المجلة األكاديمية لإلعجاز العلمي  ،1437 ،عدد  ،1رقم  ،8ص 118-131
ISSN: 2356-9824 & doi:10.19138/ejaz.37.8
بحث أصلي

معارضة بحث اإلشارات العلمية في القرآن الكريم :مناقشة علمية
كارم السيد غنيم
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الموجز
لقد أضحت نتابج دراسات وبحوث اإلشارات العلمٌة لآلٌات القرآنٌة ضرورة فً الدعوة اإلسبلمٌة ،وخصوصا فً المجتمعات
ؼٌ ر المسلمة ،المجتمعات المتقدمة علمٌا وتكنولوجٌا ،وبالرؼم من ذلك فبل ٌزال البعض ٌعارض هذا المنحى ،سواء عن جهل به
أم عن خوؾ من تحدٌث أسالٌب الدعوة .والبحث الحالً استهدؾ حصر كبلم هإالء فً حُجج محددة ...أما المنكرون لهذا االتجاه
فً بحث اإلشارات العلمٌة لآلٌات ا لقرآنٌة فؤبرزهم :أبو إسحاق الشاطبً ،محمد الذهبً ،محمد رشٌد رضا ،محمد المراؼً،
عبدالكرٌم الخطٌب ،أمٌن الخولً وعابشة عبدالرحمن ...وتنحصر حجج هإالء فً ثبلث ،هى )ٔ( :القرآن نزل لفهمه العرب فً
الصدر األول من اإلسبلم ،وإن علٌنا معاشر المسلمٌن أن نحذو حذوهم فٌما فهموه من آٌاته بحسب مدلوالت ألفاظه المفهومة...
(ٕ ) القرآن ال شؤن له بالعلوم الطبٌعٌة ،فهو لم ٌنزل لٌحدث الناس عن نظرٌات العلوم ،وأنواع المعارؾ ،وإنما هو كتاب أنزل
للناس لئلرشاد والهداٌة وبٌان التكالٌؾ وأحكام اآلخرة" )ٖ( ...التفسٌر العلمً" للقرآن ٌع ّرض القرآن للدوران مع وسابل العلوم
فً كل زمان ومكان .والكشوؾ العلمٌة والبحوث الكونٌة ما هى إال فروض ونظرٌاتٌ ،عتقد رجال العلوم لفترة من الزمان فً
صحتها ثم ال ٌلبثون بؤنفسم أن ٌبطلوها ،ومن ثم فبل ٌجوز للمسلم الؽٌور على قدسٌة القرآن أن ٌقحم آٌاته فً أشٌاء ومعارؾ
تتؽٌر وتتبدل ...وقد ناقش البحث الحالً هذه اآلراء ودحض هذه الحُجج بؤسلوب علمً دقٌق ،وأكد أهمٌة دراسة اآلٌات القرآنٌة
ذات اإلشارات العلمٌة.
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 .1المقدمة
الحمد هلل الذي أنزل القرآن ختاما لكتبه ورساالته إلى البشر أجمعٌن ،وأودع فٌه من األسرار ماال ٌنقضً وما ال ٌنتهً إلى ٌوم
القٌامة ...الحمد هلل الذي جعل القرآن معجزة خالدة لخاتم األنبٌاء والرسل محمد  ،معجزة عقلٌة ذهنٌة علمٌة ،معجزة اكتملت
فٌها كافة جوانب اإلعجاز :فً اللؽة ،فً البٌان ،فً اإلخبار بما فات ،وما ٌجري وما هو آت ،معجز احتوت من األمور العلمٌة
والمسابل الكونٌة والقواعد السٌاسٌة واألسس والكلٌات االقتصادٌة والتفصٌبلت االجتماعٌة والحقوق اإلنسانٌة والنظم البشرٌة...
ما ال ٌستطٌع أيّ مخلوق أن ٌؤتً بمثله على م ّر الزمان ...وسٌظل القرآن الكرٌم معجزة اإلسبلم الخالدة ،وبرهانه الباقً ،منذ
نزل بٌن أناس فصحاء ،وعلى قوم بلؽاء ،ولطالما ٌتلى بٌن باحثٌن وعلماء...
ونحن فً زمن الكشوؾ العلمٌة ،واالختراعات التكنولوجٌة ،فً زمن ثورة المعلومات والهندسة الوراثٌة ،وارتٌاد الفضاء
واالتصال بالكواكب األخرى وزٌارتها ،فً زمن "القرٌة الواحدة"ٌ ،عرؾ فٌه القاصً الدانً ،وٌتصل فٌه أهل القطب بؤهل اللب،
بل نحن فً زمن "الحجرة الواحدة" بفضل ثورة االتصاالت العارمة ...نحن فً الزمن الحاضر علٌنا أن نوظؾ هذه العلوم
والمعارؾ فً تفسٌر آٌات كتاب هللا المجٌد ،وإن لم نفعل فقد قصرنا تقصٌرا ٌحاسبنا هللا علٌه ،وإن لم نفعل فكٌؾ بمن سٌؤتون
بعدنا من أجٌال ٌحترموننا أو ٌجلوننا ،كٌؾ ٌحترمون أو ٌجلون جٌبل لم ٌعط فً خدمة القرآن  -والدعوة اإلسبلمٌة عموما -
عطاء ؼٌره ممن سبقه من أجٌال!! ..
وبالرؼم من أن نتابج دراسات وبحوث اإلشارات العلمٌة لآلٌات القرآنٌة أضحت ضرورة فً الدعوة اإلسبلمٌة ،وخصوصا فً
المجتمعات ؼٌر المسلمة ،المجتمعات المتقدمة علمٌا وتكنولوجٌا ،فإن البعض ال ٌزال ٌعارض هذا المنحى فً الدراسات
وا لبحوث ،سواء عن جهل به أم عن خوؾ من تحدٌث أسالٌب الدعوة ،وقد درجوا على أسالٌب معروفة قدٌمة كانت صالحة
لعصور سابقة ( ...)1ولما كان المعارضون لهذا االتجاه البحثً -قداماهم ومحدثوهم -لٌس لهم نصٌب واضح من المعارؾ
الطبٌعٌة أو العلوم المدنٌة ،وإنما معظمهم أصحاب معارؾ وعلوم نظرٌة فحسب ،فإننا وضعنا البحث الحالً مستهدفٌن حصر
كبلم هإالء فً نقاط  ،أو حُجج ،محددة ،ودحضها بعد الوقوؾ علٌها جٌدا ومناقشتها ،وال نبتؽً فً هذا سوى مرضاة هللا بخدمة
كتابه العظٌم ،والسعً لنشر دٌنه الحنٌؾ فً أرجاء األرض قاطبة .وال ندّعً أننا أتٌنا على الموضوع بجمٌع تفاصٌله ،وإنما نقدم
ما أفاء هللا به علٌنا ،وما أسعفتنا به المراجع وما سمح به الوقتَ  ...و َما أُوتٌِ ُتم مِّن ْالع ِْل ِم إِالَّ َقلٌِبلً{٘[ }5سورة اإلسراء].

 .2آراء رواد المنكرين لبحث اإلشارات العلمية في القرآن
المنكرون التجاه استعمال نتابج الكشوؾ العلمٌة والبحوث التجرٌبٌة فً تفسٌر أو تفهّم اآلٌات الكونٌة الواردة بالقرآن لٌسوا
بالكثرة التً ٌنتشر بها علماء الفرٌق الثانً ،وهو فرٌق المشجعٌن والداعمٌن والعاملٌن فً هذا المجال...

