،والبحارة يلقون ْتبل ا١ترساة إُف األعماق فيعلق
حبل ا١ترساة يف قاع البحر .وىكذا اٞتبال غرست يف األرض واخًتقت بامتداداهتا الطبقة
اللزجة اليت تقع يف أسفل الطبقة الصخرية اليت تكون القارات ،فأصبحت بالنسبة للقارات
كالوتد للخيمة ،فالوتد يثبت ا٠تيمة باٞتزء الذي يغرس يف الصحراء ،وحبل ا١ترساة ٭تفظ
السفينة من أن تتحرك وتسَتىا األمواج.
وىكذا اٞتبال تثبت القارات باٞتزء ا١تغروس منها يف الطبقة اللزجة اليت تقع ٖتت
الطبقة الصخرية اليت تتكون منها القارات.
ولوال أن اهلل  قد خلق اٞتبال على شكل أوتاد ومسامَت تثبت القارات؛ لطافت
القارات ،ومادت األرض من ٖتت أقدامنا .والقرآن يبُت ىذه اٟتقيقة يف قولو :

َْ
َََْ
ََ ِ َ َْ َ
ُ ْ ََ َْ ً َ ُ ُ ً َ َ ه ُ
َ ْ َ َ ََْ ً
َ
ْ
سًْ
اْلتال أوحاداﵞ [النبأ ،]ٚ:ﵟوأىِق ِِف األر ِض رواِس أن ح ٍِيد ةِسً وأجٓارا وشتَل ىػي
ﵟو ِ
َ
َ
ْ
ََُْ َ
اِس أ ْن حٍَ َ
ونﵞ [النحل ،]ٔ٘:ﵟ َو َج َػيْ َِا ِِف األ ْر ِض َر َو ِ َ
يد ة ِ ِٓ ًْﵞ [األنبياء.]ٖٔ :
تٓخد
ِ
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 - 6علم النباتات:

معلوما للناس قدٯتًا َّ
أن الذكورة واألنوثة ال توجد َّإال يف اإلنسان واٟتيوانَّ .أما
لقد كان ً
يف النباتات فلم يعلم الناس حقيقة ىذا األمر َّإال يف الوقت الراىن بعلم النبات مع تقدم
ُ ْ َ َ
ان هاّلِي َخيَ َق ْاألَ ْز َواجَ
علم التشريح للنبات .وقد ذكر القرآن ذلك .يقول اهلل  :ﵟشتد
ُهَ ه ُْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ ْ َ ه َ َ ْ َ ُ َ
ُكٓا مٍِا حنتِج األرض وٌَِ أجف ِص ًِٓ ومٍِا ال حػئٍنﵞ [يس .]ٖٙ:أما قاعدة الزوجيَّة يف
الكون فقد كان الناس ٬تهلوهنا ،بينما قررىا القرآن يف اآلية السابقة ،ويف قولو  :ﵟ َوٌ َِْ
ُّ َ

َ

ْ َ َْ َْ َْ
الذرة اليت
أنثى،
و
ذكر
أي:
]،
ٜٗ
يات:
ر
[الذا
ﵞ
َّي
ك ش ٍء خيلِا زوج
وموجب وسالب ،حىت َّ
ِ
ِ
ُ
وشحنة
ىي وحدة البناء
الكوين ٢تذا العاَف ،فيها بروتون وإلكًتون ،أو شحنة كهربائية موجبة ُ
ّْ
كهربائية سالبة.
قائم على ىذا التقابل وىذا االزدواج ،وقاعدة الزوجيَّة قاعدة
واٟتاصل أن ىذا الكون ٌ
كل شيء مزدوج ،ليس ىناك واحد َّإال اهلل  ا١تتصف بالكمال
َّ
عامة يف ىذا الكونُّ ،
بعضا بالتقابل.
ا١تطلق ،وماعدا اهلل كلو مزدوجّْ ،
يكمل بعضو ً

 - 7حقيقة اتساع الكون:
٦تا تقرر يف علم الفلك أن السماء ال تزال يف اتساع دائم ،سواء يف تكوين مدن
٧تومية جديدة باستمرار ،أو يف تباعد ىذه ا١تدن النجومية بشكل دائم .يقول اهلل :
َ َ َ

َْ

ه َ

َ

ﵟ َو ه
الص ٍَ َ
اء ةَنيِْاْا ةِأي ٍد ِإَوُا ل ٍُٔش ُِػٔنﵞ [الذاريات.]ٗٚ:

