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 انعهى كتشفاثمب انرتجيح
 يف انتفسري انتجريبي

 
 
 

 اجلار اهللبٍ سهيًاٌ عبذ انسالو بٍ صاحل  كتور/د
 أستاذ الدراسات القرآنية المشارؾ بكمية التربية

 المممكة العربية السعكدية  -جامعة الممؾ سعكد بالرياض
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 يهخص انبحث
إلييا المفسر في الترجيح بيف األقكاؿ األدلة كالمرجحات التي يمجأ 

متنكعة، فقد يستدؿ بالقرآف الكريـ أك السنة أك المغة العربية أك القكاعد 
 العامة كنحكىا.

العمـ مكتشفات تكظيؼ بعض الناس التي يمجأ إلييا  كمف المرجحات
يات، بيف أقكاؿ المفسريف المختمفة في معاني اآل ترجيحيةن  قرينةن  التجريبي
 باستخداـ -بدافع الحماس  – الناس بعض قياـمشكمة البحث مف كتأتي 

االكتشافات التجريبية دليالن أك قرينة يرجح بيا بيف أقكاؿ المفسريف، كيقدميا 
كقد يككف القكؿ عمى المرجحات األخرل، كقد تككف أقكل منيا،  –أحيانان  -

 .ضعيفان أك شاذان  بالمكتشفات التجريبيةالذم يرجحو 
إلى بياف منزلة الترجيح بالمكتشفات التجريبية بيف دؼ البحث ييك 

 المرجحات األخرل، كاألمكر المؤثرة في قكة الترجيح بو أك ضعفو.
 كقد تناكؿ الباحث أربعة قضايا:

 التفاكت بيف المرجحات في التفسير.  -
 نكع الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبي.  -
 ميف.الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبي عند المتقد  -
 األمكر المؤثرة في الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبي.  -
 .المقبكلة كالمردكدة بعض صكر الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبي  -

في ضبط  -كلك بجزء يسير  -كيأمؿ الباحث أف يسيـ البحث 
العمـ مسيرة اإلعجاز العممي كتفسير الكتاب العزيز بمكتشفات 

 التجريبي.
تفسير القرآف، قكاعد الترجيح، إعجاز القرآف، الكممات المفتاحية: 

 اإلعجاز العممي، التفسير العممي، العمـ التجريبي.
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ؛الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف

 نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف                           أما بعد:
 آية كاختالؼ اآلراء حكؿ معنىاألقكاؿ  عددغي لممفسر حيف تمما ينب

، حؽال صابةإل طمبان في المقارنة بينيا كتمييز صحيحيا مف سقيميا، د اجتياال
بيا يعزز أدلة كمرجحات  إلى وصكاب يعتقدما مكصكؿ إلى ل يحتاجقد ك 

 .اختياره
قكاؿ بيف األكالمرجحات التي يمجأ إلييا المفسر في الترجيح  دلةكاأل

أك  ،أك المغة العربية ،السنة، كقد يستدؿ بلقرآف الكريـمتنكعة، فقد يستدؿ با
 كنحكىا.القكاعد العامة 

ما  معاني القرآف الكريـ الترجيح بيفف في بعض المعاصريبو  عينيكمما 
القرآف  مما كقع فية الحديث التجريبية باإلعجاز العممي كاالكتشافات يتصؿ
بعض الناس دليالن  لدلأصبحت االكتشافات العممية قد ك ، اإلشارة إليو الكريـ

 .أك ضعفومعاني المف  صحة معنىن بياف في  حتكـ إليويي 
إذ لـ أجد حسب عممي مف أفرد ىذه كقد رغبت في دراسة ىذه القضية؛ 

 ، كدعاني لمحديث عنيا األمكر اآلتية:(ُ)القضية بخصكصيا في بحث مستقؿ
 كتفسيره. ارتباطيا بكتاب اهلل تعالى – ُ
 األمكرمف  العمـ التجريبي مكتشفاتلترجيح باف العناية بكك – ِ

 المعاصرة.المستجدة 
                                                 

ٌٍذورٛس طاٌر ٠سٟ طٛاب تسث تؼٕٛاْ: أثش االورشافاخ اٌؼ١ٍّح فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ  ( 1)

اٌىش٠ُ؛ ذٕاٚي ف١ٗ اٌدأة اٌرطث١مٟ تزوش ا٤ثش ٚا٤ِثٍح اٌرطث١م١ح ػ١ٍٗ، ِثً: أثش 

االورشافاخ اٌؼ١ٍّح فٟ ذشخ١ر تؼغ ألٛي اٌّفغش٠ٓ فٟ ِؼٕٝ ا٠٢ح أٚ ذٛػ١سٙا، أٚ 

ا لٛالً خذ٠ذاً ٌُ ٠زوشٖ اٌّفغشْٚ، ٌىٕٗ ٌُ ٠رطشق ٌٍدٛأة إٌظش٠ح اٌرأط١ٍ١ح إػافرٙ

اٌرٟ ذرٕاٌٚٙا ٘زٖ اٌذساعح ٚاٌّرؼٍمح تاٌرشخ١ر تاٌّىرشفاخ اٌردش٠ث١ح، فٍُ ٠رٕاٚي 

ذفاٚخ اٌرشخ١ر تاٌّىرشفاخ اٌردش٠ث١ح ٚا٤ِٛس اٌّؤثشج ف١ٗ لٛج ٚػؼفاً، ٌُٚ ٠رطشق 

 ١ٍّح.ٌٕٛع اٌرشخ١ر تاٌّىرشفاخ اٌؼ
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باإلعجاز العممي إلى تبني  المشتغميفالحماس الشديد بعض يدفع  – ّ
بعض اآلراء الشاذة كالضعيفة في معنى اآلية، كاالحتجاج ليا بالمكتشفات 

ضعيفان ألسباب احتجاجو  يككفقد ، ك كتقديميا عمى سائر المرجحات التجريبية
 يرد ذكرىا في البحث إف شاء اهلل تعالى.

العممي  في ضبط مسيرة اإلعجاز -كلك بجزء يسير  -اإلسياـ  - ْ
 .ةكتشفات التجريبيالمكتفسير الكتاب العزيز ب

 مشكمة البحث:
دليالن أك قرينة يرجح بيا االكتشافات التجريبية  يستخدـ بعض الناس

عمى المرجحات األخرل، كقد تككف  –أحيانان  - اقدميلمفسريف، كيبيف أقكاؿ ا
أك ضعفو، كيبيف مدل قكة ىذا المرجح  ؛، كالبحث يكشؼ عف ذلؾاأقكل مني

 كمنزلتو بيف المرجحات.
 ىدؼ البحث:

، األخرل منزلة الترجيح بالمكتشفات التجريبية بيف المرجحاتبياف 
 .عفوكاألمكر المؤثرة في قكة الترجيح بو أك ض

 منيج البحث:
 اآلتية: المباحثحسب أتبع المنيج االستقرائي التحميمي س

 .في التفسير بيف المرجحات التفاكتالمبحث األكؿ: 
 .العمـ التجريبيمكتشفات نكع الترجيح بالمبحث الثاني: 
 .المتقدميف عند بمكتشفات العمـ التجريبي ترجيحالالمبحث الثالث: 
 .بمكتشفات العمـ التجريبيالترجيح  في ةؤثر الماألمكر المبحث الرابع: 

 .صكر الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبيمف المبحث الخامس: 
 كقد عززت ىذه المباحث باألمثمة كالشكاىد التكضيحية، ثـ ختمت البحث

 أىـ النتائج كالتكصيات.ب
 كاهلل كلي التكفيؽ
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 املبحث األول
 انتفاوث بني املرجحاث يف انتفسري

، مف المعاني ى صحة معنىعمالمفسر ألدلة التي يستدؿ بيا ا تتفاكت
، بؿ إف الدليؿ الكاحد يتفاكت في نفسو، مف حيث فبعضيا أقكل مف بعض

التفاكت يرجع إلى ما ، كىذا اآلية ىصحتو كصراحتو في الداللة عمى معن
أك  مف المعاني عمى معنىن  القرائف التي تقكم االستدالؿ بو مف احتؼ بو

فضميا كقكتيا في الداللة عمى معنى مف  أحد ال ينكرالنبكية لسنة اف، فوتضع
بحسب صحتيا كصراحتيا في الداللة عمى  داللتيا تتفاكت المعاني، لكفٍ 

، ات إلى غيرىالتفيجكز اال ال نصان في المعنى صحيحة ك ككف المعنى، فحيف ت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ قكؿ اهلل تعالى:  :كمف أمثمة ذلؾ

اختمؼ ، فقد (ُ) ژٿ  ٿ   ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ پ  ڀ  
 :كالقكؿ الذم بدلكه ،المفسركف في كيفية دخكليـ الباب

أك  أما دخكليـ الباب فقد قيؿ فيو: أنيـ دخمكا متزحفيف عمى أكراكيـ،
، أك أنيـ دخمكا عمى حركؼ عيكنيـ، أك أنيـ أنيـ دخمكا مقنعي رؤكسيـ

 .دخمكا مف قبؿ أستاىيـ
: أنيـ قالكا: حنطة حمراء فييا شعرة، أك فقيؿ القكؿ الذم بدلكهما كأ

أنيـ قالكا: حبة حنطة مثقكبة فييا شعيرة سكداء، أك أنيـ قالكا: حبة في 
 .(ِ)شعرة

، قيؿ لبني إسرائيؿ: ادخمكا الباب سجدان " اآلية بقكلو:  فسر النبي كقد 

                                                 

 (.55عٛسج اٌثمشج )( 1)
(، ٚصاد اٌّغ١ش 1/126(، ٚإٌىد ٚاٌؼ١ْٛ )1/616أظش ا٤لٛاي فٟ: خاِغ اٌث١اْ )( 2)

(1/55.) 
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، (ُ)حبة في شعرة " حطة،  فدخمكا يزحفكف مف أستاىيـ، كقالكا: :كقكلكا
، كلذا ال كيفية دخكليـ كالقكؿ الذم قالكه بياففي  صحيح صريحكالحديث 

 .ينبغي االلتفات إلى غيره مف األقكاؿ
 أك هلضعؼ إسناد، إما كقد يعترم الحديث النبكم ما يضعؼ الترجيح بو

 :ضعؼ داللتو
لكف ال  ،يككف الحديث نصان في تفسير اآلية أما ضعؼ اإلسناد فقد

كمف أمثمتو أف ، يعتمد عميو في الترجيح لعدـ صحة سنده عف النبي 
ۈئ  ېئ    ژ في قكؿ اهلل تعالى: بالذبيح في المراد  المفسريف اختمفكا

  مبېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب

 .(ِ) ژىت  يت   جث  مث  ىث  يث  متىب   يب  جت   حت  خت
أنو  كرد حديث عف النبي  ىؿ ىك إسحاؽ أك إسماعيؿ ؟، كقد

لكف منع الترجيح بو عدـ صحتو، كلما ساؽ ابف كثير الخالؼ في  ،إسحاؽ
تعييف الذبيح، كذكر قكؿ مف قاؿ: إنو إسحاؽ عقب بقكلو: " كقد كرد في ذلؾ 

 .(ّ)" كلكف لـ يصح سنده ،حديث لك ثبت لقمنا بو عمى الرأس كالعيف
بعض األقكاؿ عمى صحة عند المفسريف تعميؽ ترجيح  كلذا يتكرر
 .(ْ)الحديث الكارد فيو

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ أخشخٗ اٌثخاسٞ، وراب اٌرفغ١ش، تاب ( 1)

 (.5/145) ژٿ  ٿ   ٿڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ
 (.102-101عٛسج اٌظافاخ )( 2)
ٚلذ لاي تأٔٗ (: " 1/366(، ٚلاي فٟ اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح )6/25ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ )( 3)

 ،ِٓ وؼة ا٤زثاس - ٚهللا أػٍُ -إعساق ؽائفح وث١شج ِٓ اٌغٍف ٚغ١شُ٘، ٚإّٔا أخزٖٚ 
أٚ طسف أً٘ اٌىراب، ١ٌٚظ فٟ رٌه زذ٠ث طس١ر ػٓ اٌّؼظَٛ زرٝ ٔرشن ٤خٍٗ 

٘زا ِٓ اٌمشآْ، تً اٌّفَٙٛ تً إٌّطٛق تً إٌض ػٕذ ٚال ٠فُٙ  ،ظا٘ش اٌىراب اٌؼض٠ض
 ". اٌرأًِ ػٍٝ أٔٗ إعّاػ١ً

،  5/161،  4/362،  2/366(، ٚاٌثسش اٌّس١ؾ )22/65أظش ِثالً: خاِغ اٌث١اْ )( 4)

 (.212-21/211(، ٚٔظُ اٌذسس )6/256(، ٚذفغ١ش اتٓ وث١ش )466،  205
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 مف أمثمتو أف المفسريفف كأما ضعؼ داللة الحديث عمى معنى اآلية؛
ٿ  ٿ   ٿ  ژ في المراد بالصدقات في قكؿ اهلل تعالى:  ااختمفك 

 .(ُ) ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٹ
مفركضة أك صدقات التطكع ؟؛ عمى قكليف، كقد ىؿ ىي الصدقات ال

إف أفضؿ الصالة صالة المرء كل ابف عطية القكؿ الثاني مستدالن بحديث: " ق
، بناءن عمى أف الحث عمى صالة النافمة في البيت (ِ)" في بيتو إال المكتكبة

ألجؿ البعد عف الرياء كالسمعة، كقد نص عمى ذلؾ بقكلو: "كذلؾ أف الفرائض 
 .(ّ)ال يدخميا رياء كالنكافؿ عرضة لذلؾ "

كاآلية في لبيت، في االنافمة صالة ذا الحديث في بياف فضيمة ىغير أف 
محتممة،  الحث عمى صالة النافمة في البيتالعمة في أيضان فك الصدقات، 

البعد عف الرياء، كتحتمؿ حمكؿ البركة في البيت كنزكؿ الرحمة فيو  فتحتمؿ
 .(ْ)كنفرة الشيطاف منو، كلذلؾ تشرع الصالة في البيت كلك أمف الرياء