 .2.1أبو إسحاق الشاطبي
لعل أبو إسحاق الشاطبً (**) من أقدم المنكرٌن لهذا االتجاه فً تفسٌر آٌات القرآن ،وقد بسط القول فً إنكاره ،والر ّد على القابلٌن
بهذا االتجاهٌ .قول الشاطبً (فً كتابه "الموافقات فً أصول الشرٌعة") :إن كثٌرا من الناس تجاوزوا فً الدعوى على القرآن
الحدّ ،فؤضافوا إلٌه كل علم ٌُذكر للمتقدمٌن أو المتؤخرٌن :من علوم التطبٌقات والتعالٌم (أيْ  :الرٌاضٌات والهندسة وؼٌرها)،
والمنطق وعلم الحروؾ ،وجمٌع ما نظر فٌه الناظرون من أهل الفنون ،وأشباهها ،وهذا إذا عرضناه على ما تقدم (أي :ت ّم ذكره
فً كتابه "الموافقات") لم ٌصحّ ....ثم ٌضٌؾ الشاطبً إلى هذا ما ٌنفً به حق القابلٌن بالتفسٌر العلمً ،فٌقول :وإضافة إلى هذا،
فإن السلؾ الصالح من الصحابة والتابعٌن ومن ٌلٌهم كانوا أعرؾ الناس بالقرآن ،وبعلومه ،وما أودع فٌه ،ولم ٌبلؽنا أنه تكلم
أحدهم فً شا من هذا المدعً ...سوى ما ثبت فٌه من أحكام التكالٌؾ وأحكام اآلخرة ،وما ٌلً ذلك ،ولو كان لهم فً ذلك خوض
ونظر لبلؽنا منه ما ٌدلنا على أصل المسؤلة ،إال أن ذلك لم ٌكن ،فد ّل على أنه ؼٌر موجود عندهم ،وذلك دلٌل أن القرآن لم ٌقصد
فٌه تقرٌر لشا مما زعموا...
ثم عرض الشاطبً ألدلة الداعٌن إلى "التفسٌر العلمً" وأخذ ٌدحضها مركزا على مستندهم وٌتمثل فً اآلٌتٌن :قول هللا تعالى:
ب
ٌِن{[ }58سورة النحل] .وقوله تعالى :مَّا َفرَّ ْط َنا فًِ ال ِك َتا ِ
اب ِت ْب ٌَانا ً لِّ ُك ِّل َشًْ ٍء َو ُه ًدى َو َرحْ َم ًة َو ُب ْش َرى ل ِْلمُسْ لِم َ
ْك ْال ِك َت َ
َ و َن َّز ْل َنا َعلٌَ َ
َ
َ
ُون{[ }ٖ5سورة األنعام] ..وقال بؤن المقصود بالتبٌان هنا هو إظهار أحكام التكالٌؾ ،والتعبٌد ،وفً
مِن َشًْ ٍء ُث َّم إِلى َرب ِِّه ْم ٌُحْ شر َ
اآلٌة الثانٌة قال بؤن الكتاب المقصود هنا هو "اللوح المحفوظ" ولم ٌقل  -كما ٌقولون  -بؤنه القرآن الكرٌم...
ومما ٌُذكر أن الشاطبً هذا من علماء القرن الثامن الهجري ،وهو إلى جانب ما أورده (فً كتابه "الموافقات") جعل االستعانة
على فهم القرآن الكرٌم مقصورة على العرب خاصة ،ولٌس إلى ؼٌرهم .وكان مما قاله ،ونقله عنه أحمد العمري ( ( :)2إن هذه
الشرٌعة أمٌة ألمة أمٌة) .وٌعقب العمري على هذه المقولة بقوله :جعل الشاطبً هذا القول قاعدة ،دخل منها إلى أن الشرٌعة
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جارٌة على مذاهب العرب ،وبنى على ذلك أن كثٌرا من الناس قد تجاوزوا فً الدعوى على القرآن ،فؤضافوا إلٌه كل علم من
العلوم على النحو الذي ذكرناه فً نص قول الشاطبً فً الفقرات السابقة.
ثم إن صاحب كتاب "القرآن ٌتحدي" (ٌ )3ر ّد على الشاطبً مقولته "هذه الشرٌعة أمٌة ألمة أمٌة" من وجوه )ٔ( :إن إطبلق
"األمٌة" على الشرٌعة مجازفة ال تستند إلى أيّ دلٌل ،خاصة وأن الكبلم إنما ٌدور حول العلوم المندرجة فً القرآن الكرٌم ،ومن
البداهة أن علوم القرآن ال تدخل تحت حصر ،ألنه كبلم هللا تعالى ،والحصر من صفاتنا ال من صفات القرآن )ٕ( ...إن أحدا لم
ٌدّع استنباط جزبٌات العلوم الكونٌة من القرآن ،مثل الرٌاضٌات والفلك ،وإال لكان القرآن فً مادته ال ٌخرج عن مادة أيّ كتاب
من تؤلٌؾ البشر ،بل إن المناقشة تدور حول موضوع آخر ؼٌر هذا ،وهو أن التبحّر فً العلوم الكونٌة ٌكشؾ لنا عن وجوه
اإلعجاز ما لم نكن نعلمه فً عصرنا ) ٖ( ...إن كان بعض الذٌن طبقوا المنهج قد جانبهم الصواب ،فإن هذا ٌحدث لكل من ٌعالج
قضٌة من القضاٌا ،أو مسؤلة من المسابل العلمٌة التً تقبل النقاش ،فالعٌب لٌس فً المنهج ،وإنما العٌب فٌمن تصدوا لتطبٌقه ،وال
أهمٌة عندهم لذلك )ٗ( ...االعتراض على من قال :إنه ٌستنبط العلوم من القرآن الكرٌم لٌس بحُجة ،وال تحجٌر على فضل هللا
تعالى ،وال ٌوجد اثنان من العلماء ٌتساوٌان فً فهم كتاب هللا عز وجل...
ومن قبل هذا ،انبرى من المفسرٌن المحدثٌن محمد الطاهر بن عاشور (فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر")( )4إلى تفنٌد مقولة
ا لشاطبً بؤن "الشرٌعة أمٌة ألمة أمٌة" ،فقال :إن هذه المقولة واهٌة لوجوه )ٔ( :إن ما بناه علٌهٌ ،قتضً أن القرآن لم ٌقصد منه
ُك
ك ِمنْ أَن َباء ْال َؽ ٌْ ِ
ك َما ُكنتَ َتعْ لَ ُم َها أَنتَ َوالَ َق ْوم َ
ب ُنوحٌِ َها إِلَ ٌْ َ
انتقال العرب من حال إلى حال ،وهذا باطل .بقول هللا سبحانه :ت ِْل َ
ٌِن{[ }ٗ8سورة هود]  ،فهذا تصرٌح بؤن القرآن ٌحتوي كثٌرا من الحقابق التً ٌجهلها قومه،
مِن َقب ِْل َهـ َذا َفاصْ ِبرْ إِنَّ ْال َعا ِق َب َة ل ِْل ُم َّتق َ
والتً هى من قبٌل أنباء الؽٌب والمعجزات )ٕ( ...إن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة ،وهو معجزة باقٌة ،فبلبد أن ٌكون
فٌه ما ٌصلح ألن تتناوله أفهام من ٌؤتً من الناس فً عصور انتشار العلوم فً األمة )ٖ( ...إن السلؾ قالوا :إن القرآن ال تنقضً
عجاببهٌ ،عنون معانٌه ،ولو كان كما قال الشاطبً النقضت عجاببه ،بانحصار أنواع معانٌه )ٗ( ...إن من تمام إعجازه أن ٌتضمن
من المعانً  -مع إٌجاز لفظه  -ما لم تؾ به األسفار المتكاثرة )٘( ...إن مقدار أفهام المخاطبٌن به ابتدا ًء ال تقتضً إال أن ٌكون
المعنى األصلً مفهوما لدٌهم ،فؤما ما زاد على المعانً األساسٌة فقد ٌتهٌؤ لفهمه أقوام ،وتحجب عنه أقوام...
ونطالع اآلن رأٌا للشٌخ /محمد الؽزالً (ت ٔ88ٙمٔٗٔٙ/هـ) بخصوص مقولة اإلمام الشاطبً (إن هذه الشرٌعة أمٌة ألمة أمٌة)
(ٌ )5قول رحمه هللا :هناك قضٌة مهمة وردت فٌما سبق ،وهى :قضٌة أمٌة األمة ،وأمٌة الشرٌعة ،التً أتى الشاطبً على ذكرها..
وهى قضٌة خطٌرة ،إذا أخذناها على إطبلقها فإنها تإدي إلى محاصرة العقل ..فهل ٌُعقل أن تكون هذه "األمٌة" خالدة أم أنها
مرحلة مإقتة ،كان العرب علٌها ،ومن ثم انتهت وأصبحت األمة تكتب وتحسب؟ وأرى أن األمة ،فً مرحلة من حٌاتها ،قد تكون
أمٌة ال تقرأ وال تكتب وال تحسب ،ثم ٌتؽٌر حالها إلى مرحلة أخرى ،فتصبح أمة عالمة قاربة ..فهل ٌمكن أن تبقى األمة متوقفة
على الوسابل األمٌة فً النظر والحكم والعلم؟ األمة الٌوم أصبحت تقرأ وتكتب وتحسب ..فالتقرٌر على أن "األمٌة" صفة قسرٌة
أو مبلزمة لؤلمة ،وأن األحكام ٌجب أن تبقى مناسبة لمرحلة األمٌة ،أظن أنه أمر ٌتعارض مع طبٌعة الحٌاة ،وصٌرورتها ،كما
ٌتعارض مع خلود الرسالة وقدرتها على االستجابة لدواعً العصر ...وبواصل الشٌخ كبلمه ،فٌقول :وأمر اإلصرار من بعض
العلماء على "األمٌة" عجٌب! وهو ما أدى إلى التعسؾ والتوقؾ عند بعض المفهومات وعدم تجاوزها" ..إنا أمة أمٌة ال تكتب وال
تحسب" ( ! )6لكن هل هذا ٌعنً أ ن تبقى األمة أبدا ال تقرأ ،وال تكتب ،وال تحسب؟ وهل هذا ٌعنً أٌضا أن نبقى بعٌدا عن الكسب
العلمً؟ وكانت أول آٌة نزلت تفرض التعلم والتحول إلى القراءة والكتابة؟! والسإال ،أٌضا ،بعد نزول القرآن :هل تبقى األمة
أمٌة؟ لقد كانت أمة أمٌة ،ثم جاء هذا العلم المزدوج المضاعؾ الكثٌر فً كتاب هللا ،فكٌؾ تبقى أمٌة بعده؟ هذا مستحٌل...
والسإال هو :هل كلمة "أمٌة" التً وردت فً الحدٌث نسبة للجهل أو نسبة لؤلمة؟ فالٌهود ٌرون أن" النبً األمً" ٌعنً :النبً
المبعوث من ؼٌرهم ،أو من بقٌة العالم ..وٌُخٌل إلىّ أن المقصود بـ "النبً األمً" :النبً الذي خرج بعٌدا عن الدابرة التً كان
ٌإخذ منها األنبٌاء ،وهى إسرابٌل ،وإن كان هناك أنبٌاء عرب...ولبن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم (ٕٓ) [ سورة
(. )8
البقرة]...ولما سؤل الرسول  أبً بن كعب ( )7عن أفضل آٌة عنده ،قال :آٌة الكرسً .قال له" :لٌهنك العلم أبا المنذر"
ٌِن
ُول َوإِلَى أ ُ ْولًِ األَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذ َ
وٌقول هللا تعالىَ  :وإِ َذا َجاء ُه ْم أَ ْم ٌر م َِّن األَ ْم ِن أَ ِو ْال َخ ْوؾِ أَ َذاعُو ْا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ س ِ
ٌَسْ َت ِنب ُ
طو َن ُه ِم ْن ُه ْم (ٖ[  )5سورة النساء] ..فالعلم هو صفة القرآن ..وصفة المشتؽلٌن به ،فكٌؾ ٌقال" :إن األمة أمٌة" مع القرآن؟
هذا مستحٌل .والقرآن نفسه وجّه القتحام أسوار الحٌاة والتؽلؽل فً أسرارها ،ومجال العلم اإللهً فٌها والحكمة اإللهٌة فٌها .فكٌؾ
ٌقال :إن الرسالة أمٌة؟!  ...وتعقٌبا على ما ذهب إلٌه الشاطبً ،أقول :إن العرب إذا كانوا فً ذلك العصر أمة أمٌة ،فاألمٌة ال
ٌمكن استمرارها..هذا شا .والشا اآلخر :إن الخطاب لٌس للعرب ولكنه للناس جمٌعا  -المتعلم وؼٌره  -كما أنه لٌس الزمان
واحد فقط ...وكانت العرب أمة أمٌة ..وكانت الفرس والرومان هم المثقفون ....وعندما أنظر إلى الفرس والروم أجد أنه كانت
لدٌهم جهاالت ربما لم تكن موجودة عند العرب ...وربما أن العرب أحسن أخبلقا من الروم والفرس ،فً جاهلٌتهم تلكّ  :
هللاُ أَعْ لَ ُم
َحٌ ُ
ْث ٌَجْ َع ُل ِر َسالَ َت ُه (ٕٗٔ)[ سورة األنعام]..
وٌواصل المإلؾ كبلمه فٌقول :قول الرسول ( :إنا أمة أمٌة)  -أيْ تجهل الكتابة والحساب فً عصر معٌن  -ال ٌقتضً أن تبقً
أمٌة دابما ،والقرآن خطاب خالد مج ّرد من حدوث الزمان والمكان .وال أدري :ما مدى صحة حدٌث( :نحن أمة أمٌة ال نقرأ وال
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نحسب) ؟ .الحدٌث موجود فً كتب الحدٌث ،لكننً لست خبٌرا بالرجال ،والبد من التحقٌق فً الموضوع ،والجمع بٌن
اآلثار...لكن هناك رأي البد أن أذكره من باب األمانة ،وهو أن محمد أحمد عثمان (ربٌس جمعٌة مكارم األخبلق ،ووكٌل الجمعٌة
الشرعٌة فً مصر) ،ذكر حدٌث السحر ،وقال :الحدٌث سنده فٌه كبلم ..ووضح أن فبلنا عن أبٌه ضعٌؾ..أيْ أنه ضعؾ السند
الذي روى به البخاري حدٌث السحر ..فارتبت فٌما ٌقوله الرجل من ناحٌة اإلسناد ،حتى وقع هذه السنة كتاب فً ٌدي لجماعة من
المؽاربة ٌكتبون فً السُنة (وهم متخصصون فً الكتاب والسُنة) ،وهم جماعة الؽماري (أحمد وصدٌق الؽماري )..فوجدت بحثا
فً األسانٌد استوقفنً :الحارث األعور متهم عندنا بالتشٌع ،ونعتبره ضعٌفا ،ال نقبل حدٌثه...وكان من بعض من طعن فٌهم
األعمش (...)9
وٌواصل المإلؾ كبلمه فٌقول :واستبقٌت األمر فً نفسً إلى أن قابلت الشٌخ /عبدالفتاح أبو ؼدة (وهو من علماء الحدٌث) ،قلت
له :أرٌد أن أعرؾ منك حكاٌة قرأتها ،وأنا بحاجة ألن أعرفها ..الذهبً ( . )11عندما م ّر بحدٌث( :من عادي لً ولٌا فقد آذنته
بالحرب) ( . )11قال :لوال جبللة الملك الحافظ أبً عبد هللا البخاري ( ، )12النفس فٌها شا من هذا الحدٌث ،لكنً ال أكذبه ..فالذهبً
ال ٌرٌد أن ٌقول إن فً الحدٌث كبلما ،ولكن هناك من قال :إن فً رواة البخاري كبلما ..ذكرت له فبلنا وفبلنا ..ونفس األسماء
التً وردت فً كتابة المؽاربة ..فسكت الشٌخ /عبدالفتاح أبو ؼدة قلٌبل ثم قال :هذه األسماء أثٌرت حولها شكوك لكن تجاوزوها
ولٌس لها قٌمة ..قلت له :لماذا؟ إذن ،كان هناك شخص متهم بالوضع؟! ...وفً رأًٌ أن الكبلم فً بعض رجال الصحٌحٌن له
أصل ،والذٌن رفضوا بعض أحادٌث فً البخاري أو مسلم ( . )13لهم عذرهم ...ففكرة أمٌة األمة ،وأمٌة الشرٌعة ،واإلصرار على
بقاء المرحلة البدوٌة واستمرارها مرفوض ..فؤمة تستقبل القرآن البد أن تكون أمٌتها قد زالت بهذا القرآن نفسه ..القرآن لم ٌنزل
على ال عرب وحدهم ،ولم ٌنزل لفترة معٌنة ،وإنما هو خالد عبر الزمن ..فكٌؾ ٌمكن أن ٌنتفع أصحب الكسب العلمً والمعارؾ
العلمٌة فً المستقبل إذا اعتبر القرآن خطابا أمٌا لؤلمٌٌن؟ واألمر العجٌب أن الشاطبً ،على الرؼم من قدراته العقلٌة فً تحدٌد
مقاصد الشرٌعة ،قال بهذا !!

