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 :عنوان المداخلة
 بين االكتفاء بالموروث و ضرورة اإلضافةالتقصيد القرآني الجديد 

 

 :توطئة
 .من مقاصد القرآن الكرمي أن يكون هداية للثقلني و أن يقوم آية لتأييد النيب 

مع أن القرآن الكرمي  ٬و من اإلشكاالت اليت واجهت العلماء عدم معرفة كيفية خلق اإلنسان حىت القرن العشرين
و جاءت السنة النبوية و زادت القضية بيانا و  ٬يف القرن السابع قد أشار إمجاال و تفصيال إىل هذه املسألة

 .توضيحا
 :و الذي يرجع إىل

و السبب يف ذلك ال يتعلق  ٬بل قد جيد بعض التضارب أو اإلخفاق ٬ املوروث يف هذه املسألة ال جيد املطلوب
بل يتعلق أيضا  ٬باعتباره العامل املباشر يف الكشف عن معاين تلك النصوص بصفة خاصة ٬فحسببعنصر الزمن 

 .بكيفية التعامل معها
 :وإذا اطلعت على

اإلضافة وجدت تفصيال دقيقا أفضى إىل حقائق علمية توافقت و النصوص القرآنية و النبوية يف بيان كيفية خلق 
 .اعدت على الفهم الصحيح لالكتشافات العلمية ألطوار هذا اخللقاإلنسان؛ بل إن تلك النصوص املقدسة س

 و هو طور العلقة أشار القرآن الكرمي إىل هذا الطور يف أّول نص   :و فيما يأيت تلخيص لفرع من فروع هذه األطوار

  نزل على النيب                                

طبعا النقصد خلق اإلنسان األّول أبونا آدم  -قرنا أن اإلنسان ُخلق من علق 41ر منذ إذن  القرآن الكرمي يُقرّ 
 - فضال عّما ثبت عن النيب  ٬مّث جاءت نصوص أخرى تفصل يف هذه املسألة  يف ذلك. 

 .أو أن اإلنسان خملوق من دم احمليض( الداروينية النظرية )و باملقابل نقرأ و نسمع من يقول أن أصل اإلنسان قرد 
و تواصلت اجلهود حىت بداية القرن  ٬جرت حماوالت لرتتيب تطور اجلنني البشري يف مراحل 41و يف هناية القرن 

و الصعوبة األساسية اليت واجهت العلماء هي انتقال اجلنني يف سلسلة من التغريات املتداخلة و املتواصلة  ٬ 02
 .منوهأثناء 

و حىت وقت قريب مل يكن معروفا أن القرآن الكرمي و السنة املطهرة يتضمنان مصطلحات دقيقة تتعلق مبراحل 
 .التخلق البشري إال عند املسلمني
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و من هذه األطوار  ٬إذن كان يف الرجوع إىل هذين املصدرين الدور الكبري يف الوقوف على حقيقة هذه األطوار
 ".ور العلقةط"

و يأخذ اجلنني يف اليوم احلادي و ( بعد أسبوعني)بعد مرحلة النطفة يتم تعلق اجلنني جبدار الرحم  :لميقول الع
و هذه )علقة أي دودة تعيش يف الربك  ٬قطعة من الدم اجلامد ٬أي شيء معلق) العشرين شكال يشبه العلقة 

و هبذا  ٬نني لون قطعة من الدم املتخثركما تعطي جزر الدماء احملبوسة يف األوعية الدموية للج  ٬((معاين لغوية
 .األوىل و تأخذ العلقة حصتها من األربعني يوما" علقة"تتكامل املعاين اليت يدّل عليها لفظ 

 :هذا الذي يقّرره العلم أشار إليه القرآن و فّصلت فيه السنة لكن عندما تعود إىل املوروث تالحظ أمورًا
و اإلشارة إىل ذلك جاء يف معرض ...( القامسي ٬ابن كثري ٬الطربي) ٬اجلامدتفسري العلقة بقطعة الدم  :األّول

 .االستدالل على قدرة املوىل عز و جّل و على إمكانية البعث
فإن االستدالل على قدرة اهلل بتوجيه ( ذلك هو املتاح)إذا كان عنصر الزمن يشفع لذلك التفسري  :و الثاين

يفتح اجملال للعقل على مّر العصور بأن يقلب النظر ملعرفة حقيقة ...و النظر إىل خلق اإلنسان من ماء مهني
 ؛االمر

احلقائق العلمية يف هذه املسألة تصّحح بعض ما يستنتجه أو يذهب إليه بعض املفسرين من كون  :و الثالث
لى ذلك من  عينو ما ينب... و أن الروح يكون نفخها يف الشهر اخلامس و ٬يوما الثانية 12العلقة تتكون يف 

 .أحكام فقهية
 .و تلك احلقائق ال تستند إىل العقل فقط بل قد انطلقت ممَا ثبَت نقال يف القرآن و السنة عن املسألة

 ؛قلنا هذه ُمسّلمة ٬أو علم الطب أو غريها ٬فإن قيل إن القرآن الكرمي كتاب هداية و ليس كتابا يف علم األحياء
فإن  ٬لكن إذا كانت اهلداية هبذا النص مثال زمن الصحابة قد حتققت مبا أوتوا من ملكات للفهم عن اهلل تعاىل

تتحقق مبا أوتينا من ملكات أخرى كاالكتشافات العلمية للحقائق ( فضال عن غري املسلم)اهلداية يف هذا الزمن 
فهل نظرنا و . دعا إىل النظر و التفكر و التدبر فيها و ٬اليت أمجل القرآن و السنة عند اإلشارة إليها أو فّصل

ا توقفنا أو أغلقنا الباب حبّجة  ؟تفكرنا و تدبرنا؟ أم اكتفينا بعمل غرينا و عندما وصل إلينا اكتفينا باملطابقة أو رمبم
 .عدم حتميل النص القرآين ما ال يطيق أو بسبب االحنراف الذي سجله بعض املبهورين هبذه االكتشافات

إن ُُمانَ َبة الّصواب قد ُسجِّلت يف عّدة ُماالت كاجملال الفقهي و اجملال العقدي بل ُسّجلت يف سوء تعاملنا مع 
 ؟فكيف ال تسجل يف اجملال العلمي ٬القرآن الكرمي
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و  ٬و يكمن يف ضرورة التقيد بالشروط اجمليزة لتفسري النص القرآين ٬حتديد ما هو تفسري للنص اإلشكال يكمن يف
 .للنص ا قطعًياسريً فكما أن ليس كلُّ موروث هو ت( الذي حيتمل)ليس كل إضافة ترقى ألن تكون بيانا للنص 

  :ُخذ على سبيل املثال

  قوله تعاىل                   يفسرها النيب «آنذاك كانت  «أال إن القّوة الرمي

 .اخليول و كانت الرماح فهل يقول عاقل أن القّوة اليوم هي عينها السابقة

  و قوله تعاىل                       عندما اكتشف العلم اليوم

أليست هذه إضافة  جيب  األخذ  هبا  ألهنا   ؛و الذي ال عالج له إال االمتثال ملعىن هذا النص" اإليدز"مرض 
 .و ليس كالم حمّمد توقفنا على أن هذا القرآن هو كالم اهلل

     ب و َقَسُمُه عز وجّل           فوائد هاتني  نمثال يفضي باملتدبر إىل ضرورة البحث ع

 يف  العسل  :و األمثلة أكثر من أن  حتصى ٬الثمرتني الستعماهلما يف الغذاء و الّدواء ألنّه ال يقسم إال بعظيم

  ٬اعتزال النساء يف احمليض ٬القرآن شفاء ٬شفاء            ٬ ... 