عمـك تخصيص ترجيح كمع ىذه االحتماالت فالحديث ال يقكل عمى 
 .بصدقات التطكع اآلية

اآلية عامة في أف إخفاء الصدقة أفضؿ، سكاء كانت قاؿ ابف كثير: " 
 .(ٓ)" مفركضة أك مندكبة

 كتأمؿ التفاكت بيف الترجيح بيذا الحديث كالحديث السابؽ في تفسير
 .ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ: قكلو تعالى

                                                 

 (.261عٛسج اٌثمشج )( 1)
( ِٓ زذ٠ث 1/165طس١سٗ فٟ وراب ا٤راْ، تاب طالج ا١ًٌٍ ) أخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ (2)

 .سص٠ذ تٓ ثاتد 
 (.2/50اٌّسشس اٌٛخ١ض )( 3)
 (.2/216فرر اٌثاسٞ )( 4)
 (.1/465ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ )( 5)
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يذا يتبيف أف المرجح الكاحد يتفاكت الترجيح بو قكة كضعفان بحسب ما كب
 .مف قرائفاحتؼ بو 
عف فضميا كمنزلتيا مما ال  بمعزؿ التفاكت في الترجيح بالسنةكىذا 
نما جداؿ فيو  .التفاكت بمؤثرات أخرل حصؿ، كا 
سرم عمى الترجيح بالسنة تالترجيح المذككرة في تفاكت ر ك األم كىذه
، إذ القرآف قطعي الثبكت، لكٌف الثبكتالكريـ، مع استبعاد مسألة بالقرآف 

 .الترجيح بو يتفاكت بتفاكت داللتو
كقدمكا بعضيا عمى ف التفاكت بيف دالالت النصكص، ككقد ذكر األصكلي

 . (ُ)فقدمكا داللة النص عمى داللة الظاىر، كداللة اإليماءبعض، 
 .(ِ)بمفيـك المخالفةكقدمكا ما دؿ بمفيـك المكافقة عمى ما دؿ 

كقدمكا داللة االقتضاء عمى داللة اإلشارة؛ ألنيا أكلى لترجحيا بقصد 
 .(ّ)المتكمـ ليا بخالؼ داللة اإلشارة

                                                 

( ، ٚإٌض ٘ٛ ِا ٠ف١ذ تٕفغٗ ِٓ غ١ش ازرّاي 6/221( أظش: اٌثسش اٌّس١ؾ ٌٍضسوشٟ )1)

[ ، ٚل١ً: ٘ٛ اٌظش٠ر فٟ ِؼٕاٖ  ، 116] اٌثمشج:   ژىت  يت  جثژ   ومٌٛٗ ذؼاٌٝ: 

اٌظا٘ش ٘ٛ ِا ٠غثك إٌٝ اٌفُٙ ِٕٗ ػٕذ ا٦ؽالق ِؼٕٝ ِغ ذد٠ٛض غ١شٖ ، أٚ ٘ٛ ِا ٚ

ازرًّ ِؼ١١ٕٓ ٘ٛ فٟ أزذّ٘ا أظٙش ، ٚزىّٗ أْ ٠ظاس إٌٝ ِؼٕاٖ اٌظا٘ش ، ٚال ٠دٛص 

طح ؛ تأْ ٠زوش ٚطف ، ٚدالٌح ا٠٦ّاء ال ذىْٛ إال ػٍٝ ػٍح اٌسىُ خاذشوٗ إال ترأ٠ًٚ

ِمرشْ تسىُ فٟ ٔض ِٓ ٔظٛص اٌششع ػٍٝ ٚخٗ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ رٌه اٌٛطف ػٍح ٌزٌه 

-2/560( ، ٚسٚػح إٌاظش )1/354اٌسىُ ٌىاْ اٌىالَ ِؼ١ثاً ، أظش: اٌّغرظفٝ )

 .(236( ، ِٚزوشج فٟ أطٛي اٌفمٗ ٌٍشٕم١طٟ )ص564
( ، ٚإسشاد اٌفسٛي 4/661) ( ، ٚششذ اٌىٛوة ا١ٌّٕش4/253( أظش: ا٦زىاَ ٣ٌِذٞ )2)

 (.326( ، ِٚزوشج فٟ أطٛي اٌفمٗ )ص261)ص 
ال ذىْٛ إال  (، ٚدالٌح االلرؼاء261(، ٚإسشاد اٌفسٛي )ص4/253( ا٦زىاَ ٣ٌِذٞ )3)

ٚذمذ٠شٖ ال تذ ِٕٗ ؛ ٤ْ اٌىالَ دٚٔٗ ال ٠غرم١ُ ٌرٛلف  ،ػٍٝ ِسزٚف دي اٌّماَ ػ١ٍٗ

دالٌح اٌٍفع ػٍٝ ِؼٕٝ ١ٌظ ِمظٛداً  شاسج فٟٙاٌظذق أٚ اٌظسح ػ١ٍٗ ، ٚأِا دالٌح ا٦

ٌٚىٕٗ الصَ ٌٍّمظٛد، فىأٔٗ ِمظٛد تاٌرثغ ال تا٤طً، وذالٌح لٌٛٗ:  ،تاٌٍفع فٟ ا٤طً

[ ػٍٝ طسح 156ا٠٢ح ]عٛسج اٌثمشج   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ

(، ِٚزوشج فٟ أطٛي اٌفمٗ 65-3/64طَٛ ِٓ أطثر خٕثاً، أظش: ا٦زىاَ ٣ٌِذٞ )

 (.235م١طٟ )صٌٍشٕ
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 .(ُ)كقدمكا داللة المطابقة عمى داللة االلتزاـ ألنيا أضبط
كجاء في كالـ العمماء ما يؤكد تفاكت المرجحات مف خالؿ حديثيـ عف 

قاؿ ابف تيمية: " فإف قاؿ قائؿ: فما أحسف طرؽ  أفضؿ طرؽ التفسير،
إف أصح الطرؽ في ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف، فما  :التفسير؟، فالجكاب

أيٍجًمؿى في مكاف فإنو قد فيسِّرى في مكضع آخر، كما اٍختيًصر مف مكاف فقد 
بيًسطى في مكضع آخر، فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة، فإنيا شارحة لمقرآف 

 .(ِ)لو " كمكضحة
، كقد ىذا مشركط بصحة التفسير، ألنو قد يعترم التفسير ما يضعفوك 

 .لتفسير القرآف الكريـ اذكر العمماء ضكابط كشركط
ذا كاف ىذا التفاكت يقع في المرجحات مف الكتاب كالسنة فكقكعو في  كا 

 .غيرىما مف باب أكلى كالترجيح بالمغة العربية كنحكىا
نما قدمنا بيذه المقدم  المرجحات في التفسير درؾ أفة الميمة لنكا 

كأف المرجح الكاحد يتفاكت الترجيح بو فبعضيا أقكل مف بعض، ، تتفاكت
 .بحسب ما احتؼ بو مف القرائف

                                                 

 (.4/253( ا٦زىاَ ٣ٌِذٞ )1)

 (.13/363ِمذِح فٟ أطٛي اٌرفغ١ش ػّٓ ِدّٛع اٌفراٜٚ )( 2)
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 املبحث انثاَي
 مبكتشفاث انعهى انتجريبيَوع انرتجيح 

 ؛ فيكالتجريبية مف األىمية بمكاف بالمكتشفاتالترجيح  نكعمعرفة 
 .في التفسير و كدرجتو بيف المرجحاتلنا منزلت يبيف

األدلة  ضمفالتأمؿ في ىذا النكع مف المرجحات يظير لنا دخكلو  كعند
 .كالتفسير بالرأمالعقمية 
 مشتركة بيفالمكتشفات التجريبية  تحتتطبيقات التفسير التي تندرج ك 

أف العمـك التجريبية  ؛ ذلؾالحس كالمشاىدةالعقؿ كاالستدالؿ باالستدالؿ ب
مبنية عمى النظر ك  ب الحسية في الطبيعة كمشاىداتيا،ئمة عمى التجار قا

، (ُ)كالتأمؿ في مخمكقات اهلل ، ثـ استخالص القكانيف كالكصكؿ إلى الحقائؽ
مف األرض إنما  كقد ضرب الغزالي لذلؾ مثالن بالشمس فمعرفة ككنيا أكبر

 .(ِ)يككف بأدلة ىندسية تبنى عمى مقدمات حسية
  :لو أصؿ في الشريعة كأدلتو كثيرة كالمشاىدةحس االستدالؿ بالك 

االستدالؿ بالكاقع كالحس كالمشاىدة عمى  كثيرة في آيات فقد جاء
تحصى، قاؿ اهلل أف أكثر مف كشكاىده مف القرآف الكريـ  ،البعث كالنشكر

   ے      ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہژتعالى: 
 .(ّ) ژ ﮸  ﮷  ﮶﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ    ۓ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ : : تعالىكقاؿ 

إلى قوله:  ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  

                                                 

( ، ٚا٦عالَ ٚاٌؼٍُ 1/356)د أزّذ ِخراس ،  ِؼدُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّؼاطشج٠ٕظش: ( 1)

 (.44( ، ٚاالعرمشاء ٚإٌّٙح اٌؼٍّٟ ٌض٠ذاْ )ص14اٌردش٠ثٟ ، ٌٍغ٠ٛذٞ )ص

 (.1/46اٌّغرظفٝ )( 2)
 (.26عٛسج اٌغدذج )( 3)



 

 د/ػثذ اٌغالَ تٓ طاٌر تٓ ع١ٍّاْ اٌداس هللا        اٌردش٠ثٟ فٟ اٌرفغ١ش اٌرشخ١ر تّىرشفاخ اٌؼٍُ

 

185           ـ  َُِٔأسيكط ،العدد الرابع الثالثكف مجمة كمية أصكؿ الديف ب

 

 

 

 

 

 

 

 .(ُ) ژ﮸             ﮹     ﮷﮳ ﮴     ﮵  ﮶   ﮲ۓ  ۓژ 
يات كثيرة عمى النظر في ممككت السمكات في جانب آخر حثت آك 

قاؿ اهلل ، كحده بادةالعكاستحقاقو الخالؽ ربكبية عمى جعمتو دليالن كاألرض ك 
﮷    ےھ   ھ  ھ    ھ   ےژتعالى:  ﮶    ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

﮽ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                          ﮼﮸ ﮹  ﮺     ﮻ 

 .(ِ) ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ             
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ : تعالىكقاؿ 

ۈئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئوئ    ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 

 .(ّ) ژىئ  يئ  مئی  ی  ی  جئ  حئ   یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
ھ    ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھژ كقاؿ تعالى: 

، قاؿ الشنقيطي: " ذكر جؿ كعال في ىذه اآلية (ْ) ژھ  ے   ے  ۓ  
الكريمة أنو جؿ كعال ىك الذم يرم خمقو آياتو، أم: الككنية القدرية؛ ليجعميا 

ليـ عمى ربكبيتو، كاستحقاقو العبادة كحده، كمف تمؾ اآليات الميؿ عالمات 
ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ژكالنيار كالشمس كالقمر؛  كما قاؿ تعالى: 

، (ٓ)اآلية ژ ۈ  ۈ ، كمنيا السماكات كاألرضكف، كما فييما كالنجـك
كالرياح كالسحاب، كالبحار كاألنيار، كالعيكف كالجباؿ كاألشجار كآثار قـك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژكما قاؿ تعالى: ىمككا، 

                                                 

 (.11-6عٛسج ق )( 1)
 (.11-10عٛسج ٌمّاْ )( 2)

 (.32-31عٛسج ٠ٛٔظ )( 3)
 (.13عٛسج غافش )( 4)
 (.36عٛسج فظٍد )( 5)
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كما ذكره جؿ كعال .......  (ُ) ژڃ  چ  چژ  :إلى قوله  ژپ
 في آية المؤمف ىذه، مف أنو ىك الذم يرم خمقو آياتو، بينو كزاده إيضاحان 
في غير ىذا المكضع، فبيف أنو يرييـ آياتو في اآلفاؽ كفي أنفسيـ، كأف 

حؽ، كما قاؿ تعالى:  ـ أف ما جاء بو محمدمراده بذلؾ البياف أف يتبيف لي
  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئژ
 .(ِ) ژىئېئ

غرائب صنعو  ، كاهلل جؿ كعال قد بيف مفالناحيةاآلفاؽ جمع أفؽ كىك ك 
ؿ عاقؿ أنو ىك الرب كاتو كأرضو، ما يتبيف بو لككعجائبو في نكاحي سم

كالنجـك كاألشجار كالجباؿ، مف الشمس كالقمر  :كما أشرنا إليو المعبكد كحده،
 .(ّ)" كالدكاب كالبحار، إلى غير ذلؾ

 المكتشفات التجريبيةب ىك المتعمؽ الشنقيطيىذا األخير الذم ذكره ك 
كما  ضمف الحس كالمشاىدة كاالستدالؿ عمييا بالقرآف الكريـ، كىي داخمة

 .سيأتي تفصيمو
يؿ العقؿ تيمية دليؿ الحس إضافة إلى دل ابفكقد ذكر شيخ اإلسالـ 

مـ يقطع بو، كأف كالنقؿ ضمف المدارؾ الثالثة التي قد يحصؿ لمشخص بيا ع
 .(ْ)في حؽ بعض الناس ضركريان  يككف قدالعمـ الحاصؿ بيا 

كلدليؿ الحس تطبيقات عند األصكلييف، فقد جعمكه مف األدلة التي 
، كمثمكا لو بقكلو تعالى:   ژٻ  پ  پ  پ  ژ ييخصص بيا العمـك

                                                 

 (.164عٛسج اٌثمشج )( 1)
 (.53عٛسج فظٍد آ٠ح )( 2)
 (.51-6/50أػٛاء اٌث١اْ )( 3)
 (.1/21االعرماِح )( 4)
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: كما كاف في يد سميماف لـ يكف في يدىا، كىك شيء، كقكلو: ، قالكا(ُ)
، خرج منو السماء كاألرض كأمكر كثيرة (ِ) ژڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ژ 
 .(ّ)بالحس

