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:الولخص

 كما أحدثو مف اكتشافات عممية كبرل، كىي دكر العمـ الحديث،تناقش الباحثة في أثناء البحث مسالة ميمة
المكضكعي
 كلألسؼ إ ىف حظيـ قميؿ مف اإلدراؾ، مؤيدم المنيج اإللحادم
كاف ليا األثر الكبير عند فئة مف الناس
ٌ
ٌ
،العممي إيمانان بمعجزة القرآف الكريـ
 كفئة مف المؤيديف لإلعجاز. كلمفيـ القائـ عمى معرفة العمكـ الككنية، العممي
ٌ
ٌ
، كالتي فيمكا بيا مدلكؿ اآليات القرآنية ذات اإلشارات العممية فيمان صحيحان، فضالن عف تكافر العمكـ الككنية لدييـ

كىـ العمماء الذيف عاشكا في عصكر االكتشافات الككنية كتكفر المعارؼ عف أمكر الفطرة سكاء كانكا مف

 كفئة مف العمماء صنؼ ثالث آثر أف يككف بيف ىؤالء، المتخصصيف في العمكـ الطبيعية أـ كانكا مف عمماء الديف

 كيترؾ السمبية ما أمكنو،  فيأخذ اإليجابية، فضؿ أف يككف في المنطقة المتزنة في النصؼ
ٌ  يعني، كأكلئؾ قكاما
.ذلؾ

The scientific Inimitability in the Holy Quran:
Critical study
Dr: Hala Kadhm Saloomi Ghobash
AL-kadhm imam College (University(
department Science the Quraan
alhabeebhk@gmail.com
Abstract:
The research paper discusses an important issue, as the role of modern science and
the major scientific discoveries and its significant impact upon the supporters of
curriculum atheistic. The scientific trend which is headed by the class of supporters of
scientific miracles are represented by the believers of Inimitability (Koran), in addition
to that the believers who they understood the meaning of the Quranic with references to
the scientific accurate understanding, they are scientists who have lived in eras of
realizing the cosmic and provide knowledge about matters of instinct, whether they are
specialists in the natural sciences or they are religious scholars. The third class
(mainstay) of scientists preferred to be in between, i.e., it means they preferred to be
balanced between taken positive side and left negative side if it is possible.
Keywords: The scientific Inimitability in the Holy Quran, scientific trend, mainstay.
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المقدمة:
الحمد ﵀ كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا﵀ كعمى آلو كصحبو األخيار المنتجبيف .نزؿ القرآف

الكريـ بمساف عربي مبيف عمى قمب نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ،فكاف فيو ما في ىذه
كف إًَّن ىما يي ىعمّْ يموي
{كلىقى ٍد ىن ٍعمى يـ أَّىنيي ٍـ ىيقيكلي ى
المغة مف الظكاىر المغكية التي بمغ بيا نياية البالغة ،قاؿ تعالى :ى
ً
ب ىشر لًس ًَّ
يف} [النحؿ .]َُّ :فأقاـ حجتو بأف
اف ىع ىربً ّّي يمبً ه
ىع ىج ًم ّّي ىك ىى ىذا لً ىس ه
كف إًلى ٍي ًو أ ٍ
اف الذم ييٍمح يد ى
ى ه ى ي
(ُ)
كتابو عربي  ،ثـ أكد ذلؾ بأف نفى عنو جؿ ثناؤه َّ
{ن ىز ىؿ
كؿ لساف غير لساف العرب .كقاؿ تعالى :ى

ً
الركح ٍاأل ًىميف * عمىى ىقٍمبً ىؾ لًتى يك ً
ً
اف ىع ىربً ٍّي يمبً و
يف * بًمً ىس و
يف} [الشعراء،]ُٗٓ - ُّٗ :
ى
بًو ُّ ي
كف م ىف اٍل يم ٍنذ ًر ى
ى
ي
أم :ىذا القرآف الذم أنزلناه إليؾ أنزلناه بمسانؾ العربي الفصيح الكامؿ الشامؿ ،ليككف بينا كاضحا
ظاىرا ،قاطعا لمعذر ،مقيما لمحجة ،دليال إلى المحجة( .)6كقاؿ تعالى{ :إًَّنا أ ٍىن ىزٍل ىناهي قي ٍرنآنا ىع ىربًيِّا لى ىعمَّ يك ٍـ
ً
كف} [يكسؼ ،]ِ :أم" :إنا أنزلنا ىذا الكتاب المبيف ،قرنآنا عربيِّا عمى العرب ،ألف لسانيـ
تى ٍعقمي ى
ككالميـ عربي ،فأنزلنا ىذا الكتاب بمسانيـ ليعقمكه كيفقيكا منو (ّ).كقاؿ أيضاً :
اب في ّْ
صمى ٍ
{كتى ه
ت ىآياتيوي
ن
ً
كف} [فصمت .]ّ :أم :كتاب ٌبينت آياتو بيانا شافيا ،كأكضحت معانيو،
قي ٍرنآنا ىع ىربًيِّا لقى ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
مفصمة ،كألفاظو كاضحة غير
كأحكمت أحكامو ،كقد أنزلناه بمغة العرب ،ليسيؿ فيمو ،فمعانيو
ٌ
أف القرآف منزؿ
مشكمة ،كانما يعرؼ ىذا البياف كالكضكح العمماء الراسخكف في العمـ الذيف يعممكف ى
مف عند ا﵀ ،كيعممكف معانيو ؛ لنزكلو بمغتيـ(.)4فقد كاف أىؿ البيت عمييـ السالـ ك الصحابة

الكراـ أعمى قد انر في فيـ القرآف  ،كادراؾ حقائقو مف التابعيف ،كالتابعكف كانكا أعمى قد انر ممف
بعدىـ ،كىكذا كمما كاف البعد عف صفاء المغة ،ككاف البعد أشد في إدراؾ معاني القرآف ،كفيـ

أىؿ الفصاحة كالبالغة كالبياف كالشعر ،ال يدانييـ فيو
مقاصده كأحكامو كأس ارره (ٓ) كقد كاف
العرب ى
ي
جانبا نا
أحد ،ككانت ىذه أعظـ مزاياىـ؛ بؿ ىشغؿ
كبير مف حياتيـ.كما كانكا يحترفكف زراعةن
الشعر ن
ي

قبائؿ شراذـ يرعكف الغنـ كاإلبؿ ،ككاف ىذا
أك صناعةن؛ بؿ كانكا يزدركف صاحب الزرع ،ككانكا
ى
مقد هـ أيما ُّ
أم مكانة ،كالشاعر عندىـ َّ
األمر أنو إذا نبغ
تقدـ ،حتى بمغ بيـ
الفف فييـ لو مكانة ُّ
ي

شاعر في قبيمة مف القبائؿَّ ،
كعـ السركر بنبكغ ىذا
ىنأتيا القبائ يؿ األخرل ،كقامت فييا االحتفاالتَّ ،
ه
الصاد ك ً
الشاعرً .
اإلعالمي لمقبيمة ،ك َّ
المداف ىع
الجياز
كس ُّر ىذا االحتفاء أف الشاعر كاف ىك
َّ
ى
ّْ
ّْ
المتغني بتاريخيا كأمجادىا .فجاء القرآف
ّْد ليا،
ك
المتحد ى
المعمً ىف لً ىمفاخرىا ،الممج ى
ث باسـ القبيمة ،ك ي

كم َّ
قدمكه؛ فمع أنو جاء بمسانيـ ،كعمى نحك ما
عجزىـ في مضمارىـ الذيف ىـ
كي ى
ليتحداىـ ي
نجكمو ي
ي
كف
بعشر يس ىكر قاؿ تعالى{:أ ٍىـ ىيقيكلي ى
يعرفكف مف البياف ،إال أنيـ عجزكا أمامو أف يأتكا بمثمو ،أك ى
كف المٌ ًو إًف يكنتيـ ً ً
و
ًً
استىطى ٍعتيـ ّْمف يد ً
يف} (ُّ)
صادق ى
ا ٍفتىىراهي يق ٍؿ فىأٍتيكٍا بً ىع ٍش ًر يس ىكور ّْم ٍثمو يم ٍفتىىرىيات ىك ٍاد يعكٍا ىم ًف ٍ
ٍ ى
َّ ً
اجتىم ىع ًت ً
نس ىكاٍل ًج ُّف ىعمىى أىف ىيأٍتيكٍا بً ًم ٍث ًؿ ىى ىذا اٍلقي ٍر ً
كف
آف الى ىيأٍتي ى
اإل ي
سكرة ىكد  ،ك قاؿ تعالى:أ { يقؿ لئ ًف ٍ ى
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ً ًً
ضيي ٍـ لً ىب ٍع و
ض ظى ًي نيرا} (ٖٖ) سكرة اإلسراء كقاؿ عبد ا﵀ بف عباس « :ما كنت
اف ىب ٍع ي
بًم ٍثمو ىكلى ٍك ىك ى
اط ًر السَّمك ً
أدرم ما معنى ( فى ً
ات ىكاأل ٍىرض (األنعاـ  ، ) ُْ :حتى سمعت امرأة مف العرب تقكؿ :
ىى
أنا فطرتو  .أم  :ابتدأتو »  ،كقاؿ ( :إذا ىخ ًف ىي عميكـ شيء مف القرآف فابتغكه في الشعر فإنو ديكاف
((6
إف أم كالـ مف أم إنساف عمى كجو ىذه األرض يمكف إدماجو بغيره مف الكالـ فال
العرب).
ى
يستطيع أحد أف يميز كالمو الذم أدمج فيو؛ ألنو باإلمكاف أف يقمد الناس كالـ أم أديب أك شاعر،
غير أف الكجو أإلعجازم ىنا إذا أخذنا سكرة مف القرآف كحاكلنا إدماجيا في أم كالـ البد أف تتميز

كحدىا كتظير عمى ذلؾ الكالـ ،كليذا قاؿ عنو طو حسيف :إف القرآف ليس نث انر كما إنو ليس بشعر

إنما ىك قرآف كال يمكف أف يسمى بغير ىذا االسـ ،ليس شع انر كىذا كاضح فيك لـ يقيد بقيكد الشعر،
كليس نث انر ألنو مقيد بقيكد خاصة بو كحده ال تكجد في غيره كىي التي يتصؿ بعضيا بأكاخر
اآليات ،بنغمة صكتية خاصة كقد أدرؾ ذلؾ المستشرؽ الفرنسي مكريس بككام فقاؿ:إف القرآف

أفضؿ كتاب أخرجتو العناية اإلليية لبني البشر ،كانو كتاب ال ريب فيو(ٕ).
التفسير في المغةن ك في االصطالح:

التفسير لغةن  :قاؿ ابف منظكر في لساف العرب :مادة فسر ىي مف " الفى ٍس ير " بمعنى البياف كالكشؼ
 ،كفسر الشيء ً
يفسره بالكسر ك يفسره بالضـ فس ار ك فسره كفس ىَّره أبانو ككضحو  ،كفسر القكؿ إذا
كشؼ المراد عف المفظ المشكؿ(ٖ).

الزركشي بأنو :عمـ يعرؼ بو فيـ كتاب ا﵀ المنزؿ عمى نبيو محمد صمى
عرفو
التفسير اصطالحانٌ :
ٌ
ا﵀ عميو كآلو كسمـ كبياف معانيو كاستخراج أحكامو كحكمو  .كاستمداد ذلؾ مف عمـ المغة كالنحك

كالتصريؼ كعمـ البياف كأصكؿ الفقو كالقراءات  ،كيحتاج لمعرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ

(ٗ).