 .2.2محمد الذهبي
(***)

هو اآلخر من رواد التٌار المناوئ لنزعة ما ٌسمً "التفسٌر العلمً" لآلٌات الكونٌة الواردة
الدكتور /محمد حسٌن الذهبً
ّ
بالقرآن الكرٌم .ولكنه ٌع ّرؾ هذا التفسٌر بؤنه العمل الذي ٌحكم االصطبلحات العلمٌة فً عبارات القرآن ،وٌجتهد فً استخراج
مختلؾ العلوم واآلراء الفلسفٌة منها ..وهناك عدد من الجوانب التً ر ّد بها الذهبً دعوة القابلٌن بالتفسٌر العلمً ،ساقها الدكتور/
سعاد ٌلدرم ( .)14فً بحث له ،وهى آراء بثها الذهبً فً كتابه "التفسٌر والمفسرون" ،ونوجزها فٌما ٌلً )ٔ( :الناحٌة اللؽوٌة:
تؽٌرت ألفاظ قرآنٌة وتوسّعت دالالتها على م ّر الزمان ،وتعددت معانً اللفظ الواحد ،فبعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن،
وبعضها ال علم للعرب به وقت نزول القرآن  ...فهل ٌعقل أن نتوسع فً فهم ألفاظ القرآن توسعا ٌجعلها تدل على معان جدت
باصطبلح حادث؟ )ٕ( ...الناحٌة الببلؼٌة :موجز القول فٌها أن الذهبً توصّل إلى ضرر الببلؼة القرآنٌة من جهة التؽٌر العلمً
للقرآن .وحُجته هى أن الذٌن خاطبهم هللا بهذا القرآن وقت نزوله إذا كانوا ٌجهلون هذه المعانً ،رؼم أن هللا ٌرٌدها من خطابه
إٌاهم ،لزم أن ٌكون القرآن ؼٌر بلٌػ ،ألنه لم ٌراع حال المخاطب؟ وإن كانت العرب تعرؾ هذه المعانً وقت نزول القرآن بٌن
ظهرانٌهم ،فلم لم تظهر نهضة العرب العلمٌة منذ نزل القرآن؟ )ٖ(...الناحٌة االعتقادٌة :وتتلخص فً أن قواعد العلم ونظرٌاته ال
قرار لها وال بقاء ،فإذا ذهبنا إلى تقصٌد القرآن ما لم ٌقصد إلٌه من نظرٌات ثم ظهر بطبلنها ،فلسوؾ ٌتزعزع اعتقاد المسلمٌن
فً القرآن..
هذا ،وإن كان الدكتور /الذهبً قد شدد على المسرفٌن فً التفسٌر العلمً للقرآن ،إال أنه بدا ؼٌر معترض على الفكرة فً ح ّد
ذاتها ،ألنه قال فً أواخر ما كتب :وحسبهم أن ال ٌكون فً القرآن نص صرٌحٌ ،صادم حقٌقة علمٌة ثابتة .وحسب القرآن أنه
ٌمكن التوفٌق بٌنه وبٌن ما ج ّد وٌج ّد من نظرٌات وقوانٌن علمٌة ،تقوم على أساس من الحق وتستند إلى أصل من الصحة.

 .2.3محمد رشيد رضا
(****)

(.)15

إال أننا
ممن أجازوا لؽة "التفسٌر العلمً للقرآن"
علً الرؼم من أن بعض الباحثٌن اعتبر الشٌخ /محمد رشٌد رضا
طالعنا ما أوضح لنا أنه من المانعٌن لهذا االتجاه .،باعتباره صارفا عن القرآن وهدٌه وتشرٌعه ،وٌنبؽً على الذٌن سلكوا هذا
المسلك الذي ٌخرج بالتفسٌر عن وظٌفته ،وٌعمد إلى تؤوٌل القرآن على ؼٌر تؤوٌله ،كالرازي فً تفسٌره ،ومن تؤثر بخطاه ،أن
ٌعٌدوا النظر فً ذلك .وقد عرض محمد رشٌد رضا آراءه هذه فً مقدمة "تفسٌر المنار".

 .2.4محمد المراغي
(*****)

ٌقولٌ :جب أال نج ّر اآلٌة إلى العلوم كً نفسرها ،وال العلوم إلى اآلٌة ،ولكن إن اتفق
الشٌخ /محمد مصطفً المراؼً
ظاهر اآلٌة مع حقٌقة علمٌة ثابتة فسرناها بها .وحٌنما ألؾ الدكتور عبد العزٌز إسماعٌل كتاب "اإلسبلم والطب الحدٌث" ،عرضه
على الشٌخ /المراؼً ،فؤثنى الشٌخ فً مقدمته على المإلؾ وحمد له جهوده ،ولكنه لم ٌوافقه على مسلكه فً تحمٌل اآلٌات
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القرآنٌة ما ال تتحمله ،فقال :لست أرٌد من هذا – ٌعنً ثناءه على الكتاب ومإلفه  -أن أقول إن الكتاب الكرٌم (أي :القرآن) اشتمل
جمٌع العلوم جملة وتفصٌبل باألسلوب التعلٌمً المعروؾ ،وإنما أرٌد أن أقول إنه أتى بؤصول عامة لكل ما ٌهم اإلنسان معرفته
به ،لٌبلػ درجة الكمال جسدا وروحا ،وترك الباب مفتوحا ألهل الذكر من المشتؽلٌن بالعلوم المختلفة لٌبٌنوا للناس جزبٌاتها ،بقدر
ما أوتوا منها فً الزمان الذي هم عابشون فٌه .هذا ،وكان الشٌخ محمود شلتوت (شٌخ األزهر األسبق) والشٌخ محمد المدنً،
والدكتور /محمد عبد هللا دراز من علماء هذا التٌار ،أٌضا.

 .2.5عبد الكريم الخطيب
(:.)16

(******)

إنه نوع
ٌهزأ بنزعة "التفسٌر العلمً" للقرآن الكرٌم ،فقد قال فً تحقٌق صحافً
كان الدكتور/عبد الكرٌم الخطٌب
من التهرٌج واالدعاء (!!) ٌقوم به أصحابه فٌلصقون بالقرآن أشٌاء أش ّد ما تكون بُعدا عنه .وٌضرب مثاال باآلٌة القرآنٌة:
ُون{[ }ٗ1سورة الذارٌات] ،فٌقول :إن أصحاب هذا التفسٌر ٌتحدثون عن التمدد والتزاٌد فً
َ وال َّس َماء َب َن ٌْ َنا َها ِبؤ َ ٌْ ٍد َوإِ َّنا لَمُوسِ ع َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
ض َننق ُ
ص َها ِمنْ أط َرا ِف َها[ }ٗٔ{ ...سورة
األكوان ،فمن أٌن جاءوا بهذا؟ وٌؤتً بمثال آخر هو اآلٌة :أ َول ْم ٌَ َر ْوا أنا َنؤتًِ األرْ َ
الرعد] .وقد قال هإالء عن ذلك بتآكل الشواطا البحرٌة ...وٌإكد الخطٌب أن العلم متؽٌر ال ٌثبت على حال ،حٌث تنقض
النظرٌات القابمة بنظرٌات حدٌثه..

 .2.6منكرون آخرون
ال ٌفوتنا فً هذا المقان أن نذكر رابدٌن من رواد المنكرٌن ،هما الشٌخ /أمٌن الخولً (ت  ٖٔ5ٙهـ) ،وبنت الشاطا (الدكتورة
/عابشة عبد الرحمن)(ت  ٔٗٔ8هـ) ،وكتبهما زاخرة بذلك...
وخبلصة حُجج المعارضٌن التجاه "التفسٌر العلمً" أو بحث اإلشارات العلمٌة للقرآن الكرٌم:
(ٔ) إن القرآن نزل لفهمه العرب فً الصدر األول من اإلسبلم ،وإن علٌنا  -معاشر المسلمٌن  -أن نحذو حذوهم فٌما فهموه من
آٌاته البٌنات بحسب مدلوالت ألفاظه المفهومة ،ألنهم عرب أدرى بلؽتهم ،وأقدر على فهم معانً كلماتها منا ...ولما كانت الببلؼة
هى المطابقة لمقتضى الحال ،فإن التفسٌر العلمً للقرآنٌ ،ض ّر بببلؼة القرآن ،ألن من خوطبوا بالقرآن فً وقت نزوله ،إن كانوا
ٌجهلون هذه المعانً ،وكان هللا ٌرٌدها من خطابه إٌاهم ،لزم على ذلك أن ٌكون القرآن ؼٌر بلٌػ ،ألنه لم ٌراع حال المخاطب !!
وإن كانوا ٌعرفون هذه المعانً فلم لم تظهر نهضة العرب العلمٌة من لٌلة نزول القرآن الذي حوي علوم األولٌن واآلخرٌن؟ (.)17
(ٕ ) إن القرآن الكرٌم ال شؤن له بالعلوم الطبٌعٌة ،فهو لم ٌنزل لٌحدث الناس عن نظرٌات العلوم ،ودقابق الفنون ،وأنواع
المعارؾ ،وإنما هو كتاب أنزل للناس لئلرشاد والهداٌة وبٌان التكالٌؾ وأحكام اآلخرة ...إن هناك دلٌبل واضحا من القرآن على
أن القرآن لٌس كتابا ٌرٌد هللا به شرح حقابق الكون ،وهذا الدلٌل هو ما روى عن معاذ  أنه قالٌ :ا رسول هللا  :إن الٌهود
تسؤلنا وٌكثرون مسؤلتنا عن األهلة ،فما بال الهبلل ٌبدو دقٌقا ثم ٌزٌد حتى ٌستوي وٌستدٌر ثم ٌنقص حتى ٌعود كما كان؟ .فؤنزل
()18
هللا هذه اآلٌةٌ :سؤلونك عن األهلة قل هى مواقٌت للناس والحج ([  )ٔ58سورة البقرة].
(ٖ) إن "التفسٌر العلمً" للقرآن ٌع ّرض القرآن للدوران مع وسابل العلوم فً كل زمان ومكان .والكشوؾ العلمٌة والبحوث
الكونٌة ما هى إال فروض ونظرٌاتٌ ،عتقد رجال العلوم فترة من الزمان فً صحتها ثم ال ٌلبثون بؤنفسم أن ٌبطلوها .ومن ثم فبل
ٌجوز للمسلم الؽٌور على قدسٌة القرآن أن ٌقحم آٌاته فً أشٌاء ومعارؾ تتؽٌر وتتبدل ،حتى إننا نرى ما كان حقٌقٌا باألمس
ٌصبح خطؤ الٌوم ،وما هو حقٌقً الٌوم قد ٌصبح خطؤ ؼدا..فكٌؾ نستخدم علوما هذا شؤنها فً تفسٌر آٌات خالدة باقٌة ال ٌتطرق
إلٌها أدنى أو تبدٌل؟! ..إننا إذا ذهبنا إلى تقصٌد القرآن ما لم ٌقصد من نظرٌات ،ثم ظهر بطبلن هذه النظرٌات ،فسوؾ ٌتزلزل
اعتقاد المسلمٌن فً القرآن الكرٌم ،ألنه ال ٌجوز للقرآن أن ٌكذب الٌوم ما صححه باألمس (. )19
هكذا ٌتضح لنا أن المانعٌن أو المنكرٌن لدراسة "التفسٌر العلمً" آلٌات القرآن ذات اإلشارة الكونٌةٌ ،كتفون بالوقوؾ عند
المعانً الظاهرٌة فقط لهذه اإلشارات دون الدخول فٌما تتضمنه هذه اإلشارات أو تدل علٌه من سبق علمً أو بٌان لحقٌقة علمٌة
لم ٌتوصل العلم إلٌها إال حدٌثا ،بل ٌرون هذا العمل صارفا عن الؽاٌة الربٌسة للقرآن ،وهى :هداٌة اإلنسان وإصبلح حاله!..