لو مدخؿ في فيـ الكتاب العزيز كاالستدالؿ بالكاقع كالحس كالمشاىدة 
استخدمو ك عيني بو المفسركف عند بيانيـ معاني القرآف الكريـ، قد ك كتفسيره، 

 قكؿ اهلل في سبر األقكاؿ التفسيرية كنقدىا، كمف أمثمتو: كمف بعدىـ السمؼ
فقد جاء عف بعض  ،(ْ) پٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤپتعالى: 
تفسير السيما بالتراب الذم يبقى في جبية كأبي العالية كابف جبير التابعيف 

 .(ٓ)بعد السجكدالمرء 
ي جباه بعض الناس كقد يظف بعض الناس أف المراد بالسيما ما يرل ف

 . (ٔ)مف كثرة السجكد، كنسب القكؿ بو إلى بعض السمؼ
السمؼ ىذا المعنى األخير، كاستدلكا عمى ضعفو كقد أنكر بعض 

 :بالكاقع
سأؿ منصكر مجاىدان عف ىذه اآلية، فقاؿ: ىك الخشكع، فقاؿ لو فقد 

، ، فقاؿ: إنو يككف بيف عينيو مثؿ ركبة العنز ؟ منصكر: ىك أثر السجكد
 .(ٕ)كىك كما شاء اهلل

كفي ركاية أخرل أف منصكران قاؿ لو: ما كنت أراه إال ىذا األثر في 

                                                 

 (.23عٛسج إًٌّ )( 1)
 (.25عٛسج ا٤زماف )( 2)
 (.2/622(، ٚسٚػح إٌاظش )2/11اٌّغرظفٝ )( 3)
 (.21عٛسج اٌفرر ِٓ ا٠٢ح )( 4)
 (.6/446( ، ٚصاد اٌّغ١ش )6/324(، ِٚؼاٌُ اٌرٕض٠ً )21/325أظش: خاِغ اٌث١اْ )( 5)

 (.5/56فرر اٌمذ٠ش ) (6)
 (.2/256( ، ٚاٌغٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ )21/324خاِغ اٌث١اْ )( 7)
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 .(ُ)الكجو ، فقاؿ: ربما كاف بيف عيني مف ىك أقسى قمبان مف فرعكف
، فقاؿ: لقد بف يزيد كفي كجيو أثر السجكد ائبجاء رجؿ إلى السك 

ا اهلل ، كلقد صميت عمى أفسد ىذا كجيو ، أما كاهلل ما ىي السيما التي سٌماى
 .(ِ)كجيي ثمانيف سنة ما أثَّر السجكد بيف عينيٌ 

اختمؼ المفسركف  (ّ) پ ٿٿ ٿٿ ژكفي قكؿ اهلل تعالى: 
 قكليف: بأسفؿ سافميف عمى المفسركف في المراد عمى 

 .أف المراد اليـر كأرذؿ العمراألكؿ: 
 – انيالث، كقد رجح كثير مف المفسريف القكؿ أف المراد بو الناركالثاني: 

ابف القيـ عشرة أكجو ، كقد ذكر األكؿكاستبعدكا القكؿ  –كىك الصحيح 
أف أرباب القكؿ األكؿ مضطركف إلى مخالفة  الثامف منيا: "الستبعاده؛ 

خراج الكالـ عف ظاىره، كالتكمؼ البعيد لو، فإنيـ إف قالكا: إف الذم  الحس، كا 
ف قالكاييردُّ إلى أرذؿ العمر ىـ الكفار دكف المؤمنيف، كا ، كا  إف  :بركا الحسَّ

 ،مف النكعيف مف يرد إلى أرذؿ العمر احتاجكا إلى التكمؼ لصحة االستثناء
فمنيـ مف قدر ذلؾ بأف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ال تبطؿ اعماليـ إذا 

بؿ تجرم عمييـ أعماليـ التي كانكا يعممكنيا في  ،دكا إلى أرذؿ العمرري 
ف كاف حقان  ،الصحة ال مف األجر  ؛فإف االستثناء إنما كقع مف الردفيذا كا 
ذيف كلما عمـ أرباب ىذا القكؿ ما فيو مف التكمؼ خص بعضيـ ال ،كالعمؿ

، فقالكا: مف قرأ القرآف ال يرد إلى القرآف خاصة آمنكا كعممكا الصالحات بقراء

                                                 

اٌشٚا٠اخ اٌرفغ١ش٠ح  .( ٚػضاٖ التٓ أتٟ زاذ6/342ُفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ التٓ وث١ش )ذ (1)

.أخشخٗ اتٓ اٌّثاسن فٟ اٌض٘ذ ص 5/552فرر اٌثاسٞ  ٚ  (1054/ 2فٟ فرر اٌثاسٞ )
ػٓ عف١اْ ٚصائذج، تٗ تٍفع "لاي: ٘ٛ اٌخشٛع". ٚأخشخٗ اتٓ زدش فٟ ذغ١ٍك  56

 تٗ. تغٕذٖ إٌٝ اتٓ اٌّثاسن، 4/314اٌرؼ١ٍك 
( ، ٚاٌذس 2/256( ، ٚاٌغٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ )6/155اٌّؼدُ اٌىث١ش ٌٍطثشأٟ )( 2)

 .(6/52إٌّثٛس )
 (.5عٛسج اٌر١ٓ )( 3)
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أرذؿ العمر، كىذا ضعيؼ مف كجييف: أحدىما: أف االستثناء عاـ في 
كىذا ال يعمـ  ،ما ادعكه يـ كأمييـ، الثاني: أنو ال دليؿ عمىالمؤمنيف قارئ

 .(ُ)" كال خبر يجب التسميـ لو يقتضيو، كاهلل أعمـ ،بالحس
القة المكتشفات التجريبية كاإلعجاز العممي بالحس عل كمما يشيد

 التي تدخؿ ضمف مباحثاآليات  يربطكفف يالمفسر  كالمشاىدة أننا نجد
 المشاىدة:الحس ك بالعممي اإلعجاز 

" كقد أخبر سبحانو أنو بسط السحاب في السماء بقكلو: ـ: يقاؿ ابف الق
 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ ژ

كىذا  ط في جية العمك، ال في نفس الفمؾ،كالسحاب إنما ىك مبسك  ،(ِ) پۈ
 .(ّ)معمـك بالحس، فال يمتفت إلى غيره "

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڤ  ڤ  ڤ        ژ كقكلو تعالى: " ابف كثير:  قاؿك 

أك ىك  ،كىؿ ىذا يتمقى مف جية السمع فقط ،أم كاحدة فكؽ كاحدة ،(ْ) ژ
، فإف الككاكب ؟مف األمكر المدركة بالحس مما عمـ مف التسيير كالكسكفات

 .(ٓ)" ....فأدناىا القمر في السماء الدنيا السبعة السيارة يكسؼ بعضيا بعضان 
ۆ  ۈ   ۈ    ژ تعالى: كلما جاء السعدم إلى تفسير قكؿ اهلل 

كاعمـ أف تسطيحيا ال ينافي أنيا كرة مستديرة، قد  ، قاؿ: " (ٔ) ژٴۇ
أحاطت األفالؾ فييا مف جميع جكانبيا، كما دؿ عمى ذلؾ النقؿ كالعقؿ 

                                                 

 (.66-65اٌرث١اْ فٟ أ٠ّاْ اٌمشآْ )ص( 1)
 (.45عٛسج اٌشَٚ )( 2)
 (.206-1/205تذائغ اٌفٛائذ )( 3)
 (.15عٛسج ٔٛذ )( 4)
 .(5/260ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ )( 5)
 (.20عٛسج اٌغاش١ح )( 6)
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في  كالحس كالمشاىدة، كما ىك مذككر معركؼ عند أكثر الناس، خصكصان 
ما أعطاىـ اهلل مف ىذه األزمنة، التي كقؼ الناس عمى أكثر أرجائيا ب

، األسباب المقربة لمبعيد، فإف التسطيح إنما ينافي كركية الجسـ الصغير جدان 
الذم لك سطح لـ يبؽ لو استدارة تذكر، كأما جسـ األرض الذم ىك في غاية 

، كال يتنافى األمراف، كما يعرؼ ذلؾ أرباب مسطحان  الكبر كالسعة، فيككف كركيان 
 .(ُ)الخبرة "

ۆ  ۈ   ۈ     ژ بف عثيميف قكؿ اهلل تعالى: كحينما فسر ا

، قاؿ: " كقد استدؿ بعض العمماء بيذه االية عمى أف األرض  ژٴۇ
ىذا االستدالؿ فيو نظر، ألف ىناؾ آيات  لكفٍ  ،ليست كركية بؿ سطح ممتد

فيقكؿ اهلل عز كجؿ:  ،تدؿ عمى أف األرض كركية، كالكاقع شاىد بذلؾ
كالتككير التدكير،  ،(ِ) ژ  ائى  ائ   ۉ   ې        ې  ې     ې  ى  ژ

كمعمـك أف الميؿ كالنيار يتعاقباف عمى األرض، فإذا كانا مككريف لـز أف 
 .(ّ)تككف األرض مككرة "

، الحس كالمشاىدةبيف كمع ظيكر العالقة بيف المكتشفات التجريبية ك 
 ؛تفاكتي وإال أن كككف الحس كما تقدـ مصدر ميـ مف مصادر المعرفة

كىك ما سنتحدث عنو بالتفصيؿ في ـك التجريبية الدقيقة، مفي العكبخاصة 
عند الكالـ عف األمكر المؤثرة في الترجيح  - إف شاء اهلل -المبحث الرابع 

 .بالمكتشفات التجريبية
 

                                                 

 (.123-122صذ١غ١ش اٌىش٠ُ إٌّاْ )( 1)

 (.5عٛسج اٌضِش )( 2)
 (.153ذفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ )خضء ػُ ( )( 3)
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 املبحث انثانث
 عُذ املتقذيني مبكتشفاث انعهى انتجريبيانرتجيح 

يف في البحكث مع المتقدم -مف حيث األصؿ  -يشترؾ المعاصركف 
بدليؿ االتفاؽ بينيـ في البحكث التجريبية مما يتعمؽ بالسماء  التجريبية

كاألرض كاألنفس، إال أنو لدل المعاصريف مف أدكات البحكث التجريبية 
 االكتشافات ما ليس عند المتقدميفمزيد مف كمخترعاتيا التي تساعدىـ عمى 

، كال نبعد إف قمنا إف كاتالذيف اقتصر بحثيـ عمى ما تكفر لدييـ مف األد
مف  عند المتأخريف كثيران مف العمـك التجريبية التي تحدثكا عنيا أضحت

 .البدىيات
مػف  العممػاء المتقػدميف التفسػير العممػي بعػض قػرركبناء عمى ىػذا فقػد 

اشػتماؿ القػرآف الكػريـ  ، فقػد قػرراكالسػيكطيالغزالػي  هقػرر  كممػف، حيث المبػدأ
مستدليف باآليات  ؛طريؽ اإلشارةعمييا ب لتوبيعية كدال عمى العمـك الككنية كالط

  ڍ  ڇ  ڇ ژالتػػػي أكػػػدت تفصػػػيؿ القػػػرآف لكػػػؿ شػػػيء؛ كقكلػػػو تعػػػالى: 
  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ژ، كقكلػػػو: (ُ) ژ  ڎڌ  ڌ  ڍ
 .(ِ) ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

ـى  كقػػكؿ ابػػف مسػػػعكد  ، فىػػػًإفَّ ًفيػػًو ًعٍمػػػ ًر اٍلقيػػٍرآفي ـى فىٍمييثىػػكِّ ػػٍف أىرىادى اٍلًعٍمػػػ  : مى
. ًليفى كىاآٍلًخًريفى  اأٍلىكَّ

، فىػًإفَّ ًفيػًو  - ًر اٍلقيػٍرآفي ـى فىٍمييثىػكِّ : مىٍف أىرىادى اٍلًعٍمػ ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى كىعىٍف عى
ًليفى كىاآٍلًخًريفى  ـى اأٍلىكَّ  .(ّ)  ًعٍم

                                                 

 (.35عٛسج ا٤ٔؼاَ )( 1)

 (.51عٛسج إٌسً )( 2)
( ٚلاي 165/ 6( ٚ ِدّغ اٌضٚائذ ِٕٚثغ اٌفٛائذ )1/266فؼائً اٌمشآْ ٤تٟ ػث١ذ ) (3)

ِس١ِر. ا١ٌٙثّٟ : س   اُي اٌظَّ ٘ ا ِسخ  ِذ اُي أ ز  ِسخ   ٚ  ، ا١ِٔذ  ُّٟ تِأ ع  أِ اُٖ اٌطَّث ش   ٚ 
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 ظير لنا بالبصيرة الكاضػحة التػي ال ييتمػارل فييػا أف فػييقكؿ الغزالي: " 
ف كػاف فػي قػكة كالقكة أصنافان مف العمـك بعد لػـ تخػرج  اإلمكاف مػف الكجػكد، كا 
الكصػػكؿ إلييػػا، كعمػػـك كانػػت قػػد خرجػػت مػػف الكجػػكد كاندرسػػت اآلف  اآلدمػػي

...... ثػػـ ىػػذه العمػػكـ مػػا عػػددنا كمػػا لػػـ نعػػددىا، ليسػػت أكائميػػا خارجػػة مػػف 
 .(ُ)" القرآف، فإف جميعيا مغترفة مف بحر كاحد مف بحار معرفة اهلل تعالى

كىػػػذا الػػػذم قػػػرره الغزالػػػي ككافقػػػو عميػػػو آخػػػركف خػػػالفيـ فيػػػو آخػػػركف 
كعارضػػكىـ بأدلػػػة أخػػػرل ال تقػػؿ قػػػكة عػػػف أدلػػػتيـ، كىػػي قضػػػية احتػػػدـ فييػػػا 

 .(ِ)الخالؼ كتشعب، كطاؿ فييا الجدؿ قديمان كحديثان 
معرفػػة جػػذكر التػػرجيح بمكتشػػفات العمػػـ  فػػي ىػػذا المقػػاـكالػػذم يعنينػػا 

مػػف العممػػاء المتقػػدميف ممػػف لػػـ يػػركا بأسػػان بالتفسػػير  التجريبػػي، كأف بعضػػان 
 كمػف ىػؤالء الفخػر الػرازمالعممي لآليػات القرآنيػة اسػتخدمكه قرينػةن ترجيحيػة، 

 في مكاطف مف تفسيره:
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژفعند قكؿ اهلل تعالى:  

بف ال : " كلقائؿ أف يقكؿ: الػدـ كالمػقاؿ، (ّ) ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 يتكلداف البتة في الكرش، كالدليؿ عميو الحس فإف ىػذه الحيكانػات تػذبح ذبحػان 

، كلك كاف تكلد الػدـ كالمػبف فػي كال لبنان  ، كما رأل أحد في كرشيا ال دمان متكاليان 
الكرش لكجب أف يشاىد ذلؾ في بعض األحكاؿ، كالشيء الذم دلت المشػاىدة 

ؽ أف الحيكاف إذا تناكؿ الغذاء كصؿ عمى فساده لـ يجز المصير إليو، بؿ الح
                                                                                                                   

 
(،ٚأظش: ا٦ذماْ 44(، ٚخٛا٘ش اٌمشآْ )ص1/210أظش: إز١اء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ )( 1)

 (.1/12) (، ِٚؼرشن ا٤لشا166ْ-2/160ٌٍغ١ٛؽٟ )

ّؤ٠ذ٠ٓ ٚاٌّؼاسػ١ٓ، أظش فٟ اٌخالف ف١ٙا: اٌرفغ١ش تّىرشفاخ اٌؼٍُ اٌردش٠ثٟ ت١ٓ اٌ( 2)

-20(، ٚاٌرفغ١ش اٌؼٍّٟ ت١ٓ إٌظش٠اخ ٚاٌرطث١ك، ٕ٘ذ شٍثٟ )40-25ِسّذ اٌشا٠غ )

65.) 