أهمية المغة العربية في فهم القرآن الكريم وتفسيره :
تع ُّد معرفة المغة العربية مف أىـ األدكات لفيـ القرآف الكريـ كتفسيره ،إذ نزؿ القرآف بالمساف

بي  ،فال شؾ أنو ال يصح فيمو كتفسيره إال مف طريؽ ذات المساف الذم نزؿ بو الركح األميف
العر ٌ
عمى قمب النبي (صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ) .كقد أدرؾ العمماء أىمية المغة العربية في فيـ القرآف
كتفسيره ،كحذركا مف تفسير كتاب ا﵀ مف غير عمـ بالعربية .يقكؿ الرازم ( :لما كاف المرجع في

معرفة شرعنا إلى القرآف كاألخبار ،كىما كارداف بمغة العرب كنحكىـ كتصريفيـ ؛ كاف العمـ يشرعنا
مكقكفان عمى العمـ بيذه األمكر ،كما ال يتـ الكاجب المطمؽ إال بو ،ككاف مقدك انر لممكمؼ ؛ فيك
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()01
م ( :كذلؾ أنيـ ال
كاجب )  .لقد أباف عف ىذه األىمية أىؿ المغة أنفسيـ  .يقكؿ الزمخشر ٌ
يجدكف عممان مف العمكـ اإلسالمية فقييا ككالميا كعممي تفسيرىا كأخبارىا ؛ إال كافتقاره إلى العربية

كمكشكؼ ال َّ
كي ىرٍكف الكالـ في معظـ أبكاب أصكؿ الفقو كمسائميا مبنيان عمى
بيّْف ال ييدفع ،
ه
يتقنع  ،ى
عمـ اإلعراب )( .)00كقاؿ أبك حياف في البحر المحيط في معرض ثنائو عمى سيبكيو :فجدير لمف
تاقت نفسو إلى عمـ التفسير  ،كترقت إلى التحرير كالتحبير ؛ أف يعتكؼ عمى كتاب سيبكيو ؛ فيك

الزركشي ( :كاعمـ أنو ليس
المعكؿ كالمستند عميو في حؿ المشكالت إليو )06(.كقاؿ
في ىذا الفف
َّ
ٌ
لغير العالـ بحقائؽ المغة كمكضكعاتيا تفسير شيء مف كالـ ا﵀  ،كال يكفي في حقو تعمـ اليسير
منيا ؛ فقد يككف المفظ مشتركان كىك يعمـ أحد المعنييف كالمراد المعنى اآلخر).

()03

كتزداد أىمية تعمـ

الممىكات في
الممىكة كالسميقة المغكية السميمة؛ ٌ
مما سبب ضعؼ ى
المغة العربية حيف ىب يعد الناس عف ى
إدراؾ معاني اآليات الكريمة ك جعؿ مناألداة المغكية خير معيف عمى فيـ معاني القرآف الكريـ

كالسنة المطيرة  ،كقد نبو ابف خمدكف عمى ذلؾ بقكلو  ( :فمما جاء اإلسالـ  ،كفارقكا الحجاز لطمب

الممؾ الذم كاف في أيدم األمـ كالدكؿ  ،كخالطكا العجـ تغيرت تمؾ الممكة بما ألقى إلييا السمع
مف المخالفات التي لممستعربيف مف العجـ ؛ كالسمع أبك الممكات المسانية ؛ ففسدت بما ألقي إلييا

مما يغايرىا لجنكحيا إليو يككف السمع ،كخشي أىؿ الحمكـ منيـ أف تفسد تمؾ الممكة رأسان بطكؿ

العيد ؛ فينغمؽ القرآف كالحديث عمى المفيكـ ،فاستنبطكا مف مجارم كالميـ قكانيف لتمؾ الممكة
مطردة شبو الكميات كالقكاعد ،يقيسكف عمييا سائر أنكاع الكالـ ،كيمحقكف األشباه منيا باألشباه)

()04

لشاطبي :القرآف نزؿ بمساف العرب عمى الجممة ،فطمب فيمو إنما يككف مف ىذا الطريؽ
كيقكؿ ا
ٌ
اف ىع ىربً ٍّي ُّمبً و
ىنزٍل ىناهي قي ٍرنآنا ىع ىربًيِّا} [يكسؼ.]ِ :كقاؿ{ :بًًم ىس و
يف}
خاصة ،ألف ا﵀ تعالى يقكؿ{ :إًَّنا أ ى
ً
ًَّ
ّْ
يف}[النحؿ:
اف ىع ىربً ّّ
ي ُّمبً ه
ىع ىج ًم ّّي ىك ىى ىذا لً ىس ه
كف إًلى ٍي ًو أ ٍ
اف الذم ييٍمح يد ى
[الشعراء.]ُٗٓ :كقاؿ{ :ل ىس ي
ىع ىج ًم ّّي ىك ىع ىربً ّّي [فصمت ]ْْ :إلى
ىع ىج ًميِّا لَّقىاليكا لى ٍكىال في ّْ
صمى ٍ
ت ىآياتيوي أىأ ٍ
{كلى ٍك ىج ىعٍم ىناهي قي ٍرنآنا أ ٍ
َُّ].كقاؿ :ى
ُّ
أعجمي كال بمساف العجـ ،فمف أراد
بي كبمساف العرب ،ال أنو
غير ذلؾٌ ،
ٌ
مما يدؿ عمى أنو عر ٌ
تفيمو ،فمف جية لساف العرب يفيـ ،كال سبيؿ إلى تطمب فيمو مف غير ىذه الجية

()05

قاؿ مجاىد

بف جبر(تَُّق)" :ال يحؿ ألحد يؤمف با﵀ كاليكـ اآلخر أف يتكمـ في كتاب ا﵀ إذا لـ يكف

عالمان بمغات العرب (ُٔ) .كبيذا يتبيف لنا أىمية المغة العربية لمقرآف الكريـ فيمان كتفسي انر ،كأنوُّ ال
غنى عنيا لمريد التفسير ،مع الحرص عمى عدـ االعتماد عمى مجرد المغة في فيـ كالـ ا﵀ تعالى.
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اإلعجاز العممي في القرآن الكريم:
اإلعجاز في المغة واالصطالح:
االعجاز في المغة :عجز أعجزني فالف إذا عجزت عف طمبو كادراكو ،كالعجز نقيض الحزـ.

كعجز يعجز عج از فيك عاجز :ضعيؼ (.)07

في االصطالح  :ىك ضعؼ القدرة اإلنسانية في محاكلة المعجزة ،كمزاكلتو عمى شدة اإلنساف

َّ
فكأف العالـ كمو في العجز
كاتصاؿ عنايتو ثـ استمرار ىذا الضعؼ عمى تراخي الزمف كتقدمو.

إنساف كاحد ،ليس لو غير مدتو المحدكدة بالغة ما بمغت"

()08

كاعجاز القرآف يقصد بو إعجاز القرآف الناس أف يأتكا بمثمو .أم نسبة العجز إلى الناس ؛ بسبب

إف ا﵀ قد ادخر في القرآف مف المعجزات
اعتقاد المسمميف بعدـ قدرة أم شخص عمى اآلتياف بمثموٌ .
العامة المستقبمية ما يجعؿ األجياؿ تصدؽ بو  ،كتؤمف بقائمو سبحانو  ،كلك أف ىذه المعجزات
جاءت تفصيمية في الزمف الذم نزؿ فيو لكجدت حيرة لدل المؤمنيف  ،كربما ارتد بعضيـ عف

()09
أف الظكاىر العممية التي
اإلسالـ ؛ ألنيا ستككف فكؽ طاقة عقكليـ في ذلؾ الكقت  .كيبدك ى
مسيا القرآف الكريـ ىي مف ىذا القبيؿ  ،إذ جاء بنيايات الحقائؽ كالسنف الربانية  ،كأتى بقمـ

النكاميس المبثكثة بيذا الككف  ،بحيث إنيا إذا تميت عمى المؤمنيف في ذلؾ الكقت مرت عمييـ دكف

إدراؾ لمدلكليا الذم س ينكشؼ لمف بعدىـ  ،أما إذا تميت عمى األجياؿ الالحقة التي فتح ا﵀ عمييا
بأف ىذا القكؿ ال يمكف أف يتفكه
بصيصان مف أسرار ىذا الككف عرفكا ما فييا مف إعجاز  ،كسممكا ى
بو شخص عاش في عصر كانت العمكـ التجريبية في أطكارىا األكلى ػ أعني العصر الذم عاش

أف قائمو ىك ا﵀ عز
فيو النبي( صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ )  ،فالبد أف يككف حقان  ،ك ن
()61
ؽ أىكلىـ ي ٍك ً
ً
{سين ًري ًي ٍـ ىآياتًىنا ًفي ٍاآلفىا ً
ّْؾ أىَّنوي ىعمىى
كجؿ
ؼ بً ىرب ى
َّف لىيي ٍـ أىنَّوي اٍل ىح ُّ ى ٍ ى
ؽ ىكًفي أىنفيس ًي ٍـ ىحتَّى ىيتىىبي ى
ى
إف العمـ
يك ّْؿ ىش ٍي وء ىش ًي ه
يد} (ّٓ) سكرة فصمت ،كلكف ىؿ ىناؾ تعارض بيف القرآف الكريـ كالعمـ ؟ ن
المقصكد ىنا ىك ما تكصؿ إليو البشر مف فى ٍيوـ لبعض قكانيف كسنف ىذه الحياة بإلياـ مف ا﵀ تعالى
ً
ً
{يعمىمكف ظى ً
اى نار ّْم ىف اٍل ىح ىي ًاة ُّ
كف } (ٕ) سكرة الركـ .كمما ال شؾ فيو أنو
الد ٍن ىيا ىك يى ٍـ ىع ًف ٍاآلخ ى ًرة يى ٍـ ىغافمي ى
ىٍ ي ى
ال تصادـ بيف حقائؽ الككف كالقرآف الكريـ  ،فا﵀ ىك الخالؽ ليذا الككف كىك في الكقت نفسو قائؿ

ىذا القرآف الحكيـ  ،كقد يككف تصادـ حينما ندعي حقيقة عممية ػ كىي ليست حقيقة عممية ػ
كنربطيا بالقرآف  ،أك نزعـ حقيقة قرآنية ػ بسكء فيمنا لممقصكد مف آية أك آيات مف القرآف ػ فنربطيا
()60

 .ككتاب ا﵀ كتاب عقيدة كىداية كأحكاـ  ،كليس كتاب تاريخ أك

ببعض الحقائؽ العممية الثابتة
فمكأ كجغرافيا  ،كما أنو لـ ً
يأت ليعممنا الطب أك الكيمياء أك الفيزياء أك األحياء  ،كلكف ىذا ال ينفي
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أف يشير إلى حقائؽ ثابتة تدخؿ ضمف نطاؽ العمكـ السابقة كغيرىا ،بقي اإلنساف مئات السنيف ال
يعرؼ كنييا  ،بؿ لـ يستطع حتى اآلف الكصكؿ إلى بعضيا ؛ فالقرآف ػ مثالن ػ ليس كتاب طب

أف ذلؾ ال يمنع أف يمس قضية طبية  ،كيخبر بدقائقيا  ،فال
بالمفيكـ المتعارؼ عميو لمطب  ،إال ن
يمس
يصؿ إلييا عمـ الطب إال بعد قركف  .كيقؿ ذلؾ عف جميع العمكـ الحديثة  .فالقرآف ػ إذان ؛ قد ن
حقائؽ الككف األساسية التي خمؽ ا﵀ الكجكد عمى أساسيا فيعرضيا كحقائؽ عممية سكاء تكصمنا

العممي ىك إخبار القرآف أك السنة النبكية بحقيقة أثبتيا العمـ
إلى إدراكيا أـ لـ نصؿ ( )66اإلعجاز
ٌ
يبي كثبت عدـ إمكانية إدراكيا بالكسائؿ البشرية في زمف الرسكؿ محمد مما يظير صدقو فيما
التجر ٌ

العممي في القرآف كالسنة .فاإلعجاز العمم ٌي
أخبر بو عف ربو،عمى كفؽ اصطالح الييئة العالمية لإلعجاز
ٌ
لمقرآف ييقصد بو سبقو باإلشارة إلى عدد مف حقائؽ الككف كظكاىرًه التي لـ تتمكف العمكـ المكتسبة
()63
ً
الكصكؿ إلى فيـ شيء منيا إال بعد قركف متطاكلة مف تنزؿ القرآف.
مف