 - 8أصل الوقود من الشجر األخضر:
اكتشف العلماء الكيميائيون َّ
ٚتيعا أصلها تلك النقطة ا٠تضراء،
أن مصادر الوقود ً
وٖتولو
ا١توجودة يف النبات .فالنقط ا٠تضراء تلك ٗتزن من وقود الشمس يف أجزاء النباتّْ ،
إُف مواد نباتية ،يسهل أكلها أو حرقها ،وإخراج الوقود الكامن يف تلك األجزاء .كما
اكتشف العلماء يف طبقات األرض أن أصل البًتول وٚتيع مشتقاتو( :بنزين ،كَتوسُت)،
وغَت٫تاٚ..تيعها مواد متحولة من نبات مطمور بالًتاب والصخور ،أو حيوانات تغذت على
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نباتات ،وبعد أن ماتت طمرت يف األرض يف باطن األرض ٖتللت أجسامها وٖتولت إُف
ه
نفط خام ،مث جري تكريره واستخرج منو األنواع ا١تختلفة للوقود .قال اهلل  :ﵟاّلِي

َ ََ َ ُ ْ َ ه َ َْ ْ َ َ ً َ َ َُْ ْ ُْ ُ ُ َ
َض ُارا فإ ِذا أجخً ٌِِّ حٔك ِدونﵞ [يس.]ٛٓ:
جػو ىسً ٌَِ الشج ِر األخ ِ

 - 9الذباب يعجزنا:

لقد اكتشف الباحثون يف علم اٟتشرات َّ
أن الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنية
جدِّا باللعاب .ؤتجرد أن يأخذ الذباب شيئًا من الطعام سرعان ما يفرز عليو كمية كبَتة من
اللعاب ٖتولو من فوره إُف مادة أخرى .فإذا أخذ الذباب شيئًا من الطعام ،وأردنا إن نسًتد
منو ذلك الشيء الذي سلبنا فإنا ال نقدر؛ وذلك ألنو يسكب عليو لعابًا ٔتجرد أن يأخذه
و٭تولو إُف مادة أخرى ،فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وْتثنا عن ا١تادة اليت أخذىا منا فلن ٧تد
ما أخذ؛ ألنو قد حول ما أخذه إُف شيء آخر .يقول اهلل  :ﵟيَا َأح َٓا اْله ُ
اس ُُضبَ
ِ

َ
ْ ُ
ه
َ َ ٌ َ ْ َ ُ َُ ه ه َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اّلِل ىَ َْ َُيْيُ ُلٔا ُذةَاةًا َولَٔ ْ
اج َخ ٍَ ُػٔا َُل ِإَون ي َ ْصيتْ ُٓ ًُ
ون ِ
ٌثو فاشخ ٍِػٔا َل إِن اّلِيَ حدغٔن ٌَِ د ِ
ِ
اب َشيْئًا َال ي َ ْصتَِْل ُذوهُ ٌِِْ ُّ َض ُػ َف ه
اىطاى ُِب َوال ْ ٍَ ْطيُ ُ
اّلةَ ُ
ٔبﵞ [اٟتج.]ٖٚ:
ِ

 - 11الرياح اللواقح:

ََْ َ َْ ّ َ َ ََ َ َََْ َْ َ ه َ َ ً ََ َ ُ
َْ
اء فأ ْشليْ َِان ٍُٔهُ َو ٌَا أجخُ ًْ
الرياح لٔاك ِح فأُزْلا ٌَِ الصٍاءِ ٌ
يقول اهلل  :ﵟوأرشيِا ِ
َُ َ
ِبازِج ََِّيﵞ [اٟتجر .]ٕٕ:يف ىذه اآلية إشارة إُف أن الرياح تلقح السحب فتمتلئ ماء،
َل ِ

وذلك ْتملها ٓتار ا١تاء ا١تتصاعد من البحر ،وىناك تلقح الرياح ذرات ا١تاء يف سحابة سالبة
الشحنة الكهربائية مع ذرات ماء يف سحابة موجبة الشحنة ،وينتج عن ذلك تلقيح ذرة
كاملة للماء تقع على األرض؛ لثقلها.
ومن تصادم السحب السريعة يف عملية التلقيح ،واالختبلف يف شحنتها ا١توجبة أو
السالبة ٖتدث الشرارة الكهربائيَّة ،وتسمى( :الربق) ،ويصدر ىذا التصادم صوتًا يسمى:
(الرعد) .كما َّ
أن اآلية تشَت إُف استخدام الرياح يف تلقيح النبات ،وىذا معروف عند علماء
النبات.
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ََْ َ َْ ّ َ َ َ
َ
َ
الرياح لٔاك ِحﵞٔ ،تعٌت أهنا الرياح تلقح السحب
واٟتاصل أن قولو  :ﵟوأرشيِا ِ

