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  امللخص  
دور االكتشافات العلميـة    : يناقش الباحث يف ثنايا البحث مسألة مهمة، وهي       

يف تفسري القرآن الكرمي، وبيان األثر الذي ميكن أن حتدثه هـذه االكتـشافات يف               
  .التفسري، وكيف ميكن االستفادة من االكتشافات العلمية يف التفسري

لباحث مع أقوال املفسرين يف عدد من اآليات اليت حتـدثت عـن             وقد وقف ا  
بني االكتـشافات العلميـة     اإلعجاز العلمي، ومتت املقارنة بني أقوال املفسرين و       

 وتوصل الباحث من خالل هذا البحث إىل أن لالكتشافات العلميـة دوراً           احلديثة،  
  : يف تفسري القرآن، على النحو اآليتهاماً

 يف ترجيح أحد األقوال اليت ذكرهـا        علمية قد تكون سبباً    االكتشافات ال  -١
  .املفسرون ومل يرجحوه، وإمنا رجحوا غريه

 ذهب إليه املفسرون مـن قبلـه،         االكتشافات العلمية قد توضح لنا قوالً      -٢
  .وجتليه
 مل يذكره املفسرون مـن قبـل،         جديداً  االكتشافات العلمية تضيف قوالً    -٣

  . مرجوحاًما ذكره املفسرون يعترب قوالًويكون هو القول الراجح، و
 ال يتعـارض مـع األقـوال         جديداً  قد تضيف االكتشافات العلمية قوالً     -٤

  .األخرى اليت ذكرها املفسرون، وميكن اعتبارها كلها صحيحة
 آخر ميكن محل اآلية عليه، ولكنـه يكـون           قد تضيف االكتشافات قوالً    -٥
  . أو مرجوحاًبعيداً
كتشافات العلمية  ن نتائج هذا البحث بيان أنه من خالل اال         فإن م   وأخرياً -٦

 غـري   األقوال اليت ذهب إليها املفسرون السابقون واعتباره قوالً       ميكن رد قول من     
  .صحيح

  .واهللا املوفق، وقد ختم الباحث البحث بعدد من التوصيات
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  املقدمة
ه ـهللا وعلى آلاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول ا

  : وصحبه أمجعني، وبعد
ه ـ، حتدى اهللا عز وجل ب�فإن القرآن الكرمي املعجزة اخلالدة حملمد 

���T��S��R}�: اإلنس واجلن، فقال سبحانه �Q��P��O��N��M�� �L

�^��]��\�����[��Z��Y��X��W���V��Uz  ]٨٨:اإلسراء[.  
ل قا زل القرآن بلسان عريب مبني،ومن حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن أن

������p��o��n��m��l��k}�:  سبحانه �j�� � � �i��h��g��f��e��d��c

�u�����t��s��r��qz  ]١٩٥- ١٩٢ : الشعراء[. 

وقد امتازت اللغة العربية بكوا لغة واسعة، تتسع اللفظة الواحدة ملعان 
متعددة، وهكذا ورد يف القرآن الكرمي ألفاظ مشتركة ملعان متعددة، وما ذلك 

ز القرآن الكرمي، حيث خاطب الناس بلفظ واحد على إال نوع من إعجا
  . وثقافتهاختالف مستويام يف املعرفة، بلغة يفهمها كل منهم حسب ظروفه

وإن من إعجاز القرآن أن خاطب العرب بلغة معجزة يف زمنهم، ومعجزة 
  متجدداً إىل يومنا هذا، وسيبقى معجزاًيف زمن غريهم، فال يزال القرآن معجزاً

  . يرث اهللا األرض وما عليهاإىل أن
وقد يتفاوت الفهم من شخص إىل آخر، ومن جيل إىل آخر؛ وتتعدد 

 والتابعون هلم �بل لقد فهم أصحاب النيب األقوال يف معىن اآلية الواحدة، 
 اختلف املفسرون أيضاً من كتاب اهللا تعاىل مبفاهيم متعددة، وبإحسان ألفاظاً

  .لكرميآيات القرآن اتفسري كثري من يف 
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يكون هذا االختالف اختالف تنوع، أو اختالف تضاد، كما ذكر وقد 
  .)١(ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

 رمحهم اهللا -مع ذلك االختالف فإن كل ما ذهب إليه املفسرون و
 مبين على أصول وقواعد اللغة العربية، وكل األقوال املذكورة ال خترج -تعاىل

  . دلت عليه اللغة العربيةعن املعىن الذي
ال ينبغي االقتصار يف  -لسعة اللغة العربية وخصائصها  ونظراً - إال أنه

تفسري القرآن الكرمي على جمرد اللغة دون النظر إىل العوامل األخرى، كالسياق 
يقول شيخ وبدون النظر إىل هذه العوامل يقع املفسر يف اخلطأ، وغريه، 

: والثاين «: ذكر منشأ اخلطأ يف التفسريعند  -اهللا رمحه  -اإلسالم ابن تيمية 
قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني بلغة 

  .)٢(» زل عليه، واملخاطب بهـالعرب، من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن، واملن
ل أو ، إما العتماد قو ومتحيصاًولذلك فإننا نقف مع أقوال املفسرين نقداً

  ..أكثر، أو ترجيح قول وتضعيف آخر، أو إلبطال قول من األقوال
: النصوص الشرعية، ومنها: وهذا الترجيح يستند إىل أشياء كثرية، منها

سياق اآليات، وغري ذلك من األسباب اليت حتدث عنها : اللغة العربية، ومنها
  .العلماء يف قواعد الترجيح

 قد حتدثوا عن اإلعجاز العلمي ليدللوا وإذا كان العلماء يف العصر احلديث
 آخر بأن القرآن كالم اهللا كون دليالًـاز القرآن وعظمته، وليـبه على إعج

                                                 
  .٢٩مقدمة يف أصول التفسري ص) ١(

  .٢٩٦مقدمة يف أصول التفسري ) ٢(
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فسر كتاب اهللا تعاىل وجل، ما كان لبشر أن يأيت مبثله، إال أنين مل أجد من  عز
، ولرمبا حتدثوا عن اإلعجاز دون اإلشارة إىل )١(يف ضوء االكتشافات العلمية

 بعض األقوال أو تضعيفها أو غري ذلك، ورمبا أشار إليها بعض املفسرين إبطال
املعاصرين، لكنهم مل يربزوها ومل يقارنوها مبا قاله املفسرون القدامى، فلم 

 وبقي ،تأخذ هذه األقوال مكاا يف كتب التفسري كما ينبغي أن يكون
ا متخصص املفسرون يف جانب وعلماء اإلعجاز العلمي يف جانب آخر، فهذ

 فإن -  ومع األسف-بل يف التفسري، وهذا متخصص يف اإلعجاز العلمي، 
بعض املتخصصني يف الدراسات القرآنية ال يزالون ينتقدون علماء اإلعجاز 
العلمي إىل اليوم يف كثري من القضايا، مما أوجد فجوة بني الطرفني، وجعل 

 ما قاله املفسرون اختيار القول الصحيح بنيالقارئ يف حرية واضطراب يف 
  .وما قاله املتخصصون يف اإلعجاز العلمي

  ؟..لعلمية يف تفسري القرآن الكرميما أثر االكتشافات ا: وهنا نتساءل
 وأوضحوقد حاولت من خالل هذا البحث أن أجيب عن هذا التساؤل، 

ميكن أن تكون وكيف .. ة يف تفسري القرآن الكرمييدور االكتشافات العلم
ترجيح قول على آخر، وهل ميكن اإلتيان بقول جديد مل يقل به  يف مستنداً

املفسرون األوائل عند اكتشاف حقيقة علمية، بل إن هناك ما هو أهم من 
ماذا إذا وجدنا يف أقوال املفسرين ما يتعارض مع حقيقة علمية، : ذلك، وهو 

  ..فهل جيوز لنا أن نرد ذلك القول ونقول ببطالنه 
                                                 

من املعلوم أن من املؤلفني من كتب يف التفسري العلمي للقرآن الكرمي، كمـا صـنع طنطـاوي                  ) ١(
إال أن هؤالء املفسرين مل يركزوا على معىن اآلية، بل توسعوا يف اجلانب             " اجلواهر: "جوهري يف كتابه  
 .نصت عليه اآلية أو غريها، ولذلك مل حتقق اهلدف املطلوب لزيادة فهم اآليةالعلمي سواء فيما 
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 بني أقوال املفسرين وبني تبحث بعض النماذج، وقارنيف هذا المجعت وقد 
تحديد األثر الذي أدى إليه االكتشاف بقمت ما اكتشفه العلم احلديث، مث 

العلمي من ترجيح قول أو تضعيفه، أو اإلتيان بقول جديد، أو رد بعض 
  .األقوال اليت وردت يف التفسري

 ورد فيها اكتشافات ومل أقم باستقصاء مجيع األقوال أو مجيع اآليات اليت
علمية، وإمنا مجعت بعض النماذج اليت توضح الصورة، كما أنين مل أفصل يف 
عرض احلقائق العلمية، إذ اهلدف هنا ليس بيان اإلعجاز العلمي أو التحليل 
العلمي الكتشاف ما، وإمنا اهلدف بيان موقفنا من هذا االكتشاف وعالقته 

  .بأقوال املفسرين السابقني
تتمثل يف د من القول بأنين قد واجهت صعوبة يف كتابة هذا البحث، وال ب

  :أمور
، وال ميكن كثرة املوضوعات العلمية اليت هلا عالقة بتفسري القرآن: األول

، مما جعلين أكتفي بذكر بعض النماذج حصرها أو ذكرها يف مثل هذا البحث
  .دون اإلتيان ا مجيعا

، وملا اتسع مثل هذا طال املقام كثرياًولو أنين ناقشت مجيع املوضوعات ل
البحث لذلك، لذا اكتفيت ببعض اإلشارات، وتركت ما بقي للباحثني يف تفسري 
القرآن الكرمي، فاهلدف إمنا هو بيان أثر االكتشافات العلمية احلديثة يف تفسري 

  .القرآن
حتديد األثر الذي يؤدي إليه ذلك االكتشاف،  التردد أحيانا يف :الثاين

  أوالسبب يف ذلك أننا عندما نقول بأن االكتشاف العلمي يرجح لنا قوالًو
 يضعفه فإنه ال بد لنا من ترجيح وتدقيق، ألن املسألة حينئذ تدخلنا يف كتابة
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، وكثري من املسائل التفسريية اختلف فيها العلماء، ومن  وترجيحاتهالتفسري
  . العلماءالصعوبة اجلزم بصحة قول أو بطالنه دومنا خالف بني

ولذلك فإن ما أوردته من مناذج إمنا هي لتوضيح الفكرة، وليس اهلدف 
من هذا البحث الوصول إىل الترجيح يف تفسري آية بعينها، وإمنا ذكرا 
كمثال قد يوافقين فيه البعض وخيالفين فيه آخرون، ولكن ميكن تطبيق النتيجة 

  .على مثال آخر
، )التفسري املأثور والتفسري بالرأي(بنوعيها  كثرة التفاسري املختلفة  :ثالثلا

على تفاسري، البحث على االعتماد بدرجة كبرية ولذلك فقد ركزت يف هذا 
لإلمام الطربي، لكونه من أفضل من ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( أمهها

  .مجع الروايات يف التفسري املأثور
ه أيضا ملعظم األقوال البن اجلوزي؛ الستقصائ) زاد املسري(مث كتاب 

  .خمتصرة
للفخر الرازي، لكونه من أوسع الكتب ) التفسري الكبري(كتاب :  وأخرياً

  .اليت تكلمت عن العلوم الكونية
مل أقتصر عليها وحدها، بل أضفت إليها ما تدعو إليه احلاجة، وما يسمح و

  .به الوقت خلدمة البحث
اكتشفها العلم  أن بعدوقد أذكر بعض األقوال اليت أحسبها جديدة 

فيقول قائل إن ، هورمبا قال ا بعض املفسرين ممن مل أقف على تفسرياحلديث، 
ألنين يف احلقيقة مل أستقِص مجيع وهذا ممكن؛ املفسر الفالين قد سبق إىل ذلك؛ 
  .، وألن املراد هو ذكر املثال من حيث اجلملةاألقوال يف ذلك، وهو أمر صعب
  املعاصرة اليتالتفسريوف على بعض مراجع كما أنين مل أحاول الوق
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استفادت من العلم احلديث؛ ألن هؤالء إمنا طبقوا جزءا مما أدعو إليه يف هذا 
  .البحث

وقد قمت بتصنيف االكتشافات العلمية حبسب أثرها يف تفسري القرآن 
  .الكرمي، موضحا ذلك ببعض األمثلة الدالة عليها

أمثلة على االكتشافات العلمية فإمنا وأود أن أشري إىل أن ما ذكرته من 
 من  أن كثرياًهي جمرد أمثلة لبيان األثر الذي أسعى إىل بيانه وتوضيحه، علماً

 يف - وقبل اجلزم ا -هذه املسائل قابلة للنقاش من ناحية علمية، ولذا فإنه 
، وكوا حقيقة متحيصها والتأكد من صحتها علمياًجمال التفسري، فال بد من 