القرف:
العممي في آ
المعارضكف لإلعجاز
ٌ
العممي ينظر لممعجزات عمى أنيا نكع مف المغالطات كالتركيج الديني كال تختمؼ
المجتمع
ٌ
كثي انر عف العمـ الزائؼ .يقكؿ فيتالي غينزبكرغ في كتابو:About Science, Myself and Others
(بالنسبة لي فإف الديانة (التي تعتقد بالمعجزات) كالعمـ الزائؼ (كالتنجيـ) متشابياف) )64(.في الكجو

اآلخر ،يقؼ بعض عمماء التفسير في دكر محايد ال يستطيعكف الجزـ بشرعية عمكـ اإلعجاز أـ

()65
أف
إنكار شرعيتيا في حيف يرفض آخركف تقبؿ ىذا النكع مف العمكـ رفضان قاطعان  ،كيركف ى
الديني كالذم
العممي في القرآف ليس سكل نكعان مف التركيج
الكثير مف أساليب البحث في اإلعجاز
ٌ
ٌ
العممي
يندرج ضمف إطار العمكـ الزائفة  .مف أبرز العمماء العرب الذيف كقفكا ضد فكرة اإلعجاز
ٌ

شيخ األزىر محمكد شمتكت ،عائشة عبد الرحمف ،كخالد منتصر  ،كالعديد مف العمماء العرب كالمسمميف
(ِٔ)

رفضكا فكرة الربط بيف

إباف الحضارة اإلسالمية الذيف لقب بعضيـ بالزنادقة ك يكفٌر البعض اآلخر
العمكـ المجردة كبيف ما قد يكجد في النصكص القرآنية ،كيقكلكف :مف األمثمة التي يعجز باحثكا

كيحرمكف البت فييا أحيانان :قصة الخمؽ كالستة أياـ كالعرش كالماء.
الرد عنيا
اإلعجاز
ٌ
العممي عف ٌ
ٌ
عمميان ال تتفؽ اآليات القرآنية التي تحدثت عف ىذه القصة بتاتان مع النظريات العممية الحديثة التي
حاكؿ فقياء اإلعجاز االستدالؿ بسبؽ القرآف ليا .يتفؽ البعض اآلخر مف عمماء الديف بأف السبب

كراء بركز ىذا المجاؿ مف التفسير يرجع إلى اكتشاؼ العالـ اإلسالمي اليكة الساحقة بينو كبيف

الغرب في مجاؿ العمكـ خصكصان ،فتمت العكدة إلى القرآف ككسيمة الستعادة الثقة بالذات
كالتعكيض عف التأخر العممي لدل المسمميف

()67

كيرل معظـ المؤرخيف الغربييف عدـ مصداقية ىذه

اإلعجازات مثؿ معجزة انشقاؽ القمر محتجيف إنكار القرآف نفسو بحدكث معجزات( )68كما ينكر عمماء
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()69

الفضاء كجكد دليؿ عممي عمى حدكث انشقاؽ في القمر

.كيرل خالد منتصر في كتابو كىـ اإلعجاز

لغكم ال صمة لو بالعمكـ كيصنفو ضمف العمكـ الزائفة ،يقكؿ
العممي ىك إعجاز
أف اإلعجاز
العممي ٌّ ٌ
ٌ
ٌ
العممي في الق رآف كىـ صنعتو عقدة النقص عند المسمميف
في مقدمتو بعنكاف  :اإلعجاز
ٌ
(َّ)
 .يعمؿ بركيز أميرالي ىكدبكم ،أستاذ الفيزياء في جامعة كاديدم عظـ الباكستانية في إسالـ آباد

في كتابو (اإلسالـ كالعمكـ :أكرثكدكسية دينية كمعركة عقالنية) بأنو ينبغي لممسمميف تفيـ
أف الدكلة كالقائميف
ديني كليس منيجان عمميانٌ ،
كبيف كيؼ ى
الحقيقة القائمة :ن
إف القرآف الكريـ ىك منيج ٌ
العممي في القرآف مشكىيف  ،بذلؾ
عمييا قد يشارككف في التركيج بحسف نية لما قد يدعى باإلعجاز
ٌ

()30
يعدىا المسممكف إعجا انز عمميان مثؿ انشقاؽ
عظمتو.
كما كتـ إنكار بعض المعجزات التي ٌ
القمر ،فيرل معظـ المؤرخيف الغربييف عدـ مصداقية ىذه المعجزات ( )36كما ينكر عمماء الفضاء

كجكد دليؿ عممي عمى حدكث انشقاؽ في القمر

()33

في ىذا العصر يدخؿ في اإلسالـ المفكركف كالمثقفكف كاألشخاص العاديكف  ،فكـ نسبة مف اىتدل
العممي لمقرآف؟ ال شؾ أنيا نسبة قميمة ،أما
مف ىؤالء لإلسالـ مف طريؽ االقتناع ببحكث اإلعجاز
ٌ
الكثيركف ،فقد اىتدكا لإلسالـ عف طريؽ اقتناعيـ بسمك قيمو ،كبحكمة تشريعو .كقد عبر عف ىذا
أكضح تعبير محمد أسد في كتابو (اإلسالـ عمى مفترؽ الطريؽ) حيث يقكؿ ما ترجمتو( :إنو يتكرر

أف أعترؼ إنو لـ يكف
سؤالي لماذا أسممت؟ ما الذم جذبني إلى اإلسالـ أكثر مف تعاليمو؟ كال يب ىد ى
إف النظاـ
لدم جكاب محدد ،أنو لـ يكف جزءان معينان مف تعاليـ اإلسالـ ىك الذم جذبني إليو ،بؿ ى

العممي .ىذا النظاـ بمجمكعو ىك الذم جذبني ،كحتى
البالغ الركعة مف التعاليـ الخمقية ،كالمنيج
ٌ
ػاء
اآلف ال أستطيع أف أقكؿ إ ىف جزءان معينان منو جذبني أكثر مف غيره ،لقد ظير لي اإلسالـ بن ن
محكما كامالنُّ ،
كؿ مف أجزائو يعمؿ في تناسؽ كامؿ  ،ليكمؿ أك يسند األجزاء األخرل ،فميس فيػو
ن
جزء ال يحتاج إليو كليس ىناؾ جزء ناقص ،كالنتيجة كجكد بناء متكازف عمى أكمؿ ما يككف التكازف

كال مف تعاليمو قد كضع في مكانو
بأف ن
أف الشعكر ن
 ،كمحكـ أقػكل ما يككف اإلحكاـ ،مف المحتمؿ ن
()34
الصحيح ىك الذم خمؽ أقكل انطباع لدل البشر).
العممي لمقرآف الكريـ:
تاريخ اإلعجاز
ٌ
اإلسالمي المجيػد  ،فميس ىذا التفسير
م
أف لمتفسير
في الحقيقة ن
العممي جذك انر في تاريخنا الحضار ٌ
ٌ
ٌ
أف ىؤالء المفسريف المحدثيف  ،ككذلؾ الذيف أيكلعكا بيذا
ببدع في العصر الحديث  ،كنكاد نجزـ ى
الجانب مف التفسير يتكئكف عمى أصكؿ سابقة  .ذاؾ أنو عندما ازدىرت الحضارة اإلسالمية في

العباسي  ،كبرزت العديد مف العمكـ التجريبية  ،كحاكؿ بعض العمماء أف يكائـ بينيا كبيف
العصر
ٌ
.
أف ييكجد عمى األقؿ بينيما بعض العالقة
ما جاء في القرآف الكريـ  ،أك يقؿ ٍ
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ممف سمؾ ىذا المسمؾ  ،كحاكؿ أف يركج لو بيف األكساط
كاف أبك حامد الغزالى (ت َٓٓىػ) ٌ
العممية( ،)35فػيرل أف القرآف يحكم عمى العػديد مػف العمكـ( . )36كما أنو تحدث عف الكيفية التي
أف
انتشرت بيا سائر العمكـ مف القرآف  ،فيذكر أف الطب كالنجكـ كالفمؾ كالتشريح …الخ  ،ثـ أكد ى
العمكـ التي عددىا  ،أك لـ يعددىا ليست أكائميا خارجة مف القرآف  ،كلكنيا مغترفة مف بحر كاحد

مف بحار معرفة ا﵀ تعالى الذم ال ساحؿ لو  ،ثـ أعطى بعض األمثمة لما يقكؿ  ،منيا قكؿ ا﵀
ت فىيي ىك ىي ٍش ًف ً
يف} (َٖسكرة الشعراء )
ضي
{كًا ىذا ىم ًر ٍ
عز كجؿ حكاية عف إبراىيـ عميو الصالة كالسالـ ى
بأف ىذا الفعؿ الكاحد ال تحصؿ معرفتو إال لمف عرؼ الطب بكاممو  .كسار عمى
عقب عمى ذلؾ ٌ
ىذا المنكاؿ في بياف الطريقة التي يمكف بيا معرفة ما جاء في القرآف الكريـ عف الشمس كالقمر ،

()37
كممف سمؾ ىذا الدرب مف المفسريف
كتركيب السماكات كاألرض  ،كمعرفة اإلنساف كخمقو
الخ ٌ .
كلمح إلى مثؿ ىذه األمكر أبك بكر بف العربي ( ت ّْٓ ىػ ) في كتابو (( قانكف
األقدميف ٌ ،

التأكيؿ ))  ،كالفخر الرازم ( تَٔٔ ىػ ) في (( مفاتيح الغيب ))  ،كأبك الفضؿ المرسي ( ت

()38
ط ىنا
ٓٓٔ ىػ ) في تفسير  .عمى أف السيكطي ( ت ُُٗىػ ) انطالقان مف قكلو تعالى {َّ ...ما فىَّر ٍ
ً
و
الكتى ً ً
ًفي ً
اب تًٍب ىي نانا لّْ يك ّْؿ ىش ٍي وء }
اب مف ىش ٍيء  )ّٖ( }..سكرة األنعاـ كقكلو { ...ىكىن َّزٍل ىنا ىعمىٍي ىؾ اٍلكتى ى
(ٖٗ) سكرة النحؿ تحمس ليذا النكع مف التفسير في كتابيو (اإلتقاف في عمكـ القرآف)( ) 39ك (
(َْ)
الشاطبي ( ت َٕٗ ىػ ) مف أبرز الذيف
إسحاؽ
أبك
كاف
كلقد
.
اإلكميؿ في استنباط التنػزيؿ
ٌ
بأنو لـ يرد عف السمؼ
كقفكا في كجو ىذا التيار في كتابو (( المكافقات ))  ،كيحتج في ذلؾ ٌ
الصالح مف التابعيف كمف يمييـ ىمف تكمـ في ىذا المكف مف التفسير  ،كىـ مف أعرؼ الناس بالقرآف

كعمكمو  ،كمع أنو في الكقت عينو ال ينكر أف في القرآف آيات تشير إلى ما كاف العرب يعرفكنو
مف عمكـ زمف نزكلو  ،لكنو أنحى بالالئمة عمى أكلئؾ الذيف أضافكا إلى القرآف كؿ عمكـ األكليف
كاآلخريف  .كما فند ما احتج بو أصحاب ىذا النكع مف التفسير مف أدلة لتأييد دعكاىـ .

()40

كجد

بعض العمماء المسمميف الذيف ليـ اىتماـ في تفسير القرآف الكريـ تمؾ العمكـ الحديثة أماميـ ،

كايمانان منيـ بصدؽ ما جاء في القرآف  ،كبأثر مما كاف يعاني منو المسممكف مف ضغكط نفسية
كاعراض عف الديف اإلسالمي في تمؾ األياـ ػ اجتيد ىؤالء في ربط القرآف بيذه العمكـ الحديثة،
كممف كتب في ىذا المجاؿ كحسب التسمسؿ الزمني:

ُ  -الطبيب محمد بف أحمد اإلسكندراني ( ت َُّٔىػ  ُٖٖٗ /ـ ) في مؤلفو المكسكـ بػ

(كشؼ األسرار النكرانية القرآف فيما يتعمؽ باألجراـ السماكية كاألرضية كالحػيكانات كالنباتات
.