  (.66عٛسج إٌسً ) (3)
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لى كرشو إف كاف مف األنعاـ كغيرىػا،  ذلؾ العمؼ إلى معدتو إف كاف إنسانا، كا 
فإذا طبخ كحصؿ اليضـ األكؿ فيو فما كاف منو صافيا انجذب إلى الكبد، كمػا 
كاف كثيفا نزؿ إلى األمعاء، ثـ ذلؾ الذم يحصػؿ منػو فػي الكبػد ينطػبخ فييػا، 

إذا عرفػػػت ىػػػذا فنقػػػكؿ:  ذلػػػؾ ىػػػك اليضػػػـ الثػػػاني .........، ك كيصػػػير دمػػػان 
المفسركف قالكا: المراد مف قكلو: مف بيف فرث كدـ ىك أف ىػذه الثالثػة تتكلػد 
فػػي مكضػػع كاحػػد، فػػالفرث يكػػكف فػػي أسػػفؿ الكػػرش، كالػػدـ يكػػكف فػػي أعػػاله، 
كالمػػبف يكػػكف فػػي الكسػػط، كقػػد دلمنػػا عمػػى أف ىػػذا القػػكؿ عمػػى خػػالؼ الحػػس 

كألف الدـ لك كاف يتكلد في أعمى المعدة كالكػرش كػاف يجػب إذا قػاء كالتجربة، 
أف يقػػيء الػػدـ كذلػػؾ باطػػؿ قطعػػا. كأمػػا نحػػف فنقػػكؿ: المػػراد مػػف اآليػػة ىػػك أف 
المبف إنما يتكلد مػف بعػض أجػزاء الػدـ، كالػدـ إنمػا يتكلػد مػف األجػزاء المطيفػة 

 .، كسيأتي مزيد كالـ حكؿ ىذه اآلية(ُ)التي في الفرث "
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  قكؿ اهلل تعالى: فيك 

اختالؼ ذكر في معنى  (ِ) ژپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
: اختالؼ ي الذىاب كالمجيء، كالثانيتعاقبيما ف قكليف: األكؿ: الميؿ كالنيار

نقصاف قاؿ الميؿ كالنيار في الطكؿ كالقصر كالنكر كالظممة كالزيادة كال
اختمفا ىما خمفا، ثـ رجح معنى ثالثان مستدالن لو  يقاؿ لكؿ شيئيف :الكسائي

كعندم فيو كجو ثالث ، كىك أف الميؿ كالنيار كما "  بالعمـ التجريبي، فقاؿ:
، فإف عند مف األزمنة، فيما يختمفاف باألمكنةيختمفاف بالطكؿ كالقصر في 

فتمؾ الساعة في مكضع مف األرض  ،يقكؿ: األرض كرة فكؿ ساعة عينتيا
، كفي رابع مغرب، ي مكضع آخر ظير، كفي مكضع ثالث عصركفصبح، 

اؿ، ىذا إذا اعتبرنا البالد المخالفة في األطك  ؛كىمـ جرا ،كفي خامس عشاء

                                                 

 (.233-6/232اٌرفغ١ش اٌىث١ش )( 1)

 (.164عٛسج اٌثمشج )( 2)
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، فكؿ بمد تككف عرضو الشمالي أكثر كانت أيامو أما البالد المختمفة بالعرض
ذه في ،كأيامو الشتكية بالضد مف ذلؾ ،كلياليو الصيفية أقصر ،الصيفية أطكؿ

األحكاؿ المختمفة في األياـ كالميالي بحسب اختالؼ أطكاؿ البمداف كعرضيا 
 .(ُ)أمر مختمؼ عجيب "

، فقاؿ: " ثبت كقد قرر الرازم كركية األرض في مكاطف أخرل مف تفسيره
 .(ِ)" ؟!يمكف المكابرة فيو فكيؼبالدالئؿ أف األرض كرة 

كالنيار بحسب األمكنة  كىذا الذم قرره الرازم فيما يتعمؽ باختالؼ الميؿ
ال يتعارض مع القكليف اآلخريف، فيك كجو مف كجكه االختالؼ المذككر في 

 .بجالء اآلية أثبتتو المخترعات الحديثة
ی  ی    ىئۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ قكؿ اهلل تعالى: فيك 

عمى  اختمؼ المفسركف في عمر يكسؼ حيف بمغ أشده، (ّ) ژی
 ، كقيؿ: ثماني عشرة سنة،ث كثالثكف سنةثال ؛ منيا: أف عمره حينئذو أقكاؿ

 .(ْ)كقيؿ: أربعكف سنة، كقيؿ: بمكغ الحمـ، كقيؿ غير ذلؾ
فقد الرازم ، أما (ٓ)كقد ساؽ ابف جرير األقكاؿ كذكر احتماؿ اآلية ليا

كذلؾ ألف  ،شديد االنطباؽ عمى القكانيف الطبية كذكر أنو "القكؿ األكؿ، رجح 
 فشيئان  كيتزايد كؿ يـك شيئان  ،حدث في أكؿ األمرإف اإلنساف ي :األطباء قالكا

إلى أف ينتيي إلى غاية الكماؿ، ثـ يأخذ في التراجع كاالنتقاص إلى أف ال 
ثـ  ضعيفان  يبقى منو شيء، فكانت حالتو شبيية بحاؿ القمر، فإنو يظير ىالالن 

                                                 

 (.166-2/165اٌرفغ١ش اٌىث١ش )( 1)

ٔفغٗ، ٚاٌرفغ١ش اٌؼٍّٟ ٌٍمشآْ ( ِٓ اٌىراب 5/265(، ٚأظش )6/5اٌرفغ١ش اٌىث١ش )( 2)

 (.106-105اٌىش٠ُ ٌٕٙذ شٍثٟ )
 (.22( عٛسج ٠ٛعف )3)
 (.4/200(، ٚصاد اٌّغ١ش )13/66أظش ا٤لٛاي فٟ: خاِغ اٌث١اْ )( 4)
 (.13/65خاِغ اٌث١اْ )( 5)
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ـ ، ثـ يتراجع إلى أف ينتيي إلى العدتامان  ال يزاؿ يزداد إلى أف يصير بدران 
 .(ُ)كالمحاؽ "

كحكى  ،(ِ)" قاؿ: " ىك أظير األقكاؿ فيما نحسبوك  كرجح قكلو ابف عطية
: اتفاؽ األطباء عمى أف بدف اآلدمي ال يزاؿ فيو النمك (ّ)ابف عرفة في تفسيره

 .كالزيادة إلى أف يبمغ ستة كثالثيف سنة

                                                 

 (.4/450(، ٚأظش ذشخ١ساً آخش فٟ )6/436اٌرفغ١ش اٌىث١ش )( 1)
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 املبحث انرابع
 مبكتشفاث انعهى انتجريبيانرتجيح  يف ةؤثراأليور امل
مكر المؤثرة في الترجيح بمكتشفات العمـ التجريبي إلى يمكف تقسيـ األ

 قسميف:
 انقسى األول: عوايم يؤثرة يف املكتشفاث انتجريبيت.

التجريبي يدخؿ ضمف التفسير  العمـ مكتشفاتبتفسير القرآف تقدـ أف 
مف  كىذا الحس كالمشاىدة يختمؼ ظيكره لمناس ،كالمشاىدةالحس العقؿ ك ب

ر، فقد يككف لدل بعض الناس ظاىران كمف المسممات، كقد يككف شخص آلخ
خفيان ألكثر الناس، كال يدركو إال العمماء المتخصصكف كؿه في مجالو، فيككف 

 مف الغيب النسبي.
 ألمريف: -كاهلل أعمـ  –يرجع كىذا التفاكت 
ة مبناىا عمى التجربة، كىي مبنية عمى العممي اتاالكتشافاألكؿ: أف 

، كبعضيا المجرد فبعضيا يدرؾ بالنظر، لتأمؿ في مخمكقات اهلللنظر كاا
ى قد ييبنيحتاج إلدراكو إلى آالت كمخترعات دقيقة ال تتأتى إال لممتخصصيف، ك 

، الستنتاج القكانيف كالحقائؽ العممية عمى ذلؾ عمميات ذىنية كحسابية معقدة
ر في اإلعجاز كمف ىنا ذكر بعض العمماء أف  كثيران مف المكتشفات التي تذك

 .(ُ)العممي أمكر غير محسكسة
فاكت بحسب يقع فيو الت أف نظر العمماء لالكتشافات التجريبيةالثاني: 

 تفاكت عمكميـ كأفياميـ.
كقد أشار ابف عاشكر إلى قضية التفاكت في اإلعجاز العممي، فقاؿ: " 
كأما النكع الثاني مف إعجازه العممي فيك ينقسـ إلى قسميف: قسـ يكفي 
إلدراكو فيمو كسمعو، كقسـ يحتاج إدراؾ كجو إعجازه إلى العمـ بقكاعد العمـك 

                                                 

 (.16ص )ا٦ػداص اٌؼٍّٟ إٌٝ أ٠ٓ ( 1)
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انبالج أضكاء الفجر عمى حسب مبالغ الفيـك  فشيئان  فينبمج لمناس شيئان 
، ككال القسميف دليؿ عمى أنو مف عند اهلل ألنو جاء بو أمي  كتطكرات العمـك

 ،  اك بينيـ لـ يفارقيـ،كالجائي بو ثفي مكضع لـ يعالج أىمو دقائؽ العمـك
ۆ  ۆ  ژ : كقد أشار القرآف إلى ىذه الجية مف اإلعجاز بقكلو تعالى

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  

ثـ إنو ما كاف قصاراه مشاركة أىؿ العمـك في  ،(ُ) ژائ   ەئ  ەئ  وئ
 .(ِ)ا درسكه كألفكه "عمكميـ الحاضرة، حتى ارتقى إلى ما لـ يألفكه كتجاكز م

كيقكؿ القطاف: " يخطئ كثير مف الناس حيف يحرصكف عمى أف يتضمف 
القرآف الكريـ كؿ نظرية عممية، ككمما ظيرت نظرية جديدة التمسكا ليا محمالن 
في آية يتأكلكنيا بما يكافؽ ىذه النظرية، كمنشأ الخطأ في ىذا أفَّ العمـك 

ة التقدـ، فال تزاؿ في نقص دائـ يكتنفو تتجدد نظرياتيا مع الزمف تبعنا لسن
الغمكض أحياننا، كالخطأ أحياننا أخرل، كتستمر ىكذا حتى تقرب مف الصكاب، 
كتصؿ إلى درجة اليقيف، كأم نظرية منيا تبدأ بالتخميف كتخضع لمتجربة 
حتى يثبت يقينيا، أك يتضح زيفيا كخطؤىا، كليذا كانت عرضة لمتبديؿ، 

ممية التي ظف الناس أنيا أصبحت مف المسممات ككثير مف القكاعد الع
تتزعزع بعد ثبكت، كتتقكض بعد رسكخ، ثـ يستأنؼ الباحثكف تجاربيـ فييا 

 .(ّ)مرة أخرل "
مف ظيكر العمـك لمناس شيئان فشيئان أمر كالقطاف كما ذكره ابف عاشكر 

ظاىر، فكـ مف المكتشفات أنكرىا الناس أكؿ ظيكرىا كنفركا منيا كلـ 
ه، كعدكىا مف قبيؿ أعماؿ السحرة كالمشعكذيف، كمف تالعب الجف يصدقك 

                                                 

 .[50 -41( عٛسج اٌمظض: ]1)
 (.1/126اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )( 2)
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بالناس، ثـ ما لبثت أف أضحت شيئان مألكفان بعد أف عرفكا سرىا ككيؼ 
اخترعت كاألسباب المادية التي أخذ بيا العمماء فبرعكا في اكتشافيا 
كاختراعيا، كىذا لكف مف التفاكت الذم يككف في المكتشفات التجريبية، تبدك 
أكؿ اكتشافيا غير مدركة لكثير مف الناس، حتى إذا اطمعكا عمى سرىا 