  .ةعلمي
أسأل اهللا سبحانه أن يوفقنا للصواب يف القول والعمل، وأن ينفعنا مبا 
علمنا، وأن جيعلنا من املهتدين دي القرآن املستنريين بنوره، وأن  جيعله لنا 

  . يوم القيامة، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيشفيعاً
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  دــمتهي
  :بني يدي البحث
سري القرآن الكرمي، البد من ثر االكتشافات العلمية يف تفقبل احلديث عن أ

  :على مسائل هامة بني يدي هذا البحثتنبيه ال
، وهو حجة على � أن القرآن الكرمي معجزة حملمد :األوىلاملسألة 

 وإىل أن يرث اهللا ، ويف كل زمن،�املتقدمني واملتأخرين، فهو معجز يف زمنه 
 :ين أو مكاين، قال سبحانه وتعاىلا حد زم فليس إلعجازهاألرض ومن عليها،

�{���b���a���`��_��z  ]٨٨ :ص[.   
ومن مث فال ينبغي لقائل أن يقول إن ما يتحدث عنه العلماء يف العصر 
احلديث من إعجاز متجدد للقرآن الكرمي أمر مبتدع أو حمدث؛ وأنه ينبغي 

عجاز، وال دليل االقتصار على ما جاء به السلف، فالصحيح أنه ال حد هلذا اإل
  .على حصره يف زمن أو وقت أو نوع حمدد من اإلعجاز

سبحانه  - من املعلوم أن القرآن كالم اهللا عز وجل، وهو :املسألة الثانية
منشئ الكون وخالقه، وكل ما أخرب به سبحانه وتعاىل فهو حقيقة ال  -وتعاىل 

 ميكن حبال من شك فيها، ومن مث فإن أي حقيقة علمية يكتشفها العلماء ال
األحوال أن تتعارض مع ما جاء يف القرآن الكرمي، فإن بدا لنا ما يوهم ذلك فهو 
ألحد أمرين، إما لقصور يف فهمنا للقرآن الكرمي، أو خلطأ يف معرفة ما يدعى 

  . تبني القرآن الكرميبأنه حقيقة علمية، فاالكتشافات العلمية إذاً
ذه االكتشافات اليت ورد احلديث عنها ولذلك فإن احلاجة قائمة إىل معرفة ه

  .يف كتاب اهللا تعاىل لتسخري هذه االكتشافات لفهم كتاب اهللا تعاىل
  يف التفسري،وال بد من تضمينها يف تفسري القرآن الكرمي باعتبارها أقواالً
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  . أو مرجوحةًراجحةً، أو ضعيفةًومن مث ختضع للنقد والدراسة فتكون صحيحةً
 يف العلوم الكونية، ال يشترط أن يكون املفسر متخصصاً :املسألة الثالثة 

بل ميكن االعتماد على أقوال الثقات من املتخصصني، إذ يصعب اإلحاطة 
جبميع العلوم، ومن مث فليس هناك ما مينع من أخذ كالم املختصني يف الطب أو 

  .الفلك أو علوم األرض أو البحار أو غريها من العلوم وإدراجها يف التفسري
 - رمحهم اهللا تعاىل-  ال يلزم من مناقشتنا ألقوال السلف :رابعةاملسألة ال

االنتقاص من شأم، أو التقليل من علمهم، ولكن غاية ما يقال أم فهموا 
، وليس النص القرآين حبسب قدرم ومعارفهم، وليسوا مبعصومني عن اخلطأ

  . غري صحيح، أو فهماً مرجوحاًهناك ما مينع من أن يكون ما ذهبوا إليه قوالً
ال يلزم القول بأن ما ف، وهي متعلقة مبا قبلها أيضاً : املسألة اخلامسة

اكتشفه علماء اإلعجاز العلمي اليوم هو قول ال يقبل اخلطأ، بل جيوز أن 
إمنا يبحث ألن التفسري ، فهم بشر جيتهدون ويصيبون أيضا، يكون ذلك خطأ

بقدر الطاقة اهللا تعاىل لته على مراد القرآن الكرمي من حيث داليف معاين 
  .)١(البشرية

 أنه ال عيب وال إشكال يف أن نفهم القرآن يف - واهللا أعلم -وعندي 
ا آخر يف حدود قدرتنا واستطاعتنا ويأيت ِمن بعدنا آخرون يفهمون القرآن فهم  

م واستطاعتهم أيضحدود قدراا يفا، كما فهم األولون كتاب اهللا تعاىل أيض 
  .تلك احلدود

ا يف تلمس معاين القرآن الكرمي والوقوف على فال يكون ذلك حاجز

                                                 
   .٢/٤مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين : ينظر) ١(
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  .أسراره وعجائبه
 يف بداية هذا البحث، واستصحاا أثناء اهذه أمور ال بد من توضيحه

  .قراءة هذا البحث
  .أسأل اهللا التوفيق والسداد
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  أثر االكتشافات العلمية يف تفسري القرآن الكرمي
 يف كتب التفسري، ومقارنة أقوال املفسرين باالكتشافات من خالل النظر

 يف تفسري  هاماًالعلمية احلديث ميكن القول بأن لالكتشافات العلمية دوراً
، أو تأيت  أحياناًه بعض املفسرين، وقد ترجح قوالًد أورالقرآن، فقد تثبت قوالً

 يف رد  سبباًلنا مبعىن جديد هو الراجح، بل رمبا كانت االكتشافات العلمية
  .بعض األقوال وتضعيفها

  : التاليةقساماألوميكن تقسيم هذا األثر إىل 
  

 االكتشافات العلمية ترجح أحد األقوال اليت ذكرها املفسرون : أوالً
  :مع ترجيحهم غريه

 متعددة، ويرجحون وبيان ذلك أن املفسرين قد يذكرون يف اآليات أقواالً
ذه األقوال يف ضوء االكتشافات العلمية، أحد هذه األقوال، فإذا تأملنا ه

وجدنا أن القول الراجح، هو قول آخر أورده املفسرون، ومل يرجحوه لسبب 
  عليه، فاالكتشافات العلمية ترجح قوالًمن األسباب، بل رجحوا غريه، وبناًء

  .غري الذي رجحه مجهور املفسرين
  

�: اىليف قوله سبحانه وتع) البحر املسجور(  تفسري:مثال ذلك {��}

�����~z  ]٦:الطور[.  
  : أقوال املفسـرين - أ

  : كثريةًيف معىن املسجور أقواالً - رمحهم اهللا تعاىل -أورد املفسرون 
 أن املسجور مبعىن املوقد، وهو مروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا -١
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  . عنه، وجماهد، ومشر بن عطية، وعبدالرمحن بن زيد
  . وابن السائب، وأيب صاحل،واحلسن، عن قتادة أنه اململوء، وهو مروي -٢
 أنه اليابس، الذي ذهب ماؤه، وهو مروي عن ابن عباس، وبه قال أبو -٣
  .العالية
  . احملبوس:  املسجور-٤
  .)١( أنه املختلط عذبه مبلحه، ذكره ابن اجلوزي عن الربيع بن أنس-٥
  .)٢(، وهو مروي عن ابن عباس، فهو من األضداد البحر الفارغ-٦
، وهو قول ا املمنوع املكفوف عن األرض لئال يغمرها فيغرق أهله-٧

  .)٣(السدي ورواية عن ابن عباس
  .أنه اململوء: والقول الراجح عند الطربي رمحه اهللا

  
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 

أما االكتشافات العلمية فقد دلت على أحد هذه املعاين، وهو أن األرض 
ى ظهرها، هلا غالف صخري خارجي، وهو ممزق بشبكة هائلة من اليت نعيش عل

 ١٥٠ و٦٥، بعمق يتراوح ما بني  وعرضاًالصدوع ملئات من الكيلومترات طوالً
  . وعرضاًكيلو متر طوالً

ندفع الصهارة الصخرية ذات الدرجات العالية اليت تومن هذه الصدوع 

                                                 
، التفسري الكـبري، للـرازي      ٨/٤٨،٤٧، زاد املسري، البن اجلوزي      ٢٧/١٩ جامع البيان للطربي  ) ١(

٢٨/٢٠٥.   
    .٤/٢١٤اليب ع للثاجلواهر احلسان،) ٢(
    .٤/٢٤١تفسري القرآن العظيم، البن كثري ) ٣(
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ذوة هذه احلرارة تسجر البحر، فال املاء على كثرته يستطيع أن يطفئ ج
أكثر من ألف درجة (امللتهبة، وال هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارا 

  .قادرة أن تبخر هذا املاء) مئوية
ا من ، وأعنف نشاطًواكتشفوا أن الرباكني يف قاع احمليطات أكثر عدداً

  .الرباكني على سطح اليابسة
البحر، فإن احلمم  لعدم وجود األكسجني يف قاع وذكر العلماء أنه نظراً

الربكانية تكون شديدة احلرارة، ودون اشتعال مباشرة، وال يوجد كلمة ميكن 
  . )١()املسجور(أن حتل حمل وصف 

  

   :اخلالصة  -ج 
عند تأمل األقوال اليت ذكرها املفسرون، جند أن العلم احلديث قد بني لنا 

ومن خالل ، هم مل يرجحوهولكنرجحان أحد األقوال اليت ذكرها املفسرون، 
  .غري الذي رجحه املفسرونآخر ترجيح قول االكتشافات العلمية تبني لنا 

 يرى أن األوىل بتفسري معىن - رمحه اهللا -ومن املهم هنا بيان أن الطربي 
هو املوقد، إال أنه مل يرجح هذا القول؛ ألنه يرى أن : يف اللغة) املسجور(

 انتقل إىل املعىن الثاين، وهو اململوء، البحر غري موقد، فلما مل يكن البحر موقداً
  .ولو ثبت له أن البحر موقد اليوم لقال به ورجحه

 قول من :وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب «: قال الطربي رمحه اهللا
 وذلك أن األغلب من ، والبحر اململوء اموع ماؤه بعضه يف بعض:قال معناه

                                                 
، ٤٥٦ املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص  والسنةالكرمي  موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن      : انظر) ١(

   .١/١٨موسوعة آيات ومعجزات، أمحد بن سامل بادويالن 
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 أو االمتالء على ،لتنور مبعىن أوقدتمعاين السجر اإليقاد كما يقال سجرت ا
 وكان البحر غري ،فإذا كان ذلك األغلب من معاين السجر..... ،ما وصفت
 وكان اهللا تعاىل ذكره قد وصفه بأنه مسجور فبطل عنه إحدى ،موقد اليوم

الصفتني وهو اإليقاد صحت الصفة األخرى اليت هي له اليوم وهو االمتالء 
  .)١( »ألنه كل وقت ممتلئ

يزول  ومن خالل استعراض أقوال املفسرين وأقوال العلماء املعاصرين
وهو كون البحر غري موقد يف اإلشكال الذي ورد على املعىن اللغوي الدقيق، 

نظرهم، فثبت اتقاده، وثبت إمكانية اجتماع املاء مع النار ذا االكتشاف 
  .العلمي
  

  

  :)فتق السموات واألرض(: آخرمثال 

�����f��e����d��c�l��k��j��i��h��g�m}� :قول سبحانهي

s��r�������q��p��o���nt��v��u����z  ]٣٠:نبياءاأل[.  
  : أقوال املفســرين - أ

  : خالصتهاذكر املفسرون يف تفسري هذه اآلية أقواالً
 ملتصقتني ففصل اهللا بينهما ورفع السماء إىل حيث  واحداً كانتا شيئاً-١

مروي عن احلسن وقتادة وسعيد بن جبري، هي، وأقر األرض، وهذا القول 
  .ورواية عن ابن عباس

فجعلت سبع مسوات، وهو ) طبقة واحدة (كانت السموات رتقاً-٢
  .الفتق، وكذلك األرض، وهو قول أيب صاحل وجماهد، والسدي

                                                 
    .٢٧/٢٠،١٩ربي جامع البيان للط) ١(
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�}� :اإلجياد واإلظهار، كقوله:  أن املراد بالفتق-٣ �u��t�� �sz  
  .اد، ذكره الفخر الرازي عن أيب مسلم األصفهاينوالرتق قبل اإلجي، ]١٤: األنعام[

 باالستواء والصالبة، ففتق اهللا السماء  أن السموات واألرض كانتا رتقاً-٤
باملطر واألرض بالنبات والشجر، وهو قول ابن عباس واحلسن وعكرمة وأكثر 

  .املفسرين
 ك وهذا القول رجحه عدد من املفسرين منهم الطربي والفخر الرازي، وذل

��s��r}� :أنه جاء بعده قوله � � � � �q� �p��o�� �n z� وذلك ال يليق إال وللماء
  . )١( ما ذكر يف هذا القولتعلق مبا تقدم، وال يكون كذلك إال إذا كان املراد

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 
 يف بدايته كان كتلة غازية أما االكتشافات العلمية فقد أبانت أن الكون

: الرتق ؛ ألن)الرتق(كثافة واللمعان واحلرارة، وكان كتلة واحدة، وهو عظيمة ال
  .)٢(حيث مت االنفصال) الفتق(االلتصاق، مث حدث انفجار عظيم، وهو 