الحجج ودحضها:
 .3مناقشة ُ
نتفرغ اآلن لدحض حُجج المانعٌن للتفسٌر العلمً فً القرآن ،والمعارضٌن لبحث أوجه اإلعجاز العلمً فٌه ،التً ذكرناها ،كما
ٌلً:

 .3.1دحض ال ُحجة األولي
فً دحض هذه الحُجة ٌجب أوال أن نوضح ثبلث مسابل:
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المسألة األولى
.3.1.1
إن القرآن الكرٌم نزل للبشرٌة حتى ٌوم القٌامة على اختبلؾ ثقافات عصورها وتنوع علوم أهلها ،وهو إذ ٌخاطب العقول على
اختبلؾ المواهب والثقافة والتدبر ،فإن كل عقل ٌؤخذ منه ما ٌطٌقه وما ٌنتفع به ،فإذا عجزت بعض العقول عن إدراك بعض
المعانً آلٌات القرآن وجب علٌنا أن نستعٌن بكبار العلماء والباحثٌن المتخصصٌن ،فإن هللا تعالى ٌقولَ  :فاسْ ؤَلُواْ أَهْ َل ِّ
الذ ْك ِر إِن
ُون{ٖٗ}[ سورة النحل] ،وكم استنبط العلماء والفقهاء والباحثون من آٌات القرآن الكرٌم معانً وأحكاما لم ٌعرفها
ُكن ُت ْم الَ َتعْ لَم َ
السابقون ،ذلك أن القرآن كما عبّر عنه رسول هللا  ...( :حبل هللا المتٌن ،وهو الذكر الحكٌم ،وهو الصراط المستقٌم ،وهو الذي
ال تزٌػ به األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال ٌشبع منه العلماء ،وال ٌخلق على كثرة الر ّد -أيْ التبلوة – وال تنقضً عجاببه)...
رواه الترمذي فً سننه .فالدارس للقرآن الكرٌم ٌؤخذ منه بمقدار موهبته الفكرٌة وإٌمانه القوي ،وثقافته العلمٌة ،وتفكٌره العمٌق،
وكلما نما العقل البشري ،و اتسعت مداركه ،وتنوعت ثقافته ،وتعددت تجاربه ،وؼزرت معارفه ،أدرك من القرآن ما لم ٌدركه
سواه!! ...
المسألة الثانية
.3.1.2
إن من أوجه إعجاز القرآن الكرٌم إعطاإه معانى متعددة للعبارة الواحدة الواردة فٌه :وأكثر من هذا ،فإننا نجد أحٌانا عبارة واحدة
تعطٌنا معنى خاصا ،وفً الوقت نفسه تعطٌنا ما ٌبدو مضادا لهذا المعنً .مثال ذلك قول هللا تعالىَ  :وآ ٌَ ٌة لَّ ُه ُم ْاألَرْ ضُ ْال َم ٌْ َت ُة
ُون{ٖٗ} لِ ٌَؤْ ُكلُوا مِن َث َم ِر ِه
ٌِل َوأَعْ َنا ٍ
ون{ٖٖ} َو َج َع ْل َنا فٌِ َها َج َّنا ٍ
أَحْ ٌَ ٌْ َنا َها َوأَ ْخ َرجْ َنا ِم ْن َها َح ّبا ً َف ِم ْن ُه ٌَؤْ ُكل ُ َ
ت مِن َّنخ ٍ
ب َو َفجَّ رْ َنا فٌِ َها مِ نْ ْال ُعٌ ِ
ُون{ٖ٘} [ سورة ٌس] .فالمعنً األول المفهوم من النص أن هللا خلق لنا الثمر لنؤكل منه وهو الذي
ٌِه ْم أَ َف َبل ٌَ ْش ُكر َ
َو َما َع ِملَ ْت ُه أَ ٌْد ِ
صنعه ولم ٌصنعه بشر ،أيْ إن "ما" فً وما عملته أٌدٌهم نافٌة لفعل البشر فً الصنع والخلق لنؤكل منها طازجة ،ولنؤكل مما
صنعت أٌدٌنا من هذه الثمرات ،بالطهً أو العصٌر أو التلمٌح أو التجفٌؾ أو التقدٌد ،أيْ إن "ما"  -التً أشرنا إلٌها سابقا  -هنا
موصولة ولٌست للنفً .وأصبح لآلٌة معنٌان ،وربما لها أكثر ،وكل منهما صحٌح ،وعطاء هللا ال ٌنفد ...وهناك آٌات عدٌدة تعطٌنا
معانً عدٌدةٌ ،ظهر بعضها فً زمن ،وٌظهر بعض ما فٌها فً أزمان متوالٌة ،تبعا الزدٌاد فنون الثقافة والكشوؾ العلمٌة
المتوالٌة ،وٌجب على العلماء المسلمٌن المعاصرٌن إٌضاح هذه المعانً بحسب ما لدٌهم من علوم ومعارؾ حدٌثة تخدم مفاهٌم
هذه اآلٌات.
المسألة الثالثة
.3.1.3
حٌنما نستخدم العلوم الكونٌة والمعارؾ الطبٌعٌة فً تجلٌة آٌات قرآنٌة وبٌان أوجه العظمة ونقاط اإلعجاز فٌها ،إنما نفعل كما
ٌفعل اللؽوٌون وأصحاب البٌان ،فاستخدام علوم اللؽة العربٌة لبٌان أوجه اإلعجاز االؽوي القرآنً لم ٌكن موجودا فً عصر
النبوة  ،بل ظهر فً عصور متؤخرة ...والعلماء قاطبة ٌجمعون على استخدامها فً بٌان أوجه اإلعجاز فً القرآن ،فلماذا نجٌز
لهإالء استخدام علومهم ،ونح ّرم على علماء الكونٌات والطبٌعٌات أن ٌسخروا علومهم فً تجلٌة جوانب اإلعجاز العلمً لآلٌات
الكونٌة فً القرآن؟!!! ...وفٌما ٌلً أمثلة نوضح بها أن العلوم الكونٌة والمعارؾ الطبٌعٌة ال تقل أهمٌة عن علوم اللؽة العربٌة
(التً لم ٌعترض أحد على استخدامها لبٌان أوجه اإلعجاز القرآنً) فً بٌان وتجلٌة جوانب من إعجاز اآلٌات الكونٌة:
المثال األول :حٌن ٌقول هللا تعالى :أَ َف َبل ٌَ ُ
ْؾ ُخلِ َق ْ
ت{[ }ٔ1سورة الؽاشٌة] ،فهل األمر اإللهً بالنظر إلى
اإل ِب ِل َكٌ َ
نظر َ
ُون إِلَى ْ ِ
اإلبل هو لمجرد مناسبتها لخطاب البدو واألعراب؟ فإذا كان هذا صحٌحا فإن الدراسات الحدٌثة ال تزال تكشؾ عن معجزات
أحٌابٌة رابعة فً ذلك المخلوق الرابع ،وبالتالً نستطٌع أن نثبت أنه قد ُخص بالذكر من بٌن ما ال ٌُحصى من مخلوقات هللا،
كنموذج متمٌز لٌتدبر فً دراسته المتدبرون ...هذا إضافة إلى أن النظر هنا لٌس معناه نظر حدقة العٌن ،وإنما النظر بمعنى التدبر
والتبصر والدراسة والبحث...
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
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ْ
ْ
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ٌر{ٖ}[ سورة المابدة] ،.فلٌس من الصحٌح المقنع أن علة
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تعالى:
المثال الثانيٌ :قول هللا
ِ
َ
َ ُ َ َ ُ َ ُ
ِ ِ
التحرٌم فً لحم الخنزٌر هى ما تناقلته بعض التفاسٌر من أشٌاء ٌسهل الر ّد علٌها ودحضها ،ومنها الرابحة الكرٌهة ،أو أن
الخنزٌر ٌتؽذى باألقذار ،أو ما شابه هذه األقوال ،ولكن علٌنا  -بعد إٌماننا بتحرٌمه واالمتثال لؤلمر اإللهً بالطاعة  -أن نفهم ما
أثبته العلماء المعاصرون من حقابق تقرر أن تحرٌمه لعلة مستقرة فٌه ،ولٌس لعلة عارضة علٌه ٌحل لحمه بزوالها (.)21
المثال الثالثٌ :قول هللا تعالىَ  :ف َبل أ ُ ْقسِ ُم ِبال َّش َف ِق{َ }ٔٙواللٌَّ ِْل َو َما َو َسقَ {َ }ٔ1و ْال َق َم ِر إِ َذا ا َّت َسقَ { }ٔ5لَ َترْ َكبُنَّ َط َبقا ً َعن َط َب ٍق{}ٔ8
ُون{ٕٕ}[ سورة االنشقاق] ..فسّر بعض
ٌِن َك َفرُو ْا ٌُ َك ِّذب َ
ون{ٕٔ} َب ِل الَّذ َ
ئ َعلٌَ ِْه ُم ْالقُرْ آنُ َال ٌَسْ ُج ُد َ
ون{ٕٓ} َوإِ َذا قُ ِر َ
َف َما لَ ُه ْم َال ٌ ُْإ ِم ُن َ
المفسرٌن قوله تعالى :لتركبن طبقا عن طبق بالصعود الروحً من سماء إلى سماء ،وفسرها آخرون بصعود رسول هللا  إلى
السموات ،سماء تلو سماء ،فً رحلة المعراج العظٌمة التً طوى فٌها ،هى ورحلة اإلسراء ،الزمان والمكان .هذا ،وإن كان
المسلمون قد اكتفوا ببعض التفاسٌر فً عصورهم السابقة ،فإن بعض التفاسٌر ٌشوبها الؽموض فٌما عرضته من شرح لهذه اآلٌة،
لذلك جاء نفر من العاملٌن فً مجال بحوث اإلعجاز العلمً للقرآن لٌزٌل هذا الؽموض فً الفهم ،فاهلل ٌُقسم ببعض ظواهر الكون
الطبٌعٌة التً خلقها بقدرته وأحكم فٌها صنعته ،الشفق :الوهج األحمر الذي ٌتشتت من ضوء الشمس عقب ؼروبها أو قبل
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شروقها ،اللٌل :ظبلم الفضاء الكونً وما ٌحتوٌه من أسرار ،القمر إذا اتسق :اكتمل وأصبح بدرا ..جواب القسم هو "لتركبن طبقا
عن طبق" ،أيْ لتسافرنّ من مرحلة إلى مرحلة فً عصر قادم ،ولتصعدنّ من طبقة إلى طبقة فً الجو (تروبوسفٌر -أٌونوسفٌر-
إكسوسفٌر) إلى ؼٌر هذا فً رحلة اختراق طبقات الجو إلى األجرام السماوٌة المجاورة ،فكان رابد الفضاء ٌخترق طبقة تلو
األخرى ،وهو إخبار بمستقبل سٌحدث فً حٌاة الناس ،وهو السفر عبر الفضاء واجتٌاز األجواء (...)21
المثال الرابعٌ :قول هللا تعالىَ  :وأَرْ َس ْل َنا الرِّ ٌَا َح لَ َواقِ َح[ }ٕٕ{...سورة الحجر]ٌ ..مكن فهم هذه اآلٌة بعدة مفاهٌم ،منها )ٔ( :أن
هللا ٌرسل الرٌاح حاملة المطر الذي ٌنزل فً األرض فٌحً مواتها ،فٌنبت النبات والثمرات ،فً حٌن ٌشرح الكثٌر من المفسرٌن
معنى الرٌح البلقح بؤنها كل رٌح تؤتً بخٌر ،وعكسها الرٌح العقٌم )ٕ( ...ومن مفاهٌم هذا اآلٌة ،أٌضا ،أن الرٌاح تحمل حبوب
اللقاح (ؼبار الطلع) ( )Pollen grainsمن أعضاء الذكورة فً النباتات إلى أعضاء األنوثة فً أفراد أخري من هذه النباتات،
فٌتم اإلخصاب ،فتثمر النباتات الثمار التً نؤكلها ونحٌا بها )ٖ( ...ومن مفاهٌم اآلٌة ،أٌضا ،أن الرٌاح تحمل الحشرات تلك التً
تحمل حبوب اللقاح لتقوم بنفس العملٌة التً ذكرناها لنفس الؽرض المذكور )ٗ( ...ومن مفاهٌم اآلٌة ،أٌضا ،أن الرٌاح تلقح
التربة ،أيْ تمدها بالعناصر البلزمة لخصوبتها ،ومنها األزوت الذي ٌوجد طبٌعٌا فً الهواء )٘( ...ومن المفاهٌم الجدٌدة لهذه
َ
َ
اآلٌةَ  :وأَرْ َس ْل َنا الرِّ ٌَا َح لَ َوا ِق َح َفؤ َ َ
ٌِن{ٕٕ}[ سورة الحجر] ما أفاء هللا به على
ازن َ
نز ْل َ(نا)22م َِن ال َّس َما ِء َما ًء َفؤسْ َق ٌْ َنا ُكمُو ُه َو َما أن ُت ْم لَ ُه ِب َخ ِ
 رحمه هللا  -حٌث ٌقول :تثٌر الرٌاح السحاب ،أيْ تكونه وتدفعه حٌث تدأب على إمدادهالدكتور /محمد جمال الدٌن الفندي
وتؽذٌته ببخار الماء الذي تحمله وتجلبه معها من البحار والمحٌطات .وكذلك تؽذٌه بجسٌمات صؽٌرة تسمى "نوى التكاثؾ"،
ووظٌفة هذا النوى هى تجمٌع جزٌبات بخار الماء فً مناطق إثارة السحب لتكوّ ن قطرات صؽٌرة من الماء ،أو من بللورات
الثلج .والفرق بٌن السحابة التً تمطر والسحابة التً ال تمطر هو أن األولى لها مدد مستمر من بخار الماء ،ونوى التكاثؾ
بواسطة الرٌاح أو الهواء الصاعد .أما الثانٌة فلٌس لها أيّ مدد .وٌنجم عن استمرار الرٌاح فً (تلقٌح) السحاب الذي تثٌره ببخار
الماء ونوى التكاثؾ نزول المطر .ومن هنا تكون "الفاء" فً قوله تعالً :فؤنزلنا هى فاء السببٌة ،أيْ نجم عن هذا التلقٌح نزول
المطر .أما قوله سبحانه :وما أنتم بخازنٌن ففٌه إشارة إلى معجزة أخرى هى الدورة المابٌة بٌن السماء واألرض ،حٌث إن ماء
المطر ٌعود مرة أخرى إلى المحٌطات والبحار عن طرٌق األنهار أو المٌاه الجوفٌة ،وتعود الشمس فتبخر بعض ماء المحٌط
والبحر لتعود الدورة من جدٌد ،وهلم جرا...
س لَّمَّا َعلَ ٌْ َها َحاف ٌ
ْ
ِظ{ٗ}[ سورة الطارق] ،فما هى مفاهٌم الحفظ الذي ٌقٌمه هللا على
ف
ن
المثال الخامسٌ :قول هللا تعالى :إِن ُك ُّل َ ٍ
كل نفس حماٌة لها؟ (ٔ) إن من مفاهٌمه أن هللا ٌحفظنا من األخطار المحدقة بنا ألنه سبحانه َ خ ٌْ ٌر َحافِظا ً َوه َُو أَرْ َح ُم
ٌِن{ٗ[ }ٙسورة ٌوسؾ] ،فهو ٌحفظنا دون أن ندري من أخطار ال ندركها )ٕ( ...ومن معانً هذا الحفظ أن هللا سخر
الرَّ ا ِحم َ
ٌن{ٓٔ} ك َِراما ً
بعض مبلبكته لتسجل علٌنا أقوالنا وأفعالنا ،لٌجازٌنا عنها بما نستحقه من جزاء كما قال سبحانهَ  :وإِنَّ َعلَ ٌْ ُك ْم لَ َحافِظِ َ
ون{ٕٔ}[ سورة االنفطار] )ٖ( ...ومن معانً هذا الحفظ أنه على ك ّل منا رقٌب ٌحفظه من أن ٌدمر
ُون َما َت ْف َعل ُ َ
ٌن{ٔٔ} ٌَعْ لَم َ
َكات ِِب َ
اآلخرٌن ،أو ٌع ٌث فً األرض فسادا إال حٌن ٌشاء هللا أن ٌجعل بعض الناس فتنة للبعض اآلخر )ٗ( ...ومن المعانً الحدٌثة لهذه
اآلٌة وهذا الحفظ ،أن ٌقرر العلماء حقٌقة وجود كرات الدم البٌض ) (White blood corpusclesبداخل جسم اإلنسان ،والتً
مهمتها الدفاع عن الجسم إذا تسللت إلٌه الجراثٌم الممرضة ( .)Pathogensوقد اتسعت البحوث على هذه الكرات وعلى
وظابفها ودورها فً هذا الحفظ  ،فٌمكن الرجوع إلى مثل هذه البحوث لمن أراد التفصٌل العلمً )٘( ...ومن المعانً الحدٌثة
لهذه اآلٌة وهذا الحفظ  ،ما كشفه األطباء من وجود خطوط دفاعٌة داخل الجسم تكافح الجراثٌم الؽازٌة له ،منها على سبٌل المثال:
الشعٌرات والمخاط فً األنؾ  -إذا تسللت الجراثٌم عن طرٌق األنؾ  -ودمع العٌن  -إذا تسللت الجراثٌم عن طرٌق العٌن  -ودفاع
اللوزتٌن  -إذا تسللت عن طرٌق الفم  -وؼٌر ذلك كثٌر مفصل فً كتب الطب الحدٌث ( )ٙ( .. .)23ومن المعانً الحدٌثة أٌضا،
لهذه اآلٌة وهذا الحفظ ما توصل إلٌه علماء األحٌاء ،وهو :أن هللا سبحانه زود كل كابن حً بما ٌحفظه وٌحمٌه فً مٌادٌن
الصراع القابمة بٌن األحٌاء ،فزود اإلنسان بعقل ٌحمٌه من عوامل الفتك واالفتراس ،وبه ٌستطٌع تسخٌر كل ما هو كابن فً
الكون ،كما أنه سبحانه زوّ د السبلحؾ بالدروع ،وزوّ د الثعابٌن بالسُم ،والؽزالن بالخفة والسرعة ،والنباتات الضعٌفة باألشواك...
وهكذا كل كابن خلقه هللا سبحانه زوّ ده بما ٌحمٌه.
اء ِر ْزقا ً َو َما ٌَ َت َذ َّك ُر إِ َّال َمن ٌُنٌِبُ {ٖٔ}[ سورة ؼافر]،
المثال السادسٌ :قول هللا تعالى :ه َُو الَّذِي ٌ ُِرٌ ُك ْم آ ٌَا ِت ِه َو ٌُ َن ِّز ُل لَ ُكم م َِّن ال َّس َم ِ
فالمعنى العام لآلٌة هو أن هللا سبحانه ٌرٌنا آٌاته حٌنا بعد حٌن وجٌبل بعد جٌل ،وٌنزل لنا من السماء رزقا ،وال ٌعرؾ آٌات هللا
العدٌدة ونعمه الجزٌلة ،وال ٌتذكرها ،إال من آمن باهلل ورجع إلٌه باإلنابة والمتاب .ولكن ،ما المقصود بالرزق المنزل من السماء؟؟
(ٔ ) ٌقول المفسرون القدامى :إن الرزق المنزل من السماء هو ماء المطر ،وهذا فعبل زرق عظٌم ٌحفظ علٌنا حٌاتنا ،من نبات
وحٌوان وإنسان ،ولكن ٌمكن إضافة معان حدٌثة إلى مفهوم الرزق هذا )ٕ( ...ومن المعانً الحدٌثة لهذا الرزق تلك األشعة
الحرارٌة التً تصلنا باعتدال من الشمس ،فلو انقطعت عنا لماتت جمٌع األحٌاء من شدة البرودة ،ولتجمدت مٌاه المحٌطات
والبحار واألنهار ،ومن ناحٌة أخرى ،فإنه لو زاد مقدارها عن الذي تنزل به لتبخرت مٌاه جمٌع البحار والمحٌطات ،وبالتالً
ماتت األحٌاء من ذلك ومن شدة الحرارة ) ٖ( ...ومن هذه المعانً الحدٌثة تلك األشعة الضوبٌة التً ٌعتمد علٌها النبات فً إنجاز
عملٌة بنابه الضوبً ( )Photosynthesisلؽذابه الداخلً ،وعلى النبات ٌحٌا اإلنسان والحٌوان ،وعلى الحٌوان أٌضا ٌحٌا
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اإلنسان )ٗ( ...ومن هذه المعانً الحدٌثة :رماد الشهب الذي ٌتساقط على األرض ،وتبلػ أعداد هذه الشهب عشرات المبلٌٌن فً
كل ٌوم ،فتحترق حٌن مبلمستها للؽبلؾ الجوي ،وٌسقط رمادها على األرض ،فتزداد التربة خصبا وصبلحٌة لئلنتاج واإلثمار...
(٘) ومن المعانً التً اهتدى إلٌها العلم الحدٌث لذلك الرزق :وجود ؼازات مثل ثانً أكسٌد الكربون )(Carbon dioxide
واألكسجٌن ( )Oxygenواألزوت ( ،)Nitrogenوكلها ضروري وحتمً لحٌاة الكابنات الحٌة ،نباتٌة كانت أم حٌوانٌة)ٙ( ...
ثم إن من المعانً المقصودة للرزق هو ذلك الرزق الروحً المعنوي ،وٌتمثل فً الكتب والرساالت السماوٌة التً نزلت على
الرسل الكرام لهداٌة الناس وانتشالهم من جهاالت وظلمات وضبلالت الدنٌا ،فؤحٌت قلوبهم ونفوسهم...
ُون{[  }ٗ1سورة الذارٌات] ،هذه اآلٌة الكرٌمة فسرها األقدمون
المثال السابعٌ :قول هللا تعالى :وال َّس َماء َب َن ٌْ َنا َها ِبؤ َ ٌْ ٍد َوإِ َّنا لَمُوسِ ع َ
تفسٌرا صحٌحا سلٌما منطقٌا ،ومجمل قولهم :إن هذا الكون بالرؼم من اتساعه وبالرؼم مما ضم وحوى من أجرام ،فإن لدى
الخالق العلً القدٌر المزٌد والمزٌد ...وٌقول الدكتور /الفندي ( )24فً معان حدٌثة تضاؾ إلى ما فهمه األقدمون ،بل تزٌد من
مفاهٌم اآلٌة :إن النا س فً بادئ األمر كانوا ٌظنون بمركزٌة األرض للكون ،وأن السماء تنتهً عند القبة الزرقاء ،وأن النجوم
معلقة ؼٌر بعٌدة فً تلك القبة ،ثم عرؾ الناس فٌما بعد :المجموعة الشمسٌة ) (Solar systemالتً ال ٌزٌد قطرها عن خمس
ساعات ضوبٌة (الساعة الضوبٌة هى المسافة التً ٌقطعها الضوء فً ساعة واحدة بسرعته البالؽة ٖٓٓ ألؾ كم  /ثانٌة تقرٌبا،
وتبلػ بلٌون كٌلومتر تقرٌبا) ،ثم امتدت أبعاد السماء إلى مجرتنا ) (Galaxyالتً سماها المسلمون "الطرٌق اللبنً" ،أو "سكة
اللبانة" ،وقطر هذه المجرة  -أو الجزٌرة الكونٌة ) - (Cosmic islandهو مابة ألؾ سنة ضوبٌة .ثم باستخدام المناظٌر الفلكٌة
اكتشؾ اإلنسان المجرات األخرى وعرؾ أقرب المجرات إلى مجرتنا ،وهً مجرة المرأة المسلسة ،وتبعد عنا بنحو ٓٓ 1ألؾ
ساعة ضوبٌة ...أما القبة الزرقاء فهى مجرد ظاهرة ضوبٌة تحدث فً جو األرض ...ثم اتسعت السماء أمامنا حتى وصلت  -فً
عصر الفلك الرادٌوي ) - (Radioastronomyإلى حدود ٕٓ ألؾ ملٌون سنة ضوبٌة !!! نعم لقد كشفت لنا المناظٌر
ُ
ُون عَظِ ٌ ٌم{}1ٙ
ُوم{َ٘ }1وإِ َّن ُه لَ َق َس ٌم لَّ ْو َتعْ لَم َ
الرادٌوٌة جوانب كثٌرة فً التعبٌر الرابع الذي عبرت عنه اآلٌةَ :ف َبل أ ْقسِ ُم ِب َم َواق ِِع ال ُّنج ِ
[سورة الواقعة]..
ْ
ون لَحْ ما ً َط ِر ٌّا ً
ان َه َذا َع ْذبٌ فُ َر ٌ
َ
حْ
سْ
ر
ب
ال
ي
و
ت
ٌ
ا
م
و