 يف كّل اجملاالت              . 

الكبار )نسمع باالنتحار يف صفوف ...  ٬بدنية ٬أمراًضا نفسية :إننا نعيش اليوم أمراضا استعصيت على األطباء
و نبحث عن احللول و ال جندها إاّل يف الرجوع إىل  ... ضغوطات نفسية... نسمع باالكتئاب(... و الصغار

ن متسكتم هبما لن تضلوا إتركت فيكم شيئني  »يقل عليه الصالة و السالم  أمل.  كتاب اهلل و سنة نبيه 
 .«بعدي أبدا

   أين االطمئنان الذي حدثنا عنه اهلل               أين الراحة اليت كان جيدها عليه

 .«أرحنا هبا يا بالل»السالم يف الصالة 
و دعا إليه بوصفه الطريق الصحيح  منهجا علمياللذين آمنوا أن يلتفتوا هلذا القرآن الذي تضمن  أمل يان

إّن املنهج الذي جاء به  ؛و بوصف هذا التقدم و االكتشاف من عمل االنسان يف مجيع العصور ٬لالكتشاف
 .رتضيسمح له أن يفكر و يالحظ و جيّرب دون أن يصّده عن ذلك صاّد أو يقف يف وجهه مع

إن االمتثال هلذا املنهج العلمي أو خلطواته اليت جاءت يف القرآن هي اليت تؤدي إىل معرفة القوانني و الوقوف على 
من إجراء املطابقة بني االكتشافات و ( عامل الطبيعة و مفسر القرآن)األمر الذي يتمكن معه العامل  ؛السنن
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طابقة بل نريد منه أن تمتثل املنهج ليصل إىل هذه املطابقة كما لم أن ينتظر ليجري املللمسال نريد  ٬نصوص القرآن
 .قال الدكتور عدنان زرزور

 :و أعود إىل املثال السابق الذكر فأعقب قائلة
ن اإلشارة إليها أإاّل  ؛إذا أردنا هذه التفاصيل فلن نطلبها يف تفسري القرآن الكرمي ألنه ليس مصدرا ملثل هذه األمور

يصل إىل هذا املقصد  كلو مقصده إثبات صدق الرسالة و  و دعوة املخاطب للنظر فيها مقصده االهتداء 
ألن التقدم العلمي يف شىت اجملاالت و ألن حاجة املخاطبني على اختالف  ؛باملعطيات و امللكات اليت تتوفر لديه

 .حل لكل زمان و مكانو القرآن الكرمي صا ٬الزمان و املكان ليست واحدة
و إن أحسن املسلم التعامل مع  . البُّد من التدبّر املفضي إىل االهتداء ٬فمن أجل أن يثبت املؤمن و يؤمن الكافر

ظل يستقبل كل حقيقة علمية اكتشفت  ؛و إن أساء التعامل معه ٬كتاب اهلل اهتدى و كان سببا يف هداية غريه
 .هذا الذي أشار إليه كتابنا :من الغري إّما بالرفض و إّما بقوله

و كذا اإلضافة قد ترقى ألن تكون تفسريا للنص و قد ال  ٬إن املوروث فيه الصحيح و فيه الذي حيتاج إىل نظر
من  ٬ و فيما يأيت مزيد  املنهج املقرر من طرف أهل الفن يف فهم القرآن الكرمي تباعاالعربة بو ... تقبل و قد 

 :التفصيل حول أمرين
 .فيما يتعلق مبشروعية هذه اإلضافة من القرآن الكرمي و ممّا قرره علماء التفسري :األول

 نتأمل يف قوله تعاىل : و الثاين                             نّعرج  مث

       . لى بعض األمثلة من هذه اآلياتع
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 مشروعية اإلضافة: القسم األّول
 

 :مشروعية اإلضافة من الكتاب: المسألة األولى
الناظر يف القرآن الكرمي٬ يالحظ دعوة املخاطبني إىل النظر و التفكر يف خملوقات اهلل لالهتداء إىل اخلالق و 

أّما الذي ينكر و يُعرض عن هذه اآليات فسيناله العقاب من  توحيده٬ و أن الذي يهتدي إمنا هم أولوا األلباب٬
 :اهلل تعاىل٬ و هذه بعض اآليات الدالة على ذلك

 

 :حنو قوله تعاىل ...النظر و التفّكر و التدبّر: دعوة القرآن الكرمي إىل: أوال

                                              

        051سورة البقرة اآلية. 

                                             

                                             

                                   11سورة األنعام اآلية. 

                                          

            485سورة األعراف اآلية. 

                                     سورة يونس

 .424اآلية 

                                         

      02سورة العنكبوت اآلية. 

                                   6سورة ق اآلية. 

              01اآلية  سورة عبس. 

             5سورة الطارق اآلية. 



6 
 

                  41سورة الغاشية اآلية. 

 :و دعوته إىل إعمال العقل يف اآليات املنظورة و اآليات املقروءة
فإّن الِعلم يكتشف كل يوم اجلديد ممّا انطوى عليه  ؛يف هذا الكون الواسع و يف هذه النفسأّما اآليات املنظورة 

و كثريا ما كان يلفت  ٬هذا القرآن سواء أمجل أو فّصل او يقف على حقائق سبق و أن أشار إليه ٬هذا العامل
صدق هذا الرسول مبا أرسل به  و يستدل هبا على وحدانية اخلالق و على استحقاقه العبودية و على ااألنظار إليه

 .ثعو على قدرته على الب
فهل يقول عاقل بتعطيل النصوص اليت أشارت إىل هذه احلقائق حبّجة احتمال تطّرق اخلطأ فيما يقوله العلم؛ إّن 

 .احلقيقة القرآنية و احلقيقة الكونية مصدرها واحد
 

يشري إىل أن الذي يتعظ بعد النظر و التفكر إمنا هم أولوا  اموضعً  411أو  46إن القرآن و يف قرابة : ثانيا
 : األلباب حنو قوله تعاىل

                       411 سورة البقرة اآلية. 

                                      

                                                

                                1سورة آل عمران اآلية. 

                                            سورة الرعد

 .41اآلية 
 

و الذي ال يؤمن و يُعرض عن اآليات الدالة  إال أولوا األلباب على صانعها فما يعقل تلك اآليات الدالة: ثالثا
 :على اخلالق سيناله العقاب الذي حلق بأمثاله

                              سورة أل عمران 

 .431اآلية 

                                                             
 ص:املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  1
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                                 سوة يوسف اآلية

421. 

