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 إهداء
 مي إىل العلوم الّشرعّية، ووقفوين عليها.إىل اّلذين حفزوا ِهم 

 م والّدعوة واإلرشاد.ل  إىل اّلذين وّجهوين إىل العِ 

 راحًة وطمأنينًة.و ، اً سعهم تربيًة وتعليموا يل ما يف و  إىل اّلذين بذل

 عليهما. -تعاىل-إىل والدّي رضوان اهلل 

 ؛سانديتوم   دعميهًدا يف ج   واأليمل  الذين، مونفعين هب ،مفيهيل  -تعاىل- بارك اهلل وأوالدي إىل زوجيت
 .نظريف أمجل صورة وأهبى مم  ه الّرسالةر  ذذختحّّت 

 ّصاحلني، الّشهداء والالّصّديقني و و  ّنبّينيذم يف الفردوس األعلى مع الوإيّا -تعاىل-مجعين اهلل 

  وحمس ن أ ولئك رفيقاً.
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 كر وتقديرش  
الذي تتّم بنعمته الّصاحلات، فله احلمد محدًا طّيبًا م باركًا فيه، كما ينبغي جلالل  -تعاىل-احلمد هلل     

حسن عبد الّرمحن  أن أهلمين فكرة البحث يف تفسري الّشيخ -سبحانه-وجهه، وعظيم سلطانه، وأشكره 
 يا الِعل مّية منه، ودراستها. ، واستخرا  القضافّكر ودقائق الّتدبّرمعار  التّ : حبّنكة امليداينّ 

 اً رفان. وعِ (1)الّناس[ اهلل من ال يشكر   : ]ال يشكر  -صّلى اهلل عليه وسّلم- سولرّ ال من قول اً انطالقو     
 عبد الّرمحن حسنالدّكتور األستاذ فضيلة  :شرفم  ـستاذي الأ   بالفضل ألذله، أتقّدم بالّشكر اجلزيل إىل

ّدين من فيض ، والذي مم ه، ومنحين من وقته الّثمني ما ال أقدر على الوفاء بهالذي حباين بعطف ،الّسلواديّ 
 أسألو  تابعته احلثيثة للّرسالة.م  ن ع؛ فضاًل يت استفدت منها كثرياً الّنصائح واإلرشادات الكثري من ِعل مه ب

كما  سلمني خري اجلزاء.سن اخلامتة، وأن جيزيه عيّن وعن اإلسالم واملر وح  م  أن ميّده بطول الع   -تعاىل-اهلل 
وفضيلة الدّكتور  ،إىل فضيلة عضوي املناقشة: فضيلة الدّكتور عطّية األطرش أتوّجه بالّشكر والعرفان

بقبول املناقشة، وتشريفهما يل بالّنظر فيها، وأسعد مبا يتحفين به  مهما عليّ على تكرّ  ،إمساعيل نواذضة
أن جيزيهما عيّن كّل خري،  -تعاىل-أسأل اهلل و ّدة فيه، فضيلتهما من شـأنه تقومي عثاري، وذداييت للجا

 وجيعل جهدها يف تقومي ذذه الّرسالة يف موازين حسناهتما.
صّلى -، ولرسوله -تعاىل-أّما والدّي، فيعجز الّلسان عن ش كرها، على ما زرعاه يف قليب من ح ّب هلل     

، ميّن الّشكر والّتقدير م، فلهوأوالدي أّما زوجيتندة. و ، وعلى ما قّدماه يل من دعاء وم سا-اهلل عليه وسّلم
  .مأنينة، وتشجيع، وحتفيزيل من راحة وط وهملا قّدم

كّلّية -ونواة نشأهتا  ،ممثّلة بواسطة عقدذا -جامعة اخلليل-جامعتنا الغرّاء  إىل والّشكر موصول    
  القائمني عليهب ،قسم أصول الّدين :نها، وأدام عّزذا، وأخّص بالذّكر م-تعاىل–حرصها اهلل  -الّشريعة

 هوض والّصعود بأمانة العلم والبحث والّتعليم.نّ لل ؛على ما يبذلونه من جهود، وي هّيئونه من أسباب ،كافّة
حيث وافقت يل على موضوع الّرسالة، وأتاحت يل ؛ كّلّية الّدراسات العلياإىل   -أيضاً - والّشكر موصول

 ويّسرت يل سبيل الِعل م، وإكمال دراسة املاجستري. ،البحث والّدراسةالفرصة يف 
لوجهه  ا  ، وأن يجعله خالصالمتواضع وإنّني ألّضّرع إلى اهلل العلّي القدير أن يتقّبل مّني هذا الجهد

 الكريم، وأن يمّن علّي بالقبول.

 والحمد هلل رّب العالمين، إنّه نعم المولى ونعم الّنصير

 لةباسم فارس أبورميالب: الطّ 

                                                           

، 7  ،ودو نن أبي داس  : د، سليمانو داو  وأبوصّححه شعيب األرنؤوط بقوله: إسناده صحيح. ، -رضي اهلل عنه-يب ذريرة أ حديث نرواه أبو داوود م (1(

 . 1188، كتاب األدب، باب يف شكر املعروف، حديث رقم: 811ص
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 ّرسالةال صلخّ م  

، -تعاىل-د على أّن القرآن الكرمي تنزيل من لدن اهلل ل مّية يف القرآن الكرمي خري شاذت عّد القضايا العِ     
ث الّتقّدم الِعل مّي والّتكنولوجّي اهلائل، وقد جاءت ذذه وأّنه حّق ال ريب فيه، وخباّصة يف ذذا العصر؛ حي

للّشيخ ، فّكر ودقائق الّتدبّر معار  التّ اولة م تواضعة الستخالص القضايا الِعل مّية من تفسري  الّدراسة م  
   .حبّنكة امليداينّ حسن عبد الّرمحن 

، وأذّم مظاذر احلياة فيه، وحياته قد كشفت الّدراسة عن جوانب م هّمة يف حياته، من حيث: عصرهو     
، وأقوال العلماء زولتفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب النّ  الّشخصّية، والِعل مّية، والّدعويّة. وشرحت طريقة

كتابه   فيها، وأدلّتهم، وموقف الّشيخ منها، ومناقشته. إضافة إىل بيان مصادر الّشيخ يف الّتفسري، وخباّصة
 . كما تتّبعت املنهج العاّم الذي سار عليه يف الّتفسري.الذي بىن تفسريه عليه  لر األمثدبّ التّ  قواعد 

وقد بّينت الّدراسة املقصود من الّتفسري الِعل مّي، وموقف العلماء منه، وعّرجت على تارخيه، وأبرز     
ل مّية والّنظريّة الِعل مّية. ، والفرق بني احلقيقة العِ ميّ ل  اإلعجاز العِ بني و ه بين عالقةالاملؤلّفات فيه، وذكرت 

ة كّل منهم، مع وأدلّ  عتدلني،عارضني، وم  ؤيّدين، وم  م   ، من:ميّ ل  فسري العِ التّ وتناولت موقف العلماء من 
، وتأصيل -رمحه اهلل تعاىل-يف تفسري الّشيخ  إىل استخالص القضايا الِعل مّية وصوالً املناقشة والّّتجيح؛ 

الِعل مّية يف القرآن  ّجب على املفّسرين والباحثني اتّباعها عند تفسريذم للقضاياالقواعد والّضوابط اليت يتو 
 الكرمي. 

يف خلق كّل من: الّسماء واألرض، والّشمس والقمر،  -تعاىل-وبّينت اجلانب الِعل مّي آليات اهلل     
يف خلق  -تعاىل-اهلل  والّنجوم والكواكب، والرّياح واجلبال. كما بّينت اجلانب الِعل مّي أيضًا آليات

وذو يف بطن  ،اإلنسان، وتناولت مراحل خلقه، وبيان املقصود بالظّلمات الّثالث اليت يكون فيها اجلنني
 أ ّمه، وقضّية حتديد جنس اجلنني.

ومن مّث بّينت مكانة الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن الِعل مّية، وثناء العلماء والّتالميذ عليه،  
 يمة الِعل مّية لتفسريه. والق

زاخر بالعلوم الكثرية واملعاين  -رمحه اهلل تعاىل-الّشيخ  تفسري من خالل البحث أنّ يل وقد ظهر     
، فهو مع اذتمامه باملأثور الكثرية هاتإجيابيّ  رغمخيلو من انتقادات ، إاّل أنّه ال اجلليلة، فهو تفسري موسوعيّ 

تفسري القرآن استخدم طريقة قد ه  أنّ غة وغريذا، إاّل والقراءات املتواترة واللّ ة املوضوعيّ  حدةواملناسبات والوم 
باستطرادات ال طائل  أحياناً  صّ إضافة إىل خروجه عن النّ  ه؛يف تفسري  يّنّ زول الظّ ترتيب النّ الكرمي حسب 

  .منها، وعدم توثيقه لكالم العلماء أحياناً 

 وفيق.ويّل التّ  -تعاىل-ئج والّتوصيات، واهلل وقد خ تمت ذذه الّدراسة بعدد من الّنتا    
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Abstract 

 

    Scientific Issues in the Holy Quran is an excellent witness that it’s a 

revelation from Allah, the all mighty, and it is a truth without any doubt, 

especially in the present time of great scientific progress and massive 

technological developments.  This study is a modest attempt to draw the 

scientific issues from the Interpreting "Ma`arij at-Tafakkur wa Daqa`q at-

Tadabbur" by Abdul-Rahman al-Midani. 

 

    The study reveals many important features of Al-Maidani’s life such as 

his time, the main aspects of everyday life then. It also covers his personal, 

scientific and preaching life.  The interpretation of the Holy Quran by 

means of the contexts of revelation is also covered by the study, along with 

comments of specialized scientists in the field supported by their evidences, 

the sheikh (Al-Midani)’s point of view about the subject especially through 

his book “Qawa’ed al-tadabur” (The ideal basics of contemplation) based 

on which he set his interpretation. It also traces the general approach which 

he used in his interpretation.  

 

    The study shows what is meant by the scientific interpretation, the 

scientists’ point of view about it, it’s history and the main writings about it 

and its relationship with the scientific miraculous. The difference between 

the scientific reality and the scientific theory.  The scientists’ attitudes 

toward it as supporters, opponents and neutrals, along with the evidence of 

each.  Discussion about each party and weighting is covered as well in 

order to reach a conclusion about the scientific issues in the sheikh-(Al-

Midani)’s book (may Allah’s mercy be upon him), and to set a firm 

foundation for the bases and criterions which interpreters and researchers 

should follow when interpreting scientific issues in the Holy Quran. 

 

    Scientific aspects of Allah’s miracles are also shown in the creation of 

the heavens and Earth, the sun and the moon, the stars and the planets, the 

winds and the mountains.  Moreover, Allah’s miracles in the creation of 

man through stages of development of the embryo is also mentioned by 

explaining what is meant by the three darknesses in which the fetus passes 

through while in his mother’s womb.                          

 

    The study highlights the scientific rank of the sheikh-(Al-Midani), the 

commendation of him by his students and other scientists.  

 

    Through this study, it was revealed to me that the interpretation of the 

sheikh-(Al-Midani) is full of great knowledge and lofty meanings.  It’s an 

encyclopedic interpretation, but still it contains some contradictions along 

with advantages. For example, he is interested in (the inherited) knowledge, 
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the occasions, the objective unity, the retraced rehearsing (readings) and 

the language, he uses a methodology based on uncertain contexts of 

revelation.  And sometimes he would go off line by unnecessary 

digression, in addition to the lack of documentation of some scientists in 

his book.   

 

    Finally, the study concludes with a number of results and 

recommendations.  And Allah the Arbiter of success.         

 
 



 ~ ذ~ 
 

 بسم اهلل الّريمن الّرييم

 م قّدمة ال

 أن   له، وأشهد ذادي فال ي ضلل ومن له، م ضلّ  فال -تعاىل- اهلل يهده من ونستعينه، حنمده هلل  احلمد    
 : (1)بعد  أّما ؛ورسوله عبده مّمًدا وأنّ  له، شريك ال وحده -تعاىل- اهلل إاّل  إله ال

ر اليت أمرنا اهلل دبّ ر والتّ فكّ ة التّ ذو جزء رئيس من قضيّ  الكرمي، القرآن آليات ميّ ل  فسري العِ فإّن جانب التّ     
عمل عقله وفكره ووجدانه يف فقه معانيها وأن ي   ،ر آيات اهلل الكرميةفاملسلم مأمور بأن يتدبّ  ا،هب -تعاىل-

، فإذا كان القرآن  اإتقاهنو  ل دقائق صنعهوتأمّ  -تعاىل- ر خملوقات اهلله مأمور بتدبّ وفهم مدلوالهتا، كما أنّ 
ر يتدبّ  أن منشيء أوىل  وأيّ املنظور.  -تعاىل- الكون وما فيه، كتاب اهلل املقروء، فإنّ  -تعاىل-كتاب اهلل 

  .والكون من حوله نفسه يفاإلنسان 

صول الّدين، ليا يف قسم أ  علّي أن جعلين أحد طاّلب الّدراسات الع   -تعاىل-ولـّما كان من فضل اهلل     
رغبت يف دراسة مناذج الّتفسري ص تفسري القرآن الكرمي وعلومه يف مرحلة املاجستري يف جامعة اخلليل، ختصّ 

، وتدبّره على الوجه األمثل، مّث الختيار ما -تعاىل-منهجهم يف فهم كتاب اهلل  إىلقدميًا وحديثاً؛ للّتعّرف 
ر موضوع للّرسالة، أحببت انتقاء تفسري من الّتفاسري حنتا  إليه يف عصرنا احلاضر. وحني أردت اختيا

، ينفرد بطريقته، ويّتسم بالّشمولّية واالعتدال؛ كي أقف على دراسة حياته، ومنهجه يف الّتفسري، املعاصرة
ومعرفة ما قيل فيه من استحسان، وما س ّجل عليه من مآخذ، مع م قارنته بتفاسري أخرى سابقة والحقة 

للّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة   ،معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر  ِعل مّية. وقد رأيت أّن تفسريملعرفة قيمته ال
اخّتت الكتابة يف ، مّث استشارة أذل الِعل م، -تعاىل-، جدير بالبحث والّدراسة، وبعد استخارة اهلل امليداينّ 

مّية في تفسير "معارج الّتفّكر لْ قضايا العِ "ال: القضايا الِعل مّية فيه، وجعلت موضوع رساليت بعنوان موضوع
ن ممّ  الّشيخاستفاد حيث  ؛ودقائق الّتدبّر" للّشيخ عبد الّريمن يسن يبّنكة الميدانّي، دراسة ونقد

؛ جلّيًا فيه شهداً أضحى مم  تفسريهة يف االذتمام بالعلوم العصريّ  أنّ  ، كماا عرض لهه، وأبدع يف كثري ممّ و سبق
الّسماء : وذي، هتفسري حّيزًا كبريًا من  بارزة، أخذت ثالث قضايا ِعل مّيةليت على رسا تبيد أّنين قصر 

ذذه تضيق على قضايا ِعل مّية كثرية  وذلك الحتواء تفسريه، من أ مور ، وما يتعّلق هباواإلنسان واألرض
 .عن الّتفصيل فيها الّرسالة

اآليات القرآنّية واملوضوعات  تتّبعتو البحث، ة أثناء مرحلة حتضريي خلطّ كاماًل يف تفسريه   قرأتوقد     
صّنفت فكرة واضحة عن موضوع الّرسالة، و  اليت هلا عالقة باجلانب الِعل مّي يف تفسريه؛ حّّت تكّونت عندي

                                                           

عة، باب ختفيف م  ، كتاب اجل  830، ص6،  3، مسلم بشرح اإلمام الّنوويّ صحيح م  . الّنووّي، حيىي: -رضي اهلل عنه-م سلم من حديث ابن عّباس  رواه (1)

 . 161طبة، حديث رقم: الّصالة واخل  
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حسب موضوعاهتا، مّث رصدت أقوال الّشيخ حوهلا، م تتّبعًا ما فيها من جوانب ِعل مّية.  -بداية-اآليات 
، قد استوعبها الّشيخ يف تفسريه، عمدت الّسماء واألرض واإلنسان :القضايا الّثالث ذذهولـّما وجدت أّن 

  ا، مثّ درستها دارسة نقديّة.كرهتذ ، فاملتعّلقة هبااآليات إىل 

  شكلة الّدراسة وأسئلتها م  

اول ذذه الّدراسة اإلجابة عن الّسؤال الرّئيس اآليت: ما موقف الّشيخ عبد الّرمحن حسن ح     بّنكة حت 
امليدايّن من القضايا الِعل مّية يف تفسريه: معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر؟ ويتفرّع عن ذذا الّسؤال أسئلة فرعّية 

 عّدة تدور حوهلا الّدراسة، أذكر منها: 

 ذل يّتسق تفسريه للقضايا الِعل مّية مع منهجه العاّم يف الّتفسري؟ .1

  اعتهرذا مرجعّية لتفسريه يف معاجلة القضايا الِعل مّية؟  ذل التزم املفّسر بالقواعد العاّمة اليت .2

 ما منهجه يف الّتعامل مع القضايا الِعل مّية، وما موقفه منها؟ .3

 ذل وضع قواعد وضوابط لتفسري القضايا الِعل مّية املقبول منها واملردود؟ .4

تيب اآليات حسب ذل جنح املفّسر يف حتقيق أذدافه من خالل اعتماده يف تفسريه على طريقة تر  .5
 نزوهلا؟

 أهداف الّدراسة 

 هتدف ذذه الّدراسة إىل حتقيق األذداف اآلتية:     

الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن، والّتعريف بتفسريه: معار  الّتفّكر ودقائق  بيان حياة .1
 الّتدبّر.

 ا ذكره يف صورة نقديّة.ناقشة مبيان منهجه يف الّتعامل مع القضايا الِعل مّية يف تفسريه، وم   .2
إبراز مكانة الّشيخ العلمّية بني أقرانه، مثل: مّمد راتب الّنابلسّي، وزغلول الّنّجار، وعبد اجمليد  .3

 الزّندايّن، وعبد الّدائم الكحيل.
الّتعّرف إىل طريقة الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن يف تفسريه للّسور حسب نزوهلا، وبيان  .4

املؤيّدين واملعارضني واملعتدلني، ومعرفة الرّاجح  :ماء منها، والوقوف على أدلّة كّل منموقف العل
 منها. 

إبراز مكانة الّتفسري الِعل مّي للقرآن الكرمي؛ السّيما يف خضّم الّتطّور الِعل مّي الذي يشهده العامل يف  .5
 شّّت اجملاالت.
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 أسباب اختيار الّدراسة 

 عالم الّتفسري املعاصرين، الذي له أثر بالغ يف اليقظة اإلسالمّية املعاصرة. الّرغبة يف معرفة علم من أ .1
ؤلّفاته، وتنوّع فنوهنا وانتشارذا، وم   د الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن،الّشيخ عب صّنفاتكثرة م   .2

 وخباّصة تفسريه: معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر.
 . -موضوع الّدراسة-مّية فيه، ومدى عنايته هبا االّطالع على تفسريه، وإبراز القضايا الِعل   .3
ربط ذذه القضايا الِعل مّية اليت ذذب إليها يف تفسريه باملكتشفات الِعل مّية احلديثة املتعّلقة ببعض  .4

 آيات القرآن الكرمي.
 دراسة بعض آراء األعالم املشهورين يف تفسري القضايا الِعل مّية كما وردت يف القرآن الكرمي. .5
ف إىل طريقة تفسري الّسور القرآنّية حسب نزوهلا، ومدى إسهامها يف إثراء حركة الّتفسري يف الّتعرّ  .6

 العصر احلديث.
 رسالة ِعل مّية أفردت ذذا املوضوع بدراسة مستقّلة وافية. -حسب ِعل مي–مل أجد  .7

 لهذه األسباب ولغيرها اخترت موضوع دراستي.      

 أهّمّية الّدراسة  

ّية ذذه الّدراسة من كوهنا تتعاطى مع مسألة الّتفسري الِعل مّي للقرآن الكرمي، من خالل تفسري تنب ع أهّ     
، ومدى إسهام ذذا الّنمط من -معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر-الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن 

ا نعيش يف عصر يمعتّد بالِعل م طريقاً الّتفسري يف ترسيخ العقيدة اإلسالمّية يف نفوس الّناشئة؛ السّيما أنّن
ناقشة ما ذكره الّشيخ من قضايا ِعل مّية يف تفسريه الذي ال يستغين مبلّتقّدم؛ فضاًل عن أهّنا هتتّم للّنهضة وا

 عنه م نشغل هبذا الِعل م.

 الّدراسات الّسابقة 

 ، تناولت: حياته والّتعريفم تنّوعة حول الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليداينّ ذناك دراسات م      
 اً ديّة وغريذا، ولكّنين مل أجد أحده العقءم وآرا، -معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر- ه يف تفسريهمبؤلّفاته، ومنهجم 

صّنف ، ومل يصدر م  كتب يف القضايا الِعل مّية اليت شغلت حيّـزًا ليس بالقليل يف تفسريه  -يف حدود ِعل مي–
ملوضوع الّتفسري الِعل مّي  ، وتطرّقتحتلياًل ونقداً  حبثت منهج الّشيخّدراسات اليت ومن بني الفرد فيه. م  

- بشكل إمجايّل م قتضب غري واٍف بالغرض؛ دون دراسة ِعل مّية م ؤّصلة ملوضوع القضايا الِعل مّية يف تفسريه
   :، الذي ذو موضوع الّرسالة والبحث-معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر

في مجّلة دراسات بعنوان  منهج عبد الّريمن يبّنكة الميدانّي في تفسيره     بحث منشور .1
جمّلة الّدراسات، علوم إعداد: جهاد مّمد الّنصريات وآخرون؛ ، -معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر-
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حيث تضّمن ذذا ؛ 181-171م، ص1083، سنة 1، العدد 10الّشريعة والقانون، اجملّلد 
كتابه: قواعد الّتدبّر بتفسريه، و به و بهج الّشيخ يف تفسريه، مع تعريف بُّع مناولة لتتالبحث م  

 األمثل، الذي بىن تفسريه عليه. 
إعداد الطّالب: نادي حسن علّي صهرا،  منهج عبد الّريمن يبّنكة الميدانّي في الّتفسير، .2

بالّتعريف بالّشيخ،  م؛ حيث قام1006، رسالة ماجستري يف الّتفسري، اجلامعة األردنّية، األردنّ 
 ؤّلفاته، وم بّيناً منهجه يف الّتفسري.م تطرّقاً إىل حياته الِعل مّية، وم  

 يدود الّدراسة 
تقتصر ذذه الّدراسة على ذكر القضايا الِعل مّية يف تفسري: معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، للّشيخ عبد     

نقديّة. وجتدر اإلشارة إىل أّن ذناك فرقًا بني جمّرد اإلشارات الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن، ودراستها دراسة 
تناواًل ِعل مّياً، وذذا ما رّكزت عليه  -أو جزء منها–الِعل مّية الكثرية اليت يذكرذا الّشيخ، وتناوله لآلية نفسها 

 الّدراسة دون األّول.

  منهج الّدراسة 
 ، وذلك كما يأيت: اً حتليليّ  وصفّياً  استقرائّياً  جاً منه -بإذن اهلل-سأتّبع     

معار  الّتفّكر ودقائق : حسن حبّنكة امليداينّ  عبد الّرمحن القراءة الفاحصة والـم تأنّية لتفسري الّشيخ .1
 الّتدبّر.

وافقته لضوابط الّتفسري م  تتبُّع القضايا الِعل مّية اليت نّص عليها الّشيخ يف تفسريه، مّث الّنظر يف مدى  .2
 .الِعل مّي ووجوذه

يف تفسري القضايا الِعل مّية من خالل  لّشيخ،اذكر أمثلة وشواذد ت بنّي املنهج الذي سار عليه  .3
 تفسريه.

 ناقشتها وفق ما قّرره العلماء.الّنظر يف ترجيحاته وم   .4
 تصنيف اآليات القرآنّية ذات املضامني الِعل مّية حسب موضوعاهتا. .5
 جوانب ِعل مّية. رصد أقوال الّشيخ وتتّبعها وتتّبع ما فيها من .6

تتّبع بعض كتب الّتفسري حول اآلية القرآنّية ذات املضامني الِعل مّية، وخباّصة تلك اليت ألصحاهبا  .7
، مثل: تفسري القرطيّب، وتفسري الّزخمشرّي، -موضوع الّرسالة-بعض الغوص يف اجلانب الِعل مّي 

 ، وغريذا.ببن عاشور، وتفسري سّيد ق ط  ا، وتفسري وتفسري طنطاوي جوذريّ 

 ألرصد ما كتبوا.تتّبع كتب الِعل م احلديث، حول اآلية القرآنّية ذات املضامني الِعل مّية،  .8

اخل لوص إىل املقارنة بني ما ذذب إليه الّشيخ، وما ذذب إليه غريه من أئّمة الّتفسري، وما جاءت  .9
 مّي لآليات القرآنّية الكرمية.ا يتّفق مع شروط قبول الّتفسري الِعل  به الكتب الِعل مّية احلديثة، ممّ 
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 كما أنّني 

 مجعت اآليات واألحاديث واآلثار اّليت تتعّلق باملبحث أو املطلب. .1
 عمزمو ت اآليات إىل مواضعها من القرآن الكرمي يف اهلامش. .2
ا بأسانيدذم يف اهلامش. .3   ق مت بتخريج األحاديث من مصادرذا اّليت رواذا فيها أصحاهب 
ة االخـــتالف عرضـــاً واضـــحاً دون ميـــل إىل رأي دون اآلخـــر، مثّ قمـــت ببيـــان عرضـــت اآلراء يف حالـــ .4

 الرّأي الرّاجح مع الّتدليل عليه.
يف اهلـامش، وتركـت الّّتمجـة ملــن  ، أو ورد ذكـرذم يف مـا الّرســالةترمجـت لععـالم الـذين أنقــل أقـواهلم .5

م مـــن ، والفقهـــاء األربعـــةلّســـنن، وا ، وأصـــحاب الك تـــب الّســـّتةوالتّـــابعني ،الّصـــحابة :اّتســـعت شـــهرهت 
 املشهورين.و  واملفّسرين

 يف اهلامش. ، وضبطهايف أثناء الكالم تردو الكلمات الغريبة اّليت  تشرح .6
ـــت الّرســـالة بفهـــارس عِ  .7 ـــاواًل، مثّ ذيّل  ،ميّـــةل  قـــّدمت قائمـــة احملتويـــات علـــى املقّدمـــة؛ لتكـــون أســـهل تن

 لآليات القرآنّية واألحاديث الّنبويّة.
 اسة  الّدر  محتوى

 تفصيلها على الّشكل اآليت:  ،وخاتمةقّدمة، وخمسة فصول، م  : اشتملت الّدراسة على    
، وأذدافها، وأسباب اختيار موضوعها، وأهّّيتها، موضوعهاو  : م شكلة الّدراسةقّدمة، وتشتمل علىلم  ا

 والّدراسات الّسابقة، وحدودذا، ومنهجها، وخطّتها.

بد الّريمن يسن يبّنكة الميدانّي، ويشتمل على تمهيد، وثالثة الفصل األّول  ييا  الّشيخ ع
 مبايث 

 .عصره، وأذّم مظاذر احلياة فيهالمبحث األّول  

 .حياته الّشخصّية المبحث الثّاني 

 .حياته الِعل مّية والّدعويّةالمبحث الثّالث  

معارج الّتفّكر ودقائق - مدخل إلى تفسير الّشيخ عبد الّريمن يسن يبّنكة الميدانيّ  الفصل الثّاني 
 مبايث  أربعة، ويشتمل على تمهيد، و -دبّرالتّ 

 .مصادر الّشيخ يف تفسريهالمبحث األّول  

 .املنهج العاّم للّشيخ يف تفسريهالمبحث الثّاني  



 ~ ص~ 
 

 .تفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب الّنزول طريقة  لثالمبحث الثّا

 ناقشته.ري القرآن الكرمي حسب ترتيب الّنزول، وم  طريقة تفس منموقف الّشيخ   ّرابعالمبحث ال

، ويشتمل للقرآن الكريم الّتفسير الِعْلميّ الّشيخ عبد الّريمن يسن يبّنكة الميدانّي و   الفصل الثّالث
 مبايث  خمسةعلى 

 .ّتفسري الِعل مّي للقرآن الكرميمفهوم الالمبحث األّول  
 ّية والّنظريّة الِعل مّية.الفرق بني احلقيقة الِعل مالمبحث الثّاني  

 العالقة بني الّتفسري الِعل مّي واإلعجاز الِعل مّي.المبحث الثّالث  

 .ِعل ميّ موقف العلماء من الّتفسري الالمبحث الّرابع  

 ضوابط الّتفسري الِعل مّي.  الخامس بحثالم

 لميدانّي، ويشتمل علىة االفصل الّرابع  الّتفسير الِعْلمّي عند الّشيخ عبد الّريمن يسن يبّنك
 مبحثين 

 .الّتفسري الِعل مّي آليات اهلل تعاىل يف الّسماء واألرضالمبحث األّول  

 .الّتفسري الِعل مّي آليات اهلل تعاىل يف اإلنسان ني المبحث الثّا
  قارنة، ويشتمل على مبحثين الفصل الخامس  تقويم وم  

 .حبّنكة امليدايّن الِعل مّية مكانة الّشيخ عبد الّرمحن حسن األّول  المبحث

 القيمة الِعل مّية لتفسريه. الثّاني  المبحث

 المصادر والفهارس في الّنهاية. ثّم تأتي الخاتمة مشتملة على أهّم الّنتائج والّتوصيات، ثمّ 

  لىهنائّية ع سالة املتواضعة بإجابةأاّل يتوّقع أن تأيت مثل ذذه الرّ  األّول  ،أوّد أن أ ذّكر القارئ بأمرين    
كبار علماء األّمة، وغاية   ييدأمّية املتعّلقة مبوضوعها، فمثل ذذا األمر مل يتحّقق على ل  كّل الّتساؤالت العِ 

ا الِعل مّية يف القرآن مّي متوازن يستند إىل احلقيقة الِعل مّية املطابقة للقضايل  ما ي طمح إليه ذو تقدمي تصّور عِ 
ر لكاتب ذذه الّرسالة إذا وجد فيها ما ال يّتفق مع وجهة نظره، فرأي : أن جيد العذواآلخرالكرمي. 

م، وذو ما يتفاوت الّناس فيه.  -تعاىل–اإلنسان مكوم مبا أ تِيحم له من معرفة، وما آتاه اهلل   من فـمه 
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مباحـث، فمـا كـان فيـه مـن صـواب فمـن فصـول و فّقت فيما طرقته مـن أن أكون قد و   -تعاىل-أسأل اهلل     
ذي عمـــل بشـــرّي، يعّتيـــه الـــّنقص الـــ رّده يل؛ إذ إنّـــهنِّـــه وفضـــله، ومـــا كـــان فيـــه مـــن خطـــأ فمـــ، ومبم -تعـــاىل- اهلل

 إيّن رأيت أنّه ال يكتب  إنسان كتابـاً يف يومـه، إاّل قـال   (1)البيساينّ  حيم بن عليّ عبد الرّ وقال يعّتي البشر. 
ي ستحسن، ولو ق دِّم ذذا لكان أفضـل، ولـو تـ رك ذـذا يف غده: لو غ ريِّ ذذا لكان أحسن، ولو زِيد ذذا لكان 

، وذو دليٌل على استيالء الّنقص على مجلة البشر   .(2)لكان أمجل. وذذا من أعظم الِعهرم
أن يتغّمد الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليدايّن برمحته، وأن جيزيه خرياً على ما  -تعاىل-كما أسأله     

ؤلّفات، واليت كان آخرذا تفسريه: معار  الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، الذي استخدم م   قّدمه لطاّلب الِعل م من
ّمة، وسالم أن يهدينا إىل سـواء الّسبيل، وأن ينفع هبذه الّرسالة األ  فيه كلمة الّتدبّر بداًل من كلمة الّتفسري. و 

 على املرسلني، واحلمد هلل رّب العاملني.

                                                           

و يّل أبوه القضاء يف بيسان . الكّتاب. ولد بعسقالن )فلسطني( بن الّسعيد الّلخمّي، املعروف بالقاضي الفاضل. وزير من أئّمة عبد الّرحيم بن عليّ  ( هو 1(

 .القضاء، ولعّل لفظة القاضي كانت تستعمل للّداللة على املكانة الثقافّية، أكثر من داللتها على ممارسة صاحبها ملهنة القضاء عرف عنه أنّه توىّل فنسب إليها. ومل ي  

: الرّابط اآليت على ،البيسانيّ  ييم بن عليّ عبد الرّ ترجمة  ،املوسوعة الفلسطينّية ي نظر  .316، ص3  األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  ي نظر  ذـ. 286ويّف سنة ت  

http://www.palestinapedia.net 

للقاضي الفاضل عبد الّرحيم بن علي -. والّصواب نسبت ها إليه ذي شّهر ذذه الكلمة، وتداوهلا الّناس عنه منسوبة إىل العماد األصفهاينّ ذو ال ( قلت 2(

، 8،  كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى:  ي نظر وذو يعتذر إليه عن كالم استدركه عليه.  ، بعثم هبا إىل العماد -البيساينّ 
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 ّولالفصل األ

 حياة الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانيّ 

 

 .عصره، وأهّم مظاهر الحياة فيهل: المبحث األوّ 

 

 حياته الّشخصّية. المبحث الثّاني:

  

 ة والّدعويّة.يّ الِعْلمحياته  :الثّالث المبحث
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 تمهيد:

يقوم صاحب تفسري و  ،املعاصرين ةاإلسالميّ  عوةم من أعالم الدّ ل  ع  الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن     
قبل  لّطاّلبا قراءتهتسابق إىل ي سلوب سهل ميسوربأ   ،حسب نزوهلا لقرآن الكرميعلى تفسري آيات ا

 .العلماء

يط بشخص ما، والبيئة اليت يعيش فيها، هلما دخل كبري يف و      من املعروف الثّابت أّن الظّروف اليت ُت 
بطابع خاّص، فالّشخصّية إّّنا تتكّون وتربز من خالل تلك البيئة اليت تنشأ يف تكييف حياته، وطبعها 

ظّلها، وتتأثّر مبا يكون فيها من أحوال سياسّية واجتماعّية واقتصاديّة وثقافّية، ت شّكل يف جمموعها عناصر 
احث الّدارس لشخصّية من م هّمة يف تكوين الّشخصّية، وإبرازها، وُتديد اّّتاهها؛ لذا فإنّه من الّضرورّي للب

الّشخصّيات أن يدرس الظّروف والبيئة احمليطة بتلك الّشخصّية؛ حّّت يقف منها على العوامل اليت أثّرت 
واحد  حبّنكة امليداينّ عبد الّرمحن فيها، وكان هلا أثر يف تكييف حياهتا، وُتديد سلوكها، واّّتاهها، والّشيخ 

األخري من القرن العشرين، وكان له أثر يف احلياة املعاصرة، وشأن  من الّشخصّيات اليت برزت يف الّنصف
لماء، واملفّسرين، ودعاة اإلصالح، وشارك العبني الّناس على اختالف ِمل ِلهم وطبقاهتم، فهو من مشاهري 

 ؤمترات والّندوات واحملاضرات، واشتغل بالّتدريس والّتأليف.يف كثري من امل

من خالهلا  ذاكرا   ،مظاهر احلياة يف عصره سأرسم صورة واضحة ألهمّ ، يخلشّ روع برتمجة اوقبل الشّ     
أن تكون هذه  -تعاىل-اهلل  سائال  وبروزه ونبوغه، اليت كانت تقف خلف ظهوره  به يطةاحملروف والبيئة الظّ 

 فيس من أجلوا بالغايل والنّ ة، من خالل معرفة رجاهلا الذين ضحّ مّ خطوة من خطوات إيقاظ وعي األ  
 .رفعتها وإعزاز شأهنا
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 لاألوّ  المبحث

 وأهّم مظاهر الحياة فيه ،الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ  عصر

 تمهيد:

ويف ُتديد  ،ثر واضح يف سلوكهأحبّنكة امليدايّن عبد الّرمحن الّشيخ ا كان لروح العصر الذي عاشه مّ ـل    
فسري تّ موقفه من المنهجه يف الّتفسري و اسة شخصه و أن يسبق در  روريّ كان من الضّ   ،تهته وشخصيّ ويّ ه  

من بداية  ،مظاهر احلياة يف ذلك العصر ختلفورسم مالمح بارزة مل ،دراسة عصره الذي عاش فيه ،يّ الِعْلم
وتأثري  ،كان له انعكاس على حياته  أحوالما حصل خالل هذه الفرتة من  نّ أل ؛إىل هنايته العشرينالقرن 

 .اههيد الّتّ وُتد ،سريه على خطّ 

يف  أثرا  اريخ فرتات التّ  أعظممن  حبقّ  دّ عت   ،يف فرتة عصيبة كة امليداينّ حبنّ عبد الّرمحن يخ لد الشّ و  فقد     
سنوات من  أربعو  العشريناين من القرن صف الثّ النّ  عاصر؛ حيث ةخاصّ  اسوريويف  ،ةعامّ  ةاإلسالميّ  ةمّ األ  

ريد أن أُتّدث عن ويالته ومصائبه؛ ألّن االستعمار، وال أ  فرتة هذه الفرتة هي  .العشريناحلادي و القرن 
وسأشرع يف  ملا أشرت إليه،ذلك ليس موضعه هنا، ولوال أّن الّشيخ قد عاش ظالم االستعمار وظلمه 
 على وجه اخلصوص.الكالم عن هذه الفرتة املؤملة يف البالد اإلسالمّية عاّمة، ويف سوريا بلد الّشيخ 

 :األحوال الّسياسّية في عصره -المطلب األّول

ة يّ الِعْلميف كّل قطاعات احلياة  اوآتت مثارهتعاظم نفوذ كثري من الّدول الغربّية واشتهرت يف العامل،     
والّتوّسع  احلربّ عن طريق الغزو األوسط وتطّلعت إىل بسط نفوذها على الّشرق والّتطبيقّية واالقتصاديّة، 
 (1)مم والّشعوب من اجلهل والّتخّلف...، وذلك بعد تدهور الّدولة العثمانّيةل األ  االستعمارّي، حبّجة انتشا

  . ق سيطرة ال مثيل هلا يف الّتاريخوسيطرت على الّشر  ،واحنالهلا

                                                           

ّيت بالعثمانّية نسبة إىل عثمان بن أرطغرل، هي الّدولة العثمانّية  (1( الذي توىّل من أكرب الّدول اإلسالمّية اليت شهدها الّتاريخ، ومن أشّدها بأسا  وأعّزها ج ندا . ُس 

وقامت بفتوحات كبرية وعظيمة تّوجها الّسلطان حمّمد الفاتح  م، وكانت م رتبطة باإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل وقائمة عليهما،9911احلكم بعد وفاة أبيه سنة 

. وقد كان 31، 55-51، 14-15ص ،9ج الّدولة العثمانّية دولة إسالمّية ُمفترى عليها،الّشّناوّي، عبد العزيز:  يُنظر:م. 9541بفتح القسطنطينّية سنة 

، كما قّدمت خدمات جليلة للعرب واملسلمني، يأيت يف م قّدمتها محاية الّشرق العرّب واإلسالمّي من للّدولة العثمانّية دور مهمٌّ للغاية يف نشر اإلسالم يف أ وروبا

ّطط الغزو االستعمارّي ملّدة ثالثة قرون كاملة؛ حيث تصّدت للم خّططات الّصليبّية الربتغالّية منذ القرن الّسادس عشر امليالدّي، ومنعت  تغلغله إىل احلجاز لتنفيذ ُم 

ها إىل املدينة املنّورة لنبش بالغ القسوة والوحشّية، كان يهدف إىل الّزحف إىل مّكة املكّرمة واقتحام املسجد احلرام وهدم الكعبة املشّرفة، مّث مواالة الّزحف من صليبّ 
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ضعافه، ّطط للّسيطرة على العامل اإلسالمّي؛ إلوقد وصل هذا الّنفوذ االستعمارّي ذروته، وصار ي      
كلمتهم، وتوّحد صّفهم على غزوه، وانتزاع احلكم من الّدولة فاجتمعت   ته،وهنب ثرواته، وكسر شوك

وقد متّخض عن ذلك: الّتفاهم بني دول االستعمار على تركة )، رغم وجود االختالف فيما بينهم. العثمانّية
ولة العثمانّية، الّرجل املريض، فبعد أن كان الغرض من املسألة الّشرقّية انتزاع األقطار املسيحّية من أمالك الدّ 

أصبح الغرض منها، هو: تقسيم أقطارها مجيعا ، وتبادل احلصص املّتفق عليها فيما بينهم، وصاحبها على 
ون فيما بينهم على مهما اختلف االستعماريّ نّه إ": حبّنكة امليداينّ عبد الّرمحن الّشيخ يقول . (1)(قيد احلياة

ط طّ على ُم   كامال    فاقا  فقني اتّ تّ م كانوا م  فإهنّ  ،حنة فيما بينهمإىل قيام حروب طا قد يصل اختالفا   ،املصاحل
تشاهبة يف البلدان اليت استعمروها من بلدان العامل وكانت أعماهلم م   ،ةة اإلسالميّ مّ األ   د ضدّ وحّ م   كيديّ 

 .(2)"اإلسالميّ 

قّرراته من م   الذي كانسان رميو،  م ؤمترم وفق 9190احتّلت فرنسا سوريا سنة فقد  ،وبناء على ذلك)    
والعراق ُتت االنتداب الربيطايّن،  ردنّ وضع سوريا ولبنان ُتت االنتداب الفرنسّي، ووضع فلسطني واأل  

 ،بعد أن أفشلت كّل نضال شعّب فيها اد أمرهوتوطّ  ،ت فيهااستقرّ و  فأحكمت فرنسا قبضتها على سوريا،
 واشتدّ وفرضوا احلكم العسكرّي عليها،  ،ةواإلدارة كافّ على أجهزة احلكم الفرنسّيون واستوىل املستعمرون 
 ،هلا وطنا   ّسوريّةاعتربت البالد الو  ،وعلت كلمتها ،أمرها ذ  ف  ونـ   ،م عددهاوتضخّ  ،ةساعد اجلالية الفرنسيّ 

ة قاليد الغربيّ ة على التّ ها مبنيّ ظم كلّ وصارت النّ  ،ني ومصاحلهم بدرجة اإلمهالووضعت أبناءها األصليّ 
وأصبحت لغته  ،د مهينا  ساقط االعتباروصار ابن البل ،ّسوريّةال ّتقاليدة واليانة اإلسالميّ ة بالدّ فّ ستخم  

 عليم مبدراس احلكومة دون حظّ ها يف التّ وجعلوا حظّ  ،ة بضراوةغة العربيّ ون اللّ حارب الفرنسيّ  ، حيثمهجورة

                                                                                                                                                                          
قصى، وبذلك تقع املساجد الّثالثة الكرب  يف اإلسالم ، مثّ استئناف الّزحف اآلمث إىل بيت املقدس واالستيالء على املسجد األ-صّلى اهلل عليه وسّلم-قرب الّرسول 

ان فلسطني؛ فعندما فتح ُتت سيطرة الربتغالّيني. كما ال ميكنين احلديث عن مآثر الّدولة العثمانّية دون أن أذكر موقفها من حماوالت اليهود املتكّررة الستيط

مبنع اليهود من اهلجرة إىل سيناء، ولـّما توىّل ابنه سليمان القانويّن عرش الّدولة يف  ور فرمانا  م( أصدر على الف9491-هـ191الّسلطان سليم األّول مصر يف عام )

ا املبّكر للّطموح اليهودّي يف االستيالء ع9490-هـ193عام ) لى هذه املنطقة. م( أّكد استمرار العمل بفرمان والده؛ ممّا يدّل على يقظة الّدولة العثمانّية وتنبُِّهه 

ألعداء  ة هدفا  العثمانيّ  الّدولةمن هنا صارت  أقول:. 951-953، 911-914ص الّدولة العثمانّية في الّتاريخ اإلسالمّي الحديث،ياغي، إُساعيل:  يُنظر:

ديد من األخطاء اليت تفشَّت ربات، يف الوقت الذي كان هناك العالذين أخذوا يتآمرون عليها، ويكيلون هلا الضّ  عاّمة، نيالصليبيّ ومن  ،خاّصة اإلسالم من اليهود

 .، وتسّبب ذلك يف تضعضع بنياهناهايف جسد

 . 90-1ص عبقرّي اإلصالح والّتعليم األستاذ اإلمام محّمد عبده، العّقاد، عّباس: يُنظر: (1(

 . 989صأجنحة المكر الّثالثة وخوافيها،  امليدايّن، عبد الّرمحن: (2(
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ففرضوا الّلغة الفرنسّية والثّقافة الفرنسّية،  ،ةالعربيّ غة اللّ ة مكان ة رُسيّ الفرنسيّ الّلغة وجعلت  ،ةغة الفرنسيّ اللّ 
  .(1)(وأمهلوا شأن الّلغة العربّية

ّكنه من العيش فيها فّكر يف طريقة مت  ، وبسط نفوذه يف سوريا، بدأ ي  أرادوبعد أن ُتّقق للمستعمر ما     
عتقدات وج إىل م  ل  و  بسالم، وتضمن له ُتقيق أهدافه وغاياته، وليس له طريق لتحقيق ذلك سو  ال

وتغيري مفاهيمهم، وتصّوراهتم، وفصلهم عن دينهم، وتشويه الرّتاث اإلسالمّي، والّتشكيك يف  ،املسلمني
غري شرعّية؛  بكّل حيلة ووسيلة شرعّية أوأخذ يفّكر ف ؛موعقيدهت مدينه عن نيبعد املسلم ي  ؛ حّّت اإلسالم

ته اإلسالمّية بطمس ويّ المّية وّتزئة اجملتمع املسلم، وطمس ه  لتوهني عقيدة املسلمني، وتفكيك الّروابط اإلس
 تعاليمه وشعائره، وإظهار البدع واخلرافات، والّتشجيع على ارتكاب الكبائر واحملّرمات. 

عول هدم نا مِ لتكوّ  ؛بشريستشراق مع حركة التّ ت حركة االوانضمّ  ،ةبشرييّ ات التّ انتشرت اجلمعيّ كما     
ذلك كّله؛ وراء كانوا اليهود  أّن حبّنكة امليدايّن عبد الّرمحن  الّشيخ ذكر وقد ،سلمنيوتنصري امل لإلسالم
عني حيرثون على أكتافهم وظهورهم مزارع اليهود املقنّ  لو عرف كثري من املالحدة أنّ و "ل: يقو حيث 

، واخلمر فس واألجر اليسري، والفحش الكثري الغرور بالنّ قابل ذلك إاّل سياستهم، وال يدفعون هلم م  
ظت بصائرهم، ولرجعوا إىل صفوف واحلشيش، واملواعيد الكاذبة، واألوهام اخلادعة، الستقام تفكريهم، وتيقّ 

ويقول أيضا : "إّّنا اخلوف كّل اخلوف من  .(2)"يه أو يدفع إليهغذّ ي   نْ كافحون اإلحلاد وم  املؤمنني باهلل، ي  
قّدراته، وإسقاط  ن للّسيطرة على العامل كّله، وامتالك كّل م  متكني اليهود يف العامل؛ ألهّنم هم الذين يعملو 

مهم ل  كّل الّدول والّشعوب، وقد حّققوا من ُمّططاهتم الّشيء الكثري، حّّت وصلوا اآلن إىل عتبة ُتقيق ح  
 ّوهت صورةن دينهم، وش  ون عجنح املستعمر يف ذلك، وحّقق كثريا  ممّا أراد، فانسلخ كثري نعم،   .(3)األكرب"
نادي باتّباع الغرب، واألخذ عنه، غثّه ي   نْ ظهر م   وأمام هذا الواقع املؤمل ،املسلمنيبعض أمام  اإلسالم
  .(4)نادي بالوطنّيةوكان من نتيجة ذلك ظهور صيحات ت   وُسينه،

                                                           

عاصر من االنتداب الفرنسّي إلى صيف تاريخ سوريّة المُ ديب، كمال:  يُنظر:. 913ص الموسوعة العربّية العالمّية، :جمموعة من العلماء والباحثني يُنظر: (1(

 .59ص م،1122

 . 99ص صراع مع المالحدة حّتى العظم، امليدايّن، عبد الّرمحن: (2(

 . 4صالكيد األحمر، امليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(

م وّلد م ستحد ث، استحدثه احملتّل عندما احتّل بالد املسلمني، "وكان الغرض من ذلك تفتيت الو حدة لفظ أّن لفظ )الوطنّية(  أوّد أن ألفت الّنظر إىل( 4(

وفوائد في ُمعجم المناهي الّلفظّية أبو زيد، بكر:  اإلسالمّية، وتقسيمها إىل قومّيات وأجناس تتصارع فيما بينها، وذلك ميّكن للم ستعمر أن يصل إىل ما يريد".
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 والوقوف يف وجه األفكار واملبادئ ،هّمة الّدفاع عن اإلسالمأخذ على عاتقه م   نْ ويف املقابل ظهر م      
اهلّدامة، وتوعية املسلمني وتفهيم حقيقة اإلسالم والّدعوة إىل الّتمسك به، ونبذ حضارة الغرب وثقافته، 

محن عبد الرّ الّشيخ  لماءالعاملستعمر وُتّديه، وكان من هؤالء  م واجهةودفع محالت الّتشويه والّتضليل، و 
بنّي هذا يف الفصول وسأ  - ،والفكر الِعْلمضمار يف م ليصول وجيول -تعاىل–الذي وفّقه اهلل  حبّنكة املّيداينّ 

 . -القادمة إن شاء اهلل تعاىل

؛ حيث حبّنكة امليداينّ عبد الّرمحن الّشيخ  اأدركه ، واليتللحالة الّسياسّية يف سوريا العامّ  هذا هو اجلوّ      
ارس نشاطه الِعْلمّي وا عزليف م  مل يكن  لّتعليمّي يف خضّم تلك عن تلك األحوال الّسياسّية؛ بل كان مي 

تولّيه رئاسة م ديريّة الّتعليم الّشرعّي الّتابعة لوزارة األوقاف يف  األحوال العصيبة، كما تبنّي ذلك من خالل
، ليتعاقد مع كّلّية الّشريعة بلده، مّث عزله، وتغيري أحواله، ممّا استدعاه إىل الّسفر إىل اململكة العربّية الّسعوديّة

في المبحث الثّالث: حياته الِعْلمّية  الحقا  كما سيظهر - ام حمّمد بن سعود اإلسالمّية.يف جامعة اإلم
 .-والّدعويّة

 
 :واالقتصاديّة ةالحالة االجتماعيّ  -المطلب الثّاني

مالهتم عاهم من عادات وتقاليد، وما حيكم م  اس يف اجملتمع وما يسود  وضع النّ  أنّ  يف ال شكّ     
 ة.ة كانت أم خارجيّ ة، داخليّ ملا يعيشه هذا اجملتمع من ظروف سياسيّ  -رة مباشرةبصو -وعالقاهتم، يضع 

ة يط هبا، فاستقرار األحوال االجتماعيّ ة اليت ُت  ياسيّ ة باحلياة السّ ر احلياة االجتماعيّ أن تتأثّ  من البديهيّ و 
له أثره يف سلوك  ار سيكوناختالط املسلمني بغريهم من الكفّ ، و ةياسيّ مرهون باستقرار األحوال السّ 

. ولقد وال فضيلة، فظهرت عادات غريبة ال يعرفون أخالقا  ن الذين و الفريقني، وقد اختلط باملسلمني الفرنسيّ 
، فابتعد الّناس عن دينهم، البالد، وكيف س لب منها أمن ها تة اليت عمّ ياسيّ فيما سبق الفوضى السّ  وحظل

 املرير ياسيّ هذا الواقع السّ  يف ظلّ أو الّتقّدم.  و  املدنّية والّتطّوروتغرّيت قيم العقيدة واألخالق والثّقافة بدع
  .ة وادعةستقرّ م   كانت أم اقتصاديّة  ة، ال ميكن أن تكون احلياة اجتماعيّ غري املستقرّ 

، سورياة يف ة اإلسالميّ خصيّ ة إىل تغيري أحكام األحوال الشّ ة الفرنسيّ لطة االستعماريّ هت السّ اّتّ ولقد     
تلفذت لذلك وسائل ها، واتّ ة حملّ ة غري إسالميّ حالل قوانني مدنيّ وإ ق بقانون يتعلّ  إذ أصدرت قرارا  ، ة شّّت ُم 

هر هذا القانون يف سلمني، واشت  سلمني وغري م  م   ني مجيعا  وريّ عايا السّ ق على الرّ بّ طة، لي  خصيّ باألحوال الشّ 
ة، فيما ريعة اإلسالميّ ناقض أحكام الشّ ت   أحكاما  ن هذا القانون وقد تضمّ " وائف.حينه باسم قانون الطّ 

                                                                                                                                                                          

 استّل أعداههم منهم م عظم اخندع هبا مجع غفري من املسلمني، حّّت اليت  ائدكمن املة شعار الوطنيّ )و حبّنكة امليدايّن: عبد الّرمحن  يقول الّشيخ .13ص األلفاظ،

 .930ص كواشف زيوف، امليدايّن، عبد الّرمحن: يُنظر: .(قّدراهتمم  و حقوقهم 
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ة ج بأيّ ة طائفة أن يتزوّ رجل من أيّ  سمح مبوجب أحكام هذا القانون أليّ ة، إذ ي  خصيّ ق باألحوال الشّ يتعلّ 
ة، إىل غري ريعة اإلسالميّ واج مبخالفته أحكام الشّ امرأة، دون أن يستطيع أولياء املرأة االعرتاض على هذا الزّ 

كت املسلمني من هذا القانون، وُتّر  لماءع وضجّ  .(1)قة يف فرنساسايرة للقوانني املطبّ ة م  تقنينيّ  موادّ  ذلك من
ت نذر بقيام ثورة، واضطرّ ، وت  طالب بإلغائه فورا  ستنكرة له، ت  اجلماهري املسلمة بقيادة علمائها ثائرة عليه، م  

 والذي أثار احلركة وقادها يف حينها ُساحة نفيذ،لطات املستعمرة إىل إلغائه قبل أن يوضع موضع التّ السّ 
 إلغاء قانون وتّ  ،صر يف املعركةدته اجلماهري املسلمة، وكتب اهلل له النّ ، وقد أيّ كة امليداينّ يخ حسن حبنّ الشّ 
 .(2)"وائفالطّ 

يدة عن االختالط يف بعالملرأة املسلمة امللتزمة بآداب اإلسالم إىل ا ةبشرييّ أعماهلم التّ  املبّشرون هوجّ قد و     
ة،  ات نسائيّ سوا مجعيّ سّ فأ، ه بوجه عامّ سرة، وعلى اجملتمع كلّ من تأثري على األ  هلا  ماـلِ "جال جمتمعات الرّ 

هوا وجّ كور، و سوها للذّ على نسق املدارس اليت أسّ  سوا مدارس للبناتسّ أات، و ات املسيحيّ ابّ ة الشّ كجمعيّ 
ة خاصّ  فتحوا دورا  عليم املختلط، و عوا التّ شجّ أثري فيها أكثر، و فرص التّ  ألنّ  ؛ةاخليّ لفتح املدارس الدّ  تهمعناي
ما  ة، مثّ سائيّ ة النّ مات الكشفيّ ة واملخيّ سائيّ موا األندية النّ اقأرات، و شرف عليها طائفة من املبشّ البات ت  بالطّ 

طة بني املسلمني  شاعت اجملتمعات املختلكور واإلناث، حّّت جون يف كسر احلواجز بني الذّ زالوا يتدرّ 
 ؛لمة أبواهبا، ونزعت عنها جلباهباحينما فتحت املرأة املس وسرورا   ابتهاجا   رون كثريا  ق املبشّ وصفّ  واملسلمات.

وا ما كي يبثّ   ،-سرة املسلمةغلغل عن طريقها إىل داخل األ  للتّ - الفرص املالئمة ذلك قد أتاح هلم كلّ  ألنّ 
 .(3)"ةبشرييّ اهتم التّ همّ م م  ليها عليهه من تعاليم مت  يريدون بثّ 

ة من ة مجّ ساعدات اقتصاديّ م   ت سوريا من جمهودها احلرّب ضّد إسرائيلن  ج  قد  لحالة االقتصاديّة:ا    
ة كانت ولكن تلك الفورة االقتصاديّ ). م9113-م9115ة خالل األعوام العرب وشهدت هنضة اقتصاديّ 

اس، هلا نفوذ استطاعت نسبة حمدودة من النّ  حيث ؛ةة مظاهر سلبيّ ة ووالدبقيّ ة الطّ سببا  أيضا  يف تعميق اهلوّ 
ما أثار  ،ابقون يف السّ وريّ ات بشكل مل يره السّ ع بكماليّ وتتمتّ  ،ولة أن ُتصد ثورات وتقتين عقاراتيف الدّ 

 ،نيفعيّ والنّ  ،نييّ افذة من احلزبعب على تلك الفئة النّ وفتح أعني الشّ  وحقدهم، ة املواطننيحسد أغلبيّ 
                                                           

عنها، وهو زواج  -تعاىل-من غري املسلم دون استثناء كتاّب كان، أو غري ذلك، حرام شرعا ، وي عّد من الفواحش العظيمة اليت هنى اهلل  إّن زواج املسلمة أقول:( 1(

 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّيثٱقال اهلل تعاىل:  باطل شرعا  وقانونا ؛

 من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت

  .999 :البقرة ىثىن نن

 .915، ص9ج أجنحة المكر الّثالثة وخوافيها، امليدايّن، عبد الّرمحن: (2(
   . 599-591، ص9نفسه، ج يُنظر:. 11-19، ص9ج ،نفسه (3(
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صف ، يف النّ يف سوريا اخليّ الوضع الدّ أّد  كما . (1)(ولة وأهدروا األموالالذين أفسدوا الدّ  ،نيوالوصوليّ 
ان، كّ إفقار أصاب أكثر من نصف السّ متّثل يف ة خطرية، ضاعفات اقتصاديّ إىل م  ات يّ بعيناين من السّ الثّ 
ابتعاد الّناس عن دينهم، فضال  عن  ؛راعاتناعات والزّ الصّ يف ، وتراجع رجال األعمالوهجرة  ،بطالةو 

 سودهاتكانت ة يف هذه الفرتة  احلياة االجتماعيّ  أنّ  ر أوهكذا  خالق بدعو  املدنّية والّتطّور.وتغييب األ
 .-من قبل تا أشر كم-ت البالد ة اليت عمّ ياسيّ وذلك بسبب الفوضى السّ  كثرية، اتاضطراب

 
 ة:قافيّ الحالة الثّ  -المطلب الثّالث

الغزو الثّقايّف  إىل نظرا   ،ضعيفة املستو  كة امليداينّ حبنّ محن يخ عبد الرّ الشّ  صرة يف عقافيّ انت احلياة الثّ ك    
 ،ما يف اإلسالم من مبادئ ونظموتأويل  ،إضعاف املسلمنيوالّسعي إىل ، الذي واكب الغزو االستعماريّ 

ب املدارس واملعاهد واجلامعات، ومل يبق لطاّل  ةقلّ  ذلكوكان من نتيجة  تهم احلديثة.مدنيّ  يوافقمبا  وُتريفه
ظه فّ منذ طفولته، وُت   الِعْلمعىن بطالب ت   تاليت كان ،اتيب(تك)بالى سمّ ون فيه سو  ما ي  تعّلمالعلوم جمال ي

 تلمذ عليهم.والتّ  لماءالعالحقة ينتقل بعد ذلك إىل حلقات اجلوامع، أو م   مثّ  ،هعلومالقرآن و 
بانقالب  استعمارهتبع ما مل ي  ها له في اطمئنانه ال أنّ   رأ ،سوريايف  ستعمار الفرنسيّ الا بعد أن استقرّ و     

ولتحقيق هذه  ،الغزو العسكريّ  أمضى بكثري من سيوف قايفّ سيوف الغزو الثّ  ألنّ  ؛وغزو ثقايفّ  فكريّ 
 يكفل له جديدا   طا  طّ ُم   عوضمّث  ،بداية الِعْلمعليم ومناهج دور يف برامج التّ  ا  جذريّ  انقالبا   الغاية أحدث

 بصلة االنتماء إاّل  يهال مت  تُّ إللكن و  ،وتفعل بفعله ،وتقول بقوله ،اإلسالمدين بإجياد أجيال من املسلمني ت  
 لوك. ر فيه لإلسالم يف العقيدة والسّ يف الوقت الذي تتنكّ  ،االُسيّ 

سّية والثّقافة الفرنسّية، الّلغة الفرن ض، ففر سياسة تذويب عروبة سوريااالحتالل الفرنسّي  كما اتّبع    
ا أساس ألهنّ  الوسائل املمكنة؛ ة يف املدارس وغريها بكلّ غة العربيّ القضاء على اللّ  وحاول الّلغة العربّية، وأمهل

 أسباب ، وكلّ ارييّ والتّ  وحيّ اث الرّ ين والرتّ ابط بني الدّ هي عامل الرتّ فة، ة اإلسالميّ ة واألخوّ حدة العربيّ الو  
غة اربة اللّ حم  إّن " ذلك، فيقول: حبّنكة امليداينّ عبد الّرمحن  الّشيخّلي لنا وجي  . ة يف العامل العربّ ة الفكريّ القوّ 

غية ب   ،الوسائل ختلفطمس علومها وآداهبا مب  لاولة حم  إّّنا هي  ،خر ة األ  غات اإلسالميّ ة الفصحى واللّ العربيّ 
ذت وقد اتّ  غية ّتزئة املسلمني.وب   ،اث اإلسالميّ وسائر الرتّ  الميّ شريع اإلسصرف املسلمني عن مصادر التّ 

غات م اللّ لْ عِ )ى سمّ ل مبا ي  سلّ والتّ  ،صيحة حينا  سلوب النّ خدم فيها أ  ، است  م تعّددةماكرة  هذه احملاربة صورا  
 وقد عانيت أملا  "مّث يضيف قائال :  .(2)"ةراسات اجلامعيّ ل دخل إىل الدّ سلّ آخر، وهذا التّ  حينا   (ةالعامّ 

                                                           

  .944-404ص م،1122عاصر من االنتداب الفرنسّي إلى صيف تاريخ سوريّة المُ ديب، كمال:  يُنظر: (1(
 .141-145، ص9ج نفسه، يُنظر:. 58، ص9ج مكر الّثالثة وخوافيها،أجنحة ال امليدايّن، عبد الّرمحن: (2(
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ة أو ليزيّ غة اإلجنم باللّ كلّ سن التّ حينما رأيت بعض أبناء املسلمني املنتسبني إىل هذه املدارس حي   شديدا  
غة ة الفصيحة، ل  غة العربيّ عن اللّ  فضال   ؛ائعة يف جمتمعه العربّ ة الشّ يّ م بالعامّ كلّ سن التّ ا حي  ة أكثر ممّ الفرنسيّ 
سن حينما طلبت من أحدهم أن يقرأ سورة الفاُتة فلم حي   وزاد أملي كثريا   ،رآن اجمليدغة القغة دينه ول  قومه ول  
مه هؤالء ذلك ما يتعلّ  من كلّ  واألشدّ . رهم  ف حفظها فيما سلف من ع  كلّ مها ومل ي  ه مل يتعلّ ألنّ  ؛قراءهتا

صّلى اهلل - دسول حممّ دة للحقائق عن الرّ تعمّ الميذ يف هذه املدارس من أكاذيب وأضاليل وتشويهات م  التّ 
 ،ريعةوعن مقاصد الشّ  ،اريخ اإلسالميّ وعن التّ  ريف،وعن احلديث الشّ  ،، وعن القرآن الكرمي-عليه وسّلم

  .(1)"أو غري عرب ق باإلسالم واملسلمني عربا  ما يتعلّ  وعن كلّ  ،وعن أحكامها
أن يغمسوه يف قلب املستعمرون و ون املبّشر مبثابة خنجر مسموم حاول إّّنا هي هذه الفكرة اخلبيثة  إنّ     

ت نشر هضات املباركة اليت تبنّ ها، فقامت النّ ة من شرّ عوب العربيّ محى الشّ  -تعاىل-اهلل  اإلسالم، ولكنّ 
هوده يف نشرها هنا وهناك وج   ،حبّنكة امليدايّن بثقافته اإلسالمّيةعبد الّرمحن  الّشيخكان و ، ة الفصحىالعربيّ 

واملفاهيم اخلاطئة اليت سرت يف  ،والّشعارات الربّاقة املزيّفة ،بّية، واملبادئ والّنظم اهلّدامةقاوم الثّقافة األجني  
سريان الّنار يف اهلشيم، ويقف حاجزا  منيعا  دون انتشارها، وسّدا  حصينا  يصّدها وجيعل ّمة جسم األ  

وتربية األجيال، وتأليف  -اىلتع-عوة إىل اهلل للدّ  س حياتهكرّ ؛ حيث  مهّمتها صعبة جّدا  وغري مأمونة
ه ومقاصدِ  الع لياه لِ ث  ، واحلفاظ على مبادئ اإلسالم وم  وامللحدين املستشرقنياملبّشرين و قارعة الكتب، وم  
الغزو  أبب" من األساتذة الفضالء بعد أن قرأ كتبهبه أحد زمالئه  لقّ حّّت  ؛ي للغزو الفكريّ صدّ الكرب ، والتّ 

 .-الحقا  كما سيظهر - .(2)ة"ميّ قافة اإلسالوالثّ  الفكريّ 
     

 

                                                           

 . 89، ص9ج أجنحة المكر الّثالثة وخوافيها، امليدايّن، عبد الّرمحن: (1(

 .      53ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  (2(
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 الثّاني المبحث

 الّشخصّية الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ  حياة

 تمهيد:

 تفقد ارتأي مظاهر احلياة فيه، أهمّ  بّينتو ، حبّنكة امليداينّ  عبد الّرمحنلعصر الّشيخ  بعد أن تعّرضت    
فيه حالة  ففي هذا العصر الذي وصفت مور.تعّلق هبا من أ  وما ي ة،حياته الّشخصيّ د ع جماال  لدراسة أ  أن 
ة ترّّ وقضى سرته الكرميعاش الّشيخ ونشأ وترعرع، ويف أحضان أ   ،ّمة اإلسالمّية عاّمة وسوريا خاّصةاأل  

 .وأخالقا .. ا ، وعقيدة  وتوجيه تنشئة  شخصّيته  ويندورا  كبريا  يف تك يشغالأن  جرم الف أمجل أيّام حياته،
 سرته وأهل بيته، الذين كان هلمأ   إىلف تعرّ أأن  -الّشيخف حياة صِ أ   أناو - من أجل ذلك، كان عليّ     

والوقوف على ، وأهله الِعْلمحيحة، وسلوكه طريق يف توجيهه الوجهة الصّ  -بعد اهلل سبحانه-الفضل األكرب 
 .عامل شخصّيتهم  

 :ُشهرتهئلته و اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، ولقب عا -المطلب األّول

 .(1)الّشيخ "عبد الّرمحن بن حسن بن مرزوق بن ع راب بن غ نـ ْيم حبنَّكة امليدايّن" :هو اسمه ونسبه:أّوال : 

 عام"، ات من القرن املاضييف العشرينيّ  حبّنكة امليداينّ  محنيخ عبد الرّ لد الشّ و   مولده ونشأته:ا : ثاني
من  حلّي ميتّد جنوب املدينة، وي عدّ وهذا ا دمشق،نة من مدي (امليدان) م( يف حيّ 9191-ـه9154)

أحيائها العريقة، احملافظة على الّتقاليد العربّية األصيلة، واملواريث الّدينّية واألخالقّية الكرمية، ذلك احلّي 
 الذي يتمّيز باألصالة العربّية، وي عرف بشجاعة وخنوة وبطولة رجاله، ومواقفهم الّصامدة، وسخائهم، وكرم

لقا  وسلوكا ، أثر كبري يف تكوين شخصّيته فكرا  وخ   -امليدان–ه ي  لذا كان حلِ   .(2)"سن جندهتمضيافتهم، وح  
ين اهدأثناء غياب والده، الذي كان يومئذ مع إخوانه اجمليف وكان ميالده " سّيما أهّنا متتاز بتلك اخلصال.ال

لـّما و "، (3)"لـّما علم بوالدته أطلق عليه اسم عبد الّرمحنعقب توّقف الّثورة الّسوريّة، و  ردنّ الجئا  إىل األ  

                                                           

عبد الّرحمن . اجلرّاح، عائدة: 14ص الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع،: امليدايّن، عبد الّرمحن( 1(

تتّمة . يوسف، حمّمد خري: 41، ص1ج علماء وُمفّكرون عرفتهم،. اجملذوب، حمّمد: 99ص حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،

 .  918، ص9ج الم للّزركلّي،األع

 . 99ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  (2(

 .   41، ص1ج علماء وُمفّكرون عرفتهم،اجملذوب، حمّمد:  (3(
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إخوته وهو أكرب ). (1)"الّشام على عقيقة له لماءعهدأت األوضاع عاد إىل دمشق، ومجع طائفة من 
الّشيخ عبد اثين عشر ولدا ، سبعة ذكور أكربهم ّمه سرة الثّاين؛ حيث أجنبت أ  األ  الذّكور الّسبعة، وترتيبه يف 

 .(2)(، ومخس إناث ماتت كرباهّن وهي يف سّن الّرضاعنالّرمح

تربيته رجع الفضل يف وي  مرزوق، احلاج ه يف بيت جدّ يف كنف والديه عبد الّرمحن يخ نشأ الشّ وقد     
 ،قّدمة بعض كتبهشري إىل ذلك يف م  ي  ؛ إذ -نس  يخ ح  الشّ -والده إىل ، مّث -تعاىل–إىل اهلل وتأديبه وتعليمه 

ن حبّنكة الّشهري س  فضيلة العاّلمة الّشيخ )ح  -ّشكر هلل على ما تفّضل به علّي وعلى والدي يقول: "والف
حفظه اهلل وجزاه عيّن وعن املسلمني خري اجلزاء، ولوالدي يعود فضل تربييت وتأديب،  -بامليدايّن( الّدمشقيّ 

يف مدرسته الّشرعّية، اليت  وتعليمي علوم اإلسالم، وانتظامي يف سلك طاّلب علوم الّشريعة اإلسالمّية
كان حيوطه بعنايته ورعايته، وي عدُّه ، و (3)حّّت آتت أ ك ل ها طّيبة مباركة" ؛أّسسها ورّّ طاّلهبا وعّلمهم بنفسه

ة، وأنا يف حنو الرّابعة : "أذكر أنّ -أيضا  -يقول و  والّدعوة. الِعْلمليكون خليفة له يف  ربَّ ه كتب يل خطبة حم 
نجك، الذي  صّلي هبم صالة العيد، يف مكانه يف جامع م  وكّلفين أن أخطبها يف الّناس وأ  ري، م  عشر من ع  

تلفكان يقصده املسلمون من أحناء  السّيما يف صالة العيد. وكنت ، ة يف حّي امليدان وغريه من دمشقُم 
هور املصّلني؛ ، وحضر هو بنفسه اخلطبة والّصالة، ونالت إعجاب مجالِعْلميومئذ يف أوائل تفّرغي لطلب 

ل اخلطب املنربيّة ألهّنم رأوا أمرا  مل يألفوه من أمثايل من أحداث األسنان، وكانت هذه اخلطبة يل من أوائ
  . (4)السّيما يف عيد األضحى"اليت خطبتها، 

م رجع إىل عرب بين خالد الذين هلوهذا الّلقب ي)، حبنَّكةلقب عائلته، هو:  :ُشهرتهثالثا : لقب عائلته و 
ولعّل ). (5)(قادمة من محاة إىل حّي امليدانهذه العائلة  وفدت دقو الّشام، من أرض  نازل يف بادية محاةم
أي:  ،ّن أصل العبارة: حبُّ اللُّقاإ :قيلو . أو ح بَّك ه ، مبعىن: وثَـّق ه   )حبنَّكة( ُتريف بدوّي للفظ حب ك ه   ظلف

 .(6)(-واهلل أعلم-البادية،  فظ من ُتريفات عربلّ ويبدو أّن الحبُّ الّلقاء يف احلرب، 

                                                           

  . 40ص انّي قّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع،الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
 .99ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  يُنظر: (2(
 .  1صالعقيدة اإلسالمّية وُأسسها، امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 3(

 .951-959ص ي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع،الوالد الّداعية الُمربّ امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
اجملذوب، حمّمد:  يُنظر:. 99ص الُمفّسر، زوجي كما أعرفه، عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكراجلرّاح، عائدة:  يُنظر:. 14ص ،نفسه ( يُنظر:5(

 .918، ص9ج تتّمة األعالم للّزركلّي،يوسف، حمّمد خري:  يُنظر:. 41، ص1ج علماء وُمفّكرون عرفتهم،

 . 14ص شجاع، الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيمامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (6(
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ف بني ، وهبا ع رِ ت لههرة املصادر اليت ترمجأمجعت على هذه الشّ فقد لميدانّي، ا، فهي: ُشهرتها وأمّ     
 هذه الّشهرة دخلتبالّتايل ، و (1)"إىل حّي امليدان الذي كان يسكنهنسبة وذلك "، قدميا  وحديثا   الِعْلمأهل 

منذ التحق  أتْ د  فقد ب  " :حبّنكة امليداينّ  محنيخ عبد الرّ الشّ يقول  .وعائلتهن س  يف لقب والده الّشيخ ح  
و تسع سنني، إذ سأله شيخها عن اُسه؟ فقال له: مبدرسة ابتدائّية وسط مدينة دمشق، وهو ابن مثاين أ

أن ينطق بلفظ )حبنَّكة( فقال له:  (2)(ع ب  على شيخ املدرسة واُسه )شريف اليعقوبّ ن حبنَّكة، فص  س  ح  
ن امليدايّن، فع رف منذ ذلك احلني هبذه الّشهرة، س  أين تسكن؟ قال: يف حّي امليدان، فقال له: أنت ح  

سرته ولقب كّل عائلة أبيه: )حبنَّكة الّشهري نت رُسّيا  يف دائرة الّنفوس، فصار لقب أ  ولصقت به لقبا ، ود وّ 
  هبا. صار ال ي عرف إاّل حّّت  الّشيخ هرة علىهذه الشّ  غلبتوقد  .(3)"بامليدايّن(

 
 عقيدته وأخالقه: -المطلب الثّاني

بل كان  ؛من مذاهب أهل االعتقاد نا  عيّ هبا  م  يف العقيدة مذ حبّنكة امليداينّ  محنيخ عبد الرّ  يلتزم الشّ مل    
عّينا  ، وطريقة الّسلف الّصاحل؛ حيث يقول عن نفسه: "مل ألتزم مذهبا  م  ة واجلماعةنّ مذهبه مذهب أهل السّ 

من مذاهب أهل االعتقاد، إاّل مذهب أهل الّسّنة واجلماعة بشكل عاّم، وطريقة الّسلف الّصاحل هي 
 قرب لسالمة الفطرة، وصفاء الفكرة، وب عدها عن الّتعقيدات الفلسفّية املتشّعبة اليت تكثرالطّريقة اليت رأيتها أ

 .(4)متاهاهتا وكبواهتا"

لعّل ": قائلةتصف زوجته ذلك،  وسيطرت على حياته؛ إذ وتركيزه اهتمامهج ّل أخذت العقيدة قد و     
إميانّية  عان  حاول تأصيلها وتأسيسها مباسخة اليت عقيدته الرّ  :هو األّول املسيطر على حياة الّشيخ،االهتمام 

اعتقدها، وجعلها نوره الذي يهتدي به، ورّكز عليها، فكانت دوافعه يف مسرية حياته كّلها. ذلك لقناعته 
الّتاّمة بأّن سبب اخللل واالحنراف األساسّيني يف سلوك الّناس يرجع إىل تعطيل الّدافع اإلميايّن تعطيال  تاّما ، 

                                                           

 .14ص شجاع، الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيمامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

من كبار أولياء عصره. شارك يف تأسيس حمّمد الّشريف بن حمّمد الّصّديق بن حمّمد احلسن. عامل م شارك، فقيه مالكّي، داعية كبري، صويّف نقشبندّي،  هو:( 2(

يخ حمّمد سعيد الربهايّن، الّشيخ حمّمد صاحل الفرفور، والّشيخ هنضة ِعْلمّية يف دمشق وبريوت. انتفع به خلق كثري صاروا أعالما  يف عصرهم، من أشهرهم: الشّ 

 .335-331، ص1جموسوعة اأُلسر الّدمشقّية، الّصّواف، حمّمد:  يُنظر:م. 9151-هـ9139حسن حبّنكة امليدايّن. ت ويّف سنة 

 . 13-14ص عالم ُمجاهد حكيم شجاع ، الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصةامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 3(

 .3صالعقيدة اإلسالمّية وُأسسها، امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
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، العقيدة اإلسالمّية وأ سسهال هذا االهتمام يف تأليفه لكتاب: وقد متثّ . (1)"ضعفه يف جذور نفوسهمأو 
  سبة إليه.ة بالنّ أولويّ يعين أّن هذه العقيدة مثّلت تب الّشيخ، وباكورة أعماله وإصداراته، ما الذي كان أّول ك  

، وعاش عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخع ر ف   نة إذا كان ممّ وخباصّ -ه ل ما يلمسه املرء وحيسّ أوّ  أخالقه:
 اربة كلّ ره يف حم  م  فاضل، أفىن ع   رب  لص صادق، وم  ه أمام عامل عامل، وداعية ُم  أنّ  -افعمع تراثه املمتع النّ 

ا بون بدعوهتم، أو يطلبون هبن يتكسّ ممّ  الّشيخفلم يكن  خري وفضيلة. ق بكلّ خلّ عوة إىل التّ ورذيلة، والدّ  شرّ 
إذن أن يكون  غروفال  نافحا  عنها.غا  هلا وم  بلّ ا كان صاحب رسالة سامية، عاش حياته م  وإّنّ  ،عرضا  زائال  
.كما ال حبتهمن عايشه وسعد بص   ل احلميدة، بشهادة كلّ صاعالية من األخالق الفاضلة، واخلعلى درجة 

سن توجيه نها من رعاية وح  بني أحضاهنا، وما لقيه م خالّشيبة اليت نشأ يّ سرة الطّ هذه األ   أنّ  إىلنبيه يفوتنا التّ 
 .جبميل العادات، وحماسن األخالقه يكان هلا أكرب األثر يف ُتلّ   -هة والداصّ خبو -

وذلك من خالل شهادة تالميذه،  قا  هبا،تخلّ فات اليت كان م  ل بعض هذه الصّ وميكن لنا أن نسجّ     
ذلك يكون باعثا  على  ، فلعلّ م ؤلّفاتهطالعة سريته و ظهر من م  من خالل ما ي لكعرفوه، وكذ نْ وأصحابه وم  

 :(2)قد أشارت زوجته إلى جملة منهاو  ي مبثل أخالق هذا اإلمام الفاضل.حلّ التّ 
 مور كّلها.عدم الّتشديد يف األ  و ، األخذ باأليسر ما مل يكن إمثا ، أخذا  بتوجيهات الّسّنة املطّهرة .2

  اجلّم. واضعوالتّ  ،سن اخلل ق والعشرةح  و ، ةبيرتّ الني يف الرّفق واللّ  .1

  .الفحش يف الكالمأللفاظ ُتاشيه و يف تعامله مع الّناس،  سامحغاضي والتّ التّ  .3

 نييثولئاّل ينطبق عليه قوله تعاىل: سوة حسنة، القيام بعمل ما يدعو غريه إليه؛ ليكون هلم أ   .4

 .(3)ىثخب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

، وإخالصه األضواءالّشهرة و عن  ملستطاعالبتعاد قدر ااو  ،ينتهاوز نيا ق بالدّ علّ هد  وعدم التّ الزّ  .5
 .يف عمله -تعاىل-الّشديد طلبا  ملرضاة اهلل 

سن ح  ه ناتج عن أنّ  يف والشكّ  ،زّكية خلقهرفيقة دربه وحافظة سرّه وم   مل ما وصفته به زوجتههذا جم      
 -نس  ح  –ق الّشيخ عبد الّرمحن بأخالق أبيه قارن أخالي   نْ م  للّشيخ، إضافة إىل أّن الزمة م  طول و  عشرة

                                                           

 . 10ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  (1(

  . 50-15ص ،نفسه يُنظر: (2(

 (.55سورة البقرة: اآلية ) (3(
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ْن أْشب ه  أباه فما ظ ل م  ف"تطابقة متاما ؛ جيدمها م   ّن هذه الّصفات اليت ُتّلى هبا الّشيخ واليت . كما أ(1)"م 
األخالق  تأليف كتاب عظيم الّنفع ُسّاه: اقتبسها من القرآن الكرمي والّسّنة املطّهرة، هي اليت دعته إىل

إذ على اختالف درجاهتم؛  الِعْلميقع يف جمّلدين كبريين؛ ليكون مرجعا  لطاّلب و ، ة وأ سسهااإلسالميّ 
، ذات آثار يف الّسلوك حممودة أو -كتسبةفطريّة أو م  -ستقرّة يف الّنفس "صفة م   ُلق بقوله:عّرف الخُ يُ 

ود األخالق، وينهى عن مذمومة. فاخلل ق منه ما هو حممود، ومنه ما هو مذموم. واإلسالم يدعو إىل حمم
 .    (2)مذمومها"

أن جيمع بني هذه األخالق الفاضلة،  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  لّشيخه ليس بغريب على اوأخريا ، فإنّ     
، ومن شاء أن (3)"ق الفاضلة تتالزم وتتصاحب غالبا  "األخال أنّ  ل احلميدة، ذلكصاهذه اخل ى بكلّ ويتحلّ 

ما رُسه فيها من  تبه، فإنّ وك   ؤلّفاتهفعليه مب   ،وحماسن طباعهائله، ومكارم أخالقه، يقف على املزيد من فض
ة، ومرآة صادقة  صورة  حقيقيّ يف دينه ودنياه، مل يكن إاّل  ق به املسلم احلقّ ما ينبغي أن يتخلّ ـتكامل لِ منهج م  
، وكتابه: عامل مبقتضاهو  بهق تخلّ  وهو م  ق فاضل دعا إليه، إاّل ل  ة محيدة أو خ  لّ ، فما من خ  ألخالقه

 خري دليل على ذلك.   ،األخالق اإلسالمّية وأ سسها
 

 ؤثّرة فيها: شخصّيته والعوامل المُ  -المطلب الثّالث

تلفإّن الّدارس لسرية الّشيخ عبد الّرمحن حبنّكة امليدايّن يف  سمات شخصّيته:أّوال :  مراحل حياته،  ُم 
واملتتّبع آلرائه وأفكاره وآثاره...، يستطيع أن يتخّيل له صورة ، ؤلّفاتهم  والقارئ لكتبه و واملطّلع عليها، 

حبكم دراسيت . و هافي أثّرتاليت ة ختلفواضحة جلّية، تبدو فيها مالمح شخصّيته، وتربز فيها العوامل امل
هذه معامل صار يف وسعي أن أرسم  قيل فيه، وأما ك تب عنه  م عظمواّطالعي على  لشخصّية الّشيخ

، السّيما أّن دون زيادة أو نقص -قدر املستطاع-بكامل أوصافها  برزها أمام األعني، مّث أ  لّصورةا
، وتصمد دفاعا  -تعاىل-شخصّيته تشّع نورا ، وتتدّفق ورعا ، وتسمو تواضعا ، وّتّل اعتزازا  بكلمة اهلل 

 :ارزهها وأبي عن أهمّ أتث فيما يتحدّ أوس وأهله. اإلسالمعن 

                                                           

راد فما ظلم األب، أي مل يظلم حني وضع ز ْرع ه حيث أدَّ  إليه الّشبه، يضع الّشبه يف غري موضعه؛ ألنّه ليس أحد أوىل به منه بأن يشبهه، وجيوز أن ي   أي مل (1(

 .100، ص9ج مجمع األمثال،ن. امليدايّن، أمحد: وكال القولني ح س  
  .90، ص9ج ا،األخالق اإلسالمّية وُأسسهامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(

 . 400صالفروسّية،  حمّمد:، ابن قّيم اجلوزيّة( 3(
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      من اهلل تهشخصيّ ، فمنطلقات وأعظمها ةاإلسالميّ  تهشخصيّ أبرز خصائص  هالعلّ و  :بّانّيةرّ ال .2
الغاية  اينّ ربّ  هوف .-تعاىل- ، ووسائلها ال ُتيد عن شرع اهلل-تعاىل- غاياهتا إىل اهلل، و -تعاىل-

 ه األخرية وهدفهجعل غايت هنّ فأل الغاية والوجهة، اينّ ربّ  هكون افأمّ  ؛املصدر واملنهج اينّ والوجهة، وربّ 
اإلنسان،  ايل هي غاية، وبالتّ ، واحلصول على مرضاته-تعاىل-لة باهلل سن الصّ البعيد هو ح  

 نب مب زب رب يئ ىئيثٱقال تعاىل: ، يف احلياة حهنتهى أمله وسعيه، وكد، وم  تهووجه
اته رُسه للوصول إىل غاي أّن املنهج الذي ، أياملنهجاملصدر و  اينّ ربّ  هوكون ،(1)ىثيب ىب

ى اهلل عليه صلّ -د إىل خات رسله حممّ  -تعاىل–خالص، مصدره وحي اهلل  اينّ فه، منهج ربّ أهداو 
  إاّل خري دليل على ذلك. م ؤلّفاتهتبه و وما ك   ،-موسلّ 

عتدلة، ّتمع بني توازنة م  ا م  أهنّ  -أيضا  - ةاإلسالميّ  تهُسات شخصيّ  من أهمّ  :واالعتدال زاناالتّ  .1
 وأفريط ال ّتنح إىل التّ و  ،، ال تطغى ناحية على ناحيةزنا  تّ م   عادال   مجعا   ةوحيّ ة والرّ يّ اجلوانب املادّ 

 بات احلياة ورضا اهللتطلّ خر ، توازن بني م  ة على أ  ح كفّ رجّ ، وال ت  الغلوّ  وأقصري، وال إىل اإلفراط التّ 
سرته ه من أفراد أ  حقّ  ذي حقّ  عطي كلّ ي   هم،مع همفكهوأ   ،فرتاه خري الّناس ألهله) ،-تعاىل-

ويرحم  ،ر كبريهموقّ ي  و  ،قهل  سن خ  إذ يسعهم حب   ؛اسرشد إليه النّ ق ما ي  طبّ فهو معهم ي   ،وأرحامه
ا أمّ  ؛ة املرأة ويتعامل معها حبسبهام نفسيّ ويتفهّ  ،عامل مع مراهقيهم وشباهبمسن التّ وحي   ،صغريهم

وّطن نفسه على وتراه ي  ) .(2)(وتسلية داعبة وتوجيها  الطفة وم  صيب األوىف م  األطفال فلهم منه النّ 
حياته كّلها تدور يف فلك خدمة دينه والّدعوة إليه، فهو ، ف-تعاىل-جعل عمله خالصا  لوجه اهلل 
 -أيضا  –وتراه  ،(3)(ة...يّ الِعْلماحملاضرات والّندوات  ات، وإلقاءؤمتر ال يفرت عن الكتابة، وتلبية امل

، وتعميق جذورها يف نفوس األجيال اإلسالمّية، العقيدة اإلسالمّيةتأسيس  هوده يفي كّثف ج  
      مور...إىل غري ذلك من أ   الفكرّي،سالم من وافدات الغزو والعمل بوعي تاّم للّذّب عن اإل

يعرفها كّل ونابعة من طبيعته، ته، جدها بارزة واضحة يف شخصيّ أة يّ هذه اخلاصّ  :دفرّ ز والتّ ميّ التّ  .3
هذه الخاّصّية بدو تو ع درسه، أو قرأ كتبه، أو حّّت ُسع عنه، من لقيه، أو حضر جملسه، أو استم

 ي:أتي اميفجلّية 
معارج الّتفّكر -وخباّصة تفسريه  ،ؤلّفات الّشيخفعندما قرأت بعض م   العربّية: الّلغة .أ

بة كانسياب اسنكلماته عذبة سهلة م  فة تعابريه، وقوّ  ،جزالة ألفاظهرأيت  -ودقائق الّتدبّر
                                                           

 (.3نشقاق: اآلية )سورة اال (1(

    . 11ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  يُنظر: (2(
     . 91-99ص ،نفسه يُنظر: (3(
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وليس أدّل على ذلك  .تالمحةكمة، وتراكيبه رصينة م  ة حم  الل، وأساليبه متينلزّ ايف ااملاء الصّ 
، الذي يظهر فيه متّرسه ومتّكنه من سسها وعلومها وفنوهناوأ  البالغة العربّية من كتابه: 

  غة العربّية وأساليبها. اللّ 
ن، ينام معه ويصحو بالّنسبة إليه غذاء الّروح، وم عني الوجدا الِعْلمف) والّدعوة: الِعْلم  .ب

ناقشا ، فإذا كان تحدثا  أو م  عّلما ، م  تعّلما  أو م  عليه، فهو ال ي ر  إاّل قارئا  أو كاتبا ، م  
اجلاّد، التفت إىل الّشعر واألدب عاّمة، وأدب اجملالس  يّ الِعْلمخارج نطاق البحث 

ة فسيّ فات النّ الصّ  فيها مثرة من مثرات تلكف -تعالى-عوة إلى اهلل الدّ أّما  .(1)(خاّصة
 الكرمي بالقرآن لتزما  ، م  صلحا  م   صاحلا   منهجا   عويّ فكان منهجه الدّ ) ،ى هبااليت ُتلّ 

على أو الّتعّصب، حريصا   قصريالتّ  وأ عن الغلوّ  بعيدا   ،هبداياهتما هتديا  ، م  الّشريفة ةنّ والسّ 
ذا كان يصرب على جهل وهل فريق وأسبابه.عد عن التّ مجع كلمة املسلمني على اخلري، والب  

ني، ختلف، وال مييل مع أحد الفريقني املبعدهبه وال ت  قرّ بعبارات ت   املخطئ رشداجلاهل، وي  
ه املخالف، ودون أن سفّ واب ويلتمسه حيث كان، دون أن ي  والصّ  ا مييل مع احلقّ وإّنّ 

ر يف هج أثّ وهبذا املن .(2)(صيحة املناسبة اهلادية للخري باليت هي أحسنالنّ إسداء ينسى 
مشارهبم؛ فانتفع به مذاهبهم، و ، على اختالف طبقاهتم، و بالغا   حسنا   اس تأثريا  النّ 

 .اعية واملدعوّ م، والدّ اين، والعامل واملتعلّ القاصي والدّ  ،مح احلكيموبأسلوبه السّ 
 ي كّلفه والّطاّلب بإعداد -نس  الّشيخ ح  -حيث كان والده  :لّية في الّدعوةالّتربية الَعمَ   .ت

أمامه يف املسجد، وهو حديث  اعظ، وكتابة احملاضرات، وإلقائهاطب واملو الّدروس واخل  
األمر الذي جعل " الّناس؛ م واجهةعظ والّتوجيه يف الّسّن؛ ممّا جيعله يتمّرس باخلطابة والو 

ليفة وذلك لي عّده خ. (3)"مّية تربويّة رفيعة املستو لْ خلفّية عِ  تمّكنا ، ذاال  دعويّا  م  منه رج
 والّدعوة. الِعْلمله يف 

والّتخّصص بني القدمي واحلديث،  م ؤلّفاته: فقد مجع الّشيخ يف تنّوعةؤلّفات المُ المُ   .ث
كان كما أنّه   ة مع الّتحليل والرّتكيز،الّشموليّ الّدقيق مع بعض العلوم الّدنيويّة األخر ، و 

                                                           

     . 99ص بد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،عاجلرّاح، عائدة:  يُنظر: (1(
      . 50-93ص ،نفسه يُنظر: (2(
      . 93، صنفسه (3(
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اإلسالمّية الّصحيحة، وبني احلقائق املواءمة الّتحليلّية بني املفهومات  م ؤّلفاتهيتحّر  يف "
  .(1)"سس العقلّية الّسليمةة، واأل  ختلفاليت توّصلت إليها العلوم الكونّية امل

، السّيما خبطورة الغزو هموي بّصر  هموي ثّقف ي وّجه املسلمني فكان) :الجهاد الفكريّ  .ج
رات اضوذلك ضمن حم   الفكرّي، ومكايد أعداء اإلسالم بشّّت صورهم وأشكاهلم؛

سلسلة  و  .(2)(ستمّر مع وسائل اإلعالم الّتلفزيونّية واإلذاعّية والكتابّيةوندوات وتعاون م  
 .خري دليل على ذلك كتبه يف الغزو الفكريّ 

 صرا  اقريب والبعيد، ومل يكن تواضعه قيخ قد شهد له به اللق يف الشّ وهو خ   :واضعالتّ  .ح
واضع يف إبداء ا ّتاوز ذلك إىل التّ ، وإّنّ جتماعّيةة أو الرّتبويّة أو االيّ الِعْلم قاءاتعلى اللّ 

عوية برغبة صادقة يف ة والدّ يّ الِعْلم، وإىل املشاورة يف املسائل الِعْلمأي، ويف اإلدالء بالرّ 
أي املخالف له مّت ما رجوعه إىل الرّ )واضع يف ل هذا التّ ومتثّ  واب.والصّ  البحث عن احلقّ 

، دون وابللصّ  با  ليل وتطلّ للدّ  تبعا   يه رأما يتغرّي  ر، فكثريا  ظليل والنّ واب بالدّ  له الصّ تبنّي 
ن كان، يّ فاحلّق أحّق أن يـ ّتبع أ  وهلذا يقول: " .(3)(الذي درسه تعّصب ملذهبه الّشافعيّ 

والّتعّصب األعمى ليس من شأن املسلم، إّّنا شأنه البحث عن احلّق حيث كان، 
لقائله، إاّل أن يكون اهلل ورسوله، إذ ال يصدر عنهما والّتمّسك به، انتصارا  له، ال انتصارا  

ناقشة موضوعّية وجبّديّة ناقشتها م  فضال  عن احرتامه آلراء اآلخرين وم  ) .(4)إاّل احلّق"
سلوب املراوغة ، وال يلجأ إىل أ  تاّمة، ولو كانت آراههم ضحلة أو حّّت ال تستحّق املناظرة

  .(5)(والغوغائّية
ي سبق إليه يف كّل حبث ي عاجله، حيرص الّشيخ على استخراج ما مل  د:االبتكار والّتجدي .خ

ر من اإلنتاج ما حيمل العطاء ؤثِ ي  م الّتكرار، و ويسأ)ّد اليت ي سند إليه تدريسها، السّيما املوا
الفكرّي املتجّدد، وأوثقه صلة بنفسه ذلك الذي يكّلفه حبثا  وتتّبعا  وتأّمال ؛ ألنّه بطبيعته 

 .(6)(ر، ويستهويه اجلديد املبتكريسأم املكرّ 

                                                           

 .91ص بد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،عاجلرّاح، عائدة: ( 1(

       . 91ص ،نفسه يُنظر: (2(
         . 91ص ،نفسه يُنظر: (3(
 .90-1صالّصيام ورمضان في الّسّنة والقرآن، امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(

         . 91ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  يُنظر: (5(
  . 39، ص1ج عرفتهم، علماء وُمفّكروناجملذوب، حمّمد:  يُنظر: (6(
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سامح من أكرب آيات التّ هي ة، و اإلسالميّ  تهة من أبرز معامل شخصيّ اإلنسانيّ  إنّ  :ةاإلنسانيّ  .4
ة ة حمضة تريد اخلري لإلنسانيّ إنسانيّ  تهشخصيّ فة، ة العامليّ ة اإلنسانيّ عور باملسؤوليّ والشّ  اإلسالميّ 

ب أو ة، ال مكان عندها لتعصّ ة والقوميّ ة والقبليّ ة واملذهبيّ ائفيّ تسامية عن االعتبارات الطّ م   ،مجعاء
 .ةعصبيّ 

والبعد قدر املستطاع عن )اّتسمت شخصّيته بالّزهد من الّدنيا وزينتها والّرضا باليسري منها،  الّزهد: .5
والّتواضع اجلّم يف كّل ، -تعاىل-مرضاة هلل  الِعْلمالّشهرة واألضواء، واإلخالص الّشديد يف طلب 

 . (1)(مور حياتهأ  
أّن اإلحاطة الكاملة جبوانب املوضوع يف ، وليس من شّك وأمّهها هذه هي أبرز ُسات شخصّية الّشيخ    

بل كان هناك عوامل  ؛مل تأت من فراغكما أّن هذه الّشخصّية   تتطّلب صفحات ال يّتسع هلا املقام هنا.
 أثّرت فيها، وأسهمت يف تكوينها. 