 كتقنيتيا ألفكىا كصارت أمران عاديان.
بعض القضايا التي مف مظاىر التفاكت في المكتشفات التجريبية أف ك 

مف حيث  –ذكرىا القرآف الكريـ مما يمكف تصنيفو ضمف العمـك التجريبية 
كلذا نجد مف يقؼ معارضان تفسير كحو، ال يمكف دفعو بحاؿ لكض  -األصؿ 

القرآف بالمكتشفات التجريبية يسمـ ببعض القضايا التجريبية التي ذكرىا 
 .(ُ)كضكحيا–كاهلل أعمـ  –، كمرد ذلؾ القرآف

كمف بعدىما المفسريف كابف القيـ كابف كثير بعض عف  النقؿتقدـ  كقد
ي تشترؾ مع التي ذكرىا القرآف، كىالككنية بعض الظكاىر  ىـتفسير 

 أظير كأكضح.المكتشفات التجريبية الحديثة مف حيث األصؿ إال أف إدراكيا 
نجد كثيران مف الباحثيف  كنظران ليذا التفاكت الذم يقع في العمـك التجريبية

القضايا  يشترطكف لتفسير القرآف الكريـ بالقضايا التجريبية أف تككف تمؾ
ح الحقائؽ العممية كظيكرىا كمرد ذلؾ كضك  حقائؽ عممية كليست نظرية،

كىذا األمر يكاد يطبؽ عميو  بخالؼ النظريات التي ال تزاؿ محؿ تردد كشؾ،
كىـ يؤكدكف دكما  قضايا اإلعجاز العممي كتفسير القرآف بو،في مف تكمـ 
ؽ العممية ألنيما مف التصادـ بيف الحقائؽ القرآنية كبيف الحقائ "استحالة 

ف مف المسٌممات في أذىاننا أف الحقائؽ كينبغي أف يكك مشكاة كاحدة،
 -القرآنية المتعمقة بأٌم جانب مف جكانب الككف أك اإلنساف كالحيكاف كالنبات

ال يمكف أف تصادميا حقيقة عممية تكٌصؿ الجيد  -إذا كانت قطعية الداللة
، البشرم إلييا بناء عمى جيكد المختصيف خالؿ التاريخ الحضارم لمبشرية

                                                 

 (.44اٌرفغ١ش اٌؼٍّٟ ت١ٓ إٌظش٠اخ ٚاٌرطث١ك )ص( 1)
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الناس مف تكىـ بكجكد تناقض فيك سكء فيـ لمحقيقة كما يثيره بعض 
القرآنية بأف يتكىميا قطعية الداللة كال تككف كذلؾ، أك سكء فيـ لمحقيقة 

 .(ُ)العممية بأف يظنيا حقيقة عممية كىي ال تزاؿ في طكر النظرية "
كتأكيدان لقضية االنطالؽ مف الحقائؽ العممية في تفسير القرآف دكف 

ينبغي عدـ ذكر النظريات كلك مف باب االستئناس بيا، ألف  النظريات فإنو "
لدل  معينان  ربط نظرية قابمة لمتغٌير كاإلبطاؿ بتفسير آية قرآنية يكرث شعكران 

القراء، كفي حاؿ ظيكر بطالف ىذه النظرية فمف يسمـ الفيـ الخاص باآلية 
يو مثؿ مف تشكيش كاىتزاز، ككالـ اهلل سبحانو كتعالى منزه عف أف يطرأ عم

 .(ِ)ذلؾ "
 انقسى انثاَي: عوايم يؤثرة يف دالنت اآليت عهى املكتشف انتجريبي.

مف أىـ األمكر المؤثرة في داللة اآلية عمى المكتشؼ التجريبي 
في كضع القكاعد اجتيدكا العمماء ف استيفاؤىا لشركط التفسير الصحيح، فإ

، كاألخذ بيذه حان كالضكابط المعينة عمى فيـ القرآف كتفسيره تفسيران صحي
 –القكاعد كالضكابط عند النظر في اختالؼ المفسريف في معاني اآليات كفيؿ 

 بالكصكؿ إلى المعاني الصحيحة. –بإذف اهلل 
كتفسير القرآف الكريـ بمكتشفات العمـ التجريبي غير مستثنى مف ىذه 

ـ عمى ىذه كى القكاعد كالضكابط، كمف اعتقد أف المكتشفات التجريبية حى 
لقكاعد أك بعضيا فيك مخطئ، مثؿ مف قاؿ: إف فيـ القرآف الكريـ في ضكء ا

مف الفيـ في ضكر المغة كحدىا، كأف الكممة البحث العممي ألصؽ بالمعنى 
 .(ّ)يتفاكت مدلكليا بتفاكت الزمف

                                                 

ِثازث فٟ  (، ٚأظش:165-164ِثازث فٟ إػداص اٌمشآْ، د. ِظطفٝ ِغٍُ )ص( 1)

(، ٚاٌؼٛاتؾ اٌششػ١ح ٌالورشافاخ اٌدذ٠ذج ٚدالٌرٙا فٟ 262ػٍَٛ اٌمشآْ ٌٍمطاْ )ص

 (.141اٌمشآْ، د. ساشذ شٙٛاْ )ص
(، ٚأظش: ِٕاً٘ اٌؼشفاْ 163ِثازث فٟ إػداص اٌمشآْ، د. ِظطفٝ ِغٍُ )طض( 2)

 (.1/152(، ٚفٟ ظالي اٌمشآْ )356-1/356ٌٍضسلأٟ )
 (.416اخ اٌى١ٔٛح، تىش ػٛع )صاٌرفغ١ش اٌؼٍّٟ ٠٣ٌ( 3)
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" كترل كثيران ممف يتعاطى ىذا العمـ يجترئ إذا أعضؿ  :يقكؿ الزمخشرم
ـ المَّو عمى اختراع لغة كادعاء عمى العرب عميو تخريج كجو لممشكؿ مف كال

 .(ُ)ما ال تعرفو، كىذه جرأة يستعاذ بالمَّو منيا "
الرابع: ما لـ يؤلؼ : " كيقكؿ ابف القيـ عند ذكره ألنكاع التأكيؿ الباطؿ

ف ألؼ في االصطالح الحادث،  استعمالو في ذلؾ المعنى في لغة المخاطب، كا 
  مف الناس، كضمت فيو أفياميـ، حيث تأكلكاكىذا مكضع زلت فيو أقداـ كثير 

مف ألفاظ النصكص بما لـ يؤلؼ استعماؿ المفظ لو في لغة العرب البتة،  كثيران 
ف كاف معيكدان  في اصطالح المتأخريف، كىذا مما ينبغي التنبو لو، فإنو  كا 

 .(ِ)حصؿ بسببو مف الكذب عمى اهلل كرسكلو ما حصؿ "
چ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چژ  تعالى: الذرة في قكؿ اهلل :كمف أمثمتو

، فقد اختمؼ المفسركف في (ّ) ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  
معناىا عمى أقكاؿ؛ منيا: النممة الصغيرة، أك ذرة التراب، أك اليباءة، أك 

 .(ْ)الخردلة
أصغر جزء مف العنصر الكيميائي  الكيميائييففي اصطالح  لكنيا تعني 

الكيميائية لذلؾ العنصر، كتتككف مف جسيمات الذم يحتفظ بالخصائص 
حادث غير كىذا االصطالح  ،(ٓ)ذرية: البركتكنات، اإللكتركنات، النيكتركنات

الذرة  كلذا ال يصح تفسيرمعركؼ عند العرب الذم نزؿ القرآف بمسانيـ، 
 .(ٔ)الكاردة في القرآف بيا

                                                 

 (.1/361اٌىشاف )( 1)
 .(1/151) ( اٌظٛاػك اٌّشعٍح ػٍٝ اٌد١ّٙح ٚاٌّؼطٍح2)
 (.40عٛسج إٌغاء )( 3)
 (.2/54(، ٚصاد اٌّغ١ش )6/514أظش٘ا فٟ: اٌثغ١ؾ ٌٍٛازذٞ )( 4)

 (.25أظش: اٌى١ّ١اء اٌؼاِح، اٌّفا١ُ٘ ا٤عاع١ح )( 5)
 (.10ٝ أ٠ٓ )صأظش ا٦ػداص اٌؼٍّٟ إٌ( 6)
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لتجريبية إف كمما يتعمؽ بيذه القضية أف داللة اآليات عمى المكتشفات ا
ميس مف عميو فإشارات لطيفة عابرة، ك  –في الغالب  –صحت ال تعدك 

الصكاب الزج بتمؾ اإلشارات كتحميميا فكؽ ما تحتممو ككضعيا مكضع 
 .(ُ)السباؽ مع البحكث العممية

كبناءن عمى ىذا فإذا تعارضت ىذه الدالالت مع الدالالت القكية كداللة 
 إنيا تقدـ عمييا.ف كنحكىما النص كداللة الظاىر

أف األمكر الميمة عند النظر في الترجيح بالمكتشفات التجريبية مف ك 
مف معاني اآلية ال يعني بالضركرة تضعيؼ  ىالعمـ التجريبي لمعن تأييد

سقاطيا، كمف أمثمتو المعاني  :األخرل كا 
، فقد ذكر المفسركف في (ِ) ژھ  ے  ژ   قكؿ اهلل تعالى:

 ، منيا:معنى المسجكر عدة أقكاؿ
 كرجحو ابف جرير كابف عاشكر ،كجاء عف قتادة المممكء، األكؿ:

 .كجاء عف عمي كمجاىد كابف زيد المكقد،الثاني: 
كالمعنى أنو مكفكؼ ، كالسدم كجاء عف ابف عباس الممنكع، الثالث:

 عف األرض لئال يغمرىا فيغرؽ أىميا.
 .(ّ)الرابع: اليابس

ؿ: " كأكلى األقكاؿ في ذلؾ عندم كقد رجح ابف جرير القكؿ األكؿ، كقا
بالصكاب قكؿ مف قاؿ: معناه: كالبحر المممكء المجمكع ماؤه بعضو في 
بعض، كذلؾ أف األغمب مف معاني السجر: اإليقاد، كما يقاؿ: سجرت التنكر، 
بمعنى: أكقدت، أك االمتالء عمى ما .... فإذا كاف ذلؾ األغمب مف معاني 

                                                 

 (.61اٌؼٍَٛ اٌث١ٌٛٛخ١ح فٟ خذِح ذفغ١ش اٌمشآْ )ص( 1)

 (.6عٛسج اٌطٛس )( 2)
(، ٚذفغ١ش اتٓ وث١ش 5/46(، ٚصاد اٌّغ١ش )21/566أظش ا٤لٛاي فٟ: خاِغ اٌث١اْ )( 3)

 (.26/31(، ٚاٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )6/405)



 

 د/ػثذ اٌغالَ تٓ طاٌر تٓ ع١ٍّاْ اٌداس هللا        اٌردش٠ثٟ فٟ اٌرفغ١ش اٌرشخ١ر تّىرشفاخ اٌؼٍُ

 

202           ـ  َُِٔأسيكط ،العدد الرابع الثالثكف مجمة كمية أصكؿ الديف ب

 

 

 

 

 

 

 

، ككاف اهلل تعالى ذكره قد كصفو بأنو السجر، ككاف البحر غير مكقد  اليـك
مسجكر، فبطؿ عنو إحدل الصفتيف، كىك اإليقاد صحت الصفة األخرل التي 

، كىك االمتالء، ألنو كؿ كقت ممتمئ "  .(ُ)ىي لو اليـك
فابف جرير امتنع مف ترجيح معنى اإليقاد مع كثرة دكرانو في المغة ألف 

 .لك ثبت لو لقاؿ بو كمفاده أنو البحر في نظره غير مكقد،
في قاع البحار  كجكد تصدعات أرضيةكقد دلت االكتشافات الحديثة 

، كالمحيطات يتدفؽ مف خالليا حمـ منصيرة عمى امتداد مئات األمتار
كالمنظر يكحي بأف البحر يحترؽ حتى إف الذم يراقب ىذه البراكيف كحمميا 

الصيارة كارتفاع  يحس بأنو أماـ بحر مشتعؿ ال ينطفئ، كبسبب كثرة ىذه
ال يستطيع الماء عمى كثرتو إطفاء  -أكثر مف ألؼ درجة مئكية  –حرارتيا 

 أفجذكتيا الممتيبة، كال ىي تسطيع تبخير المياه، كدلت االكتشافات عمى 
عمى سطح براكيف الأكثر عددان كأعنؼ نشاطان مف  البراكيف في قاع المحيطات

 .(ِ) اليابسة
حديثة عمى إمكانية أف تككف قيعاف البحار كمع داللة االكتشافات ال

يشيد  جائزامتالء البحار ، فإف مكقدة، فإنو ال يمـز منو إبطاؿ األقكاؿ األخرل
كىذا إذا كىي أيضان ممنكعة مف إغراؽ أىؿ األرض، ، لو الحس كالمشاىدة

 .في الدنيا البحار المكجكدة في اآلية كاف المراد بالبحار
قكلو ، كتككف كبعضيـقاؿ بو ليا يـك القيامة كما أما إذا أريد بالبحار حا

نع مف حمؿ اآلية عمى معافو ، فإنو ال ما(ّ) ژٿ  ٹ   ٹ  ژ تعالى: 
                                                 

 (.460-22/451خاِغ اٌث١اْ )( 1)

اٌّطٙشج، ٠ٛعف اٌساج  ٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕحأظش: ِٛعٛػح ا٦ػداص اٌؼ( 2)

-262ٚا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕح، ِسّذ تٛستاب )ص (456-453)ص

263.) 