                                            

                                             

        1سورة الروم اآلية. 

                                    

                                  11سورة فاطر اآلية. 

                                      

                            04سورة غافر اآلية. 

                                            

                     80سورة غافر اآلية. 

املكي٬ و من خواص املكي أنه سّفه أحالم املعاندين و املالحظ أن جل هذه النصوص أو السور من القرآين 

 لوا النظر يف أنفسهم و قبح إليهم اجلمود على التقليد األعمى الذين أمه             

          احلق٬ و على ما ٬ و فتح عيوهنم على ما يف أنفسهم من شواهد  412سورة ابقرة اآلية

٬ مث قادهم من وراء ذلك قيادة رشيدة حكيمة اهداتشامليف الكون من أعالم الرشد٬ و قاضاهم إىل األوليات و 
إىل االعرتاف بتوحيد اهلل يف ألوهيته و ربوبيته و اإلتمان بالبعث و مسؤوليته مث التسليم بالوحي و بكل ما جاء به٬ 

 .2السليمة عقائد و التعاليم اإلسالمية إىل العقوللى النظر و التفكر و حاكم العو حث 
و من النصوص السابقة؛ حنو اليت تدعو إىل النظر يف ملكوت اهلل٬ و يف اآلفاق و يف األنفس ما حيتمل املزيد من 

 .البيان من طرف املفسرين عرب العصور٬ إذ يعترب عنصر الزمن و تقدم العلم العامل األساسي يف تلك اإلضافة 
                                                             

 بتصرف 4/014: مناهل العرفان  2
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اإلضافة هي من الرأي احملمود إذا ما انضبط املفسِّر بالشروط احملددة من طرف العلماء يف العملية  و تلك
  .التفسريية

 

  :ماذكره العلماء في أصول التفسير :المسألة الثانية

 :جاء يف الربهان: أوال
 :لطالب التفسري مآخذ كثرية أّمهاهتا أربعة

o النقل عن رسول اهلل : األول  احلذر من الضعيف فيه و املوضوع فإنه كثري لكن جيب؛ 
o فإن تفسريه عندهم مبنزلة املرفوع إىل النيب  :األخذ بقول الصحايب: الثاين  

  و يف الرجوع إىل قول التابعي روايتان عن أمحد لكن عمل املفسرين على اجلواز؛ ألن غالب
 .أقواهلم تلقوها من الصحابة

 ألفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة و التابعني مث مجع الطربي على الناس أشتات التفاسري مث 
  و قد يكثر يف اآلية أقواهلم٬ حيث أن كل واحد ذكر معىن ظهر من اآلية و إمّنا اقتصر عليه: 

 ألنه أظهر عند ذلك القائل -
 حبال السائل أليقأو لكونه  -

و الكل يؤول إىل معىن واحد غالبا٬ و  .ه٬ و اآلخر مبقصوده و رمرتهو قد خيرب بعضهم عن الشيء بالزمه و نظري 
 املراد اجلميع٬ فليتفطن لذلك٬ و ال يفهم من اختالف العبارات اختالف املرادات

 و كل إىل ذاك اجلمال يشري           عباراتنا شىت و حسنك واحد 
 رَ ا دخل يف اآلية٬ فيظن بعض الناس أنه قصو كثريا ما يذكر املفسرون شيئا يف اآلية على جهة التمثيل مل -

 .اآلية على ذلك

o فإن القرآن نزل؛ األخذ مبطلق اللغة: الثالث             415سورة الشعراء اآلية. 

o من قّوة الشرع بالتفسري باملقتضى من معىن الكالم و املقتض: الرابع: 
  3«فقهه في الدين و علمه التأويل اللهم»  البن عباس  و هذا الذي دعا به النيب 

                                                             
٬ و صحيح مسلم٬ كتاب فضائل 15رقم احلديث  4/32اللهّم علّمه الكتاب٬ صحيح البخاري٬ كتاب العلم٬ باب قول النيب   3

 0111رقم احلديث  8/005الصحابة٬ 
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ما عندنا غري ما : بشيء؟ فقال هل خصكم رسول اهلل »: رمحه اهلل يف كتاب اجلهاد عن علي و روى البخاري
   4«يف هذه الصحيفة٬ أو فهم يؤتاه الرجل

 :و على هذا قال بعض أهل الذوق
 .التنزل باٍق إىل قيام الساعةنزول و تنزل؛ فالنزول قد مضى٬ و : للقرآن

 .و من هاهنا اختلف الصحابة يف معىن اآلية٬ فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره يف املقتضى

 وال جيوز تفسري القرآن مبجّرد الرأي و االجتهاد من غري أصل لقوله تعاىل                 

 .36سورة اإلسراء اآلية 
 :فالرأي املراد الذي يغلب عليه من غري دليل قام عليه٬ أما الرأي الذي يسنده برهان

 بيانه عن صاحب الشرع٬ ففيه كفاية عن ذكره من بعده فما ورد. 
 و ما مل يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده٬ ليستدلوا مبا ورد بيانه على ما مل يرد. 

  ستنباط باالجتهاد ُعدول عما تُ ُعّبدنا من معرفته من النظر يف القرآناالمتناع عن اال: قال املاوردي     

           5.؛ و البد للرأي من شاهد و أصل83سورة النساء اآلية 
 

 :تعقيب: ثانيا
 :و تمكن تقسيمها إىل قسمني هذه هي أّمهات مصادر التفسري

 :القسم األول
لكيفية الصالة٬ و ما حيتمل مزيدا من  ال حيتمل مزيدا من البيان كبيانه ما : ٬ و هو نوعان عن النيب  -

 البيان كتفسريه للقّوة بالّرمي من قوله تعاىل                   62سورة االنفال اآلية. 

 .الزركشي إىل اختالف التنوع يف تفسري النص الذي حيتمل أكثر من معىن٬ و قد أشار األخذ بقول الصحايب -
                                                             

 ٬5/411 احلج٬ و صحيح مسلم٬ كتاب 3211رقم احلديث  ٬0/14 فكاك األسري ٬ باباجلهاد و السريصحيح البخاري٬ كتاب   4
 .بلفظ آخر 4312رقم احلديث 

القول يف الوجوه اليت من قبلها يتوصل إىل "و بعد  4/4/12جامع البيان : ٬ و انظر مثال 106-104ص  :الربهان يف علوم القرآن  5
كالم اهلل٬   فالواجب على العلماء الكشف عن معانيه »  الكتاب  و ما قاله ابن كثري يف خطبة و تفسري القرآن العظيم" معرفة تأويل القرآن

-٬4/43 « و إنه كما جيب السكوت عما ال علم به٬ فكذلك جيب القول فيما سئل عنه ممّا يعلمه... مظانه٬ و تفسري ذلك٬ و طلبه من
   .و بعد و غريها من املصادر اليت قرر فيها أهلها ضوابط هذه املسألة 4/02: و بعد و حماسن التأويل 862ص : ٬ و اإلتقان 04
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 :و يف الرجوع إىل قول التابعي رأيان -
  األخذ مبطلق اللغة و 
  ما كان مصدره الرأي و االجتهاد: و القسم الثاين 