كالجػكاىر المعدنية)
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حث عمى التكفيؽ بيف القرآف كالعمـ  ،حيث
ِ  -جماؿ الديف األفغاني ( ت ُُّٓىػ ُٖٕٗ /ـ ) ٌ
يقرر أنو ال خالؼ بيف الحقائؽ العممية كاآليات القرآنية .
ّ-عبدالرحمف الككاكبي ( ت َُِّىػَُِٗ/ـ ) في كتابو ( طبائع االستبداد كمصارع االستعباد
) الذم يصؼ فيو القرآف بأنو ( شمس العمكـ ككنػز الحكـ ) .

ْ  -الشيخ محمد عبده ( ت ُِّّىػ َُٗٓ/ـ ) دعا إلى التفسير العممي متأث ار بمنيج أستاذه
جماؿ الديف األفغاني .

ٓ -مصطفى صادؽ الرافعي ( ت ُّٔٓ ىػُّٕٗ /ـ ) يميؿ إلى ىذا المكف مف التفسير في كتابو
( إعجاز القرآف كالبالغة النبكية)

ٔ -كيميؿ مصطفى صادؽ الرافعي ( ت ُّٔٓ ىػُّٕٗ /ـ ) إلى ىذا المكف مف التفسير في
كتابو ( إعجاز القرآف كالبالغة النبكية )  ،كقد قاؿ في معرض كالمو عف القرآف كالعمـ ( كقد

استخرج بعض عممائنا مف القرآف ما يشير إلى مستحدثات االختراع  ،كما يحقؽ غكامض العمكـ

الطبيعية )

ٕ-عمى أف أشد المتحمسيف لمتفسير العممي لمقرآف في العصر الحديث ىك طنطاكم جكىرم ( ت

ُّٗٓىػ َُْٗ /ـ ) في كتابو المكسكـ بػ (( الجكاىر في تفسير القرآف الكريـ )) الذم نكه فيو
بجدكل ىذا التفسير  ،كتعجب مف إعراض العمماء المسمميف عف تمؾ اآليات التي ترشد إلى عمكـ

الككف عمى الرغـ مف كثرتيا .

من محاسن التفسير العممي لمقرآن:
العممي محامد كثيرة لعؿ مف أكضحيا اعتناؽ بعض شخصيات عالمية بارزة لإلسالـ
كلمتفسير
ٌ
بأف الديف اإلسالمي ىك الديف الحؽ ،ككثي انر ما نسمع أك نق أر لقاءات مع بعض
عف قناعة ٌ

مم ف اعتنقكا اإلسالـ  ،فنجد أف مف أىـ اقتناعيـ بيذا الديف انبيارىـ بما تحدث
األكركبييف كغيرىـ ٌ
عنو القرآف الكريـ الذم نزؿ منذ ما يربك عف خمسة عشر قرنان مف الزماف  ،ألنو طابؽ ما جاءت
بو المكتشفات الحديثة  .أال ترل أف ىذا ػ كاف اختمؼ مف بعض الكجكه ػ يماثؿ بعض مكاقؼ مف
اسممكا أباف عصر النبكة عند سماعيـ القرآف ؟

فمئػػات مػػف العممػػاء كالمفك ػريف كالفالسػػفة مسػػت تطبيقػػات مفيػػكـ اإلعجػػاز العممػػي قمػػكبيـ ،كال ازلػػت
المكتبة الدعكية تفتقر إلى مراجع ككتب لتكثيؽ ذلؾ  ،كيكجد القميؿ منيا اليكـ  ،مثؿ:
ُ -كتػػاب لمػػاذا أسػػممنا :الػػذم جمعػػو كرتبػػو عبػػد الحميػػد السػػحيباني ،كالػػذم يعػػرض لنػػا شػػيادات عػػدد
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كبيػػر مػػف العممػػاء الطبيعيػػيف :الفيزيػػائييف كالفالسػػفة كاألطبػػاء الػػذيف تحكل ػكا لإلسػػالـ بعػػد أف تعرض ػكا
لمؤثرات مف دعاة مسمميف ركزت عمى قضايا اإلعجاز العممي كالرحالت إلى بالد المسمميف كمػف بػيف

ىػؤالء المئػػات نأخػػذ مثػػاال الفيمسػػكؼ الفرنسػػي البػػارز رينيػػو جينػػك ،كالعضػػك فػػي مجمػػس النػكاب بفرنسػػا،

حيث قاؿ عف سػبب إسػالمو(( :لقػد تتبعػت كػؿ اآليػات القرآنيػة ذات االرتبػاط بػالعمكـ الطبيػة كالصػحية
كالطبيعيػػة ،التػػي درسػػتيا مػػف صػػغرم ،كأعمميػػا جيػػدان ،فكجػػدت ىػػذه اآليػػات منطبقػػة كػػؿ االنطبػػاؽ عمػػى

معارفنػا الحديثػة ،فأسػممت ألنػي تيقنػت أف محمػدان أتػى بػػالحؽ الصػراح مػف قبػؿ ألػؼ سػنة ،كلػك أف كػػؿ
صاحب فػف مػف الفنػكف ،أك عمػـ مػف العمػكـ ،قػارف كػؿ اآليػات القرآنيػة المرتبطػة بمػا تعمػـ مقارنػة جيػدة

كما قارنت أنا ألسمـ بال شؾ ،إف كاف عاقالن خاليان مف األغراض))(ِْ).

كرينيو جينك في ممارستو لمدعكة اإلسالمية أطمؽ عمى نفسو بعد إسالمو اسـ الشيخ عبد الكاحد يحيى،

كبػػدأ يركػػز فػػي أفكػػاره عمػػى المرجعيػػة اإلسػػالمية لحضػػارة الغػػرب كثقافتػػو ،كالفضػػؿ الكبيػػر الػػذم كػػاف
لممعطى اإلسالمي عمى الغرب في مضامير الطب كاليندسة كالفمؾ كالرياضة كالفنكف كالعمكـ األخرل،

كلـ يكتؼ بذلؾ ،بؿ أخذ ييظير عظمة القرآف كاعجازه العممي بعد أف كجد ارتباطػان بػيف اآليػات القرآنيػة
(.)43
كما جاءت بو الكثير مف العمكـ الطبية كالطبيعية كالعممية بكجو عاـ
ِ -كتاب :لماذا أسمـ ىؤالء إلسػماعيؿ عبػد المغنػي ،كالػذم جمػع فيػو قصػص المشػاىير الػذيف أسػممكا
كأشيرىـ المالكـ الذم شغؿ العالـ زمنا طكيال كتسمى بمحمد عمي كالم.
ّ -كىنػػاؾ مئػػات مػػف المسػػمميف الجػػدد مػػف النخػػب العمميػػة فػػي العػػالـ ،نػػذكر مػػنيـ المفكػػر السكيسػػرم
ركجيػ ػػو دكباكييػ ػػو ،كالمفكػ ػػر الفرنسػ ػػي ركجيػ ػػو جػ ػػاركدم ،كالمفكػ ػػر النمسػ ػػاكم ليكبكلػ ػػد فػ ػػايس ،كاألديػ ػػب
كالفيمسكؼ اإلنجميزم مارتف لينجز ،كالدكتكر الفرنسي مكريس بككام ،كعالـ الرياضيات الكندم جػارم

ميمػر ،كأحػػد أكبػػر عممػػاء التشػريح كاألجنػػة فػػي كنػػدا كيػػث مػكر ،كالبركفيسػػكر تيجاتػػات تيجاسػػكف رئػػيس
قسـ عمـ التشريح في جامعة شيانؾ مي بتايالند ،كأستاذ الرياضيات األمريكي جيفرم النج ،ىػذا العػدد

الكبير مف العمماء مؤشر عمى أىمية ىذه اآللية الدعكية .كىناؾ الكثير مف القساكسة الذيف تحكلكا إلى

اإلسالـ بسبب أزمة المسيحية الحقيقية مع العمـ.

(ْْ)

الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركط الكاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب تكافرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف يريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أف يتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل لمتفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمقػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرآفال بػد مػػف اإلشػػارة إلػى الشػػركط الكاجػػب تكفرىػا بمػػف يريػػد أف يتصػدل لمتفسػػير العممػػي لمقػرآف  -فػػال بػػد

لمفسر ىذا النكع أف يمـ بالعمكـ التي اشترطيا العمماء لمف يريد أف يمج ساحة التفسير ،منيا
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ُ -حفظو لمقرآف الكريـ ،كمعرفتو لعمـ القراءات  ،كالناسخ كالمنسكخ  ،كأسباب النزكؿ ......
ِ -درايتو بعمـ الحديث ،كأصكؿ الديف  ،كأصكؿ الفقو .
ّ-ككذلؾ معرفتو بعمكـ المغة العربية مف نحك كصرؼ ك بالغة.كأف يككف عمى قدر مف العمـ بالتاريخ
كالجغرافيا .

ْ -العمكـ التي تدرس حياة اإلنساف االجتماعية كالنفسية .
ٓ -دراية ىذا المفسر العممي لمقرآف الكريـ بالعمكـ التجريبية الحديثة دراية ال بأس فييا  .بحيث يتمكف
بيا مف تطبيؽ ما كصؿ إليو العمـ عمى ما جاء في القرآف الكريـ دكف حيؼ أك مغاالة  ،كمطبقان

القكاعد التي قننكىا  ،كممتزمان باألطر التي حددكىا  ،كىي مبسكطة في أكثر كتب عمـ التفسير

المتخصصة

(ْٓ)

.

العممي في القرآف:
أمثمة اإلعجاز
ٌ
فػػي مجػػاؿ المقارنػػة بػػيف تفسػػير اإلعجػػاز العممػػي الحػػديث كالتفسػػير القػػديـ فػػي نصػػكص القػرآف الكػريـ،

ألم كتاب كجد في
نالحظ أنو ال يكجد نص في القرآف الكريـ يخالؼ الحقائؽ العمميػة  ،كىذا ال يتحقؽ ّْ
اف ًم ٍف ًع ًند ىغ ٍي ًر المَّػ ًػو لى ىك ىج يػدكا
[كلى ٍك ىك ى
ظركؼ متشابية ،كىذا يندرج في معنى اآليػة الكريمة ،قاؿ تعالى :ى
ػر[ ) ِٖ ) النسػاء  ،كاالخػتالؼ يكجػد لػك كجػػد تنػاقض بػيف نصكصػو أك تعػارض بينيػا
اختً ىالفنػا ىكثًي نا
ًفي ًػو ٍ
ػثال)  ،لقػػد جمعػػت فػػي ىػػذا البحػػث بعػػض النمػػاذج ،كقارنػػت بػػيف أقػكاؿ
كبػػيف الكاقػػع (الحقػػائؽ العمميػة مػ ن
المفسريف كبيف ما اكتشفو العمػـ الحػديث ،ثػـ قمػت بتحديػد األثػر الػذم أدل إليػو االكتشػاؼ العممػي مػف

ترجيح قكؿ أك تضػعيفو أك اإلتيػاف بقػكؿ جديػد ،أك رد بعػض األقػكاؿ التػي كردت فػي التفسػير كلػـ أقػـ
بأستقصاء جميع األقكاؿ أك جميع اآليات التي كرد فييػا اكتشػافات عمميػة كانمػا جمعػت بعػض النمػاذج

فصػػمت الحقػػائؽ العمميػػة ،إذ اليػػدؼ ىنػػا بيػػاف اإلعجػػاز العممػػي أك
التػػي تكضػػح الصػػكرة  ،كمػػا اننػػي ه
التحميؿ العممي الكتشاؼ ما  ،كانما اليدؼ بياف ىذا االكتشاؼ كعالقتو بأقكاؿ المفسريف السابقيف .
المثاؿ األكؿ -قكلو تعالى:
ً
ط ىرًافيىا } (ُْ سكرة الرعد)
صيىا ًم ٍف أى ٍ
{أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
أ –أقكاؿ المفسريف :القكؿ الذم اجتمع عميو العمماء ىك :ذىاب العمماء أك مكتيـ كخراب األرض
بعدىـ ،كمنيـ
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ُ-الطبرم":أفال يرل ىؤالء المشرككف با﵀ السائمك محمد (صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ) اآليات،
المستعجمكف بالعذاب أنا نأتي األرض نخربيا مف نكاحييا بقيرنا أىميا ،كغمبتنا ليـ ،كاجالئيـ عنيا ػ،
كقتميـ بالسيكؼ  ،فيعتبركا بذلؾ  ،كيتعظكا بو  ،كيحذركا منا أف ننزؿ مف بأسنا بيـ نحك الذم قد

أنزلنا بمف فعمنا ذلؾ بو مف أىؿ األطراؼ (ْٔ).