   : اخلالصة-ج 
  :املقارنة بني ما ذكره املفسرون وما ذكره العلم احلديث جند ما يليخالل من    

ه بعض املفسرين، لكن مل جند  أن ما ذكره العلم احلديث سبق أن قال ب-١
  .من رجحه
أصبح بعد االكتشاف  -رمحهم اهللا تعاىل  - أن ما رجحه املفسرون -٢

  .العلمي مرجوحاً
  

                                                 
  .٥/٣٤٨، زاد املسري، البن اجلوزي ١٧/١٩،١٨جامع البيان، للطربي ) ١(

، ٣٨٠،٣٧٩موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص  ) ٢(
  .١٥أمحد مصطفى متويل ص/ املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د
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  .املراد باألرضني السبــع: مثال آخر
  : أقوال املفســرين - أ

�����Ö}�: اختلف املفسرون يف املراد باألرضني السبع يف قوله سبحانه �Õ

Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��z����]ما هي وما كيفيتها على أقوال ]١٢ : الطالق ،:  
ن سبع متفرقة، يف كل أرض حنو ما على األرض من اخللق، و أا أرض-١

  .وهو مروي عن ابن عباس، وقتادة
  .أا سبع أرضني بعضها فوق بعض متالصقة:  القول الثاين-٢
  .)١( أا سبعة أقاليم، ذكره الفخر الرازي-٣

 بني ، طباقا بعضها فوق بعض،سبع أرضنيين على أا ومجهور املفسر
 ويف كل أرض سكان من ،رض مسافة كما بني السماء واألرضأكل أرض و
  .)٢(خلق اهللا تعاىل

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 
أثبتت االكتشافات العلمية أن طبقات األرض سبع طبقات، ختتلف 

تها ودرجة حرارا ونوع املادة فيها،  من حيث تركيبها وكثاف جذرياًاختالفاً
  . يف املاضيوال ميكن اعتبارها طبقة واحدة كما كان سائداً
  : وقد ذكر العلماء أن هذه الطبقات، هي

  .  لب صلب داخلي-١
  ).  اخلارجي(  نطاق لب األرض السائل -٢

                                                 
    .٣٠/٣٦، التفسري الكبري، للفخر الرازي ٢٨/١٥٤،١٥٣ع البيان جام) ١(
   .٥/٢٤٧، فتح القدير ٨/٢٦٥، تفسري أيب السعود١٨/١٧٥،١٧٤اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) ٢(
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  ). الوشاح السفلي(  النطاق األسفل من وشاح األرض -٣
  .) الوشاح األوسط(  اح األرضالنطاق األوسط من وش -٤
  ). الوشاح العلوي(  النطاق األعلى من وشاح األرض -٥
  .النطاق السفلي من الغالف الصخري لألرض -٦
  .)١()  قشرة األرض (  النطاق العلوي من الغالف الصخري لألرض -٧
  

  :  اخلالصة -ج 
العلمية من خالل املقارنة بني ما ذكره املفسرون وما أثبتته االكتشافات 

 مل يكن هو الراجح عند يتبني لنا أن االكتشافات العلمية قد رجحت قوالً
  .املفسرين، وهو خمالف ملا عليه مجهور املفسرين

   

                                                 
، ٢٣٥موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص        : انظر) ١(

   ).www.55a.netموقع على اإلنترنت (العلمي يف القرآن والسنة موسوعة اإلعجاز : وموقع
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  : ذهب إليه املفسرون وجتليهح قوالًاالكتشافات العلمية توض: ثانياً
وهذا النوع من التفسري مهم يف رد الشبهات حول ما دلت عليه اآليات، 

أن البعض قد يستبعد ذلك أو جيهل وذلك يف حال عليه اللغة العربية،  تودل
  .كيفيته أو سببه، فتجيء االكتشافات العلمية لتجلي ذلك القول وتبينه

  

�}�:قوله سبحانه :مثال ذلك �Ã���� �Â��Á���À��¿��¾����½��¼z 
  .]١٥ :احلجر[

  : أقوال املفســرين - أ
����µ��´��³��²¶��¸����¹±}��:الفاعل يف قولهذكر املفسرون يف 

º�z� � فظل املالئكة يعرجون، : قولني، أحدمها أن املراد بذلك) يعرجون(�
  .فظل املشركون يعرجون: والثاين

جون رفظل املشركون يع: (وبناء على القول الثاين، وهو أن املراد باآلية
  :ولنيقعلى   z¼��½����¾��¿��}�: قولهاختلف املفسرون يف معىن ) فيه

ت ومنعت من النظر، كما يسكر املاء فيمنع من اجلري، وهو  سد– ١
  .مروي عن جماهد

  . )١( أبصارناأخذت:  أن املعىن– ٢
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 

يف  من اإلبصار، توضيح املراد بعدم متكنهمكشف العلم احلديث عن 
�: قوله {� �¿� �¾z  أن الكون يغشاه الظالم الدامس يف غالبية وهو

أجزائه، وأن حزام النهار يف نصف الكرة األرضية املواجه للشمس ال يتعدى 
                                                 

    .٤/٣٨٦زاد املسري، البن اجلوزي ) ١(
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           ٣٠ 

فوق سطح البحر، فإذا ارتفع اإلنسان فوق ذلك فإنه يرى )  كم٢٠٠(مسكه 
ال يوجد يف طبقات اجلو الشمس قرصا أزرق يف صفحة سوداء حالكة السواد، ف

؛ مع أن األعني العليا سوى الظالم احلالك، فال ميكن لإلنسان الصاعد الرؤية
موجودة وسليمة وظيفياً ، فيظن الصاعد يف تلك الطبقات أنه قد أصابه سحر 

±��}� :أفقده القدرة على اإلبصار، وقد يكون هذا ما يشري إليه القرآن الكرمي 

�»���º��¹��¸��¶��µ��´��³��²�����Â��Á���À��¿��¾����½��¼�
��Ã���z )١(.  
  :اخلالصة -ج 

االكتشافات العلمية يف توضيح املعىن الذي ذكره ذا يتبني لنا دور 
  .املفسرون، إذ مل يكونوا يعرفون سبب ذلك القول الذي قاله املشركون

  

  ).من بني الصلب والترائباملاء الدافق ج وخر: (مثال آخر
  : أقوال املفســرين - أ

���Z��Y��X��W��V��U��T��S}� :اختلف املفسرون يف املراد بقوله سبحانه

[������a���`��_��^��]��\��z  ]على أقوال ]٧- ٥ :الطارق:  
  .)٢( أنه خيرج من بني صلب الرجل وترائب املرأة، ورجحه الطربي– ١
صلب كل واحد من الرجل واملرأة وترائبهما، وهو  خيرج من بني – ٢

  .)٣(مروي عن احلسن وقتادة
                                                 

، ٣٤٣،٣٤٢موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص  ) ١(
  .)www.islamweb.net(موقع الشبكة اإلسالمية : وانظر

    .٤/٣٣١يل للنسفي نـزمدارك الت: ظر، وان٣٠/١٤٥جامع البيان ) ٢(
    .٣٠/٩٧روح املعاين لآللوسي ) ٣(
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          ٣١ 

اىل، صلب الرجل وترائبه، ورجحه السعدي رمحه اهللا تع  أن املراد - ٣
 فإنه إمنا وصف به املاء الدافق الذي حيس به ويشاهد ،ولعل هذا أوىل: "فقال
 وهو مين الرجل وكذلك لفظ الترائب فإا تستعمل للرجل فإن الترائب ،دفقه

لة الثديني لألنثى فلو أريد األنثى لقيل من الصلب والثديني وحنو نـزللرجل مب
  .)١("ذلك واهللا أعلم

ب الرجل وترائب املرأة، أم صلب الرجل لذلك صوسواء كان املراد ب
وترائبه، وصلب املرأة وترائبها، أم صلب الرجل وترائبه دون املرأة، فإن 

وقد أورده الفخر الرازي  عند اجلهل باحلقيقة العلمية،  يرد يف هذه اآليةإشكاالً
  : رمحه اهللا عز وجل، فقال

 : إن كان املراد من قوله:ا فقالو،واعلم أن امللحدين طعنوا يف هذه اآلية «
�{� � �a�� �`��_� �^� �]z أن املين إمنا ينفصل من تلك املواضع فليس األمر 

 ألنه إمنا يتولد من فضلة اهلضم الرابع وينفصل عن مجيع أجزاء البدن ؛كذلك
 ألن يتولد منه مثل حىت يأخذ من كل عضو طبيعته وخاصيته فيصري مستعداً

رط يف اجلماع يستويل الضعف على مجيع  ولذلك فإن املف،تلك األعضاء
  .أعضائه

 بل معظم ،وإن كان املراد أن معظم أجزاء املين يتولد هناك فهو ضعيف
ثر أجزائه إمنا يترىب يف الدماغ والدليل عليه أن صورته يشبه الدماغ وألن املك

  . يف عينيهمنه يظهر الضعف أوالً
   وـ ألن مستقر املين هقر املين هناك فهو ضعيفـوإن كان املراد أن مست

                                                 
    .١/٩٢٠تيسري الكرمي الرمحن ) ١(
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           ٣٢ 

  . ملتف بعضها بالبعض عند البيضتني وهي عروق، أوعية املين
ف ألن احلس يدل على أنه وإن كان املراد أن خمرج املين هناك فهو ضعي

  .» ليس كذلك
ال شك أن أعظم األعضاء معونة يف  «:مث أجاب عن ذلك اإلشكال بقوله

 وله شعب ، وهو يف الصلب،النخاع والدماغ خليفة وهي ،توليد املين هو الدماغ
 اهللا تعاىل هذين  فلهذا السبب خص، وهو التريبة،كثرية نازلة إىل مقدم البدن

  .العضوين بالذكر
على أن كالمكم يف كيفية تولد املين وكيفية تولد األعضاء من املين حمض 

   .)١( » الوهم والظن الضعيف وكالم اهللا تعاىل أوىل بالقبول
  :ه االكتشافات العلمية ما دلت علي-ب 

جاءت االكتشافات العلمية لتزيل ذلك اإلشكال الوارد على خروج املاء 
  :والترائب، فأوضح العلم احلديث ما يليالدافق من بني الصلب 

ى جتتمع يف ث أن األصول اخللوية للخصية يف الذكر أو املبيض يف األن-١
ظهر من منطقة بدايات العمود ظهر األبوين خالل نشأما اجلنينية مث خترج من ال

الفقري وبدايات الضلوع ليهاجر املبيض إىل احلوض جبانب الرحم، واجر 
اخلصية إىل كيس الصفن، حيث احلرارة أقل، وإال فشلت يف إنتاج احليوانات 

  .املنوية
الكلى، ويقع بني  أن كال من اخلصية واملبيض يف بدء تكوينهما جياور -٢

ـًا ومقابلـا بـني منتصف العمـم:أيالصلب والترائب،   ود الفقري تقريب
  .الضلوعأسفل 

                                                 
    .٣١/١١٨التفسري الكبري ) ١(
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          ٣٣ 

 أن اخلصية واملبيض يف إمدادمها بالدم الشرياين وضبط شؤوما -٣
باألعصاب قد اعتمدتا يف ذلك كله على مكان يف اجلسم يقع بني الصلب 

دأ يف مكان هو ـلي عند الرجل واملرأة تبـ، فعروق اجلهاز التناس والترائب
  . بني الصلب والترائب، وكذلك األعصاب -ا حييتشر -

وكذلك أيضا من الناحية الوظيفية فاألوعية الدموية واألعصاب اخلاصة 
باخلصيتني واملبيضني هلا دور رئيس يف عملية تدفق املين، فال يكون املاء الدافق 

  .عند أي إصابة أو تلف يف هذه العروق واألعصاب
واملبيض، وإمدادمها باألوعية الدموية وخالصة القول إن نشأة اخلصية 
  . )١(واألعصاب تتم من بني الصلب والترائب

   :اخلالصة  -ج 
 أورده بعض امللحدين كاالًـأزالت إشذا تكون االكتشافات العلمية قد 

عندما زعموا أن املاء الدافق ال  على اآلية، -  كما يقول الفخر الرازي-
  .ح ذلكيء العلم احلديث لتوضخيرج من بني الصلب والترائب، فجا

 

                                                 
  .٢٧٤حممد حسن هيتو ص/ املعجزة القرآنية، د: انظر) ١(
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           ٣٤ 

، هو الراجح يف تفسري  جديداًاالكتشافات العلمية تضيف قوالً : ثالثاً
  :ا مرجوحاآلية، وما ذكره املفسرون يعترب قوالً

  . يف القرآن الكرميولعل هذا النوع هو أوسع األنواع، وهو كثري جداً
 مل يذكره اآليةيكشف العلم احلديث عن معىن من معاين واملراد بذلك أن 

العلماء السابقون، وهو أوىل بالقول من غريه مما ذكره املفسرون، حلمل اللفظ 
يف  وال معروفاً عليه بال تكلف، والحتمال القول به بعد أن مل يكن متوقعاً

  .زمن املفسرين القدامى
  

  :األمواج الداخلية: مثال ذلك

��d��c��b��a��`������_����~���h��g��f��e}�:  وتعاىليقول سبحانه
j��ikm��l���n�����o�����p�q���r���������t������s����u����vw�����}��|���{��z��y���x��
�����¡�������~z  ]٤٠:النور[.  