ل اللفظ املزيد من فاملوروث يف تفسري النص القرآين من هذه املصادر يُنظر فيه من حيث احتما :أّما القسم األول
 .فاإلضافة إذن ممكنة٬ و قد تكون ضروريةالبيان٬ و عليه 

فينظر إىل األصول و الضوابط اليت وضعها أهل الفن يف تفسري النص عند اإلضافة أو عند : أّما القسم الثاين
 .البيان٬ و هذا ما يعرف عندهم بالرأي احملمود و الرأي املذموم

 :و السؤال املطروح
 فسري كل القرآن اعتمادا على هذه املصادر؟هل ثبت ت

حىت و إن كانت اإلجابة بنعم٬ هل النص القرآين الذي حيتمل أكثر من معىن؛ ال جيوز تفسريه مبا حيتمله ممّا ظهر 
 ؟ فنكتفي باملوروث فيه و نعرض عن تلك اإلضافة؟و انكشف للعلماء من معاٍن و حقائق

 :أّن القرآن أربعة أقسام  أمل يرو عن ابن عباس
 قسم تعرفه العرب يف كالمها. 
 و قسم اليعذر أحد جبهالته. 
 و الثالث ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل 
 ما يرجع إىل اجتهاد العلماء و هو الذي يغلب عليه إطالق التأويل و هو صرف اللفظ إىل ما : و الرابع

 .يؤول إليه
لى العلماء اعتماد الشواهد عال جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه و  و كل لفظ احتمل معنيني فصاعدا٬ فهو الذي

 .و الدالئل٬ و ليس هلم أن يعتمدوا ُمرد رأيهم فيه
  :نيتالزمتإذن االكتفاء باملوروث يعتد به من جهتني م

 ...ن صحابته أو يف رأي عن التابعني عأو  النقل الصحيح عن النيب : األوىل
 .لنص أو اللفظ أكثر ممّا ثبت نقال يف تفسريهعدم احتمال ا: و الثاين

 :و أّما ضرورة اإلضافة فال مناص منها على األقل
 .يف اللفظ الذي حيتمل املزيد من البيان و التفصيل -
 .يف ما له عالقة بعنصر الزمن و ما حيتاجه كل خماطب عرب هذا الزمنأو  -

  .و العربة يف ذلك كله بتحديد ضوابط قبول تلك اإلضافة
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 وقفة مع آية قرآنية و ذكر أمثلة: القسم الثاني
 

   وقفة مع قوله تعالى :المسألة األولى                         

                   53فصلت اآلية سورة. 

 :املوروث يف تفسري هذه اآليةممّا يعترب من   :أوال

 :جاء يف تفسري الطربيما  . أ

و اختلف أهل التأويل يف معىن . سنري هؤالء املكذبني٬ ما أنزلنا على حممد عبدنا من الذكر٬ آياتنا يف اآلفاق
 يريهم٬ن اآليات اليت وعد اهلل هؤالء القوم أ

 بنواحي بلد املشركني من أهل مكة و أطرافها٬  وقائع النيب  :فقال بعضهم       فتح مكة. 

  آفاق السماء  :أي يريهم جنوم الليل و قمره٬ و مشس النهار٬ و اآلفاق :و قال آخرون      سبيل
 .الغائط و البول

 .و القول األّول أوىل القولني بالصواب 

فأما النجوم و الشمس و القمر فقد كانوا يروهنا كثريا و ... و غري معقول أن يكون هتددهم بأن يريهم ما هم راؤوه
 6.بعد٬ و ال وجه لتهددهم بأنه يريهم ذلك

  :و قال ابن كثري  . ب

                   أي سنظهر هلم داللتنا و ُحَججنا على كون القرآن حقا منّزال من
من الفتوحات و ظهور االسالم على األقاليم [ يف اآلفاق]بدالئل خارجية  على رسوله  -عز و جل-عند اهلل 

 ...و سائر األديان

 . يها اهلل حممدا وحزبهف حلت هبم ٬ نصروقعة بدر٬ فتح مكة٬ و حنو ذلك من الوقائع اليت  :و دالئل يف أنفسهم 

                                                             
 43/05/1:جامع البيان  6
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منه وفيه وعليه من املواد واألخالط واهليئات العجيبة٬ كما هو مبسوط  بُ وحيتمل أن يكون املراد ما اإلنسان مركّ 
 7...انع على حكمة الصّ  يف علم التشريح الدالّ 

 :و ممّا أضافه املعاصرون يف تفسريها :ثانيا

 عند تفسريه لقوله تعاىل  الشنقيطي إليه أشارما  . أ           43سورة غافر اآلية 
ليجعلها عالمات هلم على ربوبيته٬ واستحقاقه  يُري خلقه آياته٬ أي الكونيةأن اهلل جل جالله هو الذي  ٬قائال

 :ومن تلك اآليات .العبادة وحده
 الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعاىل                      

 . 31سورة فصلت اآلية 
  والبحار واألهنار والعيون  والرياح والسحاب والنجوم ٬وما فيهما ومنها السماوات واألرضون

  واجلبال واألشجار وآثار قوم هلكوا٬ كما قال تعاىل                        

                                                   

                                        

      461سورة البقرة اآلية. 

  ؛بينه وزاده إيضاحًا يف غري هذا املوضع٬ فبني أنه يريهم آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم  وما ذكره يف آية املؤمن هذه
  حق٬ كما قال تعاىل  يتبني هلم أن ما جاء به حممد  أنّ  :البيانوأن مراده بذلك            

                   . 

و اآلفاق مجع أفق و هو الناحية و اهلل تعاىل قد بني من غرائب صنعه و عجائبه يف نواحي مساواته و أرضه ما 
أي الشمس و القمر و النجوم و األشجار و اجلبال و الدواب و  ؛يتبني به لكل عاقل أنه هو الرب املعبود وحده

 ...البحار

ن ينكروا شيئا منها تسخريه هلم األنعام لريكبوها و يأكلوا من و بني أيضا أن من آياته اليت يريهم وال تمكنهم أ
  قال ...حلومها                               

                                                             
 5/181: تفسري القرآن العظيم  7
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      84-11غافر اآليات سورة. 

 كما قال ...و بني يف بعض املواضع أن من آياته اليت يريها بعض خلقه معجزات رسله        

             56سورة طه اآلية. 

 و كذلك من اآليات اليت يريهم عقوبة املكذبني كإهالك قوم لوط                   

      و عقوبة فرعون  ٬ 35سورة العنكبوت اآلية                      

                            433سورة األعراف اآلية. 