تعالى:
هللا
ٌقول
المثال الثامن:
ات َسا ِب ٌػ َش َرا ُب ُه َو َه َذا م ِْل ٌح أ ُ َجا ٌج َومِن ُك ٍّل َتؤْ ُكلُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ضْ
ْ
ُون{ٕٔ}[ سورة فاطر] ..من البدٌهً أن
ك فٌِ ِه َم َوا ِخ َر لِتبتؽوا ِمن ف لِ ِه َول َعلك ْم تشكر َ
ُون حِل ٌَة تل َبسُون َها َوت َرى الفل َ
َو َتسْ َت ْخ ِرج َ
بعض الحُلً تستخرج من البحر المالح ،وقد ٌستبعد بعض الناس أن تكون المٌاه العذبة مصدرا للحلً ،أٌضا ،ولكن العلم والبحوث
أثبتا ؼٌر ذلك .فاللإلإ ) (Pearlكما أنه ٌُستخرج من أنواع معٌنة من البحارٌُ ،ستخرج أٌضا من أنواع معٌنة من صدفٌات
األنهار ،فتوجد الآللًء فً المٌاه العذبة فً إنجلترا ،وأسكتلندا ،وما كان ٌسمً تشٌكوسلوفاكٌا ،وفً الٌابان ..وٌدخل فً ذلك ما
تحمله المٌاه العذبة من المعادن العالٌة الصبلدة كالماس الذي ٌستخرج من رواسب األنهار الجافة المعروفة بالبرقة .وٌوجد
الٌاقوت كذلك فً الرواسب النهرٌة فً موجوك بالقرب من بانداالس فً بورما العلٌا وفً سٌام وسٌبلن .ومن األحجار شبه
الكرٌمة التً تستعمل فً الزٌنة :حجر التوباز ،وهو موجود فً الرواسب النهرٌة فً مواقع كثٌرة ومنتشرة فً البرازٌل وروسٌا،
وكذلك الزٌدكون ،وهو حجر جذاب تقترب خواصه من خواص الماس ،ومعظم أنواعه تستخرج من الرواسب النهرٌة .اتضح،
إذن ،بالكشوؾ العلمٌة أن الحلٌة أصناؾ وأنواع وأشكال ،وأنها من كل من الماءٌن :الملح والعذب ،ولٌس من الملح وحده كما كان
ٌظن الناس ،بل اكتشفوا حدٌثا ما أشار إلٌه القرآن منذ أربعة عشر قرنا أو ٌزٌد ...
المثال التاسعٌ :قول هللا تعالىْ  :
ت َو ُت ْخ ِر ُج الَ َمٌَّتَ م َِن ْال َحًِّ َو َترْ ُز ُق َمن َت َشاء ِبؽَ ٌ ِْر ح َِسابٍ{[ }ٕ1سورة آل
تخ ِر ُج ْال َحًَّ م َِن ْال َم ٌِّ ِ
عمران] ..أما ما فُسرت به هذه اآلٌة فهو موجود فً كتب التفسٌر المعروفة ،لكننا نرى أن هذه اآلٌة تشٌر إلى "دورة الحٌاة
والموت" ،وهذه الدورة معجزة من معجزات الخالق التً ٌزخر بها الكون .وتتلخص هذه الدورة فً تحول الماء وثانً أكسٌد
الكربون والنٌتروجٌن واألمبلح ؼٌر العضوٌة الممتصة من التربة  -فً النباتات الخضراء وأنواع معٌنة من البكترٌا  -وفً وجود
الطاقة الشمسٌة ،إلى مواد عضوٌة هى مادة الحٌاة فً األحٌاء ...واالتجاه المعاكس لهذه الدورة ،أيْ الشق المضاد ،هو تحول
المادة الحٌة إلى مادة ؼٌر حٌة ،أيْ تحوّ ل أجزاء من المادة الحٌة إلى طاقة ومواد أخرى ؼٌر مرؼوب فٌها هى النفاٌات ،وقد
ٌتحول الجسم كله إلى ذلك ،وهذا إذا انسل منه س ّر الحٌاة ومات ،فكل هذه المواد العضوٌة تتحول كٌمٌابٌا إلى مواد ؼٌر عضوٌة
بسٌطة جاهزة للدخول فً تركٌب مود عضوٌة ،والتحول إلى مواد حٌة جدٌدة ..وهكذا تتكرر الدورة من مادة حٌة إلى مادة ؼٌر
حٌة ،ومن األخٌرة إلى األولً ،أيْ الحً ٌخرج من مٌت ،والمٌت ٌنتج من حً ،وسبحان ربّ المعجزات ومقدّرها ،سبحان هللا
الخالق القادر المبدع!!...
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َّاعة قل َبلى َو َربًِّ لتؤ ِت ٌَنك ْم َعال ِِم الؽٌ ِ
ٌِن كفرُوا ال تؤتٌِنا الس َ
المثال العاشرٌ :قول هللا تعالىَ  :وقا َل الذ َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ٌن{ٖ}[ سور سبؤ] .إن اإلنسان منذ آالؾ السنٌن وهو دابم
ُّب
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ِ
ض َو َال أَصْ َؽ ُر مِن َذلِ
ال َّس َم َاوا ِ
َ
َ
َ
ت َو َال فًِ ْاألَرْ ِ
ِ ٍ
ِ
التفكٌر فً طبٌعة المادة ،وقد افترض الفٌلسوفان اإلؼرٌقٌان دٌمقراط ) (Democritusولٌوسٌبوس ) (Leucippusمنذ ٖٓٓ-
ٓٓٗ سنة قبل المٌبلد ،أنه إذا شطر الشًء شطرٌن ،ثم شطر كل منهما شطرٌن آخرٌن ،وهكذا مرات ،فإننا سنحصل فً النهاٌة
على الوحدة البنابٌة للمادة ،وأطلقا على هذه الوحدة اسم "الذرة  ،"Atomأيْ  :الجوهر الذي ال ٌنقسم ،أو الجزء الذي ال ٌتجزأ...
ثم تطور الفكر البشري فً هذا الموضوع تطورا كبٌرا ،عبر العصور المتوالٌة ...وجاء لوشمٌدت (ٔ5ٙ٘( (Loschmidtم) ثم
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هٌتروؾ )ٔ8ٔٗ( (Hitrofم) ،ستونً ) ،(Stoneyولسون ) ،(Wilsonلٌنارد ) ،(Leonardرذفورد (،)Rutherford
بوهر ) ،(Bohrهاٌزنبرج ) ،)Heisenpergنٌوتن ) ،(Newtonأٌنشتٌن ) ،(Einsteinفؤصبحنا نعلم اآلن أن الذرة لها
مثقال ،وأنها قابلة لبلنفبلق ،وأن بها محتوٌات (أصؽر منها) ( ... )25وإن جولة سرٌعة فً كتب التفسٌر الشهٌرة المتداولة لتوضح
لنا تؤوٌبلت المفسرٌن لكلمة "ذرة" فمنهم من قال بؤنها النمل الصؽٌر ،ومنهم من قال بؤنها الهباءة (وٌقصد بها دقابق الؽبار فً
الجو ،وتظهر بوضوح عندما ٌسقط شعاع شمس علٌها خصوصا فً حٌز مظلم)  ..هذا ،وإن كان الناس قدٌما ٌقنعون بهذه
التفسٌرات ،فإننا اآلن لدٌنا من المعطٌات العلمٌة ما ٌوضح أشٌاء ،أو على األقل شٌبا لم ٌكن معلوما مطلقا ،وهو ما أشارت إلٌه
اآلٌة القرآنٌة بكلمات هللا المعجزة :وال أصؽر من ذلك ،فاألصؽر من الشا هو محتوٌات الشا ،واألصؽر من الذرة هو
محتوٌات الذرة (إلكترون  ،Electronبروتون  ، Protonنٌترون  ، Neutronكوارك  ...Quarkإلخ) ...حقا ،إنه كبلم
ض َوالَ فًِ ال َّس َماء َوالَ أَصْ َؽ َر مِن َذل َِك َوال
العلٌم القدٌر الذي ٌقول فً آٌة أخرىَ  :و َما ٌَعْ ُزبُ َعن رَّ ِّب َ
ال َذرَّ ٍة فًِ األَرْ ِ
ك مِن م ِّْث َق ِ
ٌن{ٔ[ }ٙسورة ٌونس] ،وفً هذه اآلٌة نقرأ" :من" ،وهى لفظة تدل هى األخرى على محتوٌات الذرة
أَ ْك َب َر إِالَّ فًِ ِك َتا ٍ
ب م ُِّب ٍ
وإمكانٌة انشقاقها وتجزبتها ،ألن "من" للتبعٌض ..بل إنك لو عدت إلى النص القرآنً األول لقرأت "عالم الؽٌب" وذلك قبل أن
تؤتً كلمة "ذرة" ،مما ٌدل على أن الذرة ال تزال فً عالم الؽٌب ،فاإلنسان ٌتعرؾ علٌها بآثارها ،ألنه لم ٌرها رأي العٌن ،أو هى
ؼٌب بالنسبة لمعظم الناس حتى وإن عاٌنها نفر من الباحثٌن المتخصصٌن..
كانت هذه أمثلة قلٌلة سقناها لندلل على أن القرآن الكرٌم ال ٌفسره عالم واحد وال جٌل واحد ،ولكن كلما اتسعت فنون الثقافة
العلمٌة وكثرت الكشوؾ وتنوعت االكتشافات العلمٌة ظهرت لنا معان عظٌمة ،وانجلت وتجلت أمامنا أوجه إلعجاز هللا البٌنات لم
تظهر من قبل ...ولنتذكر قاعدة من قواعد التفسٌر هى" :القرآن يفسره الزمان".
وفً ختام دحض هذه ال ُح ّجة من حُجج المانعٌن ،أو المنكرٌن ،لتٌار الدراسات والبحوث العلمٌة لآلٌات الكونٌةٌ ،قول عمر عبٌد
حسنة :وقد ٌكون من أخطر اإلصابا ت التً لحقت بالعقل المسلم فحالت بٌنه وبٌن التدبر ،وكسر األقفال ،ووضع األؼبلل
واآلصار ،والتحقق بالفكر القرآنً والرإٌة القرآنٌة الشاملة ،واالؼتراؾ منها لعبلج الحاضر ،واالمتداد صوب المستقبل ،واعتماده
مصدرا للمعرفة والبعث الحضاري  -التوهم بؤن األبنٌة الفكرٌة السابقة التً استمدت من القرآن فً العصور األولً ،هى نهاٌة
المطاؾ ،وأن إدراك أبعاد النص مرتهن بها ،فً كل زمان ومكان ،وما رافق ذلك من النهً عن القول فً القرآن بالرأي ،وجعل
الرأي دابما قرٌن الهوى ،وقصر فهمه على عصر معٌن ،وعقل محكوم برإٌة ذلك العصر ،وحجْ ر على العقل ،وتخوٌؾ من
التفكٌر ،األمر الذي ٌحول بٌن اإلنسان والتدبر المطلوب إلٌه بنص القرآن( ...)26لقد أورثنا مناخ التقلٌد الجماعً الذي عطل فٌنا
ملكة االجتهاد ،واإلبداع ،واإلنجاز لقرون طوٌلة نوعا من العجز المزمن ،جعلنا دون سوٌة التعامل مع القرآن ،وإدراك سننه فً
ا ألنفس واآلفاق ،واالقتصار على بضع مبات من اآلٌات نظر فٌها األقدمون على أنها األحكام التشرٌعٌة ...وال نزال  -إلى الٌوم -
نبدي فٌها ونعٌد من خبلل مٌراث الفقهاء ولٌس من خبلل مٌراث موقعها من الرإى القرآنٌة ،حٌث لآلٌات مقاصد عدة :تربوٌة،
واجتماعٌة ،ونفسٌة ،وكونٌ ة ،ومنبهات حضارٌة ،ووسابل الكشؾ العلمً حٌث ال ٌخرج الحكم التشرٌعً عن أن ٌكون واحدا منها
(.)27