(، ٚاٌداِغ ٤زىاَ اٌمشآْ 55-5/56(، ٚأظش: اٌّسشس اٌٛخ١ض )6عٛسج اٌرى٠ٛش )( 3)

 (.6/405(، ٚذفغ١ش اتٓ وث١ش )6/6231)
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كيمكف الجمع بينيا عمى أف ىذه مف المراحؿ التي تمر بيا البحار في  أكثر،
ذلؾ الزماف، فعبر بمفظ يدؿ عمى ىذه المراحؿ جميعيا بأف تتفجر البحار 

، ثـ تكقد بالنار ممتمئان  كاحدان  كيفيض بعضيا عمى بعض، حتى تصير بحران 
 .(ُ)ثـ تيبس كيذىب ماؤىا رد في بعض اآلثار أنيا تحت البحر،التي ك 

كىك  ،كككف االكتشافات الحديثة أثبتت إمكانية أف البحار تتقد قيعانيا
فإنو ال يمـز منو أف يككف ىك المعنى الكحيد لآلية  ؛ما نفاه بعض المتقدميف

 كأف ما عداه غير صحيح.
إف مما ينبغي أف يدركو مف يريد تفسير القرآف الكريـ في ضكء 

ألكثر مف معنى، كأف القرآف حماؿ  المكتشفات التجريبية أف اآلية قد تتسع
كجكه، كمف ىنا ذكر العمماء اختالؼ التنكع في التفسير، كىذا مما أدركو 

، ككثير مف خالفيـ يرجع إليو ،السمؼ كفسركا القرآف الكريـ في ضكئو
فتعددت األقكاؿ عنيـ في معاني اآليات عمى سبيؿ التمثيؿ كذكر 

ينة قكلو عف تفاسير سمفو: ليس األنكاع.....، كقد جاء عف سفياف بف عي
 .(ِ)في تفسير القرآف اختالؼ، إنما ىك كالـ جامع يراد بو ىذا كىذا

ثبات داللة اآلية عمى مكتشؼو ما ال يككف إال باطراح بأف إإف االعتقاد 
الزعـ كاالقتصار عمى ما أثبتتو التجارب الحديثة، ثـ أقكاؿ السابقيف كردىا، 

نظرتيـ لتفسيره  أف أك الكريـ، ف في فيـ القرآفأف سمؼ األمة كانكا مخطئيب
يكتشؼ معنى اآلية إال بيذا التقدـ كلـ تتسع المدارؾ كأنو لـ كانت ضيقة، 

لطبيعة االختالؼ في العممي كالمكتشفات الحديثة خمؿ منيجي كسكء فيـ 
 .(ّ)فيـ القرآف كتفسيره

                                                 

 (.66066ذفغ١ش خضء ػُ )ص( 1)
 (.5/312عٕٓ عؼ١ذ تٓ ِٕظٛس )( 2)

 (.113،  26أظش ا٦ػداص اٌؼٍّٟ إٌٝ أ٠ٓ )ص( 3)
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 املبحث اخلايس
 انعهى انتجريبيكتشفاث انرتجيح مبصور يٍ 

 فيو مطمباف:ك 
 املطهب األول: صور يقبونت نهرتجيح مبكتشفاث انعهى انتجريبي:

كمف أمثمتو أف تقكية أحد األقكاؿ في معنى اآلية،  :ىكلالصكرة األ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ المفسريف اختمفكا في المراد بالبناف في قكؿ اهلل تعالى: 

 عمى قكليف: (ُ) ژں  ں      
شيئان كاحدان كخؼ البعير، أك حافر جعؿ أصابع يديو كرجميو األكؿ: 

الدابة، فال يأخذ ما يأكؿ إال بفيو كسائر البيائـ، كىذا القكؿ مركم عف ابف 
 .(ِ)، كنسبو البغكم كغيره لمجميكرعباس كعكرمة كالحسف كقتادة كغيرىـ

نعيد أطراؼ أصابعو كما كانت بعد أف بمى قادريف أف القكؿ الثاني: 
 :قكل بداللة السياؽ كما أشار إليو ابف قتيبة كغيرهكىذا القكؿ أظير كأ، تبمى

قاؿ ابف قتيبة: " ىذا رد مف اهلل عمييـ، كذلؾ أنيـ ظنكا أف اهلل ال ينشر 
المكتى، كال يقدر عمى جمع العظاـ البالية، فقاؿ: بمى، فاعممكا أنا نقدر عمى 

ى كنؤلؼ بينيا حتى يستكم البناف، كمف قدر عم رد السالميات عمى صغرىا،
 .(ّ)ىذا فيك عمى جمع كبار العظاـ أقدر "

كقاؿ الزجاج: " كالذم ىك أشكؿ بجمع العظاـ بمى نجمعيا قادريف، عمى 
ف قؿ عظاميا كصغرت كبمغ منيا البمى "  .(ْ)تسكية بنانو عمى ما كانت، كا 

حاؿ  ژڱ    ژقاؿ ابف كثير: " كالظاىر مف اآلية أف قكلو تعالى: ك 
                                                 

 (.4عٛسج اٌم١اِح )( 1)
(، 5/416(، ٚصاد اٌّغ١ش )5/251(، ِٚؼاٌُ اٌرٕض٠ً )24/50خاِغ اٌث١اْ ) أظش: (2)

 (.5/331ٚفرر اٌمذ٠ش )
 (.346ذأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ )ص( 3)
 .(5/251ِؼأٟ اٌمشآْ ٚإػشاتٗ )( 4)
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: أيظف اإلنساف أنا ال نجمع عظامو؟، ، أم ژڳژمف قكلو تعالى: 
 .(ُ)" بمى سنجمعيا قادريف عمى أف نسكم بنانو

ما كشفو العمـ الحديث  القكؿ إضافةن إلى داللة السياؽكمما يقكم ىذا 
تعمؽ بالبصمة في األصابع، كأف الخطكط البارزة في الكفيف كالقدميف ال مما ي

كما أنيا تبقى  ،تى التكائـيمكف أف تتطابؽ عند شخصيف مختمفيف إطالقان ح
، كفي ىذا إشارة إلى ثابتة منذ كالدة الشخص إلى كفاتو، كال تتغير بالمؤثرات
 .(ِ)قدرة الخالؽ عمى إعادة البناف بييئتو كصكرتو الدقيقة

معنى اآلية زيادة أف تسيـ االكتشافات الحديثة في : ةثانيالصكرة ال
 ة ذلؾ:مثمأكمف ، األقكاؿ األخرلدكف إبطاؿ كشمكليتيا 

 فإف، (ّ) ژىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  ژ قكؿ اهلل تعالى: 
 في المراد بالزكجيف قكالف:ممفسريف ل

: الكفر كاإليماف، قاؿ مجاىد فعف، األكؿ: أف المراد بيما صنفاف كنكعاف
كالشقاكة كالسعادة، كاليدل كالضاللة، كالميؿ كالنيار، كالسماء كاألرض، 

 .(ْ)كرجحو ابف جرير كالبغكم، قاتؿم كىك قكؿكاإلنس كالجف، 
 .(ٓ)كابف عاشكر ، كقاؿ بو ابف زيدالثاني: أف المراد بيما الذكر كاألنثى

الزكجاف مف جميع الحيكاف: الذكر كاألنثى، كمف سكل الفراء: " قاؿ 
                                                 

(، ِٚاي إٌٝ ٘زا اٌشأٞ أ٠ؼاً: أتٛ ز١اْ فٟ اٌثسش اٌّس١ؾ 5/301ذفغ١ش اتٓ وث١ش )( 1)

 (.5/6556(، ٚاٌمشؽثٟ فٟ اٌداِغ ٤زىاَ اٌمشآْ )5/366)
أظش: ِٛعٛػح ا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕح اٌّطٙشج، ٠ٛعف اٌساج ( 2)

(، 100-16ذ تٛستاب )(،ا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕح، ِس163ّ-161)ص

(، ٚا٦ػداص 140-120ٚاٌرفغ١ش اٌؼٍّٟ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ت١ٓ إٌظش٠اخ ٚاٌرطث١ك )ص

 (.56اٌؼٍّٟ إٌٝ أ٠ٓ )ص
 (.41عٛسج اٌزاس٠اخ )( 3)
(، ِٚؼاٌُ اٌرٕض٠ً 20/462(، ٚاٌثغ١ؾ ٌٍٛازذٞ )22/440أظش: خاِغ اٌث١اْ )( 4)

(6/361.) 
 (.26/16اٌر٠ٕٛش )(، ٚاٌرسش٠ش 22/440ٚخاِغ اٌث١اْ )( 5)
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ذلؾ: اختالؼ ألكاف النبات، كطعـك الثمار، كبعض حمك، كبعض حامض، 
 .(ُ)فذانؾ زكجاف "

أم: صنفيف كنكعيف، فالزكجاف في الحيكاف الذكر "  كقاؿ الكاحدم:
فيدخؿ في ىذا األبيض  الحيكاف المختمفاف بالمكف كالطعـ،كاألنثى، كفي غير 

 .(ِ)" كاألسكد كالمر كالحمك
قصر الزكجيف في الحيكاف عمى الذكر كالكاحدم  الفراءفي كالـ حظ كيم
فسير الزكجيف بالذكر تكعمى كفي غير الحيكاف عمى الصنؼ كالنكع، كاألنثى، 
عمى  ماكيبدك أف الذم حممي ،الكمية في اآلية أغمبية ال مطمقةتككف كاألنثى 

أف الذم يدرككنو في كقتيـ أف االزدكاج ظاىر في اإلنساف  ىذا التكجيو
، كقد كالحيكاف، كلـ يكف معركفان في جميع أنكاع النباتات كال في الجمادات

كجميع المخمكقات  يد أف جميع النباتاتجاءت االكتشافات الحديثة بما يف
 .(ّ)قائمة عمى الزكجية

" كىذه حقيقة عجيبة تكشؼ عف قاعدة الخمؽ في  :(ْ)كفي ظالؿ القرآف
قاعدة  -ص األرضكربما في ىذا الككف. إذ أف التعبير ال يخص -ىذه األرض

تشمؿ غير «  ی  »كلكف كممة  الزكجية في الخمؽ، كىي ظاىرة في األحياء،
ياء أيضان، كالتعبير يقرر أف األشياء كاألحياء مخمكقة عمى أساس األح

الزكجية، كحيف نتذكر أف ىذا النص عرفو البشر منذ أربعة عشر قرنان، كأف 
لـ تكف معركفة حينذاؾ؛ فضالن عمى  -حتى في األحياء -فكرة عمـك الزكجية 

 عظيـ،ر ىذا نجدنا أماـ أمر عجيب عمـك الزكجية في كؿ شيء.. حيف نتذك
 صكرة العجيبة المبكرة كؿ التبكير،كىك يطمعنا عمى الحقائؽ الككنية في ىذه ال

                                                 

 (.3/51ِؼأٟ اٌمشآْ ) (1)

 (.20/462اٌثغ١ؾ )( 2)
 (.206-203أظش: ا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕح، ِسّذ تٛستاب )ص( 3)

 ( ِٓ اٌىراب ٔفغٗ.5/2165(، ٚأظش )6/3355)( 4)
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كما أف ىذا النص يجعمنا نرجح أف البحكث العممية الحديثة سائرة في طريؽ 
الكصكؿ إلى الحقيقة، كىي تكاد تقرر أف بناء الككف كمو يرجع إلى الذرة. 

 كسالب ".كأف الذرة مؤلفة مف زكج مف الكيرباء: مكجب 
ہ  ھ   ھ  ژكيؤيد ىذا المعنى قكلو تعالى في اآلية األخرل: 

 .(ُ) ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴     ﮵   
نما  اآلخر،قكؿ محظ معي أف ىذا القكؿ لـ يسقط الكت كسع معنى كا 
أف الزكجية أعـ مف أف تككف في الحيكاف كبعض النباتات، أضاؼ ك  ،اآلية

نما لتشمؿ  نما لـ يسقط القكؿالجمادات جميع النباتات كا  ألف  األكؿ أيضان، كا 
مجيء الزكج بمعنى الصنؼ كالنكع مستعمؿ في القرآف الكريـ، كقكلو تعالى: 

  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈژ  كقكلو:، (2)ژى  ائ   ائ  ەئ  ژ 

   وئۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ

 .(ّ) ژۈئ      ۈئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
تقكية  كيترتب عميو، تضعيؼ أحد األقكاؿ في معنى اآلية: ةالثثالصكرة ال
  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژتو: قكؿ اهلل تعالى: ثمكمف أم، (ْ)غيره مف األقكاؿ

ذىب بعض ، فقد (ٓ) ژٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                 

( فٟ ذفغ١ش ٘زٖ 23/15(، ٚلذ روش اتٓ ػاشٛس فٟ اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )36عٛسج ٠ظ )( 1)

ٚا٦ؽالق ا٤ٚي ٘ٛ اٌىث١ش وّا ح اٌم١ٌٛٓ: اٌزوش ٚا٤ٔثٝ ٚاٌظٕف، ٚػمة تمٌٛٗ: " ا٠٢

٢خش،  ٠ؤخز ِٓ والَ اٌشاغة، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ٕاعثٗ ٔمً اٌٍفع ِٓ اٌضٚج اٌزٞ ٠ىْٛ ثا١ٔاً 

تخٍك أطٕاف  ف١ىْٛ ذزو١شاً  ،ف١دٛص أْ ٠سًّ ٥ٌصٚاج فٟ ٘زٖ ا٠٢ح ػٍٝ اٌّؼٕٝ ا٤ٚي

 ......". ٚا٤ٔثٝاٌس١ٛاْ اٌزٞ ِٕٗ اٌزوش 

 (.55عٛسج ص )( 2)

 (.50-41عٛسج اٌشٛسٜ )( 3)

 (.55،  1/35لٛاػذ اٌرشخ١ر ػٕذ ٌّفغش٠ٓ )( 4)

  (.66عٛسج إٌسً ) (5)
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" أف الشيء  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ ژالمراد بقكلو تعالى:  إلى أفف المفسري
و ما في الكرش، كىك الفرث كيككف منو الدـ، فيككف الذم تأكمو يككف من

أسفمو فرثان، كأعاله دمان، كأكسطو لبنان، فيجرم الدـ في العركؽ كالمبف في 
  .(ُ)الضركع، كيبقى الفرث كما ىك "

كأف الدـ كالمبف ال يتكلداف  ،كقد سبؽ كالـ الرازم حكلو كتضعيفو لو
ه الحيكانات تذبح ذبحان متكاليان، ىذ بأفالحس بعميو  كاستدؿالبتة في الكرش، 