  

  : أقوال املفســرين - أ
  :اختلف العلماء يف تفسري املوج املذكور يف اآلية، على النحو اآليت

 يقول من )وقه موجمن ف( يغشى البحر موج : يقول)يغشاه موج (-١
  .، ذكره الطربيفوق املوج موج آخر

  .وهذا التفسري الذي ذكره الطربي مل يفصح عن معىن اآلية بشكل دقيق
 أي من فوق املوج موج واملعىن )من فوقه(يعلو ذلك البحر موج  -٢

  .)١(، ذكره ابن اجلوزييتبع املوج موج حىت كان بعضه فوق بعض

                                                 
    .٦/٥٠، زاد املسري، البن اجلوزي ١٨/١٥٠جامع البيان للطربي ) ١(
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          ٣٥ 

  :العلمية ما دلت عليه االكتشافات -ب 
ه يوجد يف أعماق البحار أمواج داخلية، تتولد على اكتشف العلماء أن

امتداد السطح الفاصل بني طبقتني من املياه املختلفة من حيث الكثافة 
  .والضغط، واحلرارة، واملد واجلزر، وتأثري الرياح

وهذه األمواج تشبه املوجات السطحية، ولكن ال ميكن أن تشاهد 
  . )١(طح املاءبسهولة من فوق س

  

   :اخلالصة  -ج 
من خالل ما سبق من أقوال املفسرين ومقارنتها باالكتشافات العلمية 
يتبني لنا أن ما أثبته العلم احلديث أوىل بالقول من غريه مما ذكره املفسرون 

  .القدامى
 يف تفسري اآلية، وهو  جديداًوذا يكون العلم احلديث قد أضاف لنا قوالً

من غريه، فاملوجان موجان حقيقيان، وذلك يف البحر اللجي، أوىل بالقول 
  .الذي يغشاه موج داخلي، من فوقه موج سطحي

  
  :احلاجز بني البحرين: آخرمثال 

��S��R��Q��P��O��N��M��L��K}�: يف قول اهللا سبحانه وتعاىل

T��\������[��Z��Y��X��W��V���U����z  ]٢٢-١٩ :الرمحن[ .  

                                                 
، موسوعة اإلعجاز العلمي يف     ١١٣عبد ايد الزنداين ص   /  ومعجزاته، للشيخ  �لرسول  بينات ا ) ١(

حممد حـسن   / املعجزة القرآنية، للدكتور  ،  ٤٤٢القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد ص       
 .١٩٥هيتو ص
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           ٣٦ 

   : أقوال املفســرين- أ
  : عدة يف املراد بالبحرين، وهيذكر املفسرون أقواالً

، وهو مروي عن حبران أحدمها يف السماء واآلخر يف األرض أما -١
  .بن جبري، ورجحه الطربياابن عباس، وسعيد 

، وهو مروي عن احلسن، حبر فارس وحبر الروم:  أن املراد به-٢
  .)١(وقتادة

أنه تعاىل خلق بأن املراد بذلك وقريب من ذلك ما ذكره الفخر الرازي 
 وخلق حبرا حميطا ،يف األرض حبارا حتيط ا األرض وببعض جزائرها حييط املاء

 ، وهذه البحار اليت يف األرض هلا اتصال بالبحر احمليط،باألرض وعليه األرض
  .مث إما ال يبغيان على األرض وال يغطياا

 أو خ الذي بني البحرين أرضاًالربزوقد رد هذا القول الطربي، إذ لو كان 
  . مل يكن هناك مرج للبحرين وقد أخرب جل ثناؤه أنه مرجهماساًـيب

 أن املراد به البحر العذب والبحر املاحل، ذكره الرازي، ورجحه فقال -٣
  .)٢( » وهو أصح وأظهر من األول «: رمحه اهللا

��]�������Z��Y}�:ومع هذا القول فقد رجح هؤالء العلماء يف قوله تعاىل

��\z  وإمنا مجعهما يعود إىل أحدمها؛ وهو املاحل،) منهما(أن الضمري يف 
  .ألنه إذا خرج من أحدمها فقد خرج منهما

  

                                                 
    .١٢/١٢٨جامع البيان، للطربي ) ١(
، زاد املـسري، البـن      ١٢٩-٢٧/١٢٨لطـربي   جامع البيان، ل  : ، وينظر ٢٩/٨٩التفسري الكبري   ) ٢(

   .٨/١١٣،١١٢اجلوزي 



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٣٧ 

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 
البحران املاحلان، وأن لكل حبر : البحرينالعلم احلديث أن املراد بيبني لنا 

الكائنات لربودة، والعذوبة وامللوحة، واحلرارة وا: منهما خصائصه من حيث
احلية اليت تعيش فيه، وغري ذلك، وأن كال منهما ال يبغي على اآلخر يف 

  .)١(خصائصه مع كوما خيتلطان
   :وعند التأمل يف هذه األقوال جند ما يلي

ما اكتشفه العلم  - فيما وقفت عليه – مل يذكر أحد املفسرين -١  
  .اال أخرىاحلديث، وإمنا ذكروا أقو

  : ما اكتشفه العلم احلديث له مرجحات، منها-٢  
  .املاحلالبحر  إذا أطلق البحر فاملراد به -أ   
 القول بأما العذب واملاحل أدى إىل عدم محل اللفظ على ظاهره يف -ب 
بينما ميكن محل اللفظ ) من أحدمها: (فقال بعض املفسرين) خيرج منهما: (قوله

  .كتشفه العلم احلديثعلى ظاهره حسب ما ا
 مل تذكر اآلية احلجر احملجور، الذي ورد ذكره يف اإلشارة إىل العذب -ج 
  .واملاحل

وذا ميكن أن يكشف لنا العلم احلديث عن قول راجح، ويصبح ما رجحه 
  .بعض علماء التفسري يف اآلية مرجوحاً

��Y}� :وبترجيح ما اكتشفه العلم احلديث يزول اإلشكال يف معىن قوله

��Zz  هر،فال حنتاج إىل القول بأنه خيرج من أحدمها، بل ميكن احلمل على الظا  
                                                 

، موسوعة اإلعجاز العلمي يف     ٧٥،٧٤ ومعجزاته، للشيخ عبد ايد الزنداين ص      �بينات الرسول   ) ١(
    .٤٤٧القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد ص
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           ٣٨ 

  .وهو أن اللؤلؤ واملرجان خيرج من البحرين املاحلني
  : اخلالصة  -ج 

 يف معىن  جديداًقد أضافت قوالًوخالصة القول أن االكتشافات العلمية 
  .جحاآلية مل يقل به املفسرون من قبل، وهذا هو القول الرا

  

  : احلجر احملجور : مثال آخر

���µ��´��³¶��¸����¹¬���®��¯������°���±���²}�: يقول سبحانه

��¼��»�����º��z  ]٥٣:الفرقان[.   
  
  : أقوال املفســرين -أ

  : يف احلجر احملجور املذكور يف اآلية على أقوال، منهافسروناختلف امل
 حجز أحدمها عن  حاجزاً)العذب واملاحل (جعل اهللا بني البحرين -١

  .اآلخر بأمره وقضائه
 عن ، ذكره ابن اجلوزي أن يغلب أحدمها صاحبه حمرماً حراماً: أي-٢
  .الفراء
وهي ههنا ،الكلمة اليت يقوهلا املتعوذ ذكره الفخر الرازي، وهو أا -٣

واقعة على سبيل ااز كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له 
  .)١(فهو على سبيل االستعارة،  حمجوراًحجراً
  

                                                 
 التفسري الكبري، للفخر الـرازي    ،٦/٩٦، زاد املسري، البن اجلوزي      ١٩/٢٥جامع البيان، للطربي    ) ١(

٢٤/٨٧.  
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          ٣٩ 

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 

�}�: اىلـة فقد أوضح أن قوله تعـأما التفسري العلمي لآلي �¼��»z 
املاء العذب وماء فيه ميتزج ، و بني النهر العذب والبحر املاحللمصبلوصف 
بعض القيود حممية بهو منطقة ثالثة غري العذب واملاحل، وهذه املنطقة البحر، و

  .على ما يدخل إليها أو خيرج منها
 كما برهنت علوم ،وقد برهن العلم احلديث على خواص املصب هذه

األحياء احلديثة على أن هذه املنطقة هي منطقة حمصورة تعيش فيها بعض 
  .احليوانات اخلاصة ذه البيئة

منطقة وبتصنيف البيئات الثالث باعتبار الكائنات اليت تعيش فيها تعترب 
 على معظم الكائنات احلية اليت تعيش فيها، ألن هذه )حجر(املصب منطقة 

وحته الكائنات ال تستطيع أن تعيش إال يف نفس الوسط املائي املتناسب يف مل
مسوزي يف تلك الكائنات، ومتوت إذا خرجت وعذوبته مع درجة الضغط األ

  .من املنطقة املناسبة هلا، وهي منطقة املصب
 على معظم الكائنات احلية اليت )حمجورة(س الوقت منطقة وهي يف نف

إذا دخلتها بسبب اختالف تعيش يف البحر والنهر، ألن هذه الكائنات متوت 
  )١(.مسوزي أيضاًالضغط األ

   :اخلالصة 
 يف تفسري القرآن  جديداًكتشافات العلمية قد أضافت قوالًجند أن االذا 

                                                 
منطقة املصب واحلواجز بني البحار يف القرآن الكرمي، لفضيلة الـشيخ عبدايـد             : كتيب بعنوان ) ١(

   .الزنداين
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           ٤٠ 

  .املفسرون رمحهم اهللال اليت ذكرها الكرمي، هو أوىل من غريه من األقو
  :توسع الكون : مثال آخر

  : أقوال املفســرين - أ

 ]٤٧:الذاريات[ Â�Ã�Ä��ÅÆz}:املفسرون يف معىن قولهاختلف 
 :على النحو اآليت

  .، وهو قول ابن زيدأوسعها جل جالله -١
 . موسعون الرزق باملطر، وهو قول احلسن-٢

   .بة قاله ابن قتي،لقادرون:  أي-٣
  . قاله الزجاج،ملوسعون ما بني السماء واألرض:  أي-٤
  .)١(لذو سعة ال يضيق عما يريد حكاه املاوردي -٥

إنا : ذو الوسع والسعة، واملعىن: املوسع �Æ�Åz} «: قال الشوكاين
لقادرون، من الوسع : لذو سعة خبلقها وخلق غريها ال نعجز عن ذلك، وقيل

وأوسع : إنا ملوسعون الرزق باملطر، قال اجلوهري: مبعىن الطاقة والقدرة، وقيل
» صار ذا سعة وغىن: الرجل

 )٢(.  
وخالصة ما ذكره املفسرون أم فسروا الوسع يف اآلية بالسعة يف خلق 

  .. غريها، أو القدرة، أو السعة يف الرزق
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 

رات تبتعد عن بعضها أن كل اأما االكتشافات العلمية فقد بينت 
                                                 

، التفسري الكبري، للفخر الـرازي      ٨/٤١، زاد املسري، البن اجلوزي      ٢٧/٨جامع البيان، للطربي    ) ١(
٢٩/٦٤.    
    .٥/١١٢وكاين فتح القدير، للش) ٢(
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          ٤١ 

بسرعات تتناسب مع أبعادها عنا وعن بعضها بعضا، وظهر أن ارات البعيدة 
تبتعد عنا أسرع مما تبتعد ارات القريبة، وكلما تضاعف بعد ارة تضاعف 

ن عملية ميالد النجوم وارات يف الكون مستمرة،  وأمعدل ابتعادها عنا،
  .والكون يتوسع ويتمدد

 الكون وتوسعه فإن اهللا سبحانه وتعاىل خيلق جتمعات جمرية جديدة ومع متدد
مبعدل جيعل متوسط عددها يف رقعة كبرية من الفضاء يكاد ال يتغري مع هذا 

  .)١(فهو توسع يقابله خلق مادة جديدة.. التوسع والتمدد
   : اخلالصة –ج 

ن غريه، عند التأمل يف ذلك جند أن ما ذكره العلم احلديث أوىل بالقول م
ألن احلديث عن خلق السماء واألرض، فاألوىل محل السعة عليها، وليس على 

يدل على االستمرار، فال ) موسعون(الرزق، أو املطر أو غريمها، وألن لفظ 
  .غي القول أوسعناها يف املاضي، أو جمرد القدرة على توسيعهابني

  

  : وصف األرض بالصدع :مثال آخر 
  : أقوال املفســرين -أ

�}�: اختلف العلماء يف املراد بالصدع يف قوله �� ��y��x��w�z  ]١٢:الطارق[ 
  :على قولني
  . الصدع هو النبات-١

                                                 
، ١٠٩-١٠١الرمحن خـضر ص     عبد معبد العلي / الظواهر اجلغرافية بني العلم والقرآن، للدكتور     ) ١(

، اإلعجـاز  ٣٨٣موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص  
   . ١٩سليمان الطراونة ص/ الدكتور) الكون واملاء(العلمي يف القرآن الكرمي 
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           ٤٢ 

  . )١( ذات الشق؛ ألا تتصدع وتتشقق بالنبات-٢
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 