 .3.2دحض ال ُحجة الثانية
إن المعارضٌن لهذا االتجاه ٌتذرعون بؤن القرآن كتاب هداٌة للبشر ،وال شؤن له بالعلوم الطبٌعٌة أو البحوث الكونٌة ،وقولهم هذا
على جانب من الحق ،ولك نه لٌس الحق كله ،فهو كتاب هداٌة باألحكام ،كما أنه كتاب هداٌة بالنظر والتؤمل فً بدٌع صنع هللا
سبحانه وتعالى ...ذلك أن هللا شاءت حكمته أن ٌنوّ ع وسابل هداٌته لخلقه ،ألنه علٌم بقدراتهم واستعداداتهم ،فهو تارة ٌخاطبهم بما
ٌمس قلوبهم مسا رقٌقا ،وتارة أخرى ٌقرع عقولهم قرعا شدٌدا ،فكان من أبرز ما جبل به أبصارهم وأنار بصابرهم حضه إٌاهم
على التدبر فً آٌات خلقه وصنعه ،وإال فما هى الحكمة الربانٌة من وراء سوق اآلٌات الكونٌة فً القرآن الكرٌم ،آٌات تذكر
السموات واألرض ،والشمس ،والقمر ،والمشارق والمؽارب ،والبروج والنجوم والكواكب ،واللٌل والنهار ،والفجر والؽسق،
والظلمات والنور ،والبحار واألنهار والعٌون ،والرٌاح اللواقح والرٌح العقٌم ،والجدد البٌض والحمر والؽرابٌب السود ،واألرض
الهامدة واألرض المهتزة الرابٌة ،والجنات والنخٌل ،واألعناب ،والنمل والنحل ،والبعوضة ،وبٌت العنكبوت ،والطٌر الصافات
المسخرات المسبحات المبٌنات ،واإلبل والخٌل واألنعام ،واللبن ٌخرج من بٌن الفرث والدم ...إن كل هذه المكونات الكونٌة وتلك
المخلوقات الحٌة وؼٌرها لجدٌرة بؤن ٌتدبر اإلنسان أمورها ،وٌتؤمل فً إحكام صنعها ،وٌتفكر فً عظمة خالقها سبحانه وتعالى
حتى ٌصل إ لى مرتبة الخشٌة ،فإذا كان من أهل التخصص زادت هذه الخشٌة ،ومؤل حب هللا الخبلق الوهاب قلبهٌ .قول هللا تعالى:
هللا أَ َ
ال جُدَ ٌد ِبٌضٌ َو ُح ْم ٌر م ُّْخ َتلِؾٌ أَ ْل َوا ُن َها َو َؼ َر ِابٌبُ
نز َل م َِن ال َّس َما ِء َما ًء َفؤ َ ْخ َرجْ َنا ِب ِه َث َم َرا ٍ
ت م ُّْخ َتلِفا ً أَ ْل َوا ُن َها َوم َِن ْال ِج َب ِ
أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
َ
هللا َع ِزٌ ٌز َؼفُورٌ{[ }ٕ5سورة
هللا ِمنْ عِ َبا ِد ِه ْال ُعلَ َماء إِنَّ َّ َ
اس َوالد ََّوابِّ َو ْاأل ْن َع ِام م ُْخ َتلِؾٌ أَ ْل َوا ُن ُه َك َذل َِك إِ َّن َما ٌَ ْخ َشى َّ َ
سُو ٌد{َ }ٕ1وم َِن ال َّن ِ
فاطر]..
إن فكرة "القرآن كتاب هداٌة للبشر وال عبلقة له بالكونٌات أو العلوم التجرٌبٌة" ظهرت مع ظهور النهضة العلمٌة الحدٌثة ،وقد
زاد من رسوخها أن المتعلمٌن ٌرون حدٌث القرآن عن الكونٌات حدٌثا مفرق األجزاء بٌن السور واآلٌات المختلفة ،على ؼٌر ما
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هو مؤلوؾ لدٌهم فً تصنٌؾ الكتب العلمٌة ،فظنوا بذلك أنه ال عبلقة وال رابطة فٌما بٌن أجزاء هذا الحدٌث فً الموضوع الواحد،
وقد ؼاب عنهم أن هذا التفرٌق إنما هو مقصود فً القرآن لحكمة بالؽة ،وأن هذه اآلٌات أو األجزاء المفرقة فً الموضوع الواحد
مثلها مثل الجزبٌات والحقابق العلمٌة التً ٌقررها البحث العلمً ،متفرقة أوال ثم ٌكون منها بعد ذلك (بالعلم واالستقراء والتطبٌق)
األصول والقواعد العامة ...ثم هناك سبب آخر أدى إلى ظهور هذه الفكرة البالٌة التً نناقشها اآلن ،ذلك هو إهمال التثقٌؾ الدٌنً
فً دور التعلٌم ،واقتصاره على الطرق التقلٌدٌة التً ظهرت فً عهود التخلؾ الذي اعترى األمة اإلسبلمٌة فً القرون الماضٌة
ؼٌر الؽابرة ،ذلك السبب أدى إلى انصراؾ المثقفٌن عن كتاب ربهم ،وأضحى كثٌر من الناس على اختبلؾ درجاتهم العلمٌة
وتخصصاتهم البحثٌة ال ٌتصلون بالقرآن سوى بسماعه فً المآتم واالفتتاحات والطرب للتفنن فً قراءاته من قرّاء هذا الزمان
()28
ا لذٌن أثروا على حساب القرآن الكرٌمٌ ،شترون بآٌات هللا ثمنا قلٌبل ،وحسبنا هللا ونعم الوكٌل
إن القول بؤن (القرآن لٌس كتاب علم ،وإنما هو كتاب هداٌة فقط) ،لٌدل على أن القابلٌن به لٌسوا على دراٌة بما ٌحتوٌه القرآن من
سبق علمً وإعجاز علمً ،بما لو اطلع علٌه علماء الؽرب لوفر علٌهم سنوات طوٌلة من البحوث الشاقة لكً ٌصلوا إلى حقٌقة
مثل انفبلق الذرة أو انشطارها ،وأنها لٌست أصؽر وحدة فً الكون ،وقد صرّح القرآن بذلك ،لكن األلفاظ والكلمات واآلٌات تحتاج
من ٌفهمها فهما صاببا وٌستخرج منها بعض كوامنها الثرٌة ،فاللفظة القرآنٌة بحر ملا بالنور ،وعلى قدر تعلمك للؽوص ،على
قدر ما تجنٌه من الآللا والدرر الثمٌنة ،وكلما سعٌت فً هذا البحر بج ّد ومثابرة كلما عدت إلٌنا بمحصول وفٌر...نعم وال عجب،
فالقرآن لن تنتهً عجاببه ولن تنضب معابن أسراره على م ّر الزمان..
أما االستدالل بما ورد فً رو اٌة معاذ عن األهلة وسبب نزول اآلٌة ،وأن ذلك دلٌل على عدم ولوج الكبلم فً مسابل األهلة،
وبالتالً المسابل الكونٌة ،فهو معارض لما رواه ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره عن قتادة فً هذه اآلٌة قالوا :سؤلوا النبً  :لم
ًِ َم َواق ُ
اس َو ْال َح ِّج ] )ٔ58( ...سورة البقرة[،
ك َع ِن األ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
جُعلت هذه األهلة؟ فؤنزل هللا فٌها ما تسمعونٌَ  ،سْ ؤ َلُو َن َ
ٌِت لِل َّن ِ
فجعلها لصوم المسلمٌن وإلفطارهم ،ولمناسكهم وحجّ هم ولهدي نسكهم .وهللا أعلم بما ٌصلح خلقه .وروي عن الربٌع وابن جرٌج
مثل ذلك ،ففً هذه الرواٌات التً ساقها الطبري أن السإال هو :لم جُعلت هذه األهلة؟ ولٌس السإال :ما بال الهبلل ٌبدو دقٌقا ثم
ٌزٌد حتى ٌستوي ثم ٌنقص .ولذلك فإنه ال دلٌل فً اآلٌة على نفً "التفسٌر العلمً" آلٌات القرآن الكرٌم ( ... .)29وعلً أٌة حال،
فقد وردت فً القرآن الكرٌم الدعوة صرٌحة ومإكدة إلى التدبر فً آٌات هللا التنزٌلٌة ،وكذلك التفكر فً آٌاته التكوٌنٌة ،لقد أربت
()31
آٌات الحث على التدبر واستعمال العقل والفكر على خمسٌن آٌة ،ال ٌتسع المقام هنا لسردها