يقرر ذلك .وليس ا١تراد منها أهنا تُـلَقّْح الشجر
فتمتلئ ماء ،أي :حوامل با١تاء ،والسياق ّْ
والنبات ،وإن كانت ىذه حقيقة فإن اآلية تشَت إليها إشارة.
َّ
الرياح بُ ْشًرا بُت يدي رٛتتو (-بُت يدي ا١تطر) :-الرياح لواقح،
يس ُ
وق ّْ
وإن اهلل ُ 

كالناقة اليت ٖتمل يف بطنها َٛتْلَها ،أو ا١ترأة اليت ٖتمل ،لواقح ،أي :حوامل با١تاء ،كما قال
َ
َ ه َ ََه ْ َ َ ً َ ً
ُ َْ ُ ََ
َل ٌَيّج فَأُ ْ َز ْْلَا ةّ ِ ال ْ ٍَ َ
اء
ْلِ
اه
ِ
ل
ش
ﵟ
با١تاء،
أي:
،
ﵞ
اال
 :ﵟخَّت إ ِذا أكيج شداةا ث ِل
ٍ
ِ ٍ
ِ
ْ ُّ
ََ ْ
ه
ْ
َ
َ
َ
َ
اتﵞ [األعراف .]٘ٚ:فالرياح ٖتمل ا١تاء ،وكأهنا ُملقَّحة با١تاء ،ىذا ىو
ك اثلٍر ِ
فأخرجِا ةِِّ ٌَِ ِ
ا١تراد باللقاح ىنا.
 - 11الحواجز بين البحار:

َ
د َريَْ َْ َذا َغ ْذ ٌب فُ َر ٌ
يقول اهلل  :ﵟ َو ُْ َٔ هاّلِي َم َر َج ْاْلَ ْ
ات َو َْ َذا مِيْ ٌح أ ُ َج ٌ
اج َو َج َػو
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ةَيْ َِ ُٓ ٍَا ة َ ْر َز ًخا َوخ ْ
ِج ًرا ََمْ ُ
ج ً
ٔراﵞ [الفرقان ،]ٖ٘:ويقول اهلل  :ﵟأم ٌَ َْ َج َػو األ ْرض
َ َ ً َ َ َ َ َ ََ َ َْ ً َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ
كرارا وجػو خَِللٓا أجٓارا وجػو لٓا رو ِ
َّي اْلَ ْد َريْ َِ َخا ِج ًزاﵞ [النمل ،]ٙٔ:ويقول
اِس وجػو ب
اهلل  :ﵟ َم َر َج ْاْلَ ْ
د َريَْ يَيْ َخلِ َيان  19ةَيْ َِ ُٓ ٍَا ة َ ْر َز ٌخ َال َحتْغِ َ
[الرٛتن.]ٕٓ-ٜٔ:
ﵞ
20
ان
ي
ِ
ِ
َّ
ِ

توصل العلماء إُف اكتشاف اٟتواجز ا١تائية وىي على نوعُت :النوع األول :اٟتاجز بُت
ْترين ماٟتُت .يسمح باختبلط بطيءْ ،تيث تفقد كمية ا١تياه ا١تنطلقة من ْتر آلخر