 
 :ةعويّ ة والدّ يّ الِعْلميخ ة الشّ شخصيّ  ؤثّرة فيمُ الالعوامل ثانيا : 

ة يّ الِعْلمته يف شخصيّ  أثّرتة همّ هناك عوامل م   أنّ  تجدو يخ ابق حلياة الشّ من خالل االستعراض السّ     
 :يما يأتها من أهمّ  ،ةعويّ والدّ 

ه ر مُ ثابرة منذ سنوات عُ ومُ  ع به من ذكاء وفطنة وجدّ وما كان يتمتّ  خصيّ استعداده الشّ  .2
عوة القيام بالدّ  ن مثّ ، ومِ الِعْلم، واليت ظهرت آثارها بعد ذلك من خالل اجتهاده يف طلب األولى

 عليم.والتّ 
ا كان ، ممّ قل  هج واخل  ستقيمة النّ م  و  ،نديّ سرة عميقة التّ وسط أ   ّشيخنشأ ال ة:يّ الِعْلمسرته ومكانتها أُ  .1

 . تمامه عليه، وقصر اه الِعْلمه ابنها إىلاله أثره البالغ يف اّتّ 
ن يؤمنون ، فهو يف فكره وكتاباته ممّ بالبيئة اليت ترعرع بني جنباهتا ريخ تأثّ الشّ  من الواضح أنّ  البيئة: .3

وضاع فوس من األواحلفاظ على سالمة النّ  ،ة عامل البيئة يف إصالح املسالكيّ لون على أمهّ عوّ وي  
اإلنسان الذي ينخرط إّن "ىل ذلك بقوله: وح، ونراه يشري إهنا إفساد الفطرة وإيذاء الرّ اليت من شأ

 ،ة صالة اجلماعةالة وخباصّ ه يف الصّ ادته لربّ بظام الكامل حينما يقوم بعبه على النّ درّ يف بيئة ت  
تلفة يف ى تعليمات تنظيميّ يسهل عليه أن يتلقّ  واإلنسان الذي جيد  لوك يف احلياة.أنواع السّ  ُم 

                                                           
   .50-11ص عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،اجلرّاح، عائدة:  يُنظر: (1(
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 ا  دق بالوعد، يصعب عليه جدّ ا األمانة والوفاء بالعهد، والصّ قهل  دق، وخ  نفسه يف بيئة هلجتها الصّ 
 .(1)"اعة إىل ذلك،لوك يف احلياة، وإن كانت نفسه نزّ أن يرج على هذا األسلوب من السّ 

كوين ألثرها البارز يف التّ  ،ذكر كذلك يف هذا املقامومن العوامل اليت جيب أن ت   قافة الواسعة:الثّ  .4
 ؤلّفاتهالقارئ مل إنّ و صعيد،  تابعة ما جيري يف العامل على كلّ طالعة وم  شغفه مب ،يخللشّ  الفكريّ 

ه على . ومن األمثلة على ذلك ردّ عامل وصداه يف عطائه الفكريّ أثر هذا التّ  الحظ بيسر تامّ ي  
 د ح ض ،يف كتاب ُسّاه: صراع مع املالحدة حّّت العظم، (2)(يينّ نقد الفكر الدّ )صاحب كتاب 

وجه  سرتاليت حاول من خالهلا أن ي ،إلسالمعن ا الباطلة هواد عاءات هوأكاذيب هاتغالطم  مجيع  فيه
ناصرته الذي محل لواء م     حملاربته علنا ، وتزيني وجه الباطل اإلحلاديّ الذي تصدّ  يينّ الدّ  احلقّ 
هذه  جادلت هذا اإلنسان فيما كتب فقرة فقرة، وفكرة فكرة، وبّينت ع وارإذ يقول: " ؛بشري بهوالتّ 

وجه يف هذا التّ  ويبدو يل أنّ . (3)الفكرة، وهتافتها الفكرّي، وسقوطها، وتضليلها من خالل عباراته"
 ،ض هلا املسائل اليت تعرّ ة يف شّّت ره بالقرآن الكرمي بقوّ ا هو مثرة من مثرات تأثّ إّنّ  ،يخكر الشّ ف

 والقضايا اليت عاجلها.
منذ  ة اليت عاشتها سوريا والعامل اإلسالميّ ياسيّ سّ األوضاع ال أنّ  من شكّ ال  ظاهرة االستعمار: .5

يخ، للشّ  رات يف صياغة وتوجيه البناء الفكريّ املؤثّ  كانت من أهمّ   ،مطلع القرن العشرين امليالديّ 
 يخ الفكريّ عطاء الشّ  يف ة املتناقضة صد  واضح وقويّ ختلفأن يكون النعكاساهتا امل فكان ال بدّ 

 . واملعريفّ  قايفّ والثّ 
 ،يخ يف عمومهاللشّ  كوين الفكريّ العوامل اليت كان هلا تأثريها وبصماهتا يف التّ م خنلص إىل أّن ا تقدّ ممّ     
رات املؤثّ  نّ ه ميكن القول إبيد أنّ  ؛ةإنسانيّ و ة ة وعقديّ سياسيّ و ة اجتماعيّ و ة ثقافيّ و ة ا هي عوامل تربويّ إّنّ 

هي اليت كان هلا أثرها احلاسم يف تشكيل  ،هام حقائقهواستل ،الكرمي الوعي بالقرآن :ة منهاة خاصّ اإلسالميّ 
 ،ة البديعةوهي اليت منحته كذلك تلك املسحة اجلماليّ  ،واءعلى السّ  واإلنساينّ  اإلسالميّ  هوبلورة فكر 

                                                           

 .89ص الحضارة اإلسالمّية،امليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

. كتب يف الفلسفة، ولديه دراسات وم ؤلّفات عن اجملتمع والفكر العرّب املعاصر. وهو عضو يف جملس اإلدارة علماينّ  صادق جالل العظم، م فّكر سوريّ  ( هو:2(

على الرّابط اآليت:  ترجمة صادق جالل العظم،احلرّة:  موقع ويكيبديا املوسوعةيُنظر:  م.9093يف املنّظمة الّسوريّة حلقوق اإلنسان. ت ويّف سنة 

https://ar.wikipedia.org 

 على الرّابط اآليت:  ُمقابلة مع الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي،الّشبكة العنكبوتّية على موقع )يوتيوب(:  يُنظر: (3(

https://www.youtube.com  
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ويقّدر إخالصه وعمله  ،ّب يواليه ويناصره، أو عدّو حيرتمهحّّت غدا الّناس حنوه: إّما حم   ،زةواخلصائص املتميّ 
 ته، وآخرون بني هؤالء وهؤالء.ونزاه

 
  :(1)مرضه ووفاته -ّرابعالمطلب ال

، وقد إىل الكبد سرطان القولون الذي امتدّ  مبرض عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ الّشيخ  -تعاىل-ابتلى اهلل     
 تابعة واملراقبة،ملّية جراحّية الستئصال الظّاهر منه، مّث العالج بالكيماوّي م ّدة سّتة أشهر للمأ جريت له ع  

وجعة، وخشي أوالده املة راحيّ اجلة ليّ م  ع  الم، من آثار 9000-هـ9599يخ يف سنة املرض بالشّ  اشتدّ وقد 
من أن يكون ضررها أكثر من  خوفا   ؛رطانمن السّ  ف  ل  ملا خ  أ خر  ة ة جراحيّ مليّ ر  له ع  ّت  اء أن األطبّ و 

 جريت له.   ة اليت أ  ات اجلراحيّ ليّ م  وسوابق الع   ،سمهه، وضعف جوكرب سنّ  ،ظر إىل شيخوختهنفعها، بالنّ 
 ر لكتابه العزيز،من تدبّ  -تعاىل-اهلل  نّ اهد نفسه ليكتب ما مي   م املرض فيه جي  يخ رغم تقدّ وقد كان الشّ     
 ا  ئلتج، وهو طريح الفراش، م  التقاطا   اعات اليت يستطيع العمل فيها يف تفسري القرآن الكرميكان يلتقط السّ و 

الفهم مع ة على إمتام ما بدأه من تفسري، هبه القوّ ه باملعونة، وي  دّ عينه ومي   عاء أن ي  بالدّ  -تعاىل-إىل اهلل 
ربيات مة وك  ة املكرّ ب بني مسكنه يف مكّ وهو يتقلّ  العزيز، من آيات كتابه -تعاىل-ديد ملراد اهلل السّ 

زوجته عائدة راغب اجلرّاح احلاّلق، يف يوم  بوفاة -أيضا  –كما ابت لي الّشيخ   ة.املستشفيات يف جدّ 
رض خبيث ن قلت على إثره إىل حيث كانت ت عاين من م م؛95/1/9009هـ املوافق 95/4/9591

 لتلّقي العالج. باريس

 لَّ  ك  حّّت  ،رب واملصابرةوالصّ  ،عليمم والتّ علّ وب، يف التّ ه والعمل املتواصل الدّ  ،وبعد هذا اجلهد اجلهيد    
لإلنسان  ال بدّ ف ؛ةمّ ونصح األ   ،جيالاألج ير تو  القراءة والكتابة والّتأليف،بعد و  الق و ،فت سد وضع  اجل

اس عطى للنّ وت   ،فوس أعماهلا النّ وىفّ لت  ؛ (2)ىثري ٰى ين ىنيثٱقال تعاىل:  .نيامن رحيل عن الدّ 
 هب مبيثاىل: ن بغري حساب. قال تعو ابر ر الصّ ج  ي ؤ و  ،ف ملن يشاءضاع  وي  ، جورها كاملة غري منقوصةأ  

وىل ساعات صباح يوم األربعاء اخلامس والعشرين من مجاد  اآلخرة . ويف أ  (3)ىثهث مث هت مت
إمامها وخطيبها وحافظها  ّمة اإلسالمّيةاأل  وّدعت م، 9005هـ، املوافق احلادي عشر من آب 9594

ؤملة يف املّدة عر بأوجاع م  حبّنكة امليدايّن، عن عمر ناهز الّثمانني عاما ، وذلك بعد أن شالّشيخ عبد الّرمحن 
وش ّيعت جنازته عصر يوم األربعاء، وكانت جنازة حافلة مشهودة خرج فيها آالف )األخرية من حياته. 

                                                           

    (.94-99، 1-1دات )لّ خامتة اجمل معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،: امليدايّن، عبد الّرمحن يُنظر: (1(

 (. 984سورة آل عمران: اآلية ) (2(

 (. 90سورة الّزمر: اآلية ) (3(
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رباء والعاّمة، متلؤهم احلسرة ومت ضُّه م األحزان، وص ّلي عليه يف جامع األمري م ْنج ك والك   لماءالعاملشّيعني من 
مّث و وري الثّر  مبقربة اجلورة يف  ،(1)الّصالة شيخ قرّاء الّشام حمّمد كرمّي راجحيف حّي امليدان، وأبَّنه بعد 

 . (2)(امليدان
وجزاه عن دعوته وجهاده خري ما  ،الوفري ونفع بعلمه الغزير، وتراثه القرآينّ رحم اهلل الّشيخ رمحة واسعة،     

زي احملسنني،  ا إليه ا هلل وإنّ ، وإنّ -العظيم العليّ - باهلل إاّل ة ة أمثاله، وال حول وال قوّ مّ أخلف يف األ  و جي 
 .راجعون

                                                           

حيمل إجازات عديدة يف  الّشيخ حمّمد كرمّي بن سعيد بن كرمّي راجح. القارئ املقرئ، املفّسر، الفقيه، الّلغوّي، األديب، اخلطيب. شيخ قـ رّاء الّشام. ( هو:1(

 .، واليت أقّرها شيخ القرّاء يف وقته الّشيخ أمحد احللواينّ العشر القراءات، وأهّم اإلجازات اليت حصل عليها بالّسند املّتصل من علماء القراءات يف أساليب القراءات

ترجمة  موقع م لتقى أهل الّتفسري: يُنظر:. http://www.rocham.orgعلى الرّابط اآليت:  ترجمة محّمد كرّيم راجح، :امرابطة علماء الشّ  موقع يُنظر:

 https://vb.tafsir.netعلى الرّابط اآليت:  محّمد كرّيم راجح،

 https://ar.wikipedia.orgعلى الرّابط اآليت:  ترجمة عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي،ع ويكيبديا املوسوعة احلرّة: موق( يُنظر: 2(

http://www.rocham.org/site/article/269
https://vb.tafsir.net/tafsir16112/#.XQ_stuvXKpo
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 لثالثّا المبحث
 والّدعويّة ةيّ الِعْلم حياة الّشيخ عبد الرحّمن حبّنكة الميدانيّ 

 تمهيد:

فضالء كان هلم تأثري واضح يف علمه  لماءعء و بشيوخ أجاّل ن، و س  الّشيخ بعناية والده الّشيخ ح  حظي     
عند  الحقا  وسيأيت ذكرهم - ،العوسعة االطّ  الِعْلمغزارة بو  ،قو  والورع واإلخالصبالتّ وا رفوثقافته، وقد ع  

        .-احلديث عن شيوخه، إن شاء اهلل تعاىل
م، وكان أبوه 9151-هـ9131 عام -الّتوجيه اإلسالميّ  معهد-مدرسة والده  الّشيخ منج ترّ وقد )    
جه تدريس عدد من العلوم، سند إليه بعد ترّ أ   سنة، مثّ  س عشرةمخوهو ابن  هادريس فيعهد إليه بالتّ قد 

، وغريها من العلوم الّشرعّية والعربّية والعقلّية اليت قد وحيد، واملنطق، والبالغةصول، والتّ منها: الفقه، واأل  
مّية غزيرة، وخربة لْ تنّوعة، زّودته بثروة عِ طالعات كثرية وم  األمر الذي دفعه حنو م   ؛(1)(متّرس هبا يف املدرسة

مّية معرفّية لْ اضراته يف أجواء ذات أ سس عِ تنّوعة االّّتاهات، جعلته ينطلق يف كتاباته وحم  رفيعة املستو  وم  
 مبحثذكر ذلك وأبّينه في هذا السأو -يف مواضيع شّّت،  يّ الِعْلمراسخة، ساعدته على الّتنوّع يف إبداعه 

   . -تعالى بصورة جلّية، ُمستعينا  باهلل
 

 :ة والّدعويّةيّ الِعْلمومسيرته  ،للِعْلمطلبه  -المطلب األّول

ه، إذ كان ذلك البيت مثابة يأّول بيئة فتح عليها عينحبّنكة امليدايّن عبد الّرمحن  الّشيخ كان بيت    
 جادّ  ،الِعْلمالعزمية يف ُتصيل  قويّ هلذا جنده  .ال تكاد حلقاته تلو منهم ليل هنار ،الّشرعيّ  الِعْلملطاّلب 

 : نشأتهاألوىلتشمل حبيث ؛ إىل مرحلتنيوالّدعويّة ة يّ الِعْلم ّشيخم حياة القسّ أ  ستطيع أن وأ. غبة فيهالرّ 
إىل العمل يف اململكة العربّية انتقاله سفره و : انيةالثّ و . اململكة العربّية الّسعوديّة  سفره إىلحّّت  ةيّ الِعْلم

 الّسعوديّة. 

ّثل بدايات نشأته  :المرحلة األولى      ةرعيّ الشّ  يف املدرسة الِعْلمقى تلّ سرته، فقد ة يف أحضان أ  يّ الِعْلممت 
 عليم فيها فريدا  كان نظام التّ و ، (وجيه اإلسالميّ معهد التّ )اها وُسّ  ،-نس  لّشيخ ح  ا- والدهسها اليت أسّ 

ب من اّل ج فيها الطّ ة، يتدرّ وعيّ ضمو راسة فيها دراسة ، والدّ قدمنياملسلمني األ لماءع، على طريقة زا  تميّ م  
 لماءع)اليت أ جريت معه يف برنامج  قابلةوهذا ما أّكده الّشيخ يف امل مبادئ العلوم إىل أعلى املستويات.
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 لماءع إىلكان يف مدرسة الوالد، وذلك قبل خروجه إىل مصر، والّتعّرف   يّ الِعْلمتأسيسه  بأنّ  (،بدعونم  
منها على الّشهادة العالية حاز و ، هـ9110 عام ريفريعة يف األزهر الشّ ة الشّ يّ التحق بكلّ ؛ )حيث (1)األزهر
ماجستري : عادلاليت ت   دريسة مع إجازة يف التّ هادة العامليّ شّ على الحاز  ، مثّ ريعةليسانس يف الشّ  :عادلاليت ت  
ة، إضافة إىل ة والعامّ رعيّ شق الشّ ات دميف ثانويّ  ستاذا  صار أ  األزهر  منجه بعد ترّ و  .فسم النّ لْ بية وعِ يف الرتّ 

، ومن ابعة لوزارة األوقافالتّ  رعيّ عليم الشّ ة التّ ديريّ م  رئاسة  وتوىّل ، -نس  ح  الّشيخ -والده دريس يف معهد التّ 
 مع تأسيسة، وريّ ة يف بعض احملافظات السّ رعيّ ان إدارته: تأسيس عدد من املدارس الشّ ما أجنزه يف إبّ  أهمّ 
ا  من أعضاء هيئة البحوث يف وزارة ع ضو . مّث أصبح ألّول مرّة حلبو دمشق يف لإلناث  نيتشرعيّ  تنيثانويّ 

حرب  ، وبقي فيها إىل أن انتقل إىل العمل يف اململكة العربّية الّسعوديّة، بعدعليم يف سورياالرّتبية والتّ 
 .(2)(م9131

يف  ستاذا  عمل أ   إذ) ؛اململكة العربّية الّسعوديّةة إىل يّ الِعْلموتبدأ هذه املرحلة برحلته  انية:المرحلة الثّ     
ستاذا  يف مّث انتقل إىل مّكة املكّرمة، فعمل أ   سالمّية يف الرّياض ملّدة سنتني،جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإل

تلف وقد أ سند إليه يف هذه اجلامعة تعليم موادّ  ّم القر  قرابة ثالثني عاما ،جامعة أ   يّة، ة، دينّية ودعو ُم 
دّرسا  واستقّر وضعه م  " .(3)(وإنسانّية وعقلّية، باإلضافة إىل قيامه بالّتوجيه والّتثقيف العاّم وتبصري املسلمني

، واإلشراف على بعض الع لياصول الّدين، إىل جانب بعض املواّد يف قسم الّدراسات يف كّلّية الّدعوة وأ  
 ُسيّ بإعفائه من العمل الرّ  نّ ، قضى نظام السّ ره سبعني عاما  م  وملا بلغ ع  " .(4)"رسائل املاجستري والدّكتوراة

يف  لرابطة العامل اإلسالميّ  أسيسيّ اجمللس التّ يف  ا  ع ضو ويف هذه األثناء اختري  ،القر  مّ يف جامعة أ   األكادمييّ 
 -أيضا  - اختري وافاه األجل. و فيها حّّت  ا  ع ضو  -نس  يخ ح  الشّ ُساحة -مة، واليت كان والده ة املكرّ مكّ 

 ُسيّ الرّ  غه من العمل األكادمييّ ة. وبعد تفرّ نفيذيّ والتّ  الع ليا ةة العامليّ جملس هيئة اإلغاثة اإلسالميّ يف  ا  ع ضو 
ر كتاب اهلل الذي كان قد بدأ به قبل ذلك، وفق املنهج لتدبّ  ؛هدة وج  وقوّ  ،ة ووقته مبا ميلك من صحّ اّتّ 

 .(5)"زول، ووفق ترتيب النّ -جلّ و  عزّ -ر األمثل لكتاب اهلل دبّ التّ قواعد  :إليه يف كتابه الذي هداه اهلل
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تلفشاركاته يف خدمة الفكر واألدب و م   ،ة والّدعويّةيّ الِعْلمومّما له صلة بمسيرته      القضايا  ُم 
من  ريكثيف   تهشاركفضال  عن م ؛سامهاته يف الربامج اإلذاعّية يف اململكة العربّية الّسعوديّة، وم  اإلسالمّية

دب اإلسالمّي يف لكهنؤ يف األ م ؤمترالّتعليم اإلسالمّي، و  م ؤمتر)ة واألدبّية، منها: يّ الِعْلمات والّندوات ؤمتر امل
  ، وغريها.(1)(وة والّدعاة يف املدينة املنّورةالّدع م ؤمتراهلند، و 

 ته:نَ حْ مِ  -المطلب الثّاني

حينما انتقل إىل العمل يف وزارة األوقاف الّسوريّة عام يدايّن املة الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة ن  بدأت حِمْ     
، حّقق من خالهلا خدمات لإلسالم واملسلمنيفسندت إليه إدارة الّتعليم الّشرعّي فيها، م، حيث أ  9130

ة يف بعض احملافظات رعيّ تأسيس عدد من املدارس الشّ وقّدم إجنازات عديدة كان يصبو إليها، مثل: 
يخ يف هذا القسم من وزارة األوقاف فرصة وكان وجود الشّ . لإلناث تنيشرعيّ  تنيثانويّ  تأسيس معة، وريّ السّ 

 مثله، بعد أن انصرفت جهود شاط الذي هو أحوج ما يكون إىلجرعة جديدة من النّ  إلعطائهصاحلة 
ألمر ا . من بعيدحي إاّل صل بتعاليم الو رف، الذي ال يكاد يتّ الصّ  نب املدينّ عليم إىل اجلااملسؤولني عن التّ 

لريّد للّتعليم  طوات ثالثخببدأ لذا  قارنة بالّتعليم املديّن،م   نهارا  للّتعليم الّشرعيّ الذي جعله يواجه نظاما  م  
طائفة من املناهج  والثّانية:كامل، ينطلق منه إىل التّ  رسم هيكل األولى:) :اإلسالمّي مكانته الطّّيبة

من حيث  يعدل نظريه املدينّ  كرميا    وضعا   رعيّ عليم الشّ مشروع قانون يضمن للتّ  ة:الثّالثو ، ةيّ الِعْلمواألنظمة 
اعد، ر الصّ طوّ شاهدة هذا التّ رب على م  ة مل تستطع الصّ لطات احلزبيّ السّ  ولكنّ  ؛(2)(املالك واحلقوق وما إليها

ة لطات احلزبيّ سرعت السّ لذلك أ ؛ةرعيّ عة باملدارس الشّ توقّ وجهت به من عناية غري م  ما بعد الذي و  سيّ ال
الدّكتور – وأخاه ،-ن س  ّشيخ ح  ال-فاعتقلت والده ) ،راهتار الذي يتناىف مع تصوّ طوّ للوقوف بوجه هذا التّ 

، -مجعّية الّتوجيه اإلسالميّ -ة الوالد إلغاء مجعيّ ، وأصدرت مراسيم -الّشيخ صادق-، وعّمه -حمّمد
وذلك بسبب  .(3)(من وظيفته يف وزارة الرّتبية -عبد الّرمحنالّشيخ -، وتسرحيه وم صادرة مدارسه ومبانيها

، حني عودته نس  لّشيخ ح  والده ااغتياظها من احلفاوة اليت منحتها اجلماهري الّسوريّة على اختالف طبقاهتا ل
 ،رتقبنتخب، وال لسلطان م  جر  له احتفاء ما شهدته دمشق لرئيس م  )حيث  م؛9133من احلّج عام 
 . (4)(ضاّد لسلطتهاة البعثّية األهداف الّشعبّية من هذه احلفاوة، وأهّنا مبثابة استفتاء مجاهريّي م  فأدركت الّدول
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ة الغمّ  مل تنجلِ و  ،عاة اإلسالمباب من د  والشّ  لماءالعجون بكبار ا السّ يف أثنائهلئت ة غامرة م  ن  كانت حِمْ     
من االعتقال الذي امليدايّن كة الّرمحن حبنّ أن ينجو الّشيخ عبد  -تعاىل-وشاء اهلل  .م9131 عام إاّل 

رصة حيث أ تيحت له ف ن اجلهود اليت بذلتها للقبض عليه؛، على الّرغم موذويهفرضته الّسلطة على أبيه 
نقذه من ذلك اجلّو الّرهيب، عن طريق الّتعاقد مع كّلّية الّشريعة بالرّياض، الّتابعة جلامعة البحث عن مالذ ي  

بلغين أّن الّدولة : "بقوله الّشيخ ذلكوي وّضح  يف اململكة العربّية الّسعوديّة. سعود اإلسالمّية اإلمام حمّمد بن
تبئا  حّّت يوم أ فرج عن أب  رمحه -قّررت القبض علّي، فتواريت عن األنظار، ومحاين اهلل حبمايته، وبقيت ُم 

إّن أحداث ذلك ". ويقول أيضا : (1)"م9131عقب حرب األيّام الّسّتة مع إسرائيل يف حزيران سنة  -اهلل
، ويف دمشق ُتديدا ، حينما انتشر الكفر واإلحلاد، ينّيات يف العهد الّسوريّ الّزمان يعرفها الذين عاشوا الّستّ 

حيث صادرت كّل املمتلكات الاّلحقة  عاداته؛وجاءت الّتنظيمات املّتصلة باخلروج عن الفكر اإلسالمّي وم  
ستاذا  يف الرّياض يف فصرت أ   ،، وبعد ذلك انتقلت إىل اململكة العربّية الّسعوديّةوالدال عهديف مواملّتصلة 

جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمّية اليت كان اُسها )املعاهد والكّلّيات(، مّث انتقلت إىل مّكة وصرت 
  .(2)"مّكة ما بني سنيت الرّياض وسنواترابة ثالثني سنة ّم القر  ق  ستاذا  يف جامعة أ  أ  

 :تأثّر بهم نْ مَ و  يوخهشُ  -المطلب الثّالث

قى عنهم، : شيوخه الذين تلّ طّالبلل يّ الِعْلمكوين سهم بشكل كبري يف التّ العوامل اليت ت   من أهمّ  إنّ      
وذلك حبسب نوع العالقة  اآلخر،الب من تأثريا  يف الطّ  وقد يكون بعضهم أشدّ ، واستفاد علومه منهم

ة ز شخصيّ حبته له، وغري ذلك من العوامل اليت متيّ الب وشيخه، ومد  ارتباطه به، وص  الطّ القائمة بني 
عريف الذين أخذ عنهم علومه وثقافته، مع التّ ه أذكر شيوخوس ي.م تلقّ لـالب اايل يف الطّ ر بالتّ يخ، وتؤثّ الشّ 

 .(3)هبم أكثر، وأثرهم فيه أكرب الّشيخكان ارتباط حيث   هبم؛

يف تربيته وتعليمه، ومجيع أعماله لدرجة أنّه ينسب الفضل  به رفقد تأثّ ، -نس  الّشيخ ح  -ده وال أّوال :    
بالّتوفيق  -تعاىل-بعد الّدعاء إىل اهلل  تبهقّدمة بعض ك  شري إىل ذلك يف م  فهو ي  ، -تعاىل-إليه بعد اهلل 

اليت  املربورة عمالمثرات األجر على أّن به من إىل صحيفة أب ما مت    فْ ضِ وأ  " قول:يدعو له، في؛ إذ والّسداد
ّلمين كثريا ، وأعطاين مفاتيح العلوم اإلسالمّية، وربّاين، ت وفّقين إليها، فأنا غرسة من غرساته الكثريات، ع  
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واجلهاد يف سبيلك، فاجزه عيّن وعن أمثايل خري اجلزاء، واكتب  ،والعمل يف مرضاتك ،وأرشدين إىل طاعتك
أعالما ،  لماءع كانوا حّّت  ،وتربيتهم بب يف هدايتهممهم وكان السّ لّ ع   نْ مال م  يف صحيفته مثل ثواب أع

و لد عام  ،يمن  راب بن غ  بن ع   مرزوقبن ن س  يخ ح  الشّ ) والدهف .(1)"وقادة دعوة وجهاد يف سبيلك
، خذ عنهميوخ وأوالشّ  العلماءالزم و  ،لماءالعو  للِعْلمة بّ ة حم  سرة بدويّ ونشأ يف أ   ،(2)(م9108-هـ9193

أّوال  على ن س  ح  تفّقه الّشيخ )وقد  .، وعّرف هبممحن يف كتابه عن سرية والدهيخ عبد الرّ وقد ذكرهم الشّ 
 ،تفسري :مذهب اإلمام أب حنيفة، مّث على مذهب اإلمام الّشافعّي، ورسخت معرفته بسائر العلوم، من

وعطائه وبقي يف حلقاته ، الِعْلملّتدريس وبذل با كان شغوفا  و غريها، و  ،والّتوحيد ،وعلوم العربّية ،وحديث
وائف الذي حاولت فرنسا أن تفرضه فرض قانون الطّ  دمشق ضدّ  لماءعوقف مع و . )(3)( آخر حياتهحّّت 
بدمشق، وكان أمينها  لماءالعأسهم يف تأسيس رابطة و  .وجيه اإلسالميّ ة التّ س مجعيّ أسّ ، و  تراجعت عنهحّّت 
 ، وكانت له مكانة مرموقةمةة املكرّ يف مكّ  لرابطة العامل اإلسالميّ  أسيسيّ اجمللس التّ  ا  يفع ضو خب وانت  ، العامّ 

-هـ9118عام ن بدمشق س  يخ ح   الشّ ويفّ ت  "وقد  .(4)(ةيف البالد اإلسالميّ  ةينيّ الدّ ة و يّ الِعْلميف األوساط 
 .(5)"ن يف امليدانس  لحقات جامع احل  فن يف حجرة من م  ود   م،9118

له الذي كان ، -نس  الّشيخ ح  -شقيق والده  :(6)كة امليداينّ يخ صادق بن مرزوق حبنّ الشّ عّمه  ثانيا :    
ؤّسساته، وأعماله ونشاطاته عضده األمين يف كّل مشاريعه وم  ؤّسسته جبامع منجك، و الّنواة األوىل يف م  مبثابة 

                                                           

   .5صاألمثال القرآنّية، امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

تتّمة . يوسف، حمّمد خري: 11-14صّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع، الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(

      .918، ص9ج األعالم للّزركلّي،
الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: .918، ص9ج تتّمة األعالم للّزركلّي،يوسف، حمّمد خري:  يُنظر: (3(

 . 19-31صحكيم شجاع، قّصة عالم ُمجاهد 
الوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: .918، ص9ج تتّمة األعالم للّزركلّي،يوسف، حمّمد خري:  يُنظر: (4(

 .998-991، 905، 915صقّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع، 

تتّمة . يوسف، حمّمد خري: 191، 11صية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع، الوالد الّداعامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(

    .918، ص9ج األعالم للّزركلّي،
اء اليت كان ي ديرها أخوه درس يف مدارس اجلمعّية الغرّ  .م، وكان ِعصامّيا ، شديد العّفة، صاحب مروءة وقناعة9198و ِلد  يف حّي امليدان بدمشق سنة  قلت:( 6(

موقع نسيم  يُنظر:م. 9131بدأ الّتدريس يف املدارس الّشرعّية منذ مطلع حياته، وكان م ديرا  ملعهد الّتوجيه اإلسالمّي، وبقي كذلك حّّت إغالقه سنة ن. س  الّشيخ ح  

 tp://www.naseemalsham.comhtبقلم أمحد الّسعدّي، على الرّابط اآليت:  ترجمة صادق حبّنكة الميدانّي،الّشام: 
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ى الّتحليل واملنطق العقلّي املقنع، له خطب ودروس رصينة املضامني الفكريّة، يعتمد فيها علو ) ،الجتماعّيةا
والّروابط الفكريّة الطّبيعّية املنطقّية، ويربز يف أدائه استعمال املفردات الّلغويّة الّدقيقة يف دالالهتا على املعاين 

ة الكبرية وتابع إنشاء املؤّسسات اخلرييّ  ،وجيه اإلسالميّ معهد التّ ة  إدار توىّل ويّف والد الّشيخ . ولـّما ت  (1)(رادةامل
 .ذات الّنفع العاّم، مع طائفة من أهل اخلري والفضل

 ،نفسه وقتالله يف  وشيوخا   ،كانوا زمالء ؛ إذيف املعهدمعه ب الذين درسوا اّل ر بأقرانه من الطّ تأثّ  ثالثا :    
مون، وطاّلبه طاّلب علم حقيقّيون، يتعّلمون وي علّ  ،مّيةلْ كان الّتعليم فيه يقوم على شكل حلقات عِ و "

فيستفيد بعضهم من بعض، ويتعّرضون لالنتقادات من قبل بعضهم بعضا ، كما يتّلقون الّتعليم والّتوجيه 
 .(3)ابيخ حسني خطّ زهم الشّ ر من أبكان و . (2)"-نس  ح  -واحلزم من قبل الّشيخ الوالد 

اإلمام "حبّنكة امليدايّن:  نيف ُتريره للمسائل؛ إذ يقول الّشيخ عبد الّرمح (4)ر بفكر الغزايلّ تأثّ  رابعا :    
فهو صاحب فكر  ّمة اإلسالمّية، وكان ي عجبين يف ُتريره للمسائل، لأل  نيالغزايّل من كبار املفّكرين الّتارييّ 

 نادر يف الّتاريخ اإلسالمّي؛ أي أنّه يقيس احلرف والكلمة مبقياس الفكر، وي ناظر اآلخرين مبنظار فكريّ 
أّما عن كتاب اإلحياء يف علوم  وغريها. هتافت الفالسفة،، و الفقهو ، املستصفى به:تك  يف  ويظهر ذلك  ّرر.حم  

، فدخلت عليه تمّكنا  من احلديثمل يكن م  ه أنّ به فيه يْ وع  الّدين، فهو كتاب كتبه للوعظ واإلرشاد والّتوجيه، 
 .(5)"عيفة واعتمد عليهابعض األحاديث الضّ 

                                                           

  . 991-901صالوالد الّداعية الُمرّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم ُمجاهد حكيم شجاع، امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(
    . 93-94، صعبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفهاجلرّاح، عائدة:  (2(
عت عليه القراءات  .العاّلمة حسني خطّاب امليدايّن الّدمشقيّ  هو: (3( من طاّلب الِعْلم يف جامع "م نجك" يف حّي امليدان. حفظ القرآن الكرمي وجّوده، ومج 

أّلف م صّنفات عديدة يف القراءات. ت ويّف سنة العشر الكرب . عّينه القرّاء شيخا  هلم بعد وفاة شيخ القرّاء الدّكتور الطّبيب اجلرّاح حمّمد سعيد احللوايّن، وقد 

 . 51-53ص العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الّرابع الهجرّي إلى عصرنا الحاضر،آل إُساعيل، نبيل:  يُنظر:هـ. 9508

الوسيط، والـم ستصفى، وغريها. ت ويّف ، و صّنفاته املشهورة: اإلحياءمن م  . حمّمد بن حمّمد بن أمحد، أبو حامد الغزايّل الطّوسّي زين الّدين، ح ّجة اإلسالم ( هو:4(

وفيّات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أمحد:  يُنظر: .991-993ص العقد المذّهب في طبقات حملة المذهب،ابن امللّقن، عمر:  يُنظر:هـ. 404سنة 

   .998-993، ص5جالّزمان، 

 على الرّابط اآليت:  ُمقابلة مع الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي،ى موقع )يوتيوب(: الّشبكة العنكبوتّية عل يُنظر: (5(

https://www.youtube.com 
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لعّلي "يقول الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن:  :بكتب األدبألدبّية باجلوانب ا -أيضا  -ر تأثّ  خامسا :    
كتب يل لنظم الّشعر، فلو تركت هذه الويل م   .ةملكة بيانيّ  تينأعطو  تب األدب قراءة،ك    م عظم يتاستقر  

 ،سالميّ لفكر اإلأتفرّغ لأكرمين بأن  -تعاىل-؛ لكّن اهلل واوينرات الدّ شعب ونظمت الّشعر، لفتح اهلل عليّ 
 .(1)"وخدمة كتابه

اقتصرت على و ، وتأثّر بأفكارهم، حبّنكة امليداينّ مذ عليهم الّشيخ عبد الّرمحن ن تتلفهؤالء أهّم م   ،وبعد    
م كان هلكيف  . وأنت تر  معي  (2)بدعونم   لماءعاليت أ جريت معه يف برنامج  قابلةن ذكرهم بنفسه يف املم  

مه وموسوعّيته، كان جّم الّنشاط، غزير لْ ومع سعة عِ  .مهلْ ، وسعة ثقافته وعِ أبرز األثر يف موسوعّية الّشيخ
 تواه.اإلنتاج، تزيّنه أخالق رصينة، فلم يكن مغرورا  كشأن بعض األدعياء مّمن مل يبلغوا مس

 :ُمؤلّفاته -ّرابعالمطلب ال
بوا أنفسهم ه  و   ،جهابذة ءلماععصر  ة أن قّيض هلا يف كلّ مّ على هذه األ   -تعاىل-من فضل اهلل  إنّ     

ومل  ،فات كثرية جليلةؤلّ ف م  ألّ ف .الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ منهم وكان  ،احلنيف ينخلدمة هذا الدّ 
ويف  ،ويف الفقه ،ويف العقيدة ،ة وعلومهانّ السّ الّتفسري وعلومه، ويف ف يف فقد ألّ ، واحد يقتصر على فنّ 
بني القدمي ت مول، وقد مجعبالغزارة مع العمق والشّ  م ؤلّفاته تز متيّ وقد  .وغري ذلك الغزو الفكرّي،

الثني  مة زادت على الثّ قيّ  تبا  م ك  قدّ ، فةة العصريّ نيويّ قيق والعلوم الدّ الدّ  رعيّ ص الشّ خصّ واحلديث، وبني التّ 
بعد البحث يف ت عليه من ذلك قفوسوف أذكر ما و ، ة والفكر اإلسالميّ أثر  هبا املكتبة اإلسالميّ  ،كتابا  

 :-سعقدر االستطاعة وحسب الو  - ،ةختلفاملصادر امل
 الّتفسير وعلوم القرآن الكريم:  -أّوال  

ط بع يف  صولها وقواعدها ومناهجها،األمثال القرآنّية، دراسة وتحليل وتصنيف، ورسم ألُ  .2
( 913م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9180-هـ9500مطبعة دار القلم يف دمشق عام 

 صفحة.
تدبّر سورة الفرقان في وحدة موضوع، وهي الّسورة الثّانية واألربعون بحسب ترتيب الّنزول،  .1

ط بع يف مطبعة دار  (،-عّز وجلّ -تدبّر بمنهج كتاب )قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل 
 ( صفحة.549م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9119-هـ9599القلم يف دمشق عام 

                                                           

 على الرّابط اآليت:  ُمقابلة مع الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي،الّشبكة العنكبوتّية على موقع )يوتيوب(:  يُنظر: (1(

omhttps://www.youtube.c. 

 نفسه. يُنظر: (2(
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م، الطّبعة 9181ط بع يف مطبعة ع كاظ يف جّدة عام  ، دراسة أدبّية ولغويّة وفكريّة،سورة الّرعد .3
 ( صفحات.101الثّانية، وعدد صفحاته )

ط بع يف مطبعة  صفات عباد الّرحمن في القرآن، دراسة في طريق الّتفسير الموضوعّي، .4
، وعدد صفحاته الطّبعة األوىل م،9181-هـ9501الطّالب اجلامعّي يف مّكة املكّرمة عام 

 ( صفحة.19)
ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق ، تأّمالت، -وجلّ  عزّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل  .5

 ( صفحة.811م، الطّبعة الرّابعة، وعدد صفحاته )9001-هـ9510عام 
معارج الّتفكر ودقائق الّتدبر، تفسير تدبّرّي للقرآن الكريم بحسب ترتيب الّنزول، ووفق  .6

وهو كتاب يتأّلف من مخسة  (،-عّز وجلّ -نهج كتاب )قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل م
، تزيد صفحات كّل واحد منها داتجمموعة يف ثالثة جملّ  جمموعات، كلّ  مخسيف  عشر جمّلدا  

 .-إن شاء اهلل تعاىل- الحقا  وسيأيت الّتعريف به ( صفحة. 100على )
ط بع  قرآن المجيد، دراسة في طريق الّتفسير الموضوعّي،، وقومه في ال-المعليه السّ -نوح  .7

م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته 9110-هـ9590يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام 
 ( صفحة.111)

 الحديث الّنبوّي الّشريف:  -ثانيا  
ط بع يف  دراسات أدبّية ولغويّة وفكريّة، -وسّلم صّلى اهلل عليه-من أقوال الّرسول  روائع .2

م، الطّبعة الّسادسة، وعدد صفحاته 9114-هـ9593مطبعة دار القلم يف دمشق عام 
 ( صفحة.413)

  العقيدة اإلسالمّية: -ثالثا  

-هـ9593ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  ابتالء اإلرادة باإليمان واإلسالم والعبادة، .2
 ( صفحة.595م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9114

م، الطّبعة 9181-هـ9508ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  لّة إيمانّية،براهين وأد .1
 ( صفحة. 493األوىل، وعدد صفحاته )

الّصادر عن إدارة البحوث  طبيق،في التّ والّتدرّج شريع ج في التّ درّ ة بين التّ ريعة اإلسالميّ الشّ  .3
طبيق أحكام الّشريعة اإلسالمّية للعمل على استكمال ت الع لياوالّدراسات، الّلجنة االستشاريّة 

 ( صفحة.  45بعة األوىل، وعدد صفحاته )م، الطّ 9000-هـ9590عام 
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م، 9111-هـ9111ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  ،العقيدة اإلسالمّية وُأسسها .4
 ( صفحة.899الطّبعة الثّانية، وعدد صفحاته )

ط بع يف مطبعة إحياء  ه فهي مقولة باطلة،ال يصّح أن يُقال: اإلنسان خليفة عن اهلل في أرض .5
 ( صفحة. 19م، وعدد صفحاته )9119-هـ9599الرّتاث اإلسالمّي يف مّكة املكّرمة عام 

ط بع يف مطبعة  مفهومات يجب تصحيحها حول الّتوّكل والجهاد في سبيل اهلل ووجوه الّنصر، .6
   ( صفحة. 919فحاته )م، وعدد ص9111-هـ9598 ّية يف مّكة املكّرمة عاماملكتبة املكّ 

-هـ9593ؤّسسة الرّيّان يف بريوت عام ط بع يف مطبعة م   الوجيزة في العقيدة اإلسالمّية، .7
العقيدة لّخص من كتاب ( صفحة. وهو م  991م، الطّبعة الثّانية، وعدد صفحاته )9113

 .اإلسالمّية وأ سسها

م، الطّبعة 9113-هـ9593وت عام ؤّسسة الرّيّان يف بري ط بع يف مطبعة م  الوسطّية في اإلسالم،  .8
 ( صفحة. 913األوىل، وعدد صفحاته )

 الفقه واألحكام: -رابعا  

ط بع يف  الّصيام ورمضان في الّسّنة والقرآن، دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والّسّنة، .2
( 410م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9181-هـ9501مطبعة دار القلم يف دمشق عام 

 صفحة.

 ة:الحضارة واألخالق اإلسالميّ  -ا  خامس

م، 9111-هـ9590ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  ،األخالق اإلسالمّية وُأسسها .2
 ( صفحة. 311( صفحة، والثّاين )840الطّبعة اخلامسة، ويتكّون من جزأين، األّول )

محات من سلمين لها، ولالحضارة اإلسالمّية، ُأسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المُ  .1
م، 9118-هـ9598ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  مم،تأثيرها في سائر األُ 

 ( صفحة.384الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )
ؤّسسة الرّيّان يف بريوت عام ط بع يف مطبعة م   ة وُأسسها،الوجيزة في األخالق اإلسالميّ  .3

لّخص من  ة. وهو م  ( صفح499م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9111-هـ9598
 كتاب األخالق.
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 لومها: الّلغة العربّية وعُ  -سادسا  

ط بع يف  لومها وصور من تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريٍف وتليد،سسها وعُ البالغة العربّية أُ  .2
( 414م، ويتكّون من جزأين، األّول )9113-هـ9593مطبعة دار القلم يف دمشق عام 

 ( صفحة.410صفحة، والثّاين )
ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق  وان أقباس في منهاج الّدعوة وتوجيه الّدعاة، بيان وشعر،دي .1

 ( صفحة.939م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9183-هـ9503عام 

 الغزو الفكرّي ومخاطره: -سابعا  

تنظيم أجوبة األسئلة الّتشكيكّية الموّجهة من قبل إحدى المؤّسسات الّتبشيريّة العاملة تحت  .2
م، 9119-هـ9599ط بع يف مطبعة مكتبة املنارة يف مّكة املكّرمة عام  )اآلباء البيض(،

 ( صفحة.958الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )
عاصر في الّدين، تسّلل في األنفاق بعد الّسقوط في األعماق، مكيدة الّتحريف المُ  .1

 للّنصوص اإلسالمّية المصادر، عاصرةعاصرة، تحت شعار قراءة مُ الماركسّية والباطنّية المُ 
م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته 9111-هـ9598ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام 

 ( صفحة.959)
م، 9119-هـ9599ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  صراع مع المالحدة حّتى العظم، .3

 ( صفحة.531الطّبعة اخلامسة، وعدد صفحاته )
ائث المنافقين في الّتاريخ، دراسة تحليلّية وتوجيهّية للّتعريف بالّنفاق ظاهرة الّنفاق وخب .4

والمنافقين، تدبّر موضوعّي شامل للّنصوص القرآنّية في الّنفاق والمنافقين، نظرة 
-هـ9595ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  استعراضّية للمنافقين عبر الّتاريخ،

( 315( صفحة، والثّاين )198من جزأين، األّول )م، الطّبعة األوىل، ويتكّون 9111
 صفحة.

ط بع يف مطبعة إدارة الثّقافة والّنشر يف جامعة اإلمام  عادية لإلسالم،الغزو الفكرّي والتّ ّيارات المُ  .5
م، القسم 9189-هـ9509حمّمد بن سعود اإلسالمّية يف اململكة العربّية الّسعوديّة عام 

الفقه اإلسالمّي  ؤمتروهو من البحوث املقّدمة مل ( صفحة.99الّسادس منه، وعدد صفحاته )
 هـ. 9113الذي عقدته اجلامعة بالرّياض سنة 
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غزو في الّصميم، دراسة واعية للغزو الفكرّي، والّنفسّي، والُخُلقّي، والّسلوكّي، في مجاالت  .6
ع توّجهات الّتعليم المنهجّي والّتثقيف العاّم، ونظرة عاّمة إلى الّتعليم في العالم، م

ط بع  العالمّي األّول للعالم اإلسالمّي، ُمؤتمروتوصيات خاّصة وعاّمة، ُمذيّلة بتوصيات ال
م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته 9189-هـ9509يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام 

 ( صفحة.113)
تحليل دراسة و كتاب أجنحة المكر الّثالثة وخوافيها: الّتبشير، االستشراق، االستعمار،  .7

ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  ّي،ة شاملة للغزو الفكر دراسة منهجيّ ، و وتوجيه
   ( صفحة.141م، الطّبعة الثّامنة، وعدد صفحاته )9000-هـ9590

مّية نقديّة تحليلّية بمنظار لْ عاصرة، دراسة عِ كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المُ  .8
ط بع يف مطبعة دار  لمذاهب الفكريّة المعاصرة وأئّمتها،بريات اآلراء واإسالمّي، لزيوف كُ 

 ( صفحة.135م، الطّبعة الثّانية، وعدد صفحاته )9119-هـ9599القلم يف دمشق عام 
الكيد األحمر، دراسة واعية للّشيوعّية وجذورها وأفكارها، وخرافة حتمّياتها، وأحالم وعودها  .9

، ط بع يف مطبعة دار سود، وجحيم تطبيقاتهاالكاذبة، وواقع تدميرها الّثورّي الحقود الح
 ( صفحة.111م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )9180-هـ9500القلم يف دمشق عام 

م، 9118-هـ9118ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  مكايد يهوديّة عبر الّتاريخ، .21
 ( صفحة.548الطّبعة الثّانية، وعدد صفحاته )

 :الّدعوة والّدعاة -ثامنا  

م، 9185الّصادر عن رابطة العامل اإلسالمّي يف مّكة املكّرمة عام  االلتزام الّدينّي منهج وسط، .2
 ( صفحة.991وعدد صفحاته )

م، الطّبعة 9113-هـ9593ؤّسسة الرّيّان يف بريوت عام ط بع يف مطبعة م   ة الواحدة،انيّ ّمة الّربّ األُ  .1
 ( صفحة.913الثّانية، وعدد صفحاته )

م، الطّبعة 9188-هـ9508ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  عاصر،لم المُ سبصائر للمُ  .3
 ( صفحة.531الثّانية، وعدد صفحاته )

صول البحث ُمتمّشية مع ناظرة، صياغة للمنطق وأُ صول االستدالل والمُ ضوابط المعرفة وأُ  .4
بعة م، الطّ 9111-هـ9595ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  الفكر اإلسالمّي،

 ( صفحة.514الرّابعة، وعدد صفحاته )
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فقه الّدعوة إلى اهلل، وفقه الّنصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والّنهي عن المنكر، دراسة  .5
استنباطّية تشتمل على: بيان وجوبها، وُأسسها، ومناهجها، وُسبلها، ووسائلها، وآدابها، 

م، الطّبعة 9113-هـ9591ق عام ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمش ونماذج من تطبيقاتها،
 ( صفحات.   308( صفحة، والثّاين )380األوىل، ويتكّون من جزأين، األّول )

م، 9189-هـ9509ط بع يف مطبعة دار القلم يف دمشق عام  مبادئ في األدب والّدعوة، .6
 ( صفحة.948الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته )

ط بع ، حكيم شجاع ُمجاهد الميدانّي قّصة عالمحسن حبّنكة  الّشيخالُمرّبي  الوالد الّداعية .7
م، الطّبعة األوىل، وعدد صفحاته 9009-هـ9591يف مطبعة دار البشري يف جّدة عام 

 ( صفحات.  503)

ؤلّفات الّشيخ اليت استطعت الوقوف عليها، وم طالعتها، والقراءة يف بعضها، وهي يف تنّوعها هذه م      
صت على إثباهتا وفق مواضيعها مه، وتنوّع اّّتاهاته. وقد حر لْ من غزارة عِ وتعّددها تؤّكد ما أشرت إليه 

أليف إنتاجه وفري، ومنهجه يف التّ  أنّ من خالل ذلك  يظهر يلو . ا؛ لي سه ل على القارئ م تابعتهاطبعه وِسين  
به، وحمّبته له، ، وإميانه -تعاىل-، ولشّدة إخالصه هلل ةفات خاصّ مييل إىل إفراد املسائل واملوضوعات مبؤلّ 

هو الوّهاب  -سبحانه وتعاىل-أنا ليس يل من هذه الكتب إاّل أيّن كقلم يف يد كاتبه، واهلل "يقول: 
 تبه، وقد ذكرتهاؤلّفات أخرى في آخر بعض كُ إضافة إلى أنّني وجدت للّشيخ أسماء لمُ . (1)"الفّتاح

 ، وهي:(2)زوجته من بين آثاره المطبوعة

 ( صفحة.998لوهّية، )حيد األ  توحيد الرّبوبّية وتو  .2
 ( صفحة.59تيسري فقه فريضة الزّكاة، تبيني وتقنني وترجيح، ) .1
 ( صفحة.994ديوان )ترنيمات إسالمّية(، شعر للّنشيد، ) .3
 ( صفحة.80ديوان )آمنت باهلل(، شعر ) .4

وأشار إليه يف  استقى منه يف تفسريه لسورة األعراف،، (العبادة يف اإلسالم)بعنوان  ا  بووجدت له ك تيّ     
 . (3)هامش الّصفحة

                                                           

 على الرّابط اآليت:  ُمقابلة مع الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي،الّشبكة العنكبوتّية على موقع )يوتيوب(:  يُنظر: (1(

https://www.youtube.com  
   .44-41، صا أعرفهعبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كماجلرّاح، عائدة:  ينظر: (2(
   .18، ص5، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( يُنظر: 3(
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 ثّانيالفصل ال

 ئق الّتدبّر""معارج الّتفّكر ودقامدخل إلى تفسير الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي 

 

  .مصادر الّشيخ في تفسيره ل:المبحث األوّ 

 

 المنهج العاّم للّشيخ في تفسيره. :ثّانيالمبحث ال

 
 .زوللقرآن الكريم حسب ترتيب النّ تفسير ا طريقة :الثّالث المبحث

 

 طريقة تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب الّنزول، وُمناقشته. منموقف الّشيخ  :الّرابع المبحث
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  تمهيد:

 مكتبة، و اّمةة عفاسري اليت حفلت هبا املكتبة اإلسالميّ من التّ  (معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر) ي عّد تفسري    
الف غريه ي  بالّتايل ، و لو ز نّ الحسب ترتيب للقرآن الكرمي هو تفسري يقوم على تدبّر و  ،خباّصةة القرآنيّ  العلوم
رضي اهلل -دنا عثمان سيّ نسبة إىل  العثماينّ  حسب ترتيب املصحف تفص نّ  افاسري من جهة أهنّ من التّ 

  ة.الذي نشره يف األمصار اإلسالميّ  -عنه
ة حبسب ترتيب نزوهلا وفق ور القرآنيّ نة تفسري السّ تضمّ ادرة منه م  سة عشر الصّ ّلداته اخلموقد جاءت جم      
، العلق ويشمل الّسور اآلتية:مورا  تتعّلق باالستعاذة والبسملة، وذكر فيه أُ ، لد األوّ المجلّ  :يتاآل
، العصر، رحالشّ ، حىالضّ ، الفجر، يلاللّ ى، األعل، كويرالتّ ، املسد، الفاُتة، القلم، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال

 .الكافرون، املاعون، كاثرالتّ ، الكوثر، العاديات
، مسالشّ ، القدر، عبس، جمالنّ ، اإلخالص، اسالنّ ، الفلق ،الفيل ، ويشمل الّسور اآلتية:انيد الثّ المجلّ  

  .املرسالت، اهلمزة، القيامة، القارعة، قريش، نيالتّ ، الربوج
  .ص، القمر، ارقالطّ ، البلد، ق :، ويشمل الّسور اآلتيةالثد الثّ المجلّ 
 ). 919-9األعراف ) :، ويشمل الّسور اآلتيةابعد الرّ المجلّ 
  .ومالحقها اجلنّ  ،( ومالحقها903-919) األعراف تّمةت :، ويشمل الّسور اآلتيةد الخامسالمجلّ 
 .الفرقان ،يس :، ويشمل الّسور اآلتيةادسد السّ المجلّ 
 .مرمي ،فاطر :اآلتية، ويشمل الّسور ابعد السّ المجلّ 
 .عراءالشّ  ،الواقعة ،طه :، ويشمل الّسور اآلتيةامند الثّ المجلّ 
 .اإلسراء ،القصص ،ملالنّ  :، ويشمل الّسور اآلتيةاسعد التّ المجلّ 
 .فيوس   ،هود ،سيون   :، ويشمل الّسور اآلتيةد العاشرالمجلّ 
 .لقمان ،افاتالصّ  ،األنعام ،احلجر :، ويشمل الّسور اآلتيةد الحادي عشرالمجلّ 
 .خرفالزّ ، ور الشّ ، ف ّصلت، غافر، مرالزّ ، سبأ :، ويشمل الّسور اآلتيةاني عشرد الثّ المجلّ 
، الكهف، الغاشية، ارياتالذّ ، فحقاألا، اجلاثية، خانالدّ  ، ويشمل الّسور اآلتية:الث عشرد الثّ المجلّ 

 .نوح، حلالنّ 
، احلاقة، امللك، ورالطّ ، جدةالسّ ، املؤمنون، األنبياء، براهيمإ ، ويشمل الّسور اآلتية:ابع عشرد الرّ المجلّ 
 .املعارج
، العنكبوت، ومالرّ ، االنشقاق، االنفطار، ازعاتالنّ  ،بأالنّ  :، ويشمل الّسور اآلتيةد الخامس عشرالمجلّ 
 .البقرة مات سورةقدّ م  ، فنياملطفّ 



 ~36 ~ 

 

 ومثانني ا  ستّ الّسور املّكّية اليت تضّمنت  تفسري من انتهى الّشيخ عبد الّرمحن حسن حبّنكة امليداينّ وقد     
سابقا ، إذ  به شعراألمر الذي بعد بدايته يف تفسري سورة البقرة اليت ت عّد أ وىل الّسور املدنّية، وت ويّف  ،سورة
دبر ر باستكمال هذا التّ م  سعف الع  سعف القدرات، أو مل ي  وإذا مل ت  ": تفسريهمة قدّ م  آخر يف  م ستدركا   قال

رون تدبّ العمل م   تمّ اب يل فيه، عسى ي  م ما يفتح اهلل الوهّ قدّ أن أ   ا  من املفيد جدّ  القرآن اجمليد؛ فإنّ  لكلّ 
  .(1)"لنيعدّ ضيفني أو م  تذين أو م  الحقون، حم  

 مخسيف  ويتأّلف من مخسة عشر جمّلدا  وقد ط بع هذا الّتفسري يف مطبعة دار القلم يف دمشق،     
حيث صدرت اجملموعة األوىل من اجملّلد ( صفحة؛ 100د صفحات كّل واحد منها على )، تزيجمموعات

الّسادس عام -م، وصدرت اجملموعة الثّانية من اجملّلد الرّابع9000-هـ9590الثّالث عام -األّول
م، 9009-هـ9591الّتاسع عام -م، وصدرت اجملموعة الثّالثة من اجملّلد الّسابع9000-هـ9599

م، وصدرت اجملموعة 9005-هـ9594الثّاين عشر عام -وعة الرّابعة من اجملّلد العاشروصدرت اجملم
  م.9003-هـ9591اخلامس عشر عام -اخلامسة من اجملّلد الثّالث عشر

هبا عليه  -تعاىل-االلتزام بالقواعد اليت فتح اهلل  فسريتّ هذا اليف  -قدر استطاعته-الّشيخ  حاولوقد     
 عليّ  -وجلّ  عزّ -فقد فتح اهلل وبعد، يقول: " ؛ إذعّز وجلّ -لكتاب اهلل ر األمثل دبّ قواعد التّ  :يف كتابه

يادة ر األمثل لكتابه، قابلة للزّ دبّ ويل لكتابه اجمليد، باستخراج أربعني قاعدة من قواعد التّ ري الطّ خالل تدبّ 
. وقد دّونت هذه القواعد مقرونة ميفسري األقوم للقرآن الكر صول التّ رين أ  م للمتدبّ قدّ عليها، وهذه القواعد ت  

عّز وجّل، ومل أجد يف املفّسرين م ن اهتّم بالتزام -لكتاب اهلل ر األمثل دبّ قواعد التّ بأمثلتها يف كتاب: 
مضموهنا، وال بالتزام كثري منها. وقد رأيت من الواجب علّي أن أ قّدم ما أستطيع تقدميه من تدبّر لسور هذا 

جز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، م لتزما  على مقدار استطاعيت الكتاب العزيز الـم ع
مبضمون القواعد اليت فتح اهلل هبا علّي، مع االعرتاف بأّن التزامها التزاما  دقيقا  وشامال  عسري جّدا ؛ بل قد 

كالم وحبسب   .(2)"توفيقه وفتحه املبنييكون بالّنسبة إىل م تدبّر واحد م تعّذرا ، وأسأل اهلل أن مي ّدين بعونه و 
بيد أنّه قد يكون بعض بالتزام مضموهنا، وال بالتزام كثري منها؛  ن اهتمّ رين م  املفسّ  منه مل جيد فإنّ  الّشيخ

 الفصل هذا يف -تعاىل اهلل شاء إن- وسأحاول ه عنايتها.ن راعى بعضها، أو وضع يف تصّور املفّسرين م  
 يفي ومبا املطلوب، الّشكل على الّشيخ كتبه الذي الّتفسري هذا عن شاملة وفكرة جلّية، صورة تقدمي

 .الّرسالة هذه من الغرض

                                                           

     .3، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،امليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
  .4، ص9م ،نفسه (2(
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 المبحث األّول

 في تفسيره عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي مصادر الّشيخ 

ن ث ععتمد يف م ؤلّفاته على كثري من املصادر اليت تتحدّ افني كغريه من املصنّ   الّشيخ أنّ  يف ال ريب    
العه مه وسعة اطّ لْ درك غزارة عِ ي  ه عاّمة، وعلى تفسريه خاّصة، تبلع على ك  واملطّ ، ف فيهصنّ املوضوع الذي ي  

، فلقد أتعب ناقشاتهته يف م  جّ ة ح  ة حافظته واعتداده بنفسه، وقوّ ويلحظ قوّ  ،على كثري من العلوم والفنون
مه يف تفسريه إّما نقال  عنه، واعتمادا  عليه، أو الّشيخ نفسه يف دراسة الرّتاث اإلسالمّي، ورجع إىل م عظ

نّه ميتاز فإ وإن كان مل يذكر مجيع الكتب واملصادر اليت رجع إليها، ،إحالة للقارئ عليه يف مواضع عديدة
يف  ّشيخاللذا وجدت  ؛فهم دون ، فهو ال يتابع أحدا  م ستقاّلنوله وجهة نظر ورأي  ،ث عنهتحدّ يفهم ما ب

تلفة وم تعّددة  منينقل  تفسريه صول تب أ  صار ، وك  تب النّ ري، وك  والسّ  ،واحلديث ،فسريالتّ  :من ،كتب ُم 
أكثر  ح بهامصادره التي صرّ أهّم وقد رأيت أن أذكر  وغريها. ،غةواللّ  ،واألدب ،صول الفقهوأ   ،ينالدّ 

 من غيرها، وأبّين طريقة إفادته منها، ومدى تأثّره بها، وفق اآلتي:
 

عة يف العلوم تنوّ يقف على مصادر م  ير  أنّه  الّشيخل يف تفسري املتأمّ  إنّ : فسير وعلوم القرآنالتّ  -أّوال  
 ابن جرير الطّبريّ  فسري، وكان اعتماده األكثر  يف هذا الِعْلم على تفسرية التّ اصّ خبة، و ة األساسيّ اإلسالميّ 

ه يف: فضائل الّسور، وأسباب الّنزول، فقد أكثر من الّنقل عن، املسّمى: جامع البيان يف تأويل آي القرآن
وبيان معاين الكلمات واآليات الكرمية، وأحداث الّسرية الّنبويّة، وغري ذلك من الّروايات واألخبار، األمر 

ّلدات تفسريه يلو من ذكر له، ّلد من جم  الذي يدّل على مقدار اعتماده عليه واهتمامه به، فال يكاد جم  
نيته وش هرته معا ، فيقول مثال : "وجاء يف مرّة، فتارة يذكر ك   30قد استشهد به حوايل وإيراد لبعض رواياته. و 

خر  يذكر كّل منهما على حدة، ، وتارة أ  (2)، و"رو  ابن جرير الّطربّي"(1)حديث عند ابن جرير الّطربّي"
، (6)، أو "رواه الّطربّي"(5)، أو "رو  الّطربّي"(4)، أو "جاء عند الّطربّي"(3)فيقول: "هذا ما ذكره الّطربّي"

                                                           

 . 944، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

     .415، ص9م .911، ص9نفسه، م (2(
 .99، ص9، منفسه( 3(

  .18، 11، ص9م نفسه، (4(

 .111، ص95م .189، ص99م .459، ص90م .915، ص4. م984، ص5. م314، ص1. م990، ص9. م991، ص9نفسه، م( 5(

 .958، ص9. م988، ص9نفسه، م( 6(
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أو "رواه ، (4)، أو "رو  ابن جرير"(3)، أو "أخرج ابن جرير"(2)، أو "يف رواية الّطربّي"(1)أو"ذكر الّطربّي"
  .(5)ابن جرير"

ويظهر مد  إعجاب الّشيخ بالّطربّي يف تبّنيه آلرائه، وترجيحه لبعضها، فقد تبىّن رّد الّطربّي خالل     
ظة )اسم( يف البسملة؛ حيث يقول: "هذا ما ذكره الّطربّي، واحلّق ما ذكر، فالذي أراه أّن كلمة م ناقشته للف

)اسم( يف مجلة )بسم اهلل الّرمحن الّرحيم( هي ذات معىن م راد، وذلك ألّن الّذاكر إّّنا يبدأ ذكره باسم اهلل، 
 حظ عليه استعانته بأحاديث نبويّة عن. ويل(6)، فاالسم هو الذي ي لفظ وي تلى"-جّل جالله-ال بذات اهلل 

      يف تبيني فضل الّسور القرآنّية، شارحا  بعضها، ففي سورة الفاُتة  ،-مى اهلل عليه وسلّ صلّ -رسول اهلل 
ى اهلل صلّ -عن الّنّب  -رضي اهلل عنه-يقول: "رو  ابن جرير الّطربّي يف تفسريه عن أب هريرة  -مثال  -

. مّث بدأ يشرح احلديث، (7)ّم القرآن، وهي فاُتة الكتاب، وهي الّسبع املثاين"قال: هي أ   ،-معليه وسلّ 
ّيت بأ   ّيت بالفاُتة؛ ألّن القراءة ت فتتح هبا، وهلذا افتتح الّصحابة هبا كتابة املصحف اإلمام. وُس  ّم بقوله: "ُس 

ّيت بالّسبع املثاين؛ ألهنّ  ا سبع آيات ت كّرر يف الّصالة، القرآن؛ الشتماهلا على أهّم موضوعات القرآن. وُس 
فت قرأ يف كّل ركعة، وكّل ما ي كّرر على نظام واحد ي طلق عليه يف العربّية لفظ مثاين، وألّن بني مجلها 

. وهبذا يظهر مد  (8)مطويّات من املعاين ت فهم بالّلزوم الّذهيّن، وجاء بياهنا الّتفصيلّي يف سائر سور القرآن"
 .(9)تشابه كالمه بكالم الّطربّي إىل حّد قريبتأثّره بالّطربّي؛ ل

                                                           

 .199، ص99م .11، ص9م ،ردبّ معارج الّتفّكر ودقائق التّ امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .990، 901، ص9نفسه، م( 2(

  . 910، ص90. م180، ص1. م911، ص4. م985، ص5. م31، ص9نفسه، م (3(

. 345، ص91. م15، ص90. م519، 1. م119، ص3. م911، ص4. م491، ص5. م111، ص1. م15، ص9. م443، ص9نفسه، م (4(

 .411، ص95م
   .910، ص90. م918، ص4نفسه، م( 5(

 .999-991، ص9ججامع البيان في تأويل القرآن، الّطربّي، حمّمد:  يُنظر: .91، ص9نفسه، م( 6(

رو  حنوه قلت:  .901، ص9م جامع البيان في تأويل القرآن،الّطربّي، حمّمد:  يُنظر: .911، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدّبرعبد الّرمحن: ( 7(

، رقم 89، ص3من املثاين والقرآن العظيم{، ج ، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: }ولقد آتيناك سبعا  -ضي اهلل عنهر -البخارّي يف صحيحه عن أب هريرة 

 .5105احلديث: 

 .980-911، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (8(
 .  901-901، ص9م جامع البيان في تأويل القرآن،الّطربي، حمّمد:  ( يُنظر:9(
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، ففي قوله تعاىل: -رضي اهلل عنه-روايات أغلبها عن ابن عّباس  هينقل الّشيخ عنويف أسباب الّنزول،     
صّلى اهلل عليه -، يقول: "أخرج ابن جرير عن ابن عّباس: كان الّنّب (1)ىثٰذ يي ىي مي خييثٱ

أمل أهنك عن هذا؟ إّنك لتعلم أّن ما هبا رجل أكثر ناديا  ميّن، فأنزل ي صّلي، فجاء أبو جهل فقال:  -وسّلم
أي ألب -: ، فقيلي صّلي -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -ّب فجاء النّ ، ىثٰذ يي ىي مي خييثٱٱاهلل:

اس اس: واهلل لو ُتّرك ألخذته املالئكة والنّ قال ابن عبّ . اسوّد ما بيين وبينه قال:فما مينعك؟  -جهل
وينقل عنه معىن بعض الكلمات كالر جز مثال ، فيقول: "أخرج ابن جرير عن ابن عّباس  .(2)"ينظرون إليه

، أو بعض اآليات الكرمية، مثل قوله تعاىل: (3)قال: كّل شيء يف كتاب اهلل من الر جز يعين العذاب"
؛ حيث يقول: "رو  ابن جرير عن أب موسى األشعرّي عن رسول اهلل       (4)ىثجم يل ىل مليثٱ
بصوت ي سمع -أنّه قال: }إّن اهلل يبعث يوم القيامة م ناديا  ي نادي: يا أهل اجلّنة  -ى اهلل عليه وسّلمصلّ -

إّن اهلل وعدكم احلسىن وزيادة، فاحلسىن اجلّنة، والزّيادة الّنظر إىل وجه الّرمحن                  -أّوهلم آخرهم
 .        (5){"-عّز وجلّ -

                                                           

 (.  98-91سورة العلق: اآلية ) (1(

 يُنظر أيضا : .493، ص95ججامع البيان في تأويل القرآن، الّطربّي، حمّمد:  يُنظر:. 31، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(

      . 519ص، 1. م990ص، 9م. 109-109، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: 

  .998، ص9ججامع البيان في تأويل القرآن، الّطربّي، حمّمد:  يُنظر:. 491، ص5. م81، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 3(

 (.93س: اآلية )سورة يون   (4(

، 94. ج948، ص99ج جامع البيان في تأويل القرآن،الّطربّي، حمّمد:  يُنظر:. 15، 90م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(

ختصر بنقل العدل عن العدل الُمسند الّصحيح المُ  م سلم، م سلم: يُنظر:. -رضي اهلل عنه-صهيب حديث ن مرو  حنوه م سلم يف صحيحه  قلت:  .34ص

، 911، رقم احلديث: 931، ص9، ج-سبحانه وتعاىل-ان، باب إثبات رهية املؤمنني يف اآلخرة رهّبم كتاب اإلمي، -صّلى اهلل عليه وسّلم-إلى رسول اهلل 

سلم، أقف عليها يف صحيح م  . ورواه الاّللكائّي يف شرح أ صول اعتقاد أهل الّسّنة واجلماعة. بزيادة عبارة: "وهو الزّيادة"، وقد نسبه إىل م سلم؛ بيد أّنين مل 918

 شرح ُأصول اعتقاد أهل الّسّنة والجماعة،الاّللكائّي، هبة اهلل:  يُنظر:وي، ولعّله فهم ذلك من إيراد م سلم لآلية على إثر هذا احلديث الّشريف. وال بشرح الّنو 

 يُنظر:وهي الزّيادة". ، وفيه "فما شيء أعطوه أحّب إليهم من الّنظر إليه، -رضي اهلل عنه-. ورواه الّشيبايّن يف كتاب الّسّنة من رواية صهيب405، ص1ج

ظالل الجّنة في تخريج األلبايّن، حمّمد:  يُنظر:. وقال األلبايّن عنه: إسناده صحيح على شرط م سلم. 903-904، ص9ج كتاب الّسّنة،الّشيبايّن، عمرو: 

د األفراح، يف الباب اخلامس يف حادي األرواح إىل بال ىثجم يل ىل مليث. وقد تكّلم ابن القّيم يف تفسري اآلية الكرمية 903، ص9ج الّسّنة،

حادي األرواح إلى حمّمد: ، ابن قّيم اجلوزيّة يُنظر:بأبصارهم جهرة كما ير  القمر ليلة البدر، وّتّليه هلم ضاحكا  إليهم.  -تبارك وتعاىل-والّسّتني: يف رهيتهم رهّبم 

. ونّص الّنسفّي يف تفسريه أّن املفّسرين أمجعوا -عّز وجلّ -ة، هي: الّنظر إىل وجه اهلل فإّن معىن الزّيادة يف اآلية الكرمي وبعد:، وما بعدها. 984ص بالد األفراح،

  . 98، ص9ج مدارك الّتنزيل وحقائق الّتأويل،الّنسفّي، عبد اهلل:  يُنظر:على ذلك. 
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صّلى اهلل عليه -من الّسرية الّنبويّة، كعروض املداهنة اليت قّدمتها قريش للّرسول وينقل عنه أحداثا      
صّلى -. ويف تعيني الّشخص أو األشخاص الذين كان الّرسول (1)بعدما يئست من استجابته هلم -وسّلم

قريش . ويف سؤال (2)ي ناجيهم من عظماء قريش، حرصا  على إسالمهم، يف سورة )عبس( -اهلل عليه وسّلم
. وغري (3)-عليهم الّسالم-آية مثل آية موسى، أو صاحل، أو عيسى  -صّلى اهلل عليه وسّلم-الّرسول 

  ذلك.     
الّطربّي، وقد استشهد به تفسري يف املرتبة الثّانية بعد  -تفسري القرآن العظيم- ابن كثيرويأيت تفسري     

يف الّصالة، يقول: "قال ابن كثري يف تفسريه: ويف مرّة، فعند بيان حكم وجوب تالوة الفاُتة  10حوايل 
زئ صالة م ن مل يقرأ بأّم القرآن" . وينقل عنه احلكم على (4)صحيح ابن خزمية عن أب هريرة مرفوعا : ال ّت 

ختلفة، مثل روايات هنر الكوثر أو احلوض، فيقول: "وذكر ابن كثري يف تفسريه، أّن بعض الّروايات امل
، قد جاءت -صّلى اهلل عليه وسّلم-ضّمنت أّن الكوثر هنر يف اجلّنة أعطاه اهلل رسوله حمّمدا  الّروايات اليت ت

وقد ورد يف صفة من ط رق كثرية م تواترة ت فيد القطع عند كثري من احملّدثني، وكذلك أحاديث احلوض. وقال: 
 .     (5)"ماءآنيته عدد جنوم السّ  وأنّ  ،ماء من هنر الكوثرب فيه ميزابان من السّ شخ  ه ي  أنّ  ،احلوض يوم القيامة

ويرّجح بعض الّروايات ويعتمدها، كرواية أصحاب األعراف؛ حيث يقول: "وقد نظرت يف أقوال     
املفّسرين حول األعراف يف موقف احلشر، وحول أصحاب األعراف، ورأيت فيها اختالفا  كثريا ، وع دت إىل 

، وهي روايات مل ترق  -صّلى اهلل عليه وسّلم-أثور عن الّرسولتدبّر الّنّص بأناة، وإىل ما جاء يف امل
األسانيد فيها إىل مستو  الّصحيح، ورأيت أّن أجودها مرسل حسن كما قال ابن كثري، واستعنت باهلل 
العليم الوّهاب، فرتّجح لدّي أّن األعراف ش ر فات مرتفعات فوق احلجاب، وأّن أصحاب األعراف هم 

                                                           

    .  119-119، ص3. م995، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:1(
 .990، 901، ص9نفسه، م ( يُنظر:2(

  .189، ص90نفسه، م ( يُنظر:3(

-وجدت احلديث يف صحيح ابن خزمية عن أب هريرة  قلت:. 931، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .191، ص9، منفسه( 4(

كتاب   صحيح ابن ُخَزيمة،ابن خ ز مية، حمّمد:  يُنظر:: إسناده صحيح. -احملّقق-عظمّي ّم الكتاب. وقال عنه األبقوله: بفاُتة الكتاب، بدل أ   -رضي اهلل عنه

زئ الّصالة معه، -صّلى اهلل عليه وسّلم-الّصالة، باب ذكر الّدليل على أّن اخِلداج الذي أعلم الّنّب  ، حديث 958، ص9ج يف هذا اخلرب هو الّنقص الذي ال ّت 

اٌج. يقوهلا ثالثا .  -رضي اهلل عنه-أب هريرة  حديث نمصحيحه ورو  حنوه م سلم يف  .510رقم:  ا ِبف اُِت ِة اْلِكت اِب، ف ِهي  ِخد  ة  ملْ  يـ ْقرْأ ِفيه  بقوله: م ْن ص لَّى ص ال 

ة، باب وجوب قراءة الفاُتة كتاب الّصال ،-صّلى اهلل عليه وسّلم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل الُمسند الّصحيح المُ  م سلم، م سلم: يُنظر:

 .59. رقم احلديث: 911، ص9جيف كّل ركعة، 

        . 514، 519، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .349-340، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(
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م كافية لوقايتهم بفضل اهلل من عذاب الّنار، لكن ليس فيها ما يؤّهلهم لدخول اجلّنة الذين كانت حسناهت
حبسب ميزان العدل، فو ضعوا على األعراف بـ نْي بـ نْي. وقد جاء يف عّدة مسانيد، قال ابن كثري بشأهنا: من 

قال: هم آخر من ، أنّه س ئل عن أصحاب األعراف ف-صّلى اهلل عليه وسّلم-املرسل احلسن، عن الّنبّ 
ي فصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رّب العاملني من الفصل بني العباد قال: أنتم قوم أخر ج ْتكم حسنات كم من 

. كما أنّه ي ورد الّروايات وحيكم على (1)الّنار، ومل تدخلوا اجلّنة، فأنتم ع تقائي، فارع وا من اجلّنة حيث شئتم"
يف الّنزلة األوىل؛ حيث  -عليه الّسالم-جلربيل  -ى اهلل عليه وسّلمصلّ -بعضها، كروايات رهية الّرسول

يقول: "أورد ابن كثري يف تفسريه عّدة روايات بشأن رهية الّرسول جربيل، على الّصفة احلقيقّية  اليت خلقه 
عليها، وأكثرها روايات ال ترقى إىل مستو  األحاديث الّصحاح بأفرادها؛ لكن ي قّوي بعضها بعضا ، 

 . (2)الّتكوير والّنجم" :وتشرح جانبا  ممّا جاءت اإلشارة القرآنّية إليه، يف سوريت
وهلذا قال وينقل عنه فضائل بعض الّسور، مثل سورة )يس(؛ حيث يقول: قال ابن كثري يف تفسريه: "    

ينقل عنه أسباب . و (3)"ره اهلل يسّ قرأ عند أمر عسري إاّل ا ال ت  ورة أهنّ : من خصائص هذه السّ العلماءبعض 
  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يكيثٱٱنزول بعض اآليات، منها قوله تعاىل:

؛ حيث يقول: "أورد ابن كثري وغريه روايات (4)ىثهئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري
ّب بن خلف، أو العاص بن وائل، ورمّبا كالمها، قد صدر حول أسباب نزول هاتني اآليتني، جاء فيها: أّن أ  

 وينقل عنه غري ذلك. . (6)، مثّ أورد رواية يف شأن كّل منهما(5)لذي جاء يف الّنّص"عنهما هذا القول ا
يف املرتبة  -وعيون األقاويل يف وجوه الّتأويلالكّشاف عن حقائق الّتنزيل - الّزمخشريّ ويأيت تفسري     

غّية، ومعاين بعض اآليات، الثّالثة بعد الّطربّي وابن كثري؛ حيث استفاد منه يف بعض املسائل الّلغويّة والبال
  جت هب مبيثٱمرّات. ففي اآلية الكرمية:  8وتوجيه بعض القراءات، وقد استشهد به حوايل 

ؤّكدين يف هذه العبارة: كّلهم أمجعون؟ ، يتساءل الّشيخ، فيقول: ما احلكمة البيانّية من مجع م  (7)ىثحت
يب بقوله: "لقد تنّبه الّزُمشرّي يف كّشافه للجواب، فقال ما بقي  ،م سجدوا عن آخرهمأهنّ  أفادا معا  : وجي 

                                                           

 .118، ص1جتفسير القرآن العظيم، ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .953ص ،5، مئق الّتدبّرمعارج الّتفّكر ودقاامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

  .991ص ،9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 2(

 .511، ص3جتفسير القرآن العظيم، ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .93، ص3نفسه، م( 3(

 (.11-18سورة يس: اآلية )( 4(

   .991، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(

 .491، ص3جتفسير القرآن العظيم، ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .990-991، ص3نفسه، م ( يُنظر:6(

  (.11سورة ص: اآلية ) (7(
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. ويف قوله تعاىل: (1)"تفرّقني يف أوقاتيف وقت واحد غري م   م سجدوا مجيعا   سجد، وأهنّ منهم ملك إاّل 
ي ورد الّشيخ رأي الّزُمشرّي، وي عّلق عليه، فيقول: "قال الّزُمشرّي يف الكّشاف: إنّه ال حمّل  ،(2)ىثٰىيثٱ

: الكاف( من اإلعراب، فرّجح رأي الب ْصرّيني. وأر  أّن املعىن: أرأيت م أنف س ك م، ولـّما للّضمري الثّاين )أي
ق ّدمت كاف اخلطاب على ميم اجلمع، فتح العرّب الّتاء لئاّل تلتبس بتاء املتكّلم، فهي تاء املخاطبني مع 

قل عنه معىن بعض اآليات، م زيال  وين .(3)لفظ )ك م(، فميم اجلمع كافية للّداللة على أّن املخاطبني مجاعة"
 ين ىن ننيثٱبه ما قد ي صاحب الفهم من إشكاالت، ويصفه بالّصحة والّسداد، مثل قوله تعاىل: 

رُّوا ع ل ْيها ، فيقول: "وهذا ما دعا الّزُمشرّي إىل أن يقول يف قوله تعاىل:(4)ىثري ٰى ص ّما  مل يِ 
، ما  سل  م   ال يلقاين زيدٌ  :ي قالمى، كما مم والع  للصَّ  ي، ونفا هو إثبات لهوإّنّ  ،رورليس بنفي للخ  وع ميانا ، 

على استماعها، وأقبلوا على  وا عليها حرصا  بّ ك  روا هبا أ  كّ م إذا ذ  واملعىن: أهنّ  ،قاءالم ال للّ للسّ  يهو نف
رون هبا ذك  بصرون بعيون راعية، ال كالذين ي  وهم يف إكباهبم عليه سامعون بآذان واعية، م   ،ر هباذك  م  ـال

 مّ ديد على استماعها، وهم كالصّ ظهرين احلرص الشّ ر هبا، م  ذك  ي   نْ قبلني على م  م   ،ني عليهابّ كِ فرتاهم م  
. وهذا الذي نّبه عليه الّزُمشرّي، ونقله عنه كاملنافقني  ،بصرون ما فيهاوال ي   ،وهنافهمحيث ال ي ؛ميانالع  و 

 . (5)الرّازّي صحيح وسديد"
، فيقول: "ويف القراءة (6)ىثٰر ٰذيثٱد أوجه القراءات، وينتصر له يف قوله تعاىل: وينقل عنه أح    
خر : وحور  عني، باجلّر. وقراءة الرّفع هي على تقدير: وهلم حوٌر عنٌي يف جّنات الّنعيم. وقراءة اجلّر، األ  

، على تقدير: ويطوف عليهم ولدان (7)ىثىي مي خي حييثٱهي على أّن كلمة )حور ( معطوفة على: 
ة واملعاشرة، أو رّ ّلدون مصحوبني خبادمات، حور  عني، هّن غري احلور العني الّزوجات اخلاّصات لألسِ ُم  

، واملعىن يكون الّسابقون يوم الّدين سعداء يف جّنات الّنعيم، ويف خدمة (8)ىثخت حتيثٱمعطوفة على: 
ّلدين، ويف حور  عني  كأمثال الّلؤلؤ املكنون. وهذا أحد توجيهات الّزُمشرّي، وهو توجيه أراه حسنا   ولدان ُم 

                                                           

   .904، ص5ج الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل،ُمشرّي، حممود: الزّ  نظر:يُ . 398، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 (. 50سورة األنعام: اآلية )( 2(

 .409، ص1ج الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل،ُمشرّي، حممود: الزّ  يُنظر: .998، ص99ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 3(

 (. 11: اآلية )سورة الفرقان( 4(

 .914، ص1ج الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل،ُمشرّي، حممود: الزّ  يُنظر: .341، ص3ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 5(

 (. 99سورة الواقعة: اآلية ) (6(

 (. 99: اآلية )نفسه (7(

 (. 99: اآلية )نفسه (8(
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ومقبوال ، ولو طال الفصل، إذ للقرآن أسلوبه اخلاّص يف الرّبط ويف العطف. وتشنيع صاحب البحر على 
الّزُمشرّي يف هذا الّتوجيه واعتباره فهما  أعجمّيا ، سببه الّتسرّع وعدم األناة يف تدبّر الّنصوص 

 .           (1)القرآنّية،..."
وقد استشهد به ، -اجلامع ألحكام القرآن-يف تفسريه  : القرطبيّ من املفّسرين الذين نقل عنهم أيضا  و     

. وابن (3)مرّات 4، وقد استشهد به حوايل -مفاتيح الغيب-يف تفسريه  والفخر الّرازيّ . (2)مرّات 4حوايل 
 حّيان األندلسيّ  وأبو. (4)رّاتم 1، وقد استشهد به حوايل -تفسري الّتحرير والّتنوير-يف تفسريه  عاشور

فيض القدير -يف تفسريه  والّشوكانيّ . (5)مرّات 4، وقد استشهد به حوايل -البحر احمليط-يف تفسريه 
يف  وابن عطّية الغرناطيّ  .(6)مرّات 1، وقد استشهد به حوايل -اجلامع بني فيّنّ الّرواية والّدراية يف الّتفسري

تب من تأليف الّشيخ . وك  (7)، وقد استشهد به مرّة واحدة-سري الكتاب العزيزاحملّرر الوجيز يف تف-تفسريه 
وقومه يف  -المعليه السّ -نوح ، و (8)-عّز وجلّ -، مثل: قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل -رمحه اهلل تعاىل-

 .(10)، وتدبّر سورة الفرقان يف وحدة موضوع، واألمثال القرآنّية(9)القرآن اجمليد
يف كتابه  (11)ابن العربيّ يف جمال علوم القرآن على عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  ّشيخاعتمد ال وقد هذا،    
يف سورة الّشعراء يف امللحق الثّاين حول: الّشعر والّشعراء يف القرآن إليه يرجع  وجدته؛ إذ -أحكام القرآن-

                                                           

، 5ج الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل،ُمشرّي، حممود: الزّ  يُنظر: .549-549، ص8ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، ن: امليدايّن، عبد الّرمح (1(

  .530ص

  .119، 443ص، 8م .519، ص9م .991، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:2(

 .341، ص3. م411، ص5. م11-13، ص9، منفسه يُنظر: (3(
   . 111-198، ص99. م499، ص1. م198، ص8. م410، ص5. م909ص، 9، منفسه ( يُنظر:4(

       .318، ص99. م549، ص8. م555، ص3. م410، ص1، منفسه ( يُنظر:5(

       .598، ص91. م39، ص8. م43، ص4. م915، ص9. م391ص، 9، منفسه يُنظر: (6(
   .14، ص9م ،نفسه يُنظر: (7(
  . 901، ص94. م334، ص95. م993، ص90. م119، ص3. م915، ص9نفسه، م ( يُنظر:8(

 . 914، ص94. م951، ص91. م135، ص1نفسه، م ( يُنظر:9(

  .931، ص1نفسه، م ( يُنظر:10(

برع يف األدب، وبلغ رتبة االجتهاد يف علوم  ّفاظ احلديث.، قاض، من ح  حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد املعافرّي اإلشبيلّي املالكّي، أبو بكر ابن العربّ  ( هو:11(

، وأحكام تبه: العواصم من القواصم، وعارضة األحوذّي يف شرح الرّتمذيّ اريخ. من ك  صول، والّتفسري، واألدب، والتّ تبا  يف احلديث، والفقه، واأل  الّدين. وصّنف ك  
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ت قدرا  كبريا  من تفسريه، إيرادا  وُتريرا  أخذ القراءات. كما أّن (1)والّسّنة، وقد استشهد به مرّة واحدة
، فهو ي وردها وأصحاهبا دون اإلشارة إىل املصدر أو نه من هذا الِعْلمعه ومتكّ على تضلّ  ما يدلّ وتوجيها ، 

؛ ِعلما  بأنّه ذكر -الحقا  كما سيظهر -صر على القراءات العشر فقط تق؛ إذ ياملرجع الذي اعتمد عليه
: كتاب )البدور الزّاهرة (2)، وهي-اعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل عّز وجلّ قو -م يف كتابه مصادره يف هذا الِعلْ 

وتوجيهها من  ، وكتاب )الـم هّذب يف القراءات العشر(3)يف القراءات العشر املتواترة(، لعبد الفّتاح القاضي
ري املتنّوعة يف توجيه بعض . كما أنّه استعان بكتب الّتفس(4)طريق طّيبة الّنشر(، حملّمد سامل حميسن

 .    (5)القراءات
إذ يكتفي باإلشارة ي ورد كثريا  من األقوال دون أن ينسبها إىل أحد،  -رمحه اهلل تعاىل-بعد، فإّن الّشيخ و     

، "وجاء عند (8)، "وذكر املفّسرون"(7)، "وقال أهل الّتفسري"(6)قال املفّسرون"": هإىل ذلك بقول

                                                                                                                                                                          

الّديباج الُمذّهب في معرفة أعيان  ابن فرحون، إبراهيم: يُنظر: .910، ص3ج األعالم،ن: الّزركلّي، خري الّدي يُنظر: هـ.451القرآن، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

 .904ص طبقات الُمفّسرين العشرين،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر: .943-949، ص9جعلماء المذهب، 

    .531-539، ص1ج أحكام القرآن،ابن العرّب، حمّمد:  نظر:يُ . 119-110، ص8، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(
 .  135ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:2(

ا ويف العلوم الّشرعّية والعربّية، ومن أفاضل العاّلمة الـم حّقق الّشيخ عبد الفّتاح بن عبد الغيّن بن حممَّد القاضي. عامل مصرّي مربز يف القراءات وعلومه ( هو:3(

لقراءات العشر، والبدور الزّاهرة يف القراءات علماء األزهر. من م ؤلّفاته: الوايف شرح الّشاطبّية يف القراءات الّسبع، واإليضاح ملنت الّدرّة يف القراءات الّثالثة الـم تّممة ل

 ،9ج إمتاَُع الُفَضالء بَتراِجم القّراء ِفيما بَعَد الَقرن الثّامن الهجرّي،، إلياس: الّساعايتّ  يُنظر:هـ. 9501ة. ت ويّف سنة العشر املتواترة من طريق ي الّشاطبّية والّدرّ 

 .909-915ص

دينة املنّورة وجامعة اإلمام حمّمد ستاذ القراءات وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمّية باملالّشيخ حمّمد سامل حميسن. رائد علم القراءات يف العصر احلديث، وأ   ( هو:4(

والّتفسري، والـم هّذب يف  بن سعود اإلسالمّية، وعضو جلنة تصحيح املصحف الّشريف باألزهر. من م ؤلّفاته: الـم ستنري يف تريج القراءات من حيث الّلغة واإلعراب

إمتاَُع ، إلياس: الّساعايتّ  يُنظر:هـ. 1422راءات الّسبع من طريق الّشاطبّية. ت ويّف سنة القراءات العشر وتوجيهها من طريق طّيبة الّنشر، واإلرشادات اجللّية يف الق

على  ترجمة محّمد سالم محيسن،املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة،  يُنظر:. 151-111، ص9ج الُفَضالء بتراجم القّراء فيما بعد القرن الثّامن الهجرّي،

 . wshttp://shamela.الرّابط اآليت: 

   .549، ص8، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 5(

 .19، ص1. م930، ص3. م910، ص9نفسه، م( 6(

 .351، ص90. م351، ص1. م909، ص1نفسه، م( 7(

 .93، ص91. م591، ص1. م14، ص3. م91، ص4. م11، ص9نفسه، م( 8(
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، إىل غري ذلك من العبارات اليت (3)، "وقال أهل الّتأويل"(2)ختلفت أقوال املفّسرين"، "وا(1)املفّسرين"
واإلفصاح عن أصحاهبا، ممّا جيعل نقوله عاّمة، إبرازا   دون اإلشارة إىل الكتبي كّررها كثريا  يف تفسريه 

     يستند على كتاب اهلل  ءابتدا للقرآن الكرمي هتفسري  إميانا  منه بأنّ ، و -حسب رأيي- لشخصّيته الِعْلمّية
ما أ مجل يف موضع قد ف ص ل يف موضع آخر، وما أ هبم يف  فسري؛ باعتبار أنّ ه مصدر للتّ أنّ و ذاته؛  -تعاىل-

 .خر آية قد ع ني  يف آية أ  
 
ة لع على بقيّ م طّ ـ، والّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ لتفسري ال لدَّارسإّن ا وعلومها: الّنبويّة ةنّ السّ  -نيا  ثا

جمموعة من  واملالحظ أنّ  عتمد عليها.االيت  بويّ على مصادره من احلديث النّ  -دون عناء-آثاره، يعثر 
ا أكثر  هذه أمّ  إليها خالل تفسريه للقرآن الكرمي. ي شريخر  ر القائمة، وأ  الكتب وأصحاهبا كانت تتصدّ 

صحيح م سلم، وقد استشهد به  ، فهي:-فيما بدا يل-املصادر اليت كان كثريا  ما يعود إليها، ويستقي منها 
والـم سند، البن حنبل، وقد  مرّة. 990مرّة. وصحيح البخارّي، وقد استشهد به حوايل  951حوايل 

مرّة. وكتاب الّسنن،  89مرّات. وكتاب الّسنن، للرّتمذّي، وقد استشهد به حوايل  990استشهد به حوايل 
، وقد استشهد (4)مرّة. وكتاب الـم ستدرك على الّصحيحني، للحاكم 44يل للّنسائّي، وقد استشهد به حوا

مرّة. وكتاب الّسنن،  50، وقد استشهد به حوايل (5)مرّة. وكتاب شعب اإلميان، للبيهقيّ  51به حوايل 
  مرّة. 98مرّة. وكتاب الّسنن، البن ماجه، وقد استشهد به حوايل  18ألب داوود، وقد استشهد به حوايل 

                                                           

. 351، ص91. م198، ص99. م319، ص90. م118، ص1. م550ص، 8. م501، ص9م ،ودقائق الّتدبّر معارج الّتفّكرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .993، ص94م

   .191، ص3. م918، ص1. م919ص، 9م نفسه،( 2(
 . 411، ص4. م495، ص1. م501، ص9نفسه، م( 3(

هري باحلاكم، وي عرف بابن البيع، أبو عبد اهلل. من أكابر ح ّفاظ احلديث حمّمد بن عبد اهلل بن محدويه بن نعيم الّضّب، الّطهمايّن الّنيسابورّي، الشّ  ( هو:4(

تاريخ نيسابور، والـم ستدرك والـم صّنفني فيه. وهو من أعلم الّناس بصحيح احلديث ومتييزه عن سقيمه. صّنف كتبا  كثرية جّدا  ما يبلغ ألفا  ومخسمائة جزء. منها: 

، 3ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ.  504وعلومه وكتبه، املطبوع باسم )معرفة علوم احلديث(. ت ويّف سنة  صول احلديثعلى الّصحيحني، ومعرفة أ  

 . 989-980، ص5ج وفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان،ابن خلكان، أمحد:  يُنظر:. 991ص

و بكر، الفقيه الّشافعّي احلافظ الكبري املشهور، من أئّمة احلديث. صّنف زهاء ألف جزء، أمحد بن احلسني بن علّي بن عبد اهلل بن موسى البيهقّي، أبهو:  (5(

، 9ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 548ف يف شعب اإلميان. ت ويّف سنة الّسنن الكرب ، والّسنن الّصغر ، ودالئل الّنبّوة، واجلامع املصنّ  منها:

، 98ج سير أعالم الّنبالء،الّذهّب، حمّمد:  يُنظر:. 13-14، ص9ج وفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان،ن، أمحد: ابن خلكا يُنظر:. 991-993ص

  .910-931ص
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صّلى اهلل -مرّة. وكتابه: روائع من أقوال الّرسول  95، وقد استشهد به حوايل (1)كتاب األوسط، للّطرباينّ و 
 . وغري ذلك كثري.(2)؛ حيث أشار إليه عند تفسريه لآلية الثّامنة من سورة العاديات-عليه وسّلم

ذة والبسملة، وتفسري اآليات تب احلديث الّشريف اليت اعتمد عليها، يف: أحكام االستعاهذه أهّم ك      
أصّح  -ملهايف جم  -ة يف مصادره، وهي األولويّ هذه الكتب  وال غرابة يف أن ُتتلّ القرآنّية، والّسرية الّنبويّة. 