 .3.3دحض ال ُحجة الثالثة
الحُجة الثالثة هى قول المعارضٌن بؤن ما ٌسمى "حقابق العلم" ) (Factsلٌست سوى فروض) (Hypothesesونظرٌات
)ٌ (Theoriesعتقد رجال العلوم فترة من الزمان فً صحتها ،ثم ال ٌلبثون أن ٌثبتوا بؤنفسهم بطبلنها ،ولذلك ال ٌجوز الرجوع
إلٌها عند دراسة آٌات الذكر الحكٌم .هذا القول فً عمومه ؼٌر صحٌح من وجوه:
إن الذي ٌتؽٌر فً العلم لٌس قواعده ،أو حقابقه ،بل فروضه ونظرٌاته التً ال تزال قٌد الدراسة والتمحٌص ،ذلك ألنها تستنبط
باستخدام قوى العقل فً ظل الثابت من حقابق العلم ،وكلما تراكمت المعلومات السلٌمة عن مكونات الكون ،بالرصد والقٌاس
والتتبع ،كلما كانت هناك فرصة أكبر لتقوٌة النظرٌات أو لتعدٌلها أو تطوٌرها حتى ترقً لمستوى الحقٌقة العلمٌة ،وإال فبل داع
لتوظٌفها فً بحث اإلشارات العلمٌة الواردة بالقرآن الكرٌم...
الشك أن الباحثٌن ورجال العلوم الذٌن خلصت نواٌاهم ،وأتقن تدرٌبهم على كٌفٌة التعامل مع الفروض والنظرٌات والقوانٌن
) (Lawsوالقواعد ) (Rulesوالمبلحظات ) (Observationsوالتجارب ) ..(Experimentsالشك أن أولبك الذٌن آمنوا
باهلل وبرسله ورساالته ،وأحكموا التخصصات األكادٌمٌة ،وتعمقوا فً لججها ..الشك إذا تحدث هإالء فً أمور اآلٌات الكونٌة
الواردة فً القرآن الكرٌم ٌكون ذلك نشاطا محمودا منهم ،وهم مؤجورون علٌه ،ولكن ٌجب علٌنا أن ننبه إلى أن رجال العلوم
الكونٌة  -كؽٌرهم ٌ -تفاوتون فٌما بٌنهم من حٌث المراس والدراسة واإلتقان ،وأن هناك فرقا كبٌرا بٌن استخدام الحقابق العلمٌة
حٌن الكبلم عن آٌات القرآن ،وبٌن االعتماد على الفروض والنظرٌات ،ولنوضح ذلك بما ٌلً من األمثلة:
المثال األول :إن الضوء منذ عهد الحسن بن الهٌثم (ٖٗ٘ هـ8ٙ٘/م ٖٗٓ-هـٔٓٗٓ/م) تراكمت فٌه معلومات وحقابق علمٌة،
فتوصّل العلماء إلى أن الضوء (ٌنعكس) أو (ٌرتد) ) (Reflectsمن األجسام التً ٌسقط علٌها ،ثم عرفوا أنه (ٌنكسر)
( ،(Refractsثم توصلوا إلى أنه (ٌتشتت) أو (ٌتناثر) ) ،(Dispersesوأنه (ٌحٌد) ( ،)Deviatesوكذلك (ٌستقطب)
) .... (Polarizedوهكذا ظهرت فً ظل هذه الحقابق عدة نظرٌات علمٌة تتعلق بطبٌعة الضوء أو كنهه أو حقٌقته المطلقة ،منها
نظرٌة (الجسٌْمات الصؽٌرة جدا) التً قال بها إسحاق نٌوتن )ٔ1ٕ1- ٕٔٙٗ( (Newtonم) ،ثم (النظرٌة الموجٌة) (Wave
) Theoryالتً قال بها كرٌستٌان هٌجنز )ٔٙ8٘-ٕٔٙ8( (Huygensم)  ،ثم (النظرٌة الكمومٌة) )(Quantum Theory
لماكس ببلنك )ٔ8ٗ1 - ٔ5٘5( (Max Planckم) ...إلخ ،ولم تثبت حقٌقة الضوء على حال حتى اآلن!!...
المثال الثاني :معرفة أن الكابن الحً ٌتكون من عدة خبلٌا متكام لة متعاونة ألداء وظابؾ الحٌاة المكتوبة ..معرفة هذه الحقٌقة منذ
قرن ونصؾ قرن لم ٌبطله ما ٌتوالى من الكشوؾ المدهشة مع تقدم المجاهر (المٌكروسكوبات) وأدوات البحث والتقصً
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والتدقٌق ،فهل اكتشاؾ الكروموسومات (الصبؽٌات  )Chromosomesأو اللٌٌسوسومات (األجسام الحالة )Lysosomes
بواسطة المجاهر (المٌكروسكوبات) اإللكترونٌة أبطل أو هدم النظرٌات الخلوٌة التً اكتشفت منذ مابة وخمسٌن سنة؟!! ..ثم هل
هدمها ما ت ّم اكتشافه فٌها بواسطة علوم الوراثة ( )Geneticsوالكٌمٌاء الحٌوٌة ( )Biochemistryوالفٌزٌاء الحٌوٌة
( )Biophysicsوالبٌولوجٌا الجزٌبٌة ( )Molecular Biologyمن جٌنات (مورّثات) وأحماض نووٌة وجزٌبات ملفوفة،
وؼٌر ذلك ؟!! .ثم النظرٌة الذرٌة ( )Atomic theoryالتً عرفها اإلنسان قدٌما ،وهى أن كل عنصر ) (Elementمن
العناصر المادٌة ٌتكون من ذرات ،هل هدمتها الكشوؾ الحدٌثة والبحوث حٌنما توصلت إلى تحدٌد وجود بروتونات Protons
وإلكترونات ) (Electronsونٌوترونات ) (Neutronsوإلى ما هو أدق من ذلك وأعجب مثل الكواركات )(Quarks
وؼٌرها..؟!!
وقبل الختام نرى من الواجب علٌنا أن نر ّد على عمر عبٌد حسنة الذي كتب فً تقدٌمه للكتاب (ٕٓ) من سلسلة كتاب األمة (دولة
قطر) ٌع ّرض باإلعجاز العلمً للقرآن الكرٌم ،وٌعتبر السعً فً جوانب هذا المجال عجزا من المسلمٌن عن اإلبداع ،وقصور
منهم عن مواكبة الحضارة العالمٌة ،ووقوفا عند حدود االحتماء بالمٌراث الماضً .!!..إن عمر حسنة ٌناصر الرأي القابل بؤن
القرآن لٌس فٌه إعجاز علمً أصبل  ،وفً نفس المقدمة ٌتناقض مع نفسه فٌإكد ورود حقابق علمٌة فً القرآن ،فكٌؾ ٌإكد ما سبق
أن رفضه فً نفس الفقرة؟! بل ،وبعد ذلك بسطور ٌإكد أن هذه الحقابق العلمٌة حٌن تنزلت فً عصر األمٌة العلمٌة كانت وال
تزال دالبل النبوة وبرهان صدقها  -على ح ّد تعبٌره  -فكٌؾ به ٌسقط عجز األمة الٌوم وقصورها فً مجاالت التقدم التكنولوجً
على أمور ٌع ّد من بٌنها البحوث الجارٌة فً مجال اإلعجاز العلمً للقرآن الكرٌم؟!!! إنه إن كان ٌخشى أن ٌستؽنً بعض
المسلمٌن الٌوم باإلعجاز العلمً للقرآن عن محاولة اإلبداع واإلنجاز العلمً والتقنً ،فإننا نقول له :لقد أخطؤت فً ظنك هذا ،وال
مبرر للخشٌة ،فإن الذٌن ٌسعون فً مجاالت اإلعجاز العلمً للقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة بعمق وكفاءة ومنهجٌة ،هم
علماء مشهود لهم ،أٌضا ،بالكفاءة العلمٌة فً تخصصاتهم العلمٌة األكادٌمٌة ،علماء لو أحسن تنسٌق أعمالهم ،ولو أعطوا الفرصة
الكافٌة لقاموا بتشٌٌد حضارة علمٌة تقنٌةٌ ،صلون بها ماضً األمة الزاهر بحاضرها المرٌر بمستقبلها المؤمول!! ..
وختاماٌ ،نبؽً على الباحثٌن فً اإلشارات العلمٌة القرآنٌة ،أو ما ٌمكن أن نصفهم بالباحثٌن فً مجال اإلعجاز العلمً للقرآن
الكرٌم ،أن ٌلتزموا بضوا بط منهج واضح ،حتى ال ٌسٌبوا إلى هذا الكتاب المجٌد ،وأن ال ٌتوقفوا عند سبلمة النٌة والقصد ،فبلبد
من اتخاذ العدة الكافٌة وامتبلك األدوات البلزمة للتعامل مع القرآن الكرٌم ...وقد سبق أن اجتهدنا فً وضع منهجا لذلك (، )32
ومن أهم ضوابطه :الرجوع إلى المؤثور عن الرسول  فً التفسٌر -االبتناس بالتفاسٌر المختلفة المعتبرة -التضلع بعلوم مساعدة،
كعلوم اللؽة والببلؼة والبٌان وأسباب التنزٌل والناسخ والمنسوخ والقراءات ،وكذلك أصول الدٌن -التثبّت من المعطٌات العلمٌة،
وعدم شرح كونٌات القرآن الكرٌم إال بالٌقٌنً الثابت من العلوم ،ال بالفروض وال بالنظرٌات التً هى مح ّل فحص وموضع
تمحٌص ،إن لم تكن عُرضة لئلبطال مع تقدم العلوم وتطور أدوات وتقنٌات البحث العلمً وتوالً الكشوؾ -مراعاة تعدد معانً
اللفظ الواحد فً القرآن ،فإذا أخذ أحد األسبلؾ من العلماء بمعنى معٌن فبل ضٌر على أحد من المحدثٌن أن ٌؤخذ بمعنى آخر،
ٌقصد به تعمٌق مفهوم اللفظ  ،وبالتالً اآلٌة التً ذكر بها -السبق العلمً وحده ؼٌر كاؾ لبلستدالل على إعجاز القرآن -مراعاة
تعدد المواضع ،فربما تحوي آٌة قرآنٌة واحدة ظاهرات كونٌة عدٌدة ،وربما تؤتً لقطات من الظاهرة الكونٌة الواحدة فً آٌات
قرآنٌة متفرقة -اإللمام بالوحدة الكلٌة للقرآن -التزام شروط التؤوٌل ،مع العلم بؤن التفسٌر أع ّم من التؤوٌل ،وأكثر استعماله فً
األلفاظ ومفرداتها ،وأكثر استعمال التؤوٌل فً المعانً والجُمل -علم الموهبة ،وهو ذي شقٌن ،فطري مجبول علٌه الباحث،
وتحصٌلً ٌمكن إحرازه بصحة القصد وسبلمة النٌّة وتنقٌة الضمٌر وتزكٌة النفس وتطهٌر القلب ،وعند ذلك سٌُلقً هللا تعالى فً
روعه معانً ال ٌستطٌع ؼٌره أن ٌستلهمها...