 .(ِ)كما رأل أحد في كرشيا ال دمان كال لبنان 
، فبعد ىضـ الطعاـ كتحكيؿ كما ذكره الرازم أيدتو الدراسات الحديثة

المكاد الغذائية المعقدة التركيب إلى مكاد أبسط منيا سيمة االمتصاص، كذلؾ 
الدقيقة، فيمتزج عف طريؽ الفـ كالمعدات، يصؿ الغذاء إلى األمعاء 

فرازات الغدد المعكية، كيتحكؿ إلى مادة لبنية  بالصفراء، كعصارة البنكرياس كا 
معدة لالمتصاص، كفي األمعاء الدقيقة تبدأ عممية االمتصاص، كىي 
استخالص الغذاء الميضـك في حالتو السائمة كنقمو إلى مجرل الدـ كالممؼ، 

طالئية االسطكانية معظـ الغذاء فتمتص األمعاء الدقيقة بكاسطة الخاليا ال
كالزاللية  بحمؿ المكاد السكرية ، كتقـك الشعيرات الدمكيةالميضـك

، كتقـك الممفاكية بحمؿ المكاد الدىنية الميضكمة، كفي األمعاء الميضكمة
الغميظة يتـ امتصاص بكاقي الغذاء كالماء، فيصؿ ما تحممو الشعيرات 

ثـ يذىب إلى القمب، كتحمؿ األكعية الدمكية إلى الكبد، فيختزف السكر، 
إلى القناة الصدرية ثـ إلى القمب، ثـ يتأكسد عندما يالمس  الممفاكية الدىكف

اليكاء الرئتيف، ثـ يتكزع في األنسجة عف طريؽ الشراييف الممتدة خالؿ 
                                                 

(، ُٚٔغة إٌٝ اتٓ ػثاط ٚفٟ إعٕادٖ ػؼف، أظش اٌرفغ١ش 3/164فرر اٌمذ٠ش )( 1)

 (.1/261ٚا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٌٍغما )
(، ٚأتٛ اٌغؼٛد فٟ إسشاد اٌؼمً 106-12/104ػادي فٟ اٌٍثاب ) ٚ٘ٛ ِا أ٠ذٖ اتٓ( 2)

 (.14/165(، ٚا٢ٌٛعٟ فٟ سٚذ اٌّؼأٟ )3/366اٌغ١ٍُ )



 

 د/ػثذ اٌغالَ تٓ طاٌر تٓ ع١ٍّاْ اٌداس هللا        اٌردش٠ثٟ فٟ اٌرفغ١ش اٌرشخ١ر تّىرشفاخ اٌؼٍُ

 

209           ـ  َُِٔأسيكط ،العدد الرابع الثالثكف مجمة كمية أصكؿ الديف ب

 

 

 

 

 

 

 

كمف ىذه الشراييف شرياف كبير يسمى باألكرطة يمتد فرع منو إلى الجسـ، 
حيط بالضرع شراييف كبيرة مف الشعيرات التي تمد أسفؿ داخؿ الضرع، كي

أسناخ الغدة المبنية بالدـ، كتنظـ إلى األسناخ ضفائر كبيرة مف األكردة 
الدمكية التي يتدفؽ مف خالليا الدـ بسرعة ضعيفة، كي تأمف التركية الغنية 

 .(ُ)لمضرع، كتتييأ الظركؼ المناسبة لتككيف الحميب
ما ذىب إليو أصحاب القكؿ  اآلية ال يراد بيا ة فييكبناء عمى ىذا فالبين

نما الذم أكىـ ذلؾ مف األكؿ مف  أف المبف يتميع مف بيف طبقتي فرث كدـ، كا 
 .(ِ)تكىمو حممو بيف عمى حقيقتيا مف ظرؼ المكاف

نما المراد أف المبف يفرز في حالة بيف حالتي الفرث كالدـ،  فيك إذف كا 
فر  إفراز حاصؿ كعالقتو بالفرث أف الدـ الذم  از الفرث،في حيف إفراز الدـ كا 

ينحدر في عركؽ الضرع يمر بجكار الفضالت البكلية كالثفمية، فتفرزه غدد 
 .(ّ)الضرع لبنا كما تفرزه غدد الكميتيف بكال بدكف معالجة زائدة

لطريقة خركج المبف اإلعجاز في كصؼ اآلية عمؽ ابف عاشكر عمى كقد 
ذا الكصؼ العجيب مف معجزات القرآف فقاؿ: " كى مف بيف الفرث كالدـ

العممية، إذ ىك كصؼ لـ يكف ألحد مف العرب يكمئذ أف يعرؼ دقائؽ تككينو، 
كال أف يأتي عمى كصفو بما لك كصؼ بو العالـ الطبيعي لـ يصفو بأكجز مف 

 .(ْ)ىذا كأجمع "
 انتجريبي:انعهى كتشفاث املطهب انثاَي: صور غري يقبونت نهرتجيح مب

 كجكد معارض أقكل:: ىكلالصكرة األ 
قد تفسر اآلية بما يترتب عميو معارضة التفسير لما ىك أقكل، كمف 

                                                 

 ( تاخرظاس.  556 - 2/556اٌرفغ١ش ٚا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍغما )( 1)
 (.14/200اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )( 2)
 اٌّظذس اٌغاتك.( 3)
 (.14/201اٌّظذس اٌغاتك )( 4)
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، كقد كرد في القرآف في مكاضع؛ منيا قكؿ أمثمتو األمر بالسير في األرض
 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄژ  تعالى اهلل

، (ِ) ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ہ ژ كقكلو: ، (ُ)
ڀ     ٺ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ        پ  پ  ڀ  ڀژ : كقكلو

 .(ّ) ژٺ  
يحتمؿ السير بالعقكؿ كالفكر، كيحتمؿ السير األرض بالسير في كالمراد 

 .(ْ)باألقداـ
ف قاؿ أبك حياف: " كالظاىر أف السير المأمكر بو، ىك االنتقاؿ مف مكا

أف األرض ىي ما قرب مف ىك نظر العيف ك  إلى مكاف كأف النظر المأمكر بو
بالدىـ مف ديار اليالكيف بذنكبيـ كأرض عاد كمديف كمدائف قـك لكط كثمكد 

: األرض ىنا عاـ، ألف في كؿ قطر منيا آثاران  ......  ميالكيف كعبران ل كقاؿ قـك
 .(ٓ)لمناظريف"

، كأف األرض ىي التي نسير كعبارات المفسريف تحـك حكؿ ىذا المعنى
المشتغميف باإلعجاز العممي ليـ رأم آخر، فاألرض  عمييا، غير أف بعض

نسير  نحف عمى قكليـ:ك الغالؼ الجكم المحيط بيا، أعـ مف ذلؾ؛ إذ تشمؿ 
في األرض كليس عمى األرض، ألف ىناؾ غالفان جكيان يحيط باألرض كىك جزء 
منيا، كنحف ال نخرج مف األرض إال إذا خرجنا مف ىذا الغالؼ الجكم، 

ي تطير عمى ارتفاعات مختمفة تطير في األرض كليس خارج فالطائرات الت

                                                 

 (.11عٛسج ا٤ٔؼاَ )( 1)

 (.61عٛسج إًٌّ )( 2)
 (.42عٛسج اٌشَٚ )( 3)
 (.3/130ِؼاٌُ اٌرٕض٠ً )( 4)
 (.4/55اٌثسش اٌّس١ؾ )( 5)
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األرض، كلكف الذم يخرج مف األرض: ىي سفف الفضاء التي تجاكز الغالؼ 
ما تحتنا أرض، كما فكقنا جزء مكمؿ لؤلرض، كىك الغالؼ ك ، لؤلرض الجكم

 .(ُ)الجكم "
كىذا التفسير فيو عدة مخالفات لما يجب أف يمتـز مف أراد الترجيح 

 لمكتشفات التجريبية:با
عمى اصطالح حادث ألىؿ العمـ مبني لؤلرض  تفسيرال أف ىذاأكالن: 

كقد تقدـ نقؿ كالـ ابف التجريبي، لـ يكف معيكدان حاؿ نزكؿ القرآف الكريـ، 
 .القيـ حكؿ ذلؾ

الكارد في اآلية يأتي بمعنى عمى، كىك المراد في  " في" ثانيان: أف حرؼ 
  ژعمى األرض، كىذه اآلية كقكلو تعالى: اآلية، كالمعنى: سيركا 

 ؛ أم: عمى جذكع النخؿ.(ِ) ژہ  ہ  ہ  ھ
لما ىك أصرح منو في الداللة، قاؿ اهلل  ثالثان: أف ىذا المعنى مخالؼ

مئ  ىئ    حئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئژ تعالى: 

، ، كاآلية صريحة في أف الطير تطير في السماء(ّ) ژيئ  جب  حب     خب
كعمى رأيو ىي تطير في األرض ألنيا ضمف الغالؼ الجكم، كالمسافة التي 
تطير فييا الطيكر في جك السماء قريبة جدان مقارنة بالمسافات التي تطير 

 أنيا تطير في األرض !!.فييا الطائرات التي نص عمى 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ كىك أيضان مخالؼ لقكلو تعالى: 

                                                 

(، ٔمالً ػٓ 221-1/220اٌرفغ١ش ٚا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، د. ِش٘ف عما )( 1)

 (.15-14ّاْ )ٚاٌىْٛ ٚا٠٦ ا٦شاساخ اٌؼ١ٍّح فٟ اٌمشآْ ت١ٓ اٌؼٍُوراب 

 (.61عٛسج ؽٗ )( 2)

 (.61عٛسج إٌسً )( 3)
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فاآلية صريحة تنبسط في السماء كىك ، (ُ) ژۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ
كاآلية  في ىذه اآليةكالمراد بالسماء ضمف الغالؼ الجكم كليس خارجو، 

، كىي بيذا المعنى السابقة العمك كليست الفمؾ كما تقدـ نقمو عف ابف القيـ
 .(ِ)غير األرض

أف يترتب عمى تفسير اآلية بالمكتشفات التجريبية أمكر  الصكرة الثانية:
 .باطمة

كمف أمثمتو تأكيؿ معجزات األنبياء بما دلت عميو المكتشفات التجريبية 
 .(ّ)مما يجعميا أمكران عادية غير خارقة لمعادة، كىذا يمـز منو إبطاؿ المعجزات

 ، كمف ثـحادثان  : " أف يككف المعنى المفسر بو مصطمحان تومثمكمف أ
ح الحادث مف فإنو ال يمت لمغة العرب بصمة، كتفسير النصكص باالصطال

أخطر التأكيؿ كأشنعو؛ ألنو يبعد القرآف عف مدلكلو العربي إلى مدلكالت ما 
 .قريبان  ، كقد تقدـ المثاؿ عميو(ْ)أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف "

كبعد.....  فإنو يمكف اإلفادة مف البحكث التجريبية كمكتشفاتيا في 
ريف كالمقارنة المفس أقكاؿالنظر في عند تقريب معاني اآليات، كتكظيفيا 
المكتشفات التجريبية ضكابط بعد االلتزاـ ب بينيا، كاستخداميا قرينة ترجيحية

مع القرائف أف يستخدميا  ممجتيدكل ،التي مر بعضياك كتفسير القرآف بيا 
كمع التأكيد عمى ، رأيو حكؿ المعنى الذم يراهكالمرجحات األخرل؛ فيعزز بيا 

أكجو إعجاز القرآف الكريـ العديدة؛ ليس ذلؾ يبقى اإلعجاز العممي أحد جكاز 

                                                 

 (.45عٛسج اٌشَٚ )( 1)

-1/221ٚأظش وراب اٌرفغ١ش ٚا٦ػداص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، د. ِش٘ف عما )( 2)

222.) 
أظش ذفظ١ً رٌه تا٤ِثٍح فٟ تسثٟ: ػاللح اٌؼٍُ اٌردش٠ثٟ تّؼدضاخ ا٤ٔث١اء، ِٕشٛس ( 3)

 ( ِٚا تؼذ٘ا.156، )ص1، ػذد ١ِ26ح، اٌّدٍذ ِدٍح اٌذساعاخ ا٦عال
 (.616اٌرفغ١ش اٌٍغٛٞ )ص( 4)
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بيف كجكه اإلعجاز ، فينبغي أف يأخذ مكانو الطبيعي ىك الكحيد كال األقكل
 .دكف إفراط كال تفريط
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 اخلامتت
 النتائج كالتكصيات:مف أىـ 

الترجيح بالمكتشفات التجريبية في التفسير يندرج ضمف األدلة  – ُ
 العقمية الحسية.

التفسير المتقدميف المكتشفات التجريبية في  كظؼ بعض عمماء – ِ
 ترجيح بعض معاني اآليات، كيعبركف عنيا بالحس كالمشاىدة.

المرجح ك المرجحات فبعضيا أقكل مف بعض،  بيف تفاكتال يقع – ّ
 الكاحد تتفاكت درجتو في الترجيح بحسب ما احتؼ بو مف قرائف.