ه التزم بضرورة األخذ مبا صّح من ذلك أنّ  ؛-مى اهلل عليه وسلّ صلّ -سول نة ألحاديث الرّ الكتب املتضمّ 
ما ذكر من  إذ لو مجعت  كلّ  ؛ذكرهاأرأيت  أن ال ، عةٌ تنوّ خر  م  ر  أ  . وله مصاديف الغالب األحاديث

رين يف اعتماد ّنة املفسّ قد حافظ على س   كما أّن الّشيخ  زا  كبريا . ذلك حيّ فات، الستغرق ميّن صنّ فات وم  ؤلّ م  
وز س ّنة القدامى من ه ّتاأنّ ذلك؛ بـ ْيد  عتمدا  على أهّم الكتب يف تفسري القرآن الكرمي، م  ل بويّ احلديث النّ 

 واة.رين يف ذكر أسانيد األحاديث، ومل ي ثقل قارئ تفسريه بأُساء الرّ املفسّ 
 

ق ا يتعلّ رية ممّ تب السّ كثرية من ك    هذا نصوصا   تفسريهيف  -رمحه اهلل-ّشيخ لقد ذكر ال ة:بويّ يرة النّ السّ  -ثالثا  
ا استفاد منه من  وممّ  ،ابتةة الثّ قليّ ة النّ ة واألدلّ حيحواهد الصّ ح القضايا اليت عرض هلا بالشّ ليوضّ  ،مبوضوعه

غريه؛ ولعّل الّسبب يعود  -يف حدود اّطالعي-، ومل أجد (3)كتاب الّسرية الّنبويّة البن هشام  رية:تب السّ ك  
تب احلديث أو الّتفسري. كما أّنين وجدت الّشيخ ينقل مباشرة عن ابن إىل كثرة رواياته للّسرية من ك  

، أو عن طريق الرّاوي ابن هشام، (6)، و"قال ابن إسحاق"(5)فيقول: "رو  ابن إسحاق"، (4)إسحاق
                                                           

الغريبة، افعة أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أّيوب بن مطري الّلخمّي الّطربايّن؛ كان حافظ عصره، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله املصّنفات املمتعة النّ  ( هو:1(

، 9جوفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان، ابن خلكان، أمحد:  يُنظر:هـ. 130تبه، ت ويّف سنة منها املعاجم الّثالثة: الكبري، واألوسط، والّصغري، وهي أشهر ك  

 .88-84، ص1ج اظ،تذكرة الُحفّ الّذهّب، حمّمد:  يُنظر:. 115-119ص طبقات الُحّفاظ،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر:. 501ص

  .311، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
وأخبار العرب. له كتاب عبد امللك بن هشام البصرّي الّنحوّي األخبارّي، أبو حمّمد، م هّذب )الّسرية الّنبويّة( البن إسحاق. كان عاملا باألنساب، والّلغة،  ( هو:3(

-90، ص9ج شذرات الّذهب في أخبار من ذهب،ابن الِعماد، عبد احلّي:  يُنظر:هـ. 998غازي، وآخر اُسه: الّتيجان ملعرفة ملوك الّزمان. ت ويّف سنة يف امل

 .911، ص1جوفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان، ابن خلكان، أمحد:  يُنظر: .99

حاق بن يسار بن خيار، وقيل يسار بن كوتان، املطلّب بالوالء املدييّن، صاحب املغازي والّسري، من أقدم أبو بكر، وقيل أبو عبد اهلل، حمّمد بن إس ( هو:4(

 .911-913، ص5جوفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان، ابن خلكان، أمحد:  يُنظر: هـ.949هبا ابن هشام. ت ويّف سنة م ؤّرخي العرب. له )الّسرية الّنبويّة( هذّ 

  .910، ص9ج تذكرة الُحّفاظ،الّذهّب، حمّمد:  يُنظر: .98، ص3ج األعالم،ركلّي، خري الّدين: الزّ  يُنظر:

   .  11، ص99. م119، ص3. م918-911، ص4. م999، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(
    .108، ص99. م99، ص8. م993، 994-995، ص9نفسه، م (6(
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، إىل غري ذلك من (3)، و"ذكر ابن هشام"(2)، و"قال ابن هشام"(1)فيقول: "وجاء يف سرية ابن هشام"
شكل عاّم دون ذكر إضافة إىل أنّه يذكر روايات وأخبارا  يف الّسرية بالعبارات اليت ي كّررها كثريا  يف تفسريه. 

، و"جاء عند أصحاب الّسري (4)الكتاب أو م ؤلّفه، فيقول على سبيل املثال: "وروايات الّسرية تشهد بذلك"
، و"جاء يف أخبار (7)، و"ُتّدثنا كتب الّسرية"(6)، و"ذكر بعض كّتاب سرية حياة الّرسول"(5)واألخبار"

وال أحيانا ، ويرّدها، م بّينا  رأيه منها، فمثال : ي ناقش ابن . وال يكتفي بذلك؛ بل ي ناقش بعض األق(8)الّسرية"
إسحاق يف روايته لقّصة أصحاب األخدود؛ حيث يقول: "هذا الّتعيني الذي ذكره ابن إسحاق ال دليل 
عليه. والقّصة اليت رواها عن حمّمد بن كعب القرظّي، وعن بعض أهل جنران، تتلف عن القّصة الواردة يف 

يف تفصيالهتا، وما صّح عن الّرسول أوىل باالعتماد، وإن  -صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل  الّصحيح عن
. إضافة إىل أنّه يذكر  (9)مل يكن يف شيء منهما دليل على أهّنا هي املرادة فيما جاء يف القّصة القرآنّية"

يل إليه إىل اجلزء و رقم الّصف حة، فيقول مثال : "انظر سرية كتاب: سرية ابن هشام يف هامش الّصفحة وحي 
 .(10)"311، ص9ابن هشام، ج

 
يف هذا  تب من تأليفهاعتمد الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن على ك   العقيدة اإلسالمّية: -رابعا  

، وبراهني (12)، وابتالء اإلرادة باإلميان واإلسالم والعبادة(11)، مثل: العقيدة اإلسالمّية وأ سسهاوضوعامل

                                                           
 .  341ص، 91. م99، ص8. م984، ص3. م991، ص9. م13، ص9م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّريدايّن، عبد الّرمحن: امل (1(
 .  994، ص9نفسه، م( 2(

 .908، ص9نفسه، م( 3(

  .998، ص9، منفسه( 4(

    .1، ص9، منفسه( 5(

   .498، ص9نفسه، م( 6(

    .985، ص3نفسه، م( 7(

    .184، ص99، منفسه( 8(

 .13-15، ص9ج ،الّسيرة الّنبويّة: عبد امللك، ابن هشاميُنظر:  .131، ص9نفسه، م( 9(
 .194، ص1، جمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 10(

   . 399، ص5نفسه، م (11(
 .  939، ص91. م541، 918ص، 9نفسه، م( 12(
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 -أيضا–اعتمد ، و (2)، وال يصّح أن ي قال: اإلنسان خليفة عن اهلل يف أرضه فهي مقولة باطلة(1)إميانّيةوأدلّة 
 .(3)كتاب األُساء والّصفات، للبيهقيّ على  

 
ر إاّل القسم املّكّي من مل ي فسّ  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  من املعروف أّن الّشيخ صول الفقه:أُ  -خامسا  

، وهذا القسم يكاد يلو من األحكام الفقهّية، لدرجة أيّن مل أقف -ّو أجلهلدنـ  وذلك - ميسور القرآن الكر 
إاّل و رود إشارات إىل أقوال الفقهاء دون ذكر أُسائهم، فيقول مثال  يف  ؛له يف تفسريهعلى مصادر فقهّية 

كبائر احملّرمات يف الّشريعة احمللق الرّابع لسوريت  الفلق والّناس: "وقد أمجع الفقهاء على أّن الّسحر من  
 زن رن مميثٱ، ويقول يف م عرض تفسريه لقوله تعاىل: (4)اإلسالمّية، وأنّه ر مّبا ي ؤّدي إىل الكفر"

: "تدّل هذه العبارة من عبارات الّتكليف، على أّن لذي الق ّر حّقا  معروفا  إبّان تنزيل الّسورة، (5)ىثمن
أو يذكر املذهب الفقهّي بصورة  .(6)فقة الواجبة على األقربني"وهو ما ع رف عند الفقهاء فيما بعد بالنّ 

عاّمة، كما رأيت عند حديثه عن حكم االستعاذة والبسملة؛ حيث يقول: "قال الّشافعّية واحلنابلة: ت سّن 
قط، وقال ، "وقال احلنفّية: ت سّن االستعاذة يف الرّكعة األوىل ف(7)االستعاذة سرّا  يف أّول كّل ركعة قبل القراءة"

 . (8)املالكّية: ت كره االستعاذة والبسملة قبل الفاُتة والّسورة"
وغري ذلك من إشارات م تفرّقة، فمثال : رأيته يذكر أُساء أئّمة املذاهب الّثالثة: مالك والّشافعّي وأمحد،     

ع يف القرآن اجمليد يف م عرض تفسريه لكلمة املساجد يف سورة اجلّن؛ حيث يقول: "إّن من األسلوب الـم ّتب  
لتحقيق اإلعجاز يف اإلجياز البديع، استعمال الّلفظ يف كّل املعاين اليت يصلح هلا يف الّسياق والّسباق من 

رضي اهلل -مجلة املعاين اليت يدّل عليها، وهذا ما ذهب إليه أئّمة املذاهب الّثالثة: مالك والّشافعّي وأمحد 
، عند حديثه عن داللة الّلفظ على معنـ يـ ْيه فأكثر، يف قوله -أيضا  –. وكذلك (9)، وأجزل مثوبتهم"-عنهم

                                                           

 .519، ص8م ،قائق الّتدبّرمعارج الّتفّكر ودامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

 . 101، ص90، منفسه (2(

    . 481، ص4نفسه، م (3(
  .35، ص9، منفسه (4(
 (. 18سورة الّروم: اآلية ) (5(

   . 191، ص99. م418-411، ص4. م94، ص9م .939، ص94، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (6(
 .99، ص9نفسه، م (7(
 . 193، 94 ،99، ص9، منفسه (8(

   .338، ص1. م450ص، 3. م399، ص4نفسه، م( 9(
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حيث قال يف اآلية األوىل: "هذا ما عليه م عظم األئّمة  ؛(2)ىثحتيثٱ، و(1)ىثّٰ ِّيثٱتعاىل: 
                          ؛ أّما يف الثّانية فقال: "وأر  (3)"-رمحهم اهلل ورضي عنهم-اجملتهدين، ومنهم: مالك، والّشافعّي، وأمحد 

 .  (4)أ صول الفقه" لماءعمحل الّلفظ على معنـ يـ ْيه معا ، وهو ما عليه مجهور 
 

الّشيخ عبد الّرمحن املصادر اليت اعتمد عليها  ما ّتب اإلشارة إليه: أنّ  حو واألداب:غة والنّ اللّ  -سادسا  
إذ يكتفي باإلشارة إىل ؛ ر املصدر أو صاحبهه نادرا  ما يذكأنّ و ، وكثرية عةتنوّ يف هذا اجملال م   حبّنكة امليداينّ 

، (8)، "ويقول الّنحاة"(7)لماء العربّية"، "وقال ع(6)تب الّلغة"، "وجاء يف ك  (5)قال أهل الّلغة"": هذلك بقول
، إىل (12)، أو "ما ي سّمى عند البالغّيني"(11)، أو "البالغّيون"(10)لماء البالغة"ع، "وقال (9)أو "الّنحويّون"

واإلفصاح عن أصحاهبا،   دون اإلشارة إىل الكتبمن العبارات اليت ي كّررها كثريا  يف تفسريه غري ذلك 
  كعادته يف مصادره األخر .

 غة تاج اللّ  والّصحاح ،(14)ألزهريّ ، ل(13)غةهتذيب اللّ : يف هذا اجملال ومن الكتب اليت أفاد منها كثريا      
 

                                                           

 (. 93سورة سبأ: اآلية ) (1(

 (. 9سورة العاديات: اآلية ) (2(

    . 309، ص1. م955، ص4. م988، ص5. م35، ص9م .31، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 3(
  . 991، ص09م .319، ص9م نفسه،( 4(

   .   130، ص99. م914، ص99. م190، ص90. م990، ص1. م199، ص1. م504ص 3. م981، ص5. م930، ص9، منفسه (5(
  . 414، ص1. م31، ص9نفسه، م( 6(

 . 111ص، 90. م11، ص3. م399، ص4. م91، ص9نفسه، م( 7(

 .998، ص99. م193، 898، ص90. م50، ص1. م519، ص8. م181، ص1. م993، ص3، م991، ص9م ،نفسه( 8(

    .45، ص1. م415، ص8. م49، ص3م نفسه،( 9(

    .991، ص1. م495، ص9م ،نفسه( 10(
 .950، ص91. م989، ص90. م15، ص3. م108، ص4م نفسه،( 11(

 . 19، ص99. م419ص، 8. م351، ص1. م484، ص9نفسه، م (12(
 .910ص، 99. م911ص، 3. م414، ص4. م151، ص5. م933، ص1. م958، ص9نفسه، م ( يُنظر:13(

تبه: هتذيب الّلغة، وغريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء، وتفسري القرآن، وغري حمّمد بن أمحد بن األزهرّي اهلروّي، أحد األئّمة يف الّلغة واألدب، من ك   ( هو:14(

 .  193، ص93ج سير أعالم الّنبالء، ، حمّمد:الّذهبّ  يُنظر:. 199، ص4ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 110ذلك. ت ويّف سنة 
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، (5)معاين القرآن وإعرابهو  ،(4)، البن منظور(3)لسان العرب :إضافة إىل. (2)للجوهريّ  ،(1)ةالعربيّ  وصحاح
ه(9)احملكم واحمليط األعظمو  ،(8)اءلفرّ ، ل(7)معاين القرآنو  ،(6)اججّ لزّ ل ، (11)القاموس احمليطو  .(10)، البن ِسيد 

                                                           
، 90. م11، ص8. م118، ص3. م909، ص5. م995، ص9. م918، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:1(

 .115، ص95. م115، ص99. م515ص

الّصحاح يف الّلغة، الذي ي ضرب به املثل يف حفظ الّلغة وح سن الكتابة. من تصانيفه: كتاب إُساعيل بن محّاد أبو نصر الفاراّب اجلوهرّي، صاحب كتاب  ( هو:2(

الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:. 31، ص1ج الوافي بالوفّيات،الّصفدّي، خليل:  يُنظر:هـ. 111يف العروض جّيد ُسّاه: عروض الورقة، وكتاب يف الّنحو. تويّف سنة 

 .191، ص9ج األعالم،

، 8. م558، ص1. م990، ص3. م491، ص4. م995، ص9. م998، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (3(

 .  310، ص95. م330، ص90. م53، ص1. م908ص

تبه: حب )لسان العرب(. اإلمام الّلغوّي احلّجة. من ك  حمّمد بن مكرم بن علّي، أبو الفضل، مجال الّدين ابن منظور األنصارّي الّرويفعّي اإلفريقّي، صا  ( هو:4(

تصر م   تار األغاين، وُم  الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر: .908، ص1ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر: هـ.199فردات ابن البيطار، وغري ذلك. ت ويّف سنة ُم 

  .958، ص9، جبُغية الوعاة في طبقات الّلغويّين والّنحاة

. 35، ص8. م359، ص1. م199، ص3. م49، ص5. م35، ص1. م540، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:5(

 .459، ص99م

القرآن، وغري ذلك. ت ويّف سنة تبه: معاين القرآن، واالشتقاق، وإعراب اج: عامل بالّنحو والّلغة. من ك  إبراهيم بن الّسرّي بن سهل، أبو إسحاق الّزجّ  ( هو:6(

 . 130، ص95ج سير أعالم الّنبالء،الّذهّب، حمّمد:  يُنظر:. 50، ص9ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 199

   .519، ص8. م949، ص1. م141، ص3. م919، ص4. م140، ص5، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:7(

تبه: املقصور ب. من ك  حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الّديلمّي، أبو زكرياء، املعروف بالفرّاء: إمام الكوفّيني، وأعلمهم بالّنحو والّلغة وفنون األد ( هو:8(

سير  الّذهّب، حمّمد: يُنظر:. 953-954، ص8ج ألعالم،االّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 901واملمدود، ومعاين القرآن، وم شكل الّلغة، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

 .999-998، ص90جأعالم الّنبالء، 
، 90. م335، ص8. م199، ص1. م111، ص3. م495، ص4. م395، ص5، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:9(

 . 318، ص91. م35ص

ن سيده، أبو احلسن: إمام يف الّلغة وآداهبا. من م صّنفاته: املخّصص، واحملكم واحمليط األعظم، وشرح ما أ شكل من شعر علّي بن إُساعيل، املعروف باب ( هو:10(

وفّيات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أمحد: يُنظر:  .935-931، ص5ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 548املتنّب، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

 . 119-110، ص1جّزمان، ال

 .933، 39، ص1، جمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (11(
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الّشعرّي:  ، وديوانه(2)كتابه: البالغة العربّية أ سسها وعلومها وصور من تطبيقها  فضال  عن ؛(1)يلفريوزآبادل
أييد على التّ  العلماءال يقتصر يف استشهاده بآراء أغلب هؤالء الّشيخ  من املالحظ: أنّ و  .(3)آمنت باهلل

 حي جييثٱٱٱ، فيقول يف سورة مرمي عند قوله تعاىل:(4)أي، وي فن د ما أقرُّوهالفهم الرّ بل كان ي   ؛فقط

(5)ىثخي
ّول عن : "يقول الّنحويّون: إّن أصل العبارة: واشتعل شي  ب  الرّأس، وي رون أّن كلمة )شيبا ( متييز حم 

أو عن نسبة م بهمة، ضمن شروط فاعل فعل: )واشتعل(، والّتمييز ي ؤتى به لرفع اإلهبام عن ذات  م بهمة، 
وير  البيانّيون أّن يف هذه العبارة استعارة  أصلها تشبيه انتشار الّشيب يف شعر الرّأس باشتعال  ها.ذكرو 

ى الرّأس، وقد استعري فعل: )اشتعل( للّداللة على معىن فعل )انتشر( مع إضافة صورة م تخّيلة الّنار عل
ّول عن فاعل فعل: )اشتعل( أي:  مأخوذة من هلب الّنار. ويتابع البيانّيون الّنحاة  بأّن كلمة: )شيبا ( متييز حم 

حاة، وتبعهم فيه البيانّيون ي ضعف من اشتعل شيب الرّأس. لكيّن أر  أّن مثل هذا الّتحليل الذي ذكره النّ 
: -عّز وجلّ -قيمة الّصورة البيانّية البديعة، اليت ت قّدمها عبارة: )واشتعل الرّأس شيبا ( ونظريها قول اهلل 

)وفّجرنا األرض عيونا (. واألكثر مالءمة فيما أر  لتحليل هذا الّتعبري الفيّنّ البديع، أن تكون استعارة فعل 
ل ه )الرّأس( تصويرا  لصورة يتخّيلها الّناظر إىل الرّأس، الذي أخذ الّشيب ينتشر فيه بسرعة،  )اشتعل( وفاع

 . (6)كما ينتشر هلب الّنار يف اهلشيم، حّّت استوعب كّل أجزائه..."
ة عجبين قول من قال من أئمّ وي  ولقد وجدته ي ؤيّد قول بعضهم وينصره، فيقول يف سورة العلق مثال : "    

اكن ل إىل االبتداء بالسّ وصّ حصل التّ  ذفت الواو، مثّ ( مبعىن العالمة، ح  مٌ سْ لفظ )اسم( أصله )و   نّ إ غةاللّ 
عجبين قول من قال وي  وقال يف سورة الّتكاثر: " .(7)"ىة على املسمّ بزيادة مهزة الوصل، فاالسم عالمة دالّ 

 . (8))سوف( أوسع استقباال  من )الّسني(" نّ إ لماء العربّيةعمن 
                                                           

 تبه: القاموس احمليط،حمّمد بن يعقوب بن حمّمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، جمد الّدين الّشريازّي الفريوزآبادي: من أئّمة الّلغة واألدب. أشهر ك   ( هو:1(
، 1ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر: هـ.891ير املقباس يف تفسري ابن عّباس، وبصائر ذوي الّتمييز يف لطائف الكتاب العزيز. وغري ذلك. ت ويّف سنة وتنو 

 . 980-914، ص9جطبقات الُمفّسرين، الّداوودّي، حمّمد:  يُنظر:. 951-953ص

   .911، ص99. م411، ص1. م199، ص8. م951، ص1. م919ص، 9، مالّتفّكر ودقائق الّتدبّرمعارج امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
 . 511، ص8نفسه، م يُنظر: (3(

   .115، ص1، منفسه ( يُنظر:4(
 (.5سورة مرمي: اآلية ) (5(
 .181-189، ص1، مدقائق الّتدبّرمعارج الّتفّكر و امليدايّن، عبد الّرمحن:  (6(
 .59، ص9، منفسه (7(
 .311، ص9نفسه، م (8(
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، فيقول مثال : "كما ذكر ابن هشام يف كتابه: م غين فه معا  ؤلّ وم   سم الكتابا يف املنت: ذكر  كما أنّه ي     
، فيقول مثال : "وروايات الّسرية الّنبويّة تشهد فهؤلّ دون اإلشارة إىل م   سم الكتابذكر اي، أو (1)الّلبيب"
، فيقول مثال : "قال فقط الكتابإىل صاحب  باإلشارة يكتفيأو ، (3)"وجاء يف لسان العرب"، (2)بذلك"

لماء ع، أو اإلشارة إىل عاّمة الّلغوّيني أو الّنحوّيني، فيقول مثال : "قال (4)ابن األعراّب من أئّمة الّلغة"
 . وهكذا... (5)العربّية"

 
هاية يف الفنت النّ و ، (6): قصص األنبياءاعتمد عليها الّشيخ يف هذا اجملال من املصادر اليت :اريخالتّ  -سابعا  

للقرطّب.  (10)مور اآلخرةوالّتذكرة يف أحوال املوتى وأ   ،(9)البن الكلبّ  (8)واألصنام، البن كثري (7)واملالحم
 . (12)حلسني م ؤنس (11)وأطلس تاريخ اإلسالم

                                                           

 .341، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 . 998، ص9نفسه، م( 2(

   .995، ص9نفسه، م( 3(
 .301ص، 4. م918ص، 9م نفسه،( 4(

 .399، ص4نفسه، م (5(
  .88-84، ص8. م091، ص5، منفسه ( يُنظر:6(

 . 591-593، ص8نفسه، ميُنظر:  (7(

     .994، ص9، منفسه ( يُنظر:8(

الّتصانيف. له نّيف ومئة هشام بن حمّمد، أب الّنضر، ابن الّسائب، ابن بشر الكلّب، أبو املنذر: م ؤرّخ، عامل باألنساب وأخبار العرب وأيّامها كأبيه، كثري ( هو: 9(

 يُنظر: .88-81، ص8ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 905مجهرة األنساب، واألصنام، ونسب اخليل، وغري ذلك. ت ويّف سنة  ومخسون كتابا ، منها:

 .901-909، ص90ج سير أعالم الّنبالء،الّذهّب، حمّمد: 

 . 945ص ،3. م901ص، 4، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (10(

 .  114، ص1. م111ص، 5نفسه، م يُنظر: (11(

ّي، تاريخ املغرب وحضارته من قبل الفتح العرّب إىل بداية االحتالل الفرنسفجر األندلس، و  تبه:كاتب وم فّكر وم ؤرّخ مصرّي. من ك   حسني م ؤنس. ( هو:12(

 على الرّابط اآليت: ترجمة حسين ُمؤنس،موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة،  يُنظر: م.9113. ت ويّف سنة أطلس تاريخ اإلسالمو 

https://ar.wikipedia.org  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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عن هذه ه ينقل ات؛ بل إنّ من اإلسرائيليّ  -رمحه اهلل تعاىل-الّشيخ مل يل تفسري اإلسرائيلّيات:  -ثامنا  
تدم  كثريةروايات   ،-، مثل: قاموس الكتاب املقّدساوعن غريمه، واإلجنيل ،وراةأعين: التّ - الكتب مباشرة

هذا  ي كسب تفسريه وما ي ناسب فكره واعتقاده، فيسوق الّروايات وي عّلق عليها، وينقد بعضها أحيانا ، ممّا
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّيثٱىل: الّشمول، فمثال  يقول يف سياق تفسريه لقوله تعا العمل
يف سفر  -عّز وجلّ -"وقد دّس اليهود مقالتهم الكاذبة على اهلل : (1)ٱىثزب رب يئ ىئ نئ مئ

جندها. وفرغ اهلل  رض وكلّ وات واألامكملت السّ أ  فالّتكوين، يف أّول اإلصحاح الثّاين منه، فقد جاء فيه: )
من مجيع عمله الذي عمل. وبارك اهلل اليوم  ابعفاسرتاح يف اليوم السّ  ابع من عمله الذي عمل.يف اليوم السّ 

عّز -(. لقد كذبوا على اهلل، فإّن اهلل ه فيه اسرتاح من مجيع عمله الذي عمل اهلل خالقا  نّ أل سه.ابع وقدّ السّ 
ال ي تعبه شيء، حّّت حيتاج إىل االسرتاحة كما ُتتاج ُملوقاته اليت خلقها بصفات ُتتاج معها إىل  -وجلّ 

إذا أراد شيئا   -جّل جالله، وعظم سلطانه-عملت عمال  فيه اجتهاد وكدح وكّد. إّّنا أمره  االسرتاحة، إذا
أن يقول له كن فيكون. ما قدروا اهلل حّق قدره، فقاسوه على أنفسهم، وتعاىل اهلل عّما قالوا ع لّوا  كبريا ، 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئيثٱ . ويف سياق تفسريه لقوله تعاىل:(2)يصفون"وسبحانه عّما 
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب
ات والّتحريفات اليت أظهر اهّتام اإلسرائيلنّي ألنبيائهم ور سلهم بالكبائر، والّتغريّ  ،(3) ىثمل يك ىك مك

تبهم؛ لتوهني كبائِرهم وم وبقاهتم اليت يرتكبها كهنتهم وأحبارهم ور هساههم وم لوكهم، فقال: أحدثوها يف ك  
د، فغضب و ني، وأوردوها حكاية ع ر ضها فيما زعموا الّنّب ناثان على داو ئلّيون يف قّصة اخلصم  "وغرّي اإلسرا

من حال اخلصم املعتدي على صاحبه، فأمر بقتله، فقال له ناثان: أنت هو الّرجل الذي فعل ذلك. إىل 
ِلك فقط، وليس نبّيا ، م   -عليه الّسالم-د و غري ذلك من تغيريات وتلفيقات وُتريفات، وهم يزعمون أّن داو 

 ني كما جاءت يف القرآن الكرمي. .  مثّ بنّي قّصة اخلصم  (4)وال رسوال "
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك يثٱ ويف سياق تفسريه لقوله تعاىل:    
الواردة يف  -صّلى اهلل عليه وسّلم- يّ مّ األ   بّ سول النّ لبشائر بالرّ أظهر ا، (5)ىثين ىن نن

ى اهلل عليه صلّ -د سول حممّ الرّ  بّ ال تزال بعض البشائر بالنّ يفها؛ حيث يقول: "، وبنّي ز وراة واإلجنيلالتّ 

                                                           

 (.  18ة )سورة ق: اآلي (1(

 .  991-993، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(

 (.  99-99سورة ص: اآلية ) (3(

 .491، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
 (.  941سورة األعراف: اآلية ) (5(
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ضت له هذه الكتب من ُتريف ا تعرّ غم ممّ صار ، على الرّ تب أهل الكتاب اليهود والنّ مكتوبة يف ك   -موسلّ 
 ، ما يلي:-الّسالمعليه -ملوسى  ثنية، خطابا  امن عشر من سفر التّ جاء يف اإلصحاح الثّ  :ال  أوّ  وحذف.

 ويكون أنّ  ،وصيه بهما أ   مهم بكلّ كالمي يف فمه فيكلّ   ك وأجعل  ثل  من وسط إخوهتم مِ  ا  هلم نبيّ  قيم  أ  )
 (،كثل  من وسط إخوهتم مِ )فعبارة: . طالبه...(م به باُسي أنا أ  لكالمي الذي يتكلّ  اإلنسان الذي ال يسمع  

من )ه لو كان من بين إسرائيل لكانت العبارة: ألنّ  ؛إسرائيلر به ليس من بين املبشَّ  بّ هذا النّ  على أنّ  تدلّ 
ه من العرب املستعربة أوالد إُساعيل، ومعلوم لد  وقد ظهر يف الواقع أنّ  .(من وسط إخوهتم)ال  (،وسطهم

 اجلدّ  -المعليه السّ -بين إسرائيل، وإبراهيم  إُساعيل هو أخو إسحاق ألبيه، الذي هو جدّ  اجلميع أنّ 
الكتاب الذي  على أنّ  تدلّ  ،وعبارة: )وأجعل كالمي يف فمه( للعرب املستعربة.و  إسرائيل، األعلى لبين

عليه -كألواح موسى   اه مكتوبا  اه عن طريق ُسعه وقلبه، فينطقه بلسانه، وال يتلقّ ا يتلقّ ه إّنّ اه عن ربّ يتلقّ 
ونين فاحفظوا بّ كنتم ُت    )إنّ  :ما يلي ،اابع عشر من إجنيل يوحنّ وجاء يف اإلصحاح الرّ  :ثانيا   .-المالسّ 

الذي ال يستطيع  روح احلقّ  ،معكم إىل األبد آخر ليمكث   يا  عز  وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم م   ،وصاياي
ال أترككم  ،معكم ويكون فيكم ه ماكثٌ ألنّ  ؛ا أنتم فتعرفونهوأمّ  ،ه ال يراه وال يعرفهألنّ  ؛العامل أن يقبله

صار ، لماء اليهود والنّ علماء املسلمني، مبساعدة من أسلم من عع قد تتبّ و   آيت إليكم...(.يتامى. إينّ 
  إىل غري ذلك من الّروايات. .(1)"من مثاين عشرة بشارة بور واإلجنيل، فوجدوا فيها حنوا  وراة والزّ نسخ التّ 

، يخ القدميار عه يف التّ توسّ  :إلى ذلك الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ ى بالذي أدّ  وأحسب أنّ     
يف تفاسريهم؛ حيث نقل عن قاموس الكتاب  اتاإلسرائيليّ  وس رْيه وفق منهج املفّسرين القدامى من ذكر

 ( مرّة. 993لّية حوايل )ي( مرّة. ومن الكتب اإلسرائ91املقّدس حوايل )

 
، (2)رّبّانّية الواحدةّمة الاأل   تب من تأليفه، وهي:قد اعتمد الّشيخ يف ذلك على ك   الّدعوة والّدعاة: -تاسعا  

، (4)، والعبادة يف اإلسالم(3)وفقه الّدعوة إىل اهلل وفقه الّنصح واإلرشاد واألمر باملعروف والّنهّي عن املنكر
 .(5)سلم املعاصروبصائر للم  

 

                                                           

 .399-399، ص5، مفّكر ودقائق الّتدبّرمعارج التّ امليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
 . 113، ص9، منفسه ( يُنظر:2(

 . 318، ص91. م901، ص91. م910، ص1.م530، ص9نفسه، م يُنظر: (3(

 . 18، ص5نفسه، م يُنظر: (4(

  .934، ص90نفسه، م يُنظر: (5(



 ~55 ~ 

 

 .(1)األخالق اإلسالمّية وأ سسها قد اعتمد الّشيخ يف ذلك على كتابه:األخالق اإلسالمّية:  -عاشرا  
 

، وهي: -أيضا  - تب من تأليفهقد اعتمد الّشيخ يف ذلك على ك  ر: الغزو الفكرّي ومخاطره: أحد عش
، وكواشف زيوف يف املذاهب (3)، وظاهرة الّنفاق وخبائث املنافقني يف الّتاريخ(2)مكايد يهوديّة عرب الّتاريخ

 .(4)الفكريّة املعاصرة
 

ره، وتوسيع ثقافته الِعْلمّية، وهو اّطالعه على وهناك مصدر مهّم انتفع به الّشيخ في تطعيم تفسي    
؛ حيث أفاد منه يف تفسريه لقوله (5)خلق اإلنسان بني الّطّب والقرآن، من تأليف: حمّمد علي البار كتاب:
، ونقل كالمه حول (6)ىثُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهيثٱتعاىل: 

؛ (8)الكونّية، من تأليف: حمّمد عبد اهلل الّشرقاويّ  وكتاب: اإلسالم والّنظر يف آيات اهلل. (7)املاء الّدافق
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جحيثٱيف تفسري قوله تعاىل:  -أيضا  -حيث أفاد منه 

 خم حم جم يل ىل مل خليثٱوقوله تعاىل:  ،(9)ىثحط مض خض حض جض مص

 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم

                                                           

  .989، ص94. م351، ص99. م195، ص99م. 583، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(
   .441، ص1، منفسه يُنظر: (2(

 . نفسه ( يُنظر:3(

  نفسه. يُنظر: (4(
 يُنظر: .ةجبدّ  جامعة امللك عبد العزيز ،ّيةمركز امللك فهد للبحوث الطّبّـ  حمّمد علي البار. استشاري أمراض باطنّية، وم ستشار قسم الّطّب اإلسالمّي، هو:( 5(

  https://ar.wikipedia.orgعلى الرّابط اآليت:  ،محّمد علي البارترجمة  ،موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة

 (.  1-4سورة الطّارق: اآلية ) (6(

  .931-938، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (7(

من أهّم  القاهرة.بكّلّية دار العلوم جبامعة  حمّمد عبد اهلل الّشرقاوّي، العامل واملفّكر والّداعية. أ ستاذ ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمّية وم قارنة األديان ( هو:8(

ترجمة محّمد عبد اهلل موقع منارات للعلوم الّشرعّية والّدعويّة:  يُنظر: تقوميّية. ُتليلّية دراسات واالستشراق: والكون، والقرآن وفروعه، أ صوله اإلميان: :م ؤلّفاته

 ww.manaratweb.comhttp://wعلى الرّابط اآليت:  الّشرقاوّي،

 (.41سورة الفرقان: اآلية ) (9(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.manaratweb.com/
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 .(2)تنيعرض حديثه حول البحرين يف هاتني اآليوذلك يف م   ،(1)ىثٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
عرض حديثه عن الّنجوم ومواقعها يف مرّات: مرّة يف م   1 )املوسوعة العربّية العاملّية( إضافة إىل أنّه رجع إىل

عرض حديثه عن ، ومرّة يف م  (4)س، ومرّة يف معرض حديثه عن القمر ومنازله يف سورة يون  (3)سورة الواقعة
عند الّشيخ  ا  عندما أتحّدث عن الّتفسير الِعْلميّ وهذا ما سأبّينه الحق- .(5)الرّياح يف سورة احلجر

 .-رحمه اهلل تعالى
 

واستعان هبا يف تفسريه، وأحّب  الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ املصادر اليت رجع إليها  تلك هي أهمّ     
إىل أّن الّشيخ  قبل االنتقال إىل وصف منهجه العاّم الذي سار عليه، والتزمه يف الّتفسري، أن ألفت الّنظر

شأنه يف ذلك شأن غالبّية املفّسرين يف العصر احلديث، مل يكن ينتمي إىل مذهب كالمّي م عنّي على سبيل 
ظاهرة م هّمة بالّنسبة لروح م فّسري العصر  -يف رأيي-الّتعّصب كما فعل بعض املفّسرين القدماء، وهذه 

سواء. كما أوّد لفت الّنظر كذلك إىل قّلة اّطالع الذين يريدون مجع مشل املسلمني وتوحيدهم على كلمة 
الّشيخ على أعمال املفّسرين احملدثني، وخباّصة ما ظهر منها عقب احلرب العاملّية الثّانية، ممّا أفقده اخليط 
الذي يشّده إىل حركة الّتفسري يف العصر احلديث، وبالّتايل أصبح من العسري إجياد موقع له يف هذه احلركة. 

 العلماءأنّه من املمكن أن ّترّه هذه الّنظرة االستقاللّية يف الفهم والّتفكري إىل م عارضة غريه من وأر  
وم هامجتهم له أو الّتحامل عليه مستقبال ؛ ِعلما  بأنّه يّتسم بعّفة الّنقد ونزاهة العبارة، فلم تصدر منه كلمة 

الفيه؛ بل كان يعرتف هلم ب الفضل، ويذكر ما قّدموه من جمهود طّيب، وما كان هلم نابية أو قوال  الذعا  يف ُم 
وهذا ما سأُبّينه في -من أثر حممود، وتلك ُسة من تّلق بالقرآن، وّتّمل هبديه، وُتّلى بفضله وأدبه، 

  .-المبحث القادم إن شاء اهلل تعالى
 ة كبيرة.ميّ لْ هذا قيمة عِ  تفسيرها أعطى ، مالمصادرإلى غير هذه الّشيخ وقد رجع هذا     
     

 

 
                                                           

 (. 99سورة فاطر: اآلية ) (1(

   . 13-14، ص1. م435، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
 .403-405، ص8، منفسه يُنظر: (3(

 .58، ص90نفسه، م يُنظر: (4(

 .55-51، ص99نفسه، م يُنظر: (5(
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 الثّاني المبحث

 في تفسيره  عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ  المنهج العاّم للّشيخ

، الع على ما كتبه يف تفسريهيف تفسريه من خالل االطّ  ّشيخس منهج التلمّ  بحثحاول يف هذا املسأ    
؛ حيث تكاد واالصطالح غةلّ الاملنهج يف كلمة  وللأ وّضح مدأن  هقبل اخلوض يف بيان منهج وجيدر ب

وهبذا  لـم ْنهج والـِمْنهاج مبعىن واحد،( أصلها الطّريق الواضح، وأّن اج  ه  نـ  على أّن ماّدة ) الّلغة مصادرتّتفق 
"الطّريق  :، أي(1)ىثىن نن من زن رنيثاملعىن ف ّسرت كلمة )ِمْنهاجا ( يف قوله تعاىل: 

جعلنا طريقا  إىل احلّق يؤمُّه، وسبيال  واضحا  ي عمل معىن الكالم: "لكّل قوم منكم و ، (2)الّدين"الواضح يف 
: الطّريق الواضح. تقول العرب: أهنج الطّريق، نـْه جم  ـالو  ِمنـْه اجـال: "الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة يقول. (3)به"

 فإّن كلمة منهج ت طلق أّما في اصطالح الُمفّسرين،. (4)إذا و ضح  واستبان، وصار هنجا  واضحا  بّينا "
على: "اخل طّة احملّددة اليت وضعها املفّسر عند تفسريه للقرآن الكرمي، واليت انعكست على تفسريه الذي  

 :عبد الّرحمن حبّنكة الّشيخوبناء على ما سبق فإّني أعني بمنهج  .(5)كتبه، وصارت واضحة فيه"
 من تفسريه للقرآن الكرمي.راده ، للوصول إىل م  واختاره دون غريه ،ه لنفسهاختطّ و ، ريق الذي سلكهالطّ 

إن و جد هلا -اُسها، أو أُساءها  :سورة كلّ بداية   ييذكر فوقد رأيت من خالل قراءتي لتفسيره أنّه     
. "سورة (6)املثاين، والقرآن العظيم" ، فمثال  يقول: "سورة الفاُتة وت سّمى أّم القرآن، والّسبع-أكثر من اسم

                                                           

وجيدر اإلشارة بأّن كلمة )ِمنهاجا ( وردت يف القرآن الكرمي مرّة واحدة، يف هذا املوضع فقط، وذلك يف م عرض اخلطاب  قلت:(. 58سورة املائدة: اآلية ) (1(

 ، وألئّمة املسلمني من بعده.-صّلى اهلل عليه وسّلم-للّرسول 

 . 941، ص3ج يم والّسبع المثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظاأللوسّي، حممود: ( 2(

 . 185، ص90ج جامع البيان في تأويل القرآن،، حمّمد: الّطربيّ  (3(

وهذا قلت:  .115-111، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،. 141-149ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(

وٌج. وكذلك ال، واجلمع  نـ ه  الـم ستقيم اِضح  و  ال الّطريق  : ْهج  نـَّ )ال ما قالت به معاجم الّلغة: نـْه ج  والـجاٌت ونـ ه ٌج وهن  ِمْنهاج . ونـ ه ج  األ ْمر  وأ هن ج ، ل غتاِن، ِإذا وض ح . ـم 

: : أ بـ ْنت ه وأ وض حت هنـ ه ْجت  الطّ و  . و ص ار  نـ ْهجا  واِضحا  بـ ي نا   ريق : وض ح  واْست بان  أ هن ج  الطّ . فأ هن ج  يـ ْنِهج  ِإهناجا ، ونـ ه ْجت  أ هِنج  نـ ْهجا   يـ ق ال  ِمنهاج : ـوال. وس ل كت ه ريق 

 تاج العروس من جواهر القاموس،الزّبيدّي، حمّمد:  يُنظر: .181، ص9ج باب اجليم، فصل الّنون،لسان العرب، ابن منظور، حمّمد:  يُنظر:(. ريق  الواِضح  الطّ 

 الُمفردات في غريب القرآن،. الرّاغب األصفهايّن، احلسني: 908صالقاموس الُمحيط، الفريوزآبادي، حمّمد:  يُنظر:. 941-949، ص3(، جج  نـ ه  ماّدة )

 .141، ص9جالُمعجم الوسيط،  م صطفى، إبراهيم: يُنظر: .894ص

 .91ص تعريف الّدارسين بمناهج الُمفّسرين،اخلالدّي، صالح:  (5)

 .911، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،بد الّرمحن: امليدايّن، ع (6(
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. "سورة غافر وت سّمى سورة الـم ؤمن، وسورة (1)ل، وسورة سبحان"اإلسراء وت سّمى سورة بين إسرائي
( 13. ويذكر ترتيبها يف املصحف، وترتيبها حسب الّنزول. فمثال  يقول: "سورة العلق، )(2)الطَّْول"

( 11. "سورة الـم ّزّمل، )(4)( نزول"9( م صحف، )15. "سورة الـم ّدثر، )(3)( نزول"9م صحف، )
، م ستشهدا  -إن كان فيها خالف- . ويذكر مّكّيها أو مدنّيها، ويرّجح ما يتاره(5)( نزول"1م صحف، )

بدليل من الّسّنة أحيانا ، وإاّل فال يتطّرق إىل ذلك. فمثال  يقول يف سورة القلم: "وهي فيما يرتّجح لدّي 
، واآليات ةمدنيّ  فيها آياتفاق، و بالّنظر إىل م عظمها الّسورة الرّابعة نزوال ، فهي من أوائل الّتنزيل املّكّي باتّ 

 .(6)("40( وحّّت غاية اآلية )58(، ومن اآلية )11( وحّّت غاية اآلية )91املدنّية منها هي: من اآلية )
. ويقول يف سورة القمر: "سورة (7)( منها فهي مدنّية"19وهي مّكّية إاّل اآلية )" :ويقول يف سورة الّنجم

رضي اهلل -(؛ لكن جاء يف صحيح البخارّي عن عائشة 53 ،54 ،55يات )مّكّية كّلها، وقيل: إاّل اآل
أ نزلت يف مّكة، وهي جارية تلعب. وعلى  قد( 8)ىثجل مك لك خك حك جكيثٱأّن اآلية:  -عنها

 حف جف مغ جغ مع جع مظيثٱفيها:  -عّز وجلّ -صّح م قتصر على قول اهلل  هذا فاملديّن منها إن

 .  (9)"ىثحق مف خف

ّيت بسورة اجلّن وي ورد سبب تسمية الّسور      ة يف بعض األحيان. فمثال  يقول يف سورة اجلّن: "وُس 
، واستمعوا القرآن منه، -صّلى اهلل عليه وسّلم-دوا إىل الّرسول الشتماهلا على بيان قّصة نفر من اجلّن وف  

ّيت سورة احلجر النفر جْ . ويقول يف سورة احلِ (10)وآمنوا به، وانصرفوا د عاة بني قومهم" ادها بذكر ر: "وُس 

                                                           

  .401، ص1م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
  .914، ص99م ،نفسه (2(
  .91، ص9نفسه، م (3(
 . 14، ص9نفسه، م (4(

  .951، ص9م ،نفسه (5(
 .914، ص9م ،نفسه (6(

 . 81، ص9نفسه، م (7(

 (. 53القمر: اآلية ) سورة (8(

 . 199ص ،1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر(. امليدايّن، عبد الّرمحن: 54-55سورة القمر: اآليتان ) (9(

 .494، ص4، منفسه (10(
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، مثل سورة القلم، وسورة . كما يذكر عدد آيات بعض الّسور(1)لفظة احِلْجر فيها، وهي أرض مثود"
بل ي قّدم لبعض الّسور مبقّدمة حول نزوهلا، يبحث فيها مّكّيها  وال يكتفي بذلك؛. (2)الواقعة، وسورة ي ون س

يّة شريفة، وي رّجح ما يراه، كسورة العلق، والـم ّدثّر، ومدنّيها ونزوهلا، م ستشهدا  بآيات قرآنّية، وبأحاديث نبو 
عدد الّسور املّكّية اليت  -اعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل عّز وجلّ قو - والـم ّزّمل، وغريها. وقد ذكر يف كتابه

( 1( سورة، وعدد الّسور املدنّية اليت ض ّمت إليها آيات مّكّية وهي )11ض ّمت إليها آيات مدنّية وهي )
قين اهلل للّنظر التأّملّي فيها، وقد وفّ ). كما بنّي احلكمة من ذلك من خالل السَّرْب والّتأّمل، فقال: (3)سور

فبدا يل أّن احلكمة من ذلك م راعاة اقتضاءين: أحدمها: فكرّي موضوعّي، واآلخر تربوّي قائم على سّنة 
كرّي ال مينع من تأخري البيان والّتبليغ، م راعاة إّن االقتضاء الفو الّتدرّج، وم راعاة حال املخاطبني...، 

بأنّه مل يثبت  :وكالمه هذا يُناقش. (4)(لالقتضاء الرّتبوّي، الذي ينبغي أن يقوم على أساس الّتدرّج احلكيم
بالّرواية أو بالعقل وجود آيات مّكّية يف سور مدنّية، وذلك ألنّه يستحيل عقال  أن تنزل اآلية وتبقى م عّلقة 

، ويبدو يل أّن احلكمتني الّلتني ساقهما -وهو ما ي ؤخذ عليه- حني وجود مكان هلا يف سورة مدنّية إىل
يتعّلقان بالّنوع األّول وهو: وجود آيات مدنّية يف سور مّكّية وليس العكس، كما أّنين ليس مبقدوري م قارنة 

بتمحيص كثري من  د قام فضل عّباسذلك وم ناقشته؛ ألّن الع م ر مل ي سعف الّشيخ لي كمل تفسريه. وق
يقول: ذلك؛ إذ بالّروايات القائلة بوجود آيات مدنّية يف سور مّكّية، وأثبت عدم صّحة الّروايات القائلة 

ال وجود له، فال ي عقل أن تنزل اآلية يف مّكة  -وجود آيات مّكّية يف سور مدنّية-"والذي يظهر يل أنّه 
ال مكان هلا إىل أن تنزل الّسورة يف املدينة املنّورة، مّث توضع تلك اآليات، أو  املكّرمة، وأن تبقى سنني طويلة

اآلية، أو اآليتان يف تلك الّسورة. وننّبه هنا إىل أّن ما استثنوه يف الّسور املّكّية من آيات مدنّية يظهر فيه 
ة، إاّل وقد استثنوا منها آيات قالوا: الغلّو والّتكليف يف كثري من األحيان، وقّل أن جند سورة من الّسور املّكيّ 

ّما ذكر كلمة و ِهم  باب واهية، إّما رواية ضعيفة، وإإهّنا مدنّية، ويف أغلب األحوال يكون هذا االستثناء ألس
. ولتوضيح ذلك فقد استثىن (5)أهّنا ليست ممّا ينزل يف مّكة، وإّما محل بعض الكلمات على تفسري م عنّي"

، -مثال  -حبّنكة امليدايّن آيات مدنّية من سورة مّكّية عند تفسريه لسورة األعراف  الّشيخ عبد الّرمحن

                                                           

 . 4، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
   .4، ص90. م599، ص8. م914، ص9نفسه، م يُنظر: (2(
  .984، ص-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:3(

 .981-984نفسه، ص يُنظر: (4(
الربهان،  يبدو أّن الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن قد تأثر بكالم الّزركشّي يف كتابه قلت: .181، ص9ج رهان في علوم القرآن،إتقان البُ عّباس، فضل: ( 5(

  .-واهلل تعاىل أعلم-والّسيوطّي يف كتابه اإلتقان، والّصحيح الذي أطمئّن إليه ما ذكره فضل عّباس، 



 ~61 ~ 

 

( هي آيات مدنّية الّتنزيل مضمومة بالوحي إىل موضعها من سورة 933-931فيقول: "اآليات من )
حيث ظهر األعراف املّكّي؛ ملراعاة اقتضاءين: املناسبة الفكريّة، واحلكمة الّتنزيلّية يف العهد املديّن؛ 

: "وهو استثناء ال دليل عليه، وما ي قال إّن قوله بقوله كالمه . ويرّد فضل عّباس(1)االحتكاك مع اليهود"
اب عنه بأّن  (2)ىثحب جب هئيثٱسبحانه:  حديث عن اليهود، وأّن أخبارهم كانت يف مّكة، جي 

هم العجل، وغري ذلك من اآلية م ّتصلة اّتصاال  تاّما  مبا قبلها، من حديث عن بين إسرائيل واّتاذ
 .      (3)معاصيهم"

لبعض الّسور مبقّدمة حول تسميتها، ذاكرا  أُساءها وسبب تسميتها، وم ستشهدا   -أيضا  -وي قّدم     
، وغريها. مّث يبدأ بذكر نص الّسورة كامال ، ذاكرا  فرش (4)بأحاديث نبويّة شريفة، مثل سورة الفاُتة

، (8)، وسورة عبس(7)، وسورة اإلخالص(6)ش الّصفحة، مثل سورة املسديف هام -إن وجد- (5)القراءات
خر  خالل الّتفسري عند تدبّره لآليات القرآنّية، م عتمدا  على القراءات وغريها. مّث يورد القراءات مرّة أ  

يف كتاب . وي الحظ على الّشيخ تأكيده على ضرورة معرفة القراءات، وكيفّية توظيفها (9)العشر املتواترة فقط
، وبيان معانيها، واعتماده الّروايات املتواترة عن األئّمة القرّاء العشرة؛ حيث ضّمنها القاعدة -تعاىل-اهلل 

يقول: "على م تدبّر كتاب اهلل أن يبحث عن املعاين، وعن كتابه )قواعد الّتدبّر األمثل(؛ و األربعني من  
                                                           

، 315، ص5. م540، ص1نفسه، م األمثلة الكثرية املتعّلقة يف نفس املوضوع: يُنظر: .331، ص5م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 . وغري ذلك.101، ص8. م910، ص3. م381

 (. 931سورة األعراف: اآلية ) (2(

  .599-181ص، 9نفسه، ج أيضا : يُنظر .181، ص9ج رهان في علوم القرآن،إتقان البُ عّباس، فضل: ( 3(

 .980-911، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (4(
كأهّنا انفرشت   ،ليت يقّل دورها وتكرارها من حروف القراءات املختلف فيها يف القرآن الكرمي، وقد أطلق عليها الق رّاء فرشا ؛ النتشارهاهو الكلمات ا الفرش:( 5(

ع ون  ِإالَّ أ نْـف س ه ْم(، فقد قرأ صول. ومثاله ما ورد يف سورة البقرة يف قوله تعاىل: )و ما ي ْد  وتفّرقت يف الّسور وانتشرت، وقد ُّسى بعضهم الفرش فروعا  م قابلة لأل  

ادعون(. د: حممّ  القضاة، الكوفّيون األربعة: عاصم، ومحزة، والكسائّي، وخلف، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: )يدعون(، وقرأ الباقون من العشرة: )ي 

عبارة عن وقيل: الفرش:  .958ص، نتهيمُ قرئ المُ وتذكار البتدي مُ سراج القارئ ال: ابن القاصح، عليّ  يُنظر:. 18-11ص مات في علم القراءات،ُمقدّ 

 .19ص باحث في علم القراءات مع بيان ُأصول رواية حفص،مَ د: الباز، حممّ  األحكام اخلاّصة ببعض الكلمات القرآنّية، مثل: م ْلِك، ماِلِك.

    .118-111،ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:6(

 . 15، ص9نفسه، م يُنظر: (7(

  .995-908، ص9نفسه، م يُنظر: (8(
 .101ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (9(
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ختلفة، اليت ال يظهر فيها بوضوح دّل عليها وجوه القراءات املالّصور البيانّية املوصولة بإعجاز القرآن، اليت ت
أّن الغرض من االختالف فيها جمّرد الّتهوين، والّتسهيل على ألسنة الّناطقني العرب إبّان تنزيل القرآن، 

 . (1)ختلفة وقواعد ألسنتهم"م راعاة لِل ه جاهتم امل

ها القاعدة احلادية عشرة من كتابه )قواعد الّتدبّر كما اعتىن بأسباب الّنزول عناية فائقة، إذ ضّمن     
، ويف ذلك يقول: "فكثريا  ما ي لقي سبب -حسب قوله-األمثل(؛ حيث يعتمد ما صّح من الّروايات 

، فألجل ذلك يسوق أسباب الّنزول (2)الّنزول الذي صّح سنده الّضْوء على املعىن الـم راد من الّنّص القرآيّن"
؛ وقد يعرض أحيانا  خالل الّتفسري لسوابق الّتنزيل؛ -قد نزلت يف مناسبة م عّينةإن كانت الّسورة -

استكماال  للّصورة، وخروجا  بنتائج صائبة، فيقول مثال  يف بداية سورة العصر: "سبق يف الّسور اليت نزلت 
تدبّر كالم اهلل أن : "فعلى م  -أيضا  -، ويف ذلك يقول (3)قبل سورة العصر االهتمام بالقضايا الّتالية:..."

يكون شديد احلذر من اقتطاع الّنصوص واجلمل القرآنّية عن سوابقها ولواحقها؛ حّّت يتأّكد متاما  من أّن 
 ؛(4)جمموعة اآليات اليت اقتطعها، ال ت ك و ْن مع غريها وحدة م تماسكة؛ فيؤثّر االقتطاع يف فهم دالالهتا"

فّسرون على أنّه من أسباب الّنزول، واعتباره أساسا  لتحديد معاين "لذلك ال يصّح اعتماد مجيع ما ذكره امل
الّنصوص، إاّل أن يثبت بسند صحيح، وال يتناىف مع تاريخ نزول الّنّص، أو يكون م نسجما  مع دالالت 

ومن خالل . (5)الّنّص الواضحة، دون أن يكون فيه ما يدش اعتباره سببا  لنزول الّنّص املوضوع للّتدبّر"
فقد توّسع يف ذكر أسباب نزول بعض اآليات، ومل يقتصر  اءتي لتفسيره رأيت أنّه لم يلتزم بما ذكره،قر 

 ه الّطربّي يف تفسريه، عندماعلى ما صّح من الّروايات، فوجدته ينقل ما جاء يف سرية ابن هشام، وما روا
م عليها بالّصّحة أو ( من سورة الـم دثّر، دون أن حيك11-99ذكر ما ورد يف سبب نزول اآليات )

يل إىل الكتاب األصلالّضعف ما جاء يف سوريت الكوثر  -أيضا  -. ومن ذلك (6)يف اهلامش ، ودون أن حي 
  .(7)درجتهما صّحة أو ضعفا  ، دون أن ي شري إىل والكافرون، فقد ذكر روايات عديدة يف أسباب نزوهلما

شري إليه يف املنت من األحاديث وغريه، وي   ه ال يعتمد الّصحيح فقط؛ بل وجدته يعتمد احلسنكما أنّ 
                                                           

 .144، 199ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .901ص ،نفسه( 2(

   .301-303، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(

  .905ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 4(

  .904ص ،نفسه (5(

 .11-13، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: يُنظر:  (6(
 .  105-109، ص9نفسه، مظر: يُن (7(
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، كما يف سورة الّتكوير، (2)، كما يف سوريت: القلم واملاعون، و"بإسناد حسن"(1)بقوله:"حديث حسن"
، كما يف سورة الّناس، "وهذا إسناد (4)، كما يف سورة اإلخالص، "وهو حديث غريب"(3)و"إسناده حسن"

، كما يف سورة ف ّصلت، "وهي روايات مل (6)، و"هو منكر احلديث"، كما يف سورة الّنجم(5)جّيد قوّي"
، كما يف سورة الّدخان، ويف معرض تفسريه لكلمة الويل يف سورة اجلاثية، قال: (7)تصل إىل درجة احلسن"

، ويذكر احلديث يف (8)"وجاء يف حديث مل يصل إىل درجة الّصحيح عند أهل احلديث أنّه واد يف جهّنم"
، والّضعيف يف سورة )ص(؛ حيث يقول (9)، ويذكر درجته يف اهلامش، كاملرسل يف سورة الّشرحمنت تفسريه

يف هامش الّصفحة: "قيل سنده ضعيف، وأقول دالالته م طابقة ملا يشري إليه الّدرس الثّاين من دروس سورة 
يبلغ هذا احلديث ، يف معرض تعليقه على حديث الويل: "ومل -أيضا  –، وقوله يف اهلامش (10))ص( ضمنا "

   ، كما يف سورة الّزمر. (11)عند احملّدثني درجة الّصحيح، ولكن ي ستأنس به للّداللة على معىن شّدة العذاب"
 

إضافة إىل أنّه ينقل قوال  خاّصا  لـم فّسر من املفّسرين يف شأن أسباب الّنزول وغريها، ويعتمده، دون أن     
يل إىل كتاب  حيث قال: "قال ابن عطّية: سبب  ؛ذلك ما جاء يف سورة الّنجم ، ومن-أيضا  - األصلحي 

 . ويقول يف(12)نزوهلا أّن املشركني قالوا: إّن حمّمدا  يتقوَّل القرآن ويتلق أقواله، فنزلت الّسورة يف ذلك"
  صّلى اهلل-سبب نزول سورة لقمان: "قال أبو حّيان: سبب نزول هذه الّسورة: أّن قريشا  سألوا رسول اهلل 

                                                           
 .11، ص1م .953، ص9م نفسه،يُنظر مثال : . 319، 915، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

  .599، ص9نفسه، م (2(
 .458، ص4م .991، ص9م نفسه،يُنظر مثال :  .15، ص9نفسه، م( 3(

  .59، ص9نفسه، م (4(
   .995، ص9نفسه، م (5(
 . 545، ص99نفسه، م (6(

 . 99، ص91، منفسه (7(

 . 81، ص91نفسه، م (8(

 .  414، ص9نفسه، ميُنظر:  (9(

  .  411، ص1، منفسه (10(
 . 900، ص99نفسه، م( 11(

 .914، ص4ج الُمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،عطّية، عبد احلّق: ابن يُنظر: . 14، ص9نفسه، م( 12(
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 .(1)هذه الّسورة" -عّز وجلّ -عن قّصة لقمان مع ابنه، فأنزل اهلل  -عليه وسّلم
ويالحظ على الّشيخ أنّه يورد أسباب الّنزول يف بداية الّسورة إن كانت األسباب تشمل الّسورة كّلها،      

    كسورة العلق   يذكرها خالل الّسورة آليات م عّينة هلا سبب نزول، أو، -مثال  -كسورة املسد واإلخالص 
ما بعد ذلك مّث يذكر . -مثال  -دون لفظها وسندها، كسورة عبس  عبارةورد فحو  أيّة . وأحيانا  ي  -مثال  -

الّسورة اليت يتدبّرها وي فّسرها، قائال : ما ورد يف الّسّنة حول سورة )...(، أو ممّا  ورد يف الّسّنة الّنبويّة بشأن
، أو ممّا جاء يف الّسّنة بشأن فضائل سورة )...(، أو ممّا ورد عن الّنّب     جاء يف الّسّنة حول سورة )...(

بشأن هذه الّسورة، أو ممّا ورد من أحاديث حول هذه الّسورة، مّث ي ورد جمموعة من  -صّلى اهلل عليه وسّلم-
 األحاديث الواردة يف ذلك.

لّسورة القرآنّية، فيذكر موضوعها وما اشتملت وقد رأيت من خالل قراءيت لتفسري الّشيخ أنّه يسري مع ا    
خر  حبسب طوهلا وقصرها، عليه، وي قّسمها إىل مقاطع م ّتحدة الفكرة واملوضوع، تتفاوت من سورة إىل أ  

أطلق عليها دروسا  تدبّريّة ُتليلّية، فالّشيخ يؤمن بو حدة الّسورة وموضوعّيتها، كما يؤمن بضرورة ُتّري معىن 
الّرجوع إىل دالالهتا األصلّية يف كالم العرب، وتتّبعها يف معاجم الّلغة، وقد جعلها بّية، وذلك الكلمة القرآن

، فرتاه يشرع يف توضيح الكلمات القرآنّية، (2)القاعدة الّسادسة عشرة من كتابه )قواعد الّتدبّر األمثل(
وبعد ذلك ينتقل إىل شرح اآليات  مور ل غويّة،فيعرض ما فيها من معان  واشتقاقات، وما يتعّلق هبا من أ  

"فتنوا:  :(3)يف سورة الربوج ىث لك يثٱوتوّضيح املعىن العاّم هلا بعد ُتليل ألفاظها، كقوله يف شرح كلمة  ،الكرمية
ن ة(، وهي يف األصل الصَّهر  بالّنار للمعدن، كالّذهب ي قال لغة : فـ نت   يـ ْفنِت  فـ ْتنا  وفـ ت ونا ، واالسم منه )الِفتـْ

فّضة، لتمييز الّرديء من اجلّيد. مّث صارت ماّدة الكلمة تدّل على م طلق االبتالء واالمتحان واالختبار. وال
ومن الّتوّسعات الّلغويّة يف داللة هذه املاّدة إطالقها على اإلحراق بالّنار، أو الّتعذيب هبا، عقابا ، أو 

ينئذ. ومن الّتوّسعات الّلغويّة، إطالق الفتنة على انتقاما ، أو ع ْدوانا  وظ ْلما ، ويسقط معىن االختبار ح
اإلغراء واإلغواء، وعلى اإلكراه بأنواع من الّتعذيب لالستجابة ملا يطلبه الـم ـكرِه، وت طلق أيضا  على 
 االستجابة إىل غري ذلك من الّتوّسعات. وظاهر أّن املراد هنا بفعل: ف تنوا: أّن الطّغاة اجلبابرة اّتذوا الوسائل

                                                           

حّيان، حمّمد: أبو يُنظر: . 341، ص3. م44، ص4. م458ص، 5منفسه، يُنظر:  .318، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرد الّرمحن: امليدايّن، عب( 1(

    .508، ص8ج حيط في الّتفسير،البحر المُ 
حول ضرورة البحث يف معاين  دة الّسادسة عشرة:القاع .598-191ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:2(

 الكلمات القرآنّية حبثا  ِعْلمّيا  لغويّا .

 (.  90اآلية ) (3(
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. كما يعرض (1)اإلكراهّية الّضاغطة، ومنها الّتعذيب اجلسدّي جلعل املؤمنني واملؤمنات يرتّدون عن دينهم"
إن - بشأن بيان معىن اآلية -رضوان اهلل عليهم-، أو أصحابه -صّلى اهلل عليه وسّلم- ما جاء عن الّنبّ 

 .-وجد

ّثل موضوعات م هّمة، وي تبع بعض الّسور مبالحق منفصلة حول قضايا م ّتصلة      هبا، أو م قتبسة منها، مت 
حول كلمة )آمني( بعد تالوة الفاُتة.  األّول:؛ حيث أورد أربعة مالحق تدبّريّة هلا: (2)مثل سورة الفاُتة

 والّرابع:وجوب تالوة سورة الفاُتة يف الّصلوات.  والثّالث:ممّا جاء يف الّسورة من بالغّيات.  والثّاني:
كما و  ة حول اآليات اليت جاء فيها لفظ الّصراط وحنوه يف القرآن، كالّسبيل، والطّريق، واملنهاج.نظرات تدبّريّ 

نظرة عاّمة حول ما  األّول:: -أيضا  –؛ حيث أورد أربعة مالحق تدبّريّة هلا (3)فعل يف سوريت الفلق والّناس
االستعاذة يف القرآن والثّالث:  الّشّر.حول فلسفة الّتمكني من فعل  والثّاني:جاء يف سوريت الفلق والّناس. 

 حول الّسحر.  والّرابع:والّسّنة. 
، بالّرغم من (4)يهتّم بالّرسوم الّتوضيحّية، وباجلداول الّتفصيلّية اليت ت ذّكر مبوضوع الّسورة وفروعهارأيته و      

وحنوّيني، وغريهم، وال ي سّلم ملا خر . وي ناقش أقوال الّسابقني من م فّسرين، قّلتها إذا ما ق ورنت بكتبه األ  
قالوه؛ بل يرّد مجلة من أقواهلم، م ّتخذا  لنفسه مذهبا  ورأيا ، ويصفها أحيانا  باخلطأ أو الغلط، فيعرض أقواهلم 
غالبا  مجلة دون ذكر اسم املفّسر، أو اسم الّتفسري، وأحيانا  يذكر اسم املفّسر. وأمثلة ذلك كثرية، منها: ما 

حول األقسام الواردة يف صدر سورة املرسالت؛ حيث  ،لحق األخريه لسورة املرسالت يف امل تفسري جاء يف
)الفارقات(  قال: "جاء عند الـم فّسرين تفسري )الـم رسالت( بالرّياح وباملالئكة واألنبياء، وتفسري

وإّّنا هي آراء اجتهاديّة  و)الـم لقيات ذكرا ( باملالئكة، ورأيت أّن هذه الّتفسريات ال تستند إىل بيان نبوّي،
فادها: أّن القسم إّّنا يكون بآيات كونّية ، مّث عرض وجهة نظره م فّصلة، وهي طويلة م  (5)ذكرها املفّسرون"

مور غيبّية ي نكرها الـم خاط ب لتأكيد أمر غيّب آخر، مشهودة أو معلومة للـم خاط ب؛ لتأكيد نبأ غيّب، ال بأ  
علين أستبعد اآلراء اليت ذ كرت يف تفسري ما أقسم اهلل به يف صدر سورة مّث قال بعدها: "هذا ما ج

                                                           

ها. ، وغري 599-590، ص3. م19، ص9. م181، ص9منفسه،  يُنظر أيضا : . 113، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

، ، رسالة ماجستري يف الّتفسري، اجلامعة األردنّية، األردنّ 911-944ص منهج عبد الّرحمن حبّنكة في الّتفسير،صربا، نادي:  نظر:يُ  وملزيد من الّتفصيل،

    م.9003
   . 111-191ص ،9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
  .10-59، ص9نفسه، م ( يُنظر:3(

 .519، ص95. م911، ص99. م414، ص1. م551، ص8. م101-103، ص3م .901، ص9. م988، ص9، مفسهن ( يُنظر:4(

  . 918، ص1م .335، ص9، منفسه (5(
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. ومنها ما جاء يف سورة (1)املرسالت، باستثناء الرّياح ألهّنا من آيات اهلل الكرب  املشهودة يف الكون..."
ازّي رأ  الرّ )اإلخالص؛ حيث ذكر رأي الرّازّي يف كون الّسورة تعدل ثلث القرآن، وعّدل عليه، فقال: 

احتمال أن يكون سبب كون سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن، أّن املقصود األشرف من مجيع الّشرائع 
والعبادات، معرفة ذات اهلل، ومعرفة صفاته، ومعرفة أفعاله، وهذه الّسورة م شتملة على معرفة الّذات، 

وهلذا أر  إجراء الّتعديل )أن قال:  . مّث بنّي وجهة نظره، إىل(2)(فكانت هذه الّسورة م عادلة لثلث القرآن
الّتايل ملا رآه الرّازّي، فأقول: إّن املطلوب يف الّدين هو اإلميان، ومثرة صدق اإلميان املتحّرك الفاعل، والعمل 

ولـّما أبانت سورة اإلخالص القسم األّول من هذه ). مّث ذكر أقسام اإلميان الّثالثة، وقال: (3)(املعرّب عنه
. (4)(-واهلل أعلم-ّثالثة اليت أ نزل القرآن لبياهنا وتفصيلها، كانت هبذا االعتبار مبثابة ثلث القرآن، األقسام ال

خطأ الرّأي القائل إّن العرب يف "، ما جاء يف تفسريه لسورة فاطر ُتت عنوان: -أيضا  –ومن ذلك 
تحت، وإثباهتا يف قوله تعاىل: )ف   . ومنها تعليله حلذف الواو(5)"جاهلّيتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الرّبوبّية

تحت( ع طفت على مطوّي ؛ حيث يقول: "فالذي أراه أن الواو يف عبارة: )وف  تحت(، يف سورة الّزمروف  
ميكن الّتعبري عنه مبا ذكرت آنفا ؛ ألّن الّسوق إىل دار الّنعيم يقتضي الّتكرمي باستقبال ساّر هبيج قبل 

لّلفظ هو جواب )إذا(، خبالف العبارة اليت سبقت بشأن أهل الّنار، الّدخول، وهذا مطوّي احملذوف من ا
تحت( زائدة، تحت(، وهذا الذي جعل بعض املفّسرين يرون أّن الواو يف )وف  فإّن جواب )إذا( فيها هو )ف  

ْيسان-أيضا  –. ومنها (6)وهو غلط" ، قال: (7)، ما جاء يف تفسريه لسورة القمر ُتت عنوان: خطأ ابن ك 

                                                           

 .994، ص91م .334-335، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .13، ص9نفسه، م يُنظر: (2(
 .11، ص9نفسه، م يُنظر: (3(
. 33، ص1. م198، ص8. م185، ص1. م91، ص3. م415، ص4. م991-999، ص5منفسه،  ويُنظر مثال :. 11، ص9نفسه، م نظر:يُ  (4(

 . 83، ص95. م351، ص91. م58، ص99. م81-88، ص99. م993، ص90م
 . 155، ص1، منفسه (5(

 .981، ص99، منفسه (6(
ّي، أبو عثمان البصرّي، موىل بين متيم، من أبناء فارس، شيخ القدريّة واملعتزلة. قال أبو احلسن امليمويّن عمرو بن عبيد بن باب، وي قال: ابن ك ْيسان الّتميم ( هو:7(

ّدث عنه. وقال عّباس الّدورّي عن حيىي بن معني: ليس بشيء. وقال عمرو بن علّي: مرتوك احلديث، صاحب بدعة. وقال  عن أمحد بن حنبل: ليس بأهل أن حي 

هـ وقيل سنة 959إىل بدعته، اهّتمه مجاعة مع أنّه كان عابدا . ت ويّف سنة  ةة، وال يكتب حديثه. قال عنه ابن حجر: م عتزيّل مشهور كان داعيالّنسائّي: ليس بثق

 .595ص تقريب الّتهذيب،ابن حجر العسقاليّن، أمحد:  يُنظر:. 914-991، ص99ج تهذيب الكمال في أسماء الّرجال،املّزّي، يوسف:  يُنظر:هـ. 951
 .951، ص9ج العبر في خبر من غبر،الّذهّب، حمّمد:  يُنظر:
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على الّتقدمي والّتأخري، وأّن  (1)ىثجت هب مب خبيثٱ: -عّز وجلّ -بن ك ْيسان أّن قول اهلل "زعم ا
األصل انشّق القمر واقرتبت الّساعة، م تّومها  أّن انشقاق القمر سابق القرتاب الّساعة. لقد ظّن أّن اقرتاب 

شيء آخر، فاقرتاب  الّساعة هو وقوعها، فوقع يف اخلطأ، مع أّن اقرتاب الّساعة شيء، ووقوع الّساعة
 .   (2)الّساعة حاصل قبل انشقاق القمر حتما "

، (3)ىثنب مب زبيثٱأراه يرّد قول الّنحوّيني عند قوله تعاىل:  -سورة القمر-ويف الّسورة نفسها     
فيقول: "وال أحّب هنا م تابعة الّنحوّيني يف قوهلم: أي: وفّجرنا عيون األرض، فقوهلم هذا ي لغي داللة 

البالغّية األدبّية الرّائعة، وجيعل الّتعبري صيغة من صيغ ُتويل املفعول به إىل متييز. مع أّن العبارة تدّل الّصورة 
قد جعل كّل موقع يف األرض عينا  تتفّجر ماء  م تدّفقا ، ال أنّه جعل العيون اليت  -عّز وجلّ -على أّن اهلل 

. ويف (4)ا الفرق ي دركه أصحاب احلّس األدّب الرّفيع"فيها تتفّجر وتتدّفق، وفرق كبري بني الّداللتني، وهذ
كالم الّنحوّيني، ويقول: "ير  الّنحويّون أهّنا ال تدّل على معىن، إذا افتقر ما قبلها إىل   داللة كلمة )إذا( يردّ 

يشرتط . وي رّجح بني آرائهم، فيقول: "ال (5)ما بعدها. وأر  أهّنا مبعىن )حينئذ( بالّنظر إىل مجلة املعىن"
إذا وقع يف صدر مجلة خالية، وهو األرجح  (قدـــِ )الكوفّيون واألخفش من البصرّيني اقرتان الفعل املاضي ب

 . (6)فيما أر "
وّتّنبا  للّتكرار واحلشو والّتطويل، ودفعا  للقارئ وشحذا  هلّمته إىل استكمال املوضوع واإلحاطة به؛ فقد      

ي ل إىل تفسريه نفسه، أو إىل مراجع خارجّية من تأليفه أو من تأليف غريه، كان يف تفسريه لبعض اآليات حي 
يقول: "وقد سبق يف أّول سورة القلم ( 7)ىثخليثٱومن ذلك: عند تفسريه لآلية األوىل من سورة األعراف: 

( من 91. وعند تفسريه لآلية )(8)بيان كاف حول احلروف الـم قطّعة املوجودة يف أوائل بعض الّسور"
 ىثخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نييثرة نفسها الّسو 

                                                           

 (.       9سورة القمر: اآلية ) (1(

  .115، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 2(

 (.         99سورة القمر: اآلية ) (3(

. 105، ص1. م19-10، ص8م .945، ص1م. 11، ص3منفسه،  يُنظر مثال :. 133، ص1، مدبّرمعارج الّتفّكر ودقائق التّ امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 4(

 .998، ص99. م31، ص90م

 .191، ص94منفسه، يُنظر مثال : . 10، ص99، منفسه (5(

 . 991، ص91نفسه، م (6(

 (. 9سورة األعراف: اآلية ) (7(

  .49، ص5، مرمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّ امليدايّن، عبد الّرمحن:  (8(
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يل يف هامش (1)"يقول: "وأورد ابن كثري يف كتابه )قصص األنبياء(، قال: حكى الّسّدّي... ، تراه حي 
مع قومه  -عليه الّسالم-الّصفحة إىل اجلزء والّصفحة من ذلك الكتاب. وعند حديثه عن الّرسول ش عيب 

يل يف هامش الّصفحة إىل 81-84يف الّسورة نفسها من اآلية ) -أهل م ْدي ن  أصحاب األيكة- (، تراه حي 
. (2)تفسريه، فيقول: "انظر الّدراسة الّتكاملّية هلذه الّنصوص يف الـم لحق الّسادس من مالحق هذه الّسورة"

، وبلوغهم هذا (3)ىثىف يث ىثيثٱيف األرض عند قوله تعاىل: وعند حديثه عن علّو بين إسرائيل 
يل يف هامش الّصفحة إىل كتبه: )مكايد العلّو ع ن طريق م نّظماهتم الّسرّيّة الّشيطانّية الفاسدة، تراه حي 

(، و)كواشف زيوف يف املذاهب الفكريّة يف الّتاريخ املنافقني لّتاريخ(، و)ظاهرة الّنفاق وخبائثيهوديّة عرب ا
 . (4)املعاصرة(

 -تعاىل-يه من معان  مل يتنّبه إليها غريه، واعتبار ما فتح اهلل يالحظ عليه أنّه يعتّد برأيه وما توّصل إلو     
، بطريقة م هّذبة م تواضعة، دون االنتقاص من اآلخرين، (5)عليه من الفهم هو األوىل باألخذ واالعتماد

 السبيل املث ىفعل تتجّلى يف اعرتافه يف القضايا اليت يكون فيها علمه يسريا  بقدر علمه دون غرور أو تكرّب،
، قال: "وهذا أسلوب تعّجّب من (6)ىثمي زي ري ٰى ينيثٱعند تفسريه لقوله تعاىل: 

أساليب القرآن الكرمي اليت جاءت يف نصوص عديدة...، وهو من األساليب الّتعّجبّية اليت مل تكن معروفة 
ان أّول ما نزل . وتراه يقول يف امللحق الثّالث من تفسري سوريت الفلق والّناس: "ك(7)عند البلغاء فيما أعلم"

ما جاء يف سوريت: الفلق والّناس، الّلتني تدبّرنا آياهتما على  -جّل جالله-يف القرآن حول االستعاذة باهلل 
 حك جكيث. ويقول يف الـم لحق الثّاين من تفسري سورة البلد عند قوله تعاىل: (8)قدر أوعيتنا الفكريّة"

مع تدبّر دروس الّسورة على  "وقد سبق تدبّر هذا الّنصّ  :(9)ىثحم جم يل ىل مل خل لك خك
                                                           

 .91، ص9ج ،قصص األنبياء: إُساعيلابن كثري، يُنظر:  .910، ص5، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .509، ص5نفسه، م( 2(

 (.   5سورة اإلسراء: اآلية ) (3(

يل يف املنت إىل كتب من تأليفه، مثل: نوح  قلت: .441، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:4( وقومه يف  -عليه الّسالم-وحي 

 . وغري ذلك.354، ص99نفسه، م يُنظر:. وكتابه: كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة. 181، ص90نفسه، م يُنظر:ن. آالقر 

  . 483، 194، ص8. م503، 94، ص4. م599، ص5، منفسه يُنظر: (5(
 (.     8رة الواقعة: اآلية )سو  (6(

 .559، ص8، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (7(

    .49، ص9نفسه، م (8(
 (.  91-98سورة البلد: اآليتان ) (9(
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وممّا يدّل على تواضعه، اعرتافه ملا ذهب إليه بعض املفّسرين؛ حيث يقول يف  .(1)مقدار أوعيتنا الفكريّة"
معرض حديثه عن اجلنني يف سورة غافر: "والذي ال إشكال فيه هو ما فتح اهلل به علّي من فهم، فاجلنني 

ة، ولكن ليس له روح ّتعله إنسانا  حّيا ، فهو يف موتة ( يوما  ذو نفس إنسانيّ 990يف ضمن مدة )
، مّث عّلق على كالمه هذا يف هامش الّصفحة، فقال: "بعد أن كتبت هذا، رأيت أّن بعض كبار (2)أ وىل"

 .(3)املفّسرين ذهب إىل هذا الفهم الذي ظهر يل، واحلمد هلل على فتحه"
فقد ظهر يل أنّه ير  ضرورة  ،-رحمه اهلل تعالى-ير الّشيخ أّما بالّنسّبة للقضايا الِعْلمّية في تفس    

تلفة أو أشارت إليها، وقد ضّمنها  الّتفسري الِعْلمّي لآليات اليت تضّمنت كالما  حول قضايا ِعْلمّية ُم 
ال  هالقرآن ال اختالف فيه وال تناقض، وأنّ  حول أنّ " :القاعدة الثّالثة عشرة من كتابه )قواعد الّتدبّر األمثل(

طبيق هذه القاعدة عند تدبّر توقد قام ب .(4)"ةابتة بالوسائل اإلنسانيّ تناقض بينه وبني احلقائق الِعْلمّية الثّ 
تلفة مبقتضى ما ثبت من العلوم م ستنبطا  ما فيها من إشارات حوهلا، لْ اآليات الّداّلة على قضايا عِ  مّية ُم 

وسيأتي -. اعتبارها عنصرا  من عناصر اإلعجاز القرآينّ وم شريا  إىل هدف القرآن الكرمي من إيرادها، ب
    .-إن شاء اهلل تعالىالحقا  تفصيل ذلك 

ّلداته بعمق صلته بربّه       جع الفّضل إىل اهلل -تعاىل-وأخريا ، ي تّوج خامتة جم  إذ يقول: "هذا  ؛-تعاىل-، فري 
. (5)وم ّن، إنّه جزيل العطاء، وعظيم الـم ّن" ما فتح اهلل به علّي من تدبّر، واحلمد هلل على ما تفّضل عليّ 

، يكّررها مع اختالف يف األلفاظ؛ بل -صّلى اهلل عليه وسّلم-إضافة إىل الّدعاء والّصالة على الّنّب 
 وخضوعه له يف هناية كّل سورة ي فّسرها.  -تعاىل-حظ عليه تواضعه هلل ي ال

ض فيه جلملة من تعرّ  ّشيخال  أنّ إاّل  ،يف األساس ضمونه تدبريّ م وحي بأنّ فسري ي  عنوان التّ  هذا، ومع أنّ     
الة، وكون البسملة آية من ضه حلكم االستعاذة قبل القراءة يف الصّ ة، كتعرّ ة واملسائل البالغيّ األحكام الفقهيّ 

مات م قدّ "م قّدمات حول االستعاذة والبسملة ُتت عنوان: تفسريه بذكر  الّشيخافتتح الكرمي؛ حيث  القرآن
؛ حيث تعّرض فيها إىل سّتة مواضيع: (6)"حول أعوذ باهلل من الّشيطان الّرجيم، وبسم اهلل الّرمحن الّرحيم

وحكم االستعاذة قبل القراءة يف الّصالة، والّتدبّر الّتحليلّي للبسملة،  ،ق باالستعاذة والبسملةمفهومات تتعلّ 

                                                           

 . 311، ص90. م450، 114، ص1م نفسه،يُنظر مثال :  .990، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

  .119، ص99نفسه، م( 2(

   نفسه.( 3(
  .918-994ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 4(

 .105، ص95. م118، ص99. م134، ص1. م113، ص8. م151، ص3. م101، ص4، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 5(

  .98-1، ص9، منفسه( 6(
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ال، والّشرح العاّم لالستعاذة والبسملة، ومن وجوه  وم ناقشة حول كون لفظة )اسم( م قحمة يف البسملة أو
 .البالغة يف البسملة

تلك هي الّصورة العاّمة لتفسري الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن، كما استطعت أن أتبّينها من خالل     
من قدرة  تفسريه، وأكتفي هبذا القدر من بيان منهجه يف تفسريه، فهذا ما أسعفين به ِعْلمّي املتواضع

 .-واهلل تعاىل ويّل الّتوفيق-، (1)وم الحظة واستنتاج

 

 

 

 

 

                                                           
   م.9003، رسالة ماجستري يف الّتفسري، اجلامعة األردنّية، األردنّ  : منهج عبد الّرحمن حبّنكة في الّتفسير،نادي صربا،يُنظر: لمزيد من الّتفصيل،  (1(



 ~71 ~ 

 

 الثثّ المبحث ال

 زولتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّ  طريقة

تفسري القرآن واملفّسرين يف تفسري القرآن الكرمي، يظهر له بوضوح أّن  لماءالعإّن الـم ستقرئ جلهود     
 فّسرين، ذلك أّن املميالديّا   يف بدايات القرن العشرين، ا  اّل م تأّخر ظهر إيمل الكرمي حسب نزول اآليات 

 هحبث هذ م نابقني السّ  تفسرياتجد يف ومل أعلى تفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب املصحف، ّتفقون م  
 .-املتواضع اجتهاديوفق - طّريقةال

ول تفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب ل من تناأوّ  أنّ  تجدو  ،املعاصرين فّسرينهود املجل دراسيتعند و     
 مثّ  ،م9131بع عام الذي ط   ،(فسري احلديثالتّ ) تفسريه الـم سّمىيف  (1)ة دروزةد عزّ يخ حممّ زول هو الشّ النّ 

بيان )ى سمّ م  ـال (2) حويشالقادر ماّل  يخ عبدللشّ  ،م9135بع عام آخر ط   تفسريجاء يف الوقت نفسه 
ر ودقائق فكّ معارج التّ ) تفسريهكة يف محن حبنّ الرّ  يخ عبدء جهد الشّ وبعد هذين اجلهدين جا. (املعاين

بأن  -حفظه اهلل-قّدمته: "وقد أحلّ علّي ناشر ك تب حيث يقول يف م  ، -حبثي ودراسيتوهو مدار -، (ردبّ التّ 
ر الّسور على ما ّلدات يف هذا الّتدبّر، الذي ترّجح لدّي فيه أن أ تابع تدبّ أبدأ بنشر ما ي نجزه اهلل يل من جم  

 برتتيببعلوم القرآن من ترتيب نزوهلا، ال على وفق ترتيبها االجتهادّي يف املصاحف، التزاما   لماءالعذكر 
ولعّل . (3)"-عنهرضي اهلل - لمني يف عهد عثمانأمصار املس م عظمعت ن سخ منه على الذي و زّ  صحفامل

إىل أمهّّية ترتيب القرآن الكرمي وفق الّنزول  قد فطن دامىالق   العلماءبعض أّن من املناسب أن أ شري هنا إىل 
من أشرف علوم ": (4)ل أبو القاسم الّنيسابوريّ ومنهم من اعترب ذلك من أشرف العلوم. قا الّتاريّي لسوره،

                                                           

مدرسّية عن تاريخ العرب واإلسالم، وتابع الّتأليف يف تاريخ العرب ألَّف كتبا   .حمّمد عزّة دروزة، الباحث، والـم ؤر خ، واملوسوعّي. و لد يف مدينة نابلس هو: (1(

ّلدا ! ولعّل من أبرز م ؤ  لّفاته تفسريه للقرآن الكرمي املسّمى: واملسلمني ويف القضّية الفلسطينّية، حّّت بلغت عّدة كتبه املطبوعة تسعة وثالثني كتابا ، قوامها سبعون جم 

 يُنظر:. 493-491صؤلّفين، تكملة ُمعجم المُ يوسف، حمّمد خري:  يُنظر:م. 9185-هـ9505ه حسب نزوله. ت ويّف سنة الّتفسري احلديث؛ حيث قام بتفسري 

 .18-39ص محّمد عّزة دروزة وتفسيره ال ُمسّمى الّتفسير الحديث،الّسلوادّي، حسن: 

ريقة. له كتب عديدة، أمهّها: تفسريه للقرآن الكرمي املسّمى: بيان املعاين؛ حيث العامل، املفس ر، القاضي. ص ويّف، نقشبندّي الطّ  عبد القادر ماّل حويش، هو: (2(

تكملة ُمعجم يوسف، حمّمد خري:  يُنظر:م. 9118-هـ9118قام بتفسريه حسب نزوله، وقد طبعه على نفقته، وصرف عليه أمواال ، ووّزعه جّمانا . ت ويّف سنة 

 .100-311ص الُمؤلّفين،

    .3، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،الّرمحن:  امليدايّن، عبد (3(
الّسيوطّي،  يُنظر:هـ. 503الواعظ املفّسر. إمام عصره يف معاين القرآن وعلومه. ت ويّف سنة  ،احلسن بن حمّمد بن حبيب بن أيّوب، أبو القاسم الّنيسابوريّ  ( هو:4(

 .18-11ص طبقات الُمفّسرين،األدنه وي، أمحد:  ر:يُنظ. 53-54ص طبقات الُمفّسرين العشرين،عبد الّرمحن: 
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 مثّ  ،وترتيب ما نزل باملدينة كذلك ،وانتهاء   ووسطا   ة ابتداء  وترتيب ما نزل مبكّ  ،وجهاته ،م نزولهلْ عِ  ،القرآن
القرآنّية الّسورة  لماءالعوقد عّرف  .(1)..."يّ وما نزل باملدينة وحكمه مكّ  ،ة وحكمه مدينّ ما نزل مبكّ 

 :أهّنا رأيت أقرهبا، ؤّدي معىن اصطالحّيا  صحيحا  بتعريفات عديدة، كّلها تتناغم مع بعضها البعض، وت  
    ول واملقدار الذي أراده اهللت يف الطّ بلغ حّّت  ؛بعضها إىل بعض عت وضمّ طائفة من آيات القرآن مج  "
بعد الّطالع على مفهوم كلمة - أّن املراد برتتيب سور القرآن الكرميكما أر   .(2)"هلا -سبحانه وتعاىل-

الذي عليه يف املناسب كّل سورة من سور القرآن الكرمي يف موضعها   : و ْضعيعين -الرّتتيب يف الّلغة
  لرّتتيب والّتناسق وبصورة ثابتة.املصحف العثمايّن، من حيث ا

يف تفسريهم للقرآن الكرمي، طبيق بالتّ  هاتناولو رين الذين هلؤالء املفسّ واضحة  الطّريقةإذا كانت هذه و     
يف  لماءالعانقسم لذا  ؛توقيفها أو توفيقهاليبحث يف  ؛من وقف عند هذه املسألة لماءالعمن  تجدو  ينفإنّ 

ه إنّ  ل:القول األوّ : (3)ثالثة أقوالإىل  –زول حسب ترتيب النّ الكرمي القرآن أعين ترتيب  –هذه املسألة 
، -عّز وجلّ -اهلل عن  -عليه الّسالم- كما أخرب به جربيل  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ - بّ ه النّ ، تواّل توقيفيّ 

و تعليمه، أ، و ه بناء على أمر مل توضع سورة يف موضعها من املصحف إاّل وليس لالجتهاد فيه أّي جمال، و 
، -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -من تالوته  -رضوان اهلل عليهم-الّصحابة  هبرمزه وإشارته، على حسب ما فهم

تيب ال جيوز العدول عن هذا الرتّ وأصحاب هذا القول يرون أنّه  .غوه ملن بعدهم على ذلكفحفظوه وبلّ 
وأصحاب  .-اهلل عنهم يرض -حابةصّ باجتهاد من الكان  ه توفيقّي،إنّ  اني:القول الثّ  غرض كان. أليّ 

أو  ميّ لْ لغرض عِ  ترتيب الّسور يف القرآن الكرميعن ة يف العدول هذا القول يرون أنّه ال ُمالفة شرعيّ 
فسري حسب من خالل تناول التّ  ،ة جديدةتربويّ إميانّية كما هو احلال يف الكشف عن معان ،  منهجيّ 

، وبعضه -مى اهلل عليه وسلّ صلّ - بّ النّ من  ور ترتيبه توقيفيّ سّ بعض ال إنّ  الث:القول الثّ  .زولترتيب النّ 
  .-رضى اهلل عنهم- حابةباجتهاد من الصّ توفيقّي 

 أوحى به إىل -تعاىل- اهللمن  ور توقيفيترتيب السّ  أنّ  -بعد الّنظر يف أدلّة كّل منهم- يلح يرتجّ ل إنّهو     

                                                           

دخل المَ أبو ش هبة، حمّمد:  .13، ص9ج اإلتقان في علوم القرآن،. الّسيوطّي، عبد الّرمحن: 919، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد:  (1(

 .998، صلدراسة القرآن الكريم

 .191صن الكريم، دخل لدراسة القرآالمَ أبو ش هبة، حمّمد:  )2)
-993، ص9ج اإلتقان في علوم القرآن،، عبد الّرمحن: الّسيوطيّ  يُنظر:. 939-941، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد:  ( يُنظر:3(

 .51-18صلوم القرآن، الآللئ الحسان في عالشني، موسى:  يُنظر:. 110-194ص دخل لدراسة القرآن الكريم،المَ أبو ش هبة، حمّمد:  يُنظر:. 990

 .141-141، ص9جناهل العرفان في علوم القرآن، مَ الّزرقايّن، حمّمد:  يُنظر:
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وذلك  يعلمها وحده،بالغة ؛ حلكمة -عليه الّسالم-ربيل طة امللك جاسبو  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -الّرسول 
ا أمجع ، وممّ -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -سول من تالوة الرّ  ،تيبقل املتواتر هبذا الرتّ النّ من اليقني صول حل

زوله ، وكان ن  تقريبا   يف ثالثة وعشرين عاما   ما  نجّ نزل القرآن م  ، فقد حابة على وضعه هكذا يف املصحفالصّ 
لذا  ؛من الذي نزل فيهبه الزّ ما يتطلّ  راعيا  ة، وم  سالميّ عوة اإلت فيها الدّ للوقائع واألحوال اليت مرّ  ما  الئم  

  .كبريا   زول، عن ترتيبه يف املصحف اختالفا  يتلف ترتيب القرآن الكرمي يف النّ 

 يف كتابة املصاحف؛ ألنّ  ّصةوخباه ينبغي احرتامه، فإنّ  ،ا  أم اجتهاديّ  ا  ور توقيفيّ سواء كان ترتيب السّ "و     
 :(2)يّ ركش. قال الزّ (1)"-واهلل أعلم- ،ة واجبة القبولجّ األمرين رعاية صدوره عن اإلمجاع، واإلمجاع ح   أقلّ 

ا على حسب الوقائع طلب لآلي الكرمية مناسبة ألهنّ هم من قال: ال ي  قني: قد و  قال بعض مشاينا احملقّ "
فاملصحف   ،وعلى حسب احلكمة ترتيبا   ،ى حسب الوقائع تنزيال  ا علوفصل اخلطاب أهنّ  ،قةاملتفرّ 

وحافظ القرآن  ،وقيفها وآياته بالتّ بة سوره كلّ رتّ م   ،حف الكرمية على وفق ما يف الكتاب املكنونكالصّ 
وإذا  ،ئلحكم على ما س   لذكر آية كلّ  ؛أو أمالها ،أو ناظر فيها ،م تعّددةفيت يف أحكام العظيم لو است  

 عجز البنّي م  ـة ومن النزل مجلة إىل بيت العزّ بل كما أ   ؛قا  فرّ وال كما نزل م   ،الوة مل يتل كما أفّتالتّ  رجع إىل
 ،آية والذي ينبغي يف كلّ  ،(3)ىثىن نن من زن رن مم ام يل ىليثٱٱ هأسلوبه ونظمه الباهر فإنّ 

ما وجه مناسبتها ملا قبلها؟ ة ستقلّ م  ـال مثّ  ،ةستقلّ أو م   ،لة ملا قبلهاكمّ شيء عن كوهنا م   ل كلّ أن يبحث أوّ 
 على أنّ  وهو مبينّ  .وما سيقت له ،صاهلا مبا قبلهاور يطلب وجه اتّ وهكذا يف السّ  ،م جمّ لْ ففي ذلك عِ 

أّن ترتيب الّسور توقيفّي كرتتيب ) (5). وي رّجح ص بحي الّصاحل(4)"اجحوهذا الرّ  ور توقيفيّ ترتيب السّ 
وال اجتهادا ، وي رجع عدم مجع القرآن الكرمي بني دّفيت املصحف يف اآليات، ال دخل للّصحابة فيه ال رأيا  

                                                           

  .51صالآللئ الحسان في علوم القرآن، الشني، موسى:  (1(
صّنفاته: شرح البخارّي، من م  عديدة.  نونأّلف تصانيف كثرية يف ف .حمّمد بن عبد اهلل بن هبادر الّزركشّي املوصلّي الّشافعي، بدر الّدين، أبو عبد اهلل هو: (2(

الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:. 109ص فّسرين،طبقات المُ األدنه وي، أمحد:  يُنظر:هـ. 115وشرح الّتنبيه، والربهان يف علوم القرآن، وغري ذلك، ت ويّف سنة 

  .404، ص9ج م وحّتى العصر الحاضر(،معجم الُمفّسرين )من صدر اإلسالنويهض، عادل:  يُنظر: .39-30، ص3ج األعالم،
 (. 9سورة هود: اآلية ) (3(

  . 18-11، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد:  (4(
اهدتهد، أديب، ل  عامل، فقيه، جم  بِحي إبراهيم الّصاحل العاّلمة الّشيخ الدّكتور ص   هو:( 5(  الآليل نثر :أمّهها عارف،وامل العلوم أنواع ُمتلف يف م ؤلّفات له. غوّي، جم 

ترجمة موقع رابطة العلماء الّسورّيني:  يُنظر:هـ. 9501است شهد سنة  ذلك. وغري صطلحاته،وم   احلديث وعلوم القرآن، علوم يف ومباحث املعايل، أب ترمجة يف

  omhttp://islamsyria.cعلى الرّابط اآليت: ، سعد الّدين املصطفى بقلمصبحي إبراهيم الّصالح، 
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 ّيةنزول الوحي عليه، وإمكانل هبترقّ لكثرة القرّاء واحلفظة يف عهده، و  -صّلى اهلل عليه وسّلم-عهد الّنّب 
  .(1)(سخ لبعض أحكامهنّ ال

، -كما ذكرت سابقا  -ّنزول ترتيب ال فقجيد أنّه جاء و كة محن حبنّ الرّ  عبدالّناظر يف تفسري الّشيخ وإّن     
لنزول الّسور  قد اطّلع الّشيخ على ترتيبات عديدةفلسلوب سهل واضح ال ل بس فيه، مع عرض له بأ  

؛ حيث ذكر ترتيب نزول الّسور (2)القرآنّية، منها ترتيبات أوردها الّزركشّي يف كتابه )الربهان يف علوم القرآن(
ة فهذا ترتيب ما نزل من القرآن مبكّ د املديّن، مّث قال بعد ذكر ما نزل يف مّكة: "يف العهد املّكّي، ويف العه

 . (3)"مخس ومثانون سورة قات وهيواية من الثّ ت الرّ وعليه استقرّ 
وقد أثبت الّشيخ يف م لحق القاعدة الّتاسعة من كتابه )قواعد الّتدبّر األمثل( جدوال  فيه ترتيب الّسور     

ة من آيات مّكّية، وما ذكر فيه ما يف الّسور املّكّية من آيات مدنّية، وما يف الّسور املدنيّ حبسب الّنزول، 
بيد أنّه  ، وم وافقا  ملا ذكره الّزركشّي؛(4)لماء حول أّول ما نزل من القرآن، وآخر ما نزل، وحنو ذلكذكره الع

س بعد سورة القلم، حبسب ما ترّجح عنده من زاد سورة الفاُتة، وجعلها من الّتنزيل املّكّي يف الرّتتيب اخلام
 -تعاىل-ومل جيعل اهلل ، يف ذلك قول، ومل ي ؤمر به -صّلى اهلل عليه وسّلم-إذ مل يرد عن الّنّب )؛ (5)مّكّيتها

 . (6)(ابعنيحابة والتّ إىل حفظ الصّ  واملدينّ  يّ ا يرجع يف معرفة املكّ إّنّ و ة، مّ علم ذلك من فرائض األ  
 أوردها يف كتابه )اإلتقان يف (7)وجدت أّن الّسيوطيّ  ظرت يف هذه الرّتتيبات للّسور القرآنّية،وعندما ن    

 

                                                           

 . 11ص باحث في علوم القرآن،مَ الّصاحل، صبحي:  يُنظر: (1(

   .915-911، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد: ( يُنظر: 2(

 .  915، ص9ج ،نفسه( 3(

  .985-918القاعدة الثّانية، ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:4(

اهد مدنّية". ا (5( رهان في البُ لّزركشّي، حمّمد: قال الّزركشّي: "وأّما ما اختلفوا فيه ففاُتة الكتاب، قال ابن عّباس والّضحاك ومقاتل وعطاء: إهّنا مّكّية، وقال جم 

اإلتقان في علوم ّول ما نزل". الّسيوطّي، عبد الّرمحن: . وقال الّسيوطّي: "سورة الفاُتة: األكثرون على أهّنا مّكّية؛ بل ورد أهّنا أ915، ص9ج علوم القرآن،

   .53، ص9ج القرآن،

  .951، ص9ج االنتصار للقرآن،الباقاّليّن، حمّمد:  ( يُنظر:6(

ف. من كتبه: اإلتقان صنّ م   300عبد الّرمحن بن أب بكر بن حمّمد بن سابق الّدين اخلضريّي الّسيوطّي، جالل الّدين، إمام حافظ مؤرّخ أديب. له حنو  هو: (7(

نويهض،  يُنظر:. 109، ص1ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 199يف علوم القرآن، واألشباه والّنظائر، وتفسري اجلاللني، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

 . 935، ص9جمعجم الُمفّسرين )من صدر اإلسالم وحّتى العصر الحاضر(، عادل: 
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فضائل )يف كتابه  (1)ريسطريق ابن الضُّ من  -رضي اهلل عنهما-علوم القرآن( من حديث ابن عّباس 
ة انت إذا نزلت فاُتة سورة مبكّ ل، فكنزل منه باملدينة األوّ ة، وما أ  ل ما نزل من القرآن مبكّ أوّ )قال:  آن(،القر 
 ،(2)(…نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلقل ما أ  يزيد اهلل فيها ما يشاء، وكان أوّ  ة، مثّ تبت مبكّ فك  
  .ة وهي مثان وعشرون سورةور املدنيّ ومثانون سورة، والسّ  وهي ستّ  ،ةيّ ور املكّ سرد السّ  مثّ 

، (3)آن(فضائل القر )ريس يف كتابه بن الضُّ ال تيب الّسور القرآنّيةوعندما رجعت إىل هذه الّرواية يف تر     
 رأيت الّشيخ قد التزم هبا التزاما  تاّما  دون خالف. 