   هم أصحاب العقول السليمة  ٬و يتعظ ٬و ينيب ٬و الذي يتذكر                سورة

   ؛43غافر اآلية               ؛ 1سورة آل عمران اآلية            

 إخل... 50سورة إبراهيم اآلية 

  ال يتعظ بل يعرض أشّد اإلعراض  آنفاً فغري أويل األلباب املذكورين                

                  و يقول  425سورة يوسف األية                

         8. 0سورة القمر اآلية 

و هو يفسر القرآن بالقرآن أو قل جيمع اآليات اليت تتحدث عن ذات  و هذا التفصيل الذي أشار إليه الشنقيطي٬
 :   املسألة عند التفسري خلصه قول الشعراوي

 :إن اآليات اليت يف الكون ثالث

  ٬ وذلك اإلْحكام تناهيةإىل من صنع ذلك الكون املرتامي األطراف بتلك الدقة املآيات تنظرها لتهتدي هبا
 ...٬ووالشمس والقمر ٬آيات تلفتك مثل الليل والنهار ؛املتقن
 وكذلك آيات خترق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول بالبالغ عن اهلل. 
   وآيات قرآنية حتمل منهج اهلل٬ والذين كذبوا بآيات اهلل الكونية ومل يعتربوا هبا٬ ومل يستنبطوا منها وجود

لصدق النبوة٬ وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا هبا٬ ومل إله قوي قادر حكيم٬ وكذبوا اآليات املعجزات 
                                                             

 11-16/ 1: أضواء البيان  8
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فلن يدخلهم احلق النار فقط٬ بل هلم عذاب أقرب من ذلك يف الدنيا٬  ؛هؤالء يلقون احلكم من اهلل ٬يتمسكوا هبا
 9... ألن املسألة لو أجلت كلها لآلخرة الستشرى بغي الظامل الذي ال يؤمن باحلياة اآلخرة

 :عراوي بالتفصيل عند تفسري هذه اآليةو ما ذكره الش . ب

 إن السني يف      تفيد االستقبال٬ لذلك ستظل هذه الكلمة هلا موضع إىل يوم القيامة ستظل صادقة

 . يف كل زمان       أي اآليات الكونية الدالة على قدرة اهلل و بديع صنعه         مجع أفق و
 .هو متسع امتداد نظرك إىل أن تنطبق السماء على األرض

  و يشري إىل ما أشار إليه الطربي و ابن كثري و ممّا يقوله أيضا       يعين آيات يف األنفس٬ يف

 األشخاص٬ يف حلمك و دمك و روحك٬ يف أعضائك و أجزائك٬ يف كل شيء فيك آية لو تدبرت    

          ... و جاء العلم ليثبت صدق ما أخرب به القرآن يف مسألة خلق اإلنسان من
مث يستفيد مما اكتشفه العلم من حقائق يضرهبا مثال على صدق ما ... طني٬ و أن نسله من ساللة من ماء مهني 

 ...أشارت إليك هذه النصوص 

و يف زمن صحابته؟ قالوا لو ظهرت هذه اآليات الكونية  ملاذا مل تظهر هذه اآليات يف زمن النيب  :مث يقول
معاصرة لزمن النيب و صحابته ألفرغ القرآن معجزاته و آياته يف قرن واحد٬ و استقبلت القرون التالية القرآن بدون 

 و قوله تعاىل ... هعطاء جديد٬ و بدون آيات تبهرهم و تدهلم على قدرة اخلالق سبحان         

     أي يتضح هلم أن القرآن حق و أن اهلل حق٬ و احلق هو الشيء الثابت الذي اليتغري٬ و ضده الباطل٬ و
 10.الباطل متغري زاهق٬ احلق أبلج٬ و الباطل جللج

 

 

 

 

                                                             
  1/1114: خواطر الشعراوي  9

 بتصرف 411-46/435: املصدر السابق  10



15 
 

 

   :ذكر بعض األمثلة عن ضرورة اإلضافة: المسألة الثانية

   :األمر بالنظر يف خلق اإلنسان: املثال األول

  :مواضع كثرية من القرآن٬ أمر اهلل بالنظر يف قضية خلق اإلنسان من ماء حنو قوله تعاىل يف      

                                                    سورة
 . 8-5طارق اآلياتال

 :لو رجعنا إل املوروث يف تفسري هذا النص على سبيل املثال نقف عى اآليت . أ
o قال الطربي: 

 .ماٍء مْدفوق٬ مبعىن مفعول
 .من بني ذلك٬ من بني هذين الشيئني: و من بني الصلب و الرتائب

 :الرتائبو اختلفوا يف معىن 
  هو موضع القالدة من صدر املرأة 
  (عن ابن عباس)من بني ثديي املرأة 

 الصدر : الرتائب: و عن سعيد بن جبري

 (عن ُماهد)الرتائب ما بني املنكبني و الصدر : و قال آخرون

 (عن ابن عباس)هو اليدان و الرجالن و العينان : و قال آخرون

هو موضع القالدة من املرأة حيث تقع عليه من صدرها٬ ألن : من قالو الصواب من القول يف ذلك عندنا قول 
 11.ذلك هو املعروف يف كالم العرب٬ و به جاءت أشعارهم

o و قال ابن كثري: 

ألن من قدر على الَبْدأة  باملعاد؛هذا تنبيه لإلنسان على ضعف أصله الذي ُخلق منه٬ و إرشاد له إىل االعرتاف  
 .ق األوىلفهو قادر على اإلعادة بطري

                                                             
 بتصرف 45/32/480: جامع البيان  11
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ا الولد بإذن اهلل عز و جل٬ مث حيكي ما مامليّن؛ خيرج دفقا من الرجل و من املرأة٬ فيتولد منه: و املاء الدافق يعين
 12.ُروي يف معىن الصلب و الرتائب كما ذكر الطربي و زيادة

 :و ممّا يستفاد من احلقيقة العلمية يف هذه املسألة ما ذكره النّجار قائال . ب

و ( أي من خصيتيه)مُسي دافقا ألن كال منهما خيرج من مصدره متدفقا؛ فماء الرجل خيرج من ُغدتيه التناسليتني 
و عن إفراز هرمونات الذكورة٬ و ( النطف أو احليوانات املنوية)مها الغدتان املسؤولتان عن ختلق خاليا التناسل 

درجة مئوية يف  31حرارة اجلسم العالية ألن  اخلصيتان توجدان خارج جسم الرجل يف كيس الصفن٬ و ذلك
 .متوسط ال تسمح بتخلق النطف أو ببقائها حية

و ماء املرأة الدافق خيرج مرة واحدة يف كل شهر من احلويصلة احلافظة له٬ عندما يدفع املبيض بتلك احلويصلة من 
فتنفجر عند متام نضجها و يندفع ماؤها متدفقا بالبيضة إىل داخل قناة الرحم متاما كما  قناة الرحم٬ بوقحافته إىل 

 13.باحليامنيتدفق ماء الرجل 

 :تعقيب

 :املالحظ يف تفسري هذا النص ما يلي

اعتماد املفسر على املصادر املتوفرة بني يديه و حماولة ترجيح ما ظهر له صاحلا كبيان له؛ حنو ما ذهب  (4
 .يإليه الطرب 
 .اإلضافة اليت ذكرها النجار كان مصدرها ما توصل إليه العلم يف هذه املسألة (0
ه يف هذه 1ه و ما جاء يف تفسري ابن كثري ق 3االكتفاء باملوروث حنو ما جاء يف تفسري الطربي ق  (3