خصائصها وتكتسب خصائص البحر الذي دخلت فيو .والثاين :اٟتاجز بُت هنر عذب
وبُت ْتر ماٌف .حيث تلتقي البحار واألهنار وتتمازج مع وجود حاجز ٯتنع االختبلط الكامل
بينهما ،وىذا ما كشف عنو علماء البحار يف القرن العشرين عن منطقة ا١تصب بُت النهر
والبحر واٟتواجز البحرية بُت ْترين ٥تتلفُت.
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 - 12نهاية النجوم والكواكب والبحار:
جاء يف هناية النجوم وهناية الكواكب وصفان ٥تتلفان ،ولو رجعنا إُف كتب التفسَت
واللغة العربية ال ٧تد تفر ًيقا بُت النجوم والكواكب ،ففي بعض األحيان يطلقون النجوم على
الكواكب ،والعكس؛ ألهنما يضيئان.
ولكن العلم كشف غَت ذلك ،والقرآن الكرًن ميَّز بُت النجم والكواكب.
فقال العلماء :إن الكواكب أجسام صلبة كاألرض والقمر ،وأما النجوم فهي نَتان
ملتهبة ،وهناية النَتان ا١تلتهبة أن تطمس ،وهناية األجسام الصلبة أن تتناثر.
٥تتلفا عن الوصف لنهاية النجوم،
وقد جاء الوصف يف القرآن الكرًن لنهاية الكواكب ً
َ
َ ْ َ
حيث قال اهلل  يف الكواكب :ﵟِإَوذا اىه َٔان ُِب اُْتَ َر ْتﵞ [االنفطار .]ٕ:وجاء يف وصف
ج ُ
النجوم :ﵟفَإ َذا اْل ُ
ٔم ُط ٍِ َص ْجﵞ [ا١ترسبلت.]ٛ:
ِ
ْ
َ ُ ُ ّ َ ْ
نارا
فصارت
أوقدت
أي:
]،
ٙ
[التكوير:
ﵞ
ت
جر
وجاء يف وصف البحار :ﵟاْلِدار ش ِ
ً
َ ْ
ُ
تضطرم ،ويف آية أخرى :ﵟِإَوذا اْل ِ َد ُار ف ِّج َر ْتﵞ [االنفطار .]ٖ:وقاع البحر عبارة عن شقوق
وخطوط كثَتة وىائلة متصلة بباطن األرض ،فعندما تقذف األرض ما بداخلها فإنو سيخرج
من ىذه الشقوق ،وتتفجر ىذه الشقوق.
 - 13مسائل أخرى:
طوال فيما يدل على
كبلما م ً
وقد ذكروا يف مباحث التفسَت العلمي للقرآن الكرًن ً
كرويَّة األرض ،وكذلك يف علم األجنة وأطوار خلق اٞتنُت كما نص عليها القرآن الكرًن،

ونظرية اٟتالة الدخانية يف بداية نشأة الكون ،وذلك من خبلل قراءة معاصرة إُف غَت ذلك
مفصبل يف مظانّْو من مباحث التفسَت العلمي(ٔ).
٦تا جاء
ً

(ٔ) النماذج اآلنفة من (موسوعة العبلمة الزنداين) من (ص )٘ٔ٘:إُف (ص ،)ٖٚٔ:واإلعجاز العلمي يف القرآن،
٤تمد سامي ٤تمد علي (ص ،)ٜ٘-ٖٙ:وا١تنتخب يف تفسَت القرآن (ص ،)ٖٚ٘ -ٖٖٚ:واألدلة ا١تادية على
وجود اهلل عز وجل ،للشيخ ٤تمد متوِف الشعراوي (ص ،)ٕٕٔ-ٜ٘:بتصرف واختصار.
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ئ ل
م
ن
ب
نثا ج ا حث الثاي
بعدا ١تفهوم النَّص.
وبناء على ما تقدم فبل ٮتفى أن التفسَت العلمي يضفي ً
ويتبُت ٦تَّا سبق َّ
ٮتص
أن التفسَت العلمي إذا كان
َّ
خاضعا لضوابط التفسَت فيما ُّ
ً
َّ ِ
ا١تفسر والنَّص ٦تا تقدم بيانو فإنو ُّ
يدل على صدق مبلّْغ ا٠تطاب،
الظاىَرَة العلميَّةَ الكونيَّة و ّْ َ
وإثبات َّ
ووحي من عند اهلل  .ففي اإلعجاز على اختبلف
حق
أن ما جاء بو ّّ
ٌ
وصدق ٌ
يدل على إحكام ِ
ِ
ألوانو ما ُّ
اإلتيان
اٞتن عن
َعجَز
اإلنس و َّ
آيات القرآن الكرًن ُ
حيث أ َ
َ
ٔتثلو..وٖتدَّاىم مع قيام الدَّافع ،وانتفاء ا١تانع ،كما أنَّو يـُ َعّْزُز ثقةَ ا١تخاطَب –بفتح الطاء
ا١تهملة -با٠تطاب من خبلل ِ
ودحض ُشبَ ِو ّْ
ِ
ا١تكذبُت ،مع بيان َّ
أن تكذيب ما
إقامة اٟتُ َّجة،
ٍ
ات أخرى..وأن الباحث عن اٟتقيقة
جاء بو ُّ
يقوم على ُح َّجة ،وإ٪تا لو اعتبار ٌ
سل ال ُ
الر ُ
ٔتوضوعية وٖترر ال بد أن يبصر اٟتق.