ِ-ابف كثير :فقد نقؿ أقكاؿ بعض الصحابة كالتابعيف قائالن" :قاؿ ابف عباس :أكلـ يركا أنا نفتح
لمحمد (صمى ا﵀ عميو كسمـ) األرض بعد األرض كقاؿ في ركاية :أكلـ يركا إلى القرية تخرب حتى
ط ىرًافيىا﴾ خرابيا ،كقاؿ الحسف كالضحاؾ:
صيىا ًم ٍف أى ٍ
يككف العمراف في ناحية.كعف مجاىد قاؿ :ى
﴿ننقي ي
(ْٕ)
ىك ظيكر المسمميف عمى المشركيف ،كقاؿ العكفي عف ابف عباس :نقصاف أىميا كبركتيا.
كقاؿ الشعبي :لك كانت األرض تنقص لضاؽ عميؾ حشؾ-أحشائؾ -كلكف تنقص األنفس

كالثمرات ،ككذا قاؿ عكرمة :لك كانت األرض تنقص لـ تجد مكانان تقعد فيو كلكف ىك المكت ،كقاؿ

ابف عباس في ركاية :خرابيا بمكت عممائيا كفقيائيا كأىؿ الخير منيا ،ككذا قاؿ مجاىد أيضان :ىك

مكت العمماء.

(ْٖ)

ّ-ككذلؾ قاؿ القرطبي" :المراد بو ىالؾ مف ىمؾ مف األمـ قبؿ قريش كىالؾ أرضيـ بعدىـ

كالمعنى :أكلـ تر قريش ىالؾ مف قبميـ كخراب أرضيـ بعدىـ؟! أفال يخافكف أف يحؿ بيـ مثؿ ذلؾ.

كقريب منو كاف أبي السعكد يفسرىا فقاؿ" :فكيؼ يتكىمكف أنيـ ناجكف مف بأسنا كىك تمثيؿ كتصكير

لما يخربو ا﵀ عز كجؿ مف ديارىـ عمى أيدم المسمميف كيضيفيا إلى دار اإلسالـ أفيـ الغالبكف عمى
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كالمؤمنيف"

(ْٗ)

ْ ، -يقكؿ اآللكسي" :ثـ إنو سبحانو طيب نفسو عميو الصالة كالسالـ بطمكع تباشير الظفر فقاؿ جؿ
طرًافيا كالمٌو ي ٍح يكـ الى معقّْ ً ً ً
ً
ً
يى ى
شأنو﴿ :أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
ب ل يح ٍكمو ىك يى ىك ىس ًريعي
صيىا م ٍف أى ٍ ى ى ى ي ى ي
(َٓ)
اٍل ًح ىس ً
اب﴾ [الرعد.]ُْ :
ب-التفسير العممي
ً
ط ىرًافيىا } (ُْ) سكرة الرعد
صيىا ًم ٍف أى ٍ
{أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
التاريخ يشير إلى أف حجـ األرض االبتدائية كاف عمي األقؿ يصؿ إلى مائة ضعؼ حجـ

األرض الحالية  ،كالمقدر بأكثر قميال مف مميكف مميكف كثالثمائة كخمسيف كيمكمت انر مكعبان كأف ىذا

الكككب قد أخذ منذ المحظة األكلي لخمقو في االنكماش عمي ذاتو مف أطرافو كافة .ككاف انكماش
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األرض عمي ذاتيا سنة ككنية الزمة لممحافظة عمي العالقة النسبية بيف كتمتي األرض كالشمس ،ىذه
العالقة التي تضبط بعد األرض عف الشمس ،ذلؾ البعد الذم يحكـ كمية الطاقة الكاصمة

إلينا(ُٓ).كمف ىذا يتضح لنا األتي:

أكال(:أ) الحكمة مف استم اررية تناقص األرض كانكماشيا عمى ذاتيا أم تناقصيا مف أطرافيا .كلك

زادت الطاقة التي تصمنا مف الشمس عف القدر الذم يصمنا اليكـ قميال ألحرقت األرض كلك قمت قميالن

أف الشمس تفقد مف كتمتيا ك لممحافظة عمي المسافة الفاصمة
لتجمدت األرض  ،كمف الثابت عمميان ى
بيف األرض كالشمس البد كأف تفقد األرض مف كتمتيا كزنا متناسبا تماما مع ما تفقده الشمس مف
كتمتيا

كبذلؾ

تنقص

الكرة

األرضية

مف

اإلطراؼ

كما

تنقص

الشمس(ِٓ).

(ب) إنقاص األرض مف أطرافيا بمعني تفمطحيا قميالن عند القطبيف ،كانبعاجيا قميالن عند خط

بأف الجاذبية الناشئة عف دكراف األرض منخفضو عند االستكاء كمتزايده عند القطبيف
االستكاء :كعممو ى
(ّٓ)
مما أدل لتفمطح القطبيف  ،كنقص استدارتيما إذان؛ فاألرض تنقص مف قطبييا
 ،ى
(جػ) إنقاص األرض مف أطرافيا بمعني اندفاع قيعاف المحيطات تحت القارات كانصيارىا كذلؾ بفعؿ

أف ىذه األلكاح
م لألرض.تتككف القشرة األرضية مف الكاح متراصة  ،إال ى
تحرؾ ألكاح الغالؼ الصخر ٌ
كجد أنيا تتحرؾ متقاربة مف بعضيا أك متباعدة عف بعضيا ،كاالشمؿ انيا تتقارب
مف بعض حتى انيا تصطدـ ببعضيا  ،مؤدية تناقص مساحة االلكاح كيشاىد ىذه الظاىرة فى االلكاح

المحيطية ٌمما ينتج عنو ظاىرة تسكنامى التى تؤدم لتقميص حجـ االلكاح  ،كاختفاء جزر كانت
مكجكدة  ،قد يحدث ىذا التصادـ بقكة نشعر بيا مثؿ تسكنامى أك بقكة ضعيفة ال نشعر بيا
إذان؛ فاألرض تنقص مف أطرافيا  ،حيث يقؿ مساحة االلكاح المككنة لقشرة األرض
ثانيا :في إطار داللة لفظ األرض عمي اليابسة التي نحيا عمييا :في ىذا اإلطار نجد معنييف

(ْٓ)

عممييف كاضحيف نكجزىما فيما يأتي:
(أ) إنقاص األرض مف أطرافيا بمعني أخذ عكامؿ التعرية المختمفة مف المرتفعات  ،كالقاء نكاتج
التعرية في المنخفضات مف سطح األرض حتى تتـ تسكية سطحيا كالمعركؼ عف طكبكغرافيا األرض

انيا ليست مسطحة ،بؿ تعمكىا المرتفعات  ،كتحدىا المنخفضات  ،كتتككف المرتفعات مف جباؿ

كىضاب ،كمف المالحظ أف حجـ ىذه المرتفعات يقؿ بفعؿ عكامؿ التعرية ٌمما يؤدم لنقصاف حجميا
(ٓٓ).
إذان  ،فاألرض تنقص مف أطراؼ مرتفعاتيا

(ب) إنقاص األرض مف أطرافيا بمعني طغياف مياه البحار كالمحيطات عمى اليابسة كانقاصيا مف

أطرافيا فمف المعركؼ قديمان أف مساحة اليابسة عمى األرض كانت عبارة عف كتمة كاحدة  ،تحدىا
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كؿ الجيات  ،ثـ بدأت باالنفصاؿ مككنة القارات المكجكدة حاليان ،كلكف كجد أف
المحيطات مف ى
أف مساحة البحر األحمر تزداد بمعدؿ ِممـ كؿ عاـ بينما تزيد
مساحة المحيطات تزداد  ،حيث كجد ى
مساحة المحيط االطمنطى بمعدؿ ُِممـ كؿ عاـ قد تبدكا ىذه النسب بسيطة  ،كلكف بمقارنتيا بعمر

األرض كجد أنيا ستؤدم لتأكؿ القارات مف سكاحميا  ،كىذا ما تعاني منو السكاحؿ األمريكية حاليان .

مما يجعؿ العالـ يكاجو أزمة حقيقية
إذان؛ فاألرض تتناقص مف أطراؼ سكاحميا كالمحاصيؿ الزراعيةٌ ،
(ٔٓ)
تتمثؿ في انكماش األرض
ثالثان:

في

إطار

داللة

لفظ

األرض

عمى

التربة

التي

تغطي

صخكر

اليابسة:

إنقاص األرض مف أطرافيا بمعنى التصحر ،كىك زحؼ الصحراء عمى المناطؽ الخضراء،

كانحسار التربة الصالحة لمزراعة في ّْ
ظؿ إفساد اإلنساف لمبيئة عمى سطح األرض ،حيث بدأ زحؼ

الصحارم عمى مساحات كبيرة مف األرض الخضراء ،كذلؾ بالرعي الجائر ،كاقتالع األشجار،
كتحكيؿ األراضي الزراعية إلى أراض لمبناء ،كندرة المياه نتيجة لمكجات الجفاؼ كالجكر عمى

مخزكف المياه تحت سطح األرض ،كتممٌح التربة ،كتعريتيا بمعدالت سريعة تفكؽ بكثير محاكالت

االقتصادم في
البيئي ،كالخمؿ
استصالح بعض األراضي الصحراكية ،فضالن عف ذلؾ التمكث
ٌ
ٌ
األسكاؽ المحمية كالعالمية ،كتذبذب أسعار ك ٌؿ مف الطاقة كاآلالت مساحات المزركعة سنكيان
بمعدالت كبيرة كالسيما في المناطؽ القارية كشبو القارية؛ نتيجة لزحؼ الصحارم عمييا ،كيمثؿ

ذلؾ صكرة مف صكر خراب األرض بإنقاصيا مف أطرافيا(ٕٓ).