  ذلك  ما املسألة يُعطِّل ما أثبته العلم من حقائق حول جسم اإلنسان و ما يتكّون منه٬ و وظيفة كل عضو و من
 .اآلية بصدد احلديث عنه و هو خلق اإلنسان من املاء الذي يتدفق من الرجل و املرأة

و هي إضافة ضرورية٬ ألهنا تعترب قرينة و شاهدا و دلياًل على أن اإلنسان خيلق من هذه النطفة  األمشاج كما ورد 
 يف قوله تعاىل                                        

                    و كما ورد يف عّدة مواضع من القرآن . 0-4اآلية  سورة اإلنسان
الكرمي و ليس كما كان يعتقد قبل اكتشاف الوسائل الدقيقة من أن أصل اإلنسان قرد٬ أو أنه خملوق من احليض 
بغض النظر عن مصدر هذا االعتقاد؛ ألن القرآن الكرمي فّصل يف هذه املسألة بالذات؛ فأبونا ءادم ُخلق من تراب 

                                                             
 بتصرف 6/136: تفسري القرآن العظيم  12
 .بتصرف 314-361من آيات اإلعجاز العلمي خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي ص   13



17 
 

ه ُخلق من هذا املاء الدافق الذي خيرج من بني الصلب و الرتائب٬ و كذا زادت السنة و األحاديث هذه أّما نسل
املسألة بيانا٬ و جاءت احلقائق العلمية لتوافق ما قرره هذان املصدران٬ و لتزيد النصوص اليت حتدثت عنه بيانا و 

و التفكر يف أصل اخللقة ليتعظ و يؤمن و يوحد هذا  ٬ مّث إن القرآن ذاته يأمر اإلنسان بالنظر14تفصيال كما هاهنا
  . اخلالق

إذن لو تدبّر املسلمون كتاب اهلل٬ و أّدوا ما عليهم كما هو احلال هنا فجمعوا النصوص القرآنية اليت تتحدث عن 
تنتشر٬ هذه املسألة٬ و كذا النصوص النبوية اليت تفصل و تشرح؛ ما كان ملثل هذه االعتقادات الباطلة أن 

والخُتِصَر الطريق الكاشف عن هذه القضية٬ فالفهم السليم للحقيقة القرآنية يُسّدد خطى العقل الكتشاف تلك 
أو يف مسائل أخرى أشار  ...احلقيقة سواء كما هاهنا يف مسألة كيفية خلق اإلنسان من نطفة فعلقة مّث ُمضغة مث

رض و النبات و احليوان و غريها من اآليات اليت قال عنها إليها القرآن يف السماء و الكواكب و اجلبال و األ
 القرآن                                        

      53سورة فصلت اآلية. 
 

 :النهي عن اقرتاب الزنا: املثال الثاين

                       30سورة اإلسراء اآلية. 
و ما ذكره ابن  .  15هي إشارة عابرةو ما جاء يف تفسري الطربي : من املوروث يف تفسري هذا النص مثال . أ
ن اهلل تعاىل هنى عباده عن الزنا و مقاربته أي خمالطة أسبابه و دواعيه٬ و فسر الفاحشة بالذنب العظيم٬ و أ :كثري
  قوله         و بئس طريقا و مسلكا مّث يذكر قصة الشاب الذي جاء يستأذن الرسول 16.يف الزنا    

  17و كذا بيان خفيف أشار إليه القامسي
  الشعراوي٬ قول  :و من اإلضافة . ب       النظر و اخللوة و اللمس :أي ال يأيت مبقدماته. ..

و أعتقد أن ما نشاهده اآلن يف بيئات االحنالل و االحنراف٬ و ما امتّد منهم إىل بالد اإلسالم من : مثم يقول

                                                             
علم األجنة يف ضوء القرآن و السنة ٬ اجمللس األعلى العاملي للمساجد٬ هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن و  :انظر تفصيل هذه املسألة  14

زغلول راغب .ه و من آيات اإلعجاز العلمي خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي٬ د4126السنة مبقر رابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة٬ 
 . م0228-ه٬4108 4بريوت٬ ط: حممد النجار٬ دار املعرفة

 1/45/420 :جامع البيان  15
 1/414: تفسري القرآن العظيم  16
 6/118:  حماسن التأويل  17
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و ساء طريقا و مسلكا٬ يقضي على سالمة اجملتمع و  التفزيع و الرعب جيعلنا نؤمن بأن الزنا فعال ساء سبيال٬
اجلميع يف رعب و يف هلع٬ و اإليدز ينتشر انتشار النار يف اهلشيم٬ و أصبح ال يسلم منه حىت األسوياء ... أمنه

و ما حدث هذا الفزع إال نتيجة خلروج اإلنسان عن منهج اهلل خروجا جعل هذه املسألة فوضى ال . األطهار
 ...ضابط هلا

الزنا فاحشة و ساء سبيال٬ و ها هي األحداث و الوقائع تثبت صدق هذه اآلية٬ و تثبت أن أّي خروج من  :إذن
  18...اخلَلق عن منهج اخلالق لن يكون وراءه إال نكُد الدنيا قبل ما ينتظرهم يف اآلخرة

 :تعقيب

و ذكر ما أثر حنو قصة الشاب الذي جاء يستأذن  هذا النص من طرف الطربي٬العابرة يف تفسري  إن اإلشارة
ول مسألة الزنا هذه و حيف الزنا من طرف ابن كثري٬ و إضافة الشعراوي ملا اكتشفه العلم من حقائق  الرسول 

و  مطابقتها للحقيقة القرآنية دليل ىل أن عنصر الزمن عامل أساسي يف فهم بعض ما أمجل من نصوص يف القرآن٬
أن كل خماطب يفهم جزءا من التفصيل الذي حتتمله هذه النصوص؛ و أن على املفسِّر أن يباشر العملية التفسريية 

   و هو يستحضر ما يعيشه الناس و ما يقوله العلم يف زمنه و إال كيف تتحقق عاملية القرآن؟ 
 

 :املثال الثالث

                                            

                000سورة البقرة اآلية. 