اكتشف العلم احلديث أن األرض اليت حنيا عليها هلا غالف صخري 
بشبكة هائلة من الصدوع متتد ملئات من الكيلومترات  ممزق ، وهوخارجي

  . كيلومتر طوالً و عرضا١٥٠ً و ٦٥طوالً وعرضاً بعمق يتراوح ما بني 
ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً جيعلها كأا 

  .صدع واحد
و يف هذه اآلية إعجاز واضح فاهللا يقسم بصدع واحد الذي هو عبارة 

  .)٢(ال جمموع الصدوع، يشبهه العلماء باللحام على كرة التنسعن اتص
  

   :اخلالصة -ج 
عند التأمل جند أن ما ذكره العلم احلديث أوىل بالقول من غريه، فيكون 

  .، واهللا أعلم جديدا هو الراجح يف تفسري اآليةاحلديث قد أضاف لنا قوال

                                                 
، التفسري الكبري، للفخر الرازي     ٩/٨٤، زاد املسري، البن اجلوزي      ٣٠/١٤٨جامع البيان، للطربي    ) ١(

٣١/١٢١.   
، ٢٤٠موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسـف احلـاج أمحـد ص              ) ٢(

هليئة العاملية لإلعجاز   موقع ا : ، وينظر ٣٤٣املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية ص        
  .)www.nooran.org(العلمي يف القرآن والسنة 
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          ٤٣ 

 يتناىف مع األقوال ، ال جديداً االكتشافات العلمية تضيف قوالً: رابعاً
  :اليت ذكرها املفسرون، وميكن اعتبارها كلها صحيحة

قول مل يقل به العلماء السابقون، عن  العلم احلديث يكشفوذلك بأن 
إال أنه من الصعب ترجيحه على غريه، واعتباره هو األوىل بالصواب من غريه، 

التوسع يف بل ميكن القول به دون أن يتناىف مع غريه، فيكون ذلك من باب 
، وال شك أن ذلك هو األوىل يف تفسري القرآن الكرمي، إذ احلمل معىن اآلية

  .على العموم أوىل من التخصيص بال خمصص
  

���Ð}�: يف قوله سبحانه الزوجية املذكورة: مثال ذلك �Ï� �Î� �Í

��Ó���Ò���Ñ�z  ]٤٩:الذاريات[.  
  : أقوال املفســرين - أ

  : ذكر العلماء يف ذلك أقواالً
 ،ومن كل شيء خلقنا نوعني خمتلفني كالشقاء والسعادة:  أن املعىن – ١

  .وهو قول جماهد، فالزوجية على هذا معنوية،  وحنو ذلك،واهلدى والضاللة
  .الزوجني الذكر واألنثى أن املراد ب– ٢
 والليل ، والرب والبحر،ن، كالذكر واألنثىان ونوعا صنفاملراد – ٣
  .)١(والنهار
  :ليه االكتشافات العلمية ما دلت ع–ب 

  ، كشف العلم احلديث عن معىن آخر، وهو أن املادة خملوقة بشكل ثنائي

                                                 
، التفسري الكبري، للفخـر الـرازي       ٨/٤١، زاد املسري، البن اجلوزي      ٢٧/٨جامع البيان للطربي    ) ١(

٢٩/٦٤.    
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           ٤٤ 

ويسمى التكافؤ أو التماثل، فااللكترون يف ضد املادة حتمل شحنة موجبة، 
  .شحنة سالبة" ضد املادة"بينما حتمل بروتونات 

ئية يف وليست هذه الثانية يف الشحنات فقط، بل جتاوزت ذلك إىل الثنا
الكتلة، فقد وجد أن هناك إلكترون وإلكترون مضاد، إذا ما تالمسا انعدما 

، بل هناك جمرات تتالقى مع جمرات أخرى فينبعث ضوء قوي وحتوال إىل ضوء
 إال أن هنالك جمرة سالبة الكتلة تتداخل يف جمرة موجبة الكتلة، ال يربر علمياً

  .)١ (نوع من الزوجيةوبتداخلهما يتحوالن إىل طاقة هائلة، وهذا 
�}�: قال تعاىل �|��{���z��y���£��¢��¡�����~��}

��¦�����¥��¤��z  ]٣٦:سورة يس[. 
  

  : اخلالصة  -ج 
لنظر والتأمل نالحظ أن العلم احلديث قد أضاف معىن من من خالل ا

لنا مفهوم الزوجية مبا ال يتناىف مع األقوال اليت ذكرها معاين اآلية، ووسع 
  .املفسرون

  

  :املراد باخلنس اجلوار الكنس : ثال آخرم
  

  : أقوال املفســرين -أ

��z}��|��}�: أقسم اهللا سبحانه وتعاىل باخلنس اجلوار الكنس يف قوله

���_����~���}��z  ]١٥،١٦:التكوير[.  
                                                 

، ٤٥،٤٤عبد احلميـد الطراونـة ص     / الدكتور) الكون واملاء (اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي      ) ١(
  . موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: موقع :وانظر
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          ٤٥ 

  :وقد اختلف املفسرون يف املراد باخلنس اجلوار الكنس على أقوال
 يف جمراها فترجع وتكنس فتستتر  أا النجوم اخلمسة املضيئة، ختنس– ١

، وزحل، )املريخ(رام : يف بيوا كما تكنس الظباء يف املغار، وقالوا بأا
وعطارد، والزهرة، واملشتري، وهو مروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

واحلسن وجماهد وقتادة وعبدالرمحن بن زيد، ورجحه الرازي؛ لقوله عنه،  
  .]١٧:التكوير[ ���a����c�����b��z}�:عاىل بعد ذلكت

 أا النجوم مطلقا، وخنوسها عبارة عن غياا عن البصر يف النهار، – ٢
تظهر كالوحش يف كنسها، : وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر يف الليل، أي

  . ذكره الفخر الرازي وابن اجلوزي
 أا بقر الوحش، وهو مروي عن ابن مسعود، وابن وهب، وجماهد، – ٣

  .النخعيو
  . أا الظباء، وهو مروي عن سعيد بن جبري، والضحاك– ٤

  .)١(وقد رجح الطربي العموم يف كل ما خينس وجيري ويكنس
  

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 
وا اجلوار الكنس على معان مستندين يف ذلك أما علماء اإلعجاز فقد محل

  .إىل ما اكتشفه العلم احلديث، يف علم الفلك
  إشارة إىل املذنبات اليت جتوب الكون الفسيح ،ها فذهب بعضهم إىل أنـ

فتظهر وختتفي بصورة دورية على فترات ،  وختنس طويالًفتظهر وجيزاً

                                                 
، التفسري الكبري، للفخـر     ٩/٤٢، زاد املسري، البن اجلوزي      ٧٦-٣٠/٧٤جامع البيان، للطربي    ) ١(

 .٣١/٦٦الرازي 
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           ٤٦ 

تطول وتقصر، وقالوا بأا تكنس الكون من الغبار الكوين، إذ يلتصق ا الغبار 
  .)١(الكوين واجلسيمات اهلائمة يف الفضاء

زغلول النجار أن املراد ا مرحلة من مراحل  /كتوراألستاذ الدويرى 
والثقب األسود أحد أجرام ) الثقوب السود(حياة النجوم، وهي املسماة 

السماء اليت تتميز بكثافتها الفائقة وجاذبيتها الشديدة حبيث ال ميكن للمادة 
درا  لقوقد مسيت بالثقوبوال ملختلف صور الطاقة أن تفلت من أسرها، 

 ة علي ابتالع كل ما متر به أو يدخل يف نطاق جاذبيتها من خمتلف صورالفائق
  ، جرام السماوية املختلفة مثل الغبار الكوين والغازات واألاملادة والطاقة من

  .وهذا هو الكنس، فالكنس يف نظره مجع كانس
ومن العجيب أن العلماء الغربيني يسمون : ويضيف الدكتور زغلول قوله

تسمية جمازية عجيبة حني يسموا باملكانس العمالقة اليت  سودهذه الثقوب ال
  .يقترب منها إيل داخلها  كل شيء ) أو تشفط(  تبتلع

  ..)٢(ويؤيد رأيه هذا بأن هذه الثقوب ختتفي ائيا، وهو معىن اخلنوس
زغلول النجار، يرى أن هذا هو القول الصحيح / ومع أن األستاذ الدكتور

  . من معاين اآليةين أرى أنه قد أضاف معىن جديداًيف تفسري اآلية، فإن
 ،واألوىل أن يدخل يف اآلية كل ما يوصف باخلنوس واجلري والكنوس
 فيكون يف ذلك إضافة قول ال يتناىف مع األقوال السابقة، وميكن اعتبارها كلها

  .صحيحة
                                                 

    .٣١سليمان الطراونة ص/ الدكتور) الكون واملاء(اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، ) ١(
: ، وينظر ٤٠٠ي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد ص         موسوعة اإلعجاز العلم  ) ٢(

  . موقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
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          ٤٧ 

  :  اخلالصة -ج 
د بذلك وخالصة األمر أن ما جاء به العلم احلديث، سواء كان املرا

املذنبات، أو الثقوب السود، ال يتناىف مع ما جاء من وصف يف كتاب اهللا 
تعاىل بإقسامه مبا خينس، وجيري ويكنس، وليس هناك من ضرورة على محلها 

  .على بعض األقوال دون بعض
ميكن ،  جديدةً أو أقواالً جديداًفقد أضافت االكتشافات العلمية قوالً

  .أن تتعارض مع غريها من األقوالدخوهلا يف معىن اآلية دون 
  

  .الرجعأا ذات وصف السماء ب: مثال آخر

  .]١١:الطارق[  ����u��t��sz}�: يقول سبحانه
  : أقوال املفســرين -أ

  :ذكر املفسرون يف معىن اآلية أقواالً
املطر، أي ذات املطر، يرجع مرة بعد أخرى، وهو قول ابن :  الرجع– ١

  .يعباس، ورجحه الفخر الراز
  . العطاء، وهو اخلري الذي يكون من جهة السماء– ٢
  .)١( أن السماء ترد وترجع مشسها وقمرها بعد مغيبهما– ٣

  

  :ما دلت عليه االكتشافات العلمية -ب 
  أخرى ميكن أن تكون صحيحة يف اآلية، ومنأوضح العلم احلديث معاٍن

  ..ذلك ما أشارت إليه االكتشافات العلمية يف معىن اآلية

                                                 
    .٣١/١٢٠التفسري الكبري، للفخر الرازي ) ١(
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           ٤٨ 

الطبقة األوىل للغالف اجلوي لألرض يصعد بداخلها خبار املاء نتيجة ف
تبخري املياه واحمليطات بأشعة الشمس فيكون يف النهاية السحب السميكة، اليت 

  .ترحتل من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض بفعل الرياح
ضاء وتقوم هذه السحب بإعكاس أشعة الشمس الساقطة عليها إىل الف

 جبانب امتصاصها جلزء ٪٩٠ أو ٨٠اخلارجي مرة ثانية، مبقدار قد يصل إىل 
 هذا االنعكاس الرتفعت درجة حرارة سطح المن هذه األشعة وتشتيته، ولو

  .األرض حبيث ال تسمح بقيام احلياة أو استمرارها على األرض
 حيمي كوكب األرض  عظيماً واقياًويعترب الغالف اجلوي لألرض درعاً

  . الشهب والنيازكمن
ومثل ذلك ما يكون من إرجاع ألشعة إكس الصادرة من الشمس، ولوال 
أجزاء من طبقات السماء هللكت كل املخلوقات باألرض بسبب هذه 

  .)١(األشعة
  : اخلالصة -ج 

ال ) الرجع(من خالل ما ذكره العلم احلديث ميكن القول بأن عملية 
كره العلماء األوائل، مع أن ذلك ال تقتصر على نوع معني، بل هو أوسع مما ذ

  .يتناىف مع ما ذكره املفسرون من كوا ترجع املطر، أو حنو ذلك
  .املراد بأدىن األرض: مثال آخر

}��|��{��~�����¡��¢��£��¤��¥��¦���§��}�: يقول سبحانه
                                                 

، موسـوعة   ٢٩-٢٧إعداد عماد زكي البـارودي ص     اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مجع و      ) ١(
، موسـوعة اإلعجـاز   ٣٥٣ي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد صاإلعجاز العلم 

  .٤٣حممد راتب النابلسي ص/ ، األستاذ الدكتور)آيات اهللا يف اآلفاق(العلمي يف القرآن والسنة 
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          ٤٩ 

¨z ]١٣:الروم[.  
  