 .4الخالصة واالستنتاجات
المانعون"للتفسٌر العلمً" آلٌات القرآن ذات اإلشارات العلمٌة ،والمنكرون لبحث اآلٌات الكونٌة الواردة بالقرآن ،إنما ٌكتفون
بالوقوؾ عند المعانً الظاهرٌة فقط آلٌات القرآن دون الدخول فٌما تتضمنه أو تدل علٌه من سبق علمً أو بٌان لحقٌقة علمٌة لم
ٌتوصل العلم إلٌها إال حدٌثا...
القرآن الكرٌم كتاب هداٌة للبشر ،هداٌة باألحكام ،وهداٌة بالنظر والتؤمل فً بدٌع صنع هللا سبحانه وتعالى ،وإال فما هى الحكمة
الربانٌة من وراء سوق اآلٌات الكونٌة فً القرآن الكرٌم..؟!
القرآن الكرٌم نزل للبشرٌة حتى ٌوم القٌامة على اختبلؾ ثقافات عصورها وتنوع علوم أهلها ،وهو إذ ٌخاطب العقول على
اختبلؾ المواهب والثقافات ،فإن كل عقل ٌؤخذ منه ما ٌطٌقه وما ٌنتفع به ،فإذا عجزت بعض العقول عن إدراك بعض المعانً
وجب علٌنا أن نستعٌن بكبار العلماء والباحثٌن المتخصصٌن لبٌانها...
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حٌنما نستخدم العلوم الكونٌة والمعارؾ الطبٌعٌة فً تجلٌة آٌات قرآنٌة وبٌان أوجه العظمة ونقاط اإلعجاز فٌها ،إنما نفعل كما
ٌفعل اللؽوٌون وأصحا ب البٌان ،فاستخدام علوم اللؽة العربٌة فً بٌان أوجه اإلعجاز االؽوي القرآنً لم ٌكن موجودا فً عصر
النبوة ،وقد ظهر فً عصور متؤخرة...
إن الذي ٌتؽٌر فً العلم لٌس قواعده ،أو أسسه ،بل فروضه التً ال زالت تخضع للدراسة والتمحٌص ،والشك أن رجال العلوم
الذٌن خلصت نواٌا هم ،وأتقن تدرٌبهم على كٌفٌة التعامل مع الفروض والنظرٌات والقوانٌن والقواعد والمبلحظات والتجارب،
واستحكموا من تخصصاتهم األكادٌمٌة ،سٌخرجون لنا العدٌد من الكنوز العلمٌة المخبؤة فً أعماق اآلٌات القرآنٌة ...ولكن ٌجب
علٌنا أن ننبه إلى أن رجال العلوم الكونٌة  -كؽٌرهم ٌ -تفاوتون فٌما بٌنهم من حٌث المراس والدراسة واإلتقان ،وأن هناك فرقا
كبٌرا بٌن استخدام الحقابق العلمٌة حٌن الكبلم عن آٌات القرآن ،وبٌن االعتماد على الفروض والنظرٌات...
ٌنبؽً على الباحثٌن فً اإلشارات العلمٌة القرآنٌة ،أو ما ٌمكن أن نصفهم بالباحثٌن فً مجال اإلعجاز العلمً للقرآن الكرٌم ،أن
ٌلتزموا بضوابط منهج واضح ،حتى ال ٌسٌبوا إلى هذا الكتاب المجٌد ،وأن ال ٌتوقفوا عند سبلمة النٌة والقصد ،فبلبد من اتخاذ
العدة الكافٌة وامتبلك األدوات البلزمة للتعامل مع مع أقدس كتاب فً الوجود ،القرآن الكرٌم ...
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بكر بن عاصم ،والفقٌه أبو عبد هللا البٌانً ،وأبو جعفر القصار ،وأبو عبد هللا المجاري .من كتبه المطبوعة :كتاب اإلفادات
واإلنشادات .كتاب االعتصام فً أهل البدع والضبلالت .كتاب المقاصد الشافٌة فً شرح خبلصة الكافٌة ...وكتابه الشهٌر الذي
رجعنا إلٌه فً بحثنا الحالً هو" :الموافقات فً أصول الشرٌعة" (تحقٌق :عبد هللا دراز  -محمد عبد هللا دراز ،دار الكتب العلمٌة
ٕ٘ٗٔهـ  ٕٓٓٗ -م).
(***) الدكتور /محمد حسٌن الذهبً (ت  ٖٔ81هـ) :ولد فً محافظة كفر الشٌخ -مصر .حصل على الدرجة العالمٌة
(الدكتوراه) ،فً علوم القرآن من كلٌة أصول الدٌن فً جامعة األزهر .عمل أستاذا فً كلٌة الشرٌعة جامعة األزهر ثم أستاذا فً
كلٌة أصول الد ٌن ثم عمٌدا لها ثم أمٌنا عاما لمجمع البحوث اإلسبلمٌة ،ثم أصبح وزٌرا لؤلوقاؾ وشبون األزهر ...من أهم
مإلفاته :التفسٌر والمفسرون .الوحً والقرآن الكرٌم .تفسٌر ابن عربً للقرآن حقٌقته وخطره .اإلسرابٌلٌات فً التفسٌر والحدٌث.
أثر إقامة الحدود فً استقرار المجتمع .عناٌة المسلمٌن بالسنة .مدخل لعلوم الحدٌث واإلسبلم والدٌانات السماوٌة ...والكتاب الذي
رجعنا إلٌه فً استطبلع رأٌه فً دراسة وبحث اإلشارات العلمٌة للقرآن الكرٌم هو "االتجاهات المنحرفة فً تفسٌر القرآن الكرٌم-
دوافعها ودفعها" ،مكتبة وهبة بالقاهرة ،طٔٔ85ٙ ،م.
(****) محمد رشٌد رضا (ت ٖٗ٘ٔ هـ) :هو محمد رشٌد بن علً رضا ،ولد فً قرٌة القلمون (لبنان) ،حفظ القرآن وتعلم مبادئ
القراءة والكتابة والحساب ،ثم انتقل إلى طرابلس (لبنان) ،تعلم فٌها اللؽة العربٌة والعلوم العربٌة والشرعٌة والمنطق والرٌاضٌات
والفلسفة الطبٌعٌة ...انتقل إلى القاهرة وتتلمذ على ٌدي الشٌخ محمد عبده ،وذاع صٌته ،حتى أصبح مفكراً إسبلمٌا ً من رواد
اإلصبلح اإلسبلمً الذٌن ظهروا مطلع القرن الرابع عشر الهجري .أسس مجلة المنار على نمط مجلة "العروة الوثقى" التً
أسسها اإلمام محمد عبده ،وٌعتبر حسن البنا أكثر من تؤثر بالشٌخ محمد رشٌد رضا.
(*****) محمد مصطفً المراؼً (ت ٖٗٔٙهـ) :هو محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراؼً القاضً الحسٌنً،
وٌنتهً نسبه الشرٌؾ إلى الحسٌن بن علً وفاطمة الزهراء بنت رسول هللا  . ولد فً مركز المراؼة ،محافظة سوهاج بصعٌد
مصر .عالم أزهري وقاض شرعً مصري ،شؽل منصب شٌخ األزهر فً الفترة من ٔ8ٕ5م حتى استقالته فً ٖٓٔ8م ،ثم تولى
المشٌخة مرة أخرى عام ٖ٘ ٔ8م وحتى وفاته.
(******) الدكتور/عبد الكرٌم الخطٌب (ت ٖ ٖٔ8هـ) :هو عبد الكرٌم محمود ٌونس الخطٌب ،ولد فً محافظة سوهاج (من
صعٌد مصر) .تخرج من دار العلوم (جامعة القاهرة) ،ومن األعمال التً شؽلها مدٌر مكتب وزٌر األوقاؾ للشإون العامة
بمصر ...بعد إحالته إلى المعاش عكؾ على كتابة الدراسات والبحوث ،فؤصدر مجموعة من المإلفات الدٌنٌة واألدبٌة ،الى جانب
المبات من المقاالت فً الصحؾ المصرٌة والعربٌة ،والمبات من األحادٌث الدٌنٌة فً اإلذاعات المسموعة والمربٌة فً مصر،
وفً السعودٌة ...من أبرز مإلفاته :التفسٌر القرآنً للقرآن .التعرٌؾ باإلسبلم فً مواجهة العصر .قضٌة اإللوهٌة بٌن الفلسفة
والدٌن .اإلعجاز فً دراسات السابقٌن .اإلعجاز فً مفهوم جدٌد .اإلسبلم فً مواجهة المادٌٌن الملحدٌن.
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