 :من املوروث يف تفسري هذه اآلية . أ
 الطربي ما قاله : 

  و يفهو  ٬يهما يؤذى به من مكروه ف وه  ىذألا
َ
. اٍن شىتم عمع ملاوهو ج٬ استهره وجنَ ذ رحيه وقنتضع أذى لنو هذا امل

قذر٬ و اآلخر هو دم فاعتزلوا مجاع النساء و نكاحهن يف  :األذى :و فيه اختالف يف بيان معناه٬ بعضهم قال
ل موضع األذى أي عن ابن عباس اعتزلوا نكاح فروجهن٬ مّث اختلفوا بني من قال مجيع البدن و من قا ؛حميضهن

 19.موضع خمرج الدم و يذكر ُمموعة من الروايات يف هذه املسألة

                                                             
 41/8542:  الشعراوي  18
 بتصرف 526-0/0/525 :جامع البيان  19
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 :و مما يعترب من اإلضافة . ب
 ما ذكره الشعراوي: 

مث يورد بعض التفسري  .زمان احليض أيضا احمليض يطلق على الدم٬ ويراد به أيضًا مكان احليض٬ ويراد بهأن 
 20.ذلك ُحرِّم عليهما اجلماع عند احليضالعلمي لألذى الذي يلحق املرأة و الرجل٬ و ل

 :تعقيب

الذي حكاه الطربي من االختالف يف بيان معىن األذى٬ و يف بيان االعتزال جلميع البدن أو ملوضع األذى فقط٬ 
 لمية هلذا األذى٬ و من مّث قوى رأي من ذهب إىل أن احملّرمعَ بّينه الشعراوي باإلضافة اليت كان مصدرها احلقيقة ال

على صّحة ما قالته مثال أمنا عائشة كل  اهو موضع األذى و ليس كل البدن٬ و كانت هذه احلقيقة قرينة و شاهد
  .شيء مباح إال اجلماع

 

  

                                                             
 0/182 :خواطر الشعراوي  20
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 :خاتمة
 :اآليت احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات٬ لكن أود اإلشارة يف اخلتام إىل

o ال نريد تتبع هذا الكم اهلائل من اآليات مث حناول االستفادة من احلقيقة العلمية اليت أشارت إليها  حنن
 :مجلة أم تفصيال٬ و إمنا ندعو إىل االستفادة من هذه احلقائق اليت قد تكون

 قرينة من القرائن على التمييز بني الراجح و املرجوح من الروايات يف تفسري النص القرآين. 
 يلة من الوسائل اليت ختتصر طريق العقل يف إثبات شيء أو نفيه أو اكتشافه و مثال ذلك مسألة أو وس

 .خلق اإلنسان
  أو دليال من األدلة و الشواهد اليت يستند إليها الفقيه يف فتواه فيبيح ملريض اإلفطار يف رمضان و ال جُييزه

 آلخر على سبيل املثال
٬ و على أن هذا القرآن كالم اهلل٬ و هو  آيات على صدق نبّوة حممد و فوق ذلك كّله تعترب هذه احلقائق 

 .وحده املستحق للعبودية ال شريك له٬ لذلك أمر و دعا إىل النظر و التفكر و التدبر يف هذا الكون
o ىل هبذه املداخلة و كأننا جنرب من يتصدى لعملية التفسري أن يصيب اهلدف من التفسري٬ و يصل بنا إ إننا

باللغة اليت يفهمها املخاطبون على اختالف ... املقصد من البيان؛ االهتداء و االتمان و الطمأنينة و الراحة و 
و إاّل كيف يكون القرآن املعجزة اخلالدة إىل يوم الدين ... مستوياهتم و تنوّع ثقافاهتم و تفاوت قدراهتم يف الفهم 

 ؟...شفاء و موعظة و نورا و برهانا و  و كيف يكون رمحة للعاملني؟ كيف يكون هدى و
؟ أعط املخاطب ما يريد أو ...أحينما يغوص به يف علم الكالم أو يف اخلالفات الفقهية و اآلراء اللغوية أو -

 .حّدثه مبا يفهم
 علما أن مصدر تلك احلقائق هو اهلل جل -أحينما تستفيد من احلقائق العلمية اليت سبق و أن أشار إليها القرآن-

 متنع من ذلك؟ -يف ُعاله
هل احلديث عن عامل النحل مثال و ما تنتجه النحلة من عسل ليكون شرابًا فيه شفاء للناس٬ و هي خملوق ال -

 عقل له و إمّنا تعمل كل ذلك بوحي من خالقها٬ ليس ضروريا؟

  و كذا احلديث عن النملة اليت قالت -           فيأيت العلم ليكشف عن جسم

 النمل املصنوع من ماّدة زجاجية و لذلك عرب باحلطم و احلطم هو الكسر كما قال املفسرون ليس ضروريا؟
 :و هل تسمية العديد من السور هبذه اآليات-

العلق و الليل و الفجر و الضحى و الفيل و النجم و الشمس و التني و النمل و األنعام و الكهف و النحل و 
النظر يف  فال بُّد منالعنكبوت و البقرة و احلديد و الرعد و القمر و االنسان و القلم ال يُلفت االنتباه و العقل؟ 
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اعي يف كثري من املسميات أخذ أمسائها من نادر أو وجه اختصاص كل سورة مبا مسيت به وال شك أن العرب تر 
مستغرب يكون يف الشيء من خلق أو صفة ختصه٬ أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي للمسمى 
و يسمون اجلملة من الكالم أو القصيدة الطويلة مبا هو أشهر فيها٬ و على ذلك جرت أمساء سور الكتاب العزيز  

و اهلل ... و الليل٬ و الفجر٬ و الضحى٬ و التني٬: ٬ و هو يُقسم ببعضها( 412الربهان ص )ي كما قال الزركش
تعاىل يقسم مبا شاء على ما شاء٬ و لكن خلقه ال يقسمون إال به سبحانه و تعاىل٬ و القسم يأيت دائما لتأكيد 

على وقوع املقسم عليه كما قال أن احلق يوجب الدليل يف القسم٬ : املُقسم عليه٬ و معىن تأكيد املقسم عليه
 (.02/066خواطر الشعراوي )الشعراوي 

 : للقوة من قوله تعاىل و هل تفسري النيب -                           سورة

بالرمي ال يسمح للمفّسر أن يفهم أن اجلديد الذي يكتشف يف عامل الناس على مّر العصور  62٬األنفال اآلية 
 ال حيتمله هذا النّص؟... من الوسائل اليت يرمون هبا العدّو كالطائرات و الصواريخ و 

و كما أن احتمال تطّرق  ٬أال إن العربة بعدم حتميل كالم اهلل تعاىل ما ال حيتمل و بعدم تأويله حسب األهواء
اخلطأ يف اجتهاد السابقني ممكن فإنّه من باب أوىل واقع يف اجتهاد املتأخرين لعّدة اعتبارات و على رأسها الُبعد 

  و هذا أحدهم يفهم من قوله تعاىل ؛ بني أطهر الصحابة و هم من هم عن املصادر األصلية للبيان لُوجوده 

                      ظلم أو ال يظلم نفسه يا رسول اهلل فيجيبه ي ملو أينا  قائاًل ليس

 ذاك أمل تنظر إىل قول لقمان البنه                    . 