  : أقوال املفســرين -أ
رض الروم، وهي أدىن أرض الشام؛ وهي أ: أدىن األرض: قال املفسرون
  .)١(ألن األلف والالم للتعريف واملعهود عندهم أرضهمأرض العرب؛ 

  

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 
يذكر العلماء أن املعركة املشار إليها يف اآلية الواقعة بني الروم والفرس، 

   كانت يف منطقة بني كبرياًواليت انتصر فيها الفرس على الروم انتصاراً
أذرعات وبصرى، قرب البحر امليت، وقد أوضحت املصورات اجلغرافية 

ة على سطح األرض قملستوى املنخفضات األرضية يف العامل، أن أخفض منط
هي تلك املنطقة اليت بقرب البحر امليت يف فلسطني، تنخفض عن سطح البحر 

  .)٢(، كما تؤكد ذلك صور وقياسات األقمار الصناعيةمتراً) ٣٩٥(بعمق 
  :  اخلالصة -ج 

 ، أو األقرب: ميكن من خالل ما ذكره العلماء هنا األخذ مبعىن األدىن أي
  .املوضع املنخفض من األرض

فيكون معنا يف اآلية قوالن، كالمها صحيح، وال تعارض بينهما، واهللا 
  .أعلم

                                                 
، التفسري الكبري، للفخر الرازي     ٦/٢٨٨، زاد املسري، البن اجلوزي      ٢١/٢٠جامع البيان، للطربي    ) ١(

٢٥/٨٥.  

، ٢٧٠موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسـف احلـاج أمحـد ص              ) ٢(
، ١٣٧حممـد راتـب النابلـسي ص      / موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، األستاذ الدكتور       

 .١٤٤موسوعة آيات ومعجزات، أمحد بن سامل بادويالن ص
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           ٥٠ 

 آخر، ميكن محل اآلية عليه، االكتشافات العلمية تضيف قوالً: اًخامس
  : أو مرجوحاًضعيفاًولكنه قد يكون 

 يف اإلعجاز العلمي، وحاولوا اوبيان ذلك أن بعض العلماء املعاصرين توسعو
 من النظريات اليت ال يقوى اللفظ على بياا، وإمنا يشري أن جيدوا يف القرآن عدداً

إليها بشيء من التكلف، فنجد بعض االكتشافات اليت يفسر يف ضوئها القرآن 
 آراء مرجوحة ال ينبغي القول ا، -يف رأيي -مث فهي بعيدة أو متكلفة، ومن 

  .وال اخلوض فيها
  :)قانون اجلاذبية: (مثال ذلك

  . ]٢٥،٢٦:املرسالت[ ���Z��Y������X^z]���\�[}� :يقول سبحانه وتعاىل
  : أقوال املفســرين-أ 

الضم واجلمع، وقد اختلف العلماء يف املراد مبعىن اآلية، على : الكفت مبعىن
  :لأقوا

 أن األحياء : واملعىن، وأمواتا يف بطنها،أا تكفت أحياء على ظهرها - ١
  .يسكنون يف منازهلم واألموات يدفنون يف قبورهم

 األحياء من األمور  من مبعىن أا تكفت ما ينفصل،أا كفات األحياء - ٢
  .وليس املراد كفتهم وهم أحياء ،املستقذرة
ا جامعة ملا حيتاج اإلنسان إليه يف حاجاته  مبعىن أ،أا كفات األحياء - ٣

للمصاحل   ألن كل ذلك خيرج من األرض واألبنية اجلامعة ؛من مأكل ومشرب
  .)١( واملعهود عندهم أرضهمالدافعة للمضار مبنية منها

                                                 
، زاد املـسري،    ٢٩/٢٣٧،٢٣٦جامع البيان، للطربي    : ، وينظر ٣٠/٢٤٠التفسري الكبري، للرازي    ) ١(

  .٨/٤٤٩البن اجلوزي 
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          ٥١ 

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب
 فسروا الكفتيرى بعض املعاصرين أن هذه اآلية تدل على اجلاذبية، و

ن اآلية تدل صراحة على املعىن العلمي الدقيق، وهو قالوا إ ومبعىن اجلذب،
اجلاذبية اليت توجد يف األرض، واليت بواسطتها يستقر اإلنسان عليها، 

  . )١(وينجذب إليها
  :  اخلالصة –ج 

عند التأمل يف مثل هذا القول جند أن اآلية ال تدل عليه داللة واضحة، 
  . يف إخضاع اآلية للنظرية العلميةوإمنا هو نوع من التكلف

وعندي أن األوىل عدم القول مبثل هذا القول، أو االكتفاء بذكره دون 
  .القول بترجيحه، واهللا أعلم

  

  :تسوية البنان : مثال آخر 
��g��f��e}�: يقول سبحانه �do��n��m� �l��k��j��i�� �h���z  

  .]٣،٤:القيامة[
  : أقوال املفســرين-أ 

  :معىن اآلية على أقواليف ن اختلف املفسرو
  واحداً وهي أصابع يديه ورجليه فنجعلها شيئاً،أن نسوي بنانه -١

، وهو مروي عن ابن عباس، وعكرمة، وسعيد كخف البعري أو حافر احلمار
  .بن جبري، ومجهور املفسرين

                                                 
. د.، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، أ       ٢١٤حممد حسن هيتو ص   / لقرآنية، د املعجزة ا ) ١(

  .١٢٣حممد راتب النابلسي ص
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           ٥٢ 

 نسوي بنانه كما كانت وإن صغرت، وهو قول ابن قتيبة والزجاج، -٢
  .)١(ورجحه الفخر الرازي

 :تقومي الشيء وإتقان اخللق، قال تعاىل: والتسوية «: قال الطاهر بن عاشور
�{� �Z��Y��Xz ]وقال يف هذه السورة ،]٧:الشمس: �{� � � �{��z��y��� �x��wz 

إعادة خلق البنان مقومة متقنة، فالتسوية كناية عن : وأريد بالتسوية، ]٣٨:القيامة[
  .)٢( » ال وقد أعيد خلقهاخللق؛ ألا تستلزمه، فإنه ما سوي إ

  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 
للمتقدمني  ذهب عدد من املعاصرين إىل معىن جديد يف معىن اآلية،مل يظهر

ما يتعلق بالبصمة حيث ال ميكن من املفسرين، وقالوا إن املراد بتسوية البنان 
التوائم املتماثلة  أن تتشابه أو تتماثل يف شخصني يف العامل، حىتاإلنسان لبصمة 

  .)٣(واحدةاليت أصلها من بويضة 
  :اخلالصة 

 جند يف هذا املثال أن االكتشافات احلديثة قد أضافت قوالً جديداً، إال أن
  : قول مرجوح، وذلك ألمور- يف نظري -هذا القول 
 :ألن البنان يف اللغة عن املعىن اللغوي للبنان،  أن يف ذلك خروجاً-أ 

 فحمل ذلك على البصمة دون غريها ال، )٤( أطراف األصابعاألصابع، أو هو
                                                 

الكـبري،  ، التفـسري    ٨/٤١٨،٤١٧، زاد املسري، البن اجلوزي      ٢٩/١٧٥جامع البيان، للطربي    ) ١(
   .٣٠/١٩٢للرازي 

   .١٤/٣٤١التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ) ٢(

، ١٧٠،١٦٩املطهرة، يوسف احلاج أمحـد ص والسنة الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن  ) ٣(
  .٢٩٩أمحد مصطفى متويل ص/ املوسوعة الذهبية، د

   ).بنن (١/٢٧صحاح، للرازي ، خمتار ال)بنن (١٣/٦٠لسان العرب، البن منظور : ينظر) ٤(
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          ٥٣ 

  .يصح، إال إن قيل أن نسوي بنانه مبا فيها من بصمة وغريها فهذا أمر آخر
:  أن التسوية قد تأيت مبعىن التقومي واإلتقان واخللق، وقد تأيت مبعىن-ب

  . جعلها سواء، فال يستفاد منها
 إذا قلنا بالثاين، فإن األوىل ما ذهب واملعىن األول يعترض عليه مبا سبق، أما

 كخف البعري وحنوه، وال ميكن أن يكون  واحداًجنعلها شيئاً: إليه املفسرون، أي
لتكون ) وهي البصمة(إننا قادرون على أن نسوي البنان الدقيقة العجيبة : املراد

يف اختالف هذه  اإلعجاز تكمنمتساوية متطابقة مع بعضها، وذلك أن عظمة 
إبراز القدرة إمنا تكون فيما ف،  متساوياً واحداًات، وليس يف جعلها شيئاًالبصم

  ..واهللا أعلم..  وليس فيما هو أسهلوجودمن املوأكثر غرابة هو أصعب 
  
 

  :معىن الصلب والترائب: آخرمثال 
  : أقوال املفسرين-أ 

[��^��_��`���}� :اختلف العلماء يف معىن الصلب والترائب يف قوله سبحانه

a�����z ]٧:الطارق[.  
وأما الترائب فقد اختلفوا فيها ، )١(هو الظهر: ذكر املفسرون أن الصلب

   :على أقوال
بني ثدييها، وقال : ، وبنحوه قال بعضهم موضع القالدة من املرأة -١
  .الصدر، وهو املشهور: نآخرو
  .ما بني املنكبني والصدر -٢
  . اليدان والرجالن والعينان-٣

                                                 
  ).صلب (١/٥٢٧لسان العرب : ، وانظر٢/٣٣١، أضواء البيان ٥/٤١٩فتح القدير، للشوكاين ) ١(
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           ٥٤ 

  .ليت يف أسفل الصلب األضالع ا -٤
  .)١( عصارة القلب -٥
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 
 عن املعىن  عما قاله املفسرون يف معىن الصلب والترائب، وعدوالًبعيداً

الظاهر إىل معىن آخر، ذهب بعض املعاصرين إىل معىن آخر غري ما ذكره 
  .املفسرون يف املراد بالصلب والترائب

 اإلعجاز العلمي يف العالقة  علماء ما ذهب إليه عدد منومل يرتض هؤالء
بني املاء الدافق وبني الصلب والترائب، كما ذكرنا سابقا، بل ذهبوا إىل معىن 

  .أبعد من ذلك
الصبغيات :  داود السعدي أن الصلب والترائب هي/يرى الدكتور

فقرات (بنوعيها اجلسدي واجلنسي، وذلك أن الصلب ) الكروموسومات(
يشبه يف شكله الكروموسومات اجلسدية مصطفة إىل جنب بعضها ) ظهرال

  .البعض
 من أشكال شكالً) ٢٢(وأن عددها واحد يف كلتا احلالتني، وهو 

  .الكروموسومات، فهي تشبه الصلب يف شكلها وعددها
إن التفسري اللغوي للترائب يرسم لنا وبدرجة بالغة من : ويضيف قائالً

ني اثنني، مما يتفق مع عدد وشكل الكروموسومني املشاة صورة كروموسوم
  .)٢(اجلنسيني عند اإلنسان

                                                 
  .٩/٨٣، زاد املسري ٣٠/١٤٤،١٤٣جامع البيان، للطربي ) ١(

، ٢١،٢٠داود سلمان الـسعدي ص    / أسرار خلق اإلنسان، العجائب يف الصلب والترائب، الدكتور       ) ٢(
  .٧٠-٢٢ صفحة، انظر كتابه السابق ص٧٠طرد وتوسع يف بيان ذلك وتفصيله يف أكثر من وقد است
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          ٥٥ 

  : اخلالصة -ج 
 السعدي، جند أنه قد ذهب إىل /الدكتوربعد الوقوف على ما ذهب إليه 

تفسري اآلية خبالف الظاهر، وتكلف يف تفسري الصلب والترائب، وما ذهب 
عتماد عليه يف تفسري  قول ضعيف ومرجوح، ال ينبغي اال- يف رأيي -إليه 
  .القرآن
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           ٥٦ 

ا، وتبني بطالن قول من  جديداالكتشافات العلمية تضيف قوالً: سادساً
  .األقوال اليت أوردها املفسرون

لعل هذا األثر من أهم اآلثار اليت ميكن الوقوف عليها، وهي حباجة إىل و
لى حبث وحتقيق، ذلك أن بعض الباحثني يف تفسري القرآن قد أضفوا قدسية ع

؛  على اإلطالقأقوال السلف رمحهم اهللا تعاىل، فجعلوها حجة على من بعدهم
  .ألم أعلم بكتاب اهللا تعاىل من غريهم

عاىل ومن مث فقد بنوا على ذلك أنه ال جيوز رد أقوال السلف رمحهم اهللا ت
  .من أجل اكتشاف علمي أو حنوه
هم أعلم  - من صحابة وتابعني وتابعيهم -ومع تسليمي بأن السلف 

بكتاب اهللا عز وجل من اخللف، وهم أهل اللغة والفهم والورع والتقوى، إال أن 
هل استوعب السلف تفسري القرآن، وهل هم : السؤال الذي جيب اإلجابة عليه

معصومون من اخلطأ يف الفهم، وهل استطاعوا الوصول إىل معرفة مجيع أوجه 
  إعجاز القرآن؟

  :وهي ،هنا تربز مسألة علمية هامةو
 نفسر القرآن بغري ما فسره به السلف، وسؤال آخر هل جيوز لنا أن : أوال

  :ينبغي أن يطرح، وهو أهم من ذلك
نرد قوال من أقوال املفسرين إذا هل ميكننا من خالل االكتشافات العلمية أن 

  تعارض مع االكتشافات العلمية؟
   :فأقول وباهللا التوفيق

 غوي، وبني إنزاله على الواقع، فاملعىن اللغويالبد من التفريق بني املعىن الل
 يف عام شامل، يشمل أكثر من معىن، ولكن قد يكون أحد هذه املعاين هو املراد
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اآلية، وسبيل ذلك ما حيدده السياق أو الواقع أو غري ذلك من العوامل 
  .األخرى

وإذا اجتهد العلماء يف فهم نص من النصوص القرآنية وكان ذلك بناء 
هم، أو استبعدوا معىن من املعاين ألم ال يتوقعونه وال يتصورونه، مث على ظن
 - علميا-، كما أنه إذا ثبتلنا وجود ذلك املعىن أصبح القول به متعيناًثبت 

انتفاء معىن من املعاين وجب عدم القول به؛ لكي ال يؤدي ذلك إىل التعارض 
  .بني النص القرآين وبني احلقيقة العلمية

لنظر يف بعض أقوال املفسرين جند هذه األقوال تتعارض مع ومن خالل ا
من األقوال يف عدد ما أثبته العلم احلديث، وعليه فيمكن القول بإمكانية رد 

  .التفسري بناء على االكتشافات العلمية
وهنا نورد بعض األمثلة اليت تبني دور االكتشافات العلمية يف رد بعض 

  ..األقوال اليت ذكرها املفسرون
  

  :غيض األرحــام  :مثال ذلك

��t��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��ju��v}�: قال سبحانه
���y��x��w�z ]٨:الرعد[.  