ىذه المعاني ( منفردة أك مجتمعة) تعطي بعدان عمميان رائعان لمعنى إنقاص األرض مف أطرافيا ،كال

يتعارض ذلؾ أبدان مع الداللة المعنكية لمتعبير ،بمعنى خراب األرض الذم استنتجو المفسركف ،بؿ
يكممو كيجميو .كعمى عادة القرآف الكريـ تأتي اإلشارة الككنية بمضمكف معنكم محدد ،كلكف بصياغة
عممية معجزة ،تبمغ مف الشمكؿ كالكماؿ كالدقة ما لـ يبمغو عمـ اإلنساف ،فسبحاف الذم أنزؿ مف

قبؿ ألؼ كأربعمائة سنة ىذه اإلشارة العممية الدقيقة إلى حقيقة إنقاص األرض مف أطرافيا ،كىي

حقيقة لـ يدرؾ اإلنساف شيئان مف دالالتيا العممية إالٌ منذ عقكد قميمة ،كقد يرل فييا القادمكف فكؽ ما
ِّ
ليظؿ القرآف الكريـ مييمنان عمى المعرفة اإلنسانية ميما اتسعت دكائرىا ،كتظؿ آياتو
نراه نحف اليكـ،
الككنية شاىدة باستمرار عمى أنو كالـ ا﵀ الخالؽ ،كشاىدة لمنبي الخاتـ كالرسكؿ الخاتـ الذم تمقاه
بأنو( صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ) كاف مكصكالن بالكحي (ٖٓ).
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المثاؿ الثاني:
ً
اج ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىنيي ىما ىب ٍرىزنخا ىك ًح ٍج نار
ب فيىر ه
يج ه
قكلو تعالى ( :ىك يى ىك الًَّذم ىم ىرىج اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىى ىذا ىع ٍذ ه
ات ىك ىى ىذا مٍم هح أ ى
كر ) الفرقاف.ّٓ/
ىم ٍح يج نا
ار كجع ىؿ لىيا رك ً
ً
اس ىي ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىف
ض قى ىرنا
كيقكؿ عز كجؿ  ( :أ َّ
األر ى
ىم ٍف ىج ىع ىؿ ٍ
ار ىك ىج ىع ىؿ خاللىيىا أ ٍىنيى نا ى ى ى ى ى ى
َّ ً
اٍل ىب ٍحرٍي ًف ىح ً
كف ) النمؿ.ُٔ/
اج ناز أىإًلىوه ىم ىع المو ىب ٍؿ أى ٍكثىيريى ٍـ ال ىي ٍعمى يم ى
ى
ً
ً
كيقكؿ سبحانو  ( :ىك ىما ىي ٍستىًكم اٍل ىب ٍح ىر ً
اج )
ب فيىر ه
يج ه
اف ىى ىذا ىع ٍذ ه
ات ىسائغه ىش ىريابوي ىك ىى ىذا مٍم هح أ ى
اف  .ىب ٍي ىنيي ىما ىب ٍرىزهخ ىال ىي ٍب ًغ ىي ً
فاطر.ُِ/كيقكؿ جؿ كعال  ( :ىم ىرىج اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىًق ىي ً
آال ًء ىرّْب يك ىما
اف  .فىبًأ ّْ
ىم ى
تي ىك ّْذ ىب ً
اف ) الرحمف.ُِ-ُٗ/
كردت في القرآف الكريـ أربع آيات كريمات تذكر عظيـ خمؽ ا﵀ عز كجؿ ّْ
لكؿ مف البحريف ،
العذب كالمالح  ،كأنيما مف عجيب آياتو التي أبدعيا سبحانو في ىذا الككف

أ –أقوال المفسرين:

التفسير الظاىرم الذم كجدناه عند أكثر المفسريف لمبرزخ المذككر بيف البحريف في ىذه اآليات ،
ينحصر في قكليف  ،ىما

(ٗٓ)
{ب ٍي ىنيي ىما ىب ٍرىزهخ َّال ىي ٍب ًغ ىي ً
اف} (َِ) سكرة الرحمف  ،بينيما
التفسير األكؿ  -الطبرم قكلو تعالى :ى
حاجز  ،ال ييفسد أحدىما صاحبو فيبغي بذلؾ عميو ،ككؿ شيء كاف بيف شيئيف فيك برزخ عند
العرب ،كما بيف الدنيا كاآلخرة برزخ.
()61
{م ىرىج
التفسير الثاني  :الميزاف في تفسير الق آرف لمسيد محمد حسيف الطباطبائي
قكلو تعالى :ى
اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىًق ىي ً
اف} (ُٗ) سكرة الرحمف المرج الخمط ك المرج اإلرساؿ ،يقاؿ :مرجو أم خمطو ،ك
أف المراد بالبحريف العذب الفرات ك الممح
مرجو أم أرسمو  ،كالمعنى األكؿ أظير ،ك الظاىر ٌ
ً
ب فير ه ً
{ك ىما ىي ٍستىًكم اٍل ىب ٍح ىر ً
اج ىك ًمف يك ٍّؿ
يج ه
ات ىسائغه ىش ىريابوي ىك ىى ىذا مٍم هح أ ى
اف ىى ىذا ىع ٍذ ه ى
األجاج  ،قاؿ تعالى  :ى
كنيىا} (ُِ) فاطر.
كف لى ٍح نما ى
كف ًحٍم ىيةن تىٍم ىب يس ى
ط ًريِّا ىكتى ٍستى ٍخ ًريج ى
تىٍأ يكمي ى

أف المراد بالبحريف جنس البحر المالح الذم يغمر قريبا مف ثالثة
كأمثؿ ما قيؿ في اآليتيف ٌ
أرباع الكرة األرضية مف البحار المحيطة ،ك غير المحيطة  ،كالبحر العذب المدخر في مخازف
األرض التي تنفجر األرض عنيا  ،فتجرم العيكف  ،كاألنيار الكبيرة فتصب في البحر المالح ،ك ال
يزاالف يمتقياف ،ك بينيما حاجز يحجز البحر المالح أف يبغي عمى البحر العذب فيغشيو ك يبدلو
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بح ار مالحا ك تبطؿ بذلؾ الحياة ،ك يحجز البحر العذب أف يزيد في االنصباب عمى البحر المالح
فيبدلو ماء عذبا فتبطؿ بذلؾ مصمحة ممكحتو مف تطيير اليكاء ك غيره.
كال يزاؿ البحر المالح ُّ
يمد البحر العذب باألمطار التي تأخذىا منو السحب  ،فتمطر عمى األرض،
كتدخرىا المخازف األرضية  ،كالبحر العذب ُّ
يمد البحر المالح باالنصباب عميو.

فمعنى اآليتيف  -ك ا﵀ أعمـ  -خمط البحريف العذب الفرات ك الممح األجاج حاؿ ككنيما
مستمريف في تالقييما بينيما حاجز ال يطغياف  ،بأف يغمر أحدىما اآلخر ،فيذىب بصفتو مف

العذكبة ك الممكحة  ،فيختؿ نظاـ الحياة ك البقاء.
معنى كممة برزخ:

ً
ط ىعةي أ ٍىر و
ض ٍي ًف،
الب ٍرىزهخ ًق ٍ
صكرةه ىب ٍي ىف ىب ٍح ىرٍي ًف ،يمكصمىةه ىب ٍي ىف أ ٍىر ى
ض ى
في معجـ الكسيط  :ى
ضيّْقىةه ،ىم ٍح ى
ب َّرٍي ًف حائً هؿ ب ٍي ىنيـ كب ٍيف َّ ً
الب ٍرىزيخ ما بيف الدنيا كاآلخرة قبؿ الحشر مف كقت المكت إًلى
الر ٍج ىعة ،ك ى
ى
ى يٍ ى ى ى
(ُٔ).
الب ٍرىزىخ
البعث  ،فمف مات فقد دخؿ ى
إذان كممة برزخ ليا كؿ ىذه المعاني الكثيرة فيمكف أف تككف أرضان كيمكف أف تككف حاج انز بيف

الدنيا كاآلخرة كالكاضح مف ىذه المعاجـ المغكية مجتمعة أف البرزخ ىك الحاجز بيف شيئيف ك ليس

ماء .
بالضركرة أف يككف الشيئيف ن
ب-التفسير العممي:

قاؿ العمماء :إ َّف األقمار الصناعية اليكـ تزكدنا بصكر باىػرة تبيف كجكد برزخ مائي يحيط

بمنطقة المصب ،كيحافػظ عمى ىػذه المنطقة بخصائصيا المميزة ليػا حتى لػك كاف النير يصب في
البحر مف مكاف مرتفع ،في صكرة شالؿ ،كال يكجػد لقاء مباشر بيف مػاء النير كماء البحر في

تعد مف أقكل
منطقة المصب عمى الرغـ مف حركة المد كالجزر ،كحاالت الفيضاف كاالنحسار التيي ِّ

عكامؿ المزج (المرج) َّ ،
ألف البرزخ المحيط بمنطقة المصب يفصؿ بينيما عمى الدكاـ  ،كمعظـ

الكائنات الحية التي تعيش في ىػذا البرزخ ال تستطيع أف تنتقؿ منػو إلى النير أك إلى البحر ،فيذه

(حبسا) عمى ىػذه الكائنات ،ك تي ِّعد في
تعد حج انر
المنطقةي ِّ
ن
الكائنات الحية ،التي تعيش في النير أك في البػحر.
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أف ذرات الماء في البحر األحمر إذا كصمت في أثناء حركتيا إلى و
وكجد عمماء البحار َّ
كىمي
خط
و
عند باب المندب ،تعكد إلى البحر األحمر ،ك َّ
اليندم إذا اتجيت إلى البحر األحمر
أف ذرات المحيط
ٌ
اليندم ،ىذا البرزخ ىك َّ
أف المحيط
عند ىذا البرزخ ،تنخفض نحك األسفؿ ،كتعكد الكرة نحك البحر
ٌ

ٍّ
فمكؿ منيما
اليندم،
اليندم ،ال يطغى عمى البحر األحمر ،كالبحر األحمر،ال يختمط بالمحيط
ٌ
ٌ
ّْ
ٍّ
كلكؿ منيما ممكحة ،التزيد كال تنقص ،كذلؾ البحر األبيض مع البحر
كلكؿ منيما ح اررة،
كثافة،
األطمسي(ِٔ).
األسكد ،كالبحر األبيض مع المحيط
ٌ

و
ً
كف} (سكرة األنبياءَّ)
المثاؿ الثالث -قكلو تعالى {:ىك ىج ىعٍم ىنا م ىف اٍل ىماء يك َّؿ ىش ٍيء ىح ٍّي أىفى ىال يي ٍؤ ًمين ى
أ –أقوال المفسرين1:
ُ -الطبرم كقكلو ( كجعٍم ىنا ًمف اٍلم ً
اء يك َّؿ ىش ٍي وء ىح ٍّي ) يقكؿ تعالى ذكره :كأحيينا بالماء الذم ننػزلو
ىىى
ى ى
حي بأنو جعؿ مف الماء دكف سائر
مف السماء ك ٌؿ شيء ٌ ،
فإف قاؿ قائؿ :ككيؼ ٌ
خص ك ٌؿ شيء ٌ
األشياء غيره ،فقد عممت أنو يحيا بالماء الزركع كالنبات كاألشجار ،كغير ذلؾ ٌمما ال حياة لو ،كال
حي كال ميت؟ قيؿ :ألنو ال شيء مف ذلؾ إالٌ كلو حياة كمكت ،كاف خالؼ معناه في ذلؾ
يقاؿ لو ٌ
فييف  ،كأف في ذكات األركاح أركاحان ،فمذلؾ قيؿ ( ىك ىج ىعٍم ىنا ًم ىف
معنى ذكات األركاح في أنو ال أركاح ٌ
اٍلم ً
اء يك َّؿ ىش ٍي وء ىح ٍّي )
ى
الماء سبب حياة َّ
كؿ شيء حي
ات يك ّْؿ
اء فىأ ٍ
ىخ ىر ٍج ىنا بً ًو ىن ىب ى
ىم ن
﴿ك يى ىك الًَّذم ىس َّخ ىر اٍل ىب ٍح ىر
الحية :ى

إف ما تعنيو ىذه اآلية الكريمة ،ىك َّ
ِ -كقاؿ أغمب المفسريف َّ :
أف
في األرض ، .قاؿ تعالى﴿ :كىك الًَّذم أ ٍىن ىز ىؿ ًمف السَّم ً
اء
ى
ى
ى يى
ىش ٍي وء﴾(األنعاـ .)ٗٗ:كالماء ىك بيئة كثير مف المخمكقات كالكائنات
ط ًريِّا﴾(النحؿ ،)ُْ:أم جعؿ مياىو صالحة لحياة األحياء البحرية التي يتغذل
ًلتىٍأ يكميكا ًم ٍنوي لى ٍح نما ى
ً
عمييا اإلنساف{كىك الًَّذم ىخمى ى ً
ؾ قىًد نيرا} (سكرة
اف ىرُّب ى
ؽ م ىف اٍل ىماء ىب ىش نار فى ىج ىعمىوي ىن ىسنبا ىكص ٍي نار ىك ىك ى
ى يى
ً
ً
كؽ اٍل ىماء ًإلىى ٍاأل ٍىر ً
الفرقافْٓ) .كقااؿ تعالى{أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكا أَّىنا ىن يس ي
ض اٍل يج يرًز فىين ٍخ ًريج بًو ىزٍرنعا تىٍأ يك يؿ م ٍنوي
ً
كف} (سكرة السجدةِٕ) جعمت الشريعة اإلسالمية حؽ االنتفاع بالماء،
اميي ٍـ ىكأىنفي يسيي ٍـ أىفى ىال يي ٍبص ير ى
أ ٍىن ىع ي
مكفكالن لمجميع بال احتكار ،كال إفساد ،كال تعطيؿ ،فيك حؽ شائع بيف جميع البشر .ال يجكز ألحد
أف يحتكرىا لنفسو أك يمنعيا عف اآلخريف ،فيي ممكية عامة لمجميع .كالممكية العامة تستدعي

المحافظة عمييا.