                                                           

صاحب كتاب: "فضائل القرآن". انتهى إليه علّو اإلسناد  ،ث الثّقة املصّنف أبو عبد اهلل حمّمد بن أيّوب بن حيىي بن ض ريس البجلّي الرّازيّ احلافظ احمّلد هو: (1(

ن الّثورّي. ت ويّف سنة بالعجم مع الّصدق، واملعرفة. قال أبو يعلى اخلليلّي: ابن الضُّريس ثقة وهو حمّدث ابن حمّدث، وجّده حيىي بن الضُّريس من أصحاب سفيا

  .930، ص9ج تذكرة الُحّفاظ، يُنظر: .519، ص90جسير أعالم الّنبالء، الّذهّب، حمّمد:  يُنظر:هـ. 915

  .51-59، ص9ج اإلتقان في علوم القرآن،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
، باب فيما نزل من القرآن مبّكة، وما نزل باملدينة، حديث رقم: 11ص ما أُنزل بالمدينة،فضائل القرآن وما ُأنزل من القرآن بمّكة و ابن الضُّريس، حمّمد:  (3(

: أ ْخبـ ر ن ا حم  مَّد  ْبن  ع ْبِد اللَِّه ْبِن أ ِب ج ْعف ر  الرَّ  الحديث: .91 : ح دَّثـ ن ا حم  مٌَّد، ق ال  ار  أ ْخبـ ر ن ا أ مْح د ، ق ال  ر  ْبن  ه  : ق ال  ع م  ر  ْبن  ع ط اء ، ع ْن ازِيُّ، ق ال  : ح دَّثـ ن ا ع م  ون  ق ال 

ِدين ِة اأْل   : " أ وَّل  م ا نـ ز ل  ِمن  اْلق ْرآِن مب كَّة ، و م ا أ ْنزِل  ِمْنه  بِاْلم  ، ق ال  ان ْت ِإذ ا نـ ز ل ْت ف اُِت ة  س ور ة  مب كَّة  ف ك ِتب  أ بِيِه، ع ِن اْبِن ع بَّاس  ، ف ك  ا وَّل  ف اأْل وَّل  ْت مب كَّة ، مث َّ ي زِيد  اللَّه  ِفيه 

، مث َّ ن و اْلق ل ِم، مث َّ  ل ق  ، مث َّ اْلف اُِت ة ، مث َّ  م ا ي ش اء ، و ك ان  أ وَّل  م ا أ ْنزِل  ِمن  اْلق ْرآِن: اقْـر ْأ ِباْسِم ر ب ك  الَِّذي خ  ا اْلم دَّثـ ر  ا اْلم زَّم ل ، مث َّ ي ا أ يُـّه  ، مث َّ ِإذ ا  ي ا أ يُـّه  ا أ ِب هل  ب  تـ بَّْت ي د 

ن اك  ر ، مث َّ و الضُّح ى، مث َّ أ ملْ  ن ْشر ْح، مث َّ و اْلع ْصِر، مث َّ و اْلع اِدي اِت، مث َّ الشَّْمس  ك و ر ْت، مث َّ س بَِّح اْسم  ر ب ك  اأْل ْعل ى، مث َّ و اللَّْيِل ِإذ ا يـ ْغش ى، مث َّ و اْلف ْجِر و ل ي ال  ع شْ   ِإنَّا أ ْعط يـْ

اِفر ون ، مث َّ  ا اْلك  ، مث َّ ق ْل ي ا أ يُـّه  ، مث َّ أ ر أ ْيت  الَِّذي  ي ك ذ ب  اثـ ر  ، مث َّ أ هْل اك م  التَّك  ْوثـ ر  ، مث َّ أ ع وذ  ِبر ب  اْلف ل ِق، مث َّ أ ع وذ  ِبر ب  النَّاِس، مث َّ اْلك  ق ْل ه و  اللَّه    أ ملْ  تـ ر  ك ْيف  فـ ع ل  ر بُّك 

ل ِة اْلق ْدِر، مث َّ و ال ، مث َّ ِإنَّا أ نْـز ْلن اه  يف ل يـْ ٌد، مث َّ و النَّْجِم ِإذ ا ه و  ، مث َّ ع ب س  و تـ و ىلَّ ِف قـ ر  أ ح  يال  اِء ذ اِت اْلبـ ر وِج، مث َّ و الت نِي و الزَّيْـت وِن، مث َّ إِلِ ا، مث َّ و السَّم  ، مث َّ شَّْمِس و ض ح اه  ْيش 

ِت، مث َّ ق و اْلق   اِء و الطَّاِرِق، مث َّ اقْـتـ ر ب ِت السَّاع ة ، مث َّ ص و  اْلق ارِع ة ، مث َّ ال  أ ْقِسم  ِبيـ ْوِم اْلِقي ام ِة، مث َّ و ْيٌل ِلك ل  مه  ز ة ، مث َّ و اْلم ْرس ال  ا اْلبـ ل ِد، مث َّ و السَّم  اْلق ْرآِن، ْرآِن، مث َّ ال  أ ْقِسم  هِب ذ 

ِئك ة ، مث َّ كهيعص، مث َّ ط ، مث َّ يس و اْلق ْرآِن، مث َّ اْلف ْرق ان ، مث َّ اْلم ال  ، مث َّ ق ْل أ وِحي  ، مث َّ ب يِن ِإْسر ائِيل ، مث َّ اأْل ْعر اف  ه، مث َّ اْلو اِقع ة ، مث َّ طسم الشُّع ر اِء، مث َّ طس النَّْمِل، مث َّ اْلق ص ص 

، مث َّ اأْل نْـع ام ، مث َّ الصَّافَّاِت، مث َّ ل ْقم ان ، مث َّ س ب أ ، مث َّ مث َّ ي   ، مث َّ احلِْْجر  ، مث َّ ه ود ، مث َّ ي وس ف  ، مث َّ ون س  ِة، مث َّ حم عسق، مث َّ الزُّْخر ف  ، مث َّ حم اْلم ْؤِمِن، مث َّ حم السَّْجد   الزُّم ر 

، مث َّ النَّْحل ، مث َّ ِإنَّ الدُّخ ان ، مث َّ اجلْ اثِي ة ، مث َّ  ْل أ ت اك  ح ِديث  اْلغ اِشي ِة، مث َّ اْلك ْهف  ، مث َّ الذَّارِي اِت، مث َّ ه  ا، مث َّ س ور ة  ِإبْـر اِهيم ، مث َّ اأْل ْنِبي اء ، مث َّ اْلم ْؤِمن ون ،  اأْل ْحق اف  ْلن ا ن وح  ا أ ْرس 

ِة، مث َّ ا اء ل ون ، مث َّ النَّازِع اِت،مث َّ تـ ْنزِيل  السَّْجد  ، مث َّ تـ ب ار ك  اْلم ْلِك، مث َّ احلْ اقَّة ، مث َّ س أ ل  س اِئٌل، مث َّ ع مَّ يـ ت س  اء  اْنش قَّْت، مث َّ الرُّوم ،  لطُّور  اء  انْـف ط ر ْت، مث َّ ِإذ ا السَّم  مث َّ ِإذ ا السَّم 

، مث َّ و ْيٌل لِْلم ط   ِدين  مث َّ اْلع ْنك ب وت  ا م ا أ نْـز ل  اللَّه  ع زَّ و ج لَّ مب كَّة ، و ِهي  ِستٌّ و مث  ان ون  س ور ة ، مث َّ أ نْـز ل  بِاْلم  ، ف ِفني . فـ ه ذ  ، مث َّ آل  ِعْمر ان ، مث َّ اأْل ْحز اب  ِة س ور ة  اْلبـ ق ر ِة، مث َّ اأْل نْـف ال 

ْل أ ت ى ع ل   مث َّ اْلم ْمت ِحن ة ، مث َّ الن س اء ، مث َّ  ا النَِّبُّ ِإذ ا ط لَّْقت م ، مث َّ ملْ  ي ك ْن، مث َّ ِإذ ا ز ْلزِل ِت، مث َّ احلْ ِديد ، مث َّ س ور ة  حم  مَّد ، مث َّ الرَّْعد ، مث َّ س ور ة  الرَّمْح ِن، مث َّ ه  ْنس اِن، مث َّ ي ا أ يُـّه  ى اإْلِ

اء  ن ْصر  ال ، مث َّ ِإذ ا ج  اد ل ة ، مث َّ احلْ ج ر اِت، مث َّ مِل  ُت  ر ْم،احلْ ْشر  ، مث َّ احلْ جَّ، مث َّ اْلم ن اِفق ون ، مث َّ اْلم ج  اِئد ة ، مث َّ  لَِّه، مث َّ النُّور  مث َّ اجلْ م ع ة ، مث َّ التـَّغ اب ن ، مث َّ احلْ و ارِيُّون ، مث َّ اْلف ْتح ، مث َّ اْلم 

ِلك  مث    يع  آِي اْلق ْرآِن ِستَّة  التـَّْوب ة ، ف ذ  ِميع  اْلق ْرآِن ِمائ ة  س ور ة  و أ ْرب ع  ع ْشر ة  س ور ة ، و مجِ  ِف آي ة  و ِستُِّمائ ِة آي ة  و ِستُّ ع ْشر ة  آي ة ، و مج ْع  ح ر وِف  اٌن و ِعْشر ون  س ور ة ، ف ج  آال 

ث ٌة  ، و ث ال  ث  ِمائ ِة أ ْلِف ح ْرف  ْرف ا". اْلق ْرآِن: ث ال   و ِعْشر ون  أ ْلِف ح ْرف  و ِستُِّمائ ة  ح ْرف  و و اِحٌد و س بـْع ون  ح 
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  المبحث الّرابع
 عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي موقف الّشيخ 

  ناقشتهحسب ترتيب الّنزول، ومُ ريم طريقة تفسير القرآن الكمن 
ء ذلك بشكل وجا ،ور يف املصحف اجتهاديّ ترتيب السّ  فقد ذهب إىل القول بأنّ  ،يخالشّ بة إىل بالّنس    

ور ترتيب السّ  إنّ  :مل يقف عند قول من قال ه، ولكنّ (1)ر(دبّ ر ودقائق التّ فكّ معارج التّ ) مة كتابهقدّ عابر يف م  
بنّي جدو  أنّه  إاّل  ،تهمناقش أدلّ ومل ي   ،يّ توقيفور ترتيب السّ  ض ملن قال: إنّ ، ومل يتعرّ توفيقيّ يف املصحف 

الحظاهتا لد  الّتدبّر، ُتمي من أخطاء تفسرييّة إّن مراعاة مراحل الّتنزيل وأزمانه وم  هذه الطّريقة بقوله: "
ّمل  قد يقع فيها بعض املفّسرين، فبعضهم قد يأيت بقصص مدنّية، فيضعها شرحا  أو سببا  لنّص مّكّي، وحي 

ل، وقد يقع من جرّاء ذلك يف خطأ فادح. وقد يأيت حبادثة مّكّية، فيجعلها مّ بذلك الّنّص القرآيّن ما ال حي  
    .(2).."سببا  لنزول نّص مديّن ال عالقة له هبذه احلادثة.

ما ذكره  ور أنّ للسّ  ر امليداينّ دبّ وقد رأيت بالتّ " :، فقالطّريقةال هسبب اختياره هذوقد بنّي الّشيخ     
 ، أخذا  من تسلسل البناء املعريفّ زول، هو يف م عظمه حقّ كرمي من ترتيب النّ ون بعلوم القرآن الاملختصّ 

مور أل   ق حبركة البناء املعريفّ مورا  جليلة تتعلّ ر أ  دبّ يف هذا التّ  ، واكتشفت  بويّ كامل الرتّ ، وتسلسل التّ كامليّ التّ 
بعوه، ذين آمنوا به واتّ ، وللّ -ماهلل عليه وسلّ ى صلّ -سول للرّ الّشاملة ة انيّ بّ ة الرّ بويّ ين، وحركة املعاجلات الرتّ الدّ 
 .(3)"بني كافرينكذّ  أو م  يّثنيرت سول م  ذين مل يستجيبوا لدعوة الرّ وللّ 

أما عن طريق معرفة ترتيب الّنزول فيقول الّشيخ: "أنه ي عرف بالّنظر يف ترتيب نزول الّسور الـم بنّي عند     
دة برتتيب اآليات فيها، ما مل يرد نّص خالف ذلك، كأن يثبت لماء الّتنزيل، وي عرف يف الّسورة الواحع

تقّدم نزول اآلية أو عدد من اآليات، أو يثبت تأّخر نزوهلا، فعندئذ يّتبع ما ثبت يف الّنّص الـم بنّي لتاريخ 
ال م عظم الّنزول، وقد ي عرف ترتيب الّنزول بالّتبّصر العقلّي اهلادي إىل قواعد سّنة اهلل اليت جر  وفقها إنز 

 .(4)الّنصوص القرآنّية وأحكام الّتشريع"

الكرمي، ورغبته  يف الّتفسري وعلوم القرآن ا  تبويبدو يل أّن الفكرة قد انبثقت يف نفسه بعد تأليفه ك      
. إضافة إىل -تعاىل-الّصادقة يف اكتشاف كنوز القرآن الكرمي؛ ليستفيد منها كّل م تعامل مع كتاب اهلل 

                                                           

 .   3، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(

   . 949القاعدة الّتاسعة، ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن: ( 2(

     .3-4، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،امليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(
 .  941ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
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أكثر من مخسة عشر عاما ؛ سبوعّي اخلاّص بتدبّر القرآن الكرمي وفق ترتيب الّنزول، الذي استمّر األ   هبرناجم
وبلغ الّسبعني من ع م ره هبّمة عالية، يستجمع  من العمل األكادمييّ انكّب على تأليفه عندما تقاعد إذ 

 .ر وفكر رصني على مدار سنوات عديدةخالصة ما حواه عقله املنري من تدبّ 

 وردأ، و والّتوفيق وقيفالتّ بورد أقوال القائلني أو  ،ائدهذا األمر باالهتمام الزّ الّشيخ تناول  ياحّبذا لو    
قليلة  فئة من م على أمر غري مسبوق إليه إاّل قد  ي  ه ة أنّ وخباصّ  ،ناوالربه ّدليله بالآح ما ر رجّ  مثّ  هم،حجج

 اعليه لماءالعتعارف  طريقةالف ن ي  م   إنّ ، فزوللنّ تفسري القرآن حسب ترتيب ا من املفّسرين الذين تناولوا
ر ربّ ما ي   يهأن يكون لدمنه يقتضي  ،درجوا على سلوكهم غايرا  ملا  الّتفسري، أو يسلك منهجا  يف تفاسريهميف 

 ذلك. احلجج والرباهني الواضحة اليت ُتمله على  على ، م ستندا  ُمالفته
 )البناء املعريفّ  عاّمة: جلأ إىل استخدام عباراتفقد  ،طّريقةال هذهلسبب اختياره أّما بالّنسبة إىل     

غري وهي عبارات  ،ة(بويّ املعاجلات الرتّ  حركة)و ،(حركة البناء املعريفّ )و ،(بويّ كامل الرتّ التّ )و ،(كامليّ التّ 
 لماءالعفيه مجاهري  الفي  السّيما أنّه  ،الرباهنياألدّلة و مة بدعّ م  ال و دة األهداف، دّ حم  ال و واضحة املعامل 

كوك عن إزالة الشّ  فضال   ؛جبدو  هذا األمرالقارئ  يقنعس فكيف ،لف واخللفمن السّ املفّسرين 
   .األذهانالعقول و بهات من والشّ 

 طويلةأزمنة  وآخرها أّوهلابني نزول  وأنّ  ،ور مل تنزل دفعة واحدةأغلب السّ  أنّ  قرّ ي   كما أّن الّشيخ    
ا سور عديدة نزلت قبل ورمبّ  ،خر ضعت يف سورة أ  لها آيات و  ه تلّ وأنّ  ،غت سنوات عديدةا بلرمبّ  ،أحيانا  

 ،بناء معريفّ  فأيّ  .(1)والعكس ،ةيّ ضعت يف سورة مكّ ة و  وكم من آية مدنيّ  ،ورة األوىلأن تكتمل آيات السّ 
فضال   ؛ر صنيعهد ما يربّ جأمل كما أّنين  !زولمع حسب النّ جي  مل القرآن  ماد ومعاجلات ما ،وتكامل تربويّ 

 كامل املعريفّ حظ ذلك التّ الأ  مل ، و الِعْلمأو أهل االختصاص يف هذا ، عن إجياد القناعات لد  القارئني
من فهل تقدمي سورة  زول.حسب ترتيب النّ  هسري يف املعاجلات للقضايا، أثناء تف جدرّ والتّ  بويّ ج الرتّ درّ والتّ 

فسري التّ  ارها هذ من املفهوم آلياهتا؟ وما املزايا اليت وفّ غرّي فسري، ي  مة التّ قدّ ووضعها يف م   سور القرآن الكرمي
عندما وضع تفاسريها  ...،القلم، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال، العلقسورة  مثل ،ةيّ ور املكّ ها من السّ ورة وغريّ هلذه السّ 

 ،وريف تفسري هذه السّ  هبني ما ذكر  جد فرقا  أال  إنين .(2)؟ورةحدة السّ ، مادام قد التزم بو  همة تفسري قدّ يف م  
ري من تفاسريهم حسب ترتيب د األخور يف اجمللّ السّ تلك رون اآلخرون عندما وضعوا ومابني ما ذكره املفسّ 

ب على نزوهلا من مواقف، وما ترتّ  ،ور، ويذكرون أسباب نزوهلاة هذه السّ يّ فاجلميع يذكرون مكّ  ،املصحف

                                                           

  العاشرة. القاعدة الّتاسعة و ، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(
   .55-91القاعدة الثّانية، ص نفسه، يُنظر: (2(
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واحد  ويت كلّ ة منها، حسب ما أ  رعيّ واآلداب الشّ  ،ةتنبطوا اهلدايات القرآنيّ واس ،ةفظيّ لوا دالالهتا اللّ وحلّ 
ل د األوّ ورة يف اجمللّ ذلك مبوضع السّ  عبري، وال عالقة لكلّ ة االستنباط وإشراقة التّ منهم من الفهم واملعرفة وقوّ 

 .منه فسريد األخري من التّ فسري أو يف اجمللّ من التّ 

خر ، فآيات من سورة القلم من سور أ   آياتلها نزول ور تلّ من السّ  اآلياتض بع درك أنّ ه ي  أنّ كما     
اليت هي من أوائل ما نزل  القلم سورة نّ إ) الّشيخ: قولبل ي ؛نزلت بعد اآليات األوىل من سورة العلق

كما  .(1)((40( إىل اآلية )58(، ومن اآلية )11( إىل اآلية )91من اآلية ) ةمدنيّ  فاق، فيها آياتباتّ 
ا هي ثالث سورة ح لدّي أهنّ "بالّنظر إىل ما جاء يف صدر سورة املزّمل وبعض آيات فيها، ترجّ  أيضا : يقول

(، واآلية 99( و)90منها نزلت يف املدينة على األرجح، منها اآلية )عّدة مّكّية، باستثناء آيات 
اآلية - ا نزلتأهنّ  -رضي اهلل عنها- عائشةّم املؤمنني أ  لقول  سلمرواية م   ؛ حيث ي عّقب على(2)األخرية"
      ، "بأهّنا ُتّدثت عّما شهدت بعد بناء الّرسولبعد سنة من افتتاحيتها تفيفا  على املسلمني -األخرية

. (3)سول مبا جاء يف أّوهلا قد كان منذ أوائل البعثة"لكن سورة املزّمل وعمل الرّ  هبا؛ -صّلى اهلل عليه وسّلم-
فسري د بإبراز جوانب يف تفسري القرآن الكرمي مل يصل إليها غريه من أصحاب منهج التّ مل ينفر كما أنّه 

لعوا على تفسري ة على الباحثني، فإذا أرادوا أن يطّ بل أضاف مبنهجه هذا مشقّ  ؛حسب ترتيب املصحف
قدير فهارس أجزاء ت ها، أو على أقلّ فاسري، كان لزاما  عليهم أن يرجعوا إىل فهارس األجزاء كلّ التّ  اآية يف هذ

 .القتصار تفسريه عليها ،ةيّ ور املكّ لسّ ا

ة اليت تعاقبت يف ة واالجتماعيّ واملناسبات الفرديّ ث ادألحاالوقائع و ما  حسب نجّ م  نزل القرآن الكرمي  إنّ     
 ، كما(4)تفصيال   العلماءم ذكرها ك  حلِ  ؛يف حنو ثالث وعشرين سنة -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -سول حياة الرّ 

ٱ: أشار القرآن الكرمي إليها إمجاال  يف قوله تعاىل ٱ ٱ  مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جفيثٱٱ

                                                           

 .914، ص9م معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر،امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(

  .949، ص9، منفسه (2(
م سلم، م سلم: . -رضي اهلل عنها-ائشة أّم املؤمنني ع حديث نماحلديث صحيح جيب االلتفات إليه واعتماده، السّيما وأنّه رواه م سلم  قلت:نفسه.  (3(

، كتاب صالة املسافرين، باب جامع 491-499، ص9ج، -صّلى اهلل عليه وسّلم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل الُمسند الّصحيح المُ 

 .911صالة الّليل، ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم: 
. إُساعيل، 998-901ص باحث في علوم القرآن،مَ القطّان، مّناع:  يُنظر:. 81-10صلقرآن الكريم، دخل لدراسة االمَ أبو ش هبة، حمّمد:  يُنظر: (4(

 .11-19ص دراسات في علوم القرآن،حمّمد: 



 ~78 ~ 

 

 ،أسند مجعه إىل نفسهو  ،معهتكّفل  جب -تعاىل-فضال  عن أّن اهلل  ؛(1)ىثجم هل خلمل حل جل
 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكيثٱفقال: 

ن ابي، مع ال ينقص كلمة وال حرفا   امال  كمجعا    ،الّصدر والّسطر :هيعنو إطالق اجلمع يشمل ، ف(2)ىثحي
    من عهده  تيباجلمع والرتّ هذا تناقل مّث  .فال تفى عليه خافية -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -سول لرّ لمعناه 

لغيت فيها مجيع أ  حيث  حّّت يومنا هذا؛ -رضي اهلل عنهما-وأب بكر وعثمان ، -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -
من مل يكن الزّ  كما أنّ ف، "ة يف إظهار املعجزة اخلالدةانيّ بّ كمة الرّ ة واحلِ اإلرادة اإلهليّ وبقي اعتبار  ،االعتبارات

      نيا، أ لغي هذا االعتبار ماء الدّ ة يف السّ إىل بيت العزّ  مثّ  ،وح احملفوظله اعتبار قبل نزول القرآن إىل اللّ 
ساعدة يف إلقاء األضواء على دالالت م   له إاّل  يت املصحف، ومل يبق  بعد مجع القرآن بني دفّ  -أيضا  -

 .(3)"مضمون اآلية أو احلكم الذي تشتمل عليه اآلية الكرمية

ة يّ ور املكّ ذكروا يف تفاسريهم عند ذكر السّ  -الذين ذهبوا إىل القول األّول-الّسابقني رين املفسّ  كما أنّ     
تدعو إىل و  ة،أدران اجلاهليّ الّشرك و من  هار وتطهّ  يف الّنفوس، بويّ والرتّ  قديّ اجلانب الع  تقوم على تركيز  أهّنا

ذلك يف  ذكروا كلّ ، و وإيراد احلجج والرباهني ،-تعاىل- ة وعبادة غري اهللة اجلاهليّ إبطال املعتقدات الوثنيّ 
م فوس الستالأت النّ هيّ  اوكيف أهنّ  ؟ةة باحلجّ ة قارعت احلجّ يّ ور املكّ السّ  نوا كيف أنّ وبيّ  ،هوا عليهونبّ  واطنهم

ور أو تفسري القرآن حسب ذلك إىل إعادة ترتيب السّ  ومل يستدع بيان كلّ  ؟مم ورعاية اجملتمعاتقيادة األ  
وما  ؟هبذه الطّريقة إاّل  هتإضافسبيال  إىل  ومل جيد ،إضافته يخر  ما الذي استطاع الشّ ت   زول. فياترتيب النّ 

، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال، العلق): همن تفسري  -مثال  -ل األوّ  داجمللّ  امليزة اليت جيدها القارئ عندما يقرأ تفسري سور
، الكوثر، العاديات، العصر، رحالشّ ، حىالضّ ، الفجر، يلاللّ ى، األعل، كويرالتّ ، املسد، الفاُتة، القلم

الفة لطريقته، أي حسب ترتيب تفاسري أ  أو يقرأ تفسريها يف (، الكافرون، املاعون، كاثرالتّ  خر  ُم 
 ؟املصحف

عوة اليت اشتملت عليها، وأساليب الدّ  ،وذكروا أسباب نزوهلا ،ورةحدة السّ التزموا بو  املفّسرين أولئك ّن إ    
 م يعتقدون أنّ ألهنّ  ؛اقضا  مع املبدأ الذي ساروا عليهمل جيدوا تنو  ،ساروا يف تفاسريهم على ترتيب املصحفو 

 قد تيبهذا الرتّ  أنّ كما  ،ن عليه احلال قبل نزولهبت كما كاتّ عت سوره ور  ه مج  ، وأنّ ترتيب املصحف توقيفيّ 
وح مجلة واحدة من اللّ  ال  نزل القرآن أوّ أ  " ؛ حيثوح احملفوظة كما هو يف اللّ مة إهليّ كْ بت آياته وسوره حلِِ تّ ر  

                                                           

 (. 19سورة الفرقان: اآلية ) (1(

 (.     91-93سورة القيامة: اآلية ) (2(

 . 41ص باحث في الّتفسير الموضوعّي،مَ سلم، م صطفى: م   (3(
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ظم أليف والنّ ثبت يف املصاحف على التّ أ   مثّ  ،على حسب املصاحل قا  فرّ نزل م   مثّ  ،نياماء الدّ احملفوظ إىل السّ 
 .(1)"وح احملفوظثبت يف اللّ م  ـال

يزها أكثر إالقول،  صفوةو      واملفّسرين، ملا  لماءالعّن استخدام هذه الطّريقة يف تفسري القرآن الكرمي ال جي 
ن فضال  ع حّّت يومنا هذا؛ -اهلل عليه وسّلمصّلى -ّمة عليه من لدن الّرسول تغيري ملا أمجعت األ  من  افيه
ودرء الفتنة  ،إىل الفتنة رّ ّت   قد ، و ريددون وصول الـم فّسر إىل ما ي   فوفة باملخاطر، وقد ُتولقد تكون حم أهّنا

أّن القول بالّتوقيف يدعو إىل احملافظة على القرآن الكرمي، ويصونه من . إضافة ذرائع الفساد واجب وسدّ 
ة واحلفظ واإلحكام ال  من القوّ ويتمهما أ  أّن العقل البشرّي كما )الّتحريف أو الّتبديل من جيل آلخر.  

حبيث تلتحم  ،فيضعها يف مكاهنا ،يستطيع أن يذكر موضع فقرة من كالم سابق مضى عليه سنوات طويلة
فلن يستطيع أن  ،أتقن ذلك يف حال واحدة عقال   ولو أنّ  ،ياقفظ واملعىن والسّ هتا يف اللّ الحقامع سابقاهتا و 

دة يف  و حالة واحدة عن قاعدة اإلحكام املشه شذّ حبيث ال ت   ،ويف سور كثرية ،حيكمه يف حاالت كثرية
 .(2)(كتاب اهلل احلكيم

الفيت للّشيخ ال يعين  أقول:     يف طريقته حسب ترتيب  -رمحه اهلل تعاىل-عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن ُم 
، كثريةفوائد مّجة، وعلوما   من قيمة تفسريه، أو أضع من قدره، فالّتفسري حو  بني دفّاته  أقّللأّنين الّنزول 

، -تعاىل- حبة لكتاب اهللمن طول ص   مه على مدار سنوات طويلةلْ وقد بذل فيه خالصة ما توّصل إليه عِ 
بيد أنّه لو التزم ترتيب املصحف لكان أجد  وأفضل؛ إذ سّخر طاقاته مجيعها إلبراز  ؛تأنّية آلياتهودراسة م  

ة املصحف دسيّ ق   يخ ال متسّ بعها الشّ ريقة اليت اتّ الطّ  أر  أنّ  كما إعجاز ترتيب الّسور حسب الّنزول.
بحث ال ذلك إّّنا هو الباعث على أنّ و  ة،تيبيّ الوة الرتّ للتّ ّده ، ومل ي عِ صحفا  م   تفسريه سمّ مل ي  ه ألنّ  ؛املتداول

األوفق ترتيب القرآن  على من زعم أنّه كان من (3)نقل رّد الباقاّلينّ أن أولعّل من املفيد  أليف.تّ الو  الِعْلمو 
القرآن وإفساد نظمها   بنقض آيات سورإاّل  أمر ال يصحّ إنّه )الكرمي على حسب نزوله؛ حيث يقول: 

 ،ب آيات سور القرآنيوال عمل وال اجتهاد يف ترت ه ال رأي هلمت أنّ ب  وثـ   هلم، وقد صحّ  ا حدّ وتغيريها عمّ 
نزيل وأسبابه، ومعرفتهم بالتّ  ،ة أفهامهموقوّ  ،همولطيف نظر  ،حابةالصّ  عاقل يعرف فضل عقول كلّ   إنّ و 

واستدراك عجز  ،م عليهم يف ذلكقدّ بنفسه فضل ت   ن ظنّ دبري، فم  أي والتّ اس بصحيح الرّ أوىل النّ  موأهنّ 
                                                           

 وقد نسبه إىل الطّيّب.   قلت:. 991، ص9ج اإلتقان في علوم القرآن،يوطّي، عبد الّرمحن: السّ  (1(

 . 1ص في تناسب الّسور، رتناسق الّدر الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(

كان يف علمه أ وحد زمانه، وكان موصوفا    .ّلم املشهورالقاضي أبو بكر حمّمد بن الطّّيب بن حمّمد بن جعفر بن القسم، املعروف بالباقاّليّن البصرّي املتكهو:  (3(

وفّيات األعيان ابن خلكان، أمحد:  يُنظر:هـ. 501وغريه. ت ويّف سنة  ،االنتصار للقرآنو  ،والّتقريب ،االستنباط وسرعة اجلواب، صاحب كتاب إعجاز القرآن ةجبود

 . 99-90، ص4جشذرات الّذهب في أخبار من ذهب، ّي: ابن الِعماد، عبد احل يُنظر:. 931، ص5ج وأنباء أبناء الّزمان،
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 ملْ  ليس ألحد أن يقول: مِل  و حبيث ال ينتفع بكالمه.  فهو من الغباء واجلهل ،م كان منهمر  وتفريط وترك ح  
هذا  كلّ ف ...أخري أوقات نزولهقدمي والتّ توافقني يف التّ ليكونوا بذلك م   ؛نزوله لقرآن على تاريخفوا سور اؤلّ ي  

م هنّ ... وإض وجهلهعرتِ م  ـاللة على غباوة اليعود بالدّ  اولة للقدح يف آرائهم مباحابة، وحم  ت للصّ تليط وتعنّ 
سياق  نقضوا ما وقفوا عليه منأن ي  خر ، و ور يف سورة أ  جيعلوا بعض آيات السّ  لو فعلوا ذلك لوجب أن

 .(1)(ور ونظامهاترتيب آيات السّ 
القصص تدم القرآن الكرمي، وتدور يف فلكه كيف دراسة  مي كن االستفادة من هذه الطّريقة نّهأ بـ ْيد      

إبرازا  لصورهتا مقاصدها، و إثباتا  ألغراضها و  كون األنسب يف دراستها،بل قد ت؛ -مثال  – القرآينّ 
ب إىل ط  د ق  ويشري سيّ واستنباطا  ملعان  جديدة ال تتيّسر لنا إاّل بتفسريها حسب تاريخ الّنزول. ، صائصهاوخ

       يف عرض احللقات املكّررة من القّصة الواحدة إّن هناك ما ي شبه أن يكون نظاما  م قّررا  " ذلك بقوله:
هذه اإلشارات  طولبإشارة م قتضبة، مّث تالقصص يبدأ  م عظمف -يّتضح حني ت قرأ حبسب ترتيب نزوهلا-

 :(3)اسويقول فضل حسن عبّ  .(2)عرض حلقات كبرية ت كّون يف جمموعها جسم القّصة"ت   شيئا  فشيئا ، مثّ 
ة، أن ندرسها من حيث ترتيب ة القرآنيّ جوم للقصّ مواقع النّ  صحيحا   قا  ق تذوّ ثلى لنتذوّ م  ـريقة الالطّ  "إنّ 
 ور ليس أمرا  ترتيب السّ  بأنّ  وال يضرينا كثريا   تلو اآلخر. جوم اليت نزلت واحدا  زول، حبيث ندرس النّ النّ 

ور لنأخذ أرجحها كما فعل به، ويكفينا يف هذا أن نوازن بني األقوال اليت وردت يف ترتيب السّ  مقطوعا  
     .(4)"درك ترتيبها بال عناءكن أن ن  ور مي  بعض السّ  هناك إنّ  ، مثّ العلماء

إىل تكامل الّنصوص القرآنّية يف القاعدة الّسادسة من  عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  شار الّشيخوقد أ    
حول تكامل الّنصوص القرآنّية يف املوضوعات اليت  ،-عّز وجلّ -لكتاب اهلل  قواعد الّتدبّر األمثل :كتابه

تدبّر كتاب اهلل أن يقول: "فعلى م   يث؛ ح(5)لّتكرير جملّرد الّتأكيد ما أمكناشتمل عليها القرآن، واستبعاد ا
 .(6)م الحظا  تكامل دالالهتا" ،يتتّبع يف املوضوع الواحد كّل الّنصوص القرآنّية الـم تعّلقة به، ويتدبّرها معا  

                                                           

 .981-988، ص9جاالنتصار للقرآن، الباقاّليّن، حمّمد:  ( يُنظر:1(

 . 943ص الّتصوير الفّنّي في القرآن،ب، سّيد: ق ط   (2(

 األردن، وأحد العلماء املعدودين يف علوم الّتفسري وعلوم الّلغة العاّلمة الكبري املفّسر اجلليل الّشيخ الدّكتور فضل حسن عّباس، أحد أبرز علماء الّسّنة يف هو: (3(

 يُنظر: م.9099-هـ9519وغري ذلك. ت ويّف سنة  وإتقان الربهان يف علوم القرآن، إعجاز القرآن الكرمي، والقصص القرآيّن إحياهه ونفحاته،ؤلّفاته: والبالغة. من م  

   .https://islamsyria.comعلى الرّابط اآليت:  ،ن عّباسفضل حس، ترجمة موقع رابطة العلماء الّسورّيني

 .89صقصص القرآن الكريم،  عّباس، فضل:( 4(

  .919-31ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (5(

 .31ص ،نفسه( 6(



 ~81 ~ 

 

 الفصل الثّالث
  للقرآن الكريم يّ الِعْلمالّتفسير الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي و 

 
 للقرآن الكريم. يّ الِعْلمالّتفسير مفهوم  :المبحث األّول

 

 .ةيّ الِعْلمة والّنظريّة يّ الِعْلمالفرق بين الحقيقة  المبحث الثّاني:

 

 .يّ الِعْلمواإلعجاز  يّ الِعْلمبين الّتفسير  عالقةال :الثّالث المبحث

 

 .يّ الِعْلمفسير التّ من  لماءالعالّرابع: موقف  المبحث

 

 .يّ لِعْلماضوابط الّتفسير الخامس:  المبحث
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 المبحث األّول
 للقرآن الكريم يّ الِعْلمالّتفسير مفهوم  

 تمهيد:
اهلائل الذي أحرزته البشريّة  يّ الِعْلموذلك للّتقّدم  ر الكالم فيه،ث  وك   ،ا  اس كثري النّ  يّ الِعْلم ّتفسريالشغل     

ثت عن سنن ُتدّ ة ميّ لْ عِ مني ومضايف بعضها إشارات ع آليات القرآن الكرمي جيد واملتتبّ  يف العصر احلديث،
 ؛ها اهتمامهموْ ل  وْ تلك اآليات، وأ   ةبدراس العلماءقام لذا  ؛وُملوقاته يف هذا الكون ونظامه -تعاىل-اهلل 

ه إعجاز ال يتنبّ " ففيه ،يف كثري من القضايا ةماويّ القرآن الكرمي يتلف عن غريه من الكتب السّ  نّ إحيث 
للقرآن وجوه   أنّ نئذ يتبنّي كتشف املستور عنه من حقائق الكون وأسراره، حي بعد أن ينشط ويإليه العقل إاّل 

 .(1)قال"جديدة ملا ي   عطي أبعادا  أو ت   ،أو جديدة تزيد يف معىن اإلعجاز ،خر أ   إعجاز
وإن كان هذا  احلديث، العصر قبل موجودا   يكن الِعْلمّي للقرآن الكرمي مل الّتفسري صطلحم   أنّ كما      

 الّتفسري مفهوم من الّتفسري موجودا  عند الّسابقني؛ بيد أنّه مل يكن هبذه الكثرة ِعلما  ومعرفة، وأنّ الّلون 
 يف روالّتدبّ  الّتفّكر إىل العاّمة الّدعوة أو القرآن، من العلوم صولأ   استخراج على اقتصر عندهم الِعْلميّ 

واحليوان، وتوجيه الّناس  الكون واإلنسان خلق يف -تعاىل- اهلل قدرة وعجائب واألرض الّسماوات ملكوت
    واعيمل يستط مأهنّ  كماوحدانّيته فيها.  ودالئل  -تعاىل–إىل مكان العظة والعربة، ولفتهم إىل آيات قدرة اهلل 

ة املادّ  ذلك ألنّ  ؛فسري الِعْلمّي إضافات كبريةجانب التّ  إىلضيفوا أن ي   -غم من جهودهم املذكورةبالرّ -
ه مل تكن كافية إلعطاء هذا اجلانب من جوانب تفسري القرآن الكرمي حقّ  ملتوافرة عندهم آنذاكاالِعْلمّية 

 .الكايف
 : يّ الِعْلم الّتعريف بالّتفسير -لالمطلب األوّ  

م راد ـك شف ال"غة: فسري الذي هو يف اللّ والمها: التّ ن من كلمتني أ  كوّ صطلح حديث م  م   يّ الِعْلمفسري التّ     
يء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ والعبارة عن الشّ  االستبانة والكشف،" ، أو(2)"م ْشكلـْفِظ الع ِن اللَّ 
غة العرب على معىن البيان والكشف تدور يف ل   (، وهير  ف س  )ة مادّ فالّتفسري كلمة م شتّقة من  .(3)"األصل

، أي: (4)ىث مم خم حم جم يل ىل مل خليثٱٱومنه قوله تعاىل: ،إليضاحاالّشرح و و 

                                                           

 .99، ص91ج عجزة القرآن،مُ ، حمّمد: الّشعراويّ  (1(
  .44، ص4جباب الرّاء، فصل الفاء،  لسان العرب،نظور، حمّمد: ابن م (2(
 . 930ص صطلحات والفروق الّلغويّة،الكّلّيات ُمعجم في المُ أبو البقاء الكفوّي، أيّوب:  (3(

املوضع فقط، وذلك يف م عرض الّرّد على وجيدر اإلشارة بأّن كلمة )الّتفسري( وردت يف القرآن الكرمي مرّة واحدة، يف هذا  قلت:(. 11سورة الفرقان: اآلية ) (4(

 الكافرين، وهم ي ثريون الّشبهات حول القرآن الكرمي.
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  .(1)"وتفصيال   وا به من املثل بيانا  ه ا جاوأحسن ممّ "
يف  الِعْلمو  .(2)"الِعْلمسبة إىل النّ " :فتعين يّ الِعْلمفسري التّ  صطلحن منها م  انية اليت يتكوّ ا الكلمة الثّ أمّ     

 :وهو، (4)"ا  ىن  اْلم ْعرِف ِة أ ْيضمب عْ  و ج اء   ،ع ِلم  يـ ْعل م  إذ ا تـ يـ قَّن   :يـ ق ال   ،اْلي ِقني  ويعين: " ،(3)("ِلم  ع  )مصدر "غة اللّ 
يدايّن وقد رأيت الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امل .(6)"ِء حِب قيق ِتهيإْدراك  الشَّ : "ي طلق علىو  ،(5)"اجلهل "نقيض

جنس يشمل اليقني فما دونه من الظّنون الرّاجحة الّصاحلة للعمل  الِعْلميقول: "ف واليقني، الِعْلمي فّرق بني 
 الِعْلمأّن والذي يظهر يل  .(7)اليقني أدلّته تصل إىل اجلزم والقطع، وال ي كتفى فيه مبطلق الّظّن الرّاجح"هبا، و 

 .غةتب فقة اللّ طلب من ك  رادف للفهم واملعرفة واليقني، وبينها فروق دقيقة ت  م  يف الّلغة 
من  العلماء ومن ،ة وقريبة من بعضهام تشاهب فسري الِعْلميّ التّ مفهوم  يف بيان العلماءعبارات  جاءت قدو     
فسري التّ ": بأنّه ،الّذهبّ حمّمد حسني ففي حني ي عرّفه  .فيه، ومحّله ما ال حيتمل، وخرج به عن مقصدهع توسّ 

تلفاستخراج  عبارات القرآن، وجيتهد يف ة يفيّ الِعْلمم االصطالحات الذ  حي  كّ  ة العلوم واآلراء الفلسفيّ  ُم 
قصد ي  "يقول:  إذبسيط؛  مع تغيرينفسه يذكر الّتعريف  (9)وسى شاهني الشنيوجدت م .(8)"منها
ة يف عبارات القرآن، وحياول استخراج العلوم يّ الِعْلمم االصطالحات كّ فسري الذي حي   التّ  يّ الِعْلمفسري بالتّ 
د لطفي مّ حمل ، أحدمهامع تصّرف يسريهلما  شاهبني. ورأيت تعريف ني آخرين م  (10)"ة من آياتهختلفامل

                                                           

 . 931، ص91ج جامع البيان في تأويل القرآن،، حمّمد: الّطربيّ  (1(

 .  9455، ص9ج ُمعجم الّلغة العربّية المعاصرة،عمر، أمحد:  (2(

 . 9451، ص9نفسه، ج (3(

 . 591، ص9ج باح المنير في غريب الّشرح الكبير،المصالفّيومّي، أمحد:  (4(

 . 591، ص99باب امليم، فصل العني املهملة، ج لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  (5(

، 11، جماّدة )ع ِلم ( تاج العروس من جواهر القاموس،. الزّبيدّي، حمّمد: 918صُمعجم مقاليد العلوم في الحدود والّرسوم، الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  (6(

 .399ص صطلحات والفروق الّلغويّة،الكّلّيات ُمعجم في المُ . أبو البقاء الكفوّي، أيّوب: 991ص

 . 119ص ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  (7(

 .  499، ص9ج الّتفسير والُمفّسرون،الّذهّب، حمّمد:  (8(

نائب رئيس جامعة األزهر، وعضو اجمللس األعلى للّشؤون اإلسالّمية، وجممع البحوث اإلسالمّية، واملركز الّدويّل للّسرية والّسّنة موسى شاهني الشني،  ( هو:9(

 يُنظر:هـ.  9510 سنة ي، والآلىلء احلسان يف علوم القرآن، وغري ذلك. ت ويفّ سلم، والّسّنة والّتشرّ فتح الـم نعم شرح صحيح م   :بوزارة األوقاف املصريّة، من م ؤلّفاته

 http://www.shamela.wsعلى الرّابط اآليت:  ترجمة موسى شاهين الشين،املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة، 

 . 113ص الآللئ الحسان في علوم القرآن،الشني، موسى:  (10(
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كتشفات بط بني اآليات الكرمية وم  صطلحات العلوم يف فهم اآلية، والرّ ه ُتكيم م  إنّ ؛ إذ يقول: "(1)اغبّ الصّ 
فسري الذي التّ هو ": ؛ إذ يقول(3)عبد اجمليد احملتسبلاآلخر و  ،(2)"ةة والفلسفيّ ة والفلكيّ جريبيّ العلوم التّ 

وبذل أقصى اجلهد يف استخراج  ،ةيّ الِعْلمت واالصطالحات اظريّ ى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنّ يتوخّ 
تلف إىل واحد منها،  الّسابقة اتريفهذه الّتعولعّلي أ رجع  .(4)"ة منهامسائل العلوم واآلراء الفلسفيّ  ُم 

هبذا القاسم عبري التّ  أنّ  يف وال شكّ  ة.يّ الِعْلمصطلحات املُتكيم كم ن يف م شرتك، ي  واضح و فالقاسم بينهما 
هلا،  هاوإخضاع ّيةيات القرآناآلة على يّ الِعْلمُتكيم االصطالحات ، ففيه ي ظهر قصور الّتعريفاملشرتك 

 الِعْلمجاء به وأّن ما ، ال العكس يّ الِعْلمفسري هو احلاكم على التّ  القرآينّ  صّ ، فالنّ هو الّصحيح عكسوال
ات، ظريّ النّ  :ة تشمليّ الِعْلماالصطالحات  أنّ  فضال  عن ؛اهحتوضيو  ة فيهيّ الِعْلملحقائق تأكيد ل ا هوإّنّ 
 ،الِعْلميّ فسري لتّ خر  لأ  تعريفات ى عل توقف قدكما أّنين  .ةيّ الِعْلمواملكتشفات، واحلقائق  ،اتالفرضيّ و 

 .(5)-فلريجع إليها–لعلماء آخرين 

بيعة علوم الطّ  عيّن بدراسةامل ،الّتجريبّ  الِعْلم، هو: يف هذا املقام الِعْلمب ملقصودا نّ إ القول: ميكنو     
 ملْ عِ و الفلك،  ملْ عِ و الّنبات،  ملْ عِ احليوان، و  ملْ عِ و م البحار، لْ حياء، وعِ م األلْ عِ : املوجودة يف الكون، مثل

تلفال يشمل إذ  ؛ةجريبيّ طبقات األرض، وحنو ذلك من العلوم التّ  أنَّ إطالق و ) .العلوم على إطالقها ُم 
وغضٌّ من قيمة  افاة للحقيقة من جهة،فسري دون سواه فيه جم  ون من التّ لّ [ على هذا اليّ الِعْلموصف ]
 جريبّ التّ  يّ الِعْلمفسري ، فيقال: التّ (جريبّ التّ كلمة )األوىل تقييده ب لذا فإنّ  ؛من جهة ثانيةخر  العلوم األ  

                                                           

أ ستاذ علوم القرآن واحلديث بكلّّية الرّتبية جبامعة امللك بَّاغ. ني الصّ أبو لطفي، حمّمد بن لطفي، بن عبد الّلطيف، بن عمر، بن درويش، بن حممَّد ياس ( هو:1(

 يُنظر:حملات يف علوم القرآن واّّتاهات الّتفسري، وغري ذلك كثري. و  اإلنسان يف القرآن الكرمي، والّتشريع اإلسالمّي وحاجتنا إليه،بالرّياض. من م ؤلّفاته: -سعود

 http://shamela.ws على الرّابط اآليت: ترجمة محّمد لطفي الّصّباغ،، املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة

 .911ص لمحات في علوم القرآن واّتجاهات الّتفسير،الّصّباغ، حممد:  (2(
عبد اهلل بن املبارك املروزّي احلافظ نقائض جرير واألخطل، و ستاذ يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا يف اجلامعة األردنّية. من م ؤلّفاته: عبد اجمليد احملتسب. أ   ( هو:3(

 على الرّابط اآليت:  حتسب،عبد المجيد المُ ترجمة ، ؤّسسة القدس للثّقافة والرتّاثم   موقع يُنظر: الزّاهد الّشاعر، واّّتاهات الّتفسري يف العصر الرّاهن.

http://alqudslana.com 
 . 951ص الّراهن،اّتجاهات الّتفسير في العصر احملتسب، عبد اجمليد:  (4)

مدخل إلى زرزور، عدنان:  يُنظر:. 433صتعريف الّدارسين بمناهج الُمفّسرين، . 931-933ص البيان في إعجاز القرآن، اخلالدّي، صالح: يُنظر: (5)

الزّندايّن، عبد اجمليد:  نظر:يُ  .11صمن آيات اإلعجاز الِعْلمّي: األرض في القرآن الكريم، الّنّجار، زغلول:  يُنظر: .919ص تفسير القرآن وعلومه،

 . 95ص تأصيل اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،
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خر  من العقائد والفقه ة األ  يّ الِعْلمعن األلوان  يّ الِعْلمفسري ون من التّ ز هذا اللّ ميّ  يتحّّت ؛ للقرآن الكرمي
، وقد تناوهلا جاربجربة والتّ هذه العلوم ّتمعها التّ ذلك أّن  .(1)(فيه ال شكّ  ملْ عِ ها وحنوها، وكلّ والّلغة 

 عبارةهناك  إن كانو  .جربةيف غالبها للتّ  ةعضاخوألهّنا ماثلة للعيان و ، يّ الِعْلمفسري ُتت عنوان التّ  املفّسرون
تلتبس   الزه عن سواه؛ حّّت يّ ينبغي أن يكون يف االصطالح ما مي  ف ،(2)ة يف االصطالحال م ش احَّ تقول: 

  .ور وتتداخل األُساءماأل  

، للقرآن الكريم الّتجريبيّ  يّ الِعْلمال ُمراد بالّتفسير أّن  العلماءيل بعد االّطالع على أقوال  يظهرو     
 ،وتبالثّ  قطعّيةالّتجريبّية ة يّ الِعْلمباحلقائق  ،ةيّ الِعْلمني ذات املضام القرآنّيةاآليات  معىن إيضاحزيادة  هو:

 بقدر الطّاقة البشريّة، وفق ضوابط م عّينة. ،وتوسيع مدلوالهتا

، ة وحنوهاة والفلسفيّ ة العلوم الكالميّ رج بقيّ ي   (ريبّ جالتّ  يّ الِعْلمب) فسريهذا التّ  أّن وصفيف وال شّك 
نطالق من املعىن . وفيه اعرفة احلقائقة ملليّ م  ع  الفرصة التيح ت   اليت ،ةيّ الِعْلمة جربساس على التّ يعتمد باأل فهو

تلف، فال يشمل اآليات القرآنّية املتضّمنة قضايا ِعْلمّيةُتديد على  نصّ الّلغوّي، و   العلوم على إطالقها، ُم 
ة، يّ الِعْلم واملكتشفات ،اتالفرضيّ و ات، ظريّ النّ وإقصاء  ،قطعّية الثّبوتالّتجريبّية ة يّ الِعْلمباحلقائق وتقييده 
 قرآينّ  تعارض بني نصّ فال وحقائق العلوم،  الّتجريبّيةة على العلوم اآليات القرآنّية الّدالّ وافق بني لتّ إظهارا  ل

يف عليه، كما جاء  ا  ، وليس حاكمالقرآينّ  صّ للنّ  خادم ّتجريبّ ال الِعْلمكما أّن  .قطعّية الثّبوت ةميّ لْ وحقيقة عِ 
؛ بقدر الطّاقة البشريّة املدلوالهتلمعاين وتوسيع لإيضاح  زيادةويف هذا الّتعريف أيضا  ابقة؛ عاريف السّ بعض التّ 

   وإن أخطأ فله أجر واحد. ،له أجرانففإن أصاب الـم فّسر 

    معا  ؛ ليكون مانعا  جامبا ي فرتض أن يكون عليه يّ الِعْلمفسري التّ هبذا الّتعريف تضييق دائرة  تأرد
  .-واهلل تعاىل أعلم-
 

                                                           

، 9جاّتجاهات الّتفسير في القرن الّرابع عشر، الّرومّي، فهد:  يُنظر:. 91-99ص الّتفسير الِعْلمّي الّتجريبّي للقرآن الكريم،الّشدي، عادل:  يُنظر: (1(

 .  451ص

يط احمليط: ال م ناقشة يف ما اصطلحت عليه العرب أو العلماء. الب  هي من العبارات الّدا (2( ستايّن، ب طرس: رجة على ألسنة العلماء، وتعين كما يقول صاحب حم 

ادلة فيما تعارفوا عليه. م صطفى، إبراهيم وآخرون:قيل: . و 545ص ،حيط، قاموس ُمطّول لّلغة العربّيةُمحيط المُ  . 551، ص9ج الُمعجم الوسيط، ال جم 

صطالح، الـم شاحَّة ، بت ْشديد احلاِء: الض نَّة . وقـ ْوهلم: ت ش احَّا على األ مِر، أ ي ت ناز ع اه )ال  ي ريداِن(، أ ي كلُّ وقـ ْوهلم: ال  م ش احَّة يف اال"واملشاحة الّضّنة. قال الزّبيدّي: 

ما( ذلك األ ْمر   ا )أ ن ي فوهت  ه م   .409، ص3ماّدة )ش ح ح (، ج تاج العروس من جواهر القاموس،الزّبيدّي، حمّمد:  ."واحد  ِمنـْ
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 :يّ الِعْلمتاريخ الّتفسير  -المطلب الثّاني
خر  اليت الذي بدأ ي زاحم ألوان الّتفسري األ   يّ الِعْلم تزايدا  على الّتفسريإقباال  م   احلديث العصريشهد     

لي له ميدان الّسبق؛ لينفرد دوهنا بالّصدارة، فظهرت  فاسري أ ل فت بعض التّ و ، هاجلعت   كثرية فاتؤلّ م  باتت ت 
فسري للتّ  إنّ  ،يف احلقيقة العصر؟هذا هل كان ظهوره بدعا  يف ، وقد يتساءل البعض. منوالهالّت تسري على 

 تدّ ؛ بل ميفسري ببدع يف العصر احلديثاجمليـد، فليس هذا التّ  اإلسالميّ  جذورا  يف تارينا احلضاريّ  يّ الِعْلم
 من وناللّ  هذا ظهور بدايات أنّ  العلماءير  ؛ حيث ة إىل يومنا هذااسيّ ة العبّ يّ الِعْلمهضة النّ  صرمن ع

ا ،اهلجريّ  اخلامس القرن إىل ترجع فسريالتّ   ودعاه عن دافع الذي( هـ404ت ) الغزايلّ  حامد أب إىل وُتديد 
 فسريللتّ  تأييدهعن  ةاديز بث ه ُتدّ كما أنّ ،  (1)اإلسالمّية ةيّ الِعْلماألوساط  وعمل على تروجيه يف ة،بقوّ  إليه

 ،(القرآن من العلوم سائر انشعاب يف): منه اخلامس الفصل ىُسّ  حيث ؛القرآن جواهر :كتابه يف يّ الِعْلم
ن سلك وممّ  .(2)وغري ذلك أعضائه، وتشريح احليوان نِ د  ب   وهيئة ،العامل وهيئة ،جوموالنّ  ،بّ الطّ  علوم فذكر

 .(3)أويلقانون التّ  :يف كتابه (هـ451)ت  بكر بن العربّ  وأب -يضا  أ- رين األقدمنيرب من املفسّ هذا الدّ 
 الّتفسري الذي أكثر من تطبيق (هـ303 ت) ازيّ الرّ  الّدين فخر ظهر اهلجريّ  ادسالسّ  القرن وخالل    

 :سريهبلغت درجته فيه أن قيل عن تف وع التزاما  التزم هذا النّ و ، (الغيب مفاتيح) :الكبري تفسريه يف يّ الِعْلم
دي ؤيّ مة يف صفوف م  تقدّ ه درجة م  أا بوّ  العلوم واملعارف ممّ تناول شّّت "كما  فسري، التّ شيء إاّل  فيه كلّ 

  .(4)"يف أنصارهتطرّ ؛ بل بني م  يّ الِعْلمفسري التّ 
قوله  يوطيّ نقل عنه السّ  فقد ،(هـ344 ت) (5)املرسي الفضل أب ابنهلذا الّلون من الّتفسري وُتّمس     

رسول  مثّ  ،م هبا املتكلّ حقيقة إاّل  ما  لْ حبيث مل حيط هبا عِ  ؛لني واآلخرينمجع القرآن علوم األوّ )لقرآن: عن ا
حابة سادات الصّ  م عظمورث ذلك عنه  مثّ  ،خال ما استأثر به سبحانه وتعاىل ،-مى اهلل عليه وسلّ صلّ -اهلل 

                                                           

 .  981، ص9ج إحياء علوم الّدين،الغزايّل، حمّمد:  يُنظر: (1(
 .51-55ص جواهر القرآن،الغزايّل، حمّمد:  يُنظر: (2(

          .450صقَانون التَّأويل، ابن العرّب، حمّمد:  يُنظر: (3(

   . 441، ص9ج الّتفسير في القرن الّرابع عشر،اّتجاهات الّرومّي، فهد:  (4(
الّضوابط الّنحويّة يف ِعْلم  اته:صّنفمن م   .حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد بن أب الفضل املرسي، أبو عبد اهلل، األديب، الّنحوّي، املفّسر، احملّدث، الفقيه ( هو:5(

ياقوت  يُنظر:هـ. 344وسط عشرة أجزاء، وتفسري القرآن الّصغري ثالثة أجزاء. وغري ذلك كثري. ت ويّف سنة وتفسري القرآن األ العربّية، ورّي الظمآن يف تفسري القرآن،

بُغية الوعاة في طبقات الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر:. 9451-9453، ص3ج ُمعجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب، احلموّي، ياقوت:

  .953-595ص، 9، جالّلغويّين والّنحاة
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خر  من علوم قد احتو  على علوم أ  و  ،اس...وابن عبّ  ،وابن مسعود ،اخللفاء األربعة :مثل ،وأعالمهم
  .(1)(...وغري ذلك ،قابلةوامل ،واجلرب ،واهلندسة ،واهليئة ،واجلدل ،بّ الطّ  :األوائل، مثل

 فأورد ،تأثّر مبوقف الغزايلّ  حيث بقّوة؛ يّ الِعْلم فسريلتّ فكرة ا( هـ115 ت) ركشيّ الزّ  ينالدّ  بدروأيّد     
: كتابه يف فصال   عقدوقد  ،(2)ال وغريهاو قهذه األ لىعب عقّ  مثّ ؛ هولكق ،ه وأقوالهعباراتته وبعض أدلّ 

 لنياألوّ  ملْ عِ  القرآن ويف": فيه قال. واآلخرين لنياألوّ  ملْ عِ  القرآن يف: بعنوان ،القرآن علوم يف الربهان
  .(3)"-تعاىل- اهلل فّهمه ملن منه استخراجه وميكن إاّل  شيء من وما واآلخرين

خر ، ة أ  تهما أدلّ ، وزاد على أدلّ ركشيّ والزّ  ( إىل حنو ما ذهب إليه: الغزايلّ هـ199 ت) طيّ يو وذهب السّ     
 تأييده على أّكدو  ني من أنواع علوم القرآن يف العلوم املستنبطة من القرآن،تّ وع اخلامس والسّ أفرد النّ  وقد

 .(4)يّ الِعْلم فسريالتّ  تأييد يف ابقالسّ  املرسي الفضل أب ابن كالم ساق أن بعد ،يّ الِعْلم فسريلتّ ل
 ،ةاسيّ العبّ بدأت نواته يف وقت الّدولة  الذي ،لقرآن الكرميل يّ الِعْلمالّتفسري  كيف ظهر  تبنّي ي هكذا،و     

اوالتيف بداية األمر  تكان  إذ؛ هامون أن جيعلوا القرآن منبع العلوم كلّ املتقدّ  العلماءوكيف حاول هؤالء   حم 
وابن  زة وصرحية على لسان الغزايلّ ركّ وجدت الفكرة م   من العلوم، مثّ  ني القرآن، وما جدّ وفيق بصد منها التّ ق  

اوالتوظهرت يف  ا  يّ ملقت ع  بّ قد ط  و ، يوطيّ واملرسي والسّ  العربّ   ضمن تفسريه للقرآن، مثّ  ازيّ الفخر الرّ  حم 
العلوم. وراجت  ختلفة مب  ت اخلاصّ ع اآلياة الستخراج العلوم من القرآن، وتتبّ ستقلّ م   ا  تبوجدت بعد ذلك ك  

فات كثرية تعاجل ، ونتج عن ذلك مؤلّ الِعْلمبني مجاعة من أهل  ا  كبري   ا  ر رواجتأخّ م  ـهذه الفكرة يف العصر ال
 القدامى دونؤيّ م  ـهؤالء هم الو هذه الفكرة.  منوالفاسري اليت تسري على فت بعض التّ لّ هذا املوضوع، كما أ  

 .-الحقا  كما سيظهر - ، وفتحوا الباب على مصراعيهعوا فيهذين توسّ ال يّ الِعْلمفسري للتّ 
     

 :في العصر الحديث يّ الِعْلمالّتفسير ب لماءالعاهتمام  -المطلب الثّالث
أصاب اإلنسان نصيبا  يف شّّت العلوم الّتجريبّية، وقد واملعريّف  يّ الِعْلمإّن من ُسات هذا العصر الّتقّدم     

يف الوقت الذي كان ، وال يتخّيل ذلك؛ الم أن يصل إليه، ما كان حيفيهلغ درجات م تقّدمة ، وبوافرا  منه
ملحوظ، يرجع سببه إىل ابتعادهم عن دينهم مصدر ر قّيهم  املسلمون يعيشون يف تأّخر واحنطاط ِعْلميّ 

                                                           

الّتفسير الّذهّب، حمّمد:  يُنظر: .98-91صاإلكليل في استنباط الّتنزيل، . 13-10، ص5ج اإلتقان في علوم القرآن،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:1(

    .499-493، ص9ج فّسرون،والمُ 
 .  981، ص9ج إحياء علوم الّدين،د: الغزايّل، حممّ  .944، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد:  يُنظر: (2(
 .  989، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الّزركشّي، حمّمد:  (3(

   . 18، ص5ج اإلتقان في علوم القرآن،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر: (4(
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لصني أمامه، املرير،  الواقعهذا على  فنيثقّ وامل العلماء؛ األمر الذي فتح عيون كثري من وتقّدمهم ووقفوا ُم 
تلفيف القرآن الكرمي عن آيات ذات مضامني وإشارات ِعْلمّية يف وصاروا ي فّتشون  ا هناجملاالت، وي فّسرو  ُم 

ّفز املسلم، وتدفعه للّسري حنو الرّقّي،  تفسريا  ِعْلمّيا ، وذلك إلجياد احللول املناسبة لكّل ما جيّد من علوم ُت 
ة؛ حيث قال:"وليقومّن من هذه يّ الِعْلمالذي كان تفسريه مملوءا  بالّنظريّات  (1)ومن هؤالء طنطاوي جوهريّ 

ّمة من يفوقون الفرجنة يف الّزراعة، والّطّب، واملعادن، واحلساب، واهلندسة، والفلك، وغريها من العلوم األ  
اليمه اخلالدة، وفكر أتباعه اإلسالم بتع دليل على أنّ رين التّ بعض املفسّ  ةاولحم  ). إضافة إىل (2)والّصناعات"

عوة إىل تطبيقها، واملعرفة، ويف بيان فضلهما، والدّ  الِعْلمة يّ بق يف تأكيد أمهّ األصيل، كان له فضل السّ 
ساعده وي   ،ة املسلموازن لنفسيّ شيئا  من التّ  يّ الِعْلمفسري ق التّ قّ حي   هبذاو  جماالت احلياة. واستخدامها يف كلّ 
 الذي اجتاح العامل اإلسالميّ  الغربّ  ة إزاء الغزو الفكريّ عاليم اإلسالميّ العتزاز بالتّ وا ،على تأصيل اإلميان

ين وبعض الدّ  الِعْلمرة من بعض يسّ ر إىل تقدمي تركيبة م  فسّ م  ـاسع عشر للميالد، ولذلك جلأ المنذ القرن التّ 
  .(3)(لقطاع كبري من املسلمنيساهالت الغامضة ئ مشاعر القلق، ومن التّ دّ ة، وهت  احلاجات العاطفيّ  تسدّ 

شوف الك  و  ،يف العصر احلديث الِعْلم اهاملكانة املرموقة اليت حيتلّ )إىل أيضا  هذا االهتمام عائد  لعلّ و     
الفلك، و احليوان، و بات، النّ : تعّددةة يف مظاهرها وفروعها املبيعاليت امتاز هبا، واليت تناولت الطّ  ةيّ الِعْلم

والّرغبة من  ،ةيّ ع ضو ة أو اليّ ة ويف جوانبه املادّ ختلفوكذلك اإلنسان يف مراحل خلقه امل، ياءالفيز ، و اجلغرافيةو 
، وتوسيع فهمه ومداه صّ مدلول النّ  تعميق). إضافة إىل (4)(يّ الِعْلمم قدّ حاق بركب التّ اللّ ببعض املسلمني 

، وتصحيح نا معرفة مبفهوم اآليةتزيدة من بيانات ومعلوات مه العلوم الكونيّ لإلنسان املعاصر، وذلك مبا تقدّ 
بعض اآليات عن منها أخرجوا و  ،رين القدامىبعض املفسّ اخلاطئة اليت اعتمد عليها علومات بعض امل
فق تّ إخراجها عن معناها املتبادر منها؛ لتوافق ما هو مألوف عندهم، وم  اولني تأويلها، و ، حم  البنّي  ظاهرها

                                                           

علوم كثرية يبدو بعضها م تناقضا . صاحب منهج تفسريّي يف  الّشيخ طنطاوي جوهرّي، العامل الفيلسوف. من علماء األزهر املوسوعّيني الذين مجعوا بني  ( هو:1(

، حول العالقة بني آيات القرآن والِعْلم، حنا فيه منحى  خاّصا ، ابتعد يف أكثره عن معىن الّتفسري، وأغرق يف سرد أقاصيص اجلواهر يف تفسري القرآن الكرميكتابه: 

 على الرّابط اآليت:ترجمة طنطاوي جوهرّي، موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة،  يُنظر:م. 9150ريّة وأساطري. ت ويّف سنة وفنون عص

 https://ar.wikipedia.org .:919-910، ص1ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر. 

 .1، ص9ج الجواهر في تفسير القرآن الكريم،: جوهرّي، طنطاويّ  (2(

 .909-900ص محّمد عّزة دروزة وتفسيره ال ُمسّمى الّتفسير الحديث،الّسلوادّي، حسن:  نظر:يُ  (3(

 .  911-919صمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، زرزور، عدنان:  ( يُنظر:4(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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 الِعْلموتأييدها مبنطق  ،عقول البشرة اليت جاء هبا القرآن إىل ة والغيبيّ نيّ يتقريب احلقائق الدّ و  مع معارفهم،
   .(1)(ني واملالحدةيّ املادّ  واجهة؛ ملريبّ جالتّ 

 إضافة إىل ت باملفّسر يف العصر احلديث إىل هذا الّلون من الّتفسري،د  تلك هي أبرز الّدوافع اليت ح      
 استمالة غري املسلمني إىل اإلسالم.

وغريهم من  مالءمة ما اخرتعه األوروبـّّيون املعاصرين كانت م هّمتهمواملفّسرين العلماء  بعضأّن أر      
 -من وجهة نظري-كبري فائدة  ة ذات املضامني الِعْلمّية. وليس هلذا األمرالعلوم املختلفة مع اآليات القرآنيّ 

يتلّمسون إشارات العلوم احلديثة ومثراهتا يف القرآن  -العلماء واملفّسرون–فهؤالء  إاّل من الّناحية الّنفسّية،
 الكرمي؛ سّدا  حلاجّياهتم العاطفّية، وُتقيقا  للّتوازن الّنفسّي لديهم، نتيجة انبهارهم بضياء احلضارة األوروبـّّية.

لقرآنّية ذات أر  ضرورة الّتوفيق بني اآليات ا ،وإزاء تلك احلضارة والّتقّدم الِعْلمّي والّتطّور الّتكنولوجيّ 
قطعّية الثّبوت، فالقرآن الكرمي ال يتعارض مع البحث الِعْلمّي  االكتشافات الِعْلمّيةبني املضامني الِعْلمّية و 

الّرصني؛ ألنّه هو نفسه حيّض عليه، وحيّث اإلنسان على إعمال فكره وعقله الكتشافه، كمقّدمة للوصول 
  إىل اهلل اخلالق. 

 
 :يّ الِعْلم فسيرالتّ  في فاتؤلّ لمُ ا أبرز -المطلب الّرابع

ة، واشتهروا يّ الِعْلميف العصر احلديث بدراسة اآليات القرآنّية ذات املضامني  العلماءلقد اعتىن كثري من     
 وازدهاره، وضعف املستو  البيايّن والبالغّي لد  يّ الِعْلمبسبب الّتقّدم  وذلكهبذا الّلون من الّتفسري، 

  !هاعن فهم الّلغة العربّية وتذّوق العجمعجز خاّصة، و  املسلمنية و عامّ  العرب املعاصرين
ؤّلفات غزيرة تكّلمت عن م  هناك ، و (2)تب كثرية أفردته بالّدراسة دون سواه من ألوان الّتفسريوصدرت ك      

 ،ترباتُم   :من احلديثة الّتقنّية الوسائل مسبوق، واست خدمت غري بشكل ، وانتشرت(3)فيه يّ الِعْلماإلعجاز 
 فضال  عرب مواقع الّشبكة العنكبوتّية؛  تطبيقه، ونشره يف وغري ذلك ،ةواستنباطات منطقيّ  ،وّتارب ،ومراصد

                                                           

 . 119-183ص كيف نتعامل مع القرآن العظيم،القرضاوّي، يوسف:  يُنظر: (1(

الّتفسير الِعْلمّي الّتجريبّي للقرآن الكريم، جذوره، لعبد اهلل شحاتة.  ،-تفسير اآليات الكونّية بالقرآن الكريم- آيات اهلل في الكون يُنظر مثال : (2(

 الّتطبيق،الّتفسير الِعْلمّي للقرآن الكريم بين الّنظريّات و حلنفي أمحد. الّتفسير الِعْلمّي لآليات الكونّية في القرآن، الش د ي.  لعاد وتطبيقاته، والموقف منه،

 ملرهف سّقا. وغري ذلك كثري.ضوابط وتطبيقات،  ،الّتفسير واإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريمهلند شبلي. 

جمعا  األحاديث الّنبويّة التي اسُتدّل بها على اإلعجاز الِعْلمّي في اإلنسان واألرض والفلك، لّسّيد اجلميلّي.  اإلعجاز الطّّبّي في القرآن، ( يُنظر مثال :3(

 حملّمد بورباب وآخرون. اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،املصلح.  لعبد اهلل تاريخه وضوابطه، ،اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريمألمحد احلارثّي.  ودراسة،

  اهيم. وغري ذلك كثري.حملّمد إبر  القرآن وإعجازه الِعْلمّي،ملنصور حسب الّنّب.  الكون واإلعجاز الِعْلمّي للقرآن الكريم،
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  .تناولتهاليت ، (1)الّدراساتواجملاّلت، و  ،واملقاالت ،احملاضراتعن 
يف تفسريه:  هريّ النشغال به: طنطاوي جو ومن أشهر م ْن ع رف باالهتمام هبذا الّلون من الّتفسري وا    

الكرمي، املشتمل على عجائب وبدائع املكّونات، وغرائب اآليات  القرآن تفسري يف اجلواهر)
 ة واالكتشافاتيّ الِعْلمالت حوّ على االلتصاق مبقتضيات التّ  ا  فاسري احلديثة حرصهو أكثر التّ و  ،(الباهرات

 عبد، و (2)اإلسكندراينّ  أمحد حمّمد بنكّل من:   عصر. إضافة إىليف هذا ال عرفها العقل البشريّ  ة اليتالكونيّ 
 .(4)، وعبد الّدائم الكحيل(3)حمّمد راتب الّنابلسيّ ، و زغلول راغب حمّمد الّنّجار، و الزّنداينّ  اجمليد
ة يّ مِ اهليئة العال  ) ، ُتت م سّمى:هـ9505عام  يّ الِعْلمهذا، وقد أ نشئت هيئة خاّصة ت عىن باإلعجاز     

العامل  للمساجد برابطة يّ مِ لمجلس األعلى العال  هيئة تابعة لهي و  ،(5)(ةنّ يف القرآن والسّ  يّ مالِعلْ لإلعجاز 
يف العامل  العلماءا  من كبار ع ضو اإلسالمّي، مبّكة املكّرمة يف اململكة العربّية الّسعوديّة، وتضّم عشرين 

اليمن والعامل اإلسالمّي،  لماءعهو أحد كبار ، و الزّنداينّ  اجمليد عبداإلسالمّي، وتوىّل منصب أمينها العاّم: 
 اتؤمتر امل بإقامة وقد اهتّمت هذه اهليئة، يف العصر احلديث يّ الِعْلمومن أشهر املتخّصصني يف اإلعجاز 

 .يّ الِعْلم بالّتفسري املتعّلقة والّدوريّات الكتب وطباعة واحملاضرات، والّندوات
                                                           

ُمطابقة المخترعات العصريّة ملوريس بوكاي.  القرآن الكريم والّتوراة واإلنجيل والِعْلم، دراسة الكتب المقّدسة في ضوء المعارف الحديثة، ( يُنظر مثال :1(

 ملىن رفعت عبد الرّازق. رسالة ماجستري. وغري ذلك كثري. يم،مراحل خلق اإلنسان في آيات القرآن الكر ألمحد بن حمّمد الغمارّي.  لما أخبر به سّيد البريّة،

ة واألرضّية واحليوانات والّنباتات تبه: كشف األسرار الّنورانّية القرآنّية فيما يتعّلق باألجرام الّسماويّ حمّمد بن أمحد اإلسكندرايّن: طبيب، باحث. من ك   ( هو:2(

 يُنظر:هـ. 9103ّية بالّنباتات واملعادن واخلواّص احليوانّية، والرباهني البّينات يف بيان حقائق احليوانات، وغري ذلك. ت ويّف سنة واجلواهر املعدنّية، وتبيان األسرار الرّبانّـ 

 .9094، ص9ج نثر الجواهر والّدرر في علماء القرن الّرابع عشر،، يوسف: املرعشليّ  يُنظر:. 99، ص3ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين: 

اضرات يف اإلعجاز الِعْلمّي والّتفسري. شارك يف العديد  .القرآينّ رئيس هيئة اإلعجاز  .حمّمد راتب الّنابلسّي، داعية إسالمّي سورّي، م عاصر هو:( 3( له دروس وحم 

عة الّنابلسّي للعلوم اإلسالمّية، وآيات اهلل يف اإلنسان. . من م ؤلّفاته: موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي يف القرآن والّسّنة، وآيات اهلل يف اآلفاق، وموسو من املؤمترات العاملّية

موقع موسوعة الّنابلسّي  يُنظر:. https://ar.wikipedia.orgعلى الرّابط اآليت:  ،محّمد راتب الّنابلسيّ ترجمة موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة، يُنظر: 

 http://www.nabulsi.comعلى الرّابط اآليت:  ،لّنابلسيّ محّمد راتب ا الّسيرة الّذاتّية للدّكتورللعلوم اإلسالمّية، 

موسوعة الكحيل لإلعجاز الِعْلمّي يف القرآن  صاحب .باحث يف جمال اإلعجاز الِعْلمّي يف القرآن والّسّنة املهندس عبد الّدائم الكحيل، سورّي، م عاصر،( هو: 4(

موقع موسوعة  يُنظر:. https://ar.wikipedia.orgعلى الرّابط اآليت:  عبد الّدائم الكحيل،ترجمة موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة، يُنظر: والّسّنة. 

 .http://www.kaheel7.comعلى الرّابط اآليت:  الكحيل لإلعجاز الِعْلمّي،

 يُنظر:. https://ar.wikipedia.orgالرّابط اآليت: على  ،الهيئة العاَلِمّية لإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنةموقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة:  يُنظر: )5)

 https://www.eajaz.orgاهليئة العال ِمّية لإلعجاز الِعْلمّي يف القرآن والّسّنة، على الرّابط اآليت: موقع 
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 الثّاني المبحث
 ةيّ الِعْلمة والّنظريّة يّ ْلمالعِ الفرق بين الحقيقة 

اس من إلخراج النّ  -تعاىل-أنزله اهلل  كتاب هداية وتشريعالكرمي   القرآن جيب اإلقرار بأنّ  ،بداية    
يف  وليس كتابا   ،ةبأشكاهلا املتنّوع ينثلى إىل يوم الدّ م  ـة ال، ودستور جامع للحياة اإلنسانيّ ورلمات إىل النّ الظّ 

إشارة القرآن ّن إو ! ةختلفامل أو غري ذلك من العلوم ،اريختّ الأو  ،بّ طّ الأو  ،فلكالأو  ،كيمياءالأو  ،بيعةطّ ال
نـ زَّل من أجلها، فهي جاءت ، ومل يـ  من إنزاله لة مل يكن هو املقصد األوّ جريبيّ املسائل املرتبطة بالعلوم التّ  إىل

عمل اإلنسان ي  لِ بل  ؛دةرّ ة جم  ميّ لْ حقيقة عِ ا القرآن مل يقصد أن يذكرها على أهنّ  وليس أصالة ؛ أي أنّ  عا  ب  تـ  
ة واخلضوع والّتذّلل إليه، واالحتكام إليه بالعباد -تعاىل- يقوده ذلك إىل إفراد اهللها، وبالّتايل فكره وعقله في

ماوات واألرض : "قد أمر اهلل بالّنظر فيما خلق يف السّ كة امليداينّ محن حبنّ يخ عبد الرّ يقول الشّ  سبحانه.
ال الذي  ،-تعاىل- كالم اهللالكرمي   القرآنف .(1)ل إىل آيات وجوده وخلقه وآيات وصفاته"فس، للّتوصّ واألن

جعله اهلل  يين الذاملة، وقانون الدّ ة الشّ ريعة العامّ كتاب الشّ هو  و  ،يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
خلقه، مع أن يتعارض كالمه  ويستحيل، خلق اهللوما فيه والكون  ،وات إىل أهل األرضامخات شرائع السّ 

 يسلم له دين به، حّّت مسلم أن يعتقده وي   هذا ما جيب على كلّ  .(2)ىث زيمي ري ٰى ينيثٱ قال تعاىل:
القرآن  إنّ : "(3)عراويّ الشّ  حمّمد متويّل  يقول ة.لميّ ة عِ نظريّ  كلّ ال حيمل   هأنّ إضافة إىل ، دينه، وال يرتاب فيه

مع عصر  يف كلّ  اسللنّ  ظهر اإلعجاز اإلهليّ لي   ؛لهاه أشار إليها وسجّ ولكنّ  ،جودمنا أسرار الو علّ مل يأت لي  
ة شيء ال جيب أن حيدث، فالقرآن ال يّ الِعْلمات ظريّ ربط القرآن الكرمي بالنّ  . على أنّ يّ البشر  الِعْلمم تقدّ 

فق مع ته وبيانه إذا اتّ صحّ  يستمدّ  هو الذي الِعْلم ولكنّ  ،كانت  ا  ة أيّ ميّ لْ ة عِ فاقه مع نظريّ ت ه باتّ تـ ْرب ط  صحّ 
سبحانه -قائل القرآن هو اهلل  ألنّ  ؛م زائفلْ اِلف حلقائق القرآن هو عِ م ُم  لْ عِ  آيات القرآن الكرمي، فكلّ 

  .(4)"-سبحانه وتعاىل-وخالق الكون هو اهلل  ،-وتعاىل

                                                           

 . 919ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

 (.   45سورة األعراف: اآلية ) (2(

لّدعوة اإلسالمّية يف حمّمد متويّل الّشعراوّي، العامل الفقيه املفّسر، من أبرز علماء عصره، وأحد دعائم الفكر اإلسالمّي احلديث مبصر، وركيزة من ركائز ا ( هو:3(

سالمّي، واهليئة الّتأسيسّية هلا، وكثري من اهليئات واملنّظمات الّنصف الثّاين من القرن العشرين. عضو يف جملس الّشور ، وجممع الّلغة العربّية، ورابطة العامل اإل

م. 9118، وغري ذلك. ت ويّف سنة واجلامعات العربّية واإلسالمّية. من م ؤلّفاته: تفسري الّشعراوّي للقرآن الكرمي، وم عجزة القرآن، واملنتخب يف تفسري القرآن الكرمي

 .http://shamela.ws على الرّابط اآليت: ترجمة محّمد متوّلي الّشعراوّي، املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة، يُنظر:

 . 998، ص1ج ُمعجزة القرآن،الّشعراوّي، حمّمد:  (4(
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؛ علما  بأّن  ةيّ الِعْلمة والّنظريّة يّ الِعْلمه، ينبغي توضيح الفرق بني احلقيقة عطي كّل ذي حّق حقّ  أ  وحّّت     
 .لغة واصطالحا   ة(يّ الِعْلمانية )وقد سبق تعريف الكلمة الثّ منهما مكّون من كلمتني اثنتني،  كاّل  

"توضيح عالقة األثر والّسبب بني  تعني: ،واصطالحا  . (1)"ق ِضيَّة تثبت بربهان" في الّلغة: ةظريّ النّ ف    
سب ق رهبا وب عدها من "والّنظريّات مراتب حب .(2)عّينة"ح، أو الّتنّبؤ بظواهر م  املغرّيات، وذلك هبدف شر 

 .(3)وأقو  الّنظريّات هي اليت تقّدم شرحا  أكثر منطقّية لتلك املالحظات"احلقائق، 
ا أ ِقّر احل ِقيق ة  م  ) جاء يف لسان العرب:بات والقطع واليقني وُمالفة اجملاز. هي الثّ  :في الّلغة الحقيقةو     

: الي قني بعد . م جاز  م ا ك ان  ِبِضد  ذ ِلك  ـيف ااِلْسِتْعم اِل ع ل ى أ ْصِل وْضِعه، وال واحل قُّ: ِصْدق احلديِث. واحل قُّ
 .(6)"شيء ثابت يقينهوقيل هي: " .(5)"ويقينا   شيٌء ثابت قطعا  وقيل هي: " .(4)(و مج ْع ه ا احل قائق   .الشك  

في أّما  .(8)"يء الذي له ثبات ووجوداحلقيقة تستعمل تارة يف الشّ : "(7)هاينّ وقال الرّاغب األصف
طابقة طابقة الفكر للفكر، أو م  هي م   ، أووثابت ويقيينّ  هو صادق وواقعيّ  ما كلّ   " :فتعني االصطالح،

ناقض احلقيقة طابقة ما يف األذهان ملا هو يف األعيان. وتتاحلقيقة هي م   ، أو كما يقول العرب:فكر للواقعال
 .(9)"والباطل ،واالعتقاد ،أيوالرّ  ،خمنيوالتّ  ،كّ والشّ  ،نّ والظّ  ،والوهم ،والغلط ،مع الكذب

 ة اليت يرتبط أحدها باآلخرجمموعة من القوانني العامّ " ة هي:يّ الِعْلموبناء على ذلك، فإّن الّنظريّة     
جمموعة  حبيث إنّ  ؛واهرقة بنوع واحد من الظّ لّ تعم   وهي مجيعا   ،يعتمد بعضها على بعض سقا  تّ م   ا  ارتباط

                                                           
 . 119، ص9، جالُمعجم الوسيط م صطفى، إبراهيم: (1(

 . 904ص صول البحث الِعْلمّي ومناهجه،أُ بدر، أمحد:  (2(

 . 98ص مّي في القرآن والّسّنة، تاريخه وضوابطه،اإلعجاز الِعلْ املصلح، عبد اهلل:  (3(

  .49، ص90باب القاف، فصل احلاء، ج لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر: (4(

(، ج ُمعجم الّلغة العربّية المعاصرة، عمر، أمحد: (5(  . 411، ص9ماّدة )ح ق ق 

 . 940، ص1ج تكملة المعاجم العربّية،د وزِي، رينهارت:  (6(

ي قرن باإلمام  احل سني بن حمّمد بن املفضل، أبو القاسم األصفهايّن، أو األصبهايّن، املعروف بالرّاغب: أديب، من احلكماء العلماء. اشت هر حّّت كان :( هو7(

اضرات األدباء، والّذريعة إىل مكارم الّشريعة، واملفردات يف غريب القرآن، وغري ذلك. ت ويّف سنة. من ك  الغزايلّ   األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر: هـ.409 تبه: حم 

حاجي خليفة،  يُنظر:. 941-948، ص9ج ُمعجم الُمفّسرين )من صدر اإلسالم وحّتى العصر الحاضر(،نويهض، عادل:  يُنظر:. 944، ص9ج

 .43ص، 9ج ُسّلم الوصول إلى طبقات الفحول،م صطفى: 

 . 951ص غريب القرآن، الُمفردات فيالرّاغب األصفهايّن، احلسني:  (8(

   http://www.alukah.netعلى الرّابط اآليت:  .8-1ص ،يّ مفهوم الحقيق    ة في الخطاب الفلسف موقع شبكة األلوكة، محداوّي، مجيل: (9(
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ة ية فكريّ نْ بِ وقيل، هي: " .(1)"جوانبها واهر من كلّ ر تلك الظّ فسّ ة ت  يّ الِعْلمة ظريّ تلك القوانني املؤل فة للنّ 
وعرّفها  .(2)"أ مبشاهدات جديدةدات املوجودة، ويستطيع أن يتنبّ ر املشاهفسّ يستطيع أن ي   ن مفهوما  تتضمّ 

يف الفلك،  العلماء"افرتاض، أو تمني، أو ظّن ي رِد  على فكر وذهن عامل من بقوله، هي:  اخلالديّ صالح 
وقف عليها، أو ح د ث أراد أو اجليولوجيا، أو البيولوجيا، نتيجة ظاهرة رآها، أو ّتربة قام هبا، أو م الحظة 

اض أو الّتخمني، ويظّن أّن ذلك هو فيظّن أّن تفسري ذلك على تلك الّصورة، في قّدم ذلك االفرت  تفسريه،
ا يقول؛ إّنّ كما  ، أو ظّنا  ، أو تمينا  افرتاضا  ليست  ةيّ الِعْلم ةظريّ النّ  نّ ألولست معه يف ذلك؛ . (3)الّصواب"

 جملموعة من املشاهداتسق تّ وم   ،دوحّ تفسري م  و  ،ستمرّ م   ر معريفّ ة عديدة، وتطوّ ميّ لْ حصاد خطوات عِ هي 
جمموعة خالل من  االوصول إليه تّ  ةنية فكريّ صيغت يف ب  املرتبطة بعضها ببعض، واليت  ةيّ بيعطّ الواهر ظّ وال

 .-ابقنيعريفني السّ كما يظهر من التّ - جاربالتّ من 
ّثل  أّن الّنظريةكما )     اليت يتّم الوصول إليها يف دراسة ِعْلمّية ال مي كن اعتبارها حقيقية هنائّية، وإّّنا مت 

خر  أفضل كن الوصول إليها مع البيانات واملعلومات املتاحة، وهي قابلة للّتغيري وإحالل أ  أفضل إجابة مي  
ة الّناصعة وعدم ربط آي القرآن يّ الِعْلموجود احلقيقة  يّ الِعْلمّتفسري لذا كان من ضوابط ال؛ (4)(منها حمّلها

 .-الحقا  كما سيظهر -بديل والّتغيري الكرمي بالّنظريّات القابلة للتّ 
"ما صار حقيقة قاطعة، وبدهّية م قّررة، ممّا يتعّلق بالكون واحلياة واإلنسان،  ة فهي:يّ الِعْلمأّما الحقيقة     

لذلك قالوا هي: و  .(5)واليت ال مي كن أن ت بطل أو ت نقض، مهما تقّدمت علوم اإلنسان وم كتشفاته ومعارفه"
 العلماءمعا  عليه من قبل  أصبح ثابتا  جم  حّّت  ؛ةظريّ النّ راسات ة والدّ "املفهوم الذي ّتاوز املراحل الفرضيّ 

غط ة ُتت الضّ ر املاء عند درجة مئويّ د املعادن باحلرارة، وانكماشها بالربودة، وتبخّ كتمدّ   كافّة،  نيصاملختصّ 
 .(6)"فر املئويّ ده عند درجة الصّ ، وّتمّ العاديّ  يّ اجلوّ 
أو  ثابتةقطعّية ة ميّ لْ صادم حقيقة عِ ي  الكرمي  القرآنيف  الّداللة صريح نصّ وجود  يستحيل ،لكلذ    

خالق الكون هو  ألنّ  ة؛يّ الِعْلملحقيقة لأو جهل  ،ةيف فهم اآلية القرآنيّ  أخطيرجع ذلك إىل  إاّل و  ؛ناقضهاي  
من ): كة امليداينّ ن حبنّ محيخ عبد الرّ يقول الشّ  .حال أن يتناقض هذا مع ذاكفم   ،ل القرآن هو اهللنزّ اهلل، وم  

                                                           

 . 953صالِعْلمّي،  االستقراء والمنهجزيدان، حممود:  (1(

 . 19ص العالم بين الِعْلم والفلسفة،العلوّي، جاسم:  (2(

   .934-935ص البيان في إعجاز القرآن،اخلالدّي، صالح:  (3(
  .994ص أصول البحث الِعْلمّي ومناهجه،بدر، أمحد:  ( يُنظر:4(
 . 933، صالبيان في إعجاز القرآناخلالدّي، صالح:  (5(

   . 98، صاإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة، تاريخه وضوابطهاملصلح، عبد اهلل:  (6(
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ال بني نصوصه بعضها مع بعض، وال بني  اجمليد ال اختالف فيه وال تناقضا ، القرآن ابتة أنّ احلقائق الثّ 
ض لبعض الذي تعرّ  صّ حيح للنّ أن يتطابق املعىن الصّ  ال بدّ و  ،ةيّ الِعْلمنصوصه والواقع، ومن الواقع احلقائق 

دوات اكتساب املعرفة من خلق اهلل، والكون من خلق اهلل، ، فأابتةة الثّ يّ الِعْلمة مع احلقائق يّ الِعْلماحلقائق 
ل إليه الوسائل من وحي اهلل، وآيات اعتبار ما تتوصّ  الِعْلمظر يف الكون الكتساب كليف بالنّ وآيات التّ 

نة بيانات عن بعض ما يف الكون من وحي اهلل، وما من وحي اهلل، واآليات املتضمّ  ما  لْ ة عِ ة اإلنسانيّ املعرفيّ 
 . (1)(ناقض بعضه بعضا  من عند اهلل أو بأمر اهلل ال ميكن أن ي  هو 
 ا أن يكونإمّ  :تيةأحد االحتماالت اآلأن يكون ة ال يعدو يّ الِعْلم ةقيالف للحقه ُم  نّ إقال فيه ما ي   وكلّ "   

 ا أن يكونوإمّ ، ةميّ لْ ة ووسائلها مل يصل بعد إىل أن يكون حقيقة عِ لت إليه أدوات املعرفة اإلنسانيّ ما توصّ 
مل يصل  ا أن يكون فهم خرب الوحي فهما  وإمّ ، يّ الِعْلماخلرب املنسوب إىل الوحي مل يصل إىل مستو  اليقني 

 قطعيّ  بوتالثّ  قطعيّ  اخلرب اإلسالميّ ا أن يكون مّ أ" .(2)"؛ بل هو اجتهاد ظيّنّ إىل مستو  اليقني القطعيّ 
 .(3)"وليس من املمكن أن يوجد قطعا  ،  موجود حتما  فهذا غري ،الف احلقيقة والواقعي   اللة، مثّ الدّ 

ة، ويصفه باخلطر، فيقول: "أخطر ما نواجهه، ذلك يّ الِعْلمات ظريّ من ربط القرآن بالنّ  عراويّ ر الشّ ذّ وحي      
اوالهتفسري، ويف يف اندفاعهم يف التّ  العلماءبعض  أنّ  ة ، يندفعون يف حماوليّ الِعْلمم قدّ م ربط القرآن بالتّ حم 

خذون ا غري صحيحة، وهم يف اندفاعهم هذا يتّ كتشفة، يثبت بعد ذلك أهنّ ة م  ميّ لْ ات عِ ربط كالم اهلل بنظريّ 
 .  (4)ه كتاب عبادة ومنهج"، ولكنّ الِعْلمعة، وحياولون إثبات القرآن بتسرّ خطوات م  

حسبكم " :ف يف ذلكويتكلّ  ،ةيّ الِعْلموبني احلقائق الكرمي ق بني القرآن وفّ اول أن ي  ن حي  لكّل ميقال و     
وفيق بينه وبني ما ه ميكن التّ ة ثابتة، وحسب القرآن أنّ ميّ لْ صادم حقيقة عِ صريح ي   أن ال يكون يف القرآن نصّ 

ّد من نظريّ   .(5)"ةحّ ، وتستند إىل أصل من الصّ ة تقوم على أساس من احلقّ ميّ لْ ات وقوانني عِ ج دَّ وجيِ 
ة غري قابلة ميّ لْ ات قد أصبحت حقيقة عِ ظريّ ة من النّ نظريّ  ون أنّ يّ عيه املادّ من االنتباه ملا يدّ  وال بدّ )    

مقطوعا  هبا ة أو حقيقة ة إثبات ّتعلها حقيقة هنائيّ ة ال متلك أدلّ ظريّ هذه النّ  عديل، مع أنّ قض أو التّ للنّ 
وهم يزعمون  ... هاة أو سامهوا يف تدعيمظريّ ، الذين وضعوا هذه النّ العلماءضمن مستواها، وذلك بشهادة 

غري قابل  ة ثابتة بشكل قطعيّ ميّ لْ ات قد أصبحت حقائق عِ ظريّ هذه النّ  أنّ  ،رون خطأأو يتصوّ  ،كذبا  

                                                           

 . 911-994ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  ر:يُنظ (1(
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 .84، ص9جُمعجزة القرآن، الّشعراوّي، حمّمد:  (4(

    .139، ص9ج الّتفسير والُمفّسرون،الّذهّب، حمّمد:  (5(
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ين كبري ّتاه الدّ   فاحش جدا ، ويتبع ذلك سقوطهم يف ضالل اعتقاديّ  ميّ لْ قض، وهنا يقعون يف غلط عِ للنّ 
ة يصا  لدعم قضيّ صّ قد و ضعت خِ  الِعْلمسبت إىل اليت ن  ات ظريّ طائفة من النّ  ما  بأنّ لْ صوله ومعارفه، عِ وأ  

رات اليت ليس هلا قواعد مات واملربّ اإلحلاد والكفر باهلل، على أيدي يهود أو أجراء يهود، وصيغت هلا املقدّ 
 .(1)(ة صحيحةميّ لْ ة عِ منطقيّ 

ة يّ الِعْلما احلقيقة أمّ  ،طلقا  م   ةنيّ لنا تطبيقها على اآلية القرآ حّ ال يصة يّ الِعْلمالنظرية إّن  :صفوة القولو     
ة اليت على اآلية القرآنيّ  هاقطبّ أن ن   ال مانع إطالقا  و ة، فمن املستحيل أن تتناقض أو تتصادم مع اآلية القرآنيّ 

ف يف تفسري القرآن هبا عسّ ة شيء، والتّ يّ الِعْلماحلقيقة  كما أنّ  ة.ميّ لْ إشارات عِ مضامني و تلفت األنظار إىل 
يف  فة، ونتكلّ ميّ لْ كّل حقيقة عِ على   القرآينّ  الّنصّ  أن حنمل روريّ ضّ ال من ليها شيء آخر، فليسومحله ع

يقول صاحب كتاب  احلديث. الِعْلمالقرآن قد سبق  ؛ لنقول: إنّ ا  ل يّ  له هبا، أو نلوي عنق اآلياتونؤوّ ، محله
 فال يليق أن ،و كتاب عقيدة وهداية وإعجازالقرآن ه إنّ "ذلك:  دا  افعة( مؤكّ )اجلداول اجلامعة يف العلوم النّ 

ضْعه للنّ ن ة جديدة التمسنا هلا ما ظهرت نظريّ ة، وكلّ يّ الِعْلمات ظريّ تجاوز به حدود اهلداية واإلعجاز، وخن 
مال  يف آية من القرآن وإسراف يف  ،اسكثري من النّ ة، هذا خطأ سائد عند  ظريّ هلا مبا يوافق هذه النّ ونأوّ  ،حم 

ثبت احلقيقة  تندرس بإمعان، وننتظر؛ حّّت  ، وأن "ومن هنا جيب أن نرتوّ  .(2)ده إسراف"بع أويل ماالتّ 
د فرض، يكون جمرّ  اقا  برّ  ث عن ربطها بالقرآن الكرمي، وال نأخذ حديثا  ة ثبوت اليقني قبل أن نتحدّ يّ الِعْلم

القرآن عندما  يف حقّ  خطأ كبريا  ة، ونسرع ونربطه بكالم اهلل، وحينئذ نكون قد ارتكبنا ميّ لْ ة عِ وليس نظريّ 
 . (3)يثبت كذب هذا االفرتاض"
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 ثّالثالمبحث ال

 يّ الِعْلمواإلعجاز  يّ الِعْلمبين الّتفسير  عالقةال

يف  يّ الِعْلمواإلعجاز  يّ الِعْلمفسري مييز بني التّ الباحثني املعاصرين يف التّ و  العلماءلقد تفاوتت آراء     
 تنطوي على -رغم قّلتها-فيه من الكتابات  يف هذا املوضوع جيد أنّ كثريا  لع  فم ن ي طااحلديث،  ناعصر 

كّل منهما، معامل  يف أمل ظر والتّ النّ  مزيدا  من ستدعياألمر الذي ي ؛بس بني هذين املفهومنيداخل واللّ التّ 
 فمن .ةراسات القرآنيّ ائدة يف هذا العصر يف جمال الدّ السّ  الِعْلمحركة  يف ظلّ وخباّصة  هما،بين كاالشتبا وفكّ 

ُتقيق  يّ الِعْلمفسري بل جعل غاية املراد من التّ  هما؛ز بينيّ لم مي  ف ،جعل املراد منهما واحدا   م نْ  العلماء
مييز ومنهم من حاول التّ  .(1)-وجلّ  عزّ -القرآن الكرمي من عند اهلل  ؛ إلثبات أنّ اإلعجاز القرآينّ 

، وير  استبداله ، وتسميته هبذا االسميّ الِعْلمطلح اإلعجاز صظ على م  بل إن بعضهم يتحفّ  ؛(2)بينهما
بل هو أحد هذه  ؛ل الوحيد إلثبات عظمة هذا القرآنبيه ليس هو السّ نّ إ؛ إذ مبصطلح: دالئل صدق القرآن

  .(3)بلالسّ 

؛ يّ لِعْلمااإلعجاز بني املصطلحني، رأيت أن أذكر مفهوم  واوالباحثني مل ي فرّق العلماءنظرا  ألّن بعض و     
كذلك )اإلعجاز   يّ الِعْلممن كلمتني، فإن اإلعجاز  ا  كّونم   يّ الِعْلملّتفسري ا وإذا كان ،س بينهمالّلبا  رفع

د معرفة املرا مثّ  ،ل وهو كلمة "اإلعجاز"يلزم ُتديد معىن طرفه األوّ  صطلحوملعرفة املراد هبذا امل(، الِعْلمو 
، وذكرت سابقا   الِعْلمقد أوضحت معىن ، علما  بأّنين (يّ الِعْلم) ه عند إضافة هذه الكلمة إىلباملصطلح كلّ 

، مّث أذكر بتعريف اإلعجاز يف الّلغة واالصطالحاملبحث هذا يف ؛ لذا سأقوم أيضا   يّ الِعْلممعىن الّتفسري 
   .يّ الِعْلم، وإظهار العالقة بينه وبني الّتفسري يّ الِعْلمإلعجاز ل العلماءاصطالحات 

، الضَّْعف  : الع ْجز  )يقول ابن منظور: . الضَّْعف  : ، وهوالع ْجز  كلمة اإلعجاز أصل  فإّن  ي الّلغة،أّما ف    
: ز  يـ ْعِجز  ع ِن األ مر ِإذا ق ص ر  ع ْنه   يـ ق ال  اْلع نْي  و اجْلِيم  و الزَّاء  ويقول ابن فارس: " .(4)(و اجلْ ْمع  أ عجاز .ع ج 

اِن، ي د لُّ  ِن ص ِحيح  ِر الشَّْيءِ أ ح د مه  ا ع ل ى الضَّْعِف، و اآْل أ ْصال  ويقول الرّاغب األصفايّن:  .(5)"خ ر  ع ل ى م ؤ خَّ
بر، وصار يف كر يف الدُّ ؤّخره، كما ذ  يء، وحصوله عند ع ج ِز األمِر، أي: م  الع ْجز  أصل ه  التَّأ خُّر  عن الشّ "
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رأي الرّاغب أّن  عّباس وير  فضل حسن .(1)"يء، وهو ضّد القدرةالّتعارف اُسا للقصور عن فعل الشّ 
ر اإلنسان، واستعري لغريه، وهناك صلة ؤخّ غة م  فأصل العجز يف اللّ )؛ حيث يقول: هو األوىل األصفهاينّ 

ا ر عن غريه إّنّ من تأخّ  ألنّ  تالزمان؛ر والقصور م  أخّ التّ  يء، فإنّ وثيقة بني هذا املعىن وبني القصور عن الشّ 
معون على ريهيرجع ذلك إىل تقص . واملتدبّر آلي القرآن الكرمي ي درك هذه القضّية، والّلغويّون واملفّسرون جم 

املعىن بطريق هو   ؤدّ أن ي  ": تعين اإلعجازفكلمة  ،أّما في االصطالح .(2)(أّن ليس للعجز إاّل هذا املعىن
اإلعجاز عليه يكون بناء و  ثله.ايل يعجز البشر عن اإلتيان مب، وبالتّ (3)"رقأبلغ من مجيع ما عداه من الطّ 

 نع العجز ،سبة للعاجزوبالنّ  ،(4)"أعجزين فالن أي: فاتين :قالبق، ي  الفوت والسّ " :ز هوعجِ سبة للم  بالنّ 
 .(5)"أعجزين فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه" قال:، ي  لب واإلدراكالطّ 

     
 ة معنى، منها:حدتّ لكنها مُ  ؛لفظا   ةُمختلفأقوال  يّ الِعْلماإلعجاز في تعريف  اءمللعلو 

 .(6)فوه يف حينه"عرّ أن ي   اس يستطيعون أبدا  نه شيء ما كان النّ "اكتشاف القرآن ك   .2
الّتجريّب أخريا ، وثبت عدم إمكانّية  الِعْلم"إخبار القرآن الكرمي، أو الّسّنة الّنبويّة، حبقيقة أثبتها  .1

 .(7)"-اهلل عليه وسّلم صّلى-إدراكها بالوسائل البشريّة، يف زمن الّرسول 
ة نّ للحقائق الواردة يف القرآن الكرمي والسّ  ،ةابتة واملستقرّ ة احلديثة الثّ يّ الِعْلمتأكيد الكشوف " .3

 .(8)"صنيفاق املتخصّ فيد القطع واليقني باتّ ة ت  بأدلّ  ،رةاملطهّ 
 

                                                           

 .  451صالُمفردات في غريب القرآن، الرّاغب األصفهايّن، احلسني:  (1(

 . 99-90ص إعجاز القرآن الكريم،عّباس، فضل:  يُنظر: (2(

 . 19ص الّتعريفات،اجلرجايّن، علّي:  (3(

 .110، ص4باب الّزاي، فصل العني املهملة، ج لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  (4(
 .نفسه (5(
 . 950ص كيف نتعامل مع القرآن؟،الغزايّل، حمّمد:  (6(

موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في . الّنابلسّي، حمّمد: 95ص يل اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،تأصالزّندايّن، عبد اجمليد:  (7(

 .  91ص اآلفاق،

يف القرآن والّسّنة، الذي ع قد يف باكستان  توصيات املؤمتر العاملّي األّول لإلعجاز الِعْلميّ  تأصيل اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،الزّندايّن، عبد اجمليد:  (8(

جمعا   ،األحاديث الّنبويّة التي اسُتدّل بها على اإلعجاز الِعْلمّي في اإلنسان واألرض والفلك. احلارثّي، أمحد: 11، ص98/9508-94يف إسالم آباد 

 .  94صودراسة، 
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 قرونبإليها ة قبل وصول املعارف املكتسبة يّ الِعْلمسبق القرآن الكرمي بالعديد من احلقائق " .4
 .(1)"عّدة

، مع املطابقة القرآنإليه ة، وبني ما أشار نن اإلهليّ تلك املوافقة بني املكتشفات احلديثة للسّ " .5
 .(2)بينهما"

 الِعْلمقبل اكتشاف  الِعْلم مناحي حقائق يف شّّت  علىاللة "سبق القرآن الكرمي بزمن بعيد يف الدّ  .6
 .(3)واستقراره على اعتمادها" ،هلا

واإلعجاز  يّ الِعْلمفسري بني التّ  عالقةضح التّ ت ، وتباين عباراهتا،الّسابقة ريفاعالتّ عرض ن خالل وم    
تفسري  ميّ لْ إعجاز عِ  ، فكلّ يّ الِعْلمفسري ال يعدو كونه صورة من صور التّ  يّ الِعْلماإلعجاز ف ،يّ الِعْلم

بل  ؛يّ الِعْلمأوسع من اإلعجاز  يّ مالِعلْ فسري التّ  إنّ  إذ؛ ، فبينهما عموم وخصوصالعكس، وليس ميّ لْ عِ 
تزنة. رصينة م   يكشف عنه وي ظهره. فالعالقة بينهما تكاملّية ومن مث ّ  ،يّ الِعْلميستوعب يف ثناياه اإلعجاز 

 توضيح وشرح ماة، و ميّ لْ ذات مضامني عِ ة عن معان  جديدة لآلية القرآنيّ كشف ال هو: يّ الِعْلمفسير التّ ف
حبقيقة سبق القرآن الكرمي إىل اإلخبار  :فهو يّ الِعْلما اإلعجاز أمّ ، ةميّ لْ قائق عِ ل إليه العامل من حتوصّ 

ة قطعيّ ة يّ الِعْلمحلقائق ا ى االعتماد علال ينفع فيه إاّل وكالمها  .جريبّ التّ  الِعْلمقبل أن يكتشفها  ةميّ لْ عِ 
 وجزها فيما يأتي:أُ  ،ا  روقعالقة وف وأرى أّن بين الُمصطلحين .جعة عنهاحبيث ال ميكن الرّ  ؛بوتالثّ 

 احلقيقةيف إطار  ةيّ الِعْلمة ذات املضامني القرآنيّ اولة فهم داللة اآليات يعين حم   يّ الِعْلمفسري التّ  .2
،  يّ الِعْلمجاز أمَّا اإلع ،ةيّ الِعْلم الذي  الكرمي هذا القرآن ثبت أنّ ي  للقرآن الكرمي فهو موقف ُتد 

 أن قبلعنها  ىقد حك، هـ9550قبل  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -د ّي حممّ مّ األ  ّب نّ النزل على 
 .اومعرفته اإىل إدراكه الِعْلمل يتوصّ 

 .ية إىل اإلعجازريق املؤدّ هو الطّ  الكرمي للقرآن يّ الِعْلمفسري التّ  .1

ا اإلعجاز ر، أمّ واب لكونه اجتهاد املفسّ يدخله اخلطأ والصّ  الكرمي للقرآن يّ الِعْلمفسري التّ  .3
سب على داللة حي  ، إّّنا الّتفسري الِعْلميّ  يفاخلطأ ، كما أّن أن يكون كذلك ال يصحّ ف يّ الِعْلم

الذي ينال من القرآن  يّ الِعْلمخبالف اخلطأ يف اإلعجاز ته، القرآن ويطال شيئا  من قدسيّ 
 نفسه. وهذه مسألة خطرية.