  : أقوال املفســرين- أ
  :اختلف العلماء يف معىن الغيض على أقوال

 ما تنقص من محلها يف األشهر التسعة بإرساهلا دم :األرحامما تغيض  -١
ا على األشهر التسعة، لتمام ما نقص من احلمل يف احليض، وما تزداد يف محله

وجماهد،  ، عن ابن عباساألشهر التسعة بإرساهلا دم احليض، وهو مروي
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 ، وابن قتيبة، ومقاتل،والضحاك وابن زيد، ،وقتادة ،وسعيد بن جبري
  .والزجاج
 رواه العويف عن ، وما تزداد بالولد التام،ما تغيض بالسقط الناقص -٢

  .رواية عن احلسنو هابن عباس و
 ،ن تلده من بعد م: وما تزداد،ن ولدته من قبل م:ما تغيض األرحام -٣

  .روي عن قتادة والسدي
  . أن املراد به عدد الولد، فقد يكون واحدا أو اثنني أو ثالثة أو أربعة-٤

  .)١(واملشهور هو األول، وهو قول اجلمهور
الدم على : الرحمومجهور املتأولني على أن غيض : قال ابن عطية

  .)٢(احلمل
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية-ب 

الطب احلديث أن غيض األرحام ليس املراد به جمرد السقط، وإمنا يبني لنا 
يف مرحلة التخليق، أو هو ما : السقط الناقص لألجنة قبل متام خلقها، أي: هو

ك احلمل أو تفسده األرحام فتجعله كاملاء الذي تبتلعه األرض، أو هو هال
  .اإلسقاط التلقائي املبكر: تضاؤله أو اضمحالله، وهو ما يسمى

ذلك أن اجلنني يف هذه املرحلة يتحلل ويغور وختتفي آثاره، ويصدق عليه 
  .أن الرحم تبتلعه كما تبتلع األرض املاء

 ضبـكما أن ذلك حيصل يف حاالت التوائم املتالشية حيث يغور وين
                                                 

، التفـسري الكـبري،     ٤/٣٠٨، زاد املسري، البن اجلوزي      ١١٢-١٣/١٠٩جامع البيان، للطربي    ) ١(
    .١٩/١٤،١٣الفخر الرازي 

    .٣/٢٩٨احملرر الوجيز، البن عطية ) ٢(
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  .)١(اما من داخل الرحم يف الفترة املبكرة من احلملوخيتفي أحد التوأمني مت
مع أن من املفسرين من فسر مبا يتوافق مع العلم احلديث، كما جاء عند و

 تنقص مما :أي �r��q��pz}� «: الشيخ عبدالرمحن السعدي حيث قال
وما تزداد األرحام وتكرب  ، أو يضمحل، أو يتضاءل، إما أن يهلك احلمل،فيها

ما تراه املرأة : إال أن مجهور املفسرين على أن املراد بذلك ،)٢(» فيهااألجنة اليت 
احلامل من الدم، فيزيد ذلك يف عمر اجلنني، فيزداد احلمل على تسعة أشهر؛ 

  .بسبب الدم النازل من املرأة احلامل
أن العلم احلديث يبطل ولسنا هنا بصدد بيان القول الراجح، وإمنا نريد بيان 

 ال عالقة ، ويؤكد أن الدم الذي تراه املرأةب إليه مجهور املفسرين الذي ذهالقول
  .له ببقاء اجلنني فترة أطول يف الرحم، بل رمبا يؤثر يف نقص عمر اجلنني أو وزنه

 حممد دودح، فكل اآلراء اليت ربطت بني ضعف /وعليه كما يقول الدكتور
ن املدة املعهودة آراء الولد ورقته حبدوث هذه الدماء وازدياد مدة احلمل أكثر م

  .غري صحيحة، وليس عليها أي دليل علمي
   : اخلالصة -ج 

القول بأن االكتشافات العلمية قد تبني لنا بطالن قول من وذا نستطيع 
  .األقوال اليت ذكرها املفسرون األولون، بل ورمبا سار عليها اجلمهور

  .املراد باألرضني السبــع: آخرمثال 
 ذلك ما أورده مجهور املفسرين يف املراد باألرضني السبعومن األمثلة على 

  .]١٢:الطالق[ ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õz}� :يف قوله سبحانه
                                                 

  .لى موقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةحممد دودح، ع/ ذكر ذلك الدكتور) ١(
  .١/٤١٤رمحن يف تفسري كالم املنان  الكرمي التيسري) ٢(
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  : أقوال املفســرين-أ
  :اختلف املفسرون يف معىن اآلية على أقوال

ن سبع متفرقة، يف كل أرض حنو ما على األرض من اخللق،  أا أرضو-١
  .س، وقتادةوهو مروي عن ابن عبا

  .أا سبع أرضني بعضها فوق بعض متالصقة:  القول الثاين-٢
  .)١( أا سبعة أقاليم، ذكره الفخر الرازي-٣

  :ومن املهم هنا بيان ما رجحه مجهور املفسرين
 وهو قول اجلمهور : أحدمها،واختلف فيهن على قولني «: قال القرطيب

ل أرض وأرض مسافة كما بني ك،  بعضها فوق بعضأا سبع أرضني طباقاً
  .)٢( » بني السماء والسماء ويف كل أرض سكان من خلق اهللا

 بعضها فوق اجلمهور على أا سبع أراضني طباقاً «: ل أبو السعودقاو
 ويف كل أرض ،رض مسافة كما بني السماء واألرضأ بني كل أرض و،بعض

  .)٣( » سكان من خلق اهللا تعاىل
  :العلمية ما دلت عليه االكتشافات -ب

 ، وأا سبع طبقات بينت االكتشافات العلمية أن األرض طبقات خمتلفة
 من حيث تركيبها وكثافتها ودرجة حرارا ونوع املادة جذرياً ختتلف اختالفاً

  . يف املاضيفيها، وال ميكن اعتبارها طبقة واحدة كما كان سائداً
ض وأرض ما ذكره املفسرون من أن بني كل أر: واملهم يف هذا هو

                                                 
    .٣٠/٣٦، التفسري الكبري، للفخر الرازي ٢٨/١٥٤،١٥٣جامع البيان ) ١(
    .١٨/١٧٥،١٧٤ اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
   .٥/٢٤٧فتح القدير للشوكاين :  ، وينظر٨/٢٦٥كرمي إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن ال) ٣(
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  .مسافة كما بني كل مساء ومساء، وأن يف كل أرض سكانا من خلق اهللا
  :  اخلالصة -ج 

رد ما ذهب إليه اجلمهور من من خالل االكتشافات العلمية ميكن 
 كما بني املفسرين يف قوهلم بأا سبع طبقات، بني كل أرض وأرض مسافة

  .السماء والسماء، ويف كل أرض سكان من خلق اهللا
وإن ذهب إليه  االكتشافات العلمية على بطالن مثل هذا القول، فدلت

  .مجهور املفسرين
   

  ):فتق السموات واألرض: (مثال آخر

�����f��e����d��cl��k��j��i��h��g�m}� :يقول سبحانه

s��r�������q��p��o���nt��v��u��z  ]٣٠:نبياءاأل[.  
لعلمية قد  أن االكتشافات اوبيانوقد سبق احلديث عن هذه اآلية 

 ذهب إليه بعض املفسرين، إال أننا جند فيما قاله املفسرون ما رجحت قوالً
  .ميكن رده من خالل االكتشافات العلمية

ومل تكن األرض والسماء  «: قوله - رمحه اهللا - فقد روي عن جماهد
  . )١( » متماستني
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 
الكون يف بدايته كان كتلة غازية عظيمة االكتشافات العلمية أن تدل 

: ؛ ألن الرتق)الرتق(الكثافة واللمعان واحلرارة، وكان كتلة واحدة، وهو 

                                                 
   .١٧/١٨ذكره الطربي يف جامع البيان ) ١(
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  .)١(حيث مت االنفصال) الفتق(االلتصاق، مث حدث انفجار عظيم، وهو 
  :  اخلالصة-ج 

النظر يف االكتشافات العلمية ميكن القول بأن ما روي عن من خالل 
، قول ميكن  » ومل تكن األرض والسماء متماستني «:  تعاىلجماهد رمحه اهللا

  .رده لكونه خيالف احلقيقة العلمية
  

  : الصعود إىل السماء: مثال آخر 

���A��B����E��D��C�����G��F����H��I���K��J}�: تعاىلويقول سبحانه 

L����M���������N����O���P�����Q�����R������S�����������T�U���VW����X���������

��[����Z�Y�^��]�������\��z  ]١٢٥:األنعام[.  
  : أقوال املفســرين- أ

  :اختلف العلماء يف معىن اآلية على أقوال
أنه مثل ضربه اهللا فمثل شدة ضيق صدر الكافر مبثل من حياول  -١

الصعود إىل السماء فيعجز عنه؛ ألن ذلك ليس يف وسعه، فثقل عليه اإلسالم 
     .إىل السماء، وهو مروي عن عطاء اخلراساينكما ثقل عليه الصعود 

 ، فهو  أن املعىن كأن قلبه يصعد يف السماء ينبو ويتباعد عن اإلسالم-٢
  .)٢(تشبيه البتعاده عن اإلسالم ببعد من يصعد من األرض إىل السماء

وال شك أن السبب الباعث على هذين القولني هو عدم تصور إمكانية 
                                                 

   .١٩٧حممد حسن هيتو ص/ املعجزة القرآنية، للدكتور) ١(
، التفـسري الكـبري، للـرازي       ٣/١٢١، زاد املسري، البن اجلوزي      ٨/٣٠جامع البيان، للطربي    ) ٢(

١٣/١٥٠.    
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عدم العلم مبا حيصل له عند صعوده، كما روي عن  وصعود اإلنسان إىل السماء،
كما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء  «: أنه قال -رضي اهللا عنهما-ابن عباس

  .)١(»فكذلك ال يقدر على أن يدخل التوحيد واإلميان قلبه حىت يدخله اهللا يف قلبه
زلة من ـه مبنشبه اهللا الكافر يف نفوره من اإلميان وثقله علي «: وقال القرطيب

  .)٢( » تكلف ما ال يطيقه، كما أن صعود السماء ال يطاق
فإن صعود السماء مثل فيما هو خارج عن دائرة  «: وقال أبو السعود

  .)٣( »  وفيه تنبيه على أن اإلميان ميتنع منه كما ميتنع منه الصعود،االستطاعة
  : ما دلت عليه االكتشافات العلمية–ب 
ماء، وأوضح ـاال للشك إمكان الصعود إىل السجـمبا ال يدع مت ـثب

طح األرض، ـقل مع االرتفاع عن سـغط اجلوي يـالعلم احلديث أن الض
ؤدي بال ـذا يـ، وه فعنا إىل األعلىـقل يف اجلو كلما ارتـوأن األكسجني ي

، والصداع  اء احلادـ، وإصابته باإلعي سانـضيق صدر اإلن شك إىل
 وغري ذلك من األعراض الكثرية اليت ذكرها علماء احلركة ، مر، ودوارـاملست

  .)٤(الفضاء
  : اخلالصة -ج 
  ميكن اعتباره قوالًهذا يتضح لنا أن االكتشافات العلمية قد أضافت قوالًـب
السماء   يف تفسري اآلية، وأن اآلية شبهت ضيق صدر الكافر مبن يصعد يفأساساً

                                                 
   .٣/٣٥٦، الدر املنثور، للسيوطي ٢/١٧٦، البن كثري تفسري القرآن العظيم) ١(
    .٧/٨٢امع ألحكام القرآن الكرمي اجل) ٢(
   .٣/١٨٣إرشاد العقل السليم ) ٣(
املعجزة ،  ٣٤٧موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد ص           ) ٤(

  . ٢٢٠حممد حسن هيتو ص / القرآنية، للدكتور
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السماء، وشتان بني ضيق فيشعر ذه األعراض ال مبن حياول الصعود إىل 
حقيقي مادي حاصل من الصعود إىل السماء، وبني ضيق بسبب عدم التمكن 