-انتهى –
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المراجعىى ى

ٔ .ابن اٟتاجبٚ ،تال الدينٕٔٗٚ[ ،ىـ]٥ ،تتصر ابن اٟتاجب ،طٔ ،دار ابن حزم ،بَتوت.
ٕ .ابن العريب٤ ،تمد بن عبد اهللٔٗٓٚ[ ،ىـ] ،العواصم من القواصم ،طٔ ،دار اٞتيل ،بَتوت.
ٖ .ابن عاشور٤ ،تمد الطاىرٜٜٔٚ[ ،م] ،التحرير والتنوير ،دار سحنون ،تونس.
ٗ .ابن فارس ،أٛتد بن فارس [ٖٜٜٔىـ] ،مقاييس اللغة ،دار الفكر ،بَتوت.
٘ .ابن منظور٤ ،تمد بن مكرمٔٗٔٗ[ ،ىـ] ،طٖ ،لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت.
 .ٙاألخفش ،أبو اٟتسن آّاشعئٗٔٔ[ ،ىـ] ،معاىن القرآن ،طٔ ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة.
 .ٚاألزىري٤ ،تمد بن أٛتد ا٢ترويٕٓٓٔ[ ،م] ،طٔ ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت.
 .ٛاإلسنوي عبد الرحيم بن اٟتسنٕٔٗٓ[ ،ىـ] ،هناية السول ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
 .ٜاأللوسي ،شهاب الدين ٤تمود بن عبد اهللٔٗٔ٘[ ،ىـ] ،روح ا١تعاين ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
ٓٔ .اإل٬تي ،عضد الدينٔٗٔٚ[ ،ىـ] ،ا١تواقف ،طٔ ،دار اٞتيل ،بَتوت.
ٔٔ .التفتازاين ،سعد الدينٔٗٓٛ[ ،ىـ] ،شرح العقائد النسفية ،طٔ ،مكتبة الكليات األزىرية ،القاىرة.
ٕٔ .اٞترجاين ،علي بن ٤تمدٖٔٗٓ[ ،ىـ] ،التعريفات ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
ٖٔ .اٞتوىري ،إٝتاعيل بن ٛتادٔٗٓٚ[ ،ىـ] ،الصحاح ،طٗ ،دار العلم للمبليُت ،بَتوت.
مصر.

ا١تفسرين ،طٔ ،دار الوفاء للطّْباعة،
ٗٔ .خليفة ،إبراىيم عبد َّ
الرٛتن[ ،من غَت تاريخ] ،دراسات يف مناىج ّْ
٘ٔ .دراز٤ ،تمد عبد اهللٕٔٗٙ[ ،ىـ] ،النَّبأ العظيم ،طٔ ،دار القلم ،الكويت.
ا١تفسرون ،مكتبة وىبة ،القاىرة
 .ٔٙالذىيب٤ ،تمد حسُتٕٓٓٓ[ ،م] ،التَّفسَت و ّْ
 .ٔٚالرافعي ،مصطفى صادقٕٔٗ٘[ ،ىـ] ،إعجاز القرآن والببلغة النبوية ،ط ،ٛدار الكتاب العريب،

بَتوت.
 .ٔٛالزجاج ،إبراىيم بن السرئٗٓٛ[ ،ىـ] ،معاين القرآن وإعرابو ،طٔ ،عاَف الكتب ،بَتوت.
الزْرقاين [من غَت تاريخ] ،مناىل العرفان ،طٖ ،عيسى البايب اٟتليب ،القاىرة.
ُّ .ٜٔ
ٕٓ .الزركشي ،بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل [ٖٜٔٔىـ] ،الربىان يف علوم القرآن.
ٕٔ .الزركشي ،بدر الدين ٤تمد بن عبد اهللٔٗٔٗ[ ،ىـ] ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طٔ ،دار الكتيب.
ٕٕ .السبكي ،تقي الدين السبكي وولده تاج الدينٔٗٓٗ[ ،ىـ] ،اإلّٔاج يف شرح ا١تنهاج ،طٔ دار الكتب
العلمية ،بَتوت.
ٖٕ .سيد قطب ،إبراىيم حسُت الشاريبٔٗٓٙ[ ،ىـ] ،يف ظبلل القرآن ،ط ،ٔٚدار الشروق ،القاىرة.
ٕٗ .السيوطي ،جبلل الدين السيوطئٖٜٗ[ ،ىـ] ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،
القاىرة.
ٕ٘ .السيوطي ،جبلل الدين السيوطئٕٗٔ[،ىـ] ،اٟتاوي للفتاوي ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
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 .ٕٙالسيوطي ،جبلل الدينٔٗٓٔ[ ،ىـ] ،اإلكليل يف استنباط التنزيل ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
 .ٕٚشلتوت٤ ،تمودٕٔٗٗ[ ،ىـ] ،تفسَت الشَّيخ ٤تمود شلتوت ،طٕٔ ،دار الشُّروق ،القاىرة.
 .ٕٛشلتوت٤ ،تمود ،اإلسبلم عقيدة وشريعة ،ط ،ٔٛمطبوعات الثَّقافة اإلسبلميَّة باألزىر ،القاىرة.