 .؟!الصواب مانعاً من االجتهاد و االستنباط فهل كان عدم االهتداء إىل
إن احلال يهيب بأهل الفّن أن يتصدوا بكل ما أوتوا من قّوة للبيان و للتبليغ و الستنطاق هذا الكتاب و لتثويره 

 .ليكون كما أنزل هداية للعاملني كافة و ذاك هو املقصد األعظم الذي أنزل من أجله
 .صلى اهلل على سيدنا حمّمد و اهلل املوفق و هو يهدي السبيل و

    
 
 



 ملخص المداخلة باللغة العربية

 التقصيد القرآني الجديد بين االكتفاء بالموروث و ضرورة اإلضافة

كتفسري آيات الصفات و إمرارها على النحو . إذا كان االكتفاء باملوروث يصح يف القسم الذي استأثر اهلل بعلمه
؛ببيانه بصفة خاّصة حنو توضيح كيفية الصالة   الذي فهمه السلف الصاحل، و يصح فيما ُكّلف النيب   

حنو حتديد نوع املرض الذي ُُييز  ؛فإن ضرورة اإلضافة ال مناص منها يف القسم الذي يرجع إىل اجتهاد العلماء
ائب ،للصائم اإلفطار يف رمضان الذي قد يستفاد من علم التشريح فيكون دليال  و حنو بيان معىن الصلب و الَّتر

و العربة يف ذلك كله بالتقيد بالضوابط اليت حّددها  ،الطربي مثال يف تفسريه على ترجيح أصح األقوال اليت حكاها
.أهل الفن يف تفسري النص القرآين  

  و تكون هذه اإلضافة حينئذ استجابة لدعوة القرآن الكرمي إىل النظر                  

                         ودعوته إىل التفكر  ، 7-5طارق اآلياتالسورة  

                       و هو يتحدث عن الشراب الذي  96اآلية سورة النحل

 و دعوته إىل تدبّر القرآن الكرمي  ،تصنعه النحلة بوحي من خالقها                
 ،كاألمر بصيام شهر كل عام  يف كل شيء أمر به ؛و تتضح هبذه االستجابة مقاصد القرآن ، 96سورة ص اآلية 

 .أو غري ذلك ،أو ذكره ،أو قّصه ،أو هنى عنه كتحرمي اجلماع عند احليض

 .و تلك هي الغاية من إنزال القرآن ،و من مث تتحقق هداية االنسان

 قال عز من قائل                                  

            55فصلت اآلية سورة. 

 



Summary of 
the intervention 

in English 
 
The Quran’s new aim between sufficiency with the inherited 

and the necessity of add 
 

If sufficiency with the inherited is valid in the section that Allah has 
monopolized its knowledge , like interpreting attribute 's verses and passing it 
on the manner that the righteous ancestry have understood , and valid in what 
prophet peace be upon him was charged with indicating it in a special way 
towards indicating how to pray. 

 

So; the necessity of add will be then unavoidable in the section of scholar’s 
opinions; towards determining the type of disease that authorizes the fasting 
person to break his fast in Ramadan; and towards indicating the meaning of 
backbone and the ribs which can benefit from Anatomy , so will be an 
evidence on the more correct words that Tabari has told as examples in his 
interpretations, and the lesson in all of it with adhering to controls that art 
matters  have determinated in the interpretation of the Quranic text .   
 

So this add will be then a response to Quran’s call for looking “So let man see 
from what he is created (5) he is created from a fluid ejected (6) emerging 
from between backbone and the ribs (7) ” chapter of the Night Visitant, 
Verses (5-7); and his call for thinking “ Wherein is healing for men .Verily in 
this indeed a sign for people who think (69) Chapter of Bees Verse 69. And 
here he is talking about the drink that the bee makes under the inspiration of 



her creator; his call for the holly Quran’s reflections “[this is] a blessed book 
which we have revealed to you, [O Mohamed] that they might reflect upon 
its verses “Chapter of Sad Verse 29. 
 

So by this response, Quran’s purposes become clear in everything it has 
commanded with like fasting a month every year, and has forbidden like the 
prohibition of the sexual intercourse at menses, or has told, has mentioned, or 
otherwise. 
 

And then, guidance of people will be realized and that’s the aim from sending 
down Quran. 
 

Allah almighty said “we will show them our signs in the universe, and in their 
own selves, until it becomes manifest to them that this   (the Quran) is the 
truth” Chapter of Detailed Verse 53. 

 



 :قائمة أهم المصادر و المراجع المعتمدة
 

 .القرآن الكرمي -1 
 

ه، دار  1131أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ت  -2 
 .م 2001 -ه 1221احلديث، القاهرة، 

 

ه، ت أبو الفضل الدمياطي،دار  432الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي ت  -1 
 .م 2001-ه 1224احلديث، القاهرة،

 

ه، ت قواز أمحد زمريل،  311اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي ت  - 2
 .م 2002-ه  1221دار الكتاب العريب، بريوت، 

 

، دار املؤيد، دار الفكر، بريوت، 2الباقي، طاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد  - 1
 .م 1334 -ه1211

 

ه، و عليه شرح عبد اهلل دراز، دار احلديث،  430املوافقات يف أصول الشريعة، أبو اسحاق الشاطيب ت   - 1
 .م2001 -ه1224القاهرة، 

 

 .م2011ابة، منصور كايف، دار العلوم، عن. أد( عرض و نقد و حتقيق)الوجيز يف علوم القرآن   - 4
 

، دار الكتاب 2ه، ت عبد الرزاق املهدي، ط 442تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء امساعيل ابن كثري ت  - 1
 .م 2002-ه 1221العريب، بريوت، 

 

، 1ه، ت حممود شاكر، ط110جامع البيان ن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ت   - 3
 .م2002 -ه1221اإلعالم، األردن،  دار ابن حزم، بريوت، دار

 

خواطر حممد متويل الشعراوي حول القرآن الكرمي، حممد متويل الشعراوي، األزهر، جممع البحوث اإلسالمية، -10
 .م1331

 

ه، اعتىن به أبو عبد اهلل،  2صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن إبراهيم البخاري ت  -11
 .م2001 -ه1221، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط حممود بن مجيل،



 .ه، مكتبة اإلميان، القاهرة 141صحيح مسلم بشرح النووي، حمي الدين أيب زكرياء بن شرف النووي ت  -12
 

علم األجنة يف ضوء القرآن و السنة، أحباث جملموعة من العلماء، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة  -11
 .اإلسالمي، مكة املكرمة مبقر رابطة العامل

 

 .م 2001، هنضة مصر، 4كيف نتعامل مع القرآن، حممد الغزايل ط-12
 

 .م 2001 -ه 1221لسان العرب، ابن منظور، دار احلديث، القاهرة، -11
 

ه، ت أمحد بن علي،محدي ُصبح، دار احلديث،  1112حماسن التأويل، حممد مجال الدين القامسي ت  -11
 .م 2001 -ه  1222القاهرة، 

 

دمشق، : ، دار الغوثاين1عبد القادر حمّمد احلسني،ط.معايري القبول و الرّد لتفسري النص القرآين، د  -14
 .م2001 -ه 1221

 

، مكتبة فياض، 1مصطفى بن العدوي،ط. ه ت 102مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين ت   -11
 .م 2003-ه 1210املنصورة 

 

، دار الكتاب العريب، 1مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، ت فّواز أمحد زمريل، ط  -13
 .م 1333 -ه1213بريوت، 

 

، دار املعرفة، 1زغلول راغب حممد النجار، ط.من آيات اإلعجاز العلمي خلق اإلنسان يف القرآن الكرمي، د -20
  .م2001 -ه1221بريوت، 

   

 .م2001، هنضة مصر،1نظرات يف القرآن، حممد الغزايل ، ط  -21
 