تفسير اليبية في األمكر المؤثرة في الترجيح بالمكتشفات التجر  – ْ
 ما يتعمؽ بداللة اآلية عميو.ك ما يتعمؽ باالكتشاؼ ذاتو،  ترجع إلى أمريف:

مف األمكر المؤثرة في قكة الترجيح بالمكتشفات التجريبية اعتضاده  – ٓ
 أك أقكاؿ السمؼ. ،أك المغة ،بأدلة أخرل مف الكتاب كالسنة

التجريبية عدـ في ضعؼ الترجيح بالمكتشفات كمف األمكر المؤثرة  - ٔ
 .كالتجربةككنو ال يزاؿ محؿ النظر  ؛االكتشاؼ أك ضعؼ الجـز بوكضكح 
يف كأصحاب االكتشافات العالقة بيف المفسر ينبغي أف تككف  – ٕ

 التجريبيةاالكتشافات  تقريب يفالتجريبي اءالعممكظيفة ، فتكامميةالتجريبية 
كظيفة بة، ك تكضيحيا كشرحيا كبياف قكتيا مف حيث التجر بلممفسريف 

المفسر الذم ف، ة اآلية القرآنية عمييا أك عدـ داللتيالبدال  الحكـف المفسري
 .(ُ)يمتمؾ أدكات التفسير ىك األقدر عمى الترجيح في مثؿ ىذه األمكر

ينبغي أف يأخذ الترجيح بالمكتشفات التجريبية مكانو الطبيعي بيف  - ٖ
، أك عالقة عند أدنى داللة لترجيح بوا فال إفراط في ؛المرجحات في التفسير

ىمالو بالكمية مع كرده كال تفريط باطراحو حو كظيكره كاحتماؿ اآلية كضك  كا 
                                                 

 (.10-51،  61ا٦ػداص اٌؼٍّٟ إٌٝ أ٠ٓ )ص( 1)
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 لو كسالمتو مف المعارض.
ـي  تجريبيو  ال يمـز مف الحكـ بعدـ داللة اآلية عمى مكتشؼو   – ٗ  ما عد

لكف ال يكجد عند أصحاب العمـ التجريبي، صحتو أك بطالنو، فقد يككف ثابتان 
 ب عممنا كفيمنا لمقرآف الكريـ ما يدؿ عميو، كال يقتضي ذلؾ بطالنو.حس
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 املصادر واملراجع
أثر االكتشافات العممية في تفسير القرآف الكريـ، صالح يحيى  -ُ

صكاب، مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية بجدة، العدد 
 .قُِْٗالخامس، جمادل اآلخرة 

الرزاؽ  ، تعميؽ عبديؼ الديف اآلمدمساإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، ل -ِ
 .قُّٕٖ، ط األكلى عاـ عفيفي

إحياء عمـك الديف، ألبي حامد الغزالي الطكسي، دار إحياء الكتب  -ّ
 .، د.تالعربية بالقاىرة

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد العمادم،  -ْ
بعة السعادة، تحقيؽ عبد القادر عطا، مكتبة الرياض الحديثة، كمط

 د.ت.
إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ، ألبي عبد اهلل الشككاني، دار  -ٓ

، مصكرة عف طبعة الحمبي عاـ قُّٗٗالمعرفة، بيركت عاـ 
 .قُّٔٓ

االستقامة، البف تيمية، تحقيؽ محمد رشاد سالـ، مكتبة ابف تيمية  -ٔ
 .، د.تبالقاىرة

 ر الجامعات المصرية، داستقراء كالمنيج العممي، محمكد زيدافاال -ٕ
 ـ.ُٕٕٗ عاـ ،باإلسكندرية

 ،إلسالـ كالعمـ التجريبي، يكسؼ السكيدم، مكتبة الفالح بالككيتا -ٖ
 .قَُِْ ط. الثانية،

اإلعجاز العممي إلى أيف، مساعد الطيار، دار ابف الجكزم بالدماـ،  -ٗ
 .قُّّْط. الثانية، 

ز إلعجااإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، محمد بكرباب، ىيئة ا -َُ
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 ـ.َُِّالمغرب، ط. األكلى،  العممي في القرآف كالسنة بشماؿ
البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد  -ُُ

عاـ  ،كعمي معكض، دار الكتب العممية ببيركت، ط. األكلى
 .قُُّْ

، تحقيؽ لمحمد بف عبد اهلل الزركشي البحر المحيط في أصكؿ الفقو، -ُِ
، نشر كزارة األكقاؼ دة كعبد القادر العانيستار أبك غعبد ال
 .قُُّْ، ط الثانية عاـ بالككيت

بدائع الفكائد، البف قيـ الزكجية، تحقيؽ عمي العمراف، مجمع الفقو  -ُّ
 اإلسالمي بجدة، كدار عالـ الفكائد بمكة، ط. األكلى.

، تحقيؽ عبد اهلل الدمشقي البداية كالنياية، ألبي الفداء بف كثير -ُْ
 .قُُْٕ، ط. األكلى، عاـ القاىرةر ىجر بالتركي، دا

البسيط، ألبي الحسف الكاحدم، تحقيؽ مجمكعة مف الباحثيف، نشر  -ُٓ
 .قَُّْعمادة البحث العممي بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، 

تأكيؿ مشكؿ القرآف، البف قتيبة الدينكرم، تحقيؽ السيد أحمد صقر،  -ُٔ
 .قُّّٗدار التراث بالقاىرة، ط. الثانية، 

القرآف، البف قيـ الجكزية، تحقيؽ عبداهلل البطاطي،  أيمافياف في التب -ُٕ
مجمع الفقو اإلسالمي بجدة، كدار عالـ الفكائد بمكة، ط. األكلى، 

 .قُِْٗ
التحرير كالتنكير، لمحمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية بتكنس،  -ُٖ

 ـ.ُْٖٗ
حمد التفسير بمكتشفات العمـ التجريبي بيف المؤيديف كالمعارض، م -ُٗ

الشايع، مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض، 
 (.ْٓ-ُٗ)صقُُُْالعدد الرابع، رجب 
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تفسير جزء عـ، مساعد الطيار، دار ابف الجكزم بالدماـ، ط.  -َِ
 .قَُّْالثامنة، 

تفسير ابف عرفة الكرغمي، تحقيؽ جالؿ األسيكطي، دار الكتب  -ُِ
 ـ.ََِٖالعممية ببيركت، ط. األكلى، 

لتفسير العممي لآليات الككنية، تاريخو كمكاقؼ العمماء منو، بكر ا -ِِ
، حكلية كمية الشريعة كالقانكف كالدراسات اإلسالمية زكي عكض

 (.َٔٓ-ْٕٔ، )صُِٗٗبجامعة قطر، 
التفسير العممي لمقرآف الكريـ بيف النظريات كالتطبيؽ، ىند شمبي،  -ِّ

 .قَُْٔمطبعة تكنس بقرطاج، ط. األكلى، 
رآف العظيـ، ألبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، تفسير الق -ِْ

 تحقيؽ عبد العزيز غنيـ كآخريف، دار الشعب بالقاىرة، د.ت.
تفسير القرآف الكريـ )جزء عـ (، لمحمد بف صالح بف عثيميف، دار  -ِٓ

 .قُِْْالثريا بالرياض، ط. الثالثة، 
حمد التفسير كاإلعجاز العممي في القرآف الكريـ، مرىؼ سقا، دار م -ِٔ

 .قُُّْط. األكلى،  األميف بدمشؽ،
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، لمسعدم، تحقيؽ  -ِٕ

الرحمف المكيحؽ، مؤسسة الرسالة ببيركت، ط األكلى،  عبد
 .قُِّْ

جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، البف جرير الطبرم، دار ىجر  -ِٖ
 .قُِِْبالقاىرة، ط. األكلى، 

ف، ألبي عبد اهلل القرطبي، دار الشعب بالقاىرة، الجامع ألحكاـ القرآ -ِٗ
 د.ت.

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لجالؿ الديف السيكطي دار  -َّ
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 .قُُّْالمعرفة ببيركت، مصكرة عف الطبعة الميمنية بمصر عاـ 
ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني، لمحمكد اآللكسي  -ُّ

بي ببيركت، مصكرة عف الطبعة البغدادم، دار إحياء التراث العر 
 .قُّّٓالمنيرية عاـ 

بف قدامة المقدسي، تحقيؽ د. عبد ركضة الناظر كجنة المناظر، ال -ِّ
 .قُُْْ، ط الثانية عاـ ، مكتبة الرشد بالرياضالكريـ النممة

زاد المسير في عمـ التفسير، ألبي الفرج بف الجكزم، المكتب  -ّّ
 .قُّْٖاإلسالمي ببيركت، ط. األكلى، 

، تحقيؽ سعد الحميد، دار الصميعي بف منصكر ف سعيدسن -ّْ
 .قُُْٔبالرياض، ط. األكلى، عاـ 

السنف الكبرل، ألحمد بف الحسيف البييقي، نشر دار الفاركؽ  -ّٓ
بالقاىرة، مصكرة عف طبعة دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر أباد 

 .ُّْٕباليند، ط. األكلى، 
أحمد الفتكحي، تحقيؽ ، البف النجار محمد بف شرح الكككب المنير -ّٔ

بحث العممي بجامعة أـ القرل نزيو حماد كمحمد الزحيمي، مركز ال
 .قََُْ، عاـ بمكة

 ـ.ُٕٗٗصحيح البخارم، المكتبة اإلسالمية بتركيا، نشر عاـ  -ّٕ
، الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة، البف قيـ الجكزية -ّٖ

األكلى عاـ  ط.، الرياضب، دار العاصمة تحقيؽ د. عمي الدخيؿ اهلل
 .قَُْٖ

لتيا في القرآف الضكابط الشرعية لالكتشافات العممية الحديثة كدال  -ّٗ
، األردنية في الدراسات اإلسالمية ، المجمةشيكاف الكريـ، راشد سعيد

 .ُُٓ-ُُٕ، صقُِْٖ، ِ، عدد األردف، المجمد الثالث
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 عالقة العمـ التجريبي بمعجزات األنبياء، عبدالسالـ الجاراهلل، مجمة -َْ
، عدد ِٕالدراسات اإلسالمية بجامعة الممؾ سعكد بالرياض، المجمد 

 .قُّْٔ، ُ
العمـك البيكلكجية في خدمة تفسير القرآف الكريـ، عبدالحافظ حممي  -ُْ

، ْمحمد، مجمة عالـ الفكر بالككيت، العدد الثاني عشر، مجمد 
 ـ.ُِٖٗ

فتح البارم، البف حجر العسقالني، تحقيؽ محب الديف الخطيب،  -ِْ
 طبعة السمفية بالقاىرة، د.ت.مال

حقيؽ فضائؿ القرآف كمعالمو كآدابو، ألبي عبيد القاسـ بف سالـ، ت -ّْ
، عاـ أحمد بف عبد الكاحد الخياطي، نشر كزارة األكقاؼ بالمغرب

 .قُُْٓ
لسيد قطب، دار الشركؽ ببيركت، ط. األكلى عاـ  ،في ظالؿ القرآف -ْْ

 ـ.ُِٕٗ
، لحربي، دار القاسـ بالرياضاقكاعد الترجيح عند المفسريف، حسيف  -ْٓ

 .قُُْٕاألكلى، عاـ  ط.
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، ألبي القاسـ الزمخشرم،  -ْٔ

تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد، كعمي معكض، مكتبة العبيكاف بالرياض، 
 .قُُْٖط. األكلى 

ترجمة فكاز الكيمياء العامة، المفاىيـ األساسية، ريمكند تشانغ،  -ْٕ
 .قُّْٓمكتبة العبيكاف بالرياض، ط. األكلى،  الخميمي،

المباب في عمـك الكتاب، ألبي حفص بف عادؿ الدمشقي، تعميؽ عادؿ  -ْٖ
 .قُُْٗعبدالمكجكد، دار الكتب العممية ببيركت، ط. األكلى، 

مباحث في إعجاز القرآف، د. مصطفى مسمـ، دار المسمـ بالرياض،  -ْٗ
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 .قُُْٔط. الثانية، 
، ط. الرياضمكتبة المعارؼ ب، ، مناع القطافمباحث في عمـك القرآف -َٓ

 .قُُّْ األكلى،
مجمكع الفتاكل، ألبي العباس أحمد بف تيمية، جمع عبد الرحمف بف  -ُٓ

عة المصحؼ الشريؼ بالمدينة، عاـ ا، مجمع الممؾ فيد لطبقاسـ
 .قُُْٔ

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي،  -ِٓ
كؽ كآخريف، نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف تحقيؽ الرحالة الفار 

 .قُِْٖاإلسالمية بقطر، ط. الثانية، 
، المكتبة السمفية مذكرة في أصكؿ الفقو، لمحمد األميف الشنقيطي -ّٓ

 .، د.تبالمدينة
دار إحياء  ،لغزالي الطكسيالمستصفى مف عمـ األصكؿ، ألبي حامد ا -ْٓ

ـ ، مصكرة عف طبعة بكالؽ بمصر عاالتراث العربي ببيركت
 .قُِّٓ

، تحقيؽ السنة الحسيف بف مسعكد البغكم معالـ التنػزيؿ، لمحيي -ٓٓ
محمد عبد اهلل النمر كزميميو، نشر دار طيبة بالرياض عاـ 

 .قَُْٗ
معاني القرآف، ألبي إسحاؽ الزجاج، تحقيؽ عبدالجميؿ شمبي، عالـ  -ٔٓ

 .قَُْٖالكتب ببيركت، ط. األكلى، 
تب ببيركت، ط. الثالثة، معاني القرآف، ليحيى الفراء، عالـ الك -ٕٓ

 .قَُّْ
معترؾ األقراف في إعجاز القرآف، لجالؿ الديف السيكطي، تحقيؽ أحمد  -ٖٓ

 .قَُْٖشمس الديف، دار الكتب العممية ببيركت، ط. األكلى، 
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، تحقيؽ حمدم عبد المجيد الطبرانيالمعجـ الكبير، ألبي القاسـ  -ٗٓ
 .قُِِْالثانية عاـ  ط.، السمفي، دار إحياء التراث العربي

دار عالـ الكتب عمر، ، أحمد مختار معجـ المغة العربية المعاصرة -َٔ
 .قُِْٗ، ، ط. األكلىالقاىرةب

الزرقاني، دار محمد عبد لعظيـ  ،مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف -ُٔ
 .، د.تإحياء الكتب العربية بمصر

مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، يكسؼ  -ِٔ
 .قُِْْمكتبة ابف حجر بدمشؽ، ط. الثانية، الحاج أحمد، 

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، ألبي الحسف البقاعي، دائرة  -ّٔ
 .قَُّٗالمعارؼ العثمانية بحيدر آباد، ط. األكلى، 

 النكت كالعيكف، ألبي الحسف الماكردم، مراجعة السيد بف عبد -ْٔ
افية المقصكد، دار الكتب العممية ببيركت، كمؤسسة الكتب الثق

 .ت، د.ببيركت