  .من الصعود
 االكتشافات العلمية قد ردت ما ذهب إليه بعض املفسرين كما أن

  .إن صعود السماء غري ممكن: بقوهلم
قالوا ذلك بناء على تصورهم وما وصل إليه علمهم، أما اليوم وإمنا 
  .بأن صعود السماء غري ممكن قول غري مقبولفالقول 
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  ـةاخلامتـ
  ..نتائج البحث وتوصياتـه : وفيها

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسول اهللا 
  :وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد
 يف عدد من اآليات فمن خالل ما سبق وبعد الوقوف على أقوال املفسرين

اليت حتدثت عن اإلعجاز العلمي، واملقارنة بني أقوال املفسرين وما بينته 
االكتشافات العلمية، ميكن إبراز أهم اآلثار الناجتة عن االكتشافات العلمية يف 

  :تفسري القرآن الكرمي يف أمور، أمهها
 دليل ، ويف كل زمن، وال� القرآن الكرمي معجزة يف زمن النيب :أوالً

  .على حصره يف زمن أو وقت أو نوع حمدد من اإلعجاز
القرآن كالم اهللا عز وجل، وهو منشئ الكون وخالقه، وال ميكن أن :اثاني 

  .تتعارض أي حقيقة علمية مع ما جاء يف القرآن الكرمي
تعايل غري معصومني، وال يلزم من مناقشتنا -رمحهم اهللا-السلف: ا ثالثً

ن شأم، أو التقليل من علمهم، ولكن غاية ما يقال أم ألقواهلم االنتقاص م
فهموا النص القرآين حبسب قدرم ومعارفهم، وليسوا مبعصومني عن اخلطأ، 

  .وليس هناك ما مينع من مناقشة أقواهلم ومتحيصها
ال يشترط القول بأن ما اكتشفه علماء اإلعجاز العلمي اليوم هو : ارابع

وز أن يكون ذلك خطأ، فهم بشر جيتهدون قول ال يقبل اخلطأ، بل جي
بقدر الطاقة "ويصيبون أيضا، وإمنا يبحث التفسري يف معاين كالم اهللا تعاىل 

  ".البشرية
  .فال عيب أن نفهم القرآن بقدر طاقتنا، حىت وإن ظهر خطؤه ملن بعدنا
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ـً ميكن بيان اآلثار اليت تؤدي إليها االكتشافات العلمية على  : اخامس
  :يتالنحو اآل
 ذكرها املفسرون مع االكتشافات العلمية ترجح أحد األقوال اليت -١

  .ترجيحهم غريه
  . ذهب إليه املفسرون وجتليهاالكتشافات العلمية توضح قوالً -٢
، هو الراجح يف تفسري اآلية،  جديداًاالكتشافات العلمية تضيف قوالً -٣
  . مرجوحاًذكره املفسرون يعترب قوالًوما 

 آخر، ال يتناىف مع األقوال اليت فات العلمية تضيف قوالًاالكتشا -٤
  .سرون، وميكن اعتبارها كلها صحيحةذكرها املف
، ولكنه  آخر، ميكن محل اآلية عليهاالكتشافات العلمية تضيف قوالً -٥

  . أو مرجوحاًقد يكون ضعيفاً
، وتبني بطالن قول من  جديداًاالكتشافات العلمية تضيف قوالً -٦
  . اليت أوردها املفسروناألقوال

  :ات ـــالتوصي
  :يف ختام هذا البحث أوصي مبا يلي

العمل على تقوية العالقة بني املفسرين، وبني علماء اإلعجاز   :أوالً
 يف الوصول إىل فهم صحيح للقرآن العلمي، ليستفيد كل منهم من اآلخر

  .الكرمي
وعلماء اإلعجاز،  ضرورة إزالة الصراع القائم بني بعض املفسرين:ا ثاني 

  .وإزالة احلواجز بينهما، والوصول إىل قواعد يف التعامل بينهم
 أمهية اطالع املتخصصني يف التفسري على ما يكتبه املتخصصون يف :ا ثالثً
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اإلعجاز العلمي، لالستفادة منه يف تفسري القرآن، ولتمحيص هذه األقوال 
  .و خطأ يف التفسريوالتأكد من عدم تعارضها مع نصوص أخرى، ورد ما ه

تسخري االكتشافات العلمية يف فهم كالم اهللا تعاىل وعدم جتاوزها :ارابع 
أو إمهاهلا أو غض النظر عنها؛ ملا قد يؤدي إليه من ظاهر التعارض بني القرآن 

  .والعلم
ة، واليت إدراج األقوال اليت دلت عليها االكتشافات العلمي :ا خامس

ضمن كتب التفسري، وعدم االكتفاء بذكرها على تتوافق مع دالالت القرآن 
  . عن كتب التفسريسبيل اإلعجاز العلمي بعيداً

ضرورة الترجيح يف التفسري املبين على ما أثبتته االكتشافات :اسادس 
  .العلمية، سواء كان ذلك بتأييد قول للجمهور أو مبخالفته

ن والعلماء  ضرورة رجوع علماء اإلعجاز العلمي إىل املفسري:ا سابع
املتخصصني، قبل اجلزم بدالالت القرآنية، حىت ال يقع منهم خطأ يف فهم 

  .القرآن الكرمي
وعدم التكلف يف التوازن يف ربط االكتشاف العلمي بالتفسري،  :اثامن

  .حتميل النص القرآين دالالت غري واضحة، أو صرحية
ذا البحث، ووختام أعتذر عن كل ا أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع

خطأ وتقصري، وأسأله سبحانه أن يسدد اخلطأ، وأن يعفو عن الزلل، فهو 
  .املرجتى واألمل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  املصادر واملراجع
، لإلمام أيب )تفسري أيب السعود(بـ: ، املشهورإرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  •

  .، دار إحياء التراث العريب، بريوته٩٥١د حممد بن حممد العمادى، املتوىف سنة السعو
داود سلمان السعدي، / ، الدكتورأسرار خلق اإلنسان، العجائب يف الصلب والترائب  •

 .م، دار احلرف العريب، بريوت١٩٩٤ه١٤١٤الطبعة األوىل 

 بن حممد املختار اجلكين حممد األمني/ ، تأليفأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  •
-ه١٤٠٣عطية حممد سامل، طبعة / ، أمته تلميذه الشيخه١٣٩٣الشنقيطي، املتوىف سنة 

  .م١٩٨٣
سليمان الطراونة، الطبعة األوىل /  الدكتور،)الكون واملاء(اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي   •

 . األردن–م، دار الفرقان، عمان ٢٠٠٣-ه١٤٢٤

 عزيز الزنداين، الطبعة الثانية، دعبد اي/ ، تأليف الشيخجزاته ومع����بينات الرسول   •
 .م، إصدار مركز البحوث جبامعة اإلميان، اجلمهورية اليمنية٢٠٠٤ ه١٤٢٤

حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون / ، تأليف مساحة األستاذ اإلمام الشيخالتحرير والتنوير  •
 . تونس–للنشر والتوزيع 

، للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، متفسري القرآن العظي  •
 غنيم، طبعة زعبد العزيحممد إبراهيم البنا، وحممد أمحد عاشور، . د/ ، حتقيقه٧٧٤املتوىف سنة 
  . مصر–دار الشعب 

، الطبعة ه٦٠٤ لإلمام فخر الدين الرازي، املتوىف سنة ،)مفاتيح الغيب(التفسري الكبري   •
  .م، دار الكتب العلمية، بريوت١٩٩٠ - ه١٤١١األوىل 

عبدالرمحن بن ناصر / ، تأليف العالمة الشيختيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  •
م ٢٠٠٠-ه١٤٢١، الطبعة األوىل )جملد واحد(السعدي، حتقيق عبدالرمحن بن معال اللوحيق، 

  . لبنان–مؤسسة الرسالة، بريوت 
، ه٣١٠، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، املتوىف سنة القرآنجامع البيان عن تأويل آي   •

 –م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ١٩٦٨ -ه١٣٨٨الطبعة الثالثة 
  .مصر
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-ه١٣٨٧ حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، طبعة عبد اهللا، أليب اجلامع ألحكام القرآن  •
  .م دار الكاتب العريب للطباعة والنشر١٩٦٧

الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، مؤسسة  ، لعبداجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  •
 .األعلمي، بريوت

م دار ١٩٩٣الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ، جالل الدين عبدالدر املنثور يف التفسري املأثور  •
  .  بريوت–الفكر 

ة أيب الفضل شهاب الدين السيد ، للعالمروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  •
  .، دار الفكره١٢٧٠حممود اآللوسي البغدادي، املتوىف سنة 

، تأليف اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد زاد املسري يف علم التفسري  •
م، املكتب ١٩٨٤ -ه١٤٠٤، الطبعة الثالثة ه٥٩٧اجلوزي القرشي البغدادي، املتوىف سنة 

 .، بريوتاإلسالمي

  .العليم عبدالرمحن خضر عبد/ ، للدكتورالظواهر اجلغرافية بني العلم والقرآن  •
حممد بن علي بن حممد / ، تأليففتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  •

 – بريوت –م، دار املعرفة ١٩٩٥ -ه١٤١٥، الطبعة األوىل ه١٢٥٠الشوكاين، املتوىف سنة 
  .لبنان

، لإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي لسان العرب  •
  ).ت. د. (، الطبعة األوىل، دار صادر، بريوته٧١١املصري، املتوىف سنة 

احلق بن عطية األندلسي، املتوىف سنة  ، أليب حممد عبداحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز •
  .م، دار ابن حزم، بريوت٢٠٠٢ - ه١٤٢٣، الطبعة األوىل ه٥٤١

 .ه٧٠١اهللا بن أمحد النسفي، ت  ، أليب الربكات عبديل وحقائق التأويلنـزمدارك الت  •

حممد حسن هيتو، الطبعة الثالثة، / ، اإلعجاز العلمي والغييب، الدكتوراملعجزة القرآنية  •
 . بريوت–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ ه١٤١٩

اإلسالم ابن تيمية، شرح فضيلة الشيخ حممد بن صاحل ، شيخ مقدمة يف أصول التفسري  •
 .م، مدار الوطن للنشر، الرياض٢٠٠٥، ه١٤٢٦العثيمني، الطبعة األوىل 

العظيم الزرقاين، الطبعة األوىل  حممد عبد/ ، الشيخمناهل العرفان يف علوم القرآن  •
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 . بريوت–م، دار الفكر ١٩٩٦ه١٤١٦

ايد  ، كتيب لفضيلة الشيخ عبد القرآن الكرميواحلواجز بني البحار يف، منطقة املصب  •
 .الزنداين

م، دار ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، أمحد بن سامل بادويالن، الطبعة األوىل موسوعة آيات ومعجزات  •
 .طويق للنشر والتوزيع، الرياض

حممد /  األستاذ الدكتور)آيات اهللا يف اآلفاق(موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة   •
 . دمشق–م، دار املكتيب ٢٠٠٥ ه١٤٢٦لسي، الطبعة الثانية راتب الناب

، يوسف احلاج أمحد، الطبعة موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة  •
 . دمشق–م، مكتبة دار ابن حجر ٢٠٠٣ ه١٤٢٤الثانية 

مصطفى أمحد / ، تأليف الدكتوراملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية •
 .دار ابن اجلوزي، القاهرة، م٢٠٠٥-ه١٤٢٦متويل، الطبعة األوىل 

 :مواقع على شبكة اإلنترنت

 .)www.55a.net(موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة : موقع •

 .)www.islamweb.net(الشبكة اإلسالمية : موقع •

 .)www.nooran.org(موقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  •
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  فهرس املوضوعات
  
  

  الصفحة  املوضوع
  ١٥   .................................................................................................... املقدمة
  ١٦  ...................................................................................................... متهيد

  أثر االكتشافات العلمية يف تفسري القرآن الكرمي
حهم االكتشافات العلمية ترجح أحد األقوال اليت ذكرها املفسرون مع ترجي: أوالً
  ........................................................................................................غريه

  
٢٥  
  

  ٣٢  ..........................االكتشافات العلمية توضح قوالً ذهب إليه املفسرون وجتليه: ًثانيا
، هو الراجح يف تفسري اآلية، وما ذكره االكتشافات العلمية تضيف قوالً جديداً: ثالثاً

  .......................................................................  مرجوحااملفسرون يعترب قوالً
     
   ٣٧  

، ال يتناىف مع األقوال اليت ذكرها  جديداًاالكتشافات العلمية تضيف قوالً: ًرابعا
  ........................................................  صحيحةاملفسرون، وميكن اعتبارها كلها

  
٤٦  

ولكنه قد  آخر، ميكن محل اآلية عليه، االكتشافات العلمية تضيف قوالً: خامساً
  ............................................................................  أو مرجوحاًضعيفاًيكون 

  
٥٣  

كتشافات العلمية تضيف قوالً جديداً، وتبني بطالن قول من األقوال اليت اال:سادساً
  .......................................................................................أوردها املفسرون 

  
٥٩  

ـة  ــ   ٦٨  ............................................................................................اخلاـمت
  ٧١  ..................................................................................... فهرس املراجع واملصادر
  ٧٤  ......................................................................................... فهرس املوضوعات

 