                                                           

 . 919ص آن الكريم والّسّنة المطّهرة،مدخل إلى دراسة اإلعجاز الِعْلمّي في القر الّنّجار، زغلول:  (1(

 . 994ص اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم،الّلوح، عبد الّسالم:  (2(

 .  11ص الّتفسير واإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم،سّقا، مرهف:  (3(
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 الّرابع المبحث

 يّ الِعْلمفسير التّ من  لماءالعموقف 

 تمهيد:

 هر صان فمنهم من، رفضه وأقبوله  من جهة منذ القرون األوىل يّ الِعْلمفسري يف التّ  العلماءختلف قد ال    
 وُتميال   ،فا  واعتربه تكلّ  ،أنكره وعارضه يف فهم القرآن الكرمي، ومنهم من جديدا   أيّده، واعتربه فتحا  و 

جاء  امّ ـلو . شريعاهلداية والتّ  :وهو ،رياس عن غاية القرآن الكرمي وهدفه الكبوصرفا  للنّ  ،لآليات ما ال ُتتمل
مة، تقدّ فيه درجات م   الِعْلموبلغ ، ظرللنّ  الفت جوّ ة يف يّ الِعْلماملكتشفات العصر احلديث، وظهرت فيه 

 .واملعريفّ  يّ الِعْلمهم بدعو  رقيّ  ؛فهمدينهم هو سبب تلّ  بعض املسلمني من أنّ أعداء اإلسالم إىل  ىأوح
ومن ذلك  الِعْلمن اإلسالم دي أكيد على أنّ ف، والتّ إلبطال هذا األمر املزيّ  العلماءانتدب طائفة من لذا، 
 ا  ماهسإواعتربوا ذلك  العزيز، نة يف الكتابضمّ ة احلديثة م  يّ الِعْلمكثريا  من املكتشفات   ، وأنّ جريبّ التّ  الِعْلم

للقرآن  يّ الِعْلمفسري التّ  أنّ  رأتخر  وقابلتهم طائفة أ   ة.عوة اإلسالميّ نشر الدّ ، و الكرمي يف تفسري القرآن
ويندفع به إىل  ،ة، وينحرف بالقرآن عن غايتهعوة اإلسالميّ بالدّ  الكرمي غري صحيح يف منهجه، وضارّ 

ة ذات املضامني القرآنيّ لآليات  يّ الِعْلمفسري اختلفوا يف التّ  ،على ذلك وبناء   مد عقباها.جماالت ال ُت  
 .عتدلد م  ؤيّ نكر، وم  م   عارضوم   ،ستحمّ م   دؤيّ م   :ثالثة آراء إىل ةيّ الِعْلم
 ، وأضافوا للقرآن كلّ عوا فيه، وتوسّ يهصراع  الذين فتحوا الباب على مِ ، هم يّ الِعْلمفسري للتّ ؤيّدون املف    

  جعلوا القرآن الكرمي حّّت ،  أقحموها يف القرآن، وأضافوها إليهم من العلوم، فما من شاردة وال واردة إاّل لْ عِ 
تلفة وتصنيفها يف يّ الِعْلمال كتاب دين، وقاموا بتبويب اآليات ذات اإلشارت  ا  معرفيّ  ا  ميّ لْ عِ  كتابا   العلوم  ُم 
 ومن هؤالء: ة.يّ الِعْلمن مجيع العلوم واملعارف القرآن الكرمي يتضمّ  ة بأنّ اة، ودفعهم محاسهم إىل املنادالبحثيّ 
طنطاوي و  من القدامى، ، وابن أب الفضل املرسيّ يوطيّ ، والسّ ربّ ، وأبو بكر العازيّ والفخر الرّ ، الغزايلّ 

ال اإلسكندرايّن، الذي  أمحد ، وحمّمد بنيّ الِعْلمفسري معه التّ  ويذكر إاّل  اُسهال يكاد يذكر  ، الذيجوهريّ 
  .ثنيمن احملد   ا، وغريمهيّ الِعْلمعه يف توسّ طنطاوي عن تفسري  يقلّ 
بالقرآن عن  خروجا   رأوا فيه، و ورفضوه يّ الِعْلمفسري أنكروا التّ  الذين همف ،يّ الِعْلم فسريللتّ  املعارضونأّما     
 .يّ الِعْلمبات البحث وا إىل صون القرآن الكرمي عن تقلّ شريع، ودع  ل يف اهلداية والتّ املتمثّ ، ويّ اه السّ االّتّ 

  قاإسح أبو، (1)الفة"يف العصور السّ  يف تفسري القرآن يّ الِعْلماه "زعيم املعارضة لفكرة االّتّ ومن هؤالء: 
 

                                                           
 .911ص اّتجاهات الّتفسير في العصر الّراهن،احملتسب، عبد اجمليد:  (1(
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 ،عبد اجمليد احملتسب، و (3)شوقي ضيف، و (2)، وحممود شلتوتهبّ د حسني الذّ حممّ . إضافة إىل (1)اطبّ الشّ 
 . ثنيوغريهم من احملد  ، (4)اداس العقّ عبّ و  

ابقني، فلم مييلوا إىل ولئك الذين وقفوا موقفا  وسطا  بني أصحاب الرّأيني السّ أقصد أ  وأّما املعتدلون، ف    
ة ذات وفقها يف تفسريهم لآليات القرآنيّ  ذوا ضوابطا  حيتكمون إليها، ويسريوناإلفراط أو الّتضييق، واتّ 

لتجّنب الوقوع يف خطأ ُتميل  ، مع الّتأكيد على ضرورة الّتقّيد باملنهج الِعْلمّي املدروس؛ةيّ الِعْلماملضامني 
الّشيخ تهم من املعاصرين، منهم: ، وغالبيّ وأصحاب هذا الرّأي ك ْثرناقها. اآليات ما ال ُتتمل، أو يّل أع

 بن عاشور،وا، الّزرقاينّ و  ،(5)وحمّمد مجال الّدين القاُسيّ  ،-موضوع الّرسالة- عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ 
 ، ابلسيّ د راتب النّ وحممّ ، عراويّ شّ ال د متويّل وحممّ  ،(6)بّ د حسب النّ منصور حممّ إضافة إىل  .بط  د ق  وسيّ 

                                                           

تبه: املوافقات يف أ صول الفقه، واالتّفاق يف ِعْلم االشتقاق، . من أئّمة املالكّية. من ك  بن موسى بن حمّمد الّلخمّي الغرناطّي، الّشهري بالّشاطبّ إبراهيم  ( هو:1(

 نيل االبتهاج بتطريز الّديباج،محد بابا: التـُّْنب ْكيت، أ يُنظر:. 14، ص9ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 110وأ صول الّنحو، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

 .49-58ص

. من م ؤلّفاته: الّتفسري، وحكم الّشريعة يف استبدال الّنقد يقول بفتح باب االجتهاد .ر مصرّي. شيخ األزهر. داعية إصالحسّ حممود شلتوت: فقيه م ف ( هو:2(

 .911، ص1ج األعالم،ّزركلّي، خري الّدين: ال يُنظر:هـ. 9181باهلدي، وهذا هو اإلسالم، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

ّفّن لّفاته: الأمحد شوقي عبد الّسالم ضيف، الّشهري بشوقي ضيف، أديب وعامل ل غوّي مصرّي، والرّئيس الّسابق جملمع الّلغة العربّية املصرّي. من م ؤ  ( هو:3(

ترجمة املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة،  يُنظر:. م2005 ت ويّف سنة املدارس الّنحويّة. وغري ذلك.و ، األدب العرّب املعاصر يف مصر، و عر العربّ ومذاهبه يف الشّ 

 .http://shamela.ws على الرّابط اآليت: شوقي ضيف،

تبه: عبقريّة حمّمد، وعبقرّي اإلصالح والّتعليم األستاذ اإلمام حمّمد عبده، ن حممود بن إبراهيم بن م صطفى العّقاد، إمام يف األدب، مصرّي. من ك  عّباس ب هو: (4(

 . 933، ص1ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين:  يُنظر:هـ. 9181والفلسفة القرآنّية، وغري ذلك. ت ويّف سنة 

فنون ، أو حمّمد مجال الّدين بن حمّمد سعيد بن قاسم احلاّلق، من ساللة احلسني الّسبط، إمام الّشام يف عصره علما  بالّدين، وتضّلعا  من مجال الّدينهو:  (5(

 يُنظر:هـ. 9119مي. ت ويّف سنة صّنفاته: دالئل الّتوحيد، والفتو  يف اإلسالم، وحماسن الّتأويل يف تفسري القرآن الكر األدب. سلفّي العقيدة ال يقول بالّتقليد. من م  

 .948-941، ص1ج ُمعجم المؤلّفين،كّحالة، عمر:   يُنظر:. 914، ص9ج األعالم،الّزركلّي، خري الّدين: 

ديدة. عضو جملس مصر اجل-ستاذ ورئيس قسم الطّبيعة، كّلّية البنات لآلداب والعلوم والرّتبية، يف جامعة عني مشسالدّكتور منصور حمّمد حسب الّنّب. أ   ( هو:6(

 .   8م قّدمة املؤّلف، ص للقرآن الكريم، الكون واإلعجاز الِعْلميّ حسب الّنّب، منصور:  يُنظر: إدارة اجلمعّية املصريّة لإلعجاز الِعْلمّي للقرآن، املؤّسسة بالقاهرة.

http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/9981
http://shamela.ws/index.php/book/9981
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 وغريهم.، (1)يوسف القرضاويّ و اس، فضل حسن عبّ و ار، جّ وزغلول النّ 

العصر، هذا يف  يّ الِعْلمفسري مد  انتشار القول بالتّ ألبنّي ؛ املعتدلني  أكثرت من عددأينّ يف  ال شكّ     
فضال  عن تعّدد  ؛ريهموغ واجلزائريّ  اميّ والشّ  ففيهم املصريّ ، وأضحى مطروقا   ،ه قد أصبح شائعا  وأنّ 

 موقفهم منه؛ حيث ا  ضح جليّ يتّ لو  الذي نعيشه، ة للواقعورة احلقيقيّ عطي الصّ ، وأل  صاهتممذاهبهم وتصّ 
ة، واملعارضني ة آية قرآنيّ ميّ لْ مسألة عِ  الذين يلتمسون لكلّ  تحّمسنيدين املبني املؤيّ  وسطا   وقفوا موقفا  

سس بنوا عليها رأيهم يف م قاموا بوضع ضوابط وأ  ؛ بيد أهنّ الِعْلمن و بني القرآ املنكرين الذي جيعلون حجابا  
 .-إن شاء اهلل تعالى الحقا   له ضوهذا ما سأتعرّ - ؛ ليسريوا على وفقها.يّ الِعْلمفسري التّ 

ر آيات  اهتماما  بالغا  هبذا الّلون من الّتفسري، فهو ي فسّ  اهتمّ فقد  ،الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ أّما     
 كثرية ذات مضامني ِعْلمّية تفسريا  ِعْلمّيا ، وشرطه فيها أن تصل إىل درجة اليقني املقطوع به. وقد وضع

، وهي القاعدة الثّامنة -عّز وجلّ -ر األمثل لكتاب اهلل دبّ قواعد التّ  :ضمن كتابهقاعدة تتعّلق هبذا األمر 
ابتة ه ال تناقض بينه وبني احلقائق الِعْلمّية الثّ أنّ القرآن ال اختالف فيه وال تناقض، و  حول أنّ " :عشرة

وقد بنّي فيها موقفة وما ينبغي على املفّسر اتّباعه وتوظيفه عند تدبّره اآليات اليت  .(2)"ةبالوسائل اإلنسانيّ 
 ُتتوي على تلك اإلشارات الِعْلمّية.

اقض بني القرآن وبني احلقائق الِعْلمّية وهي قوله: )ال تن ،هذه القاعدة منوعند شرحه للمقولة الثّانية     
الثّابتة بالوسائل اإلنسانّية(، بنّي أّن دفع تّوهم االختالف ينتج عنه املعىن الّصحيح للّنّص، وبناء على هذه 
القاعدة ال بّد أن يتطابق املعىن الّصحيح للّنّص الذي تعّرض لبعض احلقائق الِعْلمّية مع احلقائق الِعْلمّية 

؛ ألّن بعض اآليات القرآنّية ذات املضامني الِعْلمّية قد يظهر أهّنا ال . وهذا استدراك مجيل من الّشيختةالثّاب
من خالل الّنظرة الّسطحّية هلا، ممّا ي لقي يف الّنفس ش بهة الّتناقض  تّتفق مع بعض احلقائق الِعْلمّية

تني، رمّبا مرّده إىل أّن احلقيقة الِعْلمّية غري واالختالف؛ ألجل ذلك بنّي الّشيخ أّن عدم الّتطابق بني احلقيق
"ال بّد أن يتطابق يقول: ؛ إذ عاء غري صحيحم ؤّكدة، وإّما أّن ما اّدعي أنّه تفسري قاطع للّنّص قد كان ادّ 

املعىن الّصحيح للّنّص الذي يتعّرض لبعض احلقائق الِعْلمّية مع احلقائق الِعْلمّية الثّابتة، وحني ال ي الحظ 
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لّتطابق، فال بّد أن يرجع ذلك إّما ألّن ما اّدعي أنّه حقيقة ِعْلمّية قد كان اّدعاء غري صريح، وإّما ألّن ما ا
اّدعي أنّه تفسري قاطع للّنّص قد كان اّدعاء غري صحيح. وعلى هذا فعلى املخطئ أن يراجع خطأه، 

قا  ريثما يتوّصل البحث الِعْلمّي يف ويستأنف حبثه من جديد. وقد يقتضي املنهج الّسليم ترك األمر م علّ 
 .(1)الكون إىل احلقيقة الّنهائّية"

 ومن األمثلة اليت ذكرها الّشيخ موافقة هلذا الّضابط الذي وضعه: أنّه قال يف تفسري قوله تعاىل:    

: "دحرج األرض بعد أن رفع ُسك الّسماء فسّواها، وأغطش ليلها وأخرج (2)ىثيل ىل مل يكيثٱ
لذي دفعه إىل اختيار هذا املعىن ما دّل عليه املعىن الّلغوّي؛ حيث قال: "ي قال لغة: دحا ، وا(3)ضحاها"

فكانت له حركتان: حركة حول نفسه، وحركة يف مسري. وكان ألهل  ،الّسيل احلصا، أي: دفعه فتدحرج
فر حفرة بقدرها، يتنّحون عنها قليال ،مكّ  مّث يدّحون بتلك  ة ل عبة يلعبون هبا، وهي حجارة كاألقراص، وُت 

األحجار إىل تلك احلفرة، إن وقع فيها احلجر فقد غلب صاحبه، وإن مل يقع غ لب، ومعلوم أّن احلجر 
مث ذكر الّشيخ صلة هذا الّتفسري من حيث . (4)تكون له حركتان، حركة حول نفسه، وحركة يف مسري"

"وهذا واقع حال األرض إذ أثبت  ، فقال:العالقة بني الوجه الّلغوّي وما وصل إليه الِعْلم احلديث اليوم
لماء الكونّيات أّن لألرض حركة حول نفسها يف اّّتاه الّشمس، فيكون من أثرها ظاهرة الّليل والّنهار، ع

ة الّشمسّية بفصوهلا األربعة. ّشمس، يكون من أثرها ظاهرة الّسنخر  يف مسري فلكّي حول الوأّن هلا حركة أ  
 .(5)يف كلمته األخرية" ة بني الّنّص القرآيّن، وبني ما قال الِعْلم اإلنساينّ وهبذا تظهر لنا املطابق

ّذر الّشيخ من االنزالق مع كّل نظريّ      قبل أن تصبح حقيقة ِعْلمّية؛ حّّت ال يكون  العلماءة يقوهلا وحي 
 عن دينهم؛ وير  مدعاة لطعن أعداء اإلسالم وخصومه بالقرآن وقدسّيته، وبالّتايل يفتنون أبناء املسلمني

تملة؛ حّّت يصل الِعْلم إىل كلمته األخرية، فيقول: "ويف الطّرف  من اخلري إبقاء دالالت الّنّص القرآيّن حم 
لماء البحث الكويّن، قبل أن تصبح هذه ا عاملقابل جند الذين ينزلقون مع كّل نظريّة أو فرضّية حديثة يقوهل

اولون تأويل الّنصوص القرآنّية تأويالت تّتفق معها،  الّنظريّة أو الفرضّية حقيقة ِعْلمّية، وهبذا االنزالق حي 
ويعتربون ذلك هو الّتأويل الّصحيح، ورمّبا تكون تأويالهتم شاّذة وبعيدة جّدا ، وال حيتملها ُسّو األسلوب 

م جديد. ومن اخلري القرآيّن البليغ، وهبذا تكون الّنصوص القرآنّية ع رضة لتجديد الّتأويل كّلما جّد يف الِعلْ 
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يف هذا إبقاء الّنّص على احتماالته اليت يصلح ألن يدّل عليها، ويبقى البّت م عّلقا؛ حّّت يقول الِعْلم 
 . (1)اإلنسايّن يف املوضوع كلمته األخرية"

هذه املطالعة اليسرية اليت ، "وبعد (2)ىث جن يم ىم يثٱٱ ومن ذلك قوله عند تفسري قول اهلل تعاىل:    
ل إليه علماء الفلك من معلومات عنها، ا توصّ ممّ  مس، أخذا  ة عن الشّ ورة الوصفيّ لنا هذه الصّ مت قدّ 

 ،فجر واالشتعالصاحلة للتّ  مس مع بقاء ما فيها من موادّ ضياء الشّ  وأمثل طريقة حمل نستطيع أن نقول: إنّ 
ذات  ر على املوادّ وْ فوق ك   ا  ر وْ خمة، وتكويرها ك  أعمدة الغاز الضّ  ألسنة الغاز امللتهب، ولفّ  تكون بلفّ 
ة اليت يبلغ امتدادها ة، واألعمدة الغازيّ وضغط هذه األلسنة الغازيّ  ،ديدة يف باطنها حول مركزهاالكثافة الشّ 

بألسنة الغاز امللتهب إىل  دّ ومت ِ  ،ة اليت ُتدث يف باطنهاوويّ فجرات النّ ملنع التّ  ،مئات اآلالف من الكيلومرتات
 تصري مس، حّّت كثافة الشّ   وتشتدّ  ،ياءمس ينمحي الضّ غط على مركز الشّ كوير والضّ سطحها، وهبذا التّ 

شيء  واهلل على كلّ  ،ة كامنة فيهامع بقاء القو  االلتهابيّ  ،لبةالصّ  ة كثافتها شبيهة باملوادّ ة بشدّ الغازيّ  املوادّ 
مور اهرة فأمر من أ  ث هذه الظّ ا الوسيلة حلدو اهرة اليت تكون يف هذا احلدث العظيم، أمّ هذه هي الظّ  قدير.

 .(3)"ها اآلن أمارات عنالغيب اليت يعلمها اهلل، وال ّنلك حّّت 

ويدعو الّشيخ إىل شطب االحتماالت املخالفة لفهم الّنّص القرآيّن إذا ما ثبتت حقيقة ِعْلمّية ثبوتا      
فيقول: "ولـّما كان من املقطوع به  قطعّيا  ُتّدث عنها، أو أشار إليها، وإاّل يبقى الفهم دون قطع أو جزم،

مّت ثبتت حقيقة ما -أنّه ال ميكن أن تتعارض داللة قرآنّية صحيحة مع حقيقة ثابتة، كان من الواجب 
فـ ْهم  الّنّص القرآيّن الذي ُتّدث عنها أو أشار إليها مبا ينسجم معها. وبعد هذا فمن اخلري أن  -ثبوتا  قطعّيا  

فة اليت أوردها املفّسرون، بشرط الوصول إىل احلقيقة الّنهائّية ِعْلمّيا ، أّما اّدعاء ت شطب االحتماالت املخال
الوصول إىل احلقيقة الّنهائّية دون برهان قطعّي، فإنّه ال ي لغي االحتماالت املخالفة؛ بل يظّل الفهم الّنهائّي 

 . (4)للّنّص غري جمزوم به"
للّتفسري الِعْلمّي؛ ب غية الوصول  العلماءّيد بالّضوابط اليت وضعها قوإيّن ألتّفق معه يف ذلك، بشرط التّ     

إىل تفسري صحيح صريح للّنّص القرآيّن، ال مي كن العدول عنه حبال من األحوال، ولتصحيح االحتماالت 
 أ.   املخالفة له، اليت ال حيمل القرآن وزرها، وال وزر قائلها، فللم فّسر أجران إن أصاب، وأجر واحد إن أخط
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نها كتابه قواعد الّتدبر األمثل، بنّي ، وضمّ (1)هذا، وقد وضع الّشيخ قاعدة حول احلقائق الِعْلمّية الثّابتة    
 :ويتلّخص موقفه فيما يأتيفيها موقفه من اإلشارات واملضامني الِعْلمّية، 

ت بأدوات ووسائل وجوب فهم الّنّص أو الّنصوص القرآنّية مب قتضى احلقائق الِعْلمّية اليت ثبت" .2
 البحث الِعْلمّي اإلنسايّن ثبوتا  قطعّيا .

الّنظريّات الِعْلمّية اليت تعّرض هلا القرآن الكرمي ببيان ما، ومل يقل الِعْلم فيها كلمته األخرية القطعّية  .1
ة، مبا باألدلّة والرباهني القطعّية، ميكن تفسري الّنّص القرآيّن مب قتضاها ضمن ضوابط فهم الّلغة العربيّ 

 خر  اليت حيتملها الّنصّ يّتفق مع هذه الّنظريّة، ولكن دون جزم وال قطع، وتظّل االحتماالت األ  
 مفتوحة ومطروحة؛ حّّت يأيت اليقني الِعْلمّي الذي ت قّرره أدوات ووسائل البحث الِعْلمّي اإلنسانّية.

ناصري الّنظريّات، وال جيوز تطويع ال جيوز حبال من األحوال جعل الّنصوص القرآنّية أ لعوبة بأيدي  .3
الّنصوص القرآنّية وإكراهها، ويل ّ أعناقها بتأويالت م تعّسفة لتوافق القضايا الِعْلمّية اليت مل تثبت، 
أو ال ميكن فهمها مب قتضى قواعد فهم الّنصوص العربّية، وعلى م تدبّر القرآن الكرمي أن حيذر من 

 .(2)"ّتّر إىل فهم كالم اهلل على غري ما أذن اهلل به يف تدبّر قرآنه االنزالق يف املزالق اخلطرة، اليت
ومبثل هذه الّنظرة املعتدلة اليت مال إليها الّشيخ ورّجحها أكثر املفّسرين والباحثني حديثا ، ميكن للّتفسري     

الكون واإلنسان كما  سس الّتفكري الِعْلمّي، واحلقائق األساسّية عن طبيعةالِعْلمّي املعتدل أن يكشف عن أ  
أساسا  لتحرير الفكر اإلنسايّن، وحافزا  للّنهضة  -من غري شكّ -وضعها القرآن الكرمي، وبذلك ي صبح 

 الّشاملة والّتقّدم املوعود.
صل ة، جيب أن ييّ الِعْلملآليات القرآنّية ذات املضامني  يّ الِعْلمفسري التّ  أر  أنّ  ينّ فإبناء على ذلك، و     

 حبيث يكون ؛فرداهتاة، ومدولوالت م  غة العربيّ قواعد اللّ أن يتوافق و ة املقطوع هبا، و يّ الِعْلمحلقيقة إىل درجة ا
يقول الّشيخ عبد الّرمحن  .فا  تكلّ أو م   فتعال  ، ال م  ا  وتامّ  ا  طابق عفويّ ، وأن يكون التّ تابعا   الِعْلمو  القرآن أصال  

م الكونّية اإلنسانّية، اليت مل تبلغ مبلغ اليقني الذي ال يقبل حبّنكة امليدايّن: "إذا تناقضت م قّررات العلو 
الّتعديل والّتبديل والّنقض، مع مفاهيم الّنصوص الّدينّية الّصحيحة الثّابتة، دون إمكان الّتأويل الذي تسمح 

ّق ما جاء يف املسلمني املوثوقني، فاحل لماءعبه قواعد الّلغة العربّية، وقواعد استنباط املعاين واألحكام لد  
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القرآن، أو يف الّسّنة القطعّية الثّبوت، والقطعّية الّداللة، ال ما قّررته الّنظرات الظّنّية اإلنسانّية الّناقصة يف 
 .(1)العلوم الكونّية"

 الِعْلمق يف عمّ حها التّ وضّ ة ي  ميّ لْ ال مينع أن ترد فيه إشارات عِ  ، فإنّهكون القرآن الكرمي كتاب هدايةو     
هار، وسائر الظواهر يل والنّ مس والقمر، واللّ ماء واألرض، والشّ ث القرآن عن السّ ديث، فقد ُتدّ احل

نافيا  لكون القرآن  بات، ومل يكن هذا احلديث املستفيض م  ث عن اإلنسان، واحليوان والنّ ة، كما ُتدّ الكونيّ 
ا تعليق احلقائق اليت يذكرها أمّ و  اس.رق اليت سلكها هلداية النّ بل كان حديثه هذا أحد الطّ  ؛كتاب هداية

 ضوابط  للقرآن  يّ الِعْلمفسري بالتّ  املعتدلون القائلون وضعوقد . ة فهو أمر مرفوضيّ الِعْلم اتظريّ نّ القرآن بال
  .-إن شاء اهلل تعالىالقادم  وهذا ما سأُبّينه في المبحث-سقها، يسريون على ن
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 الخامس المبحث

 يّ الِعْلمضوابط الّتفسير 

ة، وإشارات إىل موضوعات العلوم واملعارف ميّ لْ ة اليت ُتوي مضامني عِ اآليات القرآنيّ  كثري منهناك      
يف اخللق،  -تعاىل-لفت األنظار إىل مظاهر قدرة اهلل ل جاءت ،ةة واآلفاق الكونيّ فس اإلنسانيّ قة بالنّ املتعلّ 

 فتح أمام العقل البشريّ يجاءت يف أسلوب ا أهنّ  كماة،  ة واأللوهيّ بوبيّ بالرّ  -سبحانه-ده استدالال  على تفرّ 
ر فسّ ة بالغة مل ي  وحلكمة إهليّ  الذي جاءت به. شهد باحلقّ لت ؛عصورالدالالهتا عرب  فكري يفواسعة للتّ  آفاقا  

ه لو ألنّ  ؛ت حكمتها باجتهاد منه، أو بتوجيه من اهلل جلّ هذه اآليات؛ إمّ  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ - بّ النّ 
يفهمه من  رها تفسريا  فسري من سيأيت بعده، ولو فسّ ناسب فهم من حوله ألنكر هذا التّ لى حنو ي  رها عفسّ 

ليكشف  ؛حقةركت هذه اآليات للعصور الاّل لذلك ت   فسري على من حوله.سيأيت بعده الستغلق هذا التّ 
ة ا فيه من آيات كونيّ عصر جوانب اإلعجاز فيها، وهبذا يكون القرآن الكرمي، مب يف كلّ  يّ الِعْلمم قدّ التّ 
 ة إىل يوم القيامة.ستمرّ عجزة م  م  

 العلماءمن  ا جعل كثريا  ة، مإىل نتائج عكسيّ   أدّ  ، من غري ضوابط،ةهذه اآليات القرآنيّ  تفسري إنّ     
 شائبة، بنأيه نفسه من أن تشوبه أيّ  منهم على القرآن الكرمي حرصا  فسري؛ من التّ  ونى هذا اللّ حيملون عل

ري على سّ ال . كما أنّ الالتما ال ُتتمل من الدّ آياته  ، أو ُتميلبوتغري قطعية الثّ  ةيّ الِعْلمات ظريّ لنّ ا عن
من قبل ويت اإلسالم  عند بعض املخلصني، وما أ  أوجد مزالق كثرية حّّت وغري سليمة واضحة غري ضوابط 
ة قرآنيّ  حقيقةا ا هبرو فسّ ف، بةجر التّ  ة كانت حملّ ميّ لْ عِ  ةيف إثبات نظريّ  العلماءع بعض  من تسرّ إاّل أعدائه 

م حادوا بيد أهنّ  ؛ل إليهصّ و  الذي تـ   يّ الِعْلمأو  جريبّ ر هذا املعىن التّ ا تفسّ ، وقالوا: إهنّ ذات مضامني ِعْلمّية
ه القرآن الكرمي بأنّ ب األعداء طعنيوسرعان ما ة، ظريّ يثبت خطأ هذه النّ ما عندما واب، السيّ عن الصّ 

  لت.بدّ ة تميّ لْ أو عن مسألة عِ  ،تقة تغريّ ث عن حقيتحدّ ي
تفسري اآليات تكم إليها يف وحي   ،لجأ إليهاي  ، يّ الِعْلم فسريللتّ  دةدّ من تعيني ضوابط حم   لذلك، كان البدّ     

من الوقوع يف األخطاء، وحافزا للكتابة يف هذا املوضوع  ها تكون مانعا  علّ ة؛ يّ الِعْلمة ذات املضامني القرآنيّ 
صول وفق األ   يّ الِعْلمد مسار حبوث اإلعجاز تلك القواعد اليت ُتدّ " :وابطراد بهذه الضّ المُ و . ويّ احلي
وابط يف كوهنا ة هذه الضّ يّ وتكمن أمهّ  .(1)ة"ة املطلوبيّ الِعْلمة و اجلوانب الفنيّ االلتزام ب رة، معة املقرّ رعيّ الشّ 

يف هذا الوقت  خباّصة، و فةة املشرّ بويّ ة النّ نّ ن الكرمي والسّ يف القرآ يّ الِعْلممناط اسرتشاد للباحثني يف اإلعجاز "
 هاالتزام كما أنّ ،  عوة واإلقناعته يف الدّ يّ ألمهّ  ؛وضوعالذي كثر فيه إقبال الباحثني والكاتبني على هذا امل

                                                           
 .    91، صتاريخه وضوابطه اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،املصلح، عبد اهلل:  (1(
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غري نهج عن مألنّه صادر  ؛واملعارضني له يّ الِعْلمفسري دين ملوضوع التّ ساعد على إهناء اخلالف بني املؤيّ ي  
 . (1)"صحيح

يف كتابه )مباحث يف إعجاز القرآن( بشيء من الّتفصيل،  (2)سلمصطفى م  م   هذه الّضوابط وقد ذكر    
 :(3)يتوابط هي كاآلباختصارها يف كتابه البيان يف إعجاز القرآن، وهذه الضّ  وقام صالح اخلالديّ 

 ات.علوم وكونيّ  رجة األوىل، وليس كتابالقرآن كتاب هداية بالدّ  اعتقاد أنّ  .2

 ة.ظر يف اآليات الكونيّ فريط لد  النّ ترك اإلفراط والتّ  .1

ة، حبيث حيتمل ذلك األسلوب يّ الِعْلمعبري عن املضامني يف التّ  الوقوف على مرونة األسلوب القرآينّ  .3
 أويل.وجوها  يف التّ 

 ة.يّ الِعْلمات لفرضيّ ات واظريّ ة مناط االستدالل، وعدم االستدالل بالنّ يّ الِعْلماالكتفاء باحلقائق  .4

 فق مع معناها.ما يتّ  مفتوحة ُتتمل كلّ  بل إبقاهها واحدة؛على حقيقة داللة اآلية عدم حصر  .5

 ة.يّ الِعْلمة، واحلقائق صدام بني احلقائق القرآنيّ اليقني باستحالة التّ  .6

فس واآلفاق، والوقوف ة يف الكون والنّ انيّ ظر يف اآليات الربّ يف طلب املعرفة، بالنّ  باع املنهج القرآينّ اتّ  .7
  .على سنن اهلل يف ذلك

دد، جمعت ضوابط فات في هذا الصّ ؤلّ العي على الكتابات والمُ ومن خالل قراءتي واطّ     
 ، وهي:ىخر أُ 

بل، وما عل احلقائق هي األصل: فما وافقها ق  بل أن ّت   ؛عل حقائق القرآن موضع نظر ّت  أاّل " .2
 .(4)"فضعارضها ر  

                                                           

       .91، صتاريخه وضوابطه اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،املصلح، عبد اهلل:  (1(
رئيس جامعة الّزهراء أ ستاذ يف الّتفسري وعلوم القرآن، وخبري يف مركز تفسري للّدراسات القرآنّية، و  .س ورّي اجلنسّية .م صطفى م سلم حمّمداذ الدّكتور: ستاأل   ( هو:2(

موقع شبكة  يُنظر:. ومباحث يف ِعْلم املواريث، ومباحث يف الّتفسري املوضوعّي. وغري ذلكمباحث يف إعجاز القرآن، من م ؤلّفاته: ت ركيا. -يف غازي عينتاب

ُمصطفى ُمسلم، لالّسيرة الّذاتّية موقع جامعة الّزهراء،  يُنظر:. https://www.alukah.net، على الرّابط اآليت: ُمصطفى ُمسلملالّسيرة الّذاتّية األلوكة، 

 university.com-https://alzahraaعلى الرّابط اآليت: 

   . 935-930ص مباحث في إعجاز القرآن،. م سلم، م صطفى: 911صالبيان في إعجاز القرآن، اخلالدّي، صالح:  (3(
  .91ص موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في اآلفاق،الّنابلسّي، حمّمد:  (4(

https://www.alukah.net/web/muslim/cv/
https://alzahraa-university.com/
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الفة صحيح املأثور ، وعدم ُم  غويّ ر املعىن اللّ طابق املعىن املفسّ حبيث ي   ؛ةفقة تامّ غة مواموافقة اللّ " .1
حبيث ال  ؛املرفوع، وموافقة سياق اآليات، أو ما له حكم -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -سول عن الرّ 

ألخبار وشؤون  يّ الِعْلمفسري ض التّ حذير من أن يتعرّ ياق، والتّ عن السّ  فسري نافرا  يكون التّ 
 . (1)"ملعجزاتا

ة إىل القانون ظريّ تجاوزة مرحلة الفرض والنّ م   ا  ميّ لْ ، وتوثيق ذلك عِ قاطعا   ة ثبوتا  يّ الِعْلمبوت احلقيقة ث" .3
  .(2)"هرية فيبشكل واضح ال مِ  القرآينّ  صّ ة يف النّ يّ الِعْلموجود اإلشارة إىل احلقيقة ، و يّ الِعْلم

ا عمّ ا قبله و عمّ  صّ دون اجتزاء للنّ ة لكونيّ بإحد  القضايا ا قةلآلية املتعلّ  ياق القرآينّ راعاة السّ م  " .4
ة، واحلرص على عدم يّ الِعْلمف أو يّل أعناق اآليات من أجل موافقتها للحقيقة كلّ وعدم التّ ، بعده

ة، يات القرآنيّ أو اآل لآلية يّ الِعْلمة اإلعجاز قيقة اليت ال تدم قضيّ ة الدّ يّ الِعْلمفاصيل خول يف التّ الدّ 
غيبة ة القضايا الغيبيّ وعدم اخلوض يف  قيقة،ة الدّ موز الكيميائيّ ة، والرّ ياضيّ ل: املعادالت الرّ مث
 .(3)"...وح، واملالئكةة، والرّ ات اإلهليّ ذّ كالطلقة،  م  

منه من بيان معاين القرآن،  مها فيما ال بدّ ااستخد ة؛ ليتمّ بيعية والكونيّ اإلملام مببادئ العلوم الطّ " .5
صني يف العلوم إىل ما مل ينتبه له غريهم، فال ننكر ودالالته، وانتباه املتخصّ  وتوضيح مقاصده

ين الدّ  لماءعصهم، مل ينتبه إليها غريهم من صّ صل بثقافتهم وتعليهم أن ينتبهوا إىل معان تتّ 
ومحله على املعىن الذي  صّ ف يف فهم النّ كلّ ب التّ ع، من فحول البالغة والكالم والفقه، وّتنّ والشرّ 

 . (4)"راد استنباطهي  

ة نّ القرآن والسّ  فسري واحلديث ورميهم باجلهل؛ ألنّ التّ  لماءعلف من االبتعاد عن تسفيه آراء السّ " .6
يفهم منها بقدر ما يفتح اهلل عليه، وحبسب ما يبذله من  عصر، والكلّ  ة يف كلّ خطاب للبشريّ 

اعة، فال هل عصر إىل قيام السّ يط بفهم الوحي أر لديه من وسائل، ولن حي  توفّ وما هو م   ،جهد
باع فهم بل الواجب اتّ ؛ معاء ملن تقدّ كميل والدّ ا هي االستفادة والتّ جهيل، وإّنّ سفيه والتّ جمال للتّ 

                                                           

 . 938ص إعجاز القرآن الكريم،عّباس، فضل:  (1(

      . 10، صتاريخه وضوابطه اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،املصلح، عبد اهلل:  (2(
ّي: الّسماء في من آيات اإلعجاز الِعْلم. 941-958ص مدخل إلى دراسة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم والّسّنة المطّهرة،الّنّجار، زغلول: ( 3(

 .  19-10صالقرآن الكريم، 

 . 181-111ص كيف نتعامل مع القرآن العظيم،القرضاوّي، يوسف:  (4(
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م أدر  بذلك ملا ؛ ألهنّ (1)"-رضوان اهلل عليهم-حابة الصّ  ةخباصّ ، و -رضي اهلل عنهم-لف السّ 
ما سيّ ، الاحلالصّ  لموالع امّ م من الفهم التّ وملا هل وا هبا،صّ شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اخت  

 .-مرضي اهلل عنه- نية املهديّ واألئمّ اشدين، ة األربعة اخللفاء الرّ علماههم وكرباههم كاألئمّ 

يف هذا  ن من خدمة كتاب اهللنتمكّ  -تعاىل اء اهللإن ش-راعاة تلك القواعد يف تفسري القرآن الكرمي ومب      
أخذا  - م عليناتّ الواجب إذن حي  ": كة امليداينّ محن حبنّ يخ عبد الرّ يقول الشّ يف هذا الّصدد و  .العصر احلديث
مته شهادة العقل، ظر فيما قدّ عن النّ أن ّن   -ر الذي أمرنا به اإلسالمليم احملرّ السّ  يّ الِعْلمبطرق البحث 

هادات ضع هذه الشّ ة، وأن خن  نيّ يصوص الدّ مته شهادة النّ ة، وفيما قدّ اإلنسانيّ  يّ الِعْلمووسائل البحث 
نا لن يقني أنّ   ألجزم بكلّ وإينّ  ين.صول الدّ صول العقل، ويف أ  فق عليها يف أ  حيحة، املتّ ة الصّ يّ الِعْلموابط للضّ 

ة بوت قطعيّ ة الثّ ة قطعيّ ة اليقينيّ ينيّ صوص الدّ جند مسألة واحدة يستحكم فيها اخلالف بني شهادة النّ 
 يّ الِعْلممها البحث قدّ هادة القاطعة اليت ي  مها العقل، أو الشّ قدّ ة القاطعة اليت ي  هاداللة، وبني الشّ الدّ 

أن يتطابق يف شهادته، مّت استطاع أن يصل إىل احلقيقة  ذلك ال بدّ  من كلّ  بل اليقيينّ  ؛البحت اإلنساينّ 
 .(2)"اليت هي موضوع البحث

 
 
 
 
 

                                                           

        . 11، صتاريخه وضوابطه اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة،املصلح، عبد اهلل: ( 1(
 .10ص صراع مع المالحدة حّتى العظم، امليدايّن، عبد الّرمحن:( 2(
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 الّرابع الفصل 

 بد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانيّ عند الّشيخ ع يّ الِعْلمالّتفسير 

 

 .في الّسماء واألرض -تعالى-آليات اهلل  يّ الِعْلمالمبحث األّول: الّتفسير 

 
 .في اإلنسان -تعالى-آليات اهلل  يّ الِعْلمالمبحث الثّاني: الّتفسير 
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 المبحث األّول
 واألرض في الّسماء -تعالى-آليات اهلل  يّ الِعْلمالّتفسير 

نة بيّ لة م  فصّ ألداء وظائف م   ؛بأمره هار وسخّ  والقمر والّنجوم والكواكب مسالشّ  -تعاىل- خلق اهلل    
؛ ُتقيقا  االختيارال باحلرّيّة و ذليل، ة والتّ القوّ إّّنا هو ب ريسخلتّ اهذا و  ننه.بقضائه وقدره ضمن جماري س  

 ملصلحة العباد.

القمر  ، وأنّ القمرها إىل األرض و ضيائ تها، وبثّ يف حرك رة دواما  سخّ مس تعمل م  الشّ  أنّ  عروفومن امل    
رات سخّ م   والكواكب جومالنّ  ته وتناقصها، وأنّ تزايد أهلّ مع نوره إىل األرض،  يف حركته، وبثّ  ر دواما  سخّ م  
رتبطة مظاهرها يف األرض م   احلياة بكلّ  نّ كما أ  .ان األرضسكّ  نفعةمل ذلك ، كلّ مبواقعها وحركتها  هتدي  

فضال   ؛قيد شعرة انهرميضمن نظام دقيق ال  عجيبا   تسخريا   انر سخّ م   ا، ومهوالقمر مسضياء الشّ ا بأسباهب  
إضافة  واجلزر يف البحار. حلركيت املدّ و ام، نني وحساب األشهر واأليّ عدد السّ لاس النّ عن فوائدمها يف معرفة 

ضمن نظام دقيق  ةر سخّ م   فهي، وهنارا   ال  والبحر لي يف طرقات الربّ هبا اس يهتدي النّ اليت جوم النّ إىل وظيفة 
 وسخري هالتّ  اة، وهذواهر الكونيّ الظّ  لماءعالباحثون من  إىل غري ذلك من تسخري يكتشفه .أيضا   ال ترمه

  .هبماس يف األرض، وعنايته من نعم اهلل على النّ 

 :(1)في الّلغة واالصطالحواألرض  معنى خلق الّسماء -لمطلب األّولا

بِتداع الشَّْيِء ع ل ى ِمثال ملْ  ي سبق إِليه: و ك لُّ ش ْيء  خل قه اللَّه  فـ ه و  م ْبت ِدئه ع ل ى ا)يف كالم العرب:  ق  لْ اخل      
ر  التـَّْقِدير  . وقيل يأيت غ رْيِ ِمث ال  س بق ِإليه و ه و  . على وجهني: أ حدمها اإِلْنشاء ع ل ى ِمث ال  أ ْبدع ه، و اآْلخ 

ٌر، و مج ْ  ِئق  م ْصد  ْه: . يقول (2)(ع ه خ ال  ْلق ا خ لق  "ابن ِسيد  ل قه خ  أ حدثه بـ ْعد  أ ن ملْ  ي ك ْن،  :اللَّه  الشَّْيء  ي 

                                                           

وحده، ال  -تعاىل-( مرّة؛ لتأكيد أّن عملّية اخللق هي عملّية خاّصة باهلل 939ني )جاءت ماّدة )خلق( مبشتّقاهتا يف القرآن الكرمي مائتني وإحد  وستّ  (1(

يف القرآن الكرمي باإلفراد واجلمع يف  إاّل بإذنه. كذلك وردت لفظة )الّسماء( -سبحانه وتعاىل-نازع، وال يقدر عليها غريه ي شاركه فيها أحد، وال ي نازعه عليها م  

 ( بصيغة اجلمع )الّسماوات( م عّرفة وغري م عرّفة.910( بصيغة اإلفراد )الّسماء(، ومائة وتسعون )990( مواضع، منها مائة وعشرون )190ثالمثائة وعشرة )
وردت كلمة األرض مبشتّقاهتا يف القرآن الكرمي يف أربعمائة وواحد وسّتني  كما .18صمن آيات اإلعجاز الِعْلمّي: الّسماء في القرآن الكريم، الّنّجار، زغلول: 

ما ي شري إىل الرّتبة اليت  ( موضعا ، منها ما ي شري إىل األرض ككّل يف م قابلة الّسماء، ومنها ما ي شري إىل اليابسة اليت حنيا عليها، أو إىل جزء منها، ومنها539)

 .89صمن آيات اإلعجاز الِعْلمّي: األرض في القرآن الكريم، رض. الّنّجار، زغلول: ت غّطي صخور الغالف الّصخرّي لأل
     .81-84، ص90باب القاف، فصل اخلاء، ج لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر: (2(
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ر  و ي ك ون  ال ستعمل يف قدير املستقيم، وي  اخل ْلق  أصله: التّ و ) .، أي املخلوق(1)"ْفع ولم  ـواخل ْلق  ي ك ون  اْلم ْصد 
وليس اخل ْلق  الذي هو ، يءيء من الشّ ستعمل يف إجياد الشّ  احتذاء، وي  إبداع الّشيء من غري أصل وال

؛ وخ  )قيل: و  .(2)(-تعاىل–اإلبداع إاّل هلل  ْلقا : قدَّره ملا يريد قـ ْبل  اْلق ْطعِ اخل ْلق: التـَّْقِدير  . ل ق األ ِدمي  ي ْل قه خ 
 .(3)(ت لَّق ه واْختـ ل ق ه واْفرتاه: ابتد عهل ق الكذب  واإِلْفك  يل قه و وخ   ،اخل ْلق : اْلك ِذب  وقيل: 

لقوله  يف تفسريهالّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن إليه ذهب  يوافق ماهذا املعىن الّلغوّي لكلمة اخل ْلق، و     
 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتيثٱتعاىل: 
 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل
ابتداع الّشيء  المعنى األّول: :لى ثالثة معان  عللّداللة يف الّلغة ق اخل لْ أيت ي" :إذ يقول؛ (4)ىثجئ

الّتقدير،  المعنى الثّاني:. -عّز وجلّ -وإجياده من الع د م على غري مثال سبق، وهذا ال يكون إاّل من اهلل 
 -جلّ عّز و -نه قول اهلل وهو إعطاء أجزاء الّشيء مقاديرها، وهذا يكون من اهلل، ويكون من غريه، وم

 يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رتيثٱ: -عليه الّسالم-لعيسى 
 نن  من زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك اكلك يق ىق يف
يأيت اخل ْلق مبعىن  المعنى الثّالث:. (5)ىثجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

حكاية ملقالة إبراهيم    -عّز وجلّ -ؤمنون، ومنه قول اهلل الكذب واإلفك، وإّّنا يفرتي الكذب الذين ال ي
  .(7)، أي: ويفرتون كذبا "(6)ىثٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خييثٱلقومه:  -ّسالمعليه ال-

واملعىن الذي  أجد أنّه ال تباين بني املعىن الّلغويّ  ،وبالّنظر إىل ما ذكره الّشيخ من معىن لكلمة اخل ْلق    
وجدهتا فضال  عن أّنين تتّبعت مجيع اآليات اليت تشتمل على ذكر خ لق الّسماوات، ف ذهب إليه الّشيخ؛

 تدّل على املعىن ذاته.
:وجاء يف لسان العرب أّن كلمة الّسماء م شتّقة من      ، تقول:  السُّم وُّ ُس  ْوت  وُس  ْيت  ِمْثل  )االْرتِفاع  والع ل وُّ

: اْرتـ ف ع. وُس  ا بِِه وأ ُْساه : أ عاله . و  وُس  ا الشّ . ع ل ْوت وع ل ْيت ِإذ ا ر فـ ْعت  ب ص رك ِإىل  يء  ي ْسم و ُس  ّوا ، فـ ه و  سام 

                                                           

ه، علي:  (1(   .414، ص5ج الُمحكم والُمحيط األعظم،ابن ِسيد 
 .  913ص ُمفردات في غريب القرآن،الالرّاغب األصفهايّن، احلسني:  ( يُنظر:2(

      .88-81، ص90باب القاف، فصل اخلاء، ج لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر: (3(

    (. 45سورة األعراف: اآلية )( 4(

   (. 990سورة املائدة: اآلية ) (5(
    (. 91سورة العنكبوت: اآلية ) (6(
   . 983-984، ص5، مر ودقائق الّتدبّرمعارج الّتفكّ امليدايّن، عبد الّرمحن:  (7(
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ا إِل ْيِه ب ص رِي، و ِإذ ا ر ِفع  ل ك  شيٌء ِمْن بعيد  فاْست بـ ْنت ه : ُس  ا يل شخص   ،الشَّْيِء قـ ْلت  ا يل شيٌء. وُس  : ُس  قـ ْلت 
: اْرتـ ف ع ح ّتَّ اسْ  ن  ء : سقف  كل  ش ْيء  وكل  . والسَّمااء  كل  ش ْيء : أ عاله  . وُست ْثب ّته. وُس  ا بصر ه: ع ال  ف ال 

اٌء، ". ق ال  الزَّجَّاج : (1)(بيت   ا ي ْسم و. وكلُّ سقف  فـ ه و  ُس  السَّم اء  يف اللُّغ ِة يـ ق ال  ِلك ل  م ا ارت فع وع ال ق ْد ُس 
ا ِقيل  لِلسَّح اِب السّ  و اٌت ؤنَّث أ يضا ؛ ذكَّر وت  ماء  ت  السّ و )، (2)"ا عاليةٌ ماء  أل هنّ و ِمْن ه ذ  يٌّ وُس  ي ٌة وُسِ  و اجلْ ْمع  أ ُسِْ

اء  ماء : املطر  والسّ وُس  اٌء؛  ، وُس  ي  اْلم ط ر   ؛. وي س مَّى العشب  أ يضا  ُس  أل نه ي ك ون  ع ِن السَّم اء الَِّذي ه و  اْلم ط ر 
اء    .(3)(أل نه ي نزِل  ِمن  السَّم اءِ  ؛ُس 
ما ارتفع وعال، أو كان يف جهة الّسماء ت طلق لغة على كّل " :يداينّ عبد الّرمحن حبّنكة امل يقول الّشيخ    
ماء شيء أعاله، والسّ  ، وُساء كلّ ا  أو معنويّ  ا  يّ ( أي: ارتفع مادّ ام  فهو س   ا  وّ و ُس   م  سْ ا ي  ُس   من فعل ) ،لوّ الع  

ثة عند ؤنّ رض فهي م  األ لّ ظِ ماء اليت ت  ا السّ أمّ  ر.ذكّ ماء هبذا املعىن م  بيت، والسّ  شيء وكلّ  سقف كلّ 
 . مثّ (5)"ثؤنّ ر وت  ذكّ ماء ت  السّ ": ل اجلوهريّ واستدّل بقو . (4)"اءةفردة ُس   م   ا اسم جنس مجعيّ ألهنّ  ؛العرب
ث  "قال:  نطبق على مفهوم لفظ حاب، وهو إطالق م  ماء( على السّ ر يف القرآن اجمليد إطالق لفظ )السّ وك 

 القريب سبة إليها ُساء لغة، حّّت احمليط باألرض هو بالنّ  لغازيّ والغالف ا": وقال أيضا   .(6)"ماء لغةالسّ 
طلق وقد ي  " .(7)"تها هي ُساءرتابطة بنظام يف بنائها وحركتها وجاذبيّ ات م  جمموعة من اجملرّ  املالصق هلا. وكلّ 

  .(8)"، من نوع اجملاز املرسله ينزل من جهتها، وهذا إطالق جمازيّ ألنّ  ؛ماء(على املطر لفظ )السّ 
كّل ما عال سّكان األرض من جهة رهوسهم وهم منتصبو "الّسماء لغة هي:  :تشابهةبعبارات مُ وقال 

القامات، فيدخل فيها الغالف الغازّي احمليط بالكرة األرضّية من كّل جهاهتا. ويدخل فيها الّسحاب الذي 
إذ  "؛ (9)"ة والكواكب الباردةاألرض. ويدخل فيها جمموعات اجملرّات ذوات الّنجوم امللتهب يتجّمع يف جوّ 

                                                           

        . 118-111، ص95، فصل الّسني الـم هملة، جباب الواو والياء من املعتلّ  لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر: (1(
 . 908، ص9ج معاني القرآن وإعرابه،الّزجاج، إبراهيم:  (2(

باب الواو والياء من  لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر: .9189-9189، ص3جوصحاح العربّية، الّصحاح تاج الّلغة اجلوهرّي، إُساعيل:  يُنظر: (3(

         .118، ص95، فصل الّسني الـم هملة، جاملعتلّ 

 .114، ص3منفسه،  يُنظر: .54-55، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(

 .54، ص1، منفسه (5(

  نفسه. (6(

 .نفسه (7(

 نفسه. (8(

 . 191-199، ص9، منفسه (9(
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ولفظ الّسماء: اسم جنس يعّم كّل الّسماوات الّسبع وما فيهّن، ". (1)"كّل ما عال فأظّل فهو ُساء يف الّلغة
والّسحاب واجملرّات   الغازيّ ، فالغالف وال حييد عنه وهو يف ذلك ي وافق ما عليه كالم العرب .(2)"وما عليهنّ 
 .ارتفاعا  وع لّوا  كالّسقف 

ماء، وهي رم املقابل للسّ لج  لاسم جنس ): فقد جاء يف معاجم الّلغة أهّنا أّما بالّنسبة لكلمة األرض،    
لفظة مؤنّثة أصلها أ ْرضة، واجلمع آراٌض وأ ر وض وأ ر ض ون، وأ ر ضات باأللف والّتاء، واجلمع )األراضي( هو 

بالّسماء عن أعاله. فكّل ما س ف ل فهو أرض، وكّل  على غري قياس. وي عرّب هبا عن أسفل الّشيء، كما ي عرّب 
وهذا ما ذهب إليه الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن يف تفسريه؛ إذ يقول: "ي طلق . (3)(ما عال فهو ُساء

مع على:  لفظ األرض على جزء ما من عموم األرض. وأرض كّل شيء أسفله، واألرض يف الّلغة مؤنّثة، وّت 
"أ ر ضني، وأ رْ  ، وأ ر وض   لكالم العرب. وافقته. وبالّتايل أر  م  (4)ضني، وأ راض 

 
  :عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ  اصطالحا  عند الّشيخواألرض معنى الّسماء 

، وما واألرض يف لغة العرب، ولد  الّشيخ، أنتقل إىل ما ذكره عن الّسماءواألرض وبعد بيان معىن الّسماء 
صيها العاّدون،  واألرض يف آفاق الّسماء)يقول:  إذ؛ يّ الِعْلما من اجلانب ميتعّلق هب آيات كثريات ال حي 

يط عِ  مه بكّل شيء، لْ دااّلت على وجود الّرّب اخلالق، وهيمنته وتدبريه، وإحكام صنعته، وعظيم قدرته، وحم 
 .(5)(وكامل سلطانه على كّل شيء

جوم هي جمموعات النّ "ماوات: السّ ل: ، قا(6)ىثخبمب حب جب هئ مئيثٱٱفعند تفسريه لقوله تعاىل:     
وا إىل معرفة ات، دون أن يتوصلّ الفلك بباليني اجملرّ  لماءعرها قدّ ة يف الكون من حول األرض، واليت ي  نبثّ م  ـال

                                                           

 .915، ص95. م109، ص99م .485، ص4، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

  . 191، ص9، منفسه (2(

، 1باب الّضاد، فصل األلف، ج لسان العرب،ّمد: ابن منظور، حميُنظر:  .11صالُمفردات في غريب القرآن، الرّاغب األصفهايّن، احلسني:  يُنظر: (3(

، 1ج الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية،اجلوهرّي، إُساعيل: يُنظر:  .89-11، ص9جُمعجم مقاييس الّلغة، ابن فارس، أمحد: يُنظر: . 994-999ص

 .9034-9031ص

 .111، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
 . 199، 911صبراهين وأدّلة إيمانّية، امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (5(

 (.   90سورة لقمان: اآلية ) (6(
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: الّسماوات: (2)ىثىليل مل خليثٱوقال يف تفسريه لقوله تعاىل:  .(1)"ات املوجودة يف الكونعدد اجملرّ 
ّفات حول بعضها، يف األبعاد الّسحيقة، اليت ت قّدر مبليارات الّسنوات الّضوئّية، هي الّسماوات الّسبع الـم لت"

 .(3)"والوهم اإلنسايّن ال يستطيع تّيل أبعادها، وهي مليئة مبليارات اجملرّات
هو يف بالّسماء بأهّنا ذات الربوج،  م  س  أّن الق   ذكر (4)ىثخن حن جنيثٱٱ عند تفسريه لقوله تعاىل:و     

م بظاهرة من ظواهر صفات اهلل اجلليلة، وهذه الظّاهرة الرّائعة تدّل على علم اهلل احمليط بكّل احلقيقة قس
ْلقهشيء، وتدّل على ق   مّث بنّي املراد  ،درته، وعلى حكمته العجيبة، وعلى إتقانه يف قضائه وقدره وخ 

لكواكب، ذوات األعداد املذهلة، جوم وارقاء اليت تسبح فيها النّ ة الزّ هذه القبّ "ماء وبالربوج، فقال: بالسّ 
ماء، جوم يف السّ منازل الكواكب والنّ اليت هي:  ،اه، وله منازل، وله بروجمنها له طريق سري ال يتعدّ  وكلّ 

ا على أهنّ  ا ذات الربوج يدلّ ماء بأهنّ ف السّ ووصْ "مّث قال: ، (5)"على خطوط سريها، ومداراهتا يف أفالكها
، وجعل هلا فيها منازل ومسريات ومدارات يف حكيما   جوم والكواكب توزيعا  ا النّ ع اهلل فيهة، وزّ أبعاد فضائيّ 

كوكب منها ال   جنم وكلّ  ات ّتعل كلّ ، ونشر بينها قو  وجاذبيّ ذهال  م   أفالك، وأبدع تنظيم حركاهتا إبداعا  
 لماءعذا بقول ودعم رأيه ه .(6)"رة لهسريه، وال عن مداره، وال عن منازله احملكمة املقدّ  يرج عن خطّ 

ني حلركاهتا، وملنازهلا، على خطوط سريها ّبعات املتتجوم والكواكب واجملرّ رصد النّ  لماءع إنّ ": الفلك، فقال
ما  نني مقدارا  ، ال يرم حدوده يف ماليني السّ رائعا   بديعا   ، ونظاما  ذهال  م   ومداراهتا يف أفالكها، جيدون إتقانا  

 .(7)"هما قلّ م  
أّن عدد جنوم الّسماء مثل عدد ذرّات الّرمال املوجودة على سواحل البحار )فيذكرون  الفلك لماءعأّما     

يف الّدنيا كّلها، منها ما هو أكرب بقليل من األرض، ولكن أكثرها كبري جّدا ؛ حّّت ميكن أن نضع يف واحد 
ّدا  تتحّرك فيه كواكب ال منها ماليني الّنجوم يف مثل حجم األرض اليت نعيش عليها. وإّن الفضاء فسيح ج

ومنها أزواج تسري مثىن مثىن، ومنها ما يتحّرك بشكل  .ها بسرعة خارقة، بعضها يواصل رحلتحصر هل
جمموعات، وأّن هذا الكون يتأّلف من جمموعات كثرية من الكواكب والّنجوم ت سّمى جماميع الّنجوم، وكّلها 

                                                           

    .100، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
 (.  99سورة الّشور : اآلية ) (2(

 .485، ص99، مائق الّتدبّرمعارج الّتفّكر ودقامليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(
      (. 9سورة الربوج: اآلية ) (4(
 .485، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 5(

    نفسه.( 6(

   نفسه.( 7(
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ميال ، وهو يدور حول األرض  950000اليت تبعد عّنا  تتحّرك دائما . وأقرب حركة منها هي حركة القمر
ميال ،  11000000وي كمل دورته يف م ّدة تسعة وعشرين يوما  ونصف اليوم، وتبعد أرضنا عن الّشمس 

وتستكمل هذه الّدائرة مرّة واحدة يف سنة كاملة. وتوجد تسعة كواكب مع األرض، وكّلها تدور حول 
هذه الّشمس ليست بثابتة أو واقفة يف مكان ما، وإّّنا هي بدورها مع كّل كما أّن الّشمس بسرعة فائقة.  

ميال  يف الّساعة، وإّن حركة  300000هذا العدد اهلائل من الكواكب تدور يف هذا الّنظام الرّائع بسرعة 
 .-سبحانه-. كّل هذا دليل على عظمة اخلالق (1)(األرض حول الّشمس م نضبطة متام االنضباط

الكوكب الذي نعيش عليه " :، فهيعبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ  في اصطالح الّشيخ األرض أّما    
 هقالما  ذاه .(2)"خر رجنا تارة أ  عيدنا، ومنها ي  نيا، وهي اليت منها خلقنا اهلل، وفيها ي  يف هذه احلياة الدّ 

لكوكب األرض هي ا إنّ "وقال أيضا : . (3)ىثحص مس خس حس جسيثٱ عند تفسريه لقوله تعاىل:
 بعناية فائقة لظهور احلياة عليه وتكاثرها وبقائها أحقابا   عدّ م  ـة، المسيّ ار الوحيد من اجملموعة الشّ يّ السّ 

من الّشمس،  أحد كواكب اجملموعة الّشمسّية، وترتيبه الثّالث ق ربا  "هي:  العلماءويف اصطالح  .(4)"مديدة
من معىن  العلماء. وبالّنظر إىل ما ذكره الّشيخ و (5)"نسكنهيسبقه الزُّهرة، ويليه املرّيخ، وهو الكوكب الذي 

 لكلمة األرض أجد أنّه ال تباين بني املعنيـ نْي.

 

 :(6)اآليات الكونّية الّثالث المتعّلقة بالّسماء -المطلب الثّاني

بالّنسبة إىل  آية تزيني الّسماء بالّنجوم والكواكب اآلية الثّانية: آية بناء الّسماء احملكم. اآلية األولى:
جمموعة الّثالث وهذه اآليات  آية نظام الّسماء املتماسك الذي ال فروج فيه. اآلية الثّالثة: سكان األرض.
 .(7)ىثيث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رتيثٱ يف قوله تعاىل:

                                                           

 .41-41ص اإلسالم يتحّدى،خان، وحيد الّدين:  يُنظر: (1(

 .111، ص3، مق الّتدبّرمعارج الّتفّكر ودقائامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(
        (. 9سورة الفرقان: اآلية ) (3(
 .100صبراهين وأدلّة إيمانّية، امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(

 .85، ص9ج ُمعجم الّلغة العربّية المعاصرة،عمر، أمحد:  (5(
   .11، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (6(
        (. 3ورة ق: اآلية )س (7(
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فبناء كّل شيء يكون حبسب طبيعته، وحبسب الغاية منه، فبناء  اآلية األولى: آية بناء الّسماء المحكم:
لقصور غري بناء اخليام، ومها على غري بناء الذرّة وعلى غري بناء اخللّية، وعلى غري بناء بيت العنكبوت، ا

عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن الّشيخ هذا ما قاله  وعلى غري بناء بيت الّنمل، وعّش الطّيور، إىل غري ذلك.
اء مبنّية بناء متماسكا  ال فروج فيه وال ّن الّسمإقال: " ؛ إذ(1)ىثخب حب جبيثٱٱ عند تفسريه لقوله تعاىل:

تالصقة األجرام، فبناء كّل شيء يكون حبسب نظامه، إّن نظام بناء بيت شقوق، وليس معىن هذا أهّنا م  
 . (2)"أهل البادية من اخليام، غري بناء أهل احلضر من لنب وحجارة وطني، وغري بناء اخللّية يف اجلسم

ْبينُّ ـال" اء لغة:نَ فالبِ       يقول الّشيخ .(4)"بىن بناء  اسم ملا ي  وهو " .(3)"، و اجلْ ْمع  أ بِْني ٌة، وأ بِْني اٌت مجع  اجلْ ْمعِ م 
ي طلق البناء يف الّلغة على بناء جدار وحنوه، وعلى سفينة حبريّة، وعلى بناء ": عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ 

، وبيت  من ش عر، وتوّسعت داللة الك لمة؛ حّّت صار ي قال: بىن الطّعام جسم فالن، أي: ِخباء ، وعريش 
اعية إليه، فبيوت العرب يف شيء يكون حبسب احلاجة الدّ  بناء كلّ و ويقول أيضا : " .(5)"عّظمه وّنّاه

 رّ بىن من احلجارة واآلج  بىن من اجللود واألصواف واألوبار املنسوجة، وحنوها، وبيوت املدن والقر  ت  البوادي ت  
تفرزها من  ا  واخلشب واإلُسنت واحلديد وحنوها. والعنكبوت تبين بيتها من خيوط دقيقة جدّ  صّ ني واجلوالطّ 
ماء فبناء السّ  م من األكل.ظ  ه فع  حلم   آكله. أي: أكثر   حلم   عام  وتقول العرب: بىن الطّ  ة يف جسدها.غدّ 

كما هو مشاهد   األرض مبينّ احمليط ب يّ ماسك بني أجرامها. والغالف اجلوّ ينبغي أن يكون حبسب نظام التّ 
جوم اصدين من النّ الفلك الرّ  لماءعة كما هو مشاهد باملناظري واجملاهر لات مبنيّ واجملرّ  من الغازات.

رتابطة بنظام ات م  ن جمموعة جمرّ وقد تكوّ  ة اليت جعلها اهلل فيها.والكواكب، ومتاسكها حاصل بقانون اجلاذبيّ 
  .(6)"-واهلل أعلم-لكرب ، بع اماوات السّ فيما بينها إحد  السّ 

ة الكرة اهلوائيّ  أنّ "هو و  ،ماء بالبناءوجه شبه السّ وجدته يذكر  ابن عاشوروعندما رجعت إىل تفسري     
وهو الوقاية من  ،راد له البناءفهي كالبناء فيما ي   ،ةة وبني الكرة األثرييّ جعلها اهلل حاجزة بني الكرة األرضيّ 

ودفع  ،ألضرار أظهرها دفع ضرر طغيان مياه البحار على األرض ة دفعا  رة اهلوائيّ للك ازلة، فإنّ األضرار النّ 

                                                           

        (. 1سورة املرسالت: اآلية ) (1(
   . 435، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(
         . 15، ص95، فصل الباء املوّحدة، جباب الواو والياء من املعتلّ  لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  (3(

 . 951ص الُمفردات في غريب القرآن،هايّن، احلسني: الرّاغب األصف (4(

 .949، ص91، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(
   .  949، ص91م نفسه، يُنظر:. 53-54، ص1، منفسه (6(
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مع  ،اها عنااهلواء إيّ   تتلط باهلواء أو صدّ حّّت  ؛أضرار بلوغ أهوية تندفع عن بعض الكواكب إلينا وتلطيفها
والبناء يف كالم العرب  ى بناء،مّ سب وت  قبّ ة بيت من أدم م  ة، والقبّ ة هليئة القبّ منظر الكرة اهلوائيّ  شاهبةما يف م  

  .(1)"أو من شعر ،أو من أدم ،رفع ُسكه على األرض للوقاية سواء كان من حجرما ي  
والّسماء ذات عالقة وثيقة  فيها متانة البناء وتنسيق البناء."الّسماء بناء، أي  :قولب فيط  د ق  سيّ أّما     

ي حبرارهتا وضوئها وجاذبّية أجرامها وتناسقها وسائر وه ،اس يف األرض، وبسهولة هذه احلياةحبياة النّ 
ّهد لقيام احلياة على األرض وت عني عليها"   .(2)الّنسب بني األرض وبينها، مت 

 حق مف خف حفيثٱعند تفسريه لقوله تعاىل:  فيقول ،الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ أّما     
ها إاّل بقّوة عظيمة ال تصل أوهام الّناس إىل إدراك ّن الّسماء ال يتحّقق إجيادها وال بناه إ": (3)ىثمق

ل مع توايل األزمان، بعد خلقها األوّ  وامتدادا   لقا  ا ملوسعون فيها خ  وإنّ أي:  ،ا ملوسعونمداها األقصى. وإنّ 
 . (4)"ثبتهاملعاصرة ت   ةراسات الفلكيّ وهذا ما بدأت الدّ 

الكون الذي حنيا فيه  شري إىل أنّ ت   ىثمق حق مف خف حفيثٱهذه اآلية "ار: جّ زغلول النّ  يقول    
س على هيئة جرم وأن يتكدّ  دّ ب   من فالساع إىل الوراء مع الزّ دنا هبذا االتّ نا إذا ع  سع باستمرار، وأنّ يتّ 

ة اليت مل تكن معروفة إىل عدد من احلقائق الكونيّ أيضا  شري هذه اآلية الكرمية وت  مثّ عّقب بقوله: ) ،(5)"واحد
ماء بناء السّ  أنّ  :ال  أوّ  له، منها:تطاولة من بعد تنزّ ل القرآن الكرمي، وال لقرون م  قت تنزّ ألحد من اخللق و 

عتقد إىل عهد قريب. وهذه حقيقة مل كما كان ي    وليست فراغا   ،ابطماسك والرتّ دقيق التّ  ،شييدكم التّ حم  
 ة الكرميةيف اإلشارة القرآنيّ  إنّ  :ا  يثان .رة منهبل يف العقود املتأخّ  ؛ يف القرن العشرينإاّل  العلماءدركها ي  

 ،ننهأمر من أموره، وثبات س   ة كلّ ودقّ  ،إىل ضخامة الكون املذهلة وإحكام صنعه، وانضباط حركاته تلميحا  
اسع الكون الشّ  شري هذه اآلية الكرمية إىل أنّ ت   :ا  ثالث .ع أو االهنيارصدّ وحفظه من التّ  ،ومتاسك أجزائه

وال بعلمه وحكمته وقدرته، وهو سبحانه الذي حيفظه من الزّ  -تعاىل-قد خلقه اهلل  ،بناءقيق الالدّ  ،ساعاالتّ 
ساع بصورة ال يكاد ك لنا من هذا الكون شاسع االتّ در  م  ـواجلزء ال .شيء واالهنيار، وهو القادر على كلّ 

ساع اليوم وإىل يف االتّ  تمرّ سة، وهو م  وئيّ نني الضّ ر بباليني السّ قدّ عقل اإلنسان إدراكها؛ إذ املسافات فيه ت  
ع شري إىل حقيقة توسّ كما ي    ،ذهلةم  ـعة الشري إىل تلك السّ ي   ىثمق حقيثٱٱ عبري القرآينّ والتّ  ،شاء اهلل ما

                                                           

   .119-119، ص9جالّتحرير والّتنوير، ابن عاشور، حمّمد الطّاهر:  (1(

 . 51، ص9، ج9م الل القرآن،في ظق ط ب، سّيد:  (2(

 (.  51سورة الّذاريات: اآلية ) (3(

 .949، ص91، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
 .89صمن آيات اإلعجاز الِعْلمّي: الّسماء في القرآن الكريم، الّنّجار، زغلول:  (5(
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الثة األوىل من القرن  يف العقود الثّ دركها اإلنسان إاّل هذا الكون باستمرار إىل ما شاء اهلل، وهي حقيقة مل ي  
اّتة عن هذا لتمأل املساحات النّ  ؛اقةة والطّ من املادّ  ق كلّ ع الكون إىل تلّ هرة توسّ شري ظات   :ا  رابع .العشرين

صلة بغري انقطاع، فال يوجد فيه تّ ها م  ولكنّ  ،تفاوتةة فيه بكثافات م  كوننا تنتشر املادّ   ع، وذلك ألنّ وسّ التّ 
 يومنا هذا أن حّّت  الِعْلم ة وطاقة، وال يستطيعكما ال يوجد فيه مكان وزمان بغري مادّ   ،مكان بال زمان

رعات املذهلة، د الكون بتلك السّ اّتة عن متدّ تني متآلن املساحات النّ اقة اللّ ة والطّ من املادّ  د مصدر كلّ دّ حي  
 .(1)( اخللق من العدموال تفسري هلا إاّل 

أمكن  ،هنايتهة وحتميّ  ،ة خلقه وإبداع صنعهة عن أصل الكون وكيفيّ ة املهمّ يّ هذه االستنتاجات الكلّ     
ن اإلنسان من مل يتمكّ  ،م الفلكلْ حقائق عِ  ع الكون، وهي حقيقة من أهمّ الوصول إليها من مالحظة توسّ 

، وقد سبق أخريا   الِعْلمم هبا أهل  سلّ ل من القرن العشرين، ودار حوهلا اجلدل حّّت لث األوّ  يف الثّ إدراكها إاّل 
ة لتلك اإلشارة القرآنيّ  ر مصدرا  أو يزيد، وال ميكن لعاقل أن يتصوّ  القرآن الكرمي بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا  

، فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته، والذي أنزل -سبحانه-الباهرة غري اهلل اخلالق 
ومنها ابتة، من حقائق الكون الثّ  عددا   -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -وعلى خات أنبيائه ورسله  ،لنا يف خات كتبه

ة الباهرة لتبقى هذه الومضة القرآنيّ  ؛ىثمق حق مف خف حفيثٱ: تعاىلعه فقال د الكون وتوسّ متدّ 
 دا  نا حممّ دنا ونبيّ سيّ  القرآن الكرمي هو كالم اهلل اخلالق، وأنّ  شهادة صدق بأنّ  ،ةمع غريها من اآليات القرآنيّ 

من ِقبل خالق  ما  علّ وم   ،بالوحي وصوال  ه كان موأنّ  ،هو خات أنبياء اهلل ورسله -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -
  اعة.القرآن الكرمي هو معجزته اخلالدة إىل قيام السّ  وات واألرض، وأنّ امالسّ 
ستفيضة، الفلك حبوث م   لماءعلو "يقول الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن: يبا  على ذلك، وتعق    

فات تثبت ، وهذه الصّ -وجلّ  عزّ -صفات اهلل إىل مجلة من  من إتقان بديع عجيب، هاد   اتكشف ما فيه
، خاضع جمتمع ماء وضع ترابطيّ بناء السّ لو  املوصوف هبا، وتثبت سلطانه املطلق يف كونه. بّ وجود الرّ 

وقد يكون متاسك األجرام الّسماويّة " .(2)"ارهّ ار القّ تماسك قاهر، بقدرة العزيز اجلبّ م   لنظام جربيّ 
: أيضا  يقول و  .(3)"-واهلل أعلم-روفة حّّت اآلن، هو املقصود ببنائها،   غري معخر أو بطاقات أ   باجلاذبّيات،

بل جيب علينا أن  ماء؛دة لبناء السّ دّ ة صورة حم  ة أو القياسيّ راتنا اخلياليّ نا أن نفرض بتصوّ وليس من حقّ "
على  ها كلمتها األخرية، اعتمادا  ة فية اإلنسانيّ يّ الِعْلمراسات ة اليت قالت الدّ يّ الِعْلمثبته احلقائق ع ما ت  نتتبّ 

مس الشّ  ة أنّ ومن املقطوع به يف املفهومات القرآنيّ  فيها. ة، أو الرباهني اليت ال شكّ ات القطعيّ داملشاه

                                                           

 .81-89صِعْلمّي: الّسماء في القرآن الكريم، من آيات اإلعجاز الالّنّجار، زغلول:  ( يُنظر:1(

 .191، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 2(

 .11، ص1نفسه، م( 3(
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيثٱٱ :-عّز وجلّ -بدليل قول اهلل  ، أي: فهما جزء منها،وهناماء، ال د  والقمر يف السّ 
اجملموعة  فهم أنّ ومن هذا ن .(1)ىثرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

هذه اجملموعة ذات بناء خاضع لنظام  ة أنّ يّ الِعْلمماء، وقد أثبتت املشاهدة ة جزء من السّ مسيّ الشّ 
 وبني بناهتا املتباعدات فيما بينهنّ  مّ مس األ  غم من وجود مسافات شاسعات، بني الشّ متماسك، على الرّ 

ث اإلنسايّن ما يتوّصل إليه يف هذا اجملال، ونرتك للبح" ،(2)"شيء حبسبه فبناء كلّ  مسافات شاسعات.
البحث  لماءعوقد ينكشف يف املستقبل ل" ،(3)"بشرط أن يكون ما يتوّصل إليه علما  يقينّيا  بأدلّة مقطوع هبا

 .(4)"ةمن أمارات ودالالت كونيّ  -إن شاء اهلل-يف الظّاهرات الكونّية ما يهدي إىل املراد  يّ الِعْلم
أّن ما جاء ؛ بيد ما ذهب إليه املفّسرونمع  ا  فقجاء م تّ  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  لّشيخاكالم أر  أّن      

ال  هذا ال ي نقص من قدره ومكانته، فهوبه الِعْلم احلديث إّّنا هو توّسع وإضافة ملا ذهب إليه الّشيخ، و 
  ي نكر تغرّي املفاهيم واملعلومات بسبب الّتقّدم الِعْلمّي.

  ان األرض:الكواكب بالّنسبة إلى سكّ انية: آية تزيين الّسماء بالّنجوم و اآلية الثّ 

 يت ىت نت مت زت رتيثٱٱقوله تعاىل: يف تفسري يقول الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ     

الّسماء  -عّز وجلّ -الّتزيني: الّتجميل والّتحسني، وقد زيّن اهلل " ،(5)ىثيث ىث نث مث زث رث
 ين ىن نن من زن  رن مم اميثٱتفسريه لقوله تعاىل:  يفل وقا .(6)"بالّنجوم والكواكب

أّن  ن الّشمس والقمر يف الّسماء دليل علىوْ وك  نّه زيّن الّسماء الّدنيا مبصابيح، إو "، (7)ىثزي ري ٰى
يطة هبما، ومها من دون الّنجوم اليت هي مصابيح زيّن اهلل هبا الّسماء، وال يلزم عقال  كون الزّينة الّسماء حم  

ـم ز يَّن، فاهلل قد زيّن وجوه الّناس بالعيون واحلواجب واألنوف واخلدود واألفواه، وزيّن األفواه خارج ِجْرم ال
وحنن نالحظ يف جهة  .وان والّرسوم واخلطوط وهي جزء منهلباألسنان اجلميلة، والنَّسَّاج ي زيّن الق ماش باأل

الفلك بباليني الّسنني الّضوئّية، دون أن  لماءعها العلّو بالّنسبة إلينا جنوما  وكواكب وجمرّات، وأبعادا  ي قّدر 
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تـ ْقِدر وسائل املعرفة لديهم على اإلحاطة هبا، فال يستطيعون الّتعّرف إاّل على القدر اليسري جّدا  منها، وهو 
القدر الذي تكشفه اجملاهر، وت قّدمه الّصور امللتقطة بوساطة األجهزة املرسلة يف املركبات اليت ت رسل إىل 

 .(1)"لكواكب القريبة من أرضناا

الكون  علماءومن املعلوم لد  "، (2)ىثٰذ يي ىي مي خي حييث: تفسريه لقوله تعاىل قال يفو     
     بوساطة اخلصائص اليت خلقها اهللاظرين يف األرض، إاّل جوم ال تظهر زينتها ألعني النّ الكواكب والنّ  أنّ 
زيني من منن اهلل على اظرين، وهذا التّ مل تكن زينة للنّ حول األرض، ولواله  يف الغالف الغازيّ  -وجلّ  عزّ -

  .(3)"ته لكونهاس، وهو من آيات ربوبيّ عباده من النّ 
ا ما ذكره غريه من املفّسرين: أمّ  تزيني الّسماء.بشأن  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  هذا ما ذكره الّشيخ    

وتناسب  ،وهبجتها ،نيا بالكواكب من حيث مجاهلاء الدّ ماإّن اهلل زيّن السّ ": فيقول الّشيخ طنطاوي جوهريّ 
عن ب عده  ارسيّ  حبيث يكون كلّ  ،تناسبةبأن جعل اهلل بينها مسافات م   ،وحسن أوضاعها ،أشكاهلا

 .(4)"عد الكوكب الذي قبلهمس ضعف ب  الشّ 

ى سمّ وت   ،والقمر مسيل عدا الشّ ة اليت تلمع يف اللّ ماويّ الكواكب: الكريات السّ )ويقول ابن عاشور:     
وابت، ومنها قطع تدور ارة، ومنها الثّ يّ جوم، وهي أقسام: منها العظيم، ومنها دونه، فمنها الكواكب السّ النّ 

نت يّ فالكواكب هي اليت هبا ز   ،يلماء يف اللّ مس. ويف الكواكب حكم منها أن تكون زينة للسّ حول الشّ 
تلف مقعر تلك الكرة على أبعاد هب ساحبة يفأن اهلل جعل الكواكب والشّ و ماء. السّ  جعل أدمي و  ،ةُم 
الم من تباعد نور ة الذي يغشاه الظّ ماويّ نيا قابال الخرتاق أنوار الكواكب يف نصف الكرة السّ ماء الدّ السّ 
نيا تزدان ماء الدّ فتكون تلك األضواء زينة للسّ  ،يلتأللئة يف اللّ فتلوح أنوار الكواكب م   ،مس عنهالشّ 
 .(5)(هبا

نيا أقرب ماء الدّ السّ  أنّ : يّتفق مع ما ذكره غريهعبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن الّشيخ ما ذكره  أر  أنّ     
 الِعْلمما أثبته  وكلّ  .فالكواكب بذاهتا وأوضاعها زينة ،نت بزينة هي الكواكبيّ وقد ز   ،ماوات إىل األرضالسّ 

؛ ادة وذهن صافمن ذاكرة وقّ  الّشيخاهلل به  عما متّ  شيء فعلى على دلّ  ن، فهذا إأشار إليهاحلديث قد 
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ماء، نة للسّ زيّ ة كون الكواكب م   كيفيّ حيث بنّي ؛ املعرفة أبوابففتح اهلل عليه  ،-تعاىل- هلل الِعْلم طلب   إذ
ا قناديل حيث تبدو وكأهنّ  ؛ماء فوقهمظر املباشر من البشر إىل السّ  بالنّ ق منه إاّل حقّ ذلك ال ميكن التّ  وأنّ 

كما أنّه لم يكن هدف المقارنة انتقاصا  لحّق الّشيخ ومكانته، إنّما هي من  نيا.ماء الدّ يف السّ  قةعلّ م  
 باب الفائدة المعرفّية. 