()63

التفسير العممي

369

العذد  – 222الوجلذ الثاني لسنة 2028م 2419 -هـ

هجلة األستار

ماء البحر ىك الماء المكجكد في
المتكسط (ّٓ غراـ/لتر أك ٗٗٓ

بحار كمحيطات

ميمي مكالر

العالـ ،كتبمغ نسبة

ممكحتو

).أل أف كؿ كيمكغراـ مف ماء البحر (ما يقرب مف لتر

كاحد مف حيث الحجـ) يحتكم عمى ّٓ غراـ (ِ ُ٫أكنصة) مف

الغالب

أيكنات صكديكـ

َُِٓ٫

غراـ /مؿ

)(Na+

ككمكريد

حكالي ٓ ّ٘٫في

(Cl-)).تبمغ

كثافة

ماء

في المتكسط .كىى كثافة أعمى مف كثافة

البحر

الماء العذب

عند

األمالح

سطح

الذائبة( في

المحيط

كالماء النقي (الكثافة =

ُغراـ/مؿ عند ْ درجات مئكية (ّٗ فيرنيايت) ،كذلؾ َّ
ألف األمالح الذائبة تزيد مف
دكف أف تي ً
حدث تغي انر ذك شأف في حجمو .كتنخفض نقطة التجمد لماء البحر بزيادة نسبة األمالح
كتمة

الماء

الذائبة فيو ،فماء البحر ذك الممكحة النمطية يتجمد عند  ِ-درجة مئكية (ِٖ فيرنيايت) أبرد ماء

بحرم(في الحالة السائمة) تـ تسجيمو عمى االطالؽ كاف في عاـ ََُِ ،كىك لتيار مائي تحت

كتمة جميدية في

المنطقة القطبية

فيرنيايت)(.)64

الجنكبية ،كبمغت درجة ح اررتو  ِ٫ٔ-درجة مئكية (ِّٕ٫

الماء :مركب كيميائي مككف مف ذرتي ىيدركجيف كذرة مف األكسجيف ،ينتشر الماء عمى األرض

بحاالتو المختمفة ،السائمة كالصمبة كالغازية .كفي الحالة السائمة يككف شفافا نّ بال لكف ،كبال طعـ ،أك
كي َّ
رائحة .كما َّ
عد العمماء الماء أساس الحياة عمى أم
أف  % 70مف سطح األرض مغطى بالماء  ،ي

كككب .

ذكر عمماء الجيكلكجيا كالفمؾ أف نشأة الماء تبدأ مف االنفجار الكبير ،حيث كاف الككف كتمة

كاحدة فانفمقت لمالييف مف القطع  ،كىي الككف كالمجرات ،كظير حينيا مايسمى األرض ،كانت كرة

ممتيبة تعكـ في الككف الفسيح ،بدأت األرض تدريجيان في البركدة ،فتكثفت الغازات الثقيمة ،

الجكم  ،كبقيت عدة غازات مف أىميا الييدركجيف  ،كاألكسجيف  ،كثاني
كخرجت مف الغالؼ
ٌ

أكسيد الكربكف  ،كاألمكنيكـ  ،كغيرىا ،استمر ىبكط مستكل درجة الح اررة حتى درجة ِّٕ مئكية ،
كىي درجة تفاعؿ الييدركجيف مع األكسجيف .فبدأ ىطكؿ المطر في األرض كسرعاف ما كاف

يتبخر بسبب ح اررة الطبقة السفمى في األرض ،كحينما بردت ،حدث ما يسمى بالفيضاف العظيـ ،
كنشأ بسببو المحيطات كاألنيار كالبحار كغيرىا(ٓٔ).

{كًا َّف لى يك ٍـ ًفي األ ٍىن ىع ًاـ لى ًع ٍب ىرةن ُّن ٍس ًقي يكـ ّْم َّما ًفي يبطيكنً ًو ًمف ىب ٍي ًف فى ٍر وث ىكىدوـ لَّىبننا
المثاؿ الرابع -قكلو تعالى :ى
ً
صا ىسآئً نغا لً َّ
يف} (ٔٔ -سكرة النحؿ )
مش ًاربً ى
ىخال ن
أ –أقوال المفسرين:
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القرطبي :كاف لكـ في األنعاـ لعبرة نسقيكـ مما في بطكنو مف بيف فرث كدـ لبنا خالصا سائغا
لمشاربيف فيو مسائمتاف :

{كًا َّف لى يك ٍـ ًفي األ ٍىن ىع ًاـ لى ًع ٍب ىرةن } (ٔٔ -سكرة النحؿ ) ك ىي األصناؼ األربعة
األكلى :قكلو تعالى  :ى
 :اإلبؿ كالبقر كالضأف كالمعز  .لعبرة أم داللة عمى قدرة ا﵀ ككحدانيتو كعظمتو  .كالعبرة أصميا
تمثيؿ الشيء بالشيء لتعرؼ حقيقتو مف طريؽ المشاكمة  ،كمنو فاعتبركا  .كقاؿ أبك بكر الكراؽ :

العبرة في األنعاـ تسخيرىا ألربابيا كطاعتيا ليـ  ،كتمردؾ عمى ربؾ كخالفؾ لو في كؿ شيء .
كمف أعظـ العبر برمء يحمؿ مذنبا
ً
ً
و و َّ
صا ىسآئً نغا لً َّ
يف} (ٔٔ -سكرة النحؿ )
مش ًاربً ى
الثانية :قكلو تعالى  { :مف ىب ٍي ًف فى ٍرث ىكىدـ ل ىبننا ىخال ن
نبو سبحانو عمى عظيـ قدرتو بخركج المبف خالصا بيف الفرث كالدـ  .كالفرث  :الزبؿ الذم

ينزؿ إلى الكرش  ،فإذا خرج لـ يسـ فرثا  .يقاؿ  :أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فييا  .كالمعنى :
أف الطعاـ يككف فيو ما في الكرش كيككف منو الدـ  ،ثـ يخمص المبف مف الدـ ; فأعمـ ا﵀ سبحانو

أف ىذا المبف يخرج مف بيف ذلؾ كبيف الدـ في العركؽ  .كقاؿ ابف عباس  :إف الدابة تأكؿ العمؼ،
فإذا استقر في كرشيا طبختو  ،فكاف أسفمو فرثا  ،كأكسطو لبنا  ،كأعاله دما  ،كالكبد مسمط عمى
ىذه األصناؼ فتقسـ الدـ كتميزه كتجريو في العركؽ  ،كتجرم المبف في الضرع كيبقى الفرث كما

ىك في الكرش ؛ حكمة بالغة فما تغف النذر  .خالصا يريد مف حمرة الدـ كقذارة الفرث  ،كقد
جمعيما كعاء كاحد  .كقاؿ ابف بحر  :خالصا بياضو  .قاؿ النابغة

(ٔٔ)

التفسير العممي :
استطاع العمماء حديثان معرفة كيؼ يتككف المبف في بطكف اإلنعاـ بعد اكتشاؼ أسرار الجياز

اليضمي كمعرفة كظائؼ اعضائو ،كبعد اكتشاؼ الدكرة الدمكية كعالقتيا بعممية االمتصاص المكاد
الغذائية مف األمعاء كدخكليا في الدـ ،كقد استغرؽ ذلؾ مدة مف الزمف لتطكير األجيزة كاكتشاؼ
األسرار استمرت قرابة خمسة قركف  .يتـ تككيف المبف في األنعاـ بالتنسيؽ المحكـ كالتدرج الدقيؽ

ناسمي  ،عف طريؽ الغدد المبنية في الضركع ،
بيف الجياز
اليضمي ،كالجياز الدكر ٌ
م ،كالجياز الت ٌ
ٌ
كغيرىا مف األجيزة حيث جعؿ ا﵀ ٍّ
لكؿ جياز كظيفة كأعماال خاصة يقكـ بيا ليتككف –في نياية
المطاؼ -المبف الخالص السائغ لمشاربيف

(ٕٔ)

.

يكفي أف نعمـ مف أجؿ إنتاج لتر كاحد مف الحميب في ثدم الحيكاف يجب أف يمر ما يقارب

خمسمائة لتر مف الدـ خالؿ ىذا العضك كي يتـ امتصاص المكاد الالزمة مف البركتينيات
كالكربكىيدرات كالدىكف كالعناصر كالفيتامينات كاليرمكنات الالزمة لتككيف ذلؾ المتر مف المبف .
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كجاء العمـ الحديث ليبيف لنا مراحؿ تككيف المبف خالصا سائغا لمشاربيف  ،فيكشؼ لنا مف آيات
ا﵀ المطيؼ الخبير ما جاء مطابقا لما اخبرنا بو القرآف الكريـ عف أسرار تككف المبف في بطكف

االنعاـ ،كيظير عظمة الخالؽ المنعـ عمى عباده .

(ٖٔ)

الخاتمة:

كم ما سبؽ مف أقكاؿ المفسريف األكائؿ (القدماء) كمقارنتيا باالكتشافات العممية يتبيف لمباحث

إنما أثبتو العمـ الحديث أكلى بالقكؿ مف غيره مما ذكره المفسركف القدامى كىكذا يككف العمـ الحديث
قد أضاؼ لنا قكال جديدا في تفسير اآليات كىك أكلى بالقكؿ مف غيره  .ك ال كف مع ىذا يبقى

القرآف أفضؿ كتاب أخرجتو العناية اإلليية لبني البشر كما قاؿ المستشرؽ المسمـ مكريس بككام،

كانو كتاب ال ريب فيو كىك أكثر الكتب التي تق أر في العالـ ،كىك بكؿ تأكيد أيسرىا حفظان ،كأشدىا

أث انر في الحياة اليكمية لمف يؤمف بو ككتاب ا﵀ كتاب عقيدة كىداية كأحكاـ ،كالق ارف ليس كتاب
تاريخ أك فمكا أك جغرافيا  ،كما أنو لـ ً
يأت ليعممنا الطب أك الكيمياء أك الفيزياء أك األحياء  ،كلكف
ىذا ال ينفي أف يشير إلى حقائؽ ثابتة تدخؿ ضمف نطاؽ العمكـ السابقة كغيرىا بقي اإلنساف مئات

السنيف ال يعرؼ كنييا  ،بؿ لـ يستطع حتى اآلف الكصكؿ إلى بعضيا ؛ فالقرآف ػ مثالن ػ ليس
كتاب طب بالمفيكـ المتعارؼ عميو لمطب إال أف ذلؾ ال يمنع أف يمس قضية طبية  ،كيخبر

بدقائقيا  ،فال يصؿ إلييا عمـ الطب إال بعد قركف  .كقيؿ ذلؾ عف جميع العمكـ الحديثة  .فالقرآف ػ
إذف ػ قد يمس حقائؽ الككف األساسية التي خمؽ ا﵀ الكجكد عمى أساسيا فيعرضيا كحقائؽ عممية
سكاء تكصمنا إلى إدراكيا أـ لـ نصؿ .كفي النياية أرجك مف ا﵀ العكف كاف يناؿ ىذا البحث