الصابوين٤ ،تمد علئٖٕٗ[ ،ىـ] ،التّْبيان يف علوم القرآن ،طٔ ،مكتبة البشرى ،كراتشي ،باكستان.
َّ .ٕٜ
ٖٓ .الصبان٤ ،تمد بن علئٗٔٚ[ ،ىـ] ،حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك ،طٔ ،دار
الكتب العلمية ،بَتوت.
ٖٔ .الصنعاينٛ ،تد بن إٝتاعيلٜٔٛٙ[ ،م] ،إجابة السائل ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.
ٕٖ .الطربي٤ ،تمد بن جرير [ٕٓٗٔىـ] ،جامع البيان ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.
ٖٖ .العسكري ،أبو ىبلل [ٕٔٗٔىـ] ،الفروق اللغوية ،طٔ  ،مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة ٞتماعة
ا١تدرسُت بقم.
ٖٗ .العقاد ،عباسٕٓٓٚ[ ،م] ،التفكَت فريضة إسبلمية ،دار هنضة مصر ،الفجالة ،القاىرة.
ٖ٘ .الغزاِف ٤ ،تمد بن ٤تمد الطوسي ،قانون التَّأويل ،طٔالكليَّات األزىريَّة ،خلف اٞتامع األزىر.
 .ٖٙالغزاِف٤ ،تمد بن ٤تمد الطوسئٕٗٗ[ ،ىـ] ،االقتصاد يف االعتقاد ،طٔ ،دار الكتب العلمية،
بَتوت.
 .ٖٚالغزاِف٤ ،تمد بن ٤تمد الطوسئٜٛ٘[ ،م] ،جواىر القرآن ،طٕ ،دار إحياء العلوم ،بَتوت
 .ٖٛالغزاِف٤ ،تمد بن ٤تمد الطوسيٕٓٓٗ[ ،م] ،إحياء علوم الدين ،دار ا١تعرفة ،بَتوت.
 .ٖٜالغزاِف٤ ،تمدٜٔٗٔ[ ،م] ،كيف نتعامل مع القرآن ،طٔ ،ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ،الواليات
ا١تتحدة.
ٓٗ .الفراء ،٭تِت بن زياد[ ،من غَت تاريخ] معاين القرآن ،طٔ ،دار ا١تصرية للتأليف والًتٚتة ،مصر.
ٔٗ .القرضاوي ،يوسف ،بَتوت [ٕٔٗٔىـ] ،كيف نتعامل مع القرآن ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.
ٕٗ .القرضاوي ،يوسفٕٔٗٔ[ ،ىـ] ،الثَّقافة العربيَّة اإلسبلمية ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.

ٖٗ .القطان ،مناع بن خليلٕٔٗٔ[ ،ىـ] ،مباحث يف علوم القرآن ،طٖ ،مكتبة ا١تعارف ،الرياض.
الرٛتن حسن حبنكة ا١تيداين ،طٖ ،دار
ٗٗ .قواعد التَّدبُّر األمثل لكتاب اهلل ٕٔٗ٘[ ىـ] ،عبد َّ
القلم ،دمشق.
٘ٗ .الكفوي ،أيوب بن موسىٜٔٗٔ[،ىـ] ،الكليات ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.
٤ .ٗٙتمود مصطفى جعفر ،عبد الغفورٖٖٔٗ[ ،ىـ] ،التفسَت وا١تفسرون يف ثوبو اٞتديد ،طٔ ،دارالسبلم،
القاىرة.
 .ٗٚا١تطرزي ،أبو حامدٖٔٗٙ[ ،ىـ] ،عنوان األصول ،ا١تطرزي ،طٔ ،دار الضياء ،الكويت.
 .ٗٛ٭تِت إٝتاعيل ،ىوامش على مقدّْمة صحيح مسلم ،طٔ ،دار الوفاء ،ا١تنصورة ،مصر.
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