أي: ال شقوق فيه، ولو كان فيه فروج ال فروج فيه. الثة: آية نظام الّسماء المتماسك الذياآلية الثّ 
 ت عليها.نني اليت مرّ حلصلت أنواع من اخللل عرب ماليني أو مليارات السّ 

والّسماء بنظامها املتماسك خالية من الّشقوق واملنافذ، اليت "يقول الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن:     
ت يّسر دخول أشياء قضى اهلل بنظامه العاّم هلا أن ال تدخل فيها، أو ت عر ض متاس كها حلدوث خلل فيه 

ايّن، ليس فيه شقوق وال فروج، ولو  موعة الّشمسّية بقانون اجلاذبّية الرّبّ فسد نظامها. إّن متاسك أجرام اجملي  
كان فيه شيء من ذلك؛ الختّل الّتماسك والّتجاذب بينها، وحلدث فيه فساد يف أبعادها ويف مداراهتا، ويف 

رَّهتا، أبراجها، ومن شأن هذا الفساد أن تبتلع الّشمس جمموعتها، أو تضّل أجرام يف أبعاد فسيحة من جم  
خر . فتماسك كّل شيء يكون حبسب نظامه، وشقوق كّل شيء خر ، أو تبتلعها جنوم أ  فتلتحق بنجوم أ  

 .(1)"تكون حبسب نظامه، والفروج تكون يف كّل شيء حبسب نظامه

كة جوم والغبار والغازات املتماسنظام من النّ " :حبّنكة امليداينّ عبد الّرمحن  كما يقول الّشيخ  ،المجّرةو     
نة ة. والسّ ات نصف مليون سنة ضوئيّ ات يف الكون. وقطر بعض اجملرّ ة، وتنتشر اجملرّ بوساطة اجلاذبيّ  معا  
ات الكبرية ترليونات كم(. ويوجد يف اجملرّ  1.4وء يف سنة، وهي حنو )هي املسافة اليت يقطعها الضّ  :ةوئيّ الضّ 

 أنّ  وجاء يف البيان القرآينّ  ا ما يقارب بليون جنمة.غرية فيوجد فيهات الصّ ا اجملرّ أكثر من ترليون جنمة، وأمّ 
قسم منها ُساء، وهي متتابعة يف املد   ات تنقسم إىل سبعة أقسام، كلّ ماوات سبع، أي: فهذه اجملرّ السّ 

ماوات موجودة يف مواقعها من وهذه السّ  ر أبعاده.تصوّ د الذي ال تستطيع مدارك اخلالئق البعي الكوينّ 
جنم وكوكب فيها،  ُساء، وكلّ  ة العجيب اليت جعل اهلل به لكلّ جنومها، بنظام اجلاذبيّ ك الكون، مع ُترّ 

ة إىل رّ من الذّ  ،شيء يف هذا الكون ة لكلّ سريّ م  ـ ضمن إرادة اهلل الإاّل  هال يرج عن ة فيها، موقعا  جمرّ  ولكلّ 
 .(2)"ةأكرب جمرّ 
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  ظمن  ) ابأهنّ  ،اتاجملرّ أّن الِعْلم ي وّضح املقصود من  وعند الّرجوع إىل الّدراسات الِعْلمّية احلديثة وجدت    
 برتكيز -الكوينّ  خانالدّ - نيالكونيّ  والغبار والغازات ةجميّ النّ  عاتجمّ التّ  من نتتكوّ  ساعاالتّ  شاسعة ةكونيّ 

 باليني إىل الباليني عشرات تضمّ  ةجميّ النّ  عاتجمّ التّ  وهذه .ةاجملرّ  داخل يف آلخر موقع من يتفاوت
 ،ملعاهنا ودرجات ،حرارهتا ودرجات ،حجامهاأ يف ةاجملرّ  جنوم وتتلف ،الواحدة ةاجملرّ  يف جومالنّ  من الباليني

 ةيّ العادّ  جومالنّ  فمنها ،وأعمارها ،حياهتا دورات مراحل ويف ،ةوالكيميائيّ  ةبيعيّ الطّ  صفاهتا من ذلك غري ويف
 جوموالنّ  ،وداءوالسّ  ةيّ والبنّـ  البيضاء القزمة جوموالنّ  ،رم  واحل   الكبار والعماليق ،ةوالعديد ،واملزدوجة ،املفردة

 ما اتاجملرّ  ومن .الكوينّ  خانالدّ  من باستمرار قيتخلّ  اممّ  وغريها ،جومالنّ  وأشباه ،ودالسّ  قوبوالثّ  ،ةيوترونيّ النّ 
 كربأ هو ما ومنها ،كلالشّ  دحمدّ  غري هو ما ومنها ،(لجيّ إهلي) بيضاويّ  هو ما ومنها ،كلالشّ  حلزوينّ  هو
  .(1)(منها أصغر أو حجمها يف هو ما هاومن ،بكثري تناجمرّ  من

إّن "، (2)ىثمع  جع مظ حطيثٱٱعند تفسريه لقوله تعاىل:  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخويقول     
من األجرام مرتفع يف اجلّو، ال بّد له من جدران أو أعمدة  الّناس يف األرض كانوا يرون أّن كّل شيء ثقيل

مل عليها، ومل يطر يف باهلم أّن طاقة ع ظمى هي طاقة اجلاذبّية، هي اليت ّتعل أجرام الّسماء حم   افظة حي 
فدّل هولة اهلويّة، ة اإلنسانّية، فاكتشف الّناس طاقة اجلاذبّية اجمليّ الِعْلم جاءت البحوث على مواقعها؛ حّّت 

 .(3)"ف على عظمة قدرة اهلل يف اخللق، وعظيم إتقانه ملا خلقهذا االكتشا

الذي نّصت عليه ، وبنائها عن خلق الّسماء هذا خالصة رأي الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة الميدانيّ     
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيثٱ، (4)ىثٰى ٰر ٰذيثٱٱ :، مثل قوله تعاىلالذّكر احلكيمآيات من 

إىل غري ، (6)ىثمق حق مف خف حفيثٱ، (5)ىثرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
احلديث ال  الِعْلمأّن ما أضافه  واحلقّ ؛ احلديث الِعْلمه مل يعرض ملا عرضه ؛ بيد أنّ ذلك من األيات الكرمية
يط باألرض إىل ارتفاعات تنتهي حيث يتعارض مع كالم الّشيخ ، ذلك أّن الّسماء ِعْلمّيا  تعين: "كّل ما حي 
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ه من األجرام الّسماويّة املنتشرة يف أعماقه الّسحيقة على اختالف أشكاهلا يبدأ الفراغ الكويّن، مبا في
دثة  وأحجامها وصورها وماهّيتها، تتحّرك يف نظام م بدع، ويتواىل ظهورها واختفاهها لسّكان األرض، حم 

ا وتدّرجها طبقة لّوها وترابطها بقو  اجلاذبّية، كالبيان يف متاسكها واتّزاهنالّضوء والّدفء، وهي مجيعها يف ع  
  .(1)بعد طبقة"

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسيثٱقوله تعاىل: تفسريه لعند و     
انتشار و  ،الكوينّ  والفراغدخانّية الّسماء، إىل  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ ي شري (2)ىثحف جف مغ

تلف ا غازات د يكون املراد به أهنّ خان قا د  ماء بأهنّ ووصف السّ : "فيقول ؛بإمجال اقة بالكونصور الطّ  ُم 
ا دخان من قبيل خان، فأطلق عليها أهنّ نزيل عن الدّ ان التّ اس إبّ ، فهي كما يعلم النّ ة يف الفراغ الكوينّ نبثّ م  

، وكانت حينئذ ُساء واحدة يف الفراغ الكوينّ  ار وينبثّ ن النّ مخان الذي يتصاعد فظ على الدّ تعميم اللّ 
 .(3)"مة إىل سبع ُساواتقسّ صلة الغازات، غري م  تّ م  

خان: ما يتصاعد من الوقود عند الدّ ": ل؛ حيث يقو تفسريهيف  ابن عاشورد الّشيخ ما ذهب إليه ي ؤيّ و     
ماء هو ذلك أصل السّ  ومعىن: وهي دخان أنّ . ظلما  م   خان هنا شيئا  وقيل: أراد بالدّ  ار فيه.التهاب النّ 

  .(4)"خاننت من ذلك الدّ و  ك    ماءالسّ  خان، أي أنّ ه بالدّ الكائن املشبَّ 
دم ليس الذي هبا من دمي غاز وغاز دخان، والسّ وهذا السّ ": يف تفسريه إىل الّسدمي بط  د ق  سيّ  شريي  و     

ة كانت من غاز وغبار، ومن هذين اجملرّ  ة اخللق تقول: إنّ نظريّ  إنّ  جوم.ى من خلق النّ  ما تبقّ غاز وغبار إاّل 
يف  نتشرا  ة م  دم وال يزال من هذه البقيّ ة كان السّ ة، ومن هذه البقيّ وبقيت هلا بقيّ  جوم،ف النّ كثّ نت بالتّ تكوّ 

ة منه باجلاذبيّ  جوم ّترّ وال تزال النّ  جوم.نت منه النّ ة الواسعة مقدار من غاز وغبار يساوي ما تكوّ هذه اجملرّ 
راد كنسه من سبة ملا ي  قليلون بالنّ  اسني برغم أعماهلم اهلائلةالكنّ  ، ولكنّ ماء منه كنسا  إليه، فهي تكنس السّ 
ه أقرب ما يكون إىل مدلول احلقيقة ؛ ألنّ ، وهذا الكالم قد يكون صحيحا  هونا   مساحات أكرب وأشدّ 

 .(5)ىثحض جض مص خص حص مسيثٱة القرآنيّ 
ولقد  ،دمي()عامل السّ احلديث  الِعْلميف اُسها ناريّة ة ة غازيّ خان مادّ الدّ " فيذكر أنّ  طنطاوي جوهريّ أّما     

ني ألف عامل تربز للوجود من جديد ال تزال على احلالة احلديث من تلك العوامل ستّ  الِعْلمشاهد أهل 
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 وإنّ  .قارب الّتمامومنها ما  ،قطع مراحل يف تكوينهومنها ما  ،هو يف أّول تكوينهمنها ما  ة، وأنّ دمييّ السّ 
  .(1)"ظاما هو جار على احلكمة والنّ وإّنّ  ،كوين مل يكن بلحظةذلك التّ 

 ة كانت غازا  اجملرّ  مي وأنّ د حال السدبل أكّ  ؛ا ذكره طنطاويعمّ يتلف  ال بط  د ق  ما ذكره سيّ أر  أّن     
ق هبذه اآلية من يف بيانه يف ما يتعلّ  تواضعا  كان م    عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ ص إىل أنّ خل  . وأودخانا  

يف بيان الحظ تقاربا  بني قوله وأقوال أقرانه من املفّسرين كما أيّن أ    .ديثاحل الِعْلمة جاء هبا ميّ لْ دالئل عِ 
أشبه ما يكون ببخار ماء م تكاثفة ذرّاته، وأّن لفظة الّدخان تشابه لفظة الّسدمي يف  معىن الّدخان، وأنّه

 .يّ الِعْلماالصطالح 

كتل هائلة من   فهي، لفظا   معىن ال لكرمييف القرآن ا وردت كلمة الّسدمي"أّن   (2)الغمراويّ  حمّمد ذكريو     
 أجسام دقيقة حارّة، بعضها غاز، وبعضها خبار، وبعضها م ضيء، وبعضها م عتم، وبعضها م ظلم، وكلّ 

، ولو جاءت كلمة الّسدمي بدل دخان يف اآليات ذلك دّل عليه القرآن الكرمي بكلمة واحدة، هي: )دخان(
والّضباب أكثره خبار ماء، وليس كذلك الّسدمي الفلكّي. ، (قيقباب الرّ الضّ ) ملا دّلت إاّل على املعىن الّلغويّ 

كان يف ة، مث ّ ميّ لْ عجزة عِ فظ املختار م  فكان يف اللّ  ،انظر كيف جاء القرآن بلفظ بدل لفظ وكالمها عربّ ف
 ،ة أكربميّ لْ زة عِ عجم   ،رت إليهر إىل ما تطوّ ها، قبل أن تتطوّ كلّ   ا  خانماء كانت من قبل د  السّ  خبار بأنّ اإل

لوف دائم اهلائلة املشاهدة اليوم على بعد مئات األ  السّ  من أنّ  ،الفلك لماءعتشهد ملا يعتقده احملدثون من 
يف األطوار اليت صار هبا إىل ما هو  قبل أن ميرّ  ،هي بقايا ما كان عليه الكون ،ةوئيّ نني الضّ أو ماليني السّ 

 .(3)"عليه اآلن

يُقّرر بأّن الّسماء كانت قبل  الِعْلمأّن  وجدتة الحديثة يّ الِعْلمالّدراسات  ها ذكرتوبالّرجوع إلى م    
 ة يف أواخر القرن العشرين إىل أنّ ظريّ شري دراسات الفيزياء النّ ت  ) ار:جّ زغلول النّ  يقولبدء الخلق دخانا . 

خان، الذي ىل سحابة من الدّ ل إوأن يتحوّ  عندما ينفجر ال بدّ  ،للكون مبواصفات اجلرم االبتدائيّ  ا  جرم
ة، املعارف اإلنسانيّ  وقد سبق القرآن الكرمي بألف وأربعمائة سنة كلّ  ماء.أجرام السّ  قت منه األرض وكلّ تلّ 

حجم الكون قبل االنفجار العظيم كاد يقرتب  أنّ  ة إىلشري احلسابات الفيزيائيّ ت  و  خان.بإشارته ملرحلة الدّ 
ف تتوقّ  ،مانمن املكان والزّ  وتالشي كلّ  ،اقةة والطّ من املادّ  س كلّ يبة من تكدّ وكان يف حالة غر  ،فرمن الصّ 
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عرف ت    رب يف ظاهرة ك   يلّ األوّ  انفجر هذا اجلرم االبتدائيّ  مثّ  ،(تقمرحلة الرّ ) قوانني الفيزياء املعروفة عندها كلّ 
ة ليّ كرة من اإلشعاع واجلسيمات األوّ   ل إىلوبانفجاره ُتوّ  ،(مرحلة الفتق)العظيم  بظاهرة االنفجار الكوينّ 

ولوال استمرار الكون يف ن. خاغاللة من الدّ  لت إىل ُتوّ د بسرعات فائقة حّّت ربّ د والتّ مدّ أخذت يف التّ 
 ،ة وأضدادها بعضها بعضاة للمادّ ليّ ألفنت اجلسيمات األوّ  ؛قة فائقةنضبطة بدّ الت م  د مبعدّ ربّ ع والتّ وسّ التّ 

ة ة والفلكيّ ظريّ الفيزياء النّ  لماءعر قرّ وي   .شيء خلقه فظ حبفظ اهلل الذي أتقن كلّ ه ح  ولكنّ  ،الكون ىوانته
ة ة للمادّ ليّ لها بعض اجلسيمات األوّ اليت تتخلّ  ،ة املعتمةمن الغازات احلارّ  كان خليطا    خان الكوينّ الدّ  أنّ 

ة د بالوحدانيّ فرّ ائدة يف الكون هلل وحده بالتّ ة السّ وجيّ ورة من صور الزّ تشهد هذه الصّ  حّّت ؛ ةوأضداد املادّ 
فسبحان الذي أنزهلا  ،ها من الوصف مثل كلمة دخانوال توجد كلمة تويف هذه احلالة حقّ  ،ةكافّ   فوق خلقه

 يليثهذه اآلية الكرمية إىل أّن ار جّ زغلول النّ  شريي  وهبذا  .(1)(ننييف كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السّ 

الكون الذي حنيا فيه كون ُملوق له  اللة على أنّ واضحة الدّ ، ىثمننن زن رن مم ام
ْلق ه من جرم ابتدائيّ   -تعاىل-أمر اهلل  شيء، مثّ  وهو القادر على كلّ  (،تقمرحلة الرّ )واحد  بداية، بدأ اهلل خ 

وخلق  (،نخامرحلة الدّ )خان ل إىل سحابة من الدّ ، وُتوّ (مرحلة الفتق)فانفتق  بفتق هذا اجلرم االبتدائيّ 
ماء، وما ينتشر بينها من أي مجيع أجرام السّ -ماء من األرض والسّ  خان كاّل  من هذا الدّ  -تعاىل-اهلل 

تلف صور املادّ  من األرض  رحلة اإلتيان بكلّ عرف هذه املرحلة مبوت   ،-ا نعلم، وما ال نعلماقة ممّ ة، والطّ ُم 
 .ماءوالسّ 

ت الذين تتّبع العلماءل الّنّجار، والذي انفرد به دون غريه من ته لد  زغلو وبعد هذا العرض الذي تتّبع    
، فالّناظر إىل ما ذكره جيد أنّه عرض لقضّية بداية خلق الكون، وهو -حسب اّطالعي املتواضع-دراساهتم، 

مل يتوّسع يف ذكر حالة  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  كما أّن الّشيخ  هبذا ي ضيف إضافة ِعْلمّية جديدة.
ديث احل الِعْلم، والذي جاء -الحقا  كما سيأيت -لّدخان أو الّسدمي الذي خ لقت منه الّسماء واألرض ا
تمعة، ماوات واألرض كانتا كتلة واحدة جم  السّ  أنّ كما أنّه أشار إىل   .كتشفاتهد ذلك من خالل م  ؤكّ لي  

إىل معرفة لوا قد وصات لكونيّ ا لماءع، وتساءل إن كان ات وجنوم وكواكبإىل جمرّ  -تعاىل- مها اهللفقسّ 
 مم ام يل ىل مل يك ىكيثٱ فقال عند تفسريه لقوله تعاىل: ؟الة، أم هذه احلقيقة الكونيّ 

 لماءعا زال الذين كفروا من أم  "( 2)ىثيي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن
مها إىل مناماوات واألرض كانتا كتلة واحد جمتمعة، ففتقنامها وقسّ السّ  ة أنّ ات؛ بعيدين عن إدراك أدلّ الكونيّ 

ة، ميّ لْ ة عِ جوم والكواكب، ومنها األرض، ومل يروها رهية فكريّ ات كثريات فيها باليني النّ سبع ُساوات، وجمرّ 
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ه عبد اهلل ونبيّ  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ - دا  حممّ  ته، وإىل اإلميان بأنّ يّ ة اهلل وإهلهتديهم إىل اإلميان بربوبيّ 
ات الكونيّ  لماءعولست أدري هل وصل  ل من عند اهلل العزيز احلكيم.نزّ القرآن م   ورسوله، وإىل اإلميان بأنّ 

 .(1)"معرفتها؟ ة، أم مل يصلوا بعد إىلإىل معرفة هذه احلقيقة الكونيّ 
  

ّن نظريّة نشأة الكون قد يوافقها وجها  من الّصواب؛ بيد أهّنا مل ترق  إىل أر  من خالل ما سبق إيراده أ    
أن يصلوا إىل احلقيقة إاّل عن  -الِعْلموتوا من مهما أ  -نّه ال ميكن لعقول البشر إإذ  درجة اليقني والقطع هبا؛

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جحيثٱ طريق الوحّي، قال تعاىل:

من تلك احلقائق، إّّنا ي عّد ذلك  جريّب بالّنظر والبحث إىل بعضاحلديث التّ  الِعْلم، ومّت وصل (2)ىثخض
 ن الكرمي.تفسريا  ِعْلمّيا  للقرآ

سبع ُساوات )، هو: أّن عددها الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ ذكر ي وفي شأن عدد الّسماوات،    
ة اجلاذبيّ أّن و ، وال نستطيع تقدير حدود كّل ُساء منها. اتات حول بعضها، وهي مليئة مبليارات اجملرّ لتفّ م  

 درك آثارها بضبط كلّ ة بالعيون، ولكن ت  مد غري مرئيّ ماوات وما فيها هي مبثابة عسك اهلل هبا السّ اليت مي  
حركة سريه،  أو خطّ  بع، يف موقعه أو مدارهماوات السّ ُساء من السّ  ة، وكلّ جمرّ  كوكب، وكلّ   جنم، وكلّ 

األرض  على أنّ  اس؛ يدلّ وكوهنا فوق النّ  شيء يف الكون. شامل لكلّ  ، ضمن نظام عامّ تقنا  م   عجيبا   ضبطا  
ماء نيا، وهكذا إىل السّ ماء الدّ يط بالسّ انية ُت  ماء الثّ السّ  نيا، وأنّ ماء الدّ يط هبا السّ اس ُت  لنّ اليت يسكنها ا

ات ال  اهلل، وبعدها جمرّ ات ال يعلم عددها إاّل لها جمرّ ماء األوىل متثّ السّ ، و ادسةماء السّ ابعة احمليطة بالسّ السّ 
ة جمرّ  ابعة، ويف كلّ ماء السّ وهكذا إىل غاية السّ ، انيةالثّ  ماءل السّ متثّ  ذات نظام حركيّ  ، اهلليعلم عددها إاّل 

رون بعضها قدّ ات باملاليني، وي  الكونيّ  لماءعر بعضها قدّ  اهلل، ي  جوم العظمى ما ال يعلم عدده إاّل من النّ 
منها،  اهلل أعلم باملراد من حقيقة الّسماوات الّسبع الطّباق، وُتديد أبعادها، وُتديد كّل ُساءو باملليارات. 

ومن اخلري واألحكم للّناس ترك هذا املوضوع للبحث . مل يصل إاّل إىل الّنزر القليل منها يّ الِعْلموالبحث 
اإلنسايّن وما يتوّصل إليه يف هذا اجملال، بشرط أن يكون ما توّصل إليه ِعْلما  يقينّيا  بأدّلة صحيحة  يّ الِعْلم

 .(3)(مقطوع هبا
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ماوات اهلل تعاىل السّ  وقد عدّ "فسريه أّن عدد الّسماوات سبعا  أيضا ، فقال: قد ذكر ابن عاشور يف تو     
ماوات املراد من السّ  ة أنّ يّ الِعْلمت عليه القواعد اهر الذي دلّ الظّ   أنّ إاّل  ،وهو أعلم هبا وباملراد منها سبعا  

 .(1)"مسيّ ام الشّ ظارة املنتظمة مع األرض يف النّ يّ وهي الكواكب السّ  ،ة العظيمةاألجرام العلويّ 
لم يتعّرض لعدد الّسماوات؛ بل اكتفى بذكر أّن األرض خ لقت قبل الّسماء، وأهّنا ف ارأّما زغلول الّنجّ     

 خض حض جض مص خص حصيث: الكرمي بنص القرآنجاء عددها ؛ بيد أّن (2)خ لقت من الّسماء الّدخانّية
ان يسكنوهنا من كّ ُساء هلا س   بعضها فوق بعض واملسافات بينها بعيدة جدا ، وكلّ ، (3)ىثحط مض

عليهم -األنبياء و رأ  آدم  -مى اهلل عليه وسلّ صلّ - بّ النّ  أنّ  ،حديث املعراجدليل ذلك املالئكة بأمر اهلل، و 
تلفماوات على درجات يف السّ  -الّسالم ابعة، وليس فيها نيا إىل السّ ها معمورة من الدّ ماء كلّ ة، فالسّ ُم 

 ىي مييثٱيوم القيامة:  -تعاىل-كمة إىل أن يطويها اهلل بل هي حم   ؛قصالنّ شيء من اخللل أو الفطور أو 
 .(4) ىثرب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي

ذات : "عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ ، يقول(5)ىثىل مل خليثٱقوله تعاىل: وعند تفسري     
ات بإتقان عجيب الكواكب واجملرّ جوم و رايق احملكمة اليت تسري ضمن حدودها النّ ك: أي: ذات الطّ ب  احل  
مل فيما طريقة من طرائق الرّ  عر، وكلّ طريقة من خصل الشّ  كلّ   :وهي ،بيكة(ك: مجع )احلب  احل  و  دهش.م  

يح فجعلت على سطحه ت عليه الرّ طريقة من طرائق املاء املنبسط إذا مرّ  ياح إذا جرت عليه، وكلّ ُتبكه الرّ 
حكم املتماسك م  ـا ذات اخللق الك( أهنّ ب  طرائق. وجاء يف تفسري: )ذات احل   قيقةا الدّ اهتجا بتموُّ ّتاعيد كأهنّ 

األجرام  لماءعل إليه ماوات، وهو املطابق ملا توصّ ل هو املالئم لعظمة خلق السّ األوّ  غويّ واملعىن اللّ  .القويّ 
ا يف مسرياهتا ضمن ات ّتري ساحبة يف أفالكهجوم واجملرّ الكواكب والنّ  كلّ   ماوات، من أنّ يف السّ  الع ليا

ك منها بنظام تحرّ م   تقن عجيب، فال يصطدم بعضها ببعض بتقدير العزيز العليم، مع ضبط كلّ نظام م  
 . (6)"ة املدهشةاجلاذبيّ 

 :املقصود باحل ب كأن ذهب إىل احلديث ف الِعْلما أمّ  ،يف تفسري اآلية الكرمية هذا ما انتهى إليه الّشيخ    
 فيد ت  ): يقول زغلول الّنّجار سق.بط املتّ كم من الرّ احملبوكات، واحلبكة شكل حم  عدد كبري من احلبكات و 
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 :فات ما يليماء من الصّ لتلك السّ  نّ أ ،نياماء الدّ م در ك من السّ ـرة عن اجلزء الاملعلومات املتوفّ 

 . نعةلق والصّ م تق نة اخل   ،عظيمة البناء ،ساعشاسعة االتّ أهنا  .2

ك  ا ذات ترابأهنّ  .1   .اهتاة من جزئيّ زئيّ ج   م شديد يف كلّ ط حم 

تلففات م تبايِنة يف ا ذات كثاأهنّ  .3   .أجزائها ُم 

دَّدة لكلّ أهنّ  .4  ة سبحهاتعاظم أعدادها واستمراريّ غم من على الرّ  ،جرم من أجرامها ا ذات مدارات حم 
 .(1)(يف حموره، ويف مداره املخّصص له ، كلّ يف أفالكها

عبد الّرمحن حبّنكة  احلديث إّّنا هو توّسع وإضافة ملا ذهب إليه الّشيخ الِعْلمما جاء به  أر  أنّ     
 املستمّر. يّ الِعْلمنكر تغرّي املفاهيم واملعلومات بسبب الّتقّدم ، وال ي نقص من قدره ومكانته، فإنّه ال ي  امليداينّ 

 املفّسرين يف آيات خلق الّسماء، ميكن القول:وبعد هذا البيان الذي عرضت فيه ملا ذكره الّشيخ وأقرانه من 
 ات حول بعضها، مليئة مبليارات لتفّ م  ّن املقصود بعدد الّسماوات كما ذكر الّشيخ سبع ُساوات إ

. ة بالعيونماوات وما فيها هي مبثابة عمد غري مرئيّ سك اهلل هبا السّ ة اليت مي  واجلاذبيّ ، اتاجملرّ 
، بإضافة مراحل اخل لق وتكوين الّسماء، د ما ذكره الّشيخ تفصيال  ة لتؤكّ يّ الِعْلموجاءت الّدراسات 

  وبيان املسافات اهلائلة بني الكواكب واألجرام واألفالك، وغري ذلك.
  الّسماء  وأّن الكواكب والّنجوم ت زيّنان احلديث حول معىن الزّينة، الِعْلمجاء بيان الّشيخ م ّتفقا  مع

 فيهما. -تعاىل-هلل الّدنيا بنورمها الذي أودعه ا
  احلديث جاء ليقّرر أّن  الِعْلممل يتطّرق الّشيخ إىل حقيقة الّدخان، وكيفّية تكوين اخل لق منه، بينما

الّسماء خ لقت من الّسدمي، وهو الّدخان، وأن الّسحب الّدخانّية مازالت ساحبة يف الكون. وهذا 
احلديث أّن الكون مكّون من مائيت بليون جمرّة  الِعْلمما ي سّمى بعملّية االنفجار العظيم، وي ضيف 

على أقّل تقدير، وسبعني بليون ترليون جنم، وأهنا كّلها م تفاوتة يف الّشكل واحلجم والكتلة 
 والّسرعة.    

 :مس والقمرآليات خلق الشّ  يّ الِعْلمالّتفسير  -المطلب الثّالث

، وما ذهب إليه الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن يف مس والقمرالشّ لـّما كان حديثي إّّنا يتعّلق بذكر     
تفسريه هلذه اآليات، وما فيها من مباحث ِعْلمّية، رأيت من الواجب أن أتتّبع هذه اآليات، وبعد استقرائي 
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وأربعني موضعا   واحدقمر وما يتعّلق هبما، جاءتا يف الّشمس وال :كلميت    املفهرس وجدت أنّ  عجمهلا يف امل
 ،(1)موضعا  تسعة عشر شرتكة مع القمر يف الّشمس م   ت. جاء، ما بني مّكية ومدنّية-تعاىل-تاب اهلل يف ك

 ةيّ بيد أّن الّشيخ مل يتطّرق إاّل للمكّ  ؛(3)مواضع مثانيةواختّص القمر يف  .(2)موضعا   عشر أربعةيف وانفردت 
 اآليت:  الّنحو ، وهي على ّلق ببعضهاأجد للّشيخ إاّل ما يتع مل الكرمية وبتتّبعي هلذه اآليات منها.
 خض  جضحض مص خص حصيثٱ قوله تعاىل:عند تفسري حبّنكة امليدايّن عبد الّرمحن يقول الّشيخ     
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
ة يف أوائل بيعيّ ة العلوم الطّ س يف مادّ درّ كان ي  " ،(4)ىثجن مم خم حم هلجم مل خل حل جل

مس هي اليت األرض والكواكب من حول الشّ  مس ثابتة ال ّتري، وأنّ الشّ  ، أنّ القرن العشرين امليالديّ 
ة، ة اإلنسانيّ ر يف العلوم الكونيّ قرّ ة ملا هو م  الفة اآلية القرآنيّ وانطلقت يومئذ األسئلة حول ُم   ّتري حوهلا.

 لماءعه كر  مبا يذ  ظ، فتنة  ات بني املؤمنني بالقرآن، واملؤمنني مبقاالت العلوم، دون ُتفّ وقامت جدليّ 
سبة إىل جمموعتها مس بالنّ الشّ  ون أنّ الفلكيّ  العلماءوأثبت ة، ة الفلكيّ يّ الِعْلممت البحوث تقدّ  مثّ  ات.الكونيّ 

. ةة يف فلك أكرب ضمن اجملرّ سرهتا ّتري حبركة خاصّ أ   ها مع كلّ لكنّ  ؛سرهتا ثابتةئرة حوهلا واليت هي أ  االدّ 
    ة جارية غري ثابتة، فهي كما قال اهللسرهتا يف اجملرّ ها إىل وضعها مع أ  لكنّ  ؛سرهتا ثابتةأ   سبة إىلفهي بالنّ 

راسات الدّ  لماءعوىل، اليت كان يقول هبا ة األ  العلوم اإلنسانيّ  وظهر هبذا نقص   ىثخصيث: -وجلّ  عزّ -
ثار كلمة اهلل ة، آلطابقة كلمة اهلل البيانيّ والواقع، وظهرت م   للحقّ  طابقة البيان القرآينّ ة، وظهرت م  الكونيّ 

ف جريان الذي يتوقّ  املستقرّ أّما  يف القرآن. يّ الِعْلموهذه إحد  أمثلة اإلعجاز  ة يف الكون.كوينيّ التّ 
هو أمر من ف، ىثجضحض مص خص حصيث: صّ يف النّ  -تعاىل-عليه قول اهلل  مس عنده، والذي دلّ الشّ 

ّدد  مكان ، يفمس استقرار حتما  ، فيكون للشّ ستقبال  مور الغيب الذي سيحدث م  أ   من الكون، وزمان حم 
ّدد  ، وهو م ربم بتقديره، وم نّفذ بقدرته اليت يفعل هبا ما يشاء ويتار. -جّل جالله-معلوم هلل هر، من الدّ حم 

ضف إىل ضمري ة، وهلذا جاء تنكريه، ومل ي  سبة إىل العلوم اإلنسانيّ بالنّ   اآلن غيبا  وال يزال هذا األمر حّّت 
 .(5)"ىثجضحض مصيثٱ ٱعبارةبل جاءت ال ؛مسالشّ 
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عن انصباب  ناّتا   ه يعكس نورا   أنّ جسم ال ضياء فيه، إاّل  هوبقوله: " القمرمفهوم الّشيخ قد وّضح و     
ور مبقدار ما عطي من النّ ة حول األرض، ي  هريّ مس منه يف دورته الشّ مس عليه فالوجه املواجه للشّ ضوء الشّ 
هر، نتصف الشّ يف م    يصري القمر بدرا  ة حّّت كامليّ ة التّ األهلّ  ان األرض من هذا الوجه، وهبذا تظهرير  سكّ 

من وجه القمر املواجه  ان األرض شيئا  حاق، اليت ال ير  فيها سكّ م  ـ ليلة الة، حّّت ناقصيّ ة التّ تظهر األهلّ  مثّ 
ال: وق .(1)"ويدور القمر حول األرض يف مدار بيضيّ  .مس واألرض متاما  مس، ويكون القمر بني الشّ للشّ 

الفلك، وتقدير هذه املنازل من آيات اهلل اجلليلة العظيمة يف  لماءعمنازل القمر منازل معروفة لد  "
مّث  .(2)"الكون، وهي ناّتة عن دورة القمر حول األرض، مع احملافظة على مواجهته لألرض بوجه واحد

. (3)"ومن عنايته اجلليلة بعباده قدير املتقن البديع من عجائب صنع اهلل يف كونه،وهذا التّ "عّقب بقوله: 
األعواد اليت ُتمل الّتمر، والعود الواحد منها ي طلق عليه هو ": ، فقالالعرجونذكر مفهوم كلمة كما أنّه 

 . (4)"لفظ )ع رجون(، إذا ق د م  وض م ر  واعوّج، ولونه أصفر، فهو هبذه احلالة ي شبه اهلالل آخر الّشهر

سبة إىل القمر، كانت ة عظيمة لكرب حجمها ووزهنا بالنّ ذات جاذبيّ  مسالشّ ا كانت مّ ـول"قال:  مثّ     
 لكنّ  ؛شهر حول األرض لة ألن ّتذب القمر إليها، وتبتلعه إذا اقرتب منها يف دورته كلّ ؤهّ بطبيعتها م  

ت، رعاات، وتقدير احلركات والسّ ، قد أحكم وضع اجلاذبيّ نعا  شيء ص   تقدير العزيز العليم الذي أتقن كلّ 
 ظام قائما  تها الفائقة للقمر، غري قادرة على اجتذابه إليها وابتالعه، ما دام هذا النّ مس مع جاذبيّ فجعل الشّ 

 .(5)"بتقدير اهلل وقضائه وإجراءات خلقه

جم أو الكوكب، فال حييد ، الذي جيري يف النّ د يف اجلوّ ري احملدّ السّ  خطّ  هو" بنّي معىن الف ل ك، فقال:مثّ     
األجرام  ر ، لكنّ  ت  املواألفالك خطوط ليس هلا مع .قدير اهلل وقضائه، فهو يسبح يف فراغه سبحا  عنه ت

ماء وكواكبها، وقد جنوم السّ  هذا هو حال كلّ  منها. دة لكلّ ة ال ُتيد يف مسرياهتا عن أفالكها احملدّ ماويّ السّ 
ا ّتري على أجرام صلبة، أو مون من أهنّ ة، على خالف ما كان يعتقده األقدجاء القرآن هبذه احلقيقة الكونيّ 
ة قد اكتشفت ما سبق أن أبانه القرآن، حول نجزات العلوم الكونيّ وم   تة فيه.يدور هبا فلك صلب هي مثبّ 

جنم أو   وإذ كان لكلّ  ائرات.ماوات، كما تسبح الطّ جوم والكواكب يف أفالك هلا يف فضاء السّ سبح النّ 
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جنم أو كوكب  فاملعىن: ولكلّ  .فردا  م   صّ جاء لفظ )فلك( يف النّ  به، كوكب فلك جيري فيه، وهو خاصّ 
يسبحون بانتظام عجيب، دون أن    حدوده، وهم مجيعا  ال يتعدّ  ه ساحبا  به يسري على خطّ  فلك خاصّ 

 . (1)"من ذلك وقضاه، وأجراه خبلقه يف كونه ر اهلل شيئا   إذا قدّ تتعارض أو تتصادم، إاّل 
ة، مس مع جمموعتها ّتري داخل اجملرّ الشّ  أنّ " قد أثبتت ةة اإلنسانيّ يّ الِعْلمراسات الدّ  أنّ  الّشيخ وي قّرر    

 عزّ -اهلل  أنّ و  ر له.يف فلكه املقدّ  به، ساحبا   ة له جريانه اخلاصّ مسيّ واحد من اجملموعة الشّ  كلّ   مع أنّ 
 يعود إىل مثل احلالة اليت حّّت  ؛وتناقصا   ته تزايدا  ان األرض أهلّ جعل للقمر منازل تظهر فيها لسكّ  -وجلّ 

من  د به اهلل مقدار كلّ قيق الذي حدّ ظام الدّ النّ  أنّ و  س.تقوّ ، كعود يابس م  ا  جدّ  صغريا   بدأ هبا، هالال  
غم من مس على الرّ ات، جعل الشّ منهما عن اآلخر، ومقدار اجلاذبيّ  عد كلّ مس والقمر، ومقدار ب  الشّ 

أة الجتذاب القمر إليها، وإدراكه هيّ تها، غري م  ة جاذبيّ غم من قوّ سبة إىل القمر، وعلى الرّ عظمها بالنّ 
 . (2)"غاية يف اإلتقان ر تقديرا  قدّ م   نظيم العامّ التّ  ألنّ  ؛وابتالعه

 يم ىميثٱ قوله تعاىل:تفسري  ، فقال عندمسالفلك بشأن الشّ  لماءعل إليه ما توصّ  الّشيخوقد ذكر     
 قالوا: ،الية هلافنجد لديهم األوصاف التّ  ،مسالفلك بشأن الشّ  اءلمعل إليه طالع فيما توصّ ن  " (3)ىثجن

طرها يبلغ حنو مليون وأكثر من ثلث وق  ، ة من حجم األرضعادل أكثر من مليون مرّ مس ي  حجم الشّ 
 ؛ة صلبةيّ مس ليست كتلة مادّ والشّ  ة األرض.( ضعف جاذبيّ 98تها حنو )وجاذبيّ ، املليون من الكيلومرتات

ملسافة  متتدّ  ،ارات من الغاز احملرتقمس فوق سطحها تندفع منه فوّ الشّ  وجوّ  ن الغاز امللتهب.بل هي كتلة م
ينفث ألسنة  ،مس املضيءيف سطح الشّ  والغليان املستمرّ  وبصورة دائمة. آالف الكيلومرتات ارتفاعا  

ة تنفجر بصورة سيّ ممس، وهذه املقذوفات الشّ الشّ  الذي يرتفع إىل ما فوق جوّ  ،ضخمة من الغاز املشتعل
ف رهوسها سطح ؤلّ خمة اليت ت  وعواميد الغاز الضّ  مفاجئة، ويبلغ امتدادها مئات اآلالف من الكيلومرتات.

ي إىل فراغ وظالل ؤدّ ها بارتفاع واحد، وهذا ي  نتظم، وليست كلّ د م  ة بتباع  رتاصّ مس املضيء ليست م  الشّ 
 . (4)لّشمس"على سطح ا

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثيثٱ: قوله تعاىلوعند تفسري     

ذكر أّن الّشمس ذات ضياء،  ،(5)ىثجف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض خصمص
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نور، يبّث نورا  باردا  ال  القمر ذوأّن ، و حارّة نافعة لسّكان األرض وكوكبا  ناريّا  مشتعال  ذا هلب، يبّث أشّعة
القمر عاكس  أنّ  أثبتترة تأخّ  جاءت م  اليت ةاملعارف اإلنسانيّ ّن "إقال: ف حرارة له، نافعا  لسّكان األرض.
ة اليت تصل إىل األرض، هي مسيّ اقة الشّ الطّ  أنّ أثبتت ، كما صادر عنه نور فقط، وليس له ضياء ذايتّ 

ومجدت، وملا كانت صاحلة لظهور احلياة  ية لربدتمسّ اقة الشّ مظاهر احلياة فيها، ولوال الطّ  سبب كلّ 
ة حول األرض فاكتشفوا منازله يف هريّ الفلك حركة القمر يف دورته الشّ  ءلماعوقد درس "مثّ قال:  .(1)"عليها

، الفلك لماءعمنازل القمر عند وتطّرق إىل  .(2)"كم بتقدير اهللا نظام ثابت حم  ماء، ورأوا أهنّ فلكه يف السّ 
قة جوم بدّ النّ  ل القمر بني هذه، ويتنقّ ثا  ل  برج حيوي منزلتني وثـ   ل الربوج، وكلّ صور جنوم تتخلّ "هي  :وقال

ليلة يف منزلة من هذه املنازل، ويعود إىل موقعه  قريب، أي: هو ينزل كلّ ( درجة على وجه التّ 99.8مبقدار )
( إذا كان 91، أو يسترت ليلة )( يوما  91هر )( إذا كان الشّ 98يسترت ليلة ) ( منزلة، مثّ 98بعد ) األصليّ 

ة، ع  قْ ران، اهل  ب  طني، الثّريّا، الدَّ الّشطران، الب  " ، وهي:د العربذكر أُساء املنازل عنو  .(3)"( يوما  10هر )الشّ 
انا، اإلكليل، القلب، بَّ ر، الزُّ فْ ماك، الغ  ا، الس  وَّ رفة، الع  رة، الصَّ بْ بهة، الزُّ رف، اجل  ثرة، الطَّ ة، الّذراع، النَّ ع  نْـ اهل  

ر، املؤخَّ  غ  ْر م، الف  املقدَّ  غ  ْر بية، الف  د األخْ عْ ود، س  ع  د السُّ عْ لع، س  د ب  عْ ابح، س  د الذَّ عْ ة، س  د  ل  عائم، البـ  ولة، النَّ الشَّ 
ور عطي من النّ ة حول األرض، ي  هريّ مس من القمر يف دورته الشّ والوجه املواجه للشّ "مّث قال:  .(4)"شاءالر  

يف  بدرا    يصري القمرة حّّت كامليّ ة التّ ان األرض من هذا الوجه، وهبذا تظهر األهلّ مبقدار ما ير  سكّ 
من  ان األرض شيئا  حاق، اليت ال ير  فيها سكّ م  ـ ليلة الة حّّت ناقصيّ ة التّ تظهر األهلّ  هر، مثّ نتصف الشّ م  

. ويدور القمر حول األرض يف مدار مس واألرض متاما  مس، ويكون القمر بني الشّ وجه القمر املواجه للشّ 
 .(5)"يضيّ ب  

وما  ،ةهور القمريّ ام والشّ نني، وحساب األيّ اس عدد السّ ليعلم النّ "وذلك نازل، امليف  هلتنقّ وذكر سّر     
 يبدأالقمر  إنّ )وقال يف موضع آخر من تفسريه:  .(6)"ةنيويّ ة والدّ ينيّ اس الدّ يرتبط هبا من أحوال األرض والنّ 

رور اثين عشر ، ومبشهر قمريّ   ليلة احملاق، وهبذا يتمّ تناقص حّّت ي، و  يكون بدرا  تزايد حّّت يو  ،هالال بظهوره
األرض تدور وإّن  .تقريبا   ( يوما  145ة تعادل )نة القمريّ لألشهر، والسّ  القمريّ  ت سنة بالعدّ تكون مرّ  شهرا  

                                                           

 .51، ص90، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .58، ص90، منفسه( 2(

 .58، ص90، منفسه( 3(

 .58، ص90، مسهنف( 4(

 .58، ص90، منفسه( 5(

 .139، ص99منفسه،  يُنظر:. 118-111، ص9نفسه، م( 6(
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ى سمّ ة ت  مس، وهذه املدّ اه الشّ باّتّ ثانية  5.01دقيقة، و 43و ،ساعة 91حول نفسها دورة كاملة يف: 
دقائق،  1ساعات، و 3يوما ، و 134قدره:  مس يف زمنوتدور يف مدار حول الشّ  .جميّ اليوم النّ 

ام ويالحظون ارتباطها باألرض اس األيّ النّ  دّ ع  وحينما يـ   ة.مسيّ نة الشّ ى السّ سمّ ة ت  وهذه املدّ ثانية،  1.450و
 . (1)(ةمسيّ نني الشّ ة، وعدد السّ نني القمريّ مس، يعلمون عدد السّ والقمر والشّ 

على كمال  الّشمس والقمر دليل عن -تعاىل-إّن إخبار اهلل )يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:     
جعل ف ،وجعل شعاع القمر نورا   ،مس ضياءادر عن جرم الشّ عاع الصّ أن جعل الشّ ب ،قدرته وعظيم سلطانه

سلطان الّشمس بالّنهار وسلطان القمر بالّليل، وقّدر القمر منازل، فأّول ما يبدو صغريا ، مّث يتزايد نوره 
 يستوسق ويكمل إبداره، مّث يشرع يف الّنقص حّّت يرجع إىل حالته األوىل يف متام شهر، وجرمه حّّت 

وأعجبين إيراد القرطّب لقول ابن عّباس  .(2)(وبالّشمس ت عرف األيّام، وبسري القمر ت عرف الّشهور واألعوام
هار النّ ب مشسني، مشسا   اهلل لو جعل" ؛ حيث قال:ىثخصمص  حص مس خسيثٱٱ قوله تعاىل:يف تفسري 

 .(3)"هورالشّ  نني وحساب  السّ  عدد   علمْ  ي  مل لمة وال ليل،يل ليس فيهما ظ  باللّ  ومشسا  
ابن و  (4)الّزُمشريّ  كّل من: إىل ما ذهب إليه ذهبعبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن أّن الّشيخ  كما    

يف  ؛ حيث يقولفته وعلمهوهذا يدّل على سعة اّطالعه وثقا يف بيان منازل القمر وأُسائها. (5)عاشور
ته ته داللة على املواقيت، وجاذبيّ ، وأهلّ مصباح ليليّ إّن القمر " (6)ىثجه ين ىنيثٱقوله تعاىل: تفسري 

واجلزر يف البحار، فينجم عنها حركات نافعات ألهل األرض، إىل منافع ومصاحل  ب عنها حدوث املدّ يتسبّ 
على  ىثجه ينيث -وجلّ  عزّ -قول اهلل  ودلّ  ون سائرها.ون بعضها وجيهلخر  كثرية يعلم الباحثون الكونيّ أ  

ها تابعة ه، كلّ مس، أي: فحركات القمر، وانضباطه يف مداره، ونوره الذي يبثّ القمر تابع من توابع الشّ  أنّ 
القمر  دة إىل أنّ ة املؤكّ وقد هدت العلوم اإلنسانيّ  .-وجلّ  عزّ -مس من أسباب بتقدير اهلل وتالية ملا يف الشّ 

ابعة هلا، ويف نوره الذي ة، ويف نظام احلركة مع اجملموعة التّ مس، فهو تابع هلا يف اجلاذبيّ توابع الشّ تابع من 
مس بوجه قابل الشّ مس املنسكبة على سطحه املواجه هلا، فهو ي  ة الشّ ه؛ إذ نور القمر هو انعكاس أشعّ يبثّ 

                                                           

 .414، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:1(

 .991، ص5جتفسير القرآن العظيم، ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: (2(
    .190، ص8جلقرآن، الجامع ألحكام االقرطّب، حمّمد: ( 3(

 .98-93، ص5ج الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل،الّزُمشرّي، حممود:  يُنظر: (4(
 .14، ص99جالّتحرير والّتنوير، ابن عاشور، حمّمد الطّاهر:  ( يُنظر:5(

 (. 9سورة الّشمس: اآلية ) (6(
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، وليس ضياء، خبالف ه نور انعكاسيّ ، وما يبثّ اهر بارد غري حارّ يه، فالقمر بتكوينه الظّ واحد من وجه  
 . (1)"مسالشّ 
خر ، جوم األ  احلجم إذا قيست بالنّ  طتوسّ جنم م  الّشمس  أنّ "فتؤّكد ة احلديثة، يّ الِعْلمأّما الّدراسات     

ة ومخسني مليون كيلو مرت ، وتبعد عنها مئة وستّ ة حجما  ا تكرب األرض مبليون وثالمثئة ألف مرّ ومع أهنّ 
مس هذه املسافة يف مثاين دقائق، وهناك جنوم يزيد حجم أحدها على حجم قطع ضوء الشّ ، ويا  وسطيّ 

تصل إىل عشرين مليون درجة يف مركزها، فلو  ة الّشمسحرار  نّ وأ مس واألرض مع املسافة بينهما.الشّ 
 هب املنطلقة من سطحهارت يف وقت قصري، ويزيد طول ألسنة اللّ مس لتبخّ لقيت األرض يف جوف الشّ أ  

عادل إحراق ثانية ما ي   اقة يف كلّ مس من الطّ نتج الشّ من نصف مليون كيلو مرت إىل مليون كيلو مرت، وت  
ني ألف مليون عادل ثالمثئة وستّ يوم من كتلتها ما ي   مس كلّ ، وتفقد الشّ من الفحم احلجريّ  ألفي مليار طنّ 

سة آالف مليون عام، وهم يطمئنون قادها ما يزيد على مخه مضى على اتّ الفلك أنّ  لماءع ، ويظنّ ا  طنّ 
مس فجأة لغرقت خر ، ولو انطفأت الشّ مس لن تنطفئ قبل مخسة آالف مليون عام أ  الشّ  اس إىل أنّ النّ 

لت األرض فر، ولتحوّ األرض يف ظالم دامس، وهلبطت درجة احلرارة فيها إىل مئتني وسبعني درجة ُتت الصّ 
مظهر من مظاهر احلياة على سطح  ور كافيان لقتل كلّ فء والنّ انعدام الدّ  ، وإنّ إىل قرب جليديّ 

  .(2)"األرض

 اليت ةالقرآنيّ  اآليات يف ريناملفسّ  من غريه ذكره وما ،عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ ذكره ما أنّ  أر     
 ةيّ وأمهّ  ،سملشّ ا جريان ةكيفيّ  ذكروا فقد ،بينهم تعارض وال تباين ال ما،وحركته والقمر مسبالشّ  قتتعلّ 

 كما  .فصيلالتّ  أو مجالاإل يف تكمن اختالفاهتم أنّ  بيد ؛مهاوفوائد القمر، ضوءو  بضوئها قاخلل انتفاع
 هو الذي لقمرا ونور الّشمس ضياء بني فّرق حيث أقواله؛ أغلب يف يّ الِعْلم اجلانب الّشيخ على ي الحظ
 من املكتسب القمر نور خبالف ذاهتا من نابع هو إّّنا الّشمس ضوء أنّ  وذكر الّشمس، لضوء انعكاس

 أضافوا قد دراساهتم يف العلماء أنّ  جيد هفي اظرالنّ  إنّ ف ،احلديث الِعْلمب قيتعلّ  ما امّ أ الّشمس. ضياء
 ّتاذب بني قيقالدّ  زاناالتّ  ةيّ أمهّ  وبيان مس،للشّ  اهلل تسخري جوانب فذكروا م فيدة، جوهريّة إضافات

 فوائد أضافوا مثّ  األرض، على احلياة حركة ضبط أجل من مسالشّ  وتسخري دها،ومتدّ  مسالشّ  ناتمكوّ 
 يف القمر ةيّ وأمهّ  ،نياالدّ  ماءالسّ  وإضاءة ام،يّ األو  شهراأل تقسيم يف القمر شكل أطوار ةيّ وأمهّ  القمر، تسخري

 وأفالك مسارات نضم ريبالسّ  يلتزمان والقمر مسالشّ  أنّ  من الّشيخ دهأكّ  ما دواوأكّ  واجلزر. املدّ  ةعمليّ 

                                                           

 .190، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .908-901ص موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في اآلفاق،الّنابلسّي، حمّمد: ( 2(
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 أو يادةالزّ  حيث من رعةالسّ  اختلفت مهما اآلخر أحدمها يدرك ال ،اممنه واحد لكلّ  ُمصوصة دةدّ حم  
 .منزلة وعشرين بثمان دةدّ حم   أهّنا القمر منازل ذكرواو  والقمر، مسالشّ  حركة بني العالقة نواوبيّ  قصان،النّ 

 :وم والكواكبالّنجخلق آليات  يّ الِعْلمالّتفسير  -المطلب الّرابع

لـّما كان حديثي يتعّلق بذكر الّنجوم والكواكب، وما ذهب إليه الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن يف و     
أن أتتّبع هذه اآليات، وبعد  -أيضا  -تفسريه هلذه اآليات، وما فيها من مباحث ِعْلمّية، رأيت من الواجب 

 مخس، والكواكب يف (1)جوم تقع يف ثالث عشرة آيةالنّ ّن أاملفهرس وجدت  عجماستقرائي هلا يف امل
جم أّن النّ  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ يذكر ،(3)ىثىل مل خليثٱقوله تعاىل: فعند تفسري  .(2)آيات

له  طلق على ما ال ساق  وي  ، ماءجرم مضيء المع يف السّ كّل طلق على  ي  ": غة على ثالثة معان  يف اللّ ي طلق 
، نيَّ   يف الوقت املع  يء الذي يعمل أو يؤدّ  ألداء عمل ما، وعلى الشّ نيَّ طلق على الوقت املع  وي  ، اتبمن النّ 

 . (4)"ما  ل منه يف وقت ما جن ْ نزّ جزء ي   طلق على كلّ على أوقات، أ   ءا  زَّ ا كان تنزيل القرآن جم ْ مّ ـول

مس أي: وخلق الشّ "، قال: (5)ىثننىن من زن رن مميثٱ وعند قوله تعاىل:    
نة لة املبيّ ألداء وظائفها املفصّ  م سلطانه؛ظ  جالله وع   رات بأمره جلّ سخّ جوم، حالة كوهنا م  والقمر والنّ 

ا ألهنّ  ؛والبحر ليال   اس يف طرقات الربّ جوم يهتدي النّ وبالنّ "قال:  مثّ  .(6)"ننهبقضائه وقدره ضمن جماري س  
 .(7)"رات ضمن نظام دقيق ال ترمهسخّ م  

، قال: "وجعلنا يف جنوم الّسماء عالمات توّصل إىل (8)ىثجه ين ىنيثٱٱاىل:وعند قوله تع    
هاهتم والطّرق اليت ، فهم يهتدون هبا يف ظلمات الرّب والبحر، لتحديد اّتّ يّ الِعْلممعرفتها أولو الّنظر 

                                                           

     . 839صالُمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، حمّمد:  يُنظر: (1(

     . 110، صنفسه يُنظر: (2(
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 (. 45سورة األعراف: اآلية ) (5(
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ّلهم فهي ال ترج عن كوهنا هدايات للّناس أنعم اهلل هبا على البشر يف ليلهم وهنارهم، وح .(1)يسلكوهنا"
 وترحاهلم؛ ليهتدوا هبا يف ظلمات الرّب والبحر. 

 خض حض جض مص خص حصيثٱٱقوله تعاىل:عند تفسري  فيقول الّشيخ أّما بالّنسبة إلى الكواكب،    

 لماءعا الكواكب عند أمّ  .جم، أي: أحد عشر جنما  راد بالكوكب النّ ي  "، أنّه (2)ىثجع مظ حط  مض
  .(3)"مس عنهانري بانعكاس ضوء الشّ ليت ت  مس املشاهبة لألرض، واالفلك فهي توابع الشّ 

ٱٱتعاىل: قوله تفسري عند ويقول      أّما الّسماء، جنوم بالكواكب املراد أنّ  الظّاهر، "(4)ىثخم حم جميثٱٱ
 .(5)نورها" الّشمس من وتقتبس الّشمس، حول تدور اليت ةالّسماويّ  األجرام فهي الفلك علم يف الكواكب

: "ومواقع الّنجوم يف (6)ىثجم هل مل حلخليثٱٱتعاىل: د قولهعن -أيضا  -الّشيخ  قولوي    
الّسماوات من آيات اهلل العظيمات، وهي أهل ألن ي قسم اهلل هبا؛ لكّن املعنّيني األّولني باخلطاب مل تصل 

بيد  ا ي فيد بالّنسبة إليهم توكيدا ؛ة إىل معرفة عظمة مواقع الّنجوم؛ حّّت يكون القسم هبيّ الِعْلمبعد مداركهم 
أنّه سيأيت يف القرون الاّلحقة لزمن الّتنزيل، باحثون ِعْلمّيون يكتشفون عظمة مواقع الّنجوم من آيات اهلل يف  
كونه، وهؤالء ي الئم حاهلم أن ي قسم اهلل هلم مبواقع الّنجوم، على أّن القرآن تنزيل من لدنه، وأّن كّل ما جاء 

ري فيه من أحداث" فيه من أنباء حّق وصدق، والسّيما أنباء اجلزاء،  .(7)ويوم الّدين، وما سوف جي 
 ماء، ورجوما  اهلل جعلها زينة للسّ  أنّ " وقد جاء يف تفسري ابن كثري أّن للّنجوم ثالث وظائف، هي:    
؛ ة احلديثة تؤّكد ذلكيّ الِعْلمولقد جاءت املكتشفات  .(8)"والبحر هتد  هبا يف ظلمات الربّ ياطني، وي  للشّ 

تفظة وهي الّسماء، عرب جريها يف هبا مترّ  اليت األماكن هي الّنجوم: مواقع)الّنّجار:  حيث يقول زغلول  حم 
 ،بينها الفاصلة وباألبعاد ،ودوراهنا جريها وبسرعات ،الواحدة اجملرّة يف األجرام من بغريها احملّددة بعالقاهتا

 الّنجوم وحركات ،أبعادها لضخامة للغاية هلةم ذ الّنجوم بني واملسافات .بينها الرّابطة ةاجلاذبيّ  وبقو 
 واملسافات ،للّنجوم اهلائلة الكتل ُتكم ، ت ر  ال قّوة وهي ،باجلاذبّية منوط ذلك وكلّ  ،وخاطفة عديدة
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 مداراهتا يف وجري ،حماورها حول دوران من كهاتتحّر  اليت تعّددةامل واحلركات ،بينها تفصل اليت الّشاسعة
 إىل شريي   جومالنّ  مبواقع العظيم القرآينّ  الق سم وهذا !القليل منها نعلم اليت العوامل من ذلك وغري ،تعّددةامل

 اليت اسعةالشّ  لألبعاد نظرا   هنّ إ :تقول واليت ،املبهرة الكون حقائق إحد  إىل باإلشارة الكرمي القرآن سبق
 تمرّ  مواقع  ير  هولكنّ  ،أبدا   جومالنّ   ير  ال ألرضا هذه على اإلنسان فإنّ  ،أرضنا عن ماءالسّ  جنوم تفصل

 إنّ  بل ؛فقط هذا ليس ،طلقةم   وليست ،ةنسبيّ  هاكلّ   املواقع فهذه ذلك وعلى ،غادرهتا مثّ  جومالنّ  هبا
 الذي وءوالضّ  ،بعيدة أزمنة منذ تالشت أو خبت قد قدمية جنوما   أنّ  أثبتت قد احلديثة ةالفلكيّ  راساتالدّ 
 إىل األرض ليايل من ليلة كلّ   يف ماءالسّ  ظلمة يف يتألأل يزال ال هبا تمرّ  اليت املواقع من عدد يف منها ثقانب

 قدر عظم على- ذاهتا جومبالنّ  وليس ،جومالنّ  مبواقع القرآينّ  القسم هذا كان  هنا ومن ،اهنالرّ  اليوم
 ،لتهبةم   ،ةغازيّ  ،ةكرويّ   شبه أو ةكرويّ   ،نياالدّ  ماءبالسّ  نتشرةم   ةُساويّ  أجرام هيف ،جومالنّ  أّما .-جومالنّ 
 عالية ،احلجم عظيمة ،الكتلة هائلة ،الغازيّ  بنائها من غمالرّ  على ةاجلاذبيّ  ةبقوّ  تماسكةم   ،بذاهتا ضيئةم  

  .(1)(موجاته جبميع املرئيّ  وغري املرئيّ  وءالضّ  من كاّل    وتشعّ  ،ذهلةم   بدرجة احلرارة

 ال نافإنّ  ،اعنّ  هاتفصل اليت اسعةالشّ  ألبعادا إىل يعود عليه، والرّتكيز جومالنّ  مبواقع القسم ولعلّ  أقول:    
 ماءالسّ  جنوم من نراه الذي وكلّ  ،ةيّ مادّ  وسيلة ةبأيّ  وال ،أبدا   األرض سطح على من جومالنّ  رهية لنا ميكن

 سرعة مع تتناسب بسرعات  خر أ   إىل حلظة من املواقع هذه وتتغرّي  ،غادرهتا مثّ  هبا تمرّ  اليت مواقعها هو
 تقرتب بسرعات بعضها كيتحرّ  واليت ،اعنّ  اتاجملرّ  وتباعد ،الكون عتوسّ  التعدّ وم   ،مداره يف جمالنّ  كُترّ 

 املتبادلة ةاجلاذبيّ ب بعضها مع رتبطةم   الواحدة ةاجملرّ  داخل يف جومالنّ  أنّ  عن فضال   ؛وءالضّ  سرعة من أحيانا  
 شيئان واملكان مانالزّ  أنّ  أثبتت الفلكّية الّدراسات أنّ  إىل إضافة .وكتلها جومالنّ  مواقع ُتكم واليت ،بينها

 أنّ  دؤكّ ت   واليت ،القدم يف املوغلة أعمارها تعكس األبعاد املرتامية جومالنّ  مواقع كانت  هنا ومن ،تواصالنم  
 أقلّ  على ننيالسّ  من بليونا   عشر باثين ارسونالدّ  دهادّ حي   بداية له كانت  بل ؛اأزليّ  يسل فيه حنيا الذي الكون
 ليتوصّ  مل حقائق وهي ،حدوثه مع الكون قدم إىل إشارة جومالنّ  مبواقع القسم يف كان  هنا ومن ،تقدير
    .العشرين القرن هناية يف إاّل  املكتسب الِعْلم إليها

 -تعاىل-للّنجوم حركات دقيقة، ضمن خّط سري رُسه اهلل ) الّنابلسّي: راتب حمّمد قول كالمي  ي ؤّكد وما    
 كة، وكلّ تحّر بل هلا مواقع، فهي جنوم م   ؛ليس هلا موقع واحده أنّ حبكمة وتدبري، ال ُتيد عنه قيد أ ّنلة، و  هلا

جوم ّتاذب، بني النّ و واستقرارا . نا  دوراها حركة  و نومثّة عالقة مباشرة بي به، شيء يسبح يف فلك خاصّ 
بعناية  تفاوتة يف األحجام واألبعاد يف أماكن دقيقةوقد وضعت م   فالكتلة األكرب ّتذب الكتلة األصغر،
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جوم بعضها ببعض، وأصبح توازن الكون، والرتطمت النّ  الختلّ  مواقعها تتغريّ لو  ؛ حبيثفائقة مدروسة
  نّ . كما أع املسافة بينهمامربّ ة و جود عاملني رئسني: اجلاذبيّ سبب ذلك يعود إىل و و الكون كتلة واحدة، 

 جلّ -صاحب املوقع موجود فيه، فاهلل  إعجازها، فاملوقع ال يعين أنّ  هي سرّ  الكرمية كلمة )مبواقع( يف اآلية
 نّ جوم، ذلك أله أقسم باملسافات اليت بني مواقع النّ جوم، ولكنّ قسم باملسافات اليت بني النّ مل ي   -جالله

 جنما   ، غري أنّ مس يف ثالمثئة ومخسة وستني يوما  األرض تدور حول الشّ . فكة، وليست ثابتةتحّر جوم م  النّ 
 من سنة، فكلّ  ة، وبعضها يف أقلّ مس يف سنتني أو ثالث أرضيّ مسية يدور حول الشّ آخر يف اجملموعة الشّ 
 .(1)(، أو إهليلجيّ يّ ة، وله مدار طويل أو قصري، وشكل مداره دائر جنم له مواقعه اخلاصّ 

يف وحدة ، ل عنه وال حييدال يتحوّ  ،ر لهدّ جنم يسبح يف فلكه الذي ق   كوكب وكلّ   كلّ مبعىن أّن      
 هايتناسب مع دقيقا ، جعلها اخلالق األعظم تتجاذب فيما بينها ّتاذبا  ، ةرتابطة بفعل اجلاذبيّ تماسكة م  م  

جوم فيما بينها ثابتة على مسافات مواقع النّ  جاذب تظلّ تّ ال مس، وبفعل هذاعن الشّ  ا  وكتلة وب عدا  حجم
 دون متاس أو صدام. وطوافا   ق للجميع سبحا  وأبعاد ُتقّ 

إّّنا  ة تتعّلق بالّنجوم والكواكب،ميّ لْ من إشارات عِ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  ذكره الّشيخما  أر  أنّ     
يف  ة اليت امتاز هبا الّشيخيّ الِعْلمرة قدعلى ال ديث. وهذا يدلّ احل الِعْلم وم قّررات هو غوص عميق يف مفاهيم

عصره، فذكر من وظائف الّنجوم: تزيينها للّسماء بقدرة وتقدير العزيز احلكيم، وأهّنا ج علت لالهتداء هبا يف 
أو  ،رينفسّ سواء من امل الِعْلمواليت أشار إليها غريه من أهل  ياطني،الرّب والبحر، وأهّنا ج علت رجوما  للشّ 

 ،جوم مسارات تسري من خالهلا ال ترج عنها كما هي الكواكبهلذه النّ  دوا أنّ وأكّ  ،صريناملعا العلماء
وغريه  لّشيخد ما ذكره اؤكّ ة لت  يّ الِعْلمراسات وجاءت الدّ  .تفسريهيف  الّشيخره ا قرّ وهم يف ذلك مل يرجوا عمّ 

 . ياةاحلا يف ثارمهآو  والكواكبجوم رين يف بيان وظائف النّ من املفسّ 

 

 األرض:آليات خلق  يّ الِعْلمالّتفسير  -المطلب الخامس

احلة لنشأة احلياة األسباب الصّ  قد امتازت األرض بكلّ )يقول الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن:     
س باملقدار مة، وحركة، ورياح، وماء، ودفء، وضوء يأتيها من الشّ وتكاثرها وبقائها، من كثافة، وجاذبيّ 

زق، وخزائن أقوات األحياء، إىل غري ذلك من بات عليها، وإمداد بأسباب الرّ املالئم حلاجة األحياء والنّ 
 أيّ  ال حياة فيه، وإنّ  ميتا   ا كانت األرض مثل غريها كوكبا  ف لرمبّ بعض هذه األسباب تلّ  ولو أنّ  أسباب.

ع ة اليت تتمتّ اجلاذبيّ  إنّ و  ، أو تدمري احلياة اليت عليها.مارفضي هبا إىل الدّ خلل يف رعاية نظام األرض قد ي  
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زمة للحياة هذه، روط الاّل ، الذي هو أحد الشّ يّ هبا كثافة األرض هي اليت جعلتها ُتتفظ بغالفها اجلوّ 
ا هو عليه أو أصغر، ولو كان حجم األرض أكرب ممّ  ك على األرض قرار.ولوالها ملا كان لألحياء وال ملتحرّ 

للمصلحة واحلكمة، فحجمها  نافيا  م   ا   تغريّ أمر احلياة، أو تغرّي  أو أكثر، الختلّ  ثقلها وكثافتها أقلّ أو كان 
 ة جذهبا لألشياء.تناسب مع قوّ تناسب مع سرعتها ودورهتا، وثقلها م  م  

أماكن   صات يفسطح األرض ال يزال تنتابه تقلّ  أنّ  ة حول األرض:ة اإلنسانيّ يّ الِعْلمراسات ر الدّ تقرّ و     
درك غري م   صات بطيئة إىل حدّ قلّ حركة هذه التّ  كثرية منه، يرتفع هبا بعضه، وينخفض هبا بعض آخر، وأنّ 

طاق، صات عنيفة واسعة النّ ة فيها تقلّ صات البطيئة املستمرّ قلّ ة انتابتها فوق التّ القشرة األرضيّ  وأنّ  .باحلسّ 
تلفيف أزمنة  م تعّددةات مرّ  ة، فنشأت جبال، وظهرت أراض واسعة  مرّ  ألرض يف كلّ  هبا وجه اة، تغرّي ُم 

األرض بعد أن انفصلت  وأنّ  خر  على نطاق واسع ُتت سطح املاء.كانت مغمورة باملاء، كما هبطت أ  
حول نفسها  ت بقشرة جامدة كانت تلفّ مس وتكاثفت إىل سائل باخنفاض درجة حرارهتا، وتغطّ عن الشّ 

يف هذه  حثيثا   منهما يطلب اآلخر طلبا   ، كلّ سريعا   هار تتابعا  يل والنّ اللّ أربع ساعات، فكان تتابع  ة كلّ مرّ 
 احلقبة.

ة يّ الِعْلمراسات وتعزو الدّ ، مسخر  يف مدار حول الشّ لألرض حركتني: إحدامها حول نفسها، واأل   وأنّ     
عة، إىل تأثري ة نقصان سرعة التفاف األرض حول نفسها من أربع ساعات إىل أربع وعشرين سااإلنسانيّ 

ت  عرية، فتتفتّ األرض تنقص بالتّ  نّ كما أ  مس لألرض.دثها جذب القمر والشّ واجلزر اليت حي   موجات املدّ 
ة سهلة طحيّ ، وتنفصل منها األجزاء السّ ا  بذلك ارتفاعها تدرجييّ  طحية املرتفعة، ويقلّ خور السّ كتل الصّ 

عرية، لذلك تصري اجلبال بعد نشوئها ومرور أحقاب التّ قاوم عوامل لبة ت  ك، وتبقى منها األجزاء الصّ فكّ التّ 
 عرية وتصري أراضي مبسوطة وطيئة.نتصبة، وقد تنمحي اجلبال بالتّ ندجمة وقائمة م  من عليها صلبة م  من الزّ 

 .(1)(-واهلل أعلم-ة ستأيت يف املستقبل، ميّ لْ خر  قد تكتشف ببحوث عِ وأشياء أ  

ٱاىل:تع قوله تفسري عند الّشيخ يقولو      ذات امتداد يف ب عدين  جعلناها" أي: (2)ىثىق يفيثٱٱ
وقد يكون ". (3)"وهو ظرف املاء املّتخذ من اجلِلد، وهو ما ي سّمى بالِقْرب ة، قاءالس   م تقابلني منها، كتمّدد
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دن نيا، كاملعااس، باألرزاق وغريها من مطالب احلياة الدّ احلة لنفع النّ اإلمداد بالعناصر الصّ  املراد باملدّ 
     .(1)"ةختلفامل

فيه داللة و األرض حْ ط  بم س  الق   نّ إ)( 2)ىثُّ َّ ٍّيثٱ تعاىل: قوله تفسري عند -أيضا  - يقولو     
ة يّ الِعْلمراسات أثبتته الدّ هذا ما مس، و يتها، ودوراهنا حول نفسها، ودوراهنا يف مدار حول الشّ على كروّ 
ا تدور حول نفسها رة كبرية ليست كاملة االستدارة، وأهنّ ك  األرض   أنّ  تثبت؛ حيث أا  قطعيّ  ة إثباتا  اإلنسانيّ 

  .(3)(ةسنة مشسيّ  مس دورة كاملة يف كلّ ا تدور يف مدار حول الشّ يوم، وأهنّ  دورة كاملة يف كلّ 

األرض "إّن  يقول:، ( 4)ىثيه ىه مه جه ين ىن منيثٱ تعاىل: قوله تفسري وعند    
ان مس يف نظر سكّ ريعة ّتعل الشّ ة السّ ورانيّ ركة الدّ مس، وهذه احلاه الشّ تدور بسرعة حول حمورها باّتّ 

يل على األرض، وجانب هار واللّ بة حدوث النّ سبّ رق إىل الغرب م  ك من الشّ ا هي اليت تتحرّ األرض كأهنّ 
يل فيكون يف اجلانب اآلخر الذي ال تكون ا اللّ مس، وأمّ هار على األرض هو اجلانب املواجه للشّ النّ 

مس ذات مشارق على مس، تكون الشّ اه الشّ بدوران األرض حول نفسها باّتّ و  له. م واجهةمس الشّ 
روق الذي يكون على األرض اليت يسكنها، ومن ساكن من األرض ير  الشّ  األرض حلظة فلحظة، وكلّ 

 . (5)"اه الغرب، ير  على أرضه شروقا آخر، ونظريه يف املقابل الغروبيسكن أبعد منه يف اّتّ 

أّن األرض مع دوراهنا حول نفسها ودوراهنا حول الّشمس مييل حمورها "ة يّ الِعْلمشفات لقد دّلت املكتو     
مليون قدم، وأّن الـم ي الن هو سبب طول الّنهار  50قدم فقط من أصل طول هذا احملور البالغ  50مبعّدل 

                                                           

 .50، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

 (. 3سورة الّشمس: اآلية ) (2(

الب ْسط، جاءت كلمة الّطْحِو والّدْحِو يف كتب الّلغة على معنيني:  قلت: .191-194، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (3(

ا ي ْطح و ط ْحوا ، وط ح ى ي ْطحى ط ْحيا ، تأيت "عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن الثّاين، فقال:  والّدْفع. وقد رّجح الّشيخ قد رجعت إىل كتب اللّغة فوجدت أّن كلمة: ط ح 

ا، ترّجح لدّي أّن املراد الّدفع بالّطحو والّدحو. وهذا الّدفع ينجم مبعىن د ف ع ، وللمطابقة بني م قّررات العلوم اإلنسانّية القطعّية، وبني املعىن الّلغوّي  ا ود ح  لفعل ْي: ط ح 

  نفسه.يُنظر: . "عنه حركتان عادة: األوىل: حركة الّشيء حول نفسه؛ إذ يتدحرج. والثّانية: حركة الّشيء يف مسري ليبلغ الغاية املرادة

اه ط ْحوا  وط ح  )يقول ابن منظور:  ا: ط ح  ا ي ْطح و وط ح ى ّوا : ب س ط ه . وط ح ى الشَّْيء  ي ْطِحيه ط ْحيا : ب س ط ه أ يضا . والطَّْحو كالدَّْحو، و ه و  الب ْسط ، و ِفيِه ل غ ت اِن ط  ط ح  ح 

فصل الطّاء ، باب الواو والياء من الـم عتلّ  ن العرب،لسا ابن منظور، حمّمد: يُنظر:. (ي ْطح ى. والطَّاِحي: الـم ْنب ِسط . ومنه القوم  ي ْطح ى بعض هم بـ ْعض ا أ ي ي دف ع

    . 4-5، ص94ج املهملة،
 (.       4سورة الّصافات: اآلية ) (4(

 .440، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (5(
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نعدمت الفصول األربعة وقصر الّليل يف نصف الكرة الّشمايّل وعكسه يف الّشتاء، ولوال م ي الن هذا احملور ال
 .(1)"على سطح الكرة األرضّية

ا كانت حركة مّ ـول": الّشيخ يقول (2)ىثمخ جخ مح جح مج حجيثٱٱ تعاىل: قوله تفسري عندو     
مس الشّ  م واجهةمس، تعمل بنظام ثابت دقيق، كان ما يبتعد عن الشّ  م قابلةدوران األرض حول نفسها يف 

، مبثابة اجلسم فشيئا   لمته شيئا  ، وتظهر ظ  فشيئا   وء شيئا  عنه الضّ  وران، يبتعدمن األرض بتأثري حركة الدّ 
ة جاءت فالعبارة القرآنيّ  ة.لمته األصليّ األسود املظلم الذي ينسلخ عنه اجللد األبيض املضيء، فيعود إىل ظ  

ة هي وما حوهلا من ظلماألرض م   أنّ  األولى: ة حقائق.إىل عدّ  شريا  ، م  ا  جدّ  دقيقا   ة بإجياز بالغ تعبريا  عربّ م  
مس، ا يأتيها من ضياء الشّ هار الذي يظهر على األرض، إّنّ ضياء النّ  أنّ  انية:الثّ  حبسب األصل. اجلوّ 

وران، مبقدار نسبة حركة الدّ  فشيئا   هار يبتعد شيئا  النّ  أنّ  الثة:الثّ  مس منها.قابل الشّ ويكون يف اجلهة اليت ت  
 .فشيئا   ، كما ينسلخ جلد احليوان عنه شيئا  فشيئا   يل شيئا  هور اللّ ويكون هذا من اجلهة اليت يبدأ فيها ظ

وهذه  مس حركة دوران حول نفسها.اه الشّ اهرة تستلزم أن تكون حركة األرض يف اّتّ هذه الظّ  أنّ  ابعة:الرّ 
اس من وفة للنّ دهتا العلوم املعاصرة، ومل تكن معر ة، وأكّ ة اإلنسانيّ يّ الِعْلمراسات احلقائق هي اليت أثبتتها الدّ 

الذي ياء هو الضّ  بأصل تكوينها، وأنّ  ظلمة هي وما حوهلا من اجلوّ األرض م   د أنّ ؤكّ هذه العبارة ت   قبل.
ياء عادت إىل أصل إذ يكشف سطوحها، فإذا ذهب عنها الضّ  ؛لمتهاي أصل ظ  غطّ في   يأيت من اخلارج

 . (3)"لمتهاظ  

حقيقة  في خلق األرض الّرحمن حبّنكة الميدانيّ عبد  وبعد أن بّينت ما انتهى إليه الّشيخ    
 ،ة حول األرضيّ الِعْلمإليه الّدراسات والمكتشفات  لتوصّ تارا ، كان ال بّد من بيان ما ر واستق

 وحقيقة استوائها. ،ومساحتها
ر كيف تكون احلياة على األرض لو مل اإلنسان ال يكاد يستطيع أن يتصوّ  إنّ ): د الغمراويّ ل حممّ و قي    

اه، فلوال ر جبذب األرض إيّ تأثّ شيء على األرض م   كلّ   ة بني األرض، وبني ما عليها، فإنّ تكن هناك جاذبيّ 
د ع  مل تـ   ة ما كان لألجسام على األرض ثقل وال وزن، ولطارت هذه األجسام عن األرض باحلركة، مثّ اجلاذبيّ 

، لفارقها لشدّ  يّ إليها بعد، فلوال جذب األرض اهلواء اجلوّ  هاية ة حركة جزئياته، ولصارت األرض يف النّ مثال 
هلا، والنعدمت احلياة على سطح األرض بانعدام اهلواء، وجذب األرض هو الذي  ال هواء فيها وال جوّ 

                                                           

 .41-48صاإلعجاز الِعْلمّي في القرآن، حمّمد علي، حمّمد سامي:  (1(
 (. 11يس: اآلية )سورة  (2(

 .11-13، ص1م نفسه، يُنظر: .991-993، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(
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مع  مهما كربت قطرات مائه، ولفارقها خبارا   قا  علّ حاب م   لبقي السّ حاب، وإاّل ينزل اهلل به املطر من السّ 
هاية، فال يكون عليها حبر وال هنر، والنعدمت احلياة فيها ياه من األرض يف النّ ت مجيع املاهلواء، وجلفّ 
سطح  من أعايل اجلبال إىل هبا األهنار سيال   -سبحانه-ري اهلل ة اليت جي  هي القوّ  :ةواجلاذبيّ  .بانعدام املياه

سفل عند املساقط أىل إ ة من علوّ ة اندفاع املياه بفعل اجلاذبيّ قوّ  ما يستغلّ  واإلنسان كثريا   البحر،
ديرها لتوليد الكهرباء وغري كها وت  ّر ة على آالت ُت  ط تلك القوّ سلّ انات، في  بل من عيون اخلزّ  ؛الالتوالشّ 
 -أيضا  -رها له ة لإلنسان يف إجراء األهنار إىل سطح البحر، سخّ اجلاذبيّ  -سبحانه-ر اهلل كما سخّ . ذلك

ُتبسه  هر العذب أو على اليابسة، فهي دائما  جاج على النّ ه األ  يف كبح مجاح البحر ومنعه من أن يطغى مبائ
 ما همّ ة، كلّ ا البحر ملجم باجلاذبيّ ه الذي هو أقرب مواطن سطح األرض إىل مركز األرض، فكأّنّ ستقرّ يف م  

من ة يح، أو حركة األرض، جذبته قدرة اهلل بلجام اجلاذبيّ أو الرّ  باهلجوم على اليابسة من األرض بفعل املدّ 
 .(1)(ةبقيد اجلاذبيّ  دا  قيّ ه م  بىل موطنه الذي كتب عليه أن يبقى خلف، فيعود إ

ها اهلل يف الكون ضمن عداجلاذبّية اليت أو )ّن قرار األرض، يعين: إىل أ منصور حسب الّنبّ  أشارلقد و     
لقّوة الرّابطة بني حيث أّن الكائنات كّلها تتجاذب، وإن مل نر  ا ون عاّم شامل يعمل يف الكون كّله؛قان

وميكن القول: إّن قّوة  .(2) (املتجاذبني، إاّل أنّنا تعرّفنا عليها من نتيجه أثر األشياء الكبرية يف الّصغرية
، فهي ا، كما أهّنا تزداد بنقص املسافة، وتقّل بازديادهااهن، وتنقص بنقصكتلة األشياءاجلاذبّية تزداد بازدياد  

ء كبريها وصغريها، فالكّل يتجاذب وإن مل يظهر إاّل أثر الكبري يف الّصغري، بني مجيع األشيا عامّ قانون 
فالّشمس ّتذب األرض، واألرض ّتذب القمر؛ بل وّتذب كّل شيء قريب منها بقّوة نشعر هبا مجيعا ، 
واإلنسان سجني اجلاذبّية؛ ألنّه ال يستطيع أن يرتفع عن األرض؛ ألهّنا ّتذبه إليها، واإلنسان جيذب 

يط بأرضنا، ولوال ألرض إليه، ومن فضل اهلل علينا أّن اجلاذبّية األرضّية قد احتفظت لنا بغالف جوّ ا ّي حي 
 اجلاذبّية هلرب اهلواء وانعدمت احلياة على كوكبنا.

اس من اهلل للنّ  هما يكشفأّن ة حول األرض يّتضح لنا يّ الِعْلممن خالل هذه الّدراسات واملكتشفات     
ى صلّ -سول ة، أو يف بيانات الرّ صوص القرآنيّ طابقتها ملا جاء يف النّ فتظهر م   ،ةيّ الِعْلمبالوسائل ة آيات كونيّ 

وهذا ما بدأ الباحثون  ال ريب فيه. ه حقّ ، وأنّ رّب العاملنيالقرآن تنزيل من  على أنّ  ، يدلّ -ماهلل عليه وسلّ 
  .يف القرآن يّ الِعْلم: الّتفسري ون عنه، ويعطونه عنواننقبّ ي  

                                                           

 .10-91ص نن اهلل الكونّية،في سُ الغمراوّي، حمّمد:  يُنظر: (1(

     . 39-30ص الكون واإلعجاز الِعْلمّي للقرآن الكريم،حسب الّنّب، منصور:  يُنظر: (2(
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 جسيثٱقوله تعاىل: حبّنكة امليدايّن يف معرض تفسري أشار الّشيخ عبد الّرمحن  وفي شأن عدد األرضين،    

إىل  (1)ىثحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس
طبيعة األرض اليت هي م ستقرّنا يف هذه احلياة الّدنيا ت شبه طبيعة الّسماوات،  أنّ قد أعلمنا  -تعاىل-اهلل  أنّ 

، وعّلق (2)ىثمهٰه جه هن من خن  حن جن مميثٱشهد باآلية املدنّية من سورة الّطالق: مّث است
عّز -"ويكفي لتحقيق املماثلة أن تكون طبيعة األرض يف تكوينها، ويف كوهنا ُملوقة هلل  عليها بقوله:

شبيهة للّسماوات يف ذلك، أّما العدد فال ت شرتط املماثلة فيه، فال يلزم أن توجد سبع أرضني  -وجلّ 
، كما هو حال أرضنا، وال -أيضا  -حداهّن أرضنا هذه، إذ يلزم أن تكون الّسماوات الّسبع فوقهّن طباقا  إ

 .(3)داعي للّسبح اخليايّل الذي ال دليل عليه من نّص املبل غ املعصوم"
حبقيقة والّسماوات الّسبع ال علم لنا "يقول: إذ  ؛بط  سّيد ق  مع  ومضمونا   يّتحد معىن   الّشيخ كالمو     

مدلوهلا وأبعادها ومساحتها، وكذلك األراضي الّسبع، فقد تكون أرضنا هذه اليت نعرفها واحدة منهن 
والباقيات يف علم اهلل، وقد يكون معىن مثلهن أّن هذه األرض من جنس الّسماوات فهي مثلهن يف تركيبها 

منا لْ منا؛ ألّن عِ لْ لى ما يصل إليه عِ أو خصائصها. وعلى أيّة حال فال ضرورة حملاولة تطبيق هذه الّنصوص ع
، ولن يصّح أن نقول هكذا إاّل يوم ال حييط بالكون، حّّت نقول على وجه الّتحقيق: هذا ما يريده القرآن

  .(4)يعلم اإلنسان تركيب الكون كّله ِعْلما  يقينا "
ف من نواة، يتألّ  هاباطن أنّ و  األرض عبارة عن كرة، أنّ )يكمن يف الّتجريّب ف الِعْلمما ذكره أهل أّم     

رض وبينهما طبقة ثالثة هي الوشاح؛ قارنة حبجم األم   ا  ة رقيقة جدّ وسطح األرض عبارة عن قشرة أرضيّ 
فالقياسات واالختبارات  ،م األرضلْ بسبب االكتشافات اجلديدة يف عِ  ة مل تدم طويال  ظريّ لكن هذه النّ 

غط ة الضّ ماليني مرّ  1اة األرض ذات ضغط هائل يبلغ أكثر من ة املوجودة يف نو املادّ  احلديثة أظهرت أنّ 
يط به طبقة سائلة ذات درجة حرارة عالية وُت   ،ا  قلب األرض صلب جدّ  وهذا يعين أنّ  ،على سطح األرض

يط هبا طبقة أي طبقة صلبة يف املركز ُت   ،رض طبقتني وليس طبقة واحدةيف باطن األ أنّ ؛ فضال  عن ا  جدّ 
ة، فلو اخليّ بني أجزاء األرض الدّ واضحا    أظهرت متايزا  ، حّّت العلماءرت أجهزة القياس لد  طوّ ت مثّ  سائلة.

تأيت بعدها  مثّ  ،خريّ خور امللتهبة هي الغالف الصّ خر  من الصّ ة لرأينا طبقة أ  نزلنا ُتت القشرة األرضيّ 

                                                           

 (. 9سورة الفرقان: اآلية ) (1(

 (. 99سورة الّطالق: اآلية ) (2(

 .111، ص3، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(
 .1303، ص98، ج3م في ظالل القرآن،ب، سّيد: ق ط   (4(



 ~145 ~ 

 

أنفسهم  العلماءوهلذا وجد  .(1)(غط ودرجة احلرارةتمايزة من حيث الكثافة والضّ خر  م  ثالث طبقات أ  
د ؤكّ وهذا ي   ،اتف من سبع طبقتـألّ تة رّ الذّ  ووجدوا أنّ  ،األرض سبع طبقات أنّ  الكرمي ره القرآنأمام ما قرّ 

كيب، من حيث الرتّ  ا  جذريّ  بعة تتلف اختالفا  وطبقات األرض السّ  ظام الذي حيكم الكون.النّ  وحدة
  .نة منهاة املكوّ دّ ة املاونوعيّ  ،ودرجة احلرارة ،الكثافةو 

 ،يف آيات خلق األرض يخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ بعد هذا البيان الذي عرضت فيه ملا ذكره الشّ     
مل يتطّرق يف تفسريه إىل طبقات األرض، ومل ي شر إليها عند تفسريه لآليات الّشيخ ّن إ كن القول:مي  

 ؛من سور القرآن الكرميإىل تفسريه للقسم املّكّي  يعود املتضّمنة إشارة ِعْلمّية حول األرض، ولعّل ذلك
لكّنه تكّلم عن  ن العلوم الطّبيعّية الّتجريبّية؛فضال  عن أنّه ليس كتاب علوم، وال ي شبه أّي كتاب ِعْلمّي م

اب وعن الّتقّلصات اليت تنت زمة للحياة،روط الاّل أحد الشّ  يه يتع هبا كثافة األرض الة اليت تتمتّ اجلاذبيّ 
ض يف ُتقيق عدد طبقات األرض، وعزا سطح األرض، وعن حركة األرض وما ينتج عنها؛ بيد أنّه مل ي  
ؤّكد بعضا  ممّا ة. وقد جاءت الّدراسات لتذلك لعدم وجود نقل صحيح أو صريح من الكتاب أو الّسنّ 

 وما وصل إليه. لِعْلمبا، وهذا دليل على صلته الّدائبة خذهب إليه الّشي

 ،دة فيهامن األشياء املتولّ  تعّددةنوا منافع األرض املوبيّ م ملعىن األرض، هناوغريه على بيالّشيخ  ا اتّفقكم     
؛ بيد ووجود العيون واألهنار فيها ،خازنة للماءيف كوهنا و  ،ةواختالف بقاع األرض فمنها رخوة وصلبة ورمليّ 

ة االستقرار، وحقيقة ا ليست تامّ مقها وأهنّ ق إىل بيان مساحة األرض ومنسوب ع  احلديث تطرّ  الِعْلمأّن 
عرية يف شكل والتّ  ات احلتّ ودور عمليّ  ،ةيازك احلديديّ نت بفعل النّ ا تكوّ وازن بني تضاريس األرض وأهنّ التّ 

 . الّشيخ إاّل يسريا  ض هلا ة واليت مل يتعرّ ة اجلاذبيّ وذكروا قوّ  ،األرض

حركة ، من: عند بيانه ألسباب اختالف أحوال األرض ديثاحل الِعْلم ما ذهب إليهمع الّشيخ فق يتّ و     
 ،هاريل والنّ واللّ  ،ن الفصول األربعةوتكوّ  ،حول نفسها ودوراهنا ،ووجود اجلبال ،وسرعة دوراهنا ،األرض

طبقات  الّشيخ ي بنّي مل و  عرية يف شكل األرض وتكوينها.والتّ  ات احلتّ ودور عمليّ  ،د مشارقها ومغارهباوتعدّ 
احلديث، ومل يتطّرق إىل بيان املعادن والعناصر اليت ُتتويها قشرة  الِعْلملّسبعة اليت تعّرض هلا ا األرض

معدن يف األرض إىل املعدن  وبيان نسبة وجود كلّ  بدقّة،بقات ك هذه الطّ ُس   العلماءذكر األرض؛ حيث 
 اآلخر.
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 والجبال: الّرياح خلق آليات يّ الِعْلمالّتفسير  -المطلب الّسادس

، وغريمها ةة واجلبليّ حراويّ يف البيئة الصّ  واضحا    عن نفسها تعبريا  عرّب ة اليت ت  بيعيّ واهر الطّ يح من الظّ الرّ     
ف حاب واملطر الذي تتوقّ ، ومبا هلا من أثر يف السّ شرّ مبا ُتمل من خري أو  وثيقا   وترتبط حبياة أهلها ارتباطا  

ا وأوقاهتا، ودرجات مرورها، هتمام العرب هبا: عرفوا مهاهبَّ ومن هنا كان ا بعيد. عليه حياهتم إىل حدّ 
 العلماء عن مظاهر هذا االختالف. وكان هذا موضع اهتمام عرّب وآثارها، فأطلقوا عليها األلفاظ اليت ت  

 غة وتدوينها.الذين قاموا جبمع اللّ 

و اهلواء إذا ُتّرك، والرّيح اسم مجع ريح، وه"ّن الرّياح إ :عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ يقول    
ا يأيت ات أحداث ك رب  يف الكون، فمنها مهي إحد  آيات اهلل يف كونه، وهي آية عجيبة ذ، "و (1)جنس"

وهو بذلك ي طابق ما ذهب إليه أهل الّلغة؛ إذ . (2)بالّنفع العظيم، ومنها ما يأيت بالّتدمري والعذاب األليم"
ِلك  ن سيم ك ل  ش ْيء ، و ِهي  م ؤ نَـّث ٌة؛الر يح : ن ِسيم اهْل  ) يقولون: ة  الر ياحو  و اِء، و ك ذ  و ق ْد ّت ْم ع  ع ل ى ، الر يح  و اِحد 

ل ه  أل ن أ صلها اْلو او  وِإّنّ  ؛أ ْرواح   .(3)(اا جاء ت بِاْلي اِء اِلْنِكس اِر م ا قـ بـْ

يف  وقد تتّبعتها، (4)موضعا  تسعة وعشرين يف  -ىلتعا-الرّياح يف كتاب اهلل املتعّلقة ب ياتاآل وردتوقد     
شاملة دراسة تدبّريّة تكاملّية  من خالل، بالّتفسري والبيان للمّكّي منها ؛ حيث تعّرضتفسري الّشيخ

تدبّر سورة املرسالت، أطلق م لحقا  خاّصا  هبا من مالحق يب الّنزول، وعقد هلا وفق ترتللّنصوص القرآنّية 
القرآن اجمليد مخسة وعشرون نّصا  موّزعة يف الّسور فقال: "جاء يف  رّياح يف القرآن اجمليد.حول ال :عليه اسم

حول الرّياح، ويف هذا امللحق أستعرضها بشيء من الّتدبّر على وفق ترتيب نزول سورها، مع استنباط 
 أخذا  الكرمي بقوله: "  القرآنياح يفجاء عن الرّ ما مّث خّلص  .(5)وظائفها املاّديّة واملعنويّة ما تيّسر يل ذلك"

 رْب ر فيه بعض السّ ياح، باستقراء شامل، وتدبّ ة اليت جاء فيها بيان عن الرّ صوص القرآنيّ ابق للنّ ع السّ تبّ من التّ 
هها وجّ جالله ي   ياح ذوات تصاريف بتصريف اهلل هلا، فهو جلّ الرّ  :ال  أوّ : ص الّتايللخيم التّ قدّ مق، أ  اه الع  باّتّ 
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تلف ما سواه، وجوها   ته لكلّ ى ما يشاء بسلطان ربوبيّ حبكمته، عل . كثريا    عا  عة تنوّ تنوّ رادات م  ة، بصفات وم  ُم 
لف وتتنسب عناصر الغازات فيها. فهي تتلف باختالف يف صفاهتا:  كثريا    ياح تتلف اختالفا  الرّ  :ثانيا  

ف درجات احلرارة وتتلف باختالتتلف باختالف ما ُتمل من أشياء. و باختالف نسب خبار املاء فيها. 
وتتلف باختالف نوع كون.  السّ رعة واحلركة وضعفهما حّّت ة السّ وتتلف باختالف شدّ والربودة فيها. 
سفل، أو من األسفل إىل األعلى، ن األعلى إىل األة مة، وقد تكون عموديّ فقيّ فقد تكون أ   :حركتها يف اجلوّ 

حب فما فوقها،  السّ مستو  األشجار، أو فوق ذلك حّّت وقد تكون مبستو  سطح األرض، أو حبدود 
على، باحتماالت كثرية رسلة خبطوط مائلة من األعلى إىل األسفل، أو من األسفل إىل األوقد تكون م  

، أو ضارّة ياح ذوات آثار نافعةالرّ  :ثالثا  ات. جوم واجملرّ ة يف عوامل النّ ومنها رياح كونيّ يصعب حصرها. 
 .(1)"فهارّ صم   بّ حبكمة الرّ 

 إثارهتا املياه ومحلها :افعات حبكمة اهلل وأمره، ما يأيتفمن تأثرياهتا النّ " ثّم ذكر تأثيراتها الّنافعة، فقال:    
حب، وسوقها إلنزال األمطار، على البالد واألراضي اليت يأمر اهلل بإغاثتها لبخار املاء وتكوين السّ 

وتفريقه، على حاب، وبسطه، ومجعه، إثارهتا للسّ و  ة برمحة اهلل.بشرّ فإذا جاءت كانت ناشرة، وم   وإحيائها.
فن يف إجراهها للسّ و  كّية.وائح الّز حاب، ومحلها للرّ باتات، وللسّ قاحات، للنّ محلها اللّ و  مراد اهلل وأمره احلكيم.

ىل أمكنة رض إنافعة، إذ تنقلها من أمكنة يف األتذريتها ألشياء و  قتضى حكمته.البحر، بأمر اهلل، وعلى م  
 مور فيها نفع عظيمإىل غري ذلك من أ   ا.تأديتها وظيفة نصر أولياء اهلل على أعدائه، بأمر رهبّ و  خر .أ  

  .(2)"اسللنّ 

 را  ص  رْ أن تكون ص   :ات حبكمة اهلل وأمره، ما يأيتارّ ومن تأثرياهتا الضّ " ة، فقال:تأثيراتها الّضارّ ذكر ثّم     
أن و  نذرة باهلالك.ة م  صفرّ أن تأيت م  و  واري.أن تكون قاصفة لألشجار والصّ و  ر.دمّ هلك وت  عاتية باردة فت  

أن تأيت هاوية من أعلى إىل و  رر.حدث بعض الضّ على سطح األرض، فت   تأيت عاصفة ُتمل ما خفّ 
قتلعة لألشياء، وناسفة إىل أن تأيت حافرة وم  و  ر.دمّ م وت  طّ أسفل، ومائلة إىل أعماق الوديان، فرتمي، وُت  

أن تأيت شديدة عنيفة فتضرب البحار، وّتعل أمواجها كاجلبال و  مة هلا.طّ رامية باألشياء وحم   على، مثّ األ
 إىل غري ذلك من صور تأيت بالبالء العذاب والعقاب، فن اليت ّتري عليها.غرق السّ ، وت  يصدم بعضها بعضا  

 .(3)"حبسب حكمة اهلل يف عباده
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ا  لنا أهنّ ياح يتبنّي ر يف وظائف تصريف الرّ حني نتفكّ " :بقوله، ياحص وظائف تصريف الرّ ثّم لخّ     
زم سة باألكسجني الاّل إلمداد األحياء املتنفّ  أن تكون سببا   الوظيفة األولى: تشتمل على الوظائف اآلتية:

مل لتحقيق أزراق األحياء على األرض، بتكوين املطر، وإنزاله، وحب أن تكون سببا   انية:الوظيفة الثّ  حلياهتا.
فن، ومحل اس كإجراء السّ لتحقيق منافع كثرية للنّ  حب، وأن تكون سببا  باتات وللسّ قاح للنّ عناصر اللّ 

 عم، أو باملصائب واملكاره.اس بالنّ المتحان النّ  أن تكون سببا   لثة:االوظيفة الثّ  حاب.ائرات، وسوق السّ الطّ 
 ر. مستو  اإلهالك املاحق املدمّ ل، حّّت ملعجّ ي العقاب استحقّ لعقاب م   أن تكون سببا   ابعة:الوظيفة الرّ 

لتأييد املؤمنني، ونصرهم على الكافرين، أو صرف كيد الكافرين عن  أن تكون سببا   الوظيفة الخامسة:
     رة لسليمانسخّ رة لبعض عباد اهلل املرسلني، كما كانت م  سخّ أن تكون م   ادسة:الوظيفة السّ  املؤمنني.

يح ها شهر ورواحها شهر، والرّ دوّ ريعة اليت غ  يح السّ خاء، والرّ يح الرُّ اهلل له الرّ  ر، إذ سخّ -المعليه السّ -
إذ هي آية من آياته يف  ، وبعظيم صفاته؛-جالله جلّ -رة باهلل ذكّ ن تكون م  أ ابعة:الوظيفة السّ  العاصفة.

ذرة بعقاب اهلل وعذابه، نأن تكون م   امنة:الوظيفة الثّ  تصاريفها ذوات اآلثار العظيمة واجلسيمة واخلطرية.
هة على عدل اهلل وجزائه نبّ ام بأنواع منها. وأن تكون م  هلكوا يف سالف األيّ ن أ  من يفعل مثل أفعال م   لكلّ 
 .(1)"أملر أن يكتشفها بالبحث والتّ ر املتدبّ إىل غري ذلك من وظائف يستطيع املتفكّ  ين.ل إىل يوم الدّ املؤجّ 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خليثٱٱ :تعاىل بقوله استشهد أنّه كما     
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 تفسريه معرض يف ،(2)ىثزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
تصريف  هذه اآلية أنّ يف  -وجلّ  عزّ -أبان اهلل " بقوله:عليها  ا  عّلقم   ،-نفسه امللحق يف- املرسالت لسورة

ماء واألرض، وآية نظام حركة كرها سبحانه مع آية خلق السّ ياح يف الكون من آياته العظيمة، فقد ذ الرّ 
هار، مع ما يف األرض من آيات يل والنّ م اختالف اللّ اة اليت هبا حيدث نظمسيّ األرض ضمن اجملموعة الشّ 

واحلركة اليت هبا ّتري الفلك يف  ،يحفو، والرّ ة لألشياء، والطّ وعيّ جليالت، وآية أنظمة املاء، واألوزان النّ 
على ما يشاء  هطوله مطرا   حاب، مثّ واالجتماع يف السّ  ،ربخّ ونظام ُتلية املاء بالتّ  ،ةورة املائيّ ر، وآية الدّ البح

على األرض، وآية  ة، وآية خلق أصناف األحياء اليت تدبّ باتيّ اهلل حبكمته وملن يشاء، وآية دورة احلياة النّ 
ياح، وتسخريها، فالرّ  واألرض. الع لياماء مة بني السّ ر وفق مقادير اهلل وأوامره احلكيحاب املسخّ نظام السّ 

رة وغري ذلك، خاء والعاصف والقاصف واملدمّ وتصريفها يف األماكن واألزمنة، وتصريف أنواعها الكثرية الرُّ 
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ة، جلزائيّ ة اة، والعقابيّ ة واإلنذاريّ حذيريّ اس، والتّ ة للنّ ة بعناصر إميانيّ ذكرييّ ة لألحياء، والتّ فعيّ حبسب األغراض النّ 
 .(1)"هي من آيات اهلل العظيمة يف الكون

 تعاىل: قوله تفسري عند امليداينّ  حبّنكة الّرمحن عبد الّشيخ يقول ووظائفها، وأصنافها الرّيح أنواع عن أّما    
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جضيثٱ

ياح أنواع وأصناف ترجع لرّ ل) (2)ىثجن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك
تسايرة أو د انطالقاهتا م  ات، وتعدّ ختلف، ومسرياهتا املهتا، وسرعتها، وطبقات حركتها يف اجلوّ إىل شدّ 

ياح الرّ  -وجلّ  عزّ -رسل اهلل وقد ي   ائرة احمليطة باجلهات األربع.تعارضة، وجهات انطالقها من درجات الدّ م  
واهلل هو الذي  صناف.ت األنواع واألاياح ذو من الرّ  نفردا  م   يح، أي: نوعا  رسل الرّ عة وهو الغالب، وقد ي  تنوّ م  
ق بنشرها منافع مور تتحقّ وغري ذلك من أ   ،قاحاتحب واللّ رسلها ناشرة السّ رة بالغيث، وي  بشّ ياح م  رسل الرّ ي  

ي وظيفة ما من وظائفها يف ؤدّ وكثرية، وهي حينما ت   م تعّددةياح وظائف للرّ  إنّ للعباد. و  ومصاحل كثريةٌ 
بيان   -وجلّ  عزّ -ع اهلل وقد وزّ  لها حبكمته.رسِ رين على بعض صفات م  م داللة للمتفكّ قدّ ا ت  الكون، فإهنّ 

اس اإلنعام ا ُتمل للنّ وسورة، فمن وظائفها أهنّ  ف وعشرين نصا  ياح يف الكون على نيّ كثري من وظائف الرّ 
رين إىل بعض ما ار املتفكّ ، يلفت أنظهنا صّ والنّ  ا تأيت بنذر القهر واالنتقام.واإلكرام، ومن وظائفها أهنّ 

مطالبهم يف احلياة، أال وهي  على عباده رمحة هبم، يف تلبية أجلّ  -جالله جلّ -ياح من إنعام اهلل ُتمل الرّ 
 .(3)(زق وتيسري أسبابهقضية الرّ 

وقد مضى يل الكالم إىل سورة البقرة يف تفسريه قائال : "وعند الّرجوع إىل تفسري القرطّب، وجدته حي      
أّما  .(5)-فمن أراد االستزادة فلريجع إليه-؛ حيث أفاض احلديث عن الرّيح، (4)"يح يف البقرةيف الرّ  لكالما

 .(6)امليداينّ  حبّنكة الّرمحن عبد عّما ذكره الّشيخفلم يرج ابن عاشور يف تفسريه 

تحرّكة، وأّن هلا وظائف من م   حقيقة الرّياح بأهّناة لتقّرر أيضا  يّ الِعْلمجاءت الّدراسات واملكتشفات قدو     
؛ فضال  عن إىل آخر ، والّتلّوث اجلّوّي من مكان، واألوبئةوعناصر اجلوّ  ،أجلها خ لقت، منها: نقل الطّاقة
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األرصاد  لماءعلقد قام )يقول عبد الّدائم الكحيل:  .تكاثف املاء، وتكوين الّسحب والغيوموظيفتها يف 
حول هذا ة عدّ ة ميّ لْ ات عِ يوم وكيف ينزل املطر. وبعد وضع نظريّ ل الغة تشكّ بتجارب طويلة حول آليّ 

ياح ُتمل خبار املاء من سطح البحار حاب. فالرّ ل السّ ة تشكّ ياح يف عمليّ إثبات دور الرّ  تّ  ،املوضوع
وهنا  ل الغيوم. تتشكّ ات املاء هذه ُتتاج لتجميع وتكثيف حّّت ، ولكن ذرّ الع لياواحمليطات إىل طبقات اجلّو 

ات عندما اعمة، وهذه الذرّ ات الغبار وامللح النّ ياح ُتمل دائما  معها ذرّ الرّ فحاب، ياح للسّ يأيت تلقيح الرّ 
ات املاء ع حوهلا ذرّ ا ، تتجمّ نخفضة جدّ ة كيلومرتات حيث درجة احلرارة م  والرتفاع عدّ  ،تصعد إىل اجلوّ 

برمحته  -تعاىل-لقد وضع اهلل  آالف األطنان! قيلة اليت تزنل الغيوم الثّ تيجة تتشكّ وبالنّ  ،ل قطراتلتشكّ 
قليال  لذهبت املياه مجيعها من  قانونا  واحدا  اختلّ  ره، ولو أنّ ة ُتكم حركة املاء وذوبانه وتبخّ قوانني فيزيائيّ 

هذا  إنّ  ماء، مثّ زل املطر من السّ ي لواقح للغيوم، وبسببها ينياح ههذه الرّ  إنّ  األرض وانعدمت احلياة. مثّ 
تزن يف طبقات األرض وقد ميضي على ث وصاحل للشّ غري ملوّ  اء اهلاطل هو نقيّ امل رب، وأخريا  هذا املاء ي 

ة مل يكن ألحد هذه احلقيقة الكونيّ  إنّ  .انات ضخمة للمياهنني، إذن يف باطن األرض خزّ تزينه ماليني السّ 
ة يّ أو عن أمهّ  ،ياحغيوم، أو عن دور الرّ ل الم هبا زمن نزول القرآن، فلم يكن أحد يعلم شيئا  عن تشكّ لْ عِ 

 ؛ة واضحةاحلديث كشف لنا هذه احلقائق، وجاء ذكرها يف كتاب اهلل جليّ  الِعْلمياح للغيوم، ولكن تلقيح الرّ 
 .(1)(لتشهد على صدق هذا الكتاب وصدق رسالة اإلسالم

حب ياح هذه السّ ح الرّ ب أن تلقّ ونزول املطر يتطلّ  ،حبالسّ  ّنوّ  احلديث إىل أنّ  الِعْلمل وقد توصّ "    
املاء أو  ا متتصّ ويات أهنّ خواص هذه النّ  كاثف(، ومن أهمّ ى )نويات التّ سمّ ة ت  سيمات جمهريّ بأكداس من ج  

ع جزئيات ة بتجمّ ليّ م  الع   حاب لكي ميطر، وتتمّ ح به السّ ياح كذلك خبار املاء وتلقّ تذوب فيه، وُتمل الرّ 
ع جزيئات املاء املنفصلة واملوجودة يف ة بتجمّ كاثف العمليّ اهلواء حول نويات التّ املاء املنفصلة واملوجودة يف 

 .(2)"كاثفاهلواء حول نويات التّ 
 ىث نث مثيثٱٱ قوله تعاىل:عند تفسري م فّصال  عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن وهذا ما ذكره الّشيخ 

 يّ مالِعلْ البحث  لماءعجند لد  "؛ إذ يقول: (3)ىثىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
للظّاهرات الكونّية ما يدّل على أّن الرّياح ُتمل إىل خبار املاء يف الّسحب ج سيمات صغريات ت سّمى 

الكيميائّية املنبعثة من  )نويات الّتكاثف(، وتتأّلف هذه الّنويات من الغبار، وأمالح البحار، وبعض املوادّ 
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حرارة ّتعل الّسحب ساخنة، وي ساعد هذا املصانع وعوادم الّسّيارات، وعند تكاثف خبار املاء تنطلق 
الّتسخني على رفع الّسحب إىل األعلى، وهبذا تصري أكثر برودة، وقد ف ّسر تكّون قطرات األمطار يف مثل 

. وي سّمى اهلواء حول األرض الغالف الغازّي، ويبقى هذه الّسحب بنظريّة االندماج ونظرية البّلورات الثّلجّية
من غاز  %99من غاز الّنيرتوجني، و %18يتأّلف من وهو تها له، حول األرض بفعل جاذبيّ 

من غاز األرجون وغريه من الغازات. ويتلط هبذا الغالف الغازّي ممّا ليس منه ذرّات  %9األكسجني، و
 من خبار املاء الذي يتبّخر من احمليطات والبحريات واألهنار ومن الرّتبة الّرطبة ومن الّنباتات، وكّل ماء جيفّ 

من األشياء على األرض. وحيمل هذا الغالف الغازّي )اهلباء اجلّوّي(، وهو ج سيمات صلبة صغرية جّدا  ال 
تر  باألعني، إاّل يف مكان مظلم نفذت إليه أشّعة الّشمس من كّوة مثال ، فري  بعضه يتطاير يف اهلواء. 

لبة، ذو وظائف دقائق اجلسيمات الصّ وهذا الغالف الغازّي، وما يتلط به من خبار ماء، وما حيمله من 
للحياة، باستثناء امللّوثات اليت ي ضيفها الّناس إىل اجلّو، وهذه امللّوثات تضّر بصّحة اإلنسان وت ؤذي  م تعّددة

، وانات وتدّمر مواّد البناء. ومنها: عوادم الّسّيارات، وما ينبعث يف اجلّو من املصانع واحلرائقيالّنباتات واحل
ّلفه أسحلة الّدمار الّشاملذّ ّتفجريات الّذرّيّة، واألشّعة الررا  آثار الوأشّده ض  .(1)"رّيّة، وما ت 

إّن الرّياح مبا ُتمل من ج سيمات صلبة صغرية جّدا ، تكون مبثابة "وبعد هذا البيان عّقب بقوله:     
املطر أو الثّلج أو البـ ر د،  الّتلقيح لبخار املاء يف الّسحاب بوساطة اجلسيمات؛ إذ تتكّون حوهلا حّبات

ماء عذبا  سائغا  للّشاربني والّشاربات، من اإلنسان واحليوان والّنبات، وعِقب ذلك ينزل املاء من الّسماء، 
 -احلكيم-وكّل ذلك بتدبري اهلل وجرت به الّسيول واألهنار، واخت زن الكثري منه يف باطن األرض وّتويفها، 

 .(2)"ْلما  وفعله، فقد أحاط بكّل شيء عِ 
يف نقل حبوب  ا  همّ م   ا  ياح دور لرّ فكما أّن لملاء، ياح سبب نزول االرّ  اآلية دليل على أنّ  هذه نّ أ أر     

 ،ا  ميّ لْ هذا دور معروف وثابت عِ مار، و األخصاب وتكوين الثّ  أنيث يف األزهار ليتمّ قاح إىل أعضاء التّ اللّ 
تلقيح يل نزول املطر، و اكاثف وبالتّ ا يزيد التّ م ،حب الباردةة بالسّ حب احلارّ تلقيح السّ هلا دور يف كذلك 

وهو صوت  ،عدبالربق والرّ  يكون املطر مصحوبا  وعندها  ،حنةسالبة الشّ حب حنة بالسّ وجبة الشّ حب مالسّ 
 .الكهربائيّ  فريغاجم عن التّ د اهلواء النّ متدّ 

فسري من بعده ة التّ وأئمّ ن حبّنكة امليدايّن الّشيخ عبد الّرمحما ذكره فيه  وبعد هذا البيان الذي عرضت    
قة صف بالرّ تتّ  -تعاىل-ا ُملوق عظيم من ُملوقات اهلل هنّ إميكن القول  ،ياح يف القرآن الكرمييف آيات الرّ 

  اس.لنّ منفعة لفها حيث يشاء صرّ طافة، ي  واللّ 
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 ،ياحيف بيان أنواع الرّ  كة امليداينّ عبد الّرمحن حبنّ  الّشيخإليه  بفق مع ما ذهاحلديث ليتّ  الِعْلموجاء     
ما بين فقا  تّ وجاء البيان م   اريات.رات، ومنها الذّ واقح، ومنها املبشّ منها اللّ  فصيل، فجعلولكن بشيء من التّ 

  يف نزول املطر. حول كوهنا سببا  

الثني فقد وردت يف تسعة وث، الجبال في القرآن الكريماآليات المتعّلقة ببالّنسبة إلى أّما     
، منها سّتة مواضع جاءت بصيغة اإلفراد، وقد تتّبعتها يف تفسري الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة (1)موضعا  

أحد عشر نّصا  مينّت اهلل فيها على  إّن يف القرآن اجمليد": ال  ئقاض للمّكّي منها بالّتفسري تعرّ  إذامليدايّن؛ 
  . (2)ي عشر منها مديّن، م رتّبة حبسب ترتيب الّنزول"عباده باجلبال الّرواسي، عشرة منها مّكّية، واحلاد

اْسٌم ِلك ل  و تِد  ِمْن أ وتاد األ رض ِإذا ع ظ م و ط ال  ِمن  األ عالم واأل طواد، و اجلْ ْمع  أ ْجب ل ): ل غة واجل ب ل    
واصطالحا :  .(4)"ارتفاعا   لّ "م ا عال من سطح األ ْرض واستطال و ج او ز  التّ  هو :قيلو  .(3)(وأ ْجب ال وِجب ال

( قدم 9000وح ّدد هذا االرتفاع بـــ )) .(5)"رتفع عظيم من األرض قّمته غري م نبسطة يف الغالبم  "هو 
تجاورة األجزاء، فوق سطح البحر. واجلبال قد تكون هرمّية الّشكل هلا قمم عالية. وقد تكون م ّتصلة، أو م  

ّدد راضي اليت تبدو م رتفعة املنسوب ملا جياورها من أراض أ  األ ؛أو م نفصلة، وي قصد بتعبري اجلبال خر . وحي 
( قدم فوق مستو  سطح البحر، أّما تلك 9000بعض اجليولوجّيني بأّن اجلبال تقع عادة فوق منسوب )

  .(6)(األراضي اليت تقع أسفل هذا املنسوب فت عرف باسم الّتالل

يطها من اليابسة بشكل كتلة من األرض ترتفع بارزة فوق ما حي    هبأنّ " :اجلبل زغلول الّنّجار عّرفي  و     
صطلح اجلبل عادة على االرتفاعات اليت طلق م  وي  وقال: ". (7)"شديدة االحندار وُتيط هبا حوافّ ، واضح

يعتمد  ه أمر نسبّ ألنّ  دا ؛دّ وإن كان هذا االرتفاع ليس حم  ، مرت فوق مستو  سطح البحر مائةتزيد عن ستّ 
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للوصف  ناسبا  ضاريس قد يكون نصف هذا االرتفاع م  ففي منطقة سهلة التّ ، اريس األرض احمليطةعلى تض
ها قد تكون ولكنّ ، ة طويلةأو سالسل جبليّ ، منظومات أو، صلة يف أطوافتّ . وتوجد اجلبال عادة م  لباجلب

 .(1)ة"ة معزولرتفعات فرديّ أحيانا  على هيئة م  

إّن اجلبال تتكّون من صخور تصنعها ُترّكات : "حمّمد حسب الّنبّ  منصورويف نشأة اجلبال، يقول     
، وهذه الّضغوط اهاتبالقشرة األرضّية، نتيجة لضغوط هائلة، تنشأ يف طبقات هذه القشرة يف شّّت االّتّ 

أحد  تنشأ غالبا  من ُتّول الطّاقة احلراريّة املختزنة يف باطن األرض إىل طاقة ميكانيكّية ت ؤّدي بدورها إىل
االحتمالني: إحداث كسر بالقشرة، فتحدث فتحات تصل ما بني جوف األرض وسطحها، فتسمح خبروج 

نصهرة من الّصخور واملعادن مع غازات وأخبرة من فّوهات ت عرف بالرباكني، نظرا  الرتفاع الّضغط يف محم م  
إىل أعلى يف مكان ما، باطن األرض عن خارجها. وإحداث طّيات ينتج عنها احنناء القشرة يف ُتّدب 

نتاج وال شّك أّن هذه الّضغوط تسمح بإ ي صاحبه تقّعر يف اخنفاض جزء آخر من القشرة إىل أسفل.
نتوءات على هيئة جبال أو هضاب، ترتفع مثال  لعّدة كيلومرتات فوق مساحات قد تبلغ آالف 

 .(2)"واخليال الكيلومرتات املربّعة، ضغوط قويّة عارمة ذات طاقة جّبارة تفوق الوصف

عند تفسري الّشيخ أر  أّن كالم حسب الّنّب يّتسق وكالم الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن؛ إذ يقول     
يف   ولعلّ  ثوابت رواسخ ثبتت قشرهتا. وألقينا يف األرض جباال   : "أي(3)ىثٱلك اك يقيثٱقوله تعاىل: 

 ة، جنم  رات بركانيّ حصلت فيها تفجُّ  قاء، مثّ دة كالسّ دّ األرض كانت مم   لقاة إلقاء إشارة إىل أنّ كون اجلبال م  
، وألقيت هذه احلمم يف الفجوات اليت أحدثتها الرباكني العظمى، فكانت ة يف اجلوّ عنها ترامي محم بركانيّ 

 . (4)"واسياجلبال الرّ 
 عبارة تدلّ "إهّنا  (5)ىثخم حم جم يل ىل مل خليثٱٱ قوله تعاىل:عند تفسري الّشيخ يقول و     

حني أرسى اجلبال يف مواضعها من األرض، ألقاها إلقاء بنقلها من مواضع يف  -جالله جلّ - بّ الرّ  أنّ على 
ضرب األوتاد غط عليها كما ت  ها ضمن قشرة األرض، والضّ صِ وْ األرض، وطرحها يف األمكنة املختارة لغ  

ت لغائص منها واملثبّ  صار احّّت  لقيت؛غوط غاصت اجلبال اليت أ  لتدخل يف باطن األرض، وبتوايل الضّ 
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ت ضرب إىل  ا  أي أّن للجبال جذور  .(1)"اهر فوق سطح األرض منهالقشرة األرض من امليدان أكثر من الظّ 
طن األرض. يقول أعماق األرض، وال يربز منها فوق سطح األرض إاّل القليل، بينما جذورها راسخة يف با

وران ال تزاح ، ويف أثناء الدّ تعّددةيف األرض عرب طبقاهتا امل ، ثلثاه مغروسدٌ ت  اجلبل و  "حمّمد راتب الّنابلسّي: 
جبل ثلثه فوق األرض،  فكلّ  .، وهو اجلبل يربطها مجيعا  تدا  و   بقات املتباينة بعضها عن بعض بسبب أنّ الطّ 

اهر، م، هذا هو الثلث الظّ 8880ة إيفرست ة، وهي قمّ وثلثاه ُتتها، فجبال مهااليا اليت فيها أعلى قمّ 
نتوء  كلّ   وقد ثبت أنّ "ويقول زغلول الّنّجار:  .(2)"دتن ضعفي هذا االرتفاع مغروز ُتت األرض كالو  ولك

توء فوق مستو  سطح ضعف ارتفاع هذا النّ  94-90 على سطح األرض له امتداد يف داخلها يرتاوح بني
وهكذا  ،ة أضعافا  كثريةاخليّ الدّ لتضاريس األرض زادت امتداداته  ما زاد هذا االرتفاع اخلارجيّ وكلّ  ،البحر

 .(3)"عف األرضيّ وطفوها يف نطاق الضّ  ،خريّ تثبت اجلبال على سطح األرض بانغراسها يف غالفها الصّ 
 (4)ىثّٰ ِّ ُّ َّيثٱقوله تعاىل:  عند تفسريعبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن الّشيخ يقول     

ويف ذكر هذين الوصفني إشارة  ،ا شاُماتوبأهنّ  ،رواسي ااجلبال يف األرض بأهنّ  -وجلّ  عزّ -اهلل  ف  ص  و  "
تلفورسوخها يف مواضع من األرض  ،اجلبال فرسوّ  ،إىل عناية اهلل بعباده يف األرض ت لقشرة األرض ثبّ م   ،ةُم 

 اشرار النّ اري الفوّ واالضطراب بتأثري الغليان النّ  ،كحرّ والتّ  ،الزلوالزّ  ،قاتشقّ للتّ  من أن تكون عرضة دواما  
، شاُماتو واسي الرّ وذلك بعد أن وّضح املعىن الّلغوّي لكّل من  .(5)"اغطة يف باطن األرضللغازات الضّ 

تها وجعلها ثبّ  :أي ،رسيهاوأرسى اهلل اجلبال ي   ،واسخوابت الرّ واسي من اجلبال الثّ الرّ " :واشتقاقهما؛ إذ يقول
عال  :أي ،يشمخ مشوخا   ،لباجل خ  مش   :تقول لغة ،رتفعةعالية م   :أي ،شاُمات مجع شاُمةو  راسخات.

ا فمن صفاهتا أهنّ  ،واسي اجلبال يف األرضاملراد بالرّ : "يف موضع آخر من تفسريه وقال أيضا   .(6)"وارتفع
ع اجلبال يف تكوينها ويف ويف إيراد اجلمع إشارة إىل تنوّ  ،ثابتة راسخة ذات عمق يف األرض جيعلها راسية

اهرات ا من الظّ على أهنّ  يدلّ  ،وكيف رفعت عن سطح اليابسة ،هرة اجلبالوجيه لظاوالتّ " .(7)"صفاهتا
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  إىل أدّ  ،دهشوتدبري م   ،ذوات إتقان يف اخللق ،القائمة على حركات عجيبات ،ة يف األرضالكونيّ 
 .(1)"ان األرض عليهاعة لسكّ تنوّ وُتقيق منافع جليلة وم   ،ظهورها على سطوح اليابسة

 ني مي زي ري ٰى ينيثٱقوله تعاىل:  تفسري عند للّناس اجلبال عمنافالّشيخ وقد ذكر     

 ،ُمازن للمياه العذبةهي قال: "، ف(3)ىثخف حف جف مغيثٱوقوله أيضا : ، (2)ىثحئ جئ يي ىي
 ،يستمتعون بنزهاهتم ، وعلى مرتفعاهتاوعليها يبنون قصورهم وحصوهنم ،ومن صخورها يقتطعون ملبانيهم

كما ذكر ما للجبال من آثار   .(4)"بعضهم عن نفسه بأس بعض وهبا يدرأ ،نون وحيتمونويف مغاراهتا يتحصّ 
ة يف األرض دراسات كشفت هلم بعض عجائب يّ الِعْلمالبحوث  لماءعيقول: "ولإذ اهنا؛ نافعة لألرض وسكّ 

ا ذكره اإلتقان الرّبايّن الذي نتج عنه ارتفاع اجلبال، وكشفت هلم املنافع لوجود اجلبال يف األرض. وألتقط ممّ 
 ات من منافع اجلبال ما يلي:األرضيّ  لماءع

 ق مياه املناطق اجملاورة هلا.وتدفّ  ،ناخاملمة يف سالسل اجلبال هي املتحكّ  .2

 .إذ تساعدها يف أرزاقها وإقامتها؛ وهي ذوات أسباب نافعة ملا يعيش عليها من نباتات وحيوانات .1

ة يف العامل هي ر املعدنيّ املصاد م عظمف، واجلبال مصدر عظيم للمعادن ولكثري من كنوز األرض  .3
 .ةمن أقاليم جبليّ 

وأماكن إقامته  ،له ومواصالتهسلوب معيشته يف تنقّ وأ   ،وللجبال تأثري على نشاطات اإلنسان .4
 ويح عن نفسه.والرتّ 

دث بسبب هياج األمواج يف املياه اليت ُتميكن أن  يتيابسة من االنقالب الُتمي الواجلبال  .5
 خر .ة أ  بات كونيّ أو بسبب تقلّ  ،من مساحة اليابسة %10تتجاوز مساحتها يف البحار 

 لوج وحنوها.يف حركات اهلواء وتساقط األمطار والثّ  وللجبال تأثري قويّ  .6

وهي ُمازن لكثري من مياه األرض  ،وللجبال تأثري يف توفري املياه لكثري من األراضي البعيدة .7
 بعضها.احملفوظة على شكل ثلوج على ظهور بعضها وأحواض يف بطون 
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كل اليت هي عليه يف نتصبة بالشّ ان األرض بسبب كون اجلبال م  إىل غري ذلك من منافع كبرية لسكّ     
، والّتقّلبات علينا أن سّخر اجلبال حلفظ توازن األرض من االضطرابات -تعاىل-فمن نعم اهلل  .(1)"األرض

تلفوظهورها يف مواقع   دير العزيز العليم.بتقتفاوتة، كّله وبأشكال م   ة من األرضُم 

زوجة الّطني وأثر حرارة كيفية تكّون اجلبال، وذكر أّن ل   (2)ّمد القزويينّ ا بن حمهذا، وقد وّضح زكريّ     
ئد اجلبال. االّشمس فيه سبب لتكوين احلجر، والّسبب يف ارتفاع اجلبال حدوث الزّلزال. مّث أملح عن فو 

لـم يد، ولوال ارتفاع اجلبال لعّم املاء الكرة األرضّية، ولو مل إّن من أعظم فوائدها حفظ األرض من ا)وقال: 
يها مياه البحار من مجيع جهاهتا، ولبطلت احلكمة تكن اجلبال لكان وجه األرض م ستديرا  أملس، تغطّ 

ا  املودعة يف املعادن والّنباتات واحليوانات؛ لذا اقتضت احلكمة اإلهلّية وجود اجلبال. وإّن لوجود اجلبال دور 
سبب هذا املاء  بات واحليوان، وذلك ألنّ ة حياة النّ يف املاء العذب الّسائح على وجه األرض الذي هو مادّ 

مال متنع الرّياح انعقاد البخار يف اجلّو، فيصري سحابا ، واجلبال الّشاُمة يف املشرق واملغرب، واجلنوب والشّ 
د فيصري مطرا  أو ثلجا ، واجلبال يف أجرامها أن تسوق البخار؛ بل ّتعلها م نحصرة حّّت يلحقها البـ ر  

مطار فيها ُمزونة، وترج من أسافل اجلبال من منافذ ضّيقة، وهي ، تبقى األمغارات، وأهوية، كهوف
 .(3)(العيون

، فقد ق يف صور شّّت وازن يتحقّ واسي ُتفظ توازن األرض فال متيد وال تضطرب، وحفظ التّ اجلبال الرّ و     
يف جوفها، وهو يتلف من بقعة إىل  اخليّ غط الدّ على األرض والضّ  غظ اخلارجيّ ني الضّ ب يكون توازنا  

 ذهب إليهوهذا ما  ،الخنفاض األرض يف موضع آخر عادال  بقعة، وقد يكون بروز اجلبال يف موضعها م  
قرارها مع دوراهنا، ي إىل استؤدّ ي   األرض على سطح كما  حم   دقيقا   اجلبال توزيعا  توزيع  نّ أ" يف احلديث الِعْلم

ف لطّ ضاعف مساحة األرض أربعة أضعاف، وت  اجلبال ت  وإّن  وران. تضطرب األرض يف أثناء الدّ لئاّل وذلك 
 .(4)"-تعاىل-  اهللاألجواء، وهلا وظائف ال يعلمها إاّل 
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 من خن حن جن مم خم حميثٱ قوله تعاىل: عند تفسريعبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن يقول الّشيخ     
كنت   ا  ائي أيّ ها الرّ أي: وتر  اجلبال أيّ " (1)ىثهب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه

 هتا، وال سري هلا يف مجلتها، وهي يف واقع حاهلا مترّ تماسكة ال حركة لذرّ حالة كونك تراها جامدة، أي: م  
كذلك و  ماء.، ويسري يف مجلته من موقع إىل موقع يف السّ ا  داخليّ  كا  اته ُتّر ك ذرّ حاب، الذي تتحرّ السّ  مرّ 

قفلة، ومجلة ك حركات يف دوائر وأفالك م  شيء تتحرّ  ات كلّ حال اجلبال، وسائر ما يف األرض، إذ ذرّ 
هذا ما أثبتته  مس.ة حول الشّ ة حول نفسها، ويف دورة سنويّ سائرة يف دورة يوميّ  األرض مع جباهلا مترّ 

من  ، بعد أكثر من ثالثة عشر قرنا  إىل بعض حقائقها يّ الِعْلمالبحث  لماءعل ة، اليت توصّ العلوم الكونيّ 
حيحة ة الصّ يّ الِعْلم، فكانت اكتشافاهتم -مى اهلل عليه وسلّ صلّ -د بن عبد اهلل نزول القرآن اجمليد على حممّ 

 تكن لديهم دركوها، إذ ملابقني أن يري القرآن السّ تدبّ ة، اليت ما كان باستطاعة م  الالت القرآنيّ طابقة للدّ م  
 .(2)"عليها واهر ال تدلّ شاهدة الظّ على حقيقته، وم   اليت يدركون هبا الواقع الكوينّ  ةالوسائل املعرفيّ 

حركة اجلبال  أنّ  -أي اآلية الكرمية الّسابقة- ونفهم من هذا القول الكرمي)يقول حمّمد متويّل الّشعراوّي:     
اح. وشاء سبحانه أن جيعل اجلبال ياب تبعا  حلركة الرّ حك السّ بل تابعة حلركة األرض كما يتحرّ  ؛ةليست ذاتيّ 
ْنة أو ي ْسرة أثناء حركتها.رواسي م ثبّ  ها ثابتة، وُتكم عليها تظنّ و  تات لألرض كي ال متيد بنا؛ فال متيل مي 

ك ال تشعر هبذه احلركة وال حاب، لكنّ كما ميّر السّ   ك ومترّ ا تتحرّ ؛ ألهنّ ليس األمر كما تظنّ و بعدم احلركة؛ 
  .(3)(ك معها بنفس حركتهاك تتحرّ ألنّ  ؛تالحظها

اظر حسبها واقفه حاب، فإذا نظر إليها النّ يح السّ  الرّ سرّي ّتمع اجلبال فتسري كما ت  يقول الّزُمشرّي: "و     
حاب. وهكذا األجرام العظام املتكاثرة العدد إذا السّ  كما ميرّ   حثيثا   وهي مت  رُّ مرّا   ،ثابتة يف مكان واحد
 .(4)"ركتها حُترّكت ال تكاد تتبنّي 

وليس عن حركة  ،ث عن حركة اجلبال ُتديدا  ا تتحدّ أهنّ  وتدبّرها أجددا  جيّ الكرمية اآلية  لتأمّ  وعند    
واحليوان،  ،اإلنسان :شيء يدور معها كلّ   األرض بشكل كامل، فاألرض عندما تدور حول حمورها فإنّ 

لذي حيتمله ا يّ الِعْلماملعىن  بّنكة امليداينّ عبد الّرمحن ح وقد وّضح الّشيخوالبحار واألشجار، وغري ذلك. 
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للجبال ) :؛ إذ يقولعبد الّدائم الكحيل وهذا ما يؤّكدهتحّدث عن دقّة الّنظام يف الكون. الّنّص القرآيّن، ف
ة ارات احلراريّ يّ وت دفع بنتيجة التّـ  ك ومترّ اجلبال تتحرّ فة مع ألواح األرض. فقيّ حركة أ   ها:أمهّ  ،ةعدّ  حركات

ساهم يف رفع اجلبل واليت ت   ،-أيضا  -ة ارات احلراريّ يّ ة بنتيجة التّـ حركة عموديّ و  بقة اليت تلي جذور اجلبال.للطّ 
و جد أّن األمطار اهلاطلة  9003هناك حركة اكتشفت حديثا ، ففي عام و  سنة. ة مليمرتات كلّ وخفضه عدّ 

ب للجبال سبّ ت  و  ،على جذور اجلبالر ؤثّ وت   ،انات ضخمة ُتت اجلبالبالقرب من اجلبال، تتزن يف خزّ 
سنة، فتغرّي سلوك اجلبال من حيث احلركة، وت ؤثّر على حركة األلواح اليت  يمرت كلّ ملّ  90تآكال  مقداره 

 .(1)(ُتمل هذه اجلبال، وبالّتايل ميتّد الّتأثري ليصل إىل جذور اجلبال

وسبب  ،اه حركتهاوأحيانا  تعكس اّتّ  ،كوتتحرّ  مترّ اجلبال  اليوم هي أنّ  العلماءرها قرّ إذن احلقيقة اليت ي      
ولكن حركة  ،ياح الغيومة لألرض، متاما  كما تدفع الرّ ة الباطنيّ أثريات احلراريّ طة التّ اسا ت دفع بو هذه احلركة أهنّ 

 وهذا يتواءم مع كالم الّشيخ نني.ولكن تأثرياهتا تظهر خالل ماليني السّ  ،اجلبال ال ميكن إدراكها مباشرة
 .-رمحه اهلل- عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ 

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننيثٱقوله تعاىل: عند تفسري و     

إّن هذه األية تتعّلق بظاهرة ": يقول الّشيخ ،(2)ىثخت حت جت هب مب خب حب جب
نه، ومعلوم األلوان يف األكوان. واختالف األلوان اختالفا  كثريا  وعجيبا  يف الّثمرات إحد  آيات اهلل يف كو 

صنف  نوع وكلّ  ز كلّ خر  ألوان عجيبة متيّ مرات األ  مرات، ويف الثّ هور والورود هي من الثّ أصناف الزّ  أنّ 
 مال واألتربة وسائر عناصر األرض.خور، وتلحق هبا الرّ وكذلك اختالف األلوان يف اجلبال والصّ منها، 

يور واألُساك وأنواع ق هبا سائر األحياء، كالطّ واب واألنعام، ويلحاس والدّ وكذلك اختالف األلوان يف النّ 
يف اختالف األلوان يف األكوان، من  -وجلّ  عزّ -آيات اهلل  إنّ  الفراش وخشاش األرض واحلشرات.

ته توحيده يف ربوبيّ  ته ومعلوم أنّ ة اهلل يف الكون، وعلى وحدته يف ربوبيّ ة على ربوبيّ الّ ة الدّ واهر الكونيّ الظّ 
 .(3)" هوإاّل  ه أن يعبد، فال إله حبقّ وحده يف الوجود كلّ  ته، فهو املستحقّ ده يف إهليّ توحي يستلزم عقال  

فكري يف سبب اجلبال هبذه اآلية فهو إشارة إىل التّ  ا ما يصّ أمّ " :يقول منصور حمّمد حسب الّنبّ و     
من  ن أساسا  اء تتكوّ ن صخورها، فاجلبال البيضاليت تكوّ  اختالف ألواهنا الذي يعود إىل اختالف املوادّ 

وغري ذلك من اجلبال  ،واحلمراء هبا احلديد ،وداء هبا املنجنيز والفحمواجلبال السّ  ،باشري واحلجر اجلرييّ الطّ 
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وغري ذلك  ،هبحاس والذّ واليت ُتتوي على عروق احلديد والنّ  ،ن من اجلرانيت والبازلتة اليت تتكوّ اريّ النّ 
بدليل خروج  ،ة اخلالقشري إىل وحدانيّ اآلية ت   جلبال وأنواعها. كما أنّ د ألوان اي إىل تعدّ ؤدّ من معادن ت  

تلفمثرات  يرجع أصلها إىل أرض  ،ة األلوان رغم ارتوائها مباء واحد. ووجود اجلبال محر وبيض وسودُم 
ع واب بأنوا اس والدّ . ووجود النّ واحدا   ماء رتقا  أي كانت والسّ  ،مسكانت يف األصل قطعة من الشّ   ،واحدة
تلف شري ا ي  ممّ  ،األصل ةباين يف تلك األحوال مجيعها وحدوراء التّ  ة، وهبذا فإنّ ة رغم أصلها الواحد يف اخلليّ ُم 

 .(1)"-ارتعاىل الواحد القهّ -إىل اهلل 

تصنيف اجلبال وأقسامها، والّصخور وألوهنا؛ إىل مل يتعّرض  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخّن أر  أ    
 :يتعلى الّنحو اآل ّصخور حسب ألواهنا،لاتصنيف  ذكراحلديث ف الِعْلمأّما  ى باإلشارة إىل ذلك.بل اكتف

صخور ترتاوح ألواهنا بني الّلونني األبيض واألمحر: وهي الّصخور احلامضّية وفوق احلامضّية، وتشمل عائلة "
محر من جهة واأللوان الّداكنة من جهة صخور ترتاوح ألواهنا بني الّلونني األبيض واألو  ة.الّصخور اجلرانيتيّ 

 وهي الّصخور املوصوفة بالوسطّية، وتضّم عائلة الّصخور الّدايورايتّية. ،، ويغلب عليها األلوان الّرماديّةخر أ  
 ئليت اجلابرووتشمل عا ،صخور متيل ألواهنا إىل الدّكنة حّّت الّسواد: وهي الّصخور القاعديّة وفوق القاعديّةو 
اهد املتأّخرة من القرن العشرين بعد إاّل يف العقود العلماءمل يصل إليه  وهذا الّتصنيف لربيدوتايت.وا ة جم 

 . (2)"استغرقت آالف الّساعات من البحث املضين

يف آيات خلق اجلبال،  وبعد هذا البيان الذي عرضت فيه ملا ذكره الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ     
اليت جاءت املكتشفات  وألواهنا اجلبال، وتكّون الّصخور وءة نشإّن الّشيخ أشار إىل كيفيّ  كن القول:مي  

ذكر مّث  اختالف الرّتكيب الكيميائّي هو سبب اختالف درجات لوهنا.حقيقة لت ؤّكد أّن  ؛املعاصرةة يّ الِعْلم
 وهو ما أّكدته حفظ توازن األرض، أشار إىل حركة اجلبال وسببها ودورها يفو الّشيخ منافع اجلبال وأمهّّيتها، 

ل ره الّشيخ من أّن للجباأّكدت ما قرّ كما  ،اليوماحلديثة ة يّ الِعْلماملكتشفات و الّدراسات  -أيضا  -
فضال  عن أّن ما ذهب إليه الّشيخ يف معىن الّرواسي والّشاُمات، جاء  ؛امتدادات داخل القشرة األرضّية

 .لعلماءام ّتسقا  مع ما ذهب إليه غريه من 

تفسريه يف جانب املكتشفات و عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  الّشيخد قيمة هكّ أ  فإيّن  ذلك، ناء علىبو     
أّكدها ة، ميّ لْ عليه من حقائق عِ  -تعاىل-ة احلديثة، وعلى حرصه على بيان ما أنعم اهلل يّ الِعْلمواحلقائق 

 .اليوماحلديث  الِعْلم
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 المبحث الثّاني

 في اإلنسان -تعالى-آليات اهلل  يّ ِعْلمالالّتفسير 
، وقد جاءت اإلشارة إليه -عليه الّسالم-نثى من بين آدم اسم ي طلق على كّل من الذّكر واأل   اإلنسان:    

لف األم عرّفا  ب( مرّة بلفظ اإلنسان، 34( مرّة بلفظ إنس، و)98) :( مرّة، منها10يف القرآن الكرمي )
 .(1)أ ناس، ومرّة واحدة بلفظ كّل من: أناسّي، وإنسّيا ( مرّات بلفظ4، و)اّلملوا

قدميا  وحديثا ؛ ك تبا  عديدة فيه  البحث، فاهتّموا مبوضوع خلقه، وأّلفوا  قيداإلنسان  العلماءوقد وضع     
قة كيانه، فتنفتح أمامهم األبواب؛ للولوج إىل حقي  وا خباياه، وي دركوابصر ، في  وذلك ليدخلوا إىل عامله اخلاصّ 

من  وهذا ما سأعرضه .(2)ىثيي ىي ميني زييثٱسبحانه، قال تعاىل:  اخلالقخلقه، وبالّتايل ي قّرون ب
فقه، ومدى عاصرة، ُمظهرا  غزارة ِعْلمه وسعة أُ ة المُ يّ الِعْلموالّدراسات  -رحمه اهلل-خالل كالم الّشيخ 

 ة.يّ الِعْلمتطابق كالمه والحقائق 
 

 اإلنسان: آليات خلق يّ الِعْلمالّتفسير  -ّولالمطلب األ

عدُّ آية يف طور من هذه األطوار ي   كلّ   ِلمنا أنّ ة إذا ع  عدُّ خلق اإلنسان من آيات اهلل العظيمة، خاصّ ي      
، يّ الِعْلممن اإلعجاز  دّ ععن هذه األطوار واملراحل يف القرآن الكرمي ي   -تعاىل-إخبار اهلل  ذاته، كما أنّ 

؛ إذ -تعاىل-وقد صدق اهلل  . منذ سنوات قليلةتوصَّل إىل هذه األطوار إاّل احلديث مل ي الِعْلم أنّ ما السيّ 
، فتعبري القرآن الكرمي هبذه العبارة هو تعبري موجز ينطوي على (3)ىثرب يئ ىئ نئ مئ زئيثٱ يقول:
 مّجة يعجز اإلنسان عن وصفها.  معان  
تعّرض للمّكّي ي فوجدته ،مليداينّ حبّنكة امحن عبد الرّ  وقد تتّبعت آيات خلق اإلنسان يف تفسري الّشيخ    

كذلك منها بالّتفسري والبيان، من خالل دراسة تدبّريّة تكاملّية شاملة للّنصوص القرآنّية وفق ترتيب الّنزول، و 
م لحقا  خاّصا  هبا من مالحق تدبّر سورة الطّارق، أطلق عليه اسم: حول بيان بعض أطوار خلق  عقد هلا

"ضمن منهج القرآن يف ّتزئة األفكار حول موضوع واحد، وتوزيع البيانات اإلنسان يف القرآن. فقال: 
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منه، أتابع تدبّر الّنصوص الواردة بشأن توجيه الفكر للّنظر يف أطوار خلق  م تعّددةحوهلا على نصوص 
 . (1)اإلنسان يف القرآن"

بعض  ا  إىلم شري ق، لْ يف اخل   جدرّ ة التّ ؛ لبيان سنّ تفسريهة خلق اإلنسان من خالل ليّ م  وسوف أتناول ع      
بعظمة القرآن الكرمي،  ا  عرتفوم   ا  قف على آيات اهلل وقدرته يف خلق اإلنسان، م قرّ ؛ ألطائفاحلقائق واللّ 

 تعاىل: قوله تفسري عندف .ق بتفصيل وإعجازلْ ة اخل  ليّ م  ين، والذي وصف لنا ع  املعجزة اخلالدة إىل يوم الدّ 
 جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جعيثٱ

اإلنشاء: اإلحداث املصحوب بالّتكامل املتدرّج غالبا ، ي قال لغة: أنشأ الّشيء ": الّشيخ يقول ،(2)ىثحم
إنشاء ، أي: أحدثه إحداثا  مصحوبا  بالّتكامل املتدرّج. وي قال لغة: ن ش أ  الّشيء  ن ْشأ ، ون ش وءا ، ون ْشأة، أي: 

ّدد. فأبان صاحل  لقومه هبذا مظهرا  من مظاهر ربوبّية اهلل هلم، وهو إنشاههم من  -ه الّسالمعلي-ح د ث  وّت 
من طني )تراب وماء(، وهذه معلومة موروثة يف الّناس من عهد  ناألرض. أّما خلق آدم أب البشر، فقد كا

ّون منها األجّنة وأّما ذ ريّته من بعده، فمن املعلوم لد  كّل الّناس أّن املاّدة اليت تتك. -عليه الّسالم-آدم 
ُملوقة يف الذّكور واإلناث من الّدماء، والّدماء ُملوقة من الغذاء الّنبايّت أو احليوايّن، وكّل ذلك منشؤه من 

 .(3)املاء والرّتاب، ومها من عناصر األرض"
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جهيثٱ تعاىل: قوله تفسري عند -أيضا  - ما ذكره اهذو     
هو الذي خلقكم من طني، أي: من ماء وتراب على اختالف " إذ يقول: ؛(4)ىثَّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

مور عناصره من األرض. أّما خلق جسد آدم من طني، فقد جاءت بشأنه بيانات قرآنّية كثرية، وهو من األ  
، فال -الّسالم عليه- واألنبياء، منذ عهد آدم املبّينة يف كّل ما أنزل اهلل من ك تب، وعلى لسان كّل املرسلني

من طني تـ ب عا  له، وي ضاف إىل هذه  -أيضا  -. وأّما خلق زوجه وذريّاهتما، فهم ُملوقون جاحد جيحدها
إىل غذاء، فدماء،  -تبارك وتعاىل-الّتبعّية، أّن جسد كّل واحد منهم ُملوق من طني ُتوَّل خبلق اهلل 

ل، إذا ح ّللت عناصره، وع زل تحوّ فن طف، فأجّنة، وكان ّناهها وبقاهها م ستمّدا  من الغذاء الذي هو طني م  
 . (5)"بعضها عن بعض عاد ت رابا  وماء، والّطني مرحلة من مراحل الّتكوين الّتطويريّ 
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أي: إيّن سأخلق )، (1)ىثمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنيثٱقوله تعاىل: يف تفسري وقال أيضا      
تلطني، وباختالطهما يصريا قد ذكر أّن البشر، هو: اإلنسان، طينا . و  نُملوقا  جديدا  بشرا  من ماء وتراب ُم 

وهذه اآلية كما يقول منصور حمّمد حسب الّنّب:  .(2)(وُس ّي بشرا  لكون بشرته غري مستورة بشعر أو غريه
، هو: الّطني الذي هو مزيج من املاء -عليه الّسالم-ت صرّح بأّن األصل الذي خلق اهلل منه آدم "

 . (3)"والرّتاب

اخرتعكم وأوجدكم، وذلك باخرتاع آدم أصلهم، فكان إنشاء األصل أي:  ،نشأكمأ"يقول أبو حّيان:     
ودم  د منه املينّ د منه الغذاء، املتولّ بات، املتولّ د منه النّ إنشاء للفرع. وقيل: من األرض باعتبار األصل املتولّ 

ومن دم  لوق من املينّ اإلنسان ُم إنّ "وقال يف موضع آخر من تفسريه:  .(4)"د منهما اإلنسانمث، املتولّ الطّ 
دة من تولّ وهي م   ،ةباتيّ د اإلنسان من النّ ولّ فثبت ت   ،ةة أو نباتيّ دين من األغذية، واألغذية حيوانيّ مث املتولّ الطّ 
 .(5)"وابني وهذا أقرب إىل الصّ من الطّ  دتولّ إنسان م   فكلّ  ،نيالطّ 

ل ق ه  ِمن طنيّن الّناس و ل  "إ يذكر الّطربّي املقصود من اآلية، فيقول:و      . ويقول ابن عاشور (6)"د  م ْن خ 
البشر  ل من طني، فكان كلّ اس وهو البشر األوّ ه خلق أصل النّ أنّ " :ومعىن خلقكم من طنيحنوا  من ذلك: 

 .(7)"نيق من الطّ لْ إىل اخل   راجعا  

اإلنسان إّن جسم اإلنسان م رّكب من عناصر األرض، وإذا ح ّلل جسم "ويقول طنطاوي جوهرّي:     
منها، ولوال  خر  تكّون اجلسم الّزجاجيّ أ   وجدت العظم فيه فسفور وجري، ويف العني رمل مصنوع من موادّ 

أحدث اهلل فيها سرّه املصون، وِعْلمه وانتظمت واُّتدت لـّما اجتمعت و احلديد ما صل ح الّدم احليوايّن، 
ان م رّكب من عناصر األرض: املاء واهلواء واملعادن، . وجسم اإلنسالِعْلماملكنون، ونفخ فيه من الّروح، وأنزل 

                                                           

 (. 19سورة ص: اآلية ) (1(

     . 393، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (2(
 .199ص للقرآن الكريم، الكون واإلعجاز الِعْلميّ  حسب الّنّب، منصور: (3(
 . 914، ص3ج حيط في الّتفسير،البحر المُ أبو حّيان، حمّمد:  (4(

 . 519، ص5ج ،نفسه يُنظر: (5(

 .944، ص99ج جامع البيان في تأويل القرآن،، حمّمد: الّطربيّ  (6(

  . 910، ص1جالّتحرير والّتنوير، ابن عاشور، حمّمد الطّاهر:  (7(



 ~163 ~ 

 

ّظمت بأبدع نظام، وق ّسمت ور تّبت وه ندست وهي ال تعقل، وال ُتّس، وال ت بصر، فلّما اجتمعت ن  
 . (1)"وج علت مبقياس

علوم : "إنّنا يف عصورنا اليت ارتقت فيها العبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  يقول الّشيخوبناء على ذلك،     
الكونّية ال جند صعوبة يف إدراك هذه احلقيقة؛ ألنّنا صرنا نعلم أّن اجلنني إّّنا يتكّون خبلق اهلل من الّنطفة، 
وإّن الّنطفة إّّنا تتكّون خبلق اهلل من الّدم، وإّن الّدم يف أجساد الّناس إّّنا يتكّون خبلق اهلل من الطّعام 

اس من احليوان أو الّنبات مصدره نبات األرض، وإّن املصدر لكّل والّشراب، وإّن الطّعام الذي يأكله النّ 
من ماء "أي: فقال: ، (3)ىثجم يل ىل مل خليثٱٱتعاىل: قوله معىن. وقد ذكر (2)ذلك الرّتاب واملاء"

  .(4)"الّرجل، وهو: امليّن القليل احلقري الّضعيف

، -تراب وماء- من طني صدر توّلد اإلنسانم يؤّكد على الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ بالّتايل فإّن     
ة يّ الِعْلمالّدراسات  وهذه حقيقة أّكدهتاتوّلدة من األطعمة واألشربة اليت يتناوهلا اإلنسان. وأّن الّنطفة م  

، من أّن اإلنسان ُملوق من النُّطفة ودم الّطمث، وأهّنما م توّلدان من -الحقا  كما سيظهر -اليوم احلديثة
ة، وأّن مجيع األغذية م توّلدة من الّطني، فيكون توّلد اإلنسان من طني، وهو ختلفد من األغذية املالّدم املتولّ 

 يل ىل مل خليثٱٱ تعاىل: قوله تفسري عند ه؛ بل وجدتأسلوب استدالل وتوضيح رائع ميتاز به الّشيخ
 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ومراحل تكوينهالبارزة، نسان أطوار خلق اإل ذكري (5)ىثَّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

إّن عملّيات اخل ْلق الرّبّايّن الّتطويريّة م سايرة ألصغر الوحدات الّزمنّية، اليت ّت  زّأ هبا الثّانية )الّتطويرّي، فيقول: 
ور خلق اإلنسان من تراب، وهذا الطّ  ل:ور البارز األوّ الطّ وء. إىل مليارات األجزاء حبساب سرعة الضَّ 

، فيأكله اب نباتا  ل الرتّ وء، فيتحوّ ظمى، مع املاء والضَّ هتا الع  اب مادّ عترب الرتّ اس من األغذية اليت ي  دركه النّ ي  
 .الذي يكون منه بدء خلق اإلنسان طف املينّ تكون ن  م ، ومن الدّ ودما   ل حلما  احليوان واإلنسان، فيتحوّ 

هو واحد من مئات  ين  و  من ح   ن اجلنني  يتكوّ  الذي طفة املينّ ن   وهيطفة، طور النُّ  اني:ور البارز الثّ الطّ 
ضة اليت هتبط من يْ يـ  األحياء، حني التقائه بالبـ   لماءعرات قرّ فقة الواحدة، حبسب م  املاليني أمثاله يف الدّ 
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ر إليها م الغليظ املتماسك اليت يتطوّ ة، وهي قطعة من الدّ ق  ل  طور الع   الث:ور البارز الثّ الطّ  بيض األنثى.مِ 
ه روج اجلنني من بطن أمّ طور خ   ابع:ور البارز الرّ الطّ . ىنثضة األ  يْ يـ  كر بنواة بـ  ين الذّ و  بعد اندماج ح  اجلنني 

طور بلوغ  ور البارز الخامس:الطّ  ، وهو املولود احلديث الوالدة، ويستوي فيه املذّكر واملؤّنث.طفال  
يخوخة، طور بلوغ اإلنسان مرحلة الشّ  ادس:السّ ور البارز الطّ  .اإلنساينّ  موّ نّ الاكتمال وهو ه، دّ اإلنسان أش  

 .(1)(مر  صل هبا اهل  اليت قد يعقبها ويتّ 

بأّن طور النُّطفة، أو الع ل ق ة، أو خروج اجلنني من "جميء حرف العطف )مثّ(،  الّشيخوقد عّلل هذا،     
وقال  .(2)"ما بلغت وسائلهاإلنسايّن مه الِعْلمال ي درك مقدارها  ،ّمه طفال  يكون بعد أطوار كثريةبطن أ  

، البشريّ  موّ شيء: اكتمال تناميه حبسب صفاته القابلة لالكتمال، واالكتمال يف النّ  كلّ   أشدّ "أيضا : 
تلفيتناول   عزّ -ة اليت فطر اهلل ة، على وفق اهلبات الفطريّ فسيّ ة والنّ ة والفكريّ فات اجلسديّ القو  والصّ  ُم 

 .(3)"نفس عليها كلّ   -وجلّ 

من بيان هلذه املراحل، إّّنا يدّل على علّو   عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  إّن ما ذهب إليه الّشيخ: أقول    
وحده، وال يعرف   -تعاىل-وإّن هذه املراحل إّّنا هي بقدرة اهلل  ، وسعة ِعْلمه واّطالعه.يف الّتفسري كعبه

 .(4)"اإلنسايّن مهما بلغت وسائله الِعْلمال ي درك مقدارها ": يقول الّشيخ لذاكينونتها إاّل هو؛ 

 مت خت حت جت هب مبيثٱٱ تعاىل: قوله تفسري عند واصطالحا   لغة النُّطفة معىن الّشيخ بنّي  قدو     

النُّطفة: هي إحد  أطوار اإلنسان، وهي ن قطة املاء الّصغر  اليت تكون عند " :، فقال(5)ىثمث هت
لة له، واملنفصلة عن مكان نشأهتا يف املرأة عند بدء الطّريق إىل تلقيح احل و ين من م يِن  الذّكر للبـ يـ ْيضة املستقبِ 

احلمل، وُتّوهلا إىل ن طفة أمشاج. والنُّطفة ت طلق لغة على القليل من املاء الّصايف، وعلى القطرة من املاء أو 
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يِنّ العرق، وعلى الّدفقة من ال ء الّرجل الذي هو طفة ماوقال يف موضع آخر من تفسريه: "واملراد بالنُّ  .(1)"ـم 
 .(3)ىثىي ني مي زي ري ٰىيثٱ، واستشهد بقوله تعاىل: (2)طفة لقّلة مقداره"امليّن، وأ طلق عليه لفظ النُّ 

يف هذه اآلية بيان "قال: ، (4)ىثمت خت حت جت هب مب خب حبيثٱ تعاىل: قوله تفسري عندو     
ه حّواء، وبعد ذلك زوج الذي اشتّق اهلل منه -األّولاإلنسان -أحد األطوار اليت خلق اهلل هبا جسد آدم 
عليه - ويف هذا الّطور كانت قد ُتّولت طينة جسد آدم". (5)"جعل كّل الّناس من ذرّيّاهتما، ونسال  هلما

جّل -لصاال ، وإذ خلق اهلل فصارت محأ  مسنونا ، مّث جّفت فصارت ص   -جّل جالله-خبلق اهلل  -الّسالم
من: الّصلصال،  كلّ ب املقصودالّشيخ  بنّي  ا. كم(6)"نسلهآدم من طني فذريّاته كذلك؛ ألهّنم من  -جالله

الّصلصال: الّطني اليابس الذي إذا ن قر بشيء أعطى صوتا  فيه ترجيع، واحل م أ: "واحلمأ، واملسنون، فقال: 
 . (7)"سالّطني األسود الـم ننت، واملسنون: املصقول الـم م لَّ 

؛ ا هو من طينة هذه األرض ومن معدهناصل اإلنسان ومعدنه إّنّ أ راسات الِعْلمّية إىل أنّ ت الدّ دلّ قد و     
أي -لرتاب األرض املختلط باملاء  كيب الكيميائيّ يف جمموعه الرتّ شبه ي  تركيب جسم اإلنسان حيث أّن )

، والفوسفور يف جسم اإلنسان، والكربون، واهليدروجني، مع زيادة واضحة يف عناصر األكسجني -نيالطّ 
 ل أبينا آدموهذه احلقيقة كما تنطبق على اإلنسان األوّ (، %10إىل أكثر من %45) ة املاء فيهوذلك لغلب

فرد منهم شيئا   والذين ورث كلّ ، لبه حلظة خلقهتنطبق على مجيع نسله الذين كانوا يف ص   -المعليه السّ -
ودماهها ، ه وهو يف بطنهامّ دماء أ   ل ينمو علىيء املوروث من األب األوّ وهذا الشّ ، اب األّويلّ من هذا الرتّ 

أو على لنب ، همّ بعد والدته ي فطم على لنب أ   مثّ ، أصال  من عناصر األرض ستمدّ م  ـال دة من غذائهاستمّ م  
وبعد ، أصال  من تراب األرض ستمدّ ذلك م   وكلّ ، أو على ألبان احليوانات املباحة، م رِضعاتـغريها من ال
ة ستمدّ ها م  وكلّ ، ةاملباحات من املنتجات احليوانيّ  ىوعل، من نبات األرض ى كلّ فل عل  الطّ فطامه يتغذّ 
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رة تأخّ م  ـ يف العقود الكتسبة إاّل م  ـضح ألصحاب العلوم الة مل تتّ ميّ لْ حقائق عِ  هذهو ، من عناصر األرض أصال  
 .(1)(من القرن العشرين

يف  -صّلى اهلل عليه وسّلم-من األرض، ما بّينه الّنّب ومن األدّلة املشاهدة واحملسوسة الّدالّة على اخللق     
يِع } :؛ إذ يقولسّنته، أّن آدم خ لق من تراب األرض ل ق  آد م  ِمْن قـ ْبض ة  قـ ب ض ه ا ِمْن مجِ  ِإنَّ اهلل  ع زَّ و ج لَّ خ 

اء  ِمنـْه م  اأْل بـْي ض   اء  بـ ن و آد م  ع ل ى ق ْدِر اأْل ْرِض. ج  ، اأْل ْرِض، ف ج  ، و اخلْ ِبيث  و اأْل مْح ر  و اأْل ْسو د  و بـ نْي  ذ ِلك 
فيدّل هذا احلديث االختالف الواضح بني الّناس يف الّلون  .(2){و الطَّي ب  و السَّْهل ، و احلْ ْزن  و بـ نْي  ذ ِلك  

عورة، وطيبا  والطّباع وامليول، فلـّما كان أصل اإلنسان من تراب األرض، الذي يتلف لونا ، وسهولة، وو 
 وخبثا ، كان اإلنسان كذلك.   

ة م تطابقة مع ما وصل إليه يّ الِعْلمأر  أّن الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن يذكر احلقيقة هنا، من و     
ن جسم اإلنسان يتكوّ  أنّ  ة ومنها:يّ الِعْلمبعض احلقائق أضافت ة يّ الِعْلمراسات الدّ احلديث؛ بيد أّن  الِعْلم
ة بيانه ومد  اهتمامه بإبراز ودقّ الّشيخ سعة علم على  فيكون هذا دليال   ،اب واملاءتوجد يف الرتّ  صراعنمن 

عليه -أبينا آدم نسل نطبق على تراب األرض يمن  اخللق نّ أإضافة إىل  يف تفسريه. يّ الِعْلماجلانب 
اإلنسان وهو يف رض، و ناصر جسمه من عناصر األواحد منهم ع ، وكلّ لبه، فهم من ص  مجيعا   -المالسّ 

 ينمو من تراب األرض، مثّ  أصال   ستمدّ من الغذاء الذي تأكله، وهو م   ستمدّ م  ـعلى دمها اليتغّذ  ه مّ بطن أ  
رون هو ما قاله املفسّ  ايل فكلّ من تراب األرض، وبالتّ  أصال   ستمدّ م   على ما يتناوله من طعاممن بعد فطامه 

ة احلديثة، وهبذا يّ الِعْلمألفاظ القرآن الكرمي املعجزة بشهادة الكشوف ع الذي تسعه نوّ اختالف التّ باب من 
 ل موادّ ل آبائكم، وأوّ لقة أوّ اب أصل خِ إن الرتّ " من ذلك بقوله: رين من مجع شيئا  من املفسّ  تجدو 

 .(3)أبدانكم"
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 آليات مراحل خلق اإلنسان: يّ الِعْلمالّتفسير  -المطلب الثّاني

راحل املتنّوعة واملتتابعة اليت ميّر هبا اجلنني من املسائل الّصعبة واملعّقدة يف تاريخ لقد كان اكتشاف امل    
ذلك احلجم املتناهي يف الّصغر ملراحل اجلنني، وخباّصة يف األسابيع األوىل من احلمل،  م األجّنة، وم ر دُّ لْ عِ 

ة؛ فضال  عن عدم اإلدراك ولعدم تيّسر مشاهدته أو فحصه يف م ستقرّه داخل الّرحم دون تقنية خاصّ 
نثى يف تكوين الّصحيح لقرون طويلة قبل اكتشاف األدوات احلديثة اليت وّضحت دور كّل من الذّكر واأل  

  اجلنني.

 عندمراحل خلق اإلنسان وجدته ي بنّي عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  الّشيخ تفسري يف نظرت عندماو     
  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مليثٱ تعاىل: قوله تفسري
 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
، (1)ىثحض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت

ما اْست ّل من الّشيء  وهي ،السُّاللةالمرحلة األولى: )ذكر أّن اإلنسان يتقّلب يف مراحل سبعة، هي: وي
ّل أغذية الّنباتات من الّطني، أي: من املاء وانت زع برفق، كانتزاع الّشعرة من العجني الطّرّي الّلنّي. وهكذا ت ست

املختلط بعناصر تراب األرض، وهكذا ت ستّل عناصر بناء األجساد من األغذية، وهكذا ت ستّل الّنطفة املنويّة 
 المرحلة الثّانية: الّنطفة، من اجلسد ضمن نظام عجيب م دهش يشتمل على آيات معجزات باهرات.

مكان قرار، أي: يف  -تعاىل-؛ حيث جيعلها اهلل جللرّ ا ينّ م   هبا يف اآلية:راد القليل من املاء، واملوهي: 
ضة املرأة، يف جدار يْ يـ  طفة بعد تلقيحها لبـ  يء، وهو املكان الذي يثبت فيه جزء صغري من النُّ يثبت فيه الشّ 

فيه، وإذا كان القرار ن بألطاف اهلل من املكان الذي هو تمكّ ثابت م   :: أيمكني حم بعناية اهلل ورعايته.الرّ 
عل فيه النُّ   بعد أنفقة، لَ المرحلة الثّالثة: العَ  كانت هي ثابتة فيه بعناية اهلل وحفظه.  طفة مكينا  الذي ّت 

طفة خلق النُّ  من أطوار اخللق أنْ  ، أظهر  نسبّ  فاصل زمينّ  طفة يف قرار مكني، ومرّ النُّ  -تعاىل-جعل اهلل 
ت فيها ما بني ة اليت مرّ منيّ الوحدات الزّ من ت يف أطوار بعدد أصغر قة مرّ علقة، وقبل أن تصل إىل طور العل

م العلقة: قطعة من الدّ و  لظهوره. -وجلّ  عزّ -طور وطور ذكره اهلل  طفة والعلقة، وكذلك ما بني كلّ النُّ 
، وهي يف فهم ة يف الّلغة: قطعة الّدم املتجّمدق  ل  وقال يف موضع آخر من تفسريه: "الع  . (2)(الغليظ املتماسك

ث فيه، طفة األمشاج، فتكون شيئا  يعلق جبدار الّرحم ويتشبّ األطّباء املعاصرين املرحلة اليت تتحّول إليها النُّ 

                                                           

 (. 93-99سورة املؤمنون: اآلية ) (1(

 .159-593، ص95، جمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:2(
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اطة بالّدم املتخثّر املتجّمد" القطعة اليت متضغ من وهي:  ضغة،المرحلة الّرابعة: المُ ). (1)وهذه تكون حم 
جاء طور  حّّت مل ميض فاصل زميّن طويل؛  إذفيها متاسك ما كالّلحم؛  واملراد هبا يف اآلية: قطعة ،حلم وغريه

عقب وصول اجلنني إىل طور املضغة؛ خلق اهلل ف المرحلة الخامسة: العظام،ضغة. خلق اهلل العلقة م  
وعقب  الّلحم، المرحلة الّسادسة: ة.لع عليه متابعو البحث يف األجنّ ، وهذا ما ميكن أن يطّ املضغة عظاما  

المرحلة الّسابعة:  .العظام حلما   -ت قدرتهجلّ - ، كسا اهللور الذي تكون به عظاما  اجلنني إىل الطّ  وصول
هذا اخللق  آخر، ويظهر أنّ  اجلنني خلقا   -ت قدرتهجلّ -أنشأ اهلل  نسبّ  وبعد فاصل زمينّ خلقا  آخر، 

أحسن اهلل  فتبارك. بايتّ النّ  موّ بالنّ  شبيها   ا  ، بعد أن كان ينمو ّنوّ وح فيه، وجعله إنسانا  اآلخر هو نفخ الرّ 
تلفاألحياء من  لماءعول"مّث عّقب بقوله:  .(2)(رينرين واملقدّ املصوّ  ستفيضات صات دراسات م  خصّ التّ  ُم 

ابتة اليت طابق للحقائق الثّ خلقه هبا، وما جاء يف القرآن م   حول إتقان خلق اإلنسان، واألطوار اليت ميرّ 
 . (3)"إليها اتالكونيّ  لماءعل توصّ 
فرزه جهاز اهلضم من الغذاء ما ي   :هي ،اللةوهذه السّ )قال: كالم الّشيخ، فعلى  ابن عاشور  زادولقد     

ة ة شحميّ هنيّ ة د  نثيان مادّ فرز منه األ  نثيني( ت  ناسل )األ  يت التّ دّ على غ   كر حني ميرّ فدم الذّ  ،حني يصري دما  
ا من األغذية ألهنّ  ؛نيرجة من الطّ اللة ُم  ني حركة اجلماع، فتلك السّ ح ينّ ل إىل م  وهي اليت تتحوّ  ،ُتتفظ هبا

ولقد ذكر طنطاوي جوهرّي تفاصيل خلق اإلنسان، وهو كالم طويل، ال . (4)(...اليت أصلها من األرض
  .(5)-جع إليهفلري  -يّتسع املقام إليه، ُمافة اإلطالة، واخلروج عن فحو  الّرسالة، 

رجة نسان من ناحية العناصر اليت تتعاون يف تركيبه هي بالدّ تكوين اإل أنّ )احلديث  الِعْلموقد اكتشف     
ذن إ. خر ة أ  قال ليس اإلنسان سو  برميل صغري من املاء مع عناصر معدنيّ ي   ل  حّّت  ؛األوىل من املاء

احليوان املنوّي والقرآن الكرمي قد أعطى "، (6)(ن ساللته وفق هذه املعادلةوتتكوّ  ،ماءو  تراب :نسان هوإلا
هّنا تعين الّنخبة املستخلصة إوالبـ يـ ْيضة اسم الّساللة، وهي الّتسمية األبلغ واألسهل واألصّح ِعْلمّيا ؛ إذ 

                                                           

 .491، ص9، جمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 1(

 .159، ص95، جنفسه ( يُنظر:2(

 .859، ص95، جنفسه( 3(

 .  94-99، ص98جالّتحرير والّتنوير، ابن عاشور، حمّمد الطّاهر:  يُنظر: (4(
 .901-11، ص9ج الجواهر في تفسير القرآن الكريم،، طنطاوي: جوهريّ  يُنظر: (5(

 .39-41، صالّطّب محراب لإليمانكنجو، خالص:   يُنظر: (6(
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طفة منذ احلمل، يبدأ طور النُّ )مّث  .(1)"واملنسّلة من الّشيء، وهي صفات احليوان املنوّي والبـ يـ ْيضة ومّيزاهتهما
 طفة األمشاج من احليوان املنويّ النُّ  حاملا يتّم الّتخصيب وتتكّونو "، (2)(قةل  وينتهي مع بدء طور الع  

آخر  حيوان منويّ  ال ميكن أليّ  صمتا  م   ُسيكا   حة جدارا  ضة امللقّ يْ يـ  ة للبـ  ضة تصنع يد القدرة اإلهليّ يْ يـ  والبـ  
ومنذ تلك " .(3)"االقرتاب منهاة بغري احليوانات املنويّ الذي كان ي   ا تلع عنها تاجها املشعّ اخرتاقه، كما أهنّ 

صات لّ قحم وتنة لقناة الرّ طفة األمشاج بوساطة األهداب املبطّ ك النُّ تتحرّ ويل، الطّ  حظة تبدأ بالعمل اجلادّ اللّ 
قة؛ حيث يتعّلق ل  مثّ يأيت طور الع  ) .(4)"اجع إىل الوراءحة ومتنعها من الرتّ ضة امللقّ يْ يـ  حم اليت تدفع البـ  جدار الرّ 
يط مائّي م عّلقا  برحم أ ّمه رحم أ ّمه؛ ليتغّذ  من دمها، ومنذ هذه املرحلة حّّت اجلنني ب  الوالدة يعيش يف حم 

ويظهر عليه كقطعة حلم ممضوغة،   فيه مث يأيت طور املضغة؛ حيث يبدو اجلنني ،بواسطة احلبل السُّّريّ 
ألنسجة الغضروفّية إىل أنسجة ل اتتحوّ ، وفيه طور العظام ينتهي مع بدءو كتله البدنّية، بعض  اكتمال 

، وأخريا  طور الّتسوية، وهو إعطاء الّشكل ، فت كتسى العظام بالعضالتيأيت طور الّلحمعظمّية، مّث 
  .(5)(اإلنسايّن للجنني

عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن: "الّتسوية: إحكام مقادير أجزاء املخلوق املصّور، وجعله يتدرّج  الّشيخيقول     
ال ؛ حّّت يبلغ الغاية املقضية له يف خطّة الّتكوين، وتكون الّتسوية بإعطاء كّل شيء خلقه بالعدل، م تكام

وكّل جزء من أجزاء املخلوق أو املصنوع من العناصر والّصفات، ما جيعله صاحلا   ع ضوأي: بإعطاء كّل 
ميّر هبا خلق اإلنسان إّّنا تتّم بعملّيات ِعْلما  بأّن األطوار اليت "؛ (6)م ؤّديا  وظيفته دون زيادة وال نقصان"

 .(7)"تتابع ال بالّتلقائّية الّسببّيةخلق م  

صود دراستهم، وأّكدوا أّن املقزاخرة مبا أّدت إليه  احلديث، الِعْلمؤلّفات أهل هذا، وقد جاءت م      
جعل  -عّز وجلّ -"إّن اهلل عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن:  الّشيخ يقول لذلك،باجلدار املكني، هو: الّرحم. 

                                                           

 . 931-933ص من ِعْلم الّطّب القرآنّي الّثوابت الِعْلمّية في القرآن الكريم،الّشريف، عدنان:  (1(

 .  11ص من ِعْلم الّطّب القرآنّي الّثوابت الِعْلمّية في القرآن الكريم،الّشريف، عدنان:  يُنظر: (2(

 .918ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  (3(
 .901ص بين القرآن الكريم والِعْلم الحديث، دليل األنفستوفيق، حمّمد:  (4(

 . 39-49ص من ِعْلم الّطّب القرآنّي الّثوابت الِعْلمّية في القرآن الكريم،الّشريف، عدنان:  يُنظر: (5(

 .491، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن: ( 6(

 .918، ص1نفسه، م( 7(
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ّدد يف خطّة الّتكوين، أي جعله بعد الّلقاح عالقا  يف مكان استقرار م الئم اجلنني  يف قرار مكني إىل قدر حم 
 .(1)ّم؛ حّّت يستكمل نضجه، وي ولد طفال  م ستوفيا  كامل شروط احلياة على األرض"حلفظه يف رحم األ  

رتة تزيد قة، هذه الفل  طفة ومرحلة الع  ة بني مرحلة النُّ هناك فرتة زمنيّ  نّ ّكد أليؤ جاء الِعْلم احلديث كما أّن     
حم، واجلنني طفة يف جدار الرّ هذه املرحلة مرحلة انغراز النُّ  اجلنني؛ ألنّ  فيها ّنوّ  أسبوعني، حيث يتباطعلى أ  

  يكون يف هذه املرحلة إاّل  حم، والد طرائق امتصاصه للغذاء من الرّ وطّ ه ي  يف هذه املرحلة ال ينمو، ولكنّ 
ما  نوات األخرية تقدّ يف السّ  الِعْلمم هذا وقد تقدّ  .ني متوازينيكقرص من اخلاليا املنتظمة على شكل صفّ 

ه وتطوره، ويقول حم يف مراحل ّنوّ روا اجلنني وهو يف الرّ صوّ أن ي   العلماءاء و  أصبح بإمكان األطبّ ، حّّت كبريا  
نطفة هلا رأس، وهلا  على ثالمثئة مليون، وكلّ  وجيّ قاء الزّ ة يف اللّ طاف املنويّ د النّ يزيد عدإنّه )اآلن:  الِعْلم

ح لقّ كي ت    ضةيْ يـ  البـ   إىلجه هذا العدد الكبري ل حركتها، ويتّ سهّ يها، وي  غذّ عنق، وهلا ذيل، وتسبح يف سائل ي  
تنقسم إىل  طفةبالنّ  ضةيْ يـ  البـ  د تلقيح وبع ،طفة واحدةضة ن  يْ يـ  فتختار البـ  ة، طفحبيوان واحد من ثالمثئة مليون ن  

حم، القرار املكني هو الرّ  العلوم احلديثة أشارت إىل أنّ  علم أنّ ا ي  وممّ . حممئة قسم، وهي يف طريقها على الرّ 
لكان  صف عرضيّ تمن ، وخطّ صف طويلّ تمن خذ خطّ من جسم املرأة، فلو أ   متاما   ويقع يف الوسط اهلندسيّ 

حة إىل امللقّ  ضةيْ يـ  البـ  ة الصقة إذا جاءت فرز مادّ ه ي  ألنّ  ؛حم قرارا  ي الرّ ُس ّ ، وقد نياخلطّ  حم يف تقاطعموقع الرّ 
 موية يفوق حدّ من األوعية الدّ  حم عددا  يف الرّ  إنّ  ، مثّ ا  حم التصقت يف جداره، فهو قرار هلا، وليس ممرّ الرّ 
أسرع ما يف جسم  اجلنني، ولينمو يف سرعة تعدّ   م ليتغذّ حة بالدّ امللقّ  ضةيْ يـ  البـ  هذه  ها متدّ ر، كلّ صوّ التّ 
دمات، واألغرب من الصّ  كلّ   حيط هذا اجلنني بسائل ميتصّ قد أ  ، و نسان من نسيج يف تكاثره وانقسامهاإل

حم سائب، واجلنني سائب، وبني ق يف حوض املرأة بأربطة إىل أقطار احلوض، فالرّ علّ ه م  حم كلّ الرّ  هذا أنّ 
 ٰى ين ىن ننيثٱ رح ينطوي ُتت قوله تعاىل:هذا الشّ  دمات، كلّ الصّ  كلّ   تصّ حم واجلنني سائل ميالرّ 
  .(2)(ىثزي ري
حبّنكة امليدايّن معىن الك ب د، يخ عبد الّرمحن ذكر الشّ  (3)ىثيق ىق يف ىف يثيثٱٱ وعند قوله تعاىل:    

أّن )تطّرق إىل مّث  ، وأسهب يف احلديث عنها.(4)"عاناة كّل ذلك أو بعضهوالّضيق وم  الّشّدة واملشّقة "وهو: 
اإلنسان كابدت جرثومته األوىل سباقا  عنيفا  بينها وبني املاليني من أمثاهلا وأشباهها، حّّت استطاعت أن 

                                                           

 .910، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرن: امليدايّن، عبد الّرمح( 1(

 .81-84ص موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في اإلنسان،الّنابلسّي، حمّمد:  ( يُنظر:2(

 (. 5سورة البلد: اآلية ) (3(

 .989، ص1ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، امليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
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نسان، كابدت إ صارت جنني ،تشّق طريقها إىل احلياة اإلنسانّية. وحني تطّورت بقضاء اهلل وقدره وخلقه
 -عّز وجلّ -ّم. ولـّما تكامل اجلنني ونضج، وأراد اهلل أل  مشّقات الّسجن احملدود، والقيد املشدود، يف بطن ا

وما  له أن يتنّسم نسيم احلياة على األرض الواسعة، كابد مشّقات الّنفوذ من املضايق الّشديدة عند الوالدة.
أن دّب على ظاهر األرض حّّت أحاطت به مشّقات أكرب حجما ، وأكثر عددا ، وأشّد قسوة. وكّلما تدرّج 

ر الّنمّو عظ مت أمامه العقبات، وتطّلبت منه احلياة م كابدة أعظم؛ لتحصيل الّرزق، ودفع املخاطر يف أطوا
  .(1)(واآلالم، وللمسابقة واملنافسة مع الّنظراء، للحصول على أكثر نصيب من متاع احلياة الّدنيا...

أقوال املفّسرين بعض ني جاءت يف ح، (2)جاء شبيها  لكالم فخر الّدين الرّازيّ الّشيخ أر  أّن كالم     
ح مراحل خلق اإلنسان واليت وضّ  الّشيخ أر  أنّ كما  .(3)املشّقةالّشّدة و على بيان أّن الك ب د هو  قاصرة

ل بعض ما ة لتفصّ يّ الِعْلمراسات وجاءت الدّ  طفة.من ن   مثّ  ،بداية اخللق من تراب مجيع األرض ر أنّ قرّ ت  
سبة جلسم املرأة وعدد األربطة وأدوارها يف حفظ اجلنني من م بالنّ حدت مكان الرّ ، فحدّ الّشيخأمجله 

من طعام  ا  يّ ما حيتاجه مادّ  ودوره يف تزويد اجلنني بكلّ  ،نت دور الغالف احمليط باجلننيقوط، وبيّ السّ 
ام أقسى أنواع عظ إىل أنّ وأشارت الّدراسات  قوط واحملافظة عليه.من محاية ومنعه من السّ  ا  ومعنويّ  ،وشراب

ماح له وعلى السّ  ،قوط ومحلهمنع اجلنني من السّ  ىا قادرة بإرادة خالقها علوأهنّ  ،اإلنسان حوض املرأة
وإّن الّتوضيح الذي قّدمه ملعىن )ك ب د(؛ ليدّل على أّن املشّقة مالزمة  .-تعاىل- باخلروج مّت شاء اهلل

 مله مع مافق يف جم  يتّ الّشيخ  اء بهج ما ويف هذا أر  أنّ .  الوفاةلإلنسان، من مراحل خلقه األوىل حّّت 
 ة احلديثة.يّ الِعْلمت إليه املكتشفات أدّ 
 

 آليات الظّلمات الّثالث: يّ الِعْلمالّتفسير  -لثالمطلب الثّا

 فسري،م والتّ لْ وردت عن أهل العِ  يدةقرآن الكرمي، وف ّسر بأقوال عدالث يف اللمات الثّ صطلح الظّ ورد م      
 قوله تفسري عند يقول عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن؛ إذالّشيخ م ظهرا  رأي  ،يف هذا املطلب منهاملراد وسأبنّي 

 جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خليثٱٱ تعاىل:

                                                           

 .498-198، ص1ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، امليدايّن، عبد الّرمحن:  :يُنظر (1(
 .933، ص19ج الّتفسير الكبير،-مفاتيح الغيبفخر الّدين الرّازّي، حمّمد:  يُنظر: (2(

 .111-119، ص8جلقرآن العظيم، تفسير اابن كثري، إُساعيل:  يُنظر:. 514-511، ص95ججامع البيان في تأويل القرآن،، حمّمد: الّطربيّ  يُنظر: (3(

ابن  يُنظر:. 589، ص90ج حيط في الّتفسير،البحر المُ أبو حّيان، حمّمد:  يُنظر:. 31-39، ص90جالجامع ألحكام القرآن، القرطّب، حمّمد:  يُنظر:

 .149-140، ص10جالّتحرير والّتنوير، عاشور، حمّمد الطّاهر: 
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 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 لماءعيكتشف ملّيات اخللق الرّبّايّن املتتاب ع، الذي على ع   )يلقكم(الفعل املضارع  دلّ " (1)ىثىئ
جاءت عبارة: قد  مشهود يف اجلنني، وهو يف احلقيقة خلق م تتاب ع. و األجّنة منه األطوار اليت يظهر فيها تغرّي 

 يف أحوال اجلنني مهما قّل ولو كان ّنّوا ، هو خلق جديد، من بعد لبيان أّن كّل تغرّي  ىثخي حي جي يهيثٱ
ايّن م تتابعة يف الكائنات، مع أصغر الوحدات الّزمنّية، ملّيات اخللق الرّبّ خلق سابق له، ومنه نستفيد أّن ع  

األجّنة هذه الظّلمات  لماءعوقد أبان  ولكّل قسم ال يقبل عقال  القسمة من ذرّات هذا الكون كّله.
. مّث وجدته ينقل من كتاب: خلق اإلنسان بني الّطّب (2)"دة باألُساءدّ ور، وحم  الّثالث مرسومة بالصّ 

د حممّ  كتورللدّ  والقرآن، بّ خلق اإلنسان بني الطّ أنقل هنا من كتاب: "علي البار؛ إذ يقول:  والقرآن، حملّمد
يط منيون، وحي  لى، أو األ  شاء السَّ غِ احمليطة باجلنني وجدناها ثالثة:  ظر يف األغشيةقنا النّ إذا دقّ  :علي البار

حم الذي يسقط شاء الرّ اقط، وهو غِ ء السّ شاالغِ و  (.شيميّ م  ـشاء الوريون )الغِ شاء الك  غِ و  باجلنني مباشرة.
 .(3)"سقطه مع األغشيةحم ي  الرّ  ألنّ  اقط؛ي بالسّ أو اإلجهاض، وُس ّ  بعد الوالدة

لمة، وكون  دث نسبة من الظّ غشاء منها حي   كلّ   ألنّ  اها اهلل يف اآلية ظلمات؛ُسّ وقد " مّث عّلق بقوله:    
لمة الظّ  ث ظلمات ثالث، ومعلوم بالبداهة أنّ دِ اط مبا حي  جلنني حم  ع، فاتاب  باجلنني على التّ  يطا  منها حم   كلّ 

لمة يف مكان تراه األبصار بسبب ما زادت احلجب زادت نسبة الظّ من بعض، فكلّ  ذات نسب بعضها أشدّ 
 . (4)"ظهرهضوء أو نور ي  

لمة املشيمة، وظ   لمة الّرحم،لمة البطن، وظ  ظ  )الظّلمات الّثالث، هي:  وقد ذكر بعض املفّسرين أنّ     
ة يّ الِعْلمأّما الّدراسات  .(5)(غشية احمليطةلمة األلمة جدار الّرحم، مّث ظ  ظلمة، مّث تليها ظ  فلجدار البطن 

 حم: وهو املكان الذي ينشأ اإلنسان فيه.لمة الرّ ظ  " احلديثة فقد أشارت إىل أّن الظّلمات الّثالث، هي:
طاف د النّ لمة اخلصية: اليت تتولّ ظ  و  حم.حوض األنثى على جانب الرّ لمة املبيض: وهو املكان املوجود يف ظ  و 

                                                           

 (. 3سورة الّزمر: اآلية ) (1(

 .939ص 99ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، ايّن، عبد الّرمحن: امليد (2(
 .591، 591ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  يُنظر:.  931-939، ص99، منفسه (3(
   .931، ص99، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(
. 13، ص1ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثري، إُساعيل:  يُنظر: .595، ص93جالّتفسير الكبير، -مفاتيح الغيبحمّمد: فخر الّدين الرّازّي،  يُنظر: (5(

ابن عاشور، حمّمد  يُنظر:. 1011، ص95ج في ظالل القرآن،ق طب، سّيد:  يُنظر:. 913، ص94جالجامع ألحكام القرآن، القرطّب، حمّمد:  يُنظر:

 .115، ص91ج وير،الّتحرير والّتنالطّاهر: 
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اخلاليا  ألنّ  ظلم؛م   يف جوّ   إذا تّ دون تشويه إاّل  ا  قويّ  اخللق كامال   كن أن يتمّ ه ال مي  أنّ و  ة فيها.كريّ الذّ 
 .(1)"ه أو متوتأو تتشوّ  بل ّتفّ  ؛مسة ال تعيش يف نور الشّ االبتدائيّ 

فقال: أو األمنيون: ائل األمنيويّن املوجود داخل ِغشاء السَّلى، السّ  فوائدد علي البار حممّ ذكر وقد هذا،     
 :مّجة ال مي كن االستغناء عنها يف تكوين اجلنني وّنّوه يف الّرحم، وجنملها فيما يليفوائد  لسائل األمنيوينّ ول"

ا ممّ  ،ها اجلننية ميتصّ يّ ع ضو  مالح غري، وأةريّ وسكّ  ،ةالليّ ز   تغذية اجلنني الحتوائه على موادّ  -أ
 ه.ساعد على تغذيته وّنوّ ي  

، والّسقطات اليت تتعّرض واحلركات العنيفة ،دمات املفاجئةمحاية اجلنني ووقايته من الصّ  -ب
 .مّ هلا األ  

 حم.يسمح للجنني باحلركة الكاملة داخل الرّ  -ت

 يف إاّل  حرارته وال تقلّ  د ال تزيدف جيّ كيّ فهو م   ،حيتفظ للجنني بدرجة حرارة ثابتة تقريبا   -ث
 .ا  حدود ضئيلة جدّ 

االلتصاق من األسباب  ألنّ  ،ائل اجلنني من االلتصاق بالغشاء األمنيونمينع هذا السّ  -ج
 .(2)"هات يف اجلننيية إىل حدوث تشوّ املؤدّ 

، وهو ل الوالدةسهّ ائل نفسه ي  هذا السّ  إنّ "اثنتني، فقال: فائدتني  وقد أضاف حمّمد راتب الّنابلسيّ     
ائل حينما يسبق اجلنني هذا السّ و  منها اجلنني. عني على االنزالق، وتوسيع األماكن اليت سوف ميرّ الذي ي  

فقد ذكر (: غشاء الكوربون )املشيميّ وأّما  .(3)"سممصاب اجلنني بالتّ  ي  م اجملر  لئاّل عقّ ر، وي  طهّ إىل اخلارج ي  
واسطتها األغذية ات ومخالت كثرية تنتقل بزغابة: هبا ارجيّ خ" من طبقتني:يرتّكب  هأنّ حمّمد علي البار 

ي  غطّ ة: ت  داخليّ و  .مّ األ   كسيد الكربون من اجلنني إىل دمّ كما ينتقل ثاين أ    ،إىل اجلنني مّ واألكسجني من األ  
 .(4)"ةاخلارجيّ  ةوتشتمل على مبدأ ظهور األوعية اجلنينيّ  ،فارةكيس الصّ 

                                                           

 .994-991ص اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن،حمّمد علي، حمّمد سامي: ( 1(

 .595، 591ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد: ( 2(

 .19ص موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في اإلنسان،الّنابلسّي، حمّمد: ( 3(

 .594ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،ّمد: البار، حم ( يُنظر:4(
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 هائال   ا  وّ وهو رقيق وينمو ّن   ،حمن للرّ بطّ م  ـال خاطيّ م  ـن من الغشاء الكوّ م  ) اقطالغشاء السّ ذكر أّن و     
 رتاتميلّ يهر من احليض إىل مثانية معند بدء الطّ  رتميلّ يبتأثري هرمونات احلمل، فتزيد ثخانته من نصف م

 حم إىل:قسم حسب موقعه من الرّ وي   ،بيل احليضة وق  هريّ ورة الشّ آخر الدّ 

اقط ى بالغشاء السّ سمّ وي   ،حمحم بني اجلنني والرّ املوجود بقاعدة الرّ اقط الغشاء السّ  -أ
 .القاعديّ 

 .ة أو الكبسولة اليت ت غّطي اجلننيفظكاحمله  ألنّ  ؛فظيّ الغشاء احمل -ب

 .(1) (حمجدار الرّ  ةي بقيّ غطّ وهو ي   ،اقط اجلداريّ الغشاء السّ  -ت

ا هو إّنّ  ،الثلمات الثّ يف بيان املعىن املقصود من الظّ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن  الّشيخما ذكره  أر  أنّ     
، فيهاوأقواهلم  العلماءولقد تباينت آراء راسات احلديثة، ة والدّ يّ الِعْلمإليه املكتشفات  ا توّصلتمب التزام

 ةالثاها أغشية ثالعاملني يف كتابه العزيز، ومنهم من ُسّ  لتزاما مبا ذكره ربّ لمات افمنهم من أطلق عليها الظّ 
تلف تلفوتقوم بأدوار  ،زاتهلا صفات ومميّ  ،ةُم  من  ما ذكره الّشيخضيف إىل راسات لت  جاءت الدّ قدو  ة.ُم 
مور وتزويده مبا حيتاج من أ   ،فاع عنهودورها يف حفظ اجلنني والدّ  ،الثلمات الثّ هذه األغشية أو الظّ  فوائد
  ة.ة ومعنويّ يّ مادّ 

 :جنس الجنين نتكويآليات  يّ الِعْلمالّتفسير  -ّرابعالمطلب ال

 -الّصبغيّ - الكروموسومحيمل ل القسم األوّ : ة تنقسم إىل قسمنيمن املعروف بأّن احليوانات املنويّ     
ة نثويّ ة واأل  كريّ ة الذّ ، وتتواجد احليوانات املنويّ نثويّ األ   -الّصبغيّ - مل الكروموسومحياين القسم الثّ و ، كريّ الذّ 

ة منها، حبيث تبدأ هذه احليوانات املنويّ  تفاوتة لكلّ اورة لبعضها البعض بأعداد م  تجم   ائل املنويّ يف السّ 
لكا  ضة وتلقيحها م  يْ يـ  كرب الخرتاق البـ  ، وتكون الفرصة األّرحمضة حال قذفها يف اليْ يـ  سباقا  حنو البـ  

ضة جدارها يْ يـ   البـ  يصل إىل ل حيوان منويّ حيث يرتق أوّ  ؛باحة واحلركةة األسرع يف السّ للحيوانات املنويّ 
األسرع له مانعا  باقي احليوانات  ا  إىل جدار منيع حال اخرتاق احليوان املنويّ والذي يتحّول تلقائيّ  ،نّي اللّ 

ترجع املسؤولّية  نْ وإىل م   ؟نثىذكرا  أم أ  اجلنني  د جنسيُتدكيف يتّم ؤال األهّم هنا  ة من اخرتاقه، والسّ املنويّ 
 .-إن شاء اهلل تعاىل-أتعّرض إليه يف هذا املطلب هذا ما س يف ُتديد ذلك؟

                                                           
 .591ص ،خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآنّمد: البار، حم ( يُنظر:1(
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 حم جم يل ىل مل خل يثٱٱٱتعاىل: قوله تفسري عند عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ يقول    

اإلشارة إىل حكمة اهلل العظيمة يف خلق الّزوجني،  -عّز وجلّ -"نفهم من قول اهلل  (1)ىث يم ىم مم خم
سريّة، وكانت بذلك شبكة الرّتابط االجتماعّي، الّروابط األ   الّلذين انعقدت باجنذاب بعضهما إىل بعض

وامتّدت من وحدة األصل، وتالقي األزواج، وتفرّع األنسال، شجرة الّنسب اإلنسانّية ذات الفروع 
نثى كليهما يرجان من نطفة الّرجل، فال واألغصان املتداخلة املتشابكة. ونفهم منه أيضا  أّن الذّكر واأل  

نثى، وهذه احلقيقة من حقائق الّتكوين الرّبّايّن مل يعرفها يـ ْيضة املرأة بتحديد كون اجلنني ذكرا  أو أ  عالقة لبـ  
ونفهم من  يف القرآن. يّ الِعْلمتأّخرا ، فهي من أمثلة اإلعجاز األجّنة إاّل م   لماءعاألحياء واألطّباء و  لماءع

، أّن الوقت الذي يتّم عنده توجيه احل و ين الذّكر، أي: إذا ت قذف يف الّرحم ىثيم ىميثٱ -عّز وجلّ -قول اهلل 
نثى، ولينعقد منهما اجلنني هو وقت قذف طفة املنويّة، ليكون هو قرين بـ يـ ْيضة األ  نثى من النُّ أو احل و ين األ  

 .(2)ة الّتجريبّية"يّ الِعْلمطفة يف الّرحم، وهذا هو الذي اكت شف بالوسائل النُّ 
 ،اإلنسانق وىل من تلّ األ   اماأليّ يعود إىل  إّّنا نثىد اجلنس ذكرا  أم أ  يُتد أنّ حلديث ا الِعْلملقد وجد و )    

ة ُتوي من احليوانات املنويّ  فلقد وجد أنّ  ،ضةيْ يـ  البـ  ب حظة اليت التقى فيها احليوان املنويّ بط يف اللّ وبالضّ 
فقسم حيمل  :ةفات اجلنسيّ ية محل الصّ ة نوعان من ناحاحليوانات املنويّ  أنّ  ووجد ،ا  صبغيّ  (91)ات بغيّ الصّ 

زوجا  من  (91)كر ُتتوي خالياه على الذّ  جد أنّ كما و  (،  xy) ا  آخر يرمز لهوصبغيّ (، x) ا  يرمز لهصبغيّ 
وهو  ،ةفات اجلنسيّ ق بالصّ وج األخري يتعلّ والزّ  ،ةفات اجلسميّ ق بالصّ زوجا  منها تتعلّ  (99) :اتبغيّ الصّ 

 جدبينما و  (، xy) ة هيكر اجلنسيّ صبغة الذّ  وهكذا فإنّ (. y) مع صبغيّ ( x) ن من اجتماع صبغيّ كوّ م  
ة يف يغة اجلنسيّ الصّ  أنّ  جدوو   ،فقط( x) ة هيات اجلنسيّ بغيّ  نوعا  واحدا  من الصّ نثى ال ُتتوي إاّل األ   أنّ 

ج األخري و الزّ ( xx)ة وفات اجلسميّ زوجا  للصّ  (99) زوجا  منها (91) :هي كما يلي ،نثىاأل  خاليا 
نثى؛ ألهّنا ُتمل وبالّتايل فإّن نطاف الذّكر هي املسؤولة عن ُتديد نوع اجلنني الذّكر أو األ   .نوثةلأل  

 .(3)(الّصبغّيات املتغايرة

د جنس اجلنني بفضل دّ الذي حي   وكر هالذّ  وهي أنّ  ،ةمّ هم   لنا حقيقة رح البسيط تتبنّي ومن هذا الشّ     
 ضةيْ يـ  البـ   ألنّ  ؛نثىأ  كان اجلنني ( x) يوي صيغةحي فإذا التحم حيوان منويّ  ،يغةيرة الصّ تغاة م  احليوانات املنويّ 

بينما إذا  ،نثىوهي صيغة األ  (، xx) ةيغة اجلنسيّ تيجة هي الصّ فتكون النّ (، x) بطبيعة احلال ُتمل صيغة
 كر.وهي صيغة الذّ (، xy) يغة ستكونالصّ  ألنّ  ؛كان اجلنني ذكرا  ( y) بغيّ حيمل الصّ  التقى حيوان منويّ 

                                                           

 (. 53-54سورة الّنجم: اآلية ) (1(

   .930، ص9، جمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(
 . 990-991ص إلعجاز الِعْلمّي في القرآن،احمّمد علي، حمّمد سامي:  يُنظر: .11-13، صالّطّب محراب لإليمانكنجو، خالص:   يُنظر: (3(
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 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنيثٱ: حينما قال -تعاىل-وصدق اهلل 
ُتديد  شري إىل أنّ فاآلية هنا ت  ، (1)ىثجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

عبد  الّشيخقال . وهلذا هااحلديث عن سرّ  الِعْلمة كشف ميّ لْ وهي حقيقة عِ  ،كرطف عند الذّ اجلنس يعود للنُّ 
جعل من امليّن الذي و "، (2)"يّن الّرجلطفة، وأهّنا من م  جاء الّتصريح باسم النُّ " :داينّ الّرمحن حبّنكة املي

البحث  لماءعنثى، وهذا ما قّررته البحوث اإلنسانّية أخريا ؛ إذ اكتشف يقذفه الّرجل كال الّزوجني الذّكر واأل  
نثى. وأّن نطفة ح حِب و ين  ذكر أو حِب و ين  أ  الكويّن يف نشأة تكوين اجلنني، أّن بـ يـ ْيضة املرأة وسط صاحل للّتلقي

الّرجل هي اليت ُتمل احل وينات من الّنوعني: الذّكور واإلناث، فإذا سبق ح و ين الذّكر بقضاء اهلل وقدره جاء 
نثى، واألمر يضع يف أصل الّتكوين نثى بقضاء اهلل وقدره جاء اجلنني أ  اجلنني ذكرا ، وإذا سبق ح و ين األ  

طفة الّرجل هي احلاملة للقاحات الذّكورة املعاصر، فن   الِعْلمها ت"وهذه حقيقة أثب .(3)"اهلل الّتكويينّ ألمر 
نثى، وهذا الّلقاح طفة الّرجل، أو لقاح األ  ة صاحلة الستقبال لقاح الذّكر من ن  املرأة حياديّ  ضةيْ يـ  بـ  واألنوثة، و 

 .(4)وين صغري جّدا  م ذّكر أو م ؤّنث"يْ يـ  ح  

املرأة هي أكرب خلّية إنسانّية؛ إذ يبلغ ق طرها مائيت  ضةيْ يـ  بـ  أّن )ة إىل يّ الِعْلمذا، وقد أشارت الّدراسات ه    
، واحليوان املنوّي حيتوي -صبغّيا  -كروموسوما    91ُتتوي على  ضةيْ يـ  البـ  ميكرون، والّسبب يف ذلك: أن 

كما أنّه ال مي كن أن تكون " .(5)(كروموسوما    53ُتمل  ضةيْ يـ  البـ  كروموسوما ، فإذا اُّتدا أصبحت   91على 
(، وكروموسوم xyألّن كروموسوم الذّكر ) ة رغم أهّنا ت سهم فيها بأمشاجها؛املرأة مسؤولة عن ذكورة الاّلحق

ه فهذا جزء سبب ومع هذا كلّ " .(6)"نثى( يوجد يف الذّكر وال يوجد يف األ  y(، وإّن الّصبغّي )xxنثى )األ  
وال  ،مقتضاه ب عليه ضدّ رتّ وقد ي   ،ببالسّ  ب بضدّ سبّ فقد ي   ،بب املوجب مشيئة اهلللسّ وا ،ليس مبوجب

 ذكرٌ أ  } :وقد أشار يف احلديث إىل هذا بقوله ،كما ال يكون تعجيزا  لقدرته  ،الفة حلكمتهيكون يف ذلك ُم  

                                                           

 (. 11-13سورة القيامة: اآلية ) (1(

 .941، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(

 .499-490، ص9، منفسه (3(

 . 988، ص1، منفسه (4(

 .911ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  ( يُنظر:5(

 .40ص اإلعجاز الطّّبّي في القرآن،جلميلّي، الّسّيد: ا( 6(
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 حض جض  مص خص حص مس حسخس جس مخ محجخ جح مج حجيثٱ: وقد قال تعاىل ،(1){ىنثأ  أم 

 فأخرب سبحانه أنّ  ،(2)ىثحك جك مق مفحق خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض
 ،وعني معا  وقد جيمع للوالدين بني النّ  ،واإلناث فقط ،كور فقطه قد يهب الذّ نّ إو  ،ذلك عائد إىل مشيئته

 .(3)"ق بعلمه وقدرتهتعلّ فهو م   ،ذلك كما هو راجع إىل مشيئته وأنّ ، يهما عنهما معا  لّ وقد ي  
ة املعاصرة يّ الِعْلمت إليه املكتشفات ما أدّ يف تفسريه  أوجز كة امليداينّ عبد الّرمحن حبنّ  الّشيخ أنّ  أر     

 ذكرا  أو لتكون ؛طفةفات اليت ُتملها النُّ الصّ مل يذكر ، و تكوينهاة وكيفيّ  ،نثىاأل   ،كرالذّ  :طفةمن خلق النُّ 
 مضيثٱٱ له تعاىل:يف قو وهي مدنّية، وذلك ألّن كلمة األمشاج وردت يف سورة اإلنسان،  ،-األمشاج -نثىأ  
بنّي لنا املقصود لي   الّشيخ مل ي كمل تفسريه، ف(4)ىثخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
وهو ما جاء  ،املرأةرحم يف  هنمكان تكوّ نشأة تكوين اجلنني، وذكر  بنّي بيد أنّه  ؛-حسب اعتقادي- منها
فسري وابط املوضوعة لقبول التّ ال يرج عن القواعد والضّ  كالم الّشيخأر  أّن   بالّتايلو  .هدكّ ؤ احلديث لي الِعْلم
 .يّ الِعْلم

األمشاج يف و  .(5)قبل أن يندجما لتكوين الاّلقحة ةنثويّ كريّة واخلاليا األ  اخلاليا الذّ : األمشاجب المقصودٱ    
، م ِشيج : ك لُّ ل ْوننِي اْختل طا، و ِقيل : ه و  م ا اْختـ ل ط  ـمش ج  والـم ِشج  والـم ْشج  والـال)من  الّلغة ِمْن مح ْر ة  و بـ ي اض 

ْيئـ نْيِ ُم ْت ِلط نْيِ، و اجلْ ْمع  أ ْمشاجٌ  ْت زِجٌة  ؛طفة  األ مشاج  األ خالط ؛ ي رِيد  األ ْخالط  النّ و  .و ِقيل : ه و  ك لُّ ش  أل هنا مم 
، و ِلذ ِلك  ي ول د  اإِلنسان ذ ا ط بائع   تلفِمْن أ نواع  : ن ْطفٌة  ت ِلط  مباِء املرأ ة.م ِشيج م اء  الرَّج ِل ي ْ ـالو  .ة  ُم  و يـ ق ال 

اِء الرَّج ِل ي ْت ِلط  مب اِء املرأ ِة ود ِمها  مغ جغ مع جع مظ حط مضيثٱٱٱ :-تعاىل- اهلل يقول .(6)(أ ْمشاٌج ِلم 

                                                           

ختصر الجامع الُمسند الّصحيح المُ . البخارّي، حمّمد: -رضي اهلل عنه–، ورواه م سلم عن عامر بن واثلة -رضي اهلل عنه-رواه البخارّي عن أنس بن مالك  (1(

الُمسند م سلم، م سلم:  .3414كتاب القدر، باب يف القدر، حديث رقم: ،  999ص، 8ج ننه وأيّامه،وسُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم-مور رسول اهلل من أُ 

ه مّ يف بطن أ   ة خلق اآلدميّ باب كيفيّ ، كتاب القدر،  9011، ص5، ج-صّلى اهلل عليه وسّلم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل الّصحيح المُ 

    .3549، حديث رقم: وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

 (. 40-51سورة الّشور : اآلية ) (2(

 .151ص الّتبيان في أقسام القرآن،ابن قّيم اجلوزيّة، حمّمد:  (3(

 (. 9سورة اإلنسان: اآلية ) (4(

 .911ص صطلحات األحياء،ُمعجم مُ احلّناوّي، كمال الّدين:  (5(

ه، علي:  يُنظر: .131، ص9، فصل امليم، جباب اجليم لسان العرب،ابن منظور، حمّمد:  يُنظر:( 6(      .941، ص1ج حيط األعظم،حكم والمُ المُ ابن ِسيد 
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. (2)"قةل  م، والع  جل، وماء املرأة، والدّ األخالط، ماء الرّ  :األ ْمشاج  "يقول الفرّاء:  .(1)ىثخف  حف جف
 ،أمشاج"ويقول ابن كثري:  .(3)"جل مباء املرأةهو اختالط ماء الرّ ، و أخالط"يعين:  ،أْمشاج: يّ يقول الّطرب و 

جل وماء املرأة يعين ماء الرّ : اسيء املختلط بعضه يف بعض، قال ابن عبّ أي أخالط، واملشج واملشيج: الشّ 
األمشاج هو اختالط و  لون، ينتقل بعد من طور إىل طور وحال إىل حال ولون إىل إذا اجتمعا واختلطا، مثّ 

 .(4)"جل مباء املرأةماء الرّ 

عدد هذه املعلومات اليت  نّ إات، وفيها املورثات، و ة هلا نواة عليها صبغيّ قحة خليّ امللّ  ضةيْ يـ  البـ   نّ أ" كما    
 احل و ينيف ثات ث فقط، هذه املورّ ئة مورّ ا اآلن مثاّنثات حّّت رف من هذه املورّ ، ع  ا  ُتتويها املورثات كبري جدّ 
، وهذا ما ضةيْ يـ  البـ  ثات ، ومورّ احل و ينثات حة من مورّ امللقّ  ضةيْ يـ  البـ  ، وتنشأ ضةيْ يـ  البـ  تتفاعل مع املورثات يف 

 .(5)"ىثخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضيثٱٱٱحينما قال: -سبحانه وتعاىل-نا عناه ربّ 

، (6)ىثُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهيثٱٱٱ تعاىل: قوله عندو     

، مّم خ لق تذكري لإلنسان ىثٰذ  يي ىي مييثٱيف عبارة إّن ": عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  الّشيخ يقول
 ،وهي مرحلة وسطى من مراحل أطوار خلقه ،افقذكري من مراحل نشأته مرحلة املاء الدّ اختري يف هذا التّ و 

 ينّ افق: هو م  املاء الدّ "ه، فقال: وقد بنّي الّشيخ املقصود من .(7)"مل  إنسان بلغ احل   وهذه املرحلة معروفة لكلّ 
ه نوع من أنواع املياه ذوات ألنّ  ؛اه اهلل ماءوُسّ  ،تتابعةم   بّ مبوجات من الصّ  مقذوفا   ا  نصبّ كر الذي يرج م  الذّ 

عبارة قال أيضا : و و  .(8)"ينّ م   :خر  اُسه املعروف وهو كلمةطلق عليه يف نصوص أ  وأ   ،ةختلفاخلالئط امل
                                                                                                                                                                          

، 3ماّدة )م ش ج (، ج تاج العروس من جواهر القاموس،الزّبيدّي، حمّمد: يُنظر: . 159، ص9ج الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية،اجلوهرّي، إُساعيل: يُنظر: 

 .995ص

 (. 9سورة اإلنسان: اآلية ) (1(

 .995، ص1جمعاني القرآن، الفرّاء، حيىي:  (2(

 .81-88، ص95ج جامع البيان في تأويل القرآن،، حمّمد: الّطربيّ  (3(

 .919، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثري، إُساعيل:  (4(

 .19ص موسوعة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة آيات اهلل في اإلنسان،الّنابلسّي، حمّمد: ( 5(

 (. 1-4ورة الطّارق: اآلية )س (6(

 .493، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (7(

 .393-934، ص1، منفسه (8(
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كر يرج من مكان ما بني الذي يقذفه الذّ  (املينّ افق )املاء الدّ  أنّ نت أبا" ىثُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىيث
وهو  لب: هو العمود الفقريّ الصّ "مّث ذكر معىن كّل من الّصلب والرّتائب. فقال:  .(1)"ائبلب والرتّ الصّ 

ائب لرتّ او  ب.ل  صْ الب وأ  صْ لب أ  ومجع ص   ،بن  ب الذَّ جْ هر من لدن الكاهل إىل ع  ة يف الظّ الفقرات العظميّ 
 .(2)"ريبةت   :در الواحدة منهاوأعالها موضع القالدة من الصّ  ،درهي عظام الصّ 

 ،ائبلب والرتّ افق يرج من بني الصّ ا كون املاء الدّ أمّ "بقوله:  الّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ مثّ عّقب     
 ،فيه ا  ميّ لْ عِ  خرة لتكون إعجازا  ة املدّ نيّ قرآمن الكنوز ال -وجلّ  عزّ -ة اليت جعلها اهلل يّ الِعْلمفهو من اخلفايا 

رين وقد وقع كثري من املفسّ  ة يف الواقع.كوينيّ ون إىل حقيقته التّ يّ الِعْلمل الباحثون كتشف حني يتوصّ ي  
إذ مل تكن احلقيقة  ؛جل وترائب املرأة: من صلب الرّ ، فقالوااألقدمني يف اخلطأ لد  تفسري هذه العبارة

 :ن نقول فيما جنهل حقيقتهيقضي بأ وإن كان املنهج العمليّ  ،هبا صّ روا النّ فسّ  ي  حّّت  ،مة هلمة معلو يّ الِعْلم
 صّ عليها النّ  كن أن يدلّ كن قوله فيما جنهل حقيقته طرح االحتماالت اليت مي  وغاية ما مي   .اهلل أعلم مبراده

 عزّ -فاهلل  ة.كتشف بالوسائل اإلنسانيّ يت ت  ة اليّ الِعْلمحديد ملا تثبته احلقائق وترك التّ  ،دون جزم بواحد منها
وهي  ،نزيلخرها للعصور املستقبلة اليت تأيت بعد عصر التّ ة ادّ إعجازيّ  قد جعل يف كتابه كنوزا   -وجلّ 

 ،والوصول إىل معرفة حقيقتها ،اس البحث عنهالهم اهلل النّ ة اليت ي  م املعارف اإلنسانيّ مع تقدّ  كتشف تباعا  ت  
 .يّ الِعْلمويف هذا دليل على أّن الّشيخ يلتزم بّضوابط الّتفسري  .(3)"كافرين بهولو كانوا من ال

أضاف هذا البيان وصفني للماء الذي يلق اهلل منه اإلنسان: الوصف األّول: ": -أيضا  -الّشيخ وقال     
لسَّيالن، وال على طريقة أنّه ماء دافق، أي: يرج د ْفقا  على طريقة القذف الـم ْوجّي املتدافع، ال على طريقة ا

ة املعاصرة هذه يّ الِعْلمالرَّْشح. الوصف الثّاين: أنّه يرج من بني الّصلب والرّتائب. وقد أثبتت الّدراسات 
 .(4)"ة حول هذا املوضوعيّ الِعْلمة، وأبانت الّتطابق بني البيان القرآيّن، واحلقائق يّ الِعْلماحلقيقة 

، حول امليّن؛ حيث قال: والقرآن بّ خلق اإلنسان بني الطّ  :يف كتابه البارد علي نقل ما كتبه حممّ وقد     
ا إّنّ  هذا املاء املينّ  إنّ  :لناوحنن قد ق   ائب.لب والرتّ دافق يرج من بني الصّ املاء الّ  تقول اآلية الكرمية: إنّ "

ة مع يّ الِعْلمف تتطابق احلقيقة فكي ضة يف املبيض لد  املرأة.يْ يـ  ن البـ  كما تتكوّ   ،لحقاهتان من اخلصية وم  يتكوّ 
                                                           

 .393، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(

 نفسه. (2(

 .931، ص1م ،نفسه (3(

 .910، ص1نفسه، م (4(
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لب والصّ  لب اجلنني وترائبه.ة بني ص  ناسليّ ة التّ ب  د  نان من احل  ا يتكوّ اخلصية واملبيض إّنّ  إنّ ة؟ احلقيقة القرآنيّ 
ن اخلصية واملبيض يف هذه وتتكوّ  .-درأي أضالع الصّ -األضالع  :ائب هيوالرتّ  ،العمود الفقريّ  :هو

خارج -ن ف   تصل إىل كيس الصَّ حّّت  ا  تنزل اخلصية تدرجييّ  مثّ  ،-ائبلب والرتّ الصّ  أي بني-بط املنطقة بالضّ 
 بينما ينزل املبيض إىل حوض املرأة وال ينزل أسفل من ذلك. ،ابع من احلملهر السّ يف أواخر الشّ  -اجلسم

أي من بني -تبقى من حيث أصلها  ،فمْ ماء واألعصاب واللَّ تغذية اخلصية واملبيض بالدّ  ومع هذا فإنّ 
لب من بني الصّ  -البطينّ  ورطيّ األ  -ريان األهبر فشريان اخلصية أو املبيض يأيت من الشّ  .-ائبلب والرتّ الصُّ 
 ،األيسر الوريد األيسر يف الوريد الكلويّ  صبّ ي  و  يف املنطقة نفسها. بّ ص  وريد اخلصية ي   كما أنّ   ،ائبوالرتّ 

يف  صبّ كذلك أوردة املبيض وشرياهنا ت  و  .فليّ األجوف السّ وريد اخلصية األمين يف الوريد  صبّ بينما ي  
ية للخصية أو املبيض تأيت من اجملموعة واألعصاب املغذّ  ،-ائبلب والرتّ أي بني الصّ -املنطقة نفسها 

يف املنطقة نفسها  صبّ ة ت  مفاويّ وكذلك األوعية اللَّ  ائب.لب والرتّ ة املوجودة ُتت املعدة من بني الصّ العصبيّ 
ا يأخذان تغذيتهما اخلصية أو املبيض إّنّ  يف أنّ  فهل يبقى بعد هذا شكّ  .-ائبلب والرتّ ني الصّ أي ب-

 ا تستقي موادّ ضة لد  املرأة إّنّ يْ يـ  جل أو البـ  ة لد  الرّ فاحليوانات املنويّ  ائب؟لب والرتّ وأعصاهبما من بني الصّ 
واآلية الكرمية  ائب.لب والرتّ من بني الصّ  منشأها ومبدأها هو كما أنّ   ،ائبلب والرتّ تكوينها من بني الصّ 

 (بني)فكلمة  ،ائبلب والرتّ ل من الصّ ق  ، ومل تـ  ىثُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىيث: ؛ إذ تقولإعجاز كامل
 .(1)"ة املتناهيةيّ الِعْلمة قّ عطي الدّ ا ت  ّنّ ، وإة فحسبليست بالغيّ 

وافق الذي يكشف التّ  يّ الِعْلمق حقيبعد هذا التّ "بقوله:  عبد الّرمحن حبّنكة امليداينّ  مّث عّلق الّشيخ    
افق يرج من ة حول كون املاء الدّ ة اإلنسانيّ يّ الِعْلمراسات ره الدّ وما تقرّ  ،الكامل بني ما جاء يف القرآن اجمليد

 ،ب اخلالقإىل اخلضوع الكامل جلالل اهلل الرّ  ةوافع اإلميانيّ أن تدفعنا الدّ  ال بدّ  ،ائبلب والرتّ بني الصّ 
ه لكتاب عزيز إنّ  .وتباركت أُساهه وصفاته ،-جالله جلّ -القرآن اجمليد كالم اهلل  ل إىل أنّ واإلذعان الكام

 ،هر سنوا تدبّ  أن حي  رين إاّل وما على املتدبّ  تنزيل من حكيم محيد. ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
فقد  ،خفي عليهم أو اشتبه عليهم منه وسائل بيان ما جهلوا أو -تبارك وتعاىل-ئ اهلل هيّ  ي  ثوا حّّت أو يرتيّ 

 بعد نزول اخلرب هبا مبا يزيد على ني إاّل يّ الِعْلمعرف للباحثني وهذه احلقيقة مل ت  ). (2)"وعال ببيانه ل جلّ تكفّ 

                                                           

 .993ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  يُنظر: .931-938، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرعبد الّرمحن: امليدايّن،  (1(

 .910-931، ص1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(
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وهو واضع  ، العليم هبارب عنها بصدق إاّل وال ي   ،يف القرآن يّ الِعْلمهي من دقائق اإلعجاز ، ثالثة عشر قرنا  
 . (1)(د لهشيء يف أجله احملدّ  ويلق كلّ  ،هة الوجود كلّ وواضع خطّ  ،خالقهاو  ،تهاخطّ 

وهو سائل أبيض غليظ تسبح فيه "معىن امليّن،  الّشيخ بنّي ي  ، (2)ىثمئ زئ رئيثٱٱٱتعاىل: قوله وعند    
احليوانات املنويّة، يرج من القضيب إثر مجاع أو حنوه، ومنشؤه إفرازات اخلصيتني، ويتلط به إفراز 

. مّث ذكر املقصود من امليّن عند األطّباء، (3)"-جمر  البول-احل و يصلتني املنويّتني، والربوستاتة، وغدد الـم بال 
يصلة و  صية، والربوستاتا، واحل  فرزها اخل  ة للّرجل، ت  اء ي طلق على اإلفرازات الّتناسليّ عند األطبّ  املينّ "فقال: 

ائل السّ و  ة يف اخلصية.ن من القنوات املنويّ ة، اليت تتكوّ انات املنويّ احليو نصرين: ن من ع  ة، وهو مكوّ املنويّ 
 حم، وحيميها من اإلفراز احلامضيّ  تصل إىل الرّ يها، وهي تسبح فيه حّّت غذّ ة، وي  الذي حيمل احليوانات املنويّ 

ضة يْ يـ  ح البـ  لقّ الذي ي  فأكثر، و  ُتمل مائيت مليون حيوان منويّ  فقة الواحدة من املينّ والدّ  القاتل هلا يف املهبل.
ة الجتياز ويلة اليت تسعى احليوانات املنويّ حلة الطّ ويف الرّ  واحد للجنني الواحد بسب العادة. حيوان منويّ 

ضة، هتلك األعداد الكثرية منها، وال يْ يـ  حم لتلتقي بالبـ  حم، فقناة الرّ حم، فالرّ مسافتها، من املهبل، فعنق الرّ 
ة يتار حبسب العادة واحد منها، بانيّ وباملشيئة الرّ   مئات منها،ضة إاّل يْ يـ  تصل منها إىل قرب جدار البـ  

نوثة يف اجلنني تأتيان من احليوان كورة واأل  والذّ  ة عن االخرتاق فتهلك.ضة، وُتجز البقيّ يْ يـ  الخرتاق جدار البـ  
نثى ن اجلنني أ  نثى تكوّ إذا كان أ  ، و ن اجلنني ذكرا  تكوّ  كر، فإذا كان ذكرا  وج الذّ يت من الزّ ح، اآلامللقّ  املنويّ 

 وحمض مشيئته واختياره. بقضاء اهلل وقدره،
، ويف القرن اسع عشر امليالديّ ة، يف أواخر القرن التّ األجنّ  لماءعوقد اكتشف متابعو البحث من     

ق هبا إنشاء اليت يتحقّ ة، بانيّ دابري الرّ اتيب والتّ جل، وبيوض املرأة، ويف الرتّ الرّ  ينّ ذهلة يف م  العشرين، عجائب م  
نزل القرآن م   ة على أنّ داللة قطعيّ  كامال، ما يدلّ   ، وتناميه إىل أن يكون إنسانا   والدته طفال  اجلنني، حّّت 

 .(4)"هو خالق األكوان، وهو العليم مبا خلق وبرأ وأنشأ

                                                           

 .919-919ص، 1، مرمعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّ امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: (1(

 (. 48سورة الواقعة: اآلية ) (2(

 .995-990ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  يُنظر:. 589، ص8م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (3(

 خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد:  يُنظر:. 589-589، ص8. م911-913ص، 9م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (4(

 .995-990ص
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رة: وهي احليوانات املنويّة الّنطفة املذكّ "الّنطفة تنقسم إىل ثالثة أنواع:  هذا، وقد أشارت الّدراسات أنّ     
 اليت يفرزها املبيض مرّة يف الّشهر. ضةيْ يـ  البـ  الّنطفة املؤنّثة: وهي و  فرزها اخل صية.املوجودة يف امليّن، واليت ت  

 .(1)"ضةيْ يـ  البـ  طفة املختلطة من احليوان املنوّي الذي ي لّقح الّنطفة األمشاج: وهي النُّ و 
مينا  أكان و طّفل على ما ليس له فيه اختصاص؛ ن حسن حبّنكة امليدايّن ال يتمحأر  أّن الّشيخ عبد الرّ     

ال أ ريد أن أتطّفل على ما ليس يل فيه اختصاص، من ذوي االختصاص، وهذا ما أّكده بقوله: " يف نقله
حديثه عن حقيقة املاء و  .(2)"ولكن أنقل ما كتبه باحث عامل مسلم طبيب ذو اختصاص يف هذا الفنّ 

، وقد يّ الِعْلمة، ومواكبته للّتطّور يّ الِعْلمدليل على عظيم مكانته يف جسم كّل من الّرجل واملرأة، ل فقالّدا
طفة النُّ  ة مؤّكدة كالم الّشيخ ملراحل اخللق وتكّون املاء ومصدره، وأضافت أنّ يّ الِعْلمجاءت الّدراسات 

 خر  يف منتهى الّدقّة والبيان. مرحلة وأ  تنقسم إىل ثالثة أقسام، وكشفت عن الفرتة الّزمنّية بني كّل 

 

                                                           

 .901ص خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد: ( 1(

     يقصد بقوله: هذا الفّن: الدّكتور حمّمد علي البار.قلت:  .938، 1، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  (2(
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 لخامسالفصل ا

 تقويم ومقارنة

 

 ة.يّ الِعْلممكانة الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي األّول:  المبحث

 

 .الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانيّ  ة لتفسيريّ الِعْلمالقيمة  الثّاني: المبحث
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 لاألوّ  المبحث

 ةيّ الِعْلممكانة الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانّي 

 ة اليت تدلّ يّ الِعْلمووصفوه باألوصاف  ،ناء احلسنن جاء بعدهم بالثّ وم   ،معاصروه الّشيخى قد أثىن عل    
بأنّه ؛ حيث وصفته (1)زوجتهع يف املعارف وسّ ، والتّ الِعْلمقدم يف ن شهد له بالتّ . وممّ شأنهو  علّو قدرهعلى 

، "مّث (2)باطا ، وُتليال  وربطا "نمه ومنهجه، تأليفا  ومنحى، وابتكارا  واستلْ "مدرسة خاّصة قائمة بذاهتا يف عِ 
ّلونه؛ لعِ  مّية، لْ فقه، وي لّقبونه بألقاب عِ مه وسعة أ  لْ إّن طائفة من أساتذة اجلامعة كانوا ينادونه بـــ )شيخنا(، وجي 

عصره(، وآخر بأنّه )أبو الغزو  أ طلقت عليه؛ حّّت إّن بعضهم دعاه بـــ )غزايلّ  نْ وتربويّة، وتوجيهّية، قّل م  
الفكرّي والثّقافة اإلسالمّية(، وبعضهم وصفه بقوله: مجع فأوعى، وكتب فوّعى. وقال له أحد زمالئه من 

 .(3)األساتذة الفضالء بعد أن قرأ يف كتبه: لقد أ ع ْدت  صياغتنا من جديد يا شيخنا"
تبه يتعّلم كيف ي فّكر، وي صاغ صياغة على أ سس دينّية حكيمة، وقال بعضهم عنه أيضا : "م ن يقرأ ك      

وعقلّية منطقّية سليمة. ووصفه آخرون بأنّه كنز من كنوز هذا العصر. وقيل عنه أيضا : إنّه يغرف من م عني 
 .(4)املعقول، ويغوص حبثا  عن د رر املنقول"

ات يف مّكة املكّرمة، واهلند، واملدينة املنّورة، ؤمتر ب: "وقد شهدت معه بعض املل حمّمد اجملذو ويقو     
ّكن عامل، ورهافة أديب وشاعر"واستمعت إىل م    .(5)ناقشاته اليت تنّم عن مت 

مة سنة ة املكرّ قدومي إىل مكّ  ذيخ منفضيلة الشّ  إىلف عرّ لقد حظيت بالتّ : "(6)ويقول جمد مّكيّ     
  تبه، وانتفعت هبا انتفاعا  كبريا ، مثّ اضراته يف اجلامعة، وقرأت أكثر ك  دروسه وحم   ، وحضرت بعضه9500

 فكنت أزوره يف كلّ  .ريّ دبّ هه لتفسريه التّ ، وتوجّ غه من عمله اجلامعيّ صايل به، بعد تفرّ كث رت زيارايت له، واتّ 
حفاوة  ا نلقى منه كلّ وكنّ ، ملْ عِ كثري من العلماء وطلبة الوقد زرته بصحبة  ، مةة املكرّ سبوع مبنزله مبكّ أ  

                                                           

 عائدة راغب اجلرّاح، أستاذة يف جامعة أّم القر  سابقا . (1(

      . 99، صعبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفهاجلرّاح، عائدة:  (2(
 .53نفسه، ص (3(

  .53نفسه، ص (4(
     .39، ص1جلماء وُمفّكرون عرفتهم، عاجملذوب، حمّمد:  (5(
ة. من م ؤلّفاته: جمد بن أمحد بن سعيد مّكّي، أحد أبرز علماء أهل الّسّنة واجلماعة ومن املتخّصصني بعلوم احلديث الّنبوّي، ولد يف مدينة حلب يف سوريهو: ( 6(

موقع ويكيبديا املوسوعة احلرّة:  يُنظر:. لكتاب املبنياملعني على تدبّر ا، و الّتعريف بكتاب معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر للميداينّ علّي الطّنطاوّي، و  م قّدمات الّشيخ

 https://ar.wikipedia.orgعلى الرّابط اآليت:  ،مجد مّكيّ ترجمة 
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كنت ، و ت صليت بهوبعد عودته إىل دمشق استمرّ  .ةميّ لْ ة، وفوائده العِ بويّ وتكرمي، ونستفيد من توجيهاته الرتّ 
محات ثين عن اللّ وحدّ . تفائال  فرحا  ستبشرا  م  فأجده م  ، ته وعطائهعن صحّ  صل به إىل دمشق أطمئنّ أتّ 
سن عليه من ح   -وجلّ  عزّ -ا يفتح اهلل ن سورة العنكبوت، وأفاض يف حديثه عمّ ة اليت استنبطها مريّ دبّ التّ 

له  -سبحانه-وكنت أدعو اهلل  ،تابعة الكتابة فيهة وعزم ونشاط على م  ، وما وهبه من مهّ ر لكتابه العظيمتدبّ 
ولئن مل ، األمل ن حال األجل دون ُتقيقولك. -هسبحان-ره لكتاب اهلل إلمتام تدبّ  ؛وفيقبتمام العافية والتّ 

ق  ورسم منهجا  فريدا  لتذوّ ا  وفريا ، ، وزادا  تدبريّ ة ضخمةميّ لْ م مبا كتب ثروة عِ ، فقد قدّ يخ تفسريهالشّ  يتمّ 
  .(1)"رهسن تدبّ كالم اهلل وح  

ّلق الشّ : "(2)ويقول حمّمد علي دولة     ونال نصيبا  كبريا  من مكارم  ،يخ امليداين بأخالق اإلسالمت 
 إذ كان يعزو كلّ  ؛-إن شاء اهلل-لصا  يف علمه تواضعا ، لطيف املعشر، ود ودا  ب شوشا ، ُم  ، كان م  األخالق

د ح وأن ي طر   مبا أّلف وكتب-وجلّ  عزّ -فضل وتوفيق إىل اهلل، وكان يريد بعمله وجه اهلل  . ، وال يريد أن مي 
ف ض الء يف جّدة، وكنت املكلَّف بتبليغه هذه د عي حلفل تكرمي يف دار عامرة اشت هرت بتكرمي العلماء والوقد 

هذا احلفل يستفيد  : إنّ ملي، فقلتا أريد أن يتقّبل اهلل عاس، وإّنّ أن ميدحين النّ  عوة، فقال يل: ال أحبّ الدّ 
مك ورأيك، وسوف ت سأل أسئلة عديدة وّتيب عنها، فقال يل: هل تضمن يل لْ اس من عِ منه كثري من النّ 

 .(3) ذا!"كرمي هريد حفل التّ ال، فقال: إذن ال أ  أن ال أ مدح؟ قلت: 
     
 
 
 

                                                           

 على الرّابط اآليت: من أعالم الُمفّسرين في العصر الحاضر، -الّشيخ عبد الّرحمن حبنكة الميداني عنوان:ُتت ، موقع رابطة العلماء الّسورّيني يُنظر: (1(

https://islamsyria.com   

من دمشق. أ ّسس دار القلم للطّباعة والّنشر والّتوزيع بدمشق.  هو الّشيخ العامل الّداعية الّناشر حمّمد علي دولة. من مواليد مدينة الكسوة يف غوطة( هو: 2(

العاّلمة الّشيخ عبد الرمحن حبنكة قّصة حياة ومسرية ِعْلم و  وأصحابه، ولتفسدّن يف األرض مرّتني، -صّلى اهلل عليه وسّلم-سول قصص من حياة الرّ م ؤلّفاته: 

  http://www.odabasham.netعلى الرّابط اآليت:  لي دولة،د عمحمّ ترجمة موقع رابطة أ دباء الّشام،  يُنظر: م.9093ت ويّف سنة وجهاد. 

 http://ishrakat.comعلى الرّابط اآليت:  العالّمة الّشيخ عبد الّرحمن حبّنكة قصُة حياة ومسيرة ِعْلم وجهاد،عنوان: ُتت موقع إشراقات،  يُنظر: (3(

https://islamsyria.com/site/show_cvs/14
http://ishrakat.com/home
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 الثّاني المبحث

 الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة الميدانيّ  ة لتفسيريّ الِعْلمالقيمة 

 "معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر"

؛ الرتباطه بكتاب اهلل مالعلو وأجّل أشرف  ، فهو منذاته الّتفسريبقيمة  ّتفسريذا الة هليّ الِعْلمالقيمة تبنّي ت    
العلوم  فسري من فروض الكفايات وأجلّ التّ  أنّ  العلماءوقد أمجع قال الّسيوطّي: "، -القرآن الكرمي-تعاىل 

 العلماءة وثناء يّ الِعْلمومكانته  قدرهفه املعروف بؤلّ قيمة م  ب -أيضا  - قيمتهكما تتبنّي لنا  .(1)"ةرعيّ الثة الشّ الثّ 
  وتنّوعها. م ؤّلفاتهوبكثرة ، فسري، ورسوخه يف التّ الِعْلم يف هكعب  لوّ ع  بو  ،عليه
 وأقص جوانبه، دون الوقوع يف ن كلّ   حبر واسع، ال مي كن ألّي إنسان اإلحاطة به من الِعْلممّث إّن        
، وكّل مأخوذ من قوله ومرتوك إاّل -تعاىل-مهما أ ويت من قّوة الذّكاء والعقل؛ ألّن الكمال هلل طأ، خ
، كما أّن وقوع املفّسر يف (2)ىثجل مك لك خك حك جكيث، قال تعاىل: -صّلى اهلل عليه وسّلم-ملعصوم ا

يعرتي اإلنسان، وال جيوز لنا أن ننزّه أّي م فّسر، وأّي عامل مهما  قد ألّن الّنقص ذلك أخطاء أمر طبيعّي؛ 
، ونر   (3)ى قواعد الّتفسريعن الوقوع يف اخلطأ، وال بّد من عرض نتاجه وفكره عل الِعْلمكانت درجته من 

لتمس له العذر نفوما هي املالحظات عليه؟ سّجلها، فنكيف كان تفسريه للقرآن الكرمي، وما هي مزاياه؟ 
فيما أخطأ فيه؛ السّيما إن كان الباعث واملقصد سليمني، وبعيدين عن تأييد فكرة م نحرفة، أو ن صرة فرقة 

  مور الباطلة.ضالّة، أو غري ذلك من األ  

الكونّية - ةيّ الِعْلم، وكيفّية تناوله للقضايا ويف ضوء الّدراسة الّسابقة لطريقة الّشيخ ومنهجه يف الّتفسري    
ويمكن إبراز هذه  ؛ إذ ي عّد من املؤلّفات املتمّيزة يف الّتفسري.لتفسريه ةيّ الِعْلم القيمةتّتضح  -واإلنسانّية

 :هفسير مزايا ت -األولى ناحيتين:القيمة من 
 هملْ ل لنا يف عِ ، متثّ كبريا    من وقته وإخالصه وجهده قدرا  املبذول فيه، فقد أواله  يّ الِعْلماجلهد  .2

سهل فهمه على العاّم ، ممّا ياألسلوب سهولةي سر العبارة و إضافة إىل  قيق.دّ ال هغزير، وفهمال
ن املضمون فقد حرص الّشيخ على أن ي لبس فكرته ما ي الئمها من األلفاظ؛ ليكو "واخلاّص. 

                                                           

 .  911، ص5ج اإلتقان في علوم القرآن،الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  (1(

 (.       84ة )سورة اإلسراء: اآلي (2(

 صول الّتفسير،فصول في أُ ساعد: الطّّيار، م   يُنظر:. 591-119ص ،قواعد الّتفسريالمقّدمات األساسية في علوم القرآن، العنزّي، عبد اهلل:  ( يُنظر:3(

 . 991-995ص مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،زرزور، عدنان:  يُنظر:. 993-998ص
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م طابقا  للقالب الّلفظّي، دون زيادة ت وقعه يف احلشو الغّث الذي ي عترب من فضول الكالم، ودون 
  .(1)"نقص جيعله خدجيا  

حيحة املتواترة عن األئّمة العشرة، دون غريها من القراءات الّضعيفة أو االعتماد على القراءات الصّ  .1
 الّشاّذة.

ل أقواستقاللّية يف بناء الرّأي، والّتحّرر من الّتبيعّية الفكريّة عند م ناقشة الّتحّلي باألدب الرّفيع واال .3
بالرّتّصد ألخطاء اآلخرين؛ بل التزم الّشيخ فلم ينشغل وغريهم، فّسرين وحنوّيني، الّسابقني من م  

 اآلخر.الرّأي باحرتام 
ت الّدالالت املشرتكة يف املوضوع براز الو حدة املوضوعّية للّسورة، وذلك بتتّبع اآليات القرآنّية ذاإ .4

بدا وضحا  يف  (2)من الّتفسرية موضوع الّسورة، وهذا الّلون الواحد، وتفسريها مبا يتناسب وو حد
ة الـم تعّلقة مبوضوع واحد ويدرسها دراسة تدبّريّة القرآنيّ تفسري الّشيخ؛ حيث كان جيمع اآليات 

 ،(3)(،-عّز وجلّ -لكتاب اهلل  )قواعد الّتدبّر األمثلبه كتا  ما قّرره من قواعد يفقا  تأّملّية، م طبّ 
فيبدأ بعرض اآليات، مّث بيان للمفردات القرآنّية، مّث باملعىن العاّم لآليات، ذاكرا  أسباب الّنزول، 

يط ممّا ي ثري املوضوع وحي  والقضايا الّلغويّة اليت تدم الّنّص القرآيّن، إىل غري ذلك من القضايا، 
سلوب القرآن قائم على توزيع عناصر موضوع واحد يف سور أ   نّ إ"يقول الّشيخ:  افّة.جبوانبه ك

راد بيانه، وهذا األسلوب مع م  ـال يّ عت هذه العناصر تكامل منها املوضوع الكلّ ، فإذا مج  م تعّددة

                                                           

   . 93ص من حبّنكة الميدانّي العالم الُمفّكر الُمفّسر، زوجي كما أعرفه،عبد الّرحاجلرّاح، عائدة: ( 1(
سلم، م يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنّية من خالل سورة أو أكثر". م  لْ إّن هذا الّلون من الّتفسري ي طلق عليه الّتفسري املوضوعّي، "وهو عِ  أقول: (2(

م يبحث يف قضايا القرآن الكرمي، املّتحدة معىن أو غاية، عن طريق مجع لْ "هو عِ  . وعّرفه عبد الّسّتار، فقال:39صباحث في الّتفسير الموضوعّي، مَ صطفى: م  

المدخل إلى ار: لّستّ آياهتا املتفّرقة، والّنظر فيها، على هيئة ُمصوصة، بشروط ُمصوصة لبيان معناها، واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع". سعيد، عبد ا

 . وهذا الّتعريف شبيه بالّسابق؛ ولكن مع توّسع يف الّتعريف. وير  الّشخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن أنّه: "مل تّتضح بعد  معامله90ص ر الموضوعّي،الّتفسي

، -المعليه السّ -نوح يدايّن، عبد الّرمحن: وعناصره وشروطه بصورة تطبيقّية، وال مبنهاج مرسوم حّّت يرتّسم الباحثون خطوطه وخطواته تدبّرا  ومجعا  واستنباطا ". امل

 .4ص وقومه في القرآن المجيد، دراسة في طريق الّتفسير الموضوعّي،

حول ارتباط اجلملة القرآنّية مبوضوع الّسورة،  القاعدة األولى: .55-91ص، -عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر:( 3(

معارج الّتفّكر ودقائق امليدايّن، عبد الّرمحن:  يُنظر: وضوع الّسورة القرآنّية، وغريها.حول و حدة م والقاعدة الثّانية:اطها املوضوعّي مبا تفّرق يف القرآن اجمليد. وارتب

، حول ما 381-319، ص3اجمليد. م، حول الرّياح يف القرآن 335-399، ص9، حول حّب العاجلة يف الّنصوص القرآنّية. م409-511، ص9، مالّتدبّر

. وغري ذلك من -عليها الّسالم-، حول الّتدبّر الّتكاملّي للّنصوص القرآنّية بشأن مرمي 511-590، ص1جاء من صفات عباد الّرمحن يف سائر القرآن. م

 املوضوعات املبثوثة يف ثنايا الّتفسري. على سبيل املثال.
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ملختار كيز على العنصر اوزيع الرتّ قيق هو من عناصر إعجاز القرآن. ومن فوائد هذا التّ كامل الدّ التّ 
ص من ركاكة خلّ ع، والتّ وزّ م  ـال يّ ذكري بأصل املوضوع الكلّ ساق فيه، مع التّ يف البيان الذي ي  

العناصر حول موضوع واحد يف  عت له كلّ أم فيما لو مج  ر عن امللل والسّ كرير، وإبعاد املتدبّ التّ 
 .(1)"واحد نصّ 

وهذا ظاهر يف ، قام بوضعها ضوابط م عّينة وفقمّية لْ حقيقة عِ  اليت تتضّمنلآليات  يّ الِعْلمالّتفسري  .5
؛ حيث يقوم الّشيخ بتدبّرها -سابقا  ظهر كما - ةختلفة امليّ الِعْلمتفسريه عند جميء القضايا 

ق كن أن يتطرّ ال مي  و  ،عديلقد وال التّ ال تقبل النّ  اليت ابتةة الثّ يّ الِعْلم احلقائق من مبقتضى ما ثبت
  حبقائق ثابتة.ر إاّل فسّ فال ت   ،ة حقائق ثابتةاآليات القرآنيّ ّن أل؛ بديلالتّ  وأغيري التّ  اإليه

  :هفسير المالحظات على ت -الثّانية
ؤخذ عليه، ظهر يل من خالل قراءيت لتفسري الّشيخ، وبعد البحث والّدراسة، بعض املالحظات اليت ت      

ينبغي  كباحث  ة بني الّتفاسري، ولكّنينيّ ْلمالعِ ن مكانته ّتفسري وصاحبه، وال مما  بأهّنا ال ت قّلل من شأن اللْ عِ 
واملعرفة؛  الِعْلمصل إىل وصل إليه من أ ما  بأّنين مللْ ، عِ نيمي وقدريت املتواضع  لْ حسب عِ -مي تفسريه تقو علّي 

 ؛ أّما املالحظات، فهي:-حّّت أ قّيم تفسريه
هلا وال قيمة يف ظّل  اليت ال جدو  استخدام طريقة تفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب الّنزول، .2

الجتهاد يف د كّل مفّسر على ا؛ حيث يعتمقويّة ووثيقة رواياتيستند إىل  ثابتوجود ترتيب عدم 
حجم الفائدة  إضافة إىل أنّ توّصل إليها. ؤّدي إىل اختالف يف الّنتائج اليت ي  ذلك، األمر الذي ي  

، اأو االطمئنان إىل نتائجه ،ادم إمكاهنوع ،اعوبتهقارنة مع ص  م   ،طّريقةال ههذ باعتّ اة من املرجوّ 
 ا.بة عليهحجم احملاذير واملخاطر املرتتّ تكاد تكون ضيئلة. أضف إىل ذلك 

، فهل هذا دون الّنظر يف نزول باقي آياهتاقيام الّشيخ بتفسري الّسورة كاملة باعتبار نزول صدرها،  .1
 مراعاة لرتتيب الّنزول؟  ي عدّ 

، وّتعله يستصعب من الّرجوع إىل الكتب اليت تتعّلق ابعة القارئتكثرة اإلحاالت اليت تقطع م   .3
، والسّيما عند تفسريه للقضايا الِعْلمّية اليت باملوضوع؛ لعدم امتالكه إيّاها، أو لندرة وجودها

 تضّمنها القرآن الكرمي.
مّكّية يف سور  دنّية؛ إذ إنّه مل يثبت بالّرواية وال بالّدراية وجود آياتيف سور م ّكّيةوجود آيات م .4

؛ لوجود آيات قابلةقد نّص على ذلك من باب امل -رمحه اهلل تعاىل-مدنّية الّتنزيل، ولعّل الّشيخ 
ي عقل البّتة بقاء اآلية املّكّية م عّلقة دوّنا سياق ت ضّم إليه، إىل أن تنزل  مدنّية يف سور مّكّية؛ إذ ال
                                                           

 .  51، ص9، مّتفّكر ودقائق الّتدبّرمعارج الامليدايّن، عبد الّرمحن:  (1(
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ال، الّسورة املدنّية فتنتقل إليها يف إرشاد كتبة  -وسّلم هصّلى اهلل علي- ي الّنبّ ف هدفهذا ممّا ي 
 .هبا إبّان تنّزهلا -تعاىل-الوحي إىل وضع اآليات يف أماكنها اليت أمر اهلل 

إيقاع القارئ يف حرية من أمره أمام معرفة املّكّي واملديّن؛ حيث مل يذكر الّشيخ الّضابط بينهما  .5
والكالم الذي ذكره الّشيخ يف معرفتهما  .(1)ن املكاينّ على الّزمايّن منهما دو  ، واقتصروخصائصهما

ؤّدي إىل إشكاالت كثرية، السّيما أن خصائص املّكّي واملديّن ليست عاّم، وفتح هذا الباب قد ي  
قطعّية، وال يلو واحد منها من استثناءات، فكيف يكون سبب الّنزول حاكما  يف تفسري اآليات 

 القرآنّية.
 .(2)إىل املصدر أو إحالتهادون تريج هلا، يف تفسريه ة كثرية إيراد أحاديث نبويّ  .6
سورة قّصة أصحاب الفيل يف كما يف   دون احلكم عليها، يف بعض الّروايات واألخبار، هابساإل .7

 .(3)الفيل
، وسورة (6)، وسورة اجلنّ (5)، وسورة القمر(4)الّتوّسع يف مالحق بعض الّسور، مثل: سورة الطارق .8

 وغري ذلك. ،(11)،وسورة الّنمل(10)وسورة الّشعراء ،(9)، وسورة فاطر(8)لفرقانوسورة ا ،(7)يس

                                                           

جرة. وهذا هو أشهر مثّة مذهبان مشهوران يف ضابط املّكّي واملديّن: الّضابط الّزمايّن: أّن املّكّي هو ما نزل قبل اهلجرة، واملديّن هو ما نزل بعد اهل قلت: (1(

اإلتقان في الّسيوطّي، عبد الّرمحن:  يُنظر:نزل مبّكة ولو بعد اهلجرة، واملديّن ما نزل باملدينة. االصطالحات يف املّكّي واملديّن. والّضابط املكايّن: أّن املّكّي هو ما 

 . 43-44ص علوم القرآن الكريم،عرت، نور الّدين:  يُنظر:.  18-11، ص9ج علوم القرآن،

، 8. م455، ص1. م14، ص3. م18، ص5. م19، ص1. م910، ص9. م94، ص9م ،معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر:2(

 . وغري ذلك كثري.910، ص94. م593، ص91. م939، ص99. م190، ص99. م54، ص90. م18ص

 .95-1، ص9، منفسه ( يُنظر:3(

 . 190-983، ص1نفسه، م يُنظر: (4(

 . 530-550، ص1نفسه، م يُنظر: (5(
 . 103-351، ص4نفسه، م يُنظر: (6(

  .919-991، ص3ه، منفس ( يُنظر:7(

   .159-310، ص3نفسه، م ( يُنظر:8(

 .141-951، ص1م نفسه، ( يُنظر:9(

  .114-114، ص8م نفسه، ( يُنظر:10(

 .190-999، ص1نفسه، م ( يُنظر:11(
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الّتفسري، واضطراب صيغته يف املواطن اليت ي وثّق فيها وتعّددها،  م عظميف  يّ الِعْلمغياب الّتوثيق  .9
ؤلّفه، واجلزء، والّصفحة، اسم الكتاب وم  : ي وثّق يف اهلامش توثيقا  شامال   وجدت الّشيخ فتارة

توثيقا   ، وتارة ي وثّق يف املنت(2)فقط وأ خر  يكتفي بذكر اسم الكتاب، (1)والطّبعة إن و جدت
 كّله.ذلك   يرتكما  ا  كثري ، و (3)ؤلّفه، وأحيانا  يذكر اجلزء والّصفحةيقتصر فيه على اسم الكتاب وم  

سار عليها فيه، متهيدا  لتفسريه، يوّضح فيه اخلطّة اليت  -رمحه اهلل تعاىل- ي ورد الشّيخ مل .21
صوله، الذي أخذ على عاتقه بناء اجلانب الّنظرّي من علم الّتدبّر أو علم الّتفسري وأ   ومل ينبِ 

كان األوىل به بسط احلديث عنهما يف متهيد بسيط يستفتح به كتابه، منظومته الفكريّة عليهما.  
 ضّية متينة للذي ع ين به.قبل الّشروع بعرض اآليات والّسور القرآنّية وتفسريها؛ حّّت يبين أر 

                                                           

، 1م .435، ص3. م991، ص5. م411، ص1. م919، ص9. م113، ص9، ممعارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّرامليدايّن، عبد الّرمحن:  ( يُنظر مثال :1(

 .13ص
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 الخاتمة
، -صّلى اهلل عليه وسّلم-دنا حمّمد العاملني والّصالة والّسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيّ  احلمد هلل ربّ 

ة يّ الِعْلمأن أّت علّي نعمته، بأن وفّقين إلهناء رساليت  -تعاىل-احلمد هلل  وعلى آله وصحبه أمجعني.
ظالله،  محن حبّنكة امليدايّن، أتفّيأة يف رياض تفسري الّشيخ عبد الرّ يّ الِعْلمن رحليت واالنتهاء م املتواضعة،

فلك يا رّب احلمد والّشكر أّوال  وأخريا ؛ حّّت ترضى، وإذا رضيت، وبعد وأقطف من مثاره، وأتنّسم عبريه، 
نتائج  إىلخلصت فيها أّنين  القبول، والفائدة للّناس أمجعني. كما أن جيعل فيها -سبحانه-، وأسأله الّرضا

 :وتوصيات م فضية إىل ثبات ويقني

 أهّم الّنتائج اليت توّصلت إليها، هي: الّنتائج: -أّوال  

أهل الّسّنة واجلماعة، املتمّسكني بعقيدة  لماءعالّشيخ عبد الّرمحن حبّنكة امليدايّن من أبرز  ي عدّ  .2
 الّسلف، وال ينصب الِعداء للخ ل ف.

 يخ ورسوخ كّفه يف علوم القرآن الكرمي، وخباّصة يف ِعْلم الّتفسري. علّو كعب الشّ  .1

 هاهتمامة يف تفسريه، و ختلف العلوم املتب يفتب الّتفسري الّسابقة، وعلى ك  اعتماد الّشيخ على ك   .3
 ة، ممّا جعل له شخصّية يفيّ الِعْلم بالقضايا الّلغويّة، من: حنويّة وبالغّية، وغريها؛ إضافة إىل القضايا

 الّتفسري م ستقّلة.

ة، يّ الِعْلمبغة والّدعاة، كان هلا األثر يف صبغ عقله بالصّ  الِعْلمّن البيئة اليت عاش فيها الّشيخ مع إ .4
   خري شاهد على ذلك. م ؤلّفاتهو 

تملة غري م نضبطة. .5  بىن الّشيخ طريقته يف تفسريه على ترتيب الّنزول، وهي طريقة ظنّـّية حم 

 م تفاوتة يف الّتفصيل واإلجياز والّتكرار.  ة كثرية،ِعْلميّ  اياقض علىاحتواء تفسري الّشيخ  .6

 ، من خالل تعريفات املفّسرين الّسابقنييّ الِعْلماستنباط تعريف موجز جامع مانع للّتفسري  .7
بأن ما القارئ وهم مصطلح حديث قد ي   يّ الِعْلمفسري التّ ّن إ؛ إذ العلماءواملعاصرين، وغريهم من 

، اخلاضع للّتجربة جريبّ التّ  يّ الِعْلماألوىل تقييده بفة، ميّ لْ سري ليست عِ افع التّ عداه من أنوا 
 واملشاهدة واملالحظة.
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زيادة إيضاح معىن اآليات القرآنّية ذات هو: الّتجريّب للقرآن الكرمي،  يّ الِعْلمّن الـم راد بالّتفسري إ .8
، بقدر الطّاقة وتوسيع مدلوالهتاقطعّية الثّبوت، ة الّتجريبّية يّ الِعْلمة، باحلقائق يّ الِعْلماملضامني 

 البشريّة، وفق ضوابط م عّينة.

ي ساعد على فهم القرآن الكرمي وتدبّره؛ بشرط أن القرآنّية ة يّ الِعْلم للحقائق يّ الِعْلمّن الّتفسري إ .9
ة ِعْلمّية، بني نظريّ ة و إذا وقع توافق بني حقيقة قرآنيّ  ا، أمّ قطعّية الثّبوت ةيّ الِعْلميكون وفق احلقيقة 

فيمكن االستفادة منها، واالستئناس هبا يف فهم مدلول اآلية القرآنّية، ويف هذه احلالة تكون اآلية 
الّشرعّي بالّنقل آكد  الِعْلمدليال  على صّحتها. أّما إذا وقع تعارض بينهما، ر فضت الّنظريّة؛ ألّن 

 بالعقل. الِعْلممن 

ة قطعّية الثّبوت، وإذا حصل تعارض يّ الِعْلمقة القرآنّية واحلقيقة استحالة الّتصادم بني احلقي .21
ّن األمر يرجع إىل أحد إومعرفة مد  حقيقتها؛ إذ  ،ةيّ الِعْلمبينهما، فعندها جيب متحيص احلقيقة 

 أمرين: إّما جهل ل غوّي يف الّلغة العربّية، وإّما جهل ِعْلمّي.

ة يف القرآن الكرمي جيب أن يكون وفق الّضوابط يّ الِعْلم للحقائق يّ الِعْلمّن الّتفسري إ .22
 للِعْلمخّصصون يف الّتفسري، ممّا جيعل الّتفسري صحيحا  موافقا  املت العلماءوالّشروط اليت وضعها 

 احلديث، وال يتناقض معه.

، ة القرآنّيةيّ الِعْلمللحقائق  يّ الِعْلميف الّتعامل مع الّتفسري  ة األصيلةيّ الِعْلمالّضوابط  من .21
، واعتبار القرآن الكرمي متبوع ال تابع، وأصل ي رجع إليه، وما -تعاىل-احرتام ق دسّية كالم اهلل 

 ة الثّابتة إاّل م طابقة ملا جاء فيه. يّ الِعْلماحلقائق 

ة والّنظريّة يّ الِعْلم، واحلقيقة يّ الِعْلمواإلعجاز  يّ الِعْلمالفرق بني كّل من: الّتفسري بيان  .23
 ة.يّ الِعْلم

 اآليات اليت تتحّدث عن الكون واإلنسان تأخذ حّيزا  ال بأس به يف القرآن الكرمي. نّ إ .24

ّن املصطلحات اليت تتحّدث عن خلق كّل من: الكون واإلنسان متتاز بالّدقّة الفائقة، إ .25
 ، وأثار دهشتهم.العلماءوهي أدّق من م صطلحات العصر، ممّا لفت أنظار 

 

 



 ~193 ~ 

 

  الّتوصيات: -ثانيا  

: وهتذيبها؛ إذ قص رت الّرسالة على بعض منها الّشيخة من تفسري يّ الِعْلمالقضايا  راسةكمال داست .2
 .واإلنسانلّسماء، واألرض، ا

 ،صارة فكرهالصة رأيه وع  يف تفسريه الذي أودع فيه خ   الّشيخقارن بني آراء ة ت  ميّ لْ القيام بدراسة عِ  .1
 فسري.أو من جاء بعده من أهل التّ  ،وآراء من سبقه

ة نبيه على ما فيه من أحاديث ضعيف، والتّ ا  ميّ لْ عِ  ترجيا   الّشيخج األحاديث الواردة يف تفسري تري .3
 .وموضوعة؛ حيث وقفت على بعضها، وإن كانت قليلة

 وإفادة. ، واإلقبال عليه دراسة وحبثا  الّشيخاحلرص على مطالعة تفسري  .4

واجتهاده يف الوصول إىل به معهم، ، وتأدّ اءمللعل، وتقديره للِعْلمه بّ يف ح   الّشيخي بأخالق أسّ التّ  .5
 .ب املذهبّ عصّ احلقائق، وبعده عن التّ 

 ، واليت ت عّمق اإلميان يف القلوب.-تعاىل-بذل مزيد من العناية يف الّدراسات اخلاّصة بكتاب اهلل  .6

من  ؛ ليستفيد كّل منهميّ الِعْلماإلعجاز  لماءعالعمل على تقوية العالقة بني املفّسرين، وبني  .7
 اآلخر يف الوصول إىل فهم صحيح صريح للقرآن الكرمي.

؛ لالستفادة يّ الِعْلميكتبه املتخّصصون يف اإلعجاز ما  يف الّتفسري على نيأمهّّية اّطالع املتخّصص .8
 واالستزادة منه يف تفسري القرآن الكرمي.

نّية؛ حّّت ال يقع اخلطأ إىل املفّسرين قبل اجلزم بدالالت قرآ يّ الِعْلماإلعجاز  لماءعضرورة رجوع  .9
 ي ال ي ؤتى اإلسالم من قبلهم.، كةيف فهم مدلول اآلية القرآنيّ 

 يّ الِعْلمة لإلعجاز  بعد إحالته للهيئة العامليّ إاّل  يّ الِعْلمفسري كتاب يف التّ   عدم إجازة أيّ  .21
 يف صالحيته. يّ الِعْلمة، وأخذ رأيها نّ يف القرآن والسّ 

     

فأّّن  ،ع حّقه، أو وفّيته ما يستحّقهو تواضع، فإّنين ال أّدعي أّنين قد أعطيت املوضهد املاجلهذا وبعد     
  فإن أصبت فمن اهللملثلي ذلك؛ ولكن حسب أّنين قد بذلت ج هدي، وأفرغت وسعي مع قّلة بضاعيت، 

 ،يطانومن الشّ  ،واب فمن تقصري نفسي غري املقصودوإن جانبين الصّ  ،كرفله احلمد والشّ  ،-تعاىل-
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وصل   .، عليه توّكلت، وإليه أ نيب-لّي العظيمالع-وما توفيقي إاّل باهلل  العفو واملغفرة، -تعاىل-فأسأل اهلل 
 هّم على سّيدنا حمّمد، وبارك عليه، وعلى آله وصحبه الطّّيبني الطّاهرين. اللّ 

 مالنا خالصة لوجهك الكرمي.واجعل أعوزدنا ِعلما ، متنا، لَّ وانفعنا مبا ع   ،منا ما ينفعنال  ع   همّ اللّ 

  أنت، نستغفرك ونتوب إليك.وحبمدك، نشهد أن ال إله إاّل  همّ سبحانك اللّ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي. .2
 .دار الفكر العربّ  ،ميّ لْ العِ  القرآن وإعجازه: د إُساعيلحممّ ، إبراهيم .1
 فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمّكة وما هـ(:915وب )ت ريس، حمّمد بن أيّ ابن الضُّ  .3

 م.9181-هـ9508وىل، دمشق، : غزوة بدير، دار الفكر، الطّبعة األ  ُتقيق أُنزل بالمدينة،
 ُتقيق: حمّمد عبد القادر عطا، دار أحكام القرآن،(: هـ451ابن العرّب، حمّمد بن عبد اهلل )ت  .4

 ،قَانون التَّأويل (.5عدد األجزاء )م، 9001-هـ9595، لبنان، مّية، الطّبعة الثّالثةلْ الكتب العِ 
 .  م9183-هـ9503، وىل، بريوتبعة األ  الطّ ، سة علوم القرآنؤسّ م  ، ُتقيق: حمّمد الّسليماينّ 

 :ُتقيق شذرات الّذهب في أخبار من ذهب،هـ(: 9081ابن الِعماد، عبد احلّي بن أمحد )ت  .5
عدد األجزاء م، 9183-هـ9503وىل، دمشق، بعة األ  الطّ حممود األرناهوط، دار ابن كثري، 

(99.) 
نتهي قرئ المُ بتدي وتذكار المُ سراج القارئ المُ : هـ(809 تبن عثمان ) عليّ  ،ابن القاصح .6

مطبعة ، اعبّ الضّ  : عليّ ُتقيق ،(اطبيّ هاني للشّ )وهو شرح منظومة حرز األماني ووجه التّ 
 .م9145-هـ9111، مصر لثة،ابعة الثّ الطّ  ،احللبّ  صطفى البابّ م  

ُتقيق:  العقد المذّهب في طبقات حملة المذهب، هـ(:805ابن امللّقن، عمر بن علّي )ت  .7
 م. 9111-هـ9591وىل، بريوت، مّية، الطّبعة األ  لْ أمين نصر األزهرّي وآخرون، دار الكتب العِ 

عوامة، دار الّرشيد، حمّمد  تقريب الّتهذيب،هـ(: 849ابن حجر العسقاليّن، أمحد بن علّي )ت  .8
 م.9183-هـ9503وىل، سوريا، الطّبعة األ  

ُتقيق: شعيب األرنؤوط  سند اإلمام أحمد بن حنبل،مُ هـ(: 959ابن حنبل، أمحد بن حمّمد )ت  .9
 (.54م، عدد األجزاء )9009-هـ9599، بريوت، وىل، الطّبعة األ  ؤّسسة الّرسالةوآخرون، م  

د ُتقيق: حممّ  ،صحيح ابن ُخَزيمة: هـ(199 تد بن إسحاق )مّ ابن خ ز مية، حم .21
 (.5عدد األجزاء )، م9001-هـ9595، املكتب اإلسالميّ ، صطفى األعظميّ م  

ُتقيق:  وفّيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان،هـ(: 389ابن خلكان، أمحد بن حمّمد )ت  .22
 (.1م، عدد األجزاء )9119وىل، بريوت، إحسان عّباس، دار صادر، الطّبعة األ  

: عبد قيقُت ،حيط األعظمحكم والمُ المُ  (:هـ548ت ) بن إُساعيل يّ ، علهيد  ن سِ با .21
عدد األجزاء ، م9000-هـ9599، بريوت ،وىلاأل   بعةالطّ  ،ةميّ لْ دار الكتب العِ ، احلميد هنداويّ 

(99.) 
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المعنى  تحرير- نويرحرير والتّ التّ : هـ(9111 تد )اهر بن حممّ د الطّ حممّ ابن عاشور،  .23
، هـ9185، ستون  ، ةونسيّ ار التّ الدّ ، -نوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدديد وتالسّ 

 (.10عدد األجزاء )
الُمحرر الوجيز في تفسير الكتاب هـ(: 459ابن عطّية، عبد احلّق بن غالب )ت  .24

، وىل، بريوتالطّبعة األ   مّية،لْ ُتقيق: عبد الّسالم عبد الّشايف حمّمد، دار الكتب العِ  العزيز،
 (.3عدد األجزاء )هـ، 9599

الم عبد السّ : ُتقيق ،غةعجم مقاييس اللّ مُ : هـ(114 تأمحد بن فارس )ابن فارس،  .25
 (.3ء )عدد األجزا، م9111-هـ9111، دار الفكر، د هارونحممّ 

الّديباج الُمذّهب في معرفة أعيان علماء هـ(: 111ابن فرحون، إبراهيم بن علّي )ت  .26
 (.9عدد األجزاء )محدّي، دار الرّتاث، القاهرة، ، ُتقيق: حمّمد األالمذهب

ُتقيق:  الّتبيان في أقسام القرآن،هـ(: 149ابن قّيم اجلوزيّة، حمّمد بن أب بكر )ت  .27
 .، القاهرةمطبعة املدينّ  ،حادي األرواح إلى بالد األفراححامد الفقي، دار املعرفة، بريوت. حمّمد 

-هـ9595الّسعوديّة،  وىل،الطّبعة األ  األندلس، ُتقيق: مشهور بن حسن، دار  الفروسّية،
 م.9111

د حسني ق: حممّ يقُت ،تفسير القرآن العظيم: هـ(115 تعيل بن عمر )إُسا ،بن كثريا .28
قصص  (.1عدد األجزاء )ـ، ه9591، بريوت، وىلبعة األ  الطّ  ة،ميّ لْ دار الكتب العِ ، ينمشس الدّ 

-هـ9188، القاهرة وىل،بعة األ  الطّ ، أليفدار التّ مطبعة ، صطفى عبد الواحدُتقيق: م   ،األنبياء
 (.9عدد األجزاء )، م9138

دار صادر، الطّبعة الثّالثة،  لسان العرب،هـ(: 199مكرم )ت حمّمد بن ابن منظور،  .29
 (.94هـ، عدد األجزاء )9595بريوت، 

 اقّ صطفى السّ ُتقيق: م   ،ةبويّ يرة النّ السّ : هـ(991 تعبد امللك بن هشام )، ابن هشام .11
عدد  ،م9144-هـ9114، انية، مصربعة الثّ الطّ ، وأوالده صطفى الباب احللبّ مطبعة م  وآخرون، 
   (.9األجزاء )

الكّلّيات ُمعجم في هـ(: 9015الكفوّي، أيّوب بن موسى )ت أبو البقاء  .12
 ؤّسسة الّرسالة، بريوت. : عدنان درويش وآخرون، م  ُتقيق صطلحات والفروق الّلغويّة،المُ 

من اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم، في ضوء الّدراسات العينني، حسني:  أبو .11
م، 9113-هـ9593مكتبة العبيكان، الطّبعة األ وىل، الرّياض،  الجغرافّية الفلكّية والطّبيعّية،

  (.9عدد األجزاء )
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: ُتقيق حيط في الّتفسير،البحر المُ (: هـ154حّيان، حمّمد بن يوسف )ت  أبو .13
 (.90عدد األجزاء )هـ، 9590ّمد مجيل، دار الفكر، بريوت، صدقي حم

شعيب ُتقيق:  نن أبي داوود،سُ هـ(: 914أبو داوود، سليمان بن األشعث )ت  .14
 (.1عدد األجزاء ) ،م9001-هـ9510، ةسالة العامليّ دار الرّ ، وآخرون األرنؤوط

وائد في ة وففظيّ عجم المناهي اللّ مُ : هـ(9591 ت) بكر بن عبد اهلل، أبو زيد .15
 .م9113-هـ9591، ياضالرّ  الثة،الثّ  ةبعالطّ ، دار العاصمة ،األلفاظ

 مكتبه دخل لدراسة القرآن الكريم،المَ (: هـ9501أبو ش هبة، حمّمد بن حمّمد )ت  .16
 م.9001-هـ9591الّسّنة، الطّبعة الثّانية، 

الطّبعة  املعارف، دار ،الّتفسير الِعْلمّي لآليات الكونّية في القرآن: أمحد، حنفي .17
 الثّالثة، القاهرة.   

ُتقيق: سليمان بن صاحل اخلّزّي، مكتبة  فّسرين،طبقات المُ األدنه وي، أمحد بن حمّمد:  .18
 م.9111-هـ9591وىل، الّسعوديّة، العلوم واحلكم، الطّبعة األ  

املنار، الطّبعة  دار دراسات في علوم القرآن،هـ(: 9593إُساعيل، حمّمد بكر )ت  .19
 م.9111-هـ9591الثّانية، 

العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الّرابع آل إُساعيل، نبيل بن حمّمد:  .31
 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشريف باملدينة املنّورة. الهجرّي إلى عصرنا الحاضر،

املكتب  ظالل الجّنة في تخريج الّسّنة، هـ(:9590األلبايّن، حمّمد ناصر الّدين )ت  .32
  (.9عدد األجزاء ) م،9180-هـ9500وىل، بريوت، الطّبعة األ   المّي،اإلس

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والّسبع هـ(: 9910األلوسّي، حممود )ت  .31
 (.10عدد األجزاء )إحياء الرّتاث العرّب، بريوت،  المثاني،

ة، الطّبعة الرّابعة، الّدار الّسعوديّ  خلق اإلنسان بين الّطّب والقرآن،البار، حمّمد علي:  .33
 م. 9181-هـ9501الّسعوديّة، 

دار  ،صول رواية حفصباحث في علم القراءات مع بيان أُ مَ : اسد عبّ حممّ ، الباز .34
 .م9005-هـ9594، وىل، القاهرةبعة األ  الطّ ، الكلمة

: حمّمد عصام ُتقيق االنتصار للقرآن،هـ(: 501الباقاّليّن، حمّمد بن الطّّيب )ت  .35
  (.9عدد األجزاء )م، 9009-هـ9599وىل، بريوت، ابن حزم، الطّبعة األ   القضاة، دار
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من أمور رسول اهلل  ختصرسند الّصحيح المُ الجامع المُ إُساعيل: البخارّي، حمّمد بن  .36
حمّمد زهري بن ناصر ُتقيق:  ،)صحيح البخارّي( ننه وأيّامهوسُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم-

   (.1عدد األجزاء ) هـ،9599وىل، األ   عةالّناصر، دار طوق الّنجاة، الطّب
 م.9115األكادميّية،  املكتبة ُأصول البحث الِعْلمّي ومناهجه،أمحد: بدر،  .37
لبنان، بريوت،  مكتبة ُمحيط الُمحيط، قاموس ُمطّول لّلغة العربّية،ب طرس: ستايّن، الب   .38

 م.9181
هيئة اإلعجاز  منشورات ة،اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسنّ : وآخرون ، حمّمدبورباب .39

 .م9091-هـ9515وىل، الِعْلمّي يف القرآن والّسّنة لشمال املغرب، الطّبعة األ  
القرآن الكريم والّتوراة واإلنجيل والِعْلم، دراسة الكتب المقّدسة في  :موريس، بوكاي .41

 م. 9005مدبويل، الطّبعة األ وىل، القاهرة،  مكتبة ضوء المعارف الحديثة،
: حمّمد ُتقيق أنوار الّتنزيل وأسرار الّتأويل،هـ(: 384، عبد اهلل بن عمر )ت البيضاويّ  .42

عدد األجزاء هـ، 9598عبد الّرمحن املرعشلّي، دار إحياء الرّتاث العرّب، الطّبعة األ وىل، بريوت، 
(4.)  

ُتقيق: بّشار  سنن الّترمذّي،-الجامع الكبيرهـ(: 911الرّتمذّي، حمّمد بن عيسى )ت  .41
 (.3م، عدد األجزاء )9118اد، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، عوّ 

عبد  تقدمي: ،يباجنيل االبتهاج بتطريز الدّ : هـ(9013 ت) أمحد بابا بن أمحد، التـُّْنب ْكيت .43
 .  م9000، طرابلس، انيةبعة الثّ الطّ ، دار الكاتب، احلميد عبد اهلل اهلرامة

 دار لقرآن الكريم والِعْلم الحديث،دليل األنفس بين ا: توفيق، حمّمد عّز الّدين .44
 م.9118-هـ9598الّسالم، الطّبعة الثّانية، القاهرة، 

فّكر عبد الّرحمن حبّنكة الميدانّي العالم المُ م(: 9009 اجلرّاح، عائدة راغب )ت .45
 م.9009-هـ9599وىل، دمشق، دار القلم، الطّبعة األ   فّسر، زوجي كما أعرفه،المُ 

من العلماء بإشراف  مجاعةُتقيق:  ،عريفاتالتّ : هـ(893 تد )بن حممّ  عليّ ، اجلرجاينّ  .46
 .م9181-ـه9501، بريوت، وىلاأل   بعةالطّ ة، ميّ لْ دار الكتب العِ  ،اشرالنّ 

 م.9110اهلالل، بريوت،  دار ومكتبة اإلعجاز الطّّبّي في القرآن،: اجلميلّي، الّسّيد .47
: ُتقيق، ةغة وصحاح العربيّ اللّ حاح تاج الصّ : هـ(111 تاد )إُساعيل بن محّ ّي، اجلوهر  .48

عدد  ،م9181-هـ9501، بريوت، ابعةبعة الرّ الطّ ، م للمالينيلْ دار العِ ، ارأمحد عبد الغفور عطّ 
    (.3األجزاء )
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على عجائب  الكريم، المشتمل القرآن تفسير في الجواهر :، طنطاويجوهريّ  .49
احللّب وأوالده، الطّبعة الثّانية،  صطفى البابم  وبدائع المكّونات، وغرائب اآليات الباهرات، 

  (.94عدد األجزاء )هـ، 9140مصر، 
ُسّلم الوصول إلى طبقات هـ(: 9031حاجي خليفة، م صطفى بن عبد اهلل )ت  .51

عدد األجزاء م، 9090ُتقيق: حممود عبد القادر األرناهوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول،  الفحول،
-هـ9130، دار إحياء الرّتاث العرّب، بريوت، نونالظّنون عن أسامي الكتب والف كشف(. 4)

 (.9عدد األجزاء )م، 9159

األحاديث الّنبويّة التي اسُتدّل بها على اإلعجاز الِعْلمّي في حسن: احلارثّي، أمحد بن  .52
وىل، اإلسالمّية باملدينة املنّورة، الطّبعة األ   اجلامعةاإلنسان واألرض والفلك، جمعا  ودراسة، 

 م. 9090-هـ9519عربّية الّسعوديّة، اململكة ال
الفكر  دار الكون واإلعجاز الِعْلمّي للقرآن الكريم،: حسب الّنّب، منصور حمّمد .51

 .م9119، الطّبعة الثّانية، القاهرة، العربّ 
 وراثة(،-تصنيف-حيوان-ُمعجم ُمصطلحات األحياء )نباتالّدين: احلّناوّي، كمال  .53

 م.    9110املكتبة األكادميّية، القاهرة، 
دار عّمار، الطّبعة الثّالثة،  البيان في إعجاز القرآن،: ، صالح عبد الفّتاحاخلالديّ  .54

دار القلم، الطّبعة الثّانية، دمشق،  تعريف الّدارسين بمناهج ال ُمفّسرين،م. 9119األ ردّن، 
 م.9008-هـ9591

قيق: عبد الّصبور ُت مدخل ِعْلمّي إلى اإليمان، اإلسالم يتحّدى،: خان، وحيد الّدين .55
 م.9115شاهني، مكتبة الّرسالة، الطّبعة األ وىل، بريوت، 

، ةميّ لْ دار الكتب العِ  ،رينفسّ طبقات المُ : هـ(154 ت) د بن عليّ حممّ ، اووديّ الدّ  .56
  (.9عدد األجزاء ) ،بريوت

ق ة وعلّ إىل العربيّ  نقله ،ةتكملة المعاجم العربيّ : (هـ9100 ترينهارت بيرت ) ،د وزِي .57
م، 9180، ةة العراقيّ اجلمهوريّ ، وىلبعة األ  الطّ وآخرون، دار الّرشيد،  حممَّد س ليم النع يميّ  يه:عل

 (.99عدد األجزاء )
دار  م،1122تاريخ سوريّة المعاصر من االنتداب الفرنسّي إلى صيف ديب، كمال:  .58

 م.9099الّنهار، الطّبعة الثّانية، بريوت، 
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مّية، الطّبعة لْ دار الكتب العِ  تذكرة الُحّفاظ، (:ـه158الّذهّب، حمّمد بن أمحد )ت  .59
 ُتقيق شعيب سير أعالم الّنبالء، (.5عدد األجزاء )م، 9118-هـ9591وىل، بريوت، األ  

 (.94م، عدد األجزاء )9184-هـ9504ؤّسسة الّرسالة، الطّبعة الثّالثة، األرناهوط وآخرون، م  
 مّية، بريوت،لْ بن بسيوين زغلول، دار الكتب العِ ، ُتقيق: حمّمد الّسعيد العبر في خبر من غبر

 (.5عدد األجزاء )
وهبة، الطّبعة  مكتبة فسرون،الّتفسير والمُ (: هـ9118الّذهّب، حمّمد حسني )ت  .61

 (.1عدد األجزاء )م، 9114-هـ9593الّسادسة، القاهرة، 
 آن،فردات في غريب القر المُ هـ(: 409سني بن حمّمد )ت احلالرّاغب األصفهايّن،  .62

 هـ.9599وىل، دمشق، دّي، دار القلم، الطّبعة األ  و ُتقيق: صفوان عدنان الّداو 
إدارات  رئاسة ،ابع عشرفسير في القرن الرّ جاهات التّ اتّ : محنالرّ فهد بن عبد ّي، ومالرّ  .61

عدد األجزاء  ،م9183-هـ9501 ،ةعوديّ ة السّ اململكة العربيّ ، وىلبعة األ  الطّ ، ةميّ لْ البحوث العِ 
(1.)  

ُتقيق:  تاج العروس من جواهر القاموس،هـ(: 9904، حمّمد بن حمّمد )ت الزَّبيديّ  .63
  (.50، عدد األجزاء )جمموعة من احملّققني، دار اهلداية

: عبد اجلليل ُتقيق معاني القرآن وإعرابه،(: هـ199اج، إبراهيم بن الّسرّي )ت الّزجّ  .64
 (.4عدد األجزاء )م، 9188-هـ9508وىل، بريوت، عبده شلب، عامل الكتب، الطّبعة األ  

القلم، الطّبعة الثّانية،  دار مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،: زرزور، عدنان حمّمد .65
 م.9118-هـ9591دمشق، 

 مطبعة ناهل العرفان في علوم القرآن،مَ هـ(: 9131الّزرقايّن، حمّمد عبد العظيم )ت  .66
 (.9د األجزاء )عيسى الباب احللّب وشركاه، الطّبعة الثّالثة، عد

حمّمد أبو ُتقيق:  رهان في علوم القرآن،البُ هـ(: 115الّزركشّي، حمّمد بن عبد اهلل )ت  .67
عدد األجزاء م، 9141-هـ9113وىل، الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، الطّبعة األ  

(5.) 
ني، الطّبعة م للماليلْ دار العِ  األعالم، هـ(:9113خري الّدين بن حممود )ت الّزركلّي،  .68

 (.8م، عدد األجزاء )9009اخلامسة عشر، 
 دار ،نزيلاف عن حقائق غوامض التّ الكشّ : (هـ418 تحممود بن عمرو )ّي، ُمشر الزّ  .69

 (.5)عدد األجزاء ، هـ9501، بريوت، الثةبعة الثّ الطّ ، الكتاب العربّ 
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 املكتبة لّسّنة،تأصيل اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن وا: وآخرون الزّندايّن، عبد اجمليد .71
 م.9181-هـ9508مّي يف القرآن والّسّنة، لْ العصريّة، بريوت، إصدار هيئة اإلعجاز العِ 

اجلامعات املصريّة، اإلسكندريّة،  داراالستقراء والمنهج الِعْلمّي، : زيدان، حممود فهمي .72
 م. 9111

امن بَعَد الَقرن الثّ إمتاَُع الُفَضالء بَتراِجم القّراء ِفيما : إلياس بن أمحد، اعايتّ السّ  .71
-هـ9599وىل، بعة األ  الطّ  ،ةدوة العامليّ دار النّ ، يخ حممَّد متيم الّزعبّ تقدمي: الشّ ، الهجريّ 
 (.9عدد األجزاء )، م9000

دار الطّباعة والّنشر اإلسالمّية،  المدخل إلى الّتفسير الموضوعّي،سعيد، عبد الّسّتار:  .73
  .م9184-هـ9053القاهرة، 

الّتفسير واإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم، ضوابط ّبار: عبد اجلسّقا، مرهف  .74
-هـ9519وىل، دمشق، : نور الّدين عرت وآخرون، دار حمّمد األمني، الطّبعة األ  تقدميوتطبيقات، 

 م. 9090
 ،تفسيره ال ُمسّمى الّتفسير الحديثو محّمد عّزة دروزة الّسلوادّي، حسن عبد الّرمحن:  .75

  م.9091-هـ9518، ّمانع، دار الفرقان
: ُتقيق اإلتقان في علوم القرآن،هـ(: 199الّسيوطّي، عبد الّرمحن بن أب بكر )ت  .76

 (.5عدد األجزاء )م، 9115-ـه9115أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب، حمّمد 
، ةميّ لْ لكتب العِ دار ا، ين عبد القادر الكاتبُتقيق: سيف الدّ  ،نزيلاإلكليل في استنباط التّ 

، ُتقيق: حمّمد أبو بُغية الوعاة في طبقات الّلغويّين والّنحاة. م9189-هـ9509، بريوت
 في تناسب الّسور، رتناسق الّدر  (.9عدد األجزاء )الفضل إبراهيم، املكتبة العصريّة، لبنان، 

 م.9183-هـ9503ت، وىل، بريو مّية، الطّبعة األ  لْ ُتقيق: عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العِ 
طبقات الُمفّسرين هـ. 9501، بريوت وىل،بعة األ  الطّ  ،ميةلْ دار الكتب العِ  ،اظفّ طبقات الحُ 

عجم مُ  هـ.9113وىل، القاهرة، بعة األ  علي حمّمد عمر، مكتبة وهبة، الطّ ُتقيق:  العشرين،
وىل، بعة األ  الطّ ، دابمكتبة اآل، د إبراهيم عبادة: حممّ قيقُت ،سوممقاليد العلوم في الحدود والرّ 

 .م9005-هـ9595، القاهرة
 ،-تفسير اآليات الكونّية بالقرآن الكريم-آيات اهلل في الكون شحاتة، عبد اهلل:  .77

 م.9001القاهرة،  الطّبعة الثّانية،هنضة مصر، 
مّي الّتجريبّي للقرآن الكريم: جذوره وتطبيقاته لْ الّتفسير العِ الّشدي، عادل بن علّي:  .78

 م.9090-هـ9519وىل، الرّياض، مدار الوطن، الطّبعة األ   منه، والموقف
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دار  من ِعْلم الّطّب القرآنّي الّثوابت الِعْلمّية في القرآن الكريم،: الّشريف، عدنان .79
 م. 9110الِعْلم للماليني، الطّبعة األ وىل، بريوت، 

بع أخبار مطا، الخواطر-عراويّ تفسير الشّ ه(: 9598ت) تويّل ، حمّمد م  الّشعراويّ  .81
 (.90عدد األجزاء )اليوم،  دار أخبار ُمعجزة القرآن، (.90عدد األجزاء ) ،م9111، اليوم

ونس، ت   الّتفسير الِعْلمّي للقرآن الكريم بين الّنظريّات والّتطبيق،: شلب، هند .82
  م.9184-هـ9504

مكتبة األجنلو  ها،الّدولة العثمانّية دولة إسالمّية ُمفترى عليالّشّناوّي، عبد العزيز حمّمد:  .81
 (.5عدد األجزاء ) م،9180املصريّة، القاهرة، 

الطّبعة  املكتب اإلسالمّي،كتاب الّسّنة، هـ(: 981الّشيبايّن، عمرو بن أب عاصم )ت .83
     (.9عدد األجزاء ) م،9180-هـ9500األوىل، بريوت، 

ة الرّابعة م للماليني، الطّبعلْ العِ  دار باحث في علوم القرآن،مَ : الّصاحل، صبحي .84
  م.9000والعشرون، 

 املكتب لمحات في علوم القرآن واّتجاهات الّتفسير،لطفي: الّصّباغ، حممد بن  .85
 م. 9110-هـ9590اإلسالمّي، الطّبعة الثّالثة، بريوت، 

ق: أمحد األرناهوط يقُت ،اتالوافي بالوفيّ : هـ(135 تخليل بن أيبك )ّي، فدالصّ  .86
  (.91عدد األجزاء )، م9000-هـ9590 ،وتبري  ،اثدار إحياء الرتّ آخرون، و 
بيت  موسوعة اأُلسر الّدمشقّية، تاريخها، أنسابها، أعالمها،لّصّواف، حمّمد شريف: ا .87

  (.1عدد األجزاء ) م،9090-هـ9519احلكمة، الطّبعة الثّانية، دمشق، 
أمحد  ُتقيق: جامع البيان في تأويل القرآن،هـ(: 190، حمّمد بن جرير )ت الّطربيّ  .88

 (.95عدد األجزاء )م، 9000-هـ9590وىل، ؤّسسة الّرسالة، الطّبعة األ  حمّمد شاكر، م  
ابن اجلوزّي، الطّبعة  دار صول الّتفسير،فصول في أُ : ساعد بن سليمانالطّّيار، م   .89

، ابن اجلوزيّ  دار ،رفسّ ر والمُ دبّ أويل واالستنباط والتّ فسير والتّ مفهوم التّ  هـ.9591الثّانية، 
 .هـ9591، ةعوديّ ة السّ انية، اململكة العربيّ الثّ بعة الطّ 

دار الّنفائس، الطّبعة  رهان في علوم القرآن،إتقان البُ  :وآخرون عّباس، فضل حسن .91
دار الفرقان،  إعجاز القرآن الكريم، (.9عدد األجزاء ) م،9094-هـ9513، ردنّ الثّانية، األ  

الّنفائس، الطّبعة  دارقرآن الكريم، قصص الم. 9009-هـ9599الطّبعة الرّابعة، األ ردّن، 
 م.9090-هـ9510، ردنّ الثّالثة، األ  
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احلديث،  دارالُمعجم الُمفهرس أللفاظ القرآن الكريم، : عبد الباقي، حمّمد فؤاد .92
 م.9115-هـ9595القاهرة، 

، دمشق وىل،بعة األ  الطّ  ،احبّ الصّ  مطبعة ،علوم القرآن الكريم: دين حممّ نور الدّ ، عرت .91
  (.9عدد األجزاء )، م9111-هـ9595

عبقرّي اإلصالح والّتعليم األستاذ اإلمام محّمد  ه(:9181العّقاد، عّباس حممود )ت  .93
م ؤّسسة هنداوي للّتعليم  الفلسفة القرآنّية، ، اجلمهوريّة العربّية املّتحدة.، مكتبة مصرعبده

 م.9151-هـ9133والثّقافة، القاهرة، 
وىل، الثّقايف العرّب، الطّبعة األ   املركز الِعْلم والفلسفة، العالم بين: العلوّي، جاسم حسن .94

 م.9004الّدار البيضاء، 
 عامل ،عاصرةة المُ غة العربيّ عجم اللّ مُ : (هـ9595 ت)وآخرون  أمحد ُمتارعمر،  .95

 (.1عدد األجزاء )، م 9008-هـ9591 وىل،بعة األ  الطّ ، الكتب
البحوث  مركز سية في علوم القرآن،الُمقّدمات األسا: العنزّي، عبد اهلل بن يوسف .96

 م.9009-هـ9599وىل، بريطانيا، اإلسالمّية ليدز، الطّبعة األ  
عدد  ،بريوت، املعرفة دار ،ينإحياء علوم الدّ : (هـ404 تد )د بن حممّ حممّ ، الغزايلّ  .97

 انية،لثّ بعة الطّ ، ادار إحياء العلوم، اينّ د رشيد رضا القبّ حممّ ُتقيق:  ،جواهر القرآن (.5األجزاء )
هنضة مصر، الطّبعة الّسابعة، مصر،  كيف نتعامل مع القرآن؟،. م9183-هـ9503، بريوت

 م.9004
 دار ُمطابقة المخترعات العصريّة لما أخبر به سّيد البريّة،: أمحد بن حمّمد، الغماريّ  .98

 م. 9119-هـ9119الطّباعة احملّمديّة، الطّبعة الّسادسة، القاهرة، 
الّسعادة، الطّبعة األ وىل، مصر،  مطبعة ،ملْ في عصر العِ  اإلسالم: محدالغمراوّي، حمّمد أ .99

-هـ9144مطبعة جلنة الّتأليف، الطّبعة األ وىل،  سنن اهلل الكونّية، في. م9111-هـ9111
 م. 9113

دار  ،فسير الكبيرالتّ -مفاتيح الغيب: هـ(303 تد بن عمر )حممّ فخر الّدين الرّازّي،  .211
  (.19عدد األجزاء )، هـ9590، بريوت، الثةبعة الثّ الطّ ، اث العربّ إحياء الرتّ 

ُتقيق: أمحد يوسف الّنجايت  معاني القرآن،هـ(: 901الفرّاء، حيىي بن زياد )ت  .212
 (.1عدد األجزاء )وآخرون، دار املصريّة، الطّبعة األ وىل، مصر، 

ُتقيق  ُتقيق: مكتب القاموس الُمحيط،هـ(: 891الفريوزآبادي، حمّمد بن يعقوب )ت  .211
 م. 9004-هـ9593ؤّسسة الّرسالة، الطّبعة الثّامنة، بريوت، ؤّسسة الّرسالة، م  الرّتاث يف م  
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 ،رح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشّ : (هـ110 تد )أمحد بن حممّ ، وميّ لفيّ ا .213
   (.9عدد األجزاء ) ،بريوت، ةميّ لْ املكتبة العِ 

، انوىل، عمّ بعة األ  الطّ  ،ارعمّ  ردا ،حاضرات في علوم القرآنمُ : ، غامنوريّ قدّ  .214
 . م9001-هـ9591

الّشروق، الطّبعة الثّالثة،  دار كيف نتعامل مع القرآن العظيم،: ، يوسفالقرضاويّ  .215
 م.9000-هـ9599القاهرة، 

 : أمحد الربدوينّ ُتقيق ،الجامع ألحكام القرآن: (هـ319 ت) د بن أمحدحممّ ، القرطبّ  .216
    (.90عدد األجزاء ) ،م9135-هـ9185، القاهرة انية،بعة الثّ لطّ ا، ةدار الكتب املصريّ آخرون، و 
 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،(: 389القزوييّن، زكريّا بن حمّمد )ت .217

 م.9000-هـ9599م ؤّسسة األعلمّي، الطّبعة األ وىل، بريوت، 
وىل، عة األ  بالطّ ، اردار عمّ  ،مات في علم القراءاتقدّ مُ الق ضاة، حمّمد أمحد وآخرون:  .218

 .م9009-هـ9599، انعمّ 
املعارف،  مكتبة باحث في علوم القرآن،مَ هـ(: 9590القطّان، مّناع بن خليل )ت  .219

 م.9000-هـ9599الطّبعة الثّالثة، 
دار الّشروق، الطّبعة اخلامسة عشرة، القاهرة،  الّتصوير الفّنّي في القرآن،: ب، سّيدق ط   .221

الّشروق، الطّبعة الثّانية والّثالثون، القاهرة،  دار في ظالل القرآن، م.9009-هـ9599
  (.3) ّلداتعدد اجمل م.9001-هـ9591

، اث العربّ إحياء الرتّ  دار ،فينؤلّ عجم المُ مُ : (هـ9508 ت) ، عمر بن رضاالةكحّ  .222
    (.91عدد األجزاء )، بريوت

نية، الّرسالة، الطّبعة الثّا م ؤّسسةالّطّب محراب لإليمان، : كنجو، خالص جلب .221
 (.9عدد األجزاء ) هـ،9509

 وىل،الّشروق، الطّبعة األ   دار الآللئ الحسان في علوم القرآن،: الشني، موسى شاهني .223
 م.    9009-هـ9591القاهرة، 

ة نّ صول اعتقاد أهل السّ شرح أُ : هـ(598 تهبة اهلل بن احلسن )ّي، لكائالاّل  .224
، ةعوديّ السّ  امنة،بعة الثّ الطّ ، ار طيبةد، ُتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامديّ  ،والجماعة

   (.1عدد األجزاء ) ،م9001-هـ9591
للطّباعة والّنشر، آفاق  اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم،دان: الّلوح، عبد الّسالم مح .225

 م.9009-هـ9591الطّبعة الثّانية، غزّة، 
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اف، الطّبعة الرّابعة، دار الّشو  فّكرون عرفتهم،لماء ومُ عُ م(: 9111اجملذوب، حمّمد )ت  .226
 (.1هـ، عدد األجزاء )9599الرّياض، 

ؤّسسة أعمال املوسوعة، م   الموسوعة العربّية العالمّية،جمموعة من العلماء والباحثني:  .227
 (.10م، عدد األجزاء )9111-هـ9591الطّبعة الثّانية، الرّياض، 

الّنهضة  مكتبة الّراهن، اّتجاهات الّتفسير في العصرالّسالم: احملتسب، عبد اجمليد عبد  .228
 م.   9189-هـ9509اإلسالمّية، الطّبعة الثّالثة، عّمان، 

دار احملّبة، الطّبعة األ وىل،  اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن،: حمّمد علي، حمّمد سامي .229
 م.9111دمشق، 

ثّانية، العاّمة لشؤون املطابع األمرييّة، الطّبعة ال اهليئة ُمعجم الجيولوجيا،: مدكو، إبراهيم .211
 م. 9189-هـ9509القاهرة، 

ِعقد  نثر الجواهر والّدرر في علماء القرن الّرابع عشر، وبذيلهيوسف: املرعشلي،  .212
وىل، بريوت، ، دار املعرفة، الطّبعة األ  الجوهر في علماء الّربع األّول من القرن الخامس عشر

 (.9عدد األجزاء ) م.9003-هـ9591
 تهذيب الكمال في أسماء الّرجال،هـ(: 159)ت ّي، يوسف بن عبد الّرمحن املزّ  .211

عدد م، 9180-هـ9500وىل، بريوت، ؤّسسة الّرسالة، الطّبعة األ  بّشار عواد معروف، م   ُتقيق:
 (.14األجزاء )

ختصر بنقل العدل عن سند الّصحيح المُ المُ هـ(: 939م سلم بن احلّجاج )ت  م سلم، .213
ُتقيق: حمّمد فؤاد عبد  ،)صحيح ُمسلم( -صّلى اهلل عليه وسّلم-العدل إلى رسول اهلل 

 (.4الباقي، دار إحياء الرّتاث العرّب، بريوت، عدد األجزاء )
-هـ9593، ثّالثةدار القلم، الطّبعة ال ،إعجاز القرآنباحث في مَ : سلم، مصطفىم   .214

 م.9004-هـ9593القلم، الطّبعة الرّابعة،  دار باحث في الّتفسير الموضوعّي،مَ  م.9004
 (.9عدد األجزاء ) ،دار الّدعوةعجم الوسيط، المُ  ى، إبراهيم وآخرون:صطفم   .215
اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن والّسّنة، تاريخه عبد اهلل بن عبد العزيز: املصلح،  .216

 م. 9099-هـ9519الثّالثة، اململكة العربّية الّسعوديّة،  دار جياد، الطّبعة وضوابطه،
 الجداول الجامعة في العلوم الّنافعة،ون: مهلهل الياسني، جاسم بن حمّمد وآخر  .217
 م. 9090-هـ9519الثة، بريوت، ؤّسسة الرّيّان، الطّبعة الثّ م  
ىي الّدين، دار ُتقيق: حمّمد حم   مجمع األمثال،هـ(: 498امليدايّن، أمحد بن حمّمد )ت  .218

 (.9املعرفة، بريوت، عدد األجزاء )
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-المكر الّثالثة وخوافيها: الّتبشيرأجنحة  هـ(:9594امليدايّن، عبد الّرمحن حسن )ت .219
دار االستعمار، دراسة وتحليل وتوجيه )ودراسة منهجّية شاملة للغزو الفكرّي(، -االسِتشراق

دار القلم،  سسها،األخالق اإلسالمّية وأُ  .م9000-هـ9590القلم، الطّبعة الثّامنة، دمشق، 
، دراسة وتحليل وتصنيف األمثال القرآنّية م.9111-هـ9590الطّبعة اخلامسة، دمشق، 

 م.9180-هـ9500وىل، دمشق، دار القلم، الطّبعة األ  ورسم ألصولها وقواعدها ومناهجها، 
الحضارة  م.9181-هـ9508وىل، دمشق، دار القلم، الطّبعة األ  براهين وأدلّة إيمانّية، 

في سائر  سلمين لها ولمحات من تأثيرهاسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المُ اإلسالمّية أُ 
صراع مع المالحدة حّتى  .م9118-هـ9598 وىل، دمشق،دار القلم، الطّبعة األ  مم، األُ 

الّصيام ورمضان في الّسّنة  .م9119-هـ9599دار القلم، الطّبعة اخلامسة، دمشق، العظم، 
وىل، دمشق، دار القلم، الطّبعة األ  والقرآن، دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والّسّنة، 

دار القلم، الطّبعة الثّانية، بريوت، سسها، العقيدة اإلسالمّية وأُ  م.9181-ـه9501
دار القلم، الطّبعة الرّابعة،  ،-عّز وجلّ -قواعد الّتدبّر األمثل لكتاب اهلل  م.9111-هـ9111

-هـ9599، ، دار القلم، الطّبعة الثّانية، دمشقكواشف زيوف م.9001-هـ9510دمشق، 
دراسة واعية للّشيوعّية وجذورها وأفكارها وخرافة حتمّياتها وأحالم الكيد األحمر،  .م9119

دار القلم، الطّبعة وعودها الكاذبة وواقع تدميرها الّثورّي الحقود الحسود وجحيم تطبيقاتها، 
وىل، دار القلم، الطّبعة األ