المتكاضع شيء مف رضا األساتذة الكراـ ،كما تكفيقي إال با﵀

الهوامش والمصادر:
القران الكرٌم
( )1الشافعً ( أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس) :الرسالة ( .)44/1المحقق :أحمد شاكر الناشر :مكتبه الحلبً،
مصر ،ط1351 ،1هـ1441/م .
( -)2ابن كثٌر (عماد الدٌن او الفداء اسماعٌل القرشً الدمشقً):تفسٌر القران العظٌم (..)162/6بٌروت ،دار
المعرفة .1411،
(-)3الطبري (ابً جعفر محمد بن جرٌر ) :تفسٌر جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن( ،)551/15بٌروت،دار الكتب
العلمٌة طبعة حدٌثة بتحقٌق عبد هللا بن عبد المحسن التركً( دار عالم الكتب ،الرٌاض 1434 ،هـ
( -)4الزحٌلً (محمد بن عمر بن الحسٌن فخر الدٌن) ،التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج ،
( )115/24الناشر :دار الفكر المعاصر  -بٌروت ،دمشق ط 1411 ،2هـ
( – )5المصدر السابق()115/24
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( -)6العك (خالد عبد الرحمن) :أصول التفسٌر وقواعده ،الطبعة ،2 :الناشر :دار النفائس1416 :ه  1416 -م ،
ص.)131( :
( -)4ألعماري ( علً حسن  ،نشر فً مجلة " الجامعة اإلسالمٌة " العدد  ، ، 24ربٌع الثانً 1344هـ .وٌنظر
مورٌس بوكاي كتاب (القرآن الكرٌم والتوراة واإلنجٌل والعلم)، ،ص.151
( -)1ابن منظور( أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم) :لسان العرب ،مادة فسر ،الطبعة ،1،سنة النشر2113،
.
( -)4الزركشً( :بدر الدٌن محمد بن عبد هللا ) ،البرهان فً علوم القرآن  ،المحقق :محمد أبو الفضل
 .الناشر :دار التراث ،سنة النشر1411 :هـ 1441 /م 245 /1 ،
( -)11الرازي (محمد بن عمر بن الحسٌن فخر الدٌن)  -المحصول فً علم أصول الفقه  -دراسة وتحقٌق الدكتور
طه جابر فٌاض العلوانً –  .245 /1 ،وٌنظر :اآلدمً (أبو الحسن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن محمد بن
سالم الثعلبً) اإلحكام فً أصول األحكام ) 51/1 ، ،المحقق :عبد الرزاق عفٌفً الناشر :المكتب اإلسالمً،
بٌروت -دمشق -لبنان
( - )11الزمخشري (ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر بن جارهللا):تفسٌر الكشاف عن حقائق التنزٌل
وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل،المحقق خلٌل مأمون شٌحا ،الناشر دار المعرفة ،طبعة ،3سنة النشر1431ه-
2114م،ج ، 1ص.44
(( -)12األندلسً)أبو حٌان محمد بن ٌوسف :البحر المحٌط فً التفسٌر ،المحقق :صدقً محمد جمٌل الناشر دار
الفكر ،بٌروت1421ه  ،ص 54
( -)13الزركشً( :بدر الدٌن محمد بن عبد هللا ) ،البرهان فً علوم القرآن ( 244/1 ،مصدر سابق) .
( -)14ابن خلدون( عبد الرحمن بن محمد)  ،مقدمة ابن خلدون ،المحقق :عبد هللا محمد الدروٌش الناشر :دار
ٌعرب ،سنة النشر،2114 – 1425 :ط ، 1ص 426
( – )15ألشاطبً (:أبو اسحاق إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً ) :الموافقات  ،المحقق :مشهور بن حسن آل
سلمان،الناشر :دار ابن عفان (.)112/2
الزركشً ( :بدر الدٌن محمد بن عبد هللا ) ،البرهان فً علوم القرآن (مصدر سابق).
( -)16المكً(مجاهد بن جبر أبو الحجاج) ،العالم الحبر شٌخ القراء والمفسرٌن ،مولى السائب بن أبً السائب
المخزومً وٌقال مولى عبد هللا بن السائب ،وقٌل غٌر ذلك.روى عن ابن عباس ،tوعنه أخذ القرآن والتفسً
ابن خلدون( عبد الرحمن بن محمد)  ،مقدمة ابن خلدون ،المحقق :عبد هللا محمد الدروٌش الناشر :دار ٌعرب،
سنة النشر،2114 – 1425 :ط ، 1ص 426
( - )14السٌوطً )جالل الدٌن عبد الرحمن)  (:اإلتقان فً علوم القرآن) ،نشر دار الكتاب العربً ،ط1
(.)213/4
ألشاطبً ( أبو اسحاق إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً ) :الموافقات  ،المحقق :مشهور بن حسن آل
سلمان،الناشر :دار ابن عفان (.)112/2
( -)11شعراوي ( محمد متولً)  :معجزة القرآن  ،ط .األولى  ،المختار اإلسالمً 1441 ،
ص12
( -)14شعراوي ( محمد متولً)  :معجزة القرآن،المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( -)21المصدر السابق،ص.44
( -)21الرافعً ( مصطفى صادق):اعجاز القرآن والبالغة النبوٌة دار الكتاب العربً سنة 1343هـ1443/م،ص
.4
( -)22الزندانً ) عبد المجٌد)  :توحٌد الخالق  -مكتبة المثنى  -بغداد 1441 ،ص.21
( -)23البحث الصادر عن هٌئة اإلعجاز العلمً فً رابطة العالم اإلسالم حلقه 14
( - )24بورغ (فٌتالً غٌنز( ;About Science, Myself and Others: - page 512
( -)25شعراوي ( محمد متولً)  :معجزة القرآن
)-(26الدكتور( مساعد الطٌا ر( :نقد ما ٌسمى باإلعجاز العلمً للقرآن(انتر نٌت)
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(- )24مقال عبد الرحمن حللً --11-14 ،مدارك إسالم أون الٌن.نت :اإلعجاز العلمً ..الجذور وخلفٌات النقد
2114
(Th. ،by: P. Bearman( Wensinck, A.J. "Muʿdjiza." Encyclopaedia of Islam. Edited - )21
E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. ،C.E. Bosworth ،Bianquis
(Denis Gril, Miracles, Encyclopedia of the Qur'an, Brill, 2007.)24
Q&A Lunar Sciences, NASA
( )31منتصر( خالد) :وهم اإلعجاز العلمً الطبعة األولى  ،2115دار العٌن للنشر ،رقم إٌداع "" :كتاب
2115/1661.
( )31أمٌرالً (بروفسور بروٌز هودبوي)  :كتاب Islam and Science: Religious Orthodoxy and the
– Battle for Rationality 1992
)33( Q&A Lunar Sciences, NASA
Th. ،Bearman )36( Wensinck, A.J. "Muʿdjiza." Encyclopaedia of Islam. Edited by: P.
E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. ،C.E. Bosworth ،Bianquis
" (( – )34أسد ) محمد ( :اإلسالم على مفترق الطرٌق) ص 11وٌنظر-محمد حسٌن الذهبً :
(التفسٌروالمفسرون)  ،جـ  ، 2ص  ، 444ط .دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت.
(-)35الغزالً ( :جواهر القرآن ودرره ) ،ص25ـ  ،21ط .الخامسة  ،دار اآلفاق الجدٌدة . 1413 ،
( - )36المرجع السابق ص31
( - )34المرجع السابق نقس الصفحة
َ
بن أ ِبً ال َفضْ ِل) فً التفسٌر الكبٌر. 2006م،
هللا م َُح َّم ُد بنُ َع ْب ِد ِ
ْن أَبُو َع ْب ِد ِ
بن م َُح َّم ِد ِ
هللا ِ
( -)31المرسً(شرف ال ِّدٌ ِ
ط1دار الحدٌث ،القاهرة ج11ص.15
(-)34السٌوطً ( :اإلتقان فً علوم القرآن ) ،جـ  ، 2ص 141وما بعدها  ،ط .2دار المعرفة  ،بٌروت .
(-)41السٌوطً ( :اإلكلٌل فً استنباط التنـزٌل ) ،ص  ، 11- 5ط .دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت .
()41االشاطبً( :الموافقات ) ،ص  415،416وكتابه اآلخر  :علم التفسٌر  ،ص 45 ، 44ط .دار المعارف ()42
– وفا(محمود) :كتاب لماذا أسلمنا  ،مجموعة مقاالت لرجال الفكر فً مختلف األقطار عن سبب اعتناقهم
اإلسالم.
( -)43المصدر السابق .
(– )44عبد المغنً (إسماعٌل) :كتاب :لماذا أسلم هؤالء  ،قصص المشاهٌر الذٌن أسلموا وأشهرهم المالكم الذي
شغل العالم زمنا طوٌال وتسمى بمحمد علً كالي.
( -)45السنبانً( صالح بن عبد القوي) رئٌس قسم اإلعجاز العلمً بجامعة اإلٌمان
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx%3Fselected_article_no%3D1157
( -) 46الطبري مصدر سابق
( -)44ابن كثٌر مصدر سابق
( -)41الذهبً (محمد بن أحمد بن عثمان) :سٌر أعالم النبالء  ،مؤسسة الرسالة ط ،1سنة النشر1422 :هـ
(-)44القرطبً( :ابً عبدهللا بن محمد بن احمد االنصاري):الجامع إلحكام القران( مصدر سابق)
( - )51اآللوسً (محمود شهاب الدٌن أبو الثناء الحسٌنً) :روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً.
(-)51د .زغلول النجار اخذ من الموقع بتصرف http://www.amaneena.com
( -)52المصدر السابق .
(ٌ -)53نظر البحث الصادر عن هٌئة اإلعجاز العلمً فً رابطة العالم اإلسالم حلقه 15
( -)54المصدر السابق
55^ "U.S. Office of Naval Research Ocean, Water: Temperature".
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56^ Sylte,
Gudrun
Urd
(May
24,
2010). "Den
aller
kaldaste
 May 24, 2010.اطلع علٌه بتارٌخ havstraumen". forskning.no Norwegian).
57^ Chester, Jickells ،Roy, Tim (2012). Marine Geochemistry. Blackwell
Publishing.
( – )51محمد(حامد عطٌة)  :الطب وعلوم الحٌاة –،جامعة الزقازٌق-مصر-نقل بتصرف .من ابحاث المؤتمر
العالمً العاشر لالعجاز العلمً فً القران الكرٌم والسنة بتركٌا 2111م
( -)54الطبري (ابً جعفر محمد بن جرٌر ) :تفسٌر جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن (مصدر سابق)
( - )61الطباطبائً (محمد حسٌن) .:المٌزان فً تفسٌر القران  ،بٌروت لبنان ،ج ،5نشر ، 1412مؤسسة
األعلى للمطبوعات،صندوق برٌد4121
(- )62المعجم الوسٌط :مجمع اللغة العربٌة الناشر :مكتبة الشروق الدولٌة ،الطبعة 4 :سنة النشر.2114 :
()63السنبانً( صالح بن عبد القوي) رئٌس قسم اإلعجاز العلمً بجامعة اإلٌمان.مصدر سابق.
64^ "U.S. Office of Naval Research Ocean, Water: Temperature".
65^ Chester, Jickells ،Roy, Tim (2012). Marine Geochemistry. Blackwell
Publishing
(-)66القرطبً(ابً عبدهللا بن محمد بن احمد االنصاري):الجامع إلحكام القران (،مصدر سابق)
( -)64الزندانً ) عبد المجٌد)  :توحٌد الخالق  -مكتبة المثنى  -بغداد 1441 ،ص.34
()61الزندانً(عبدالمجٌد):مصدر سابق.ص.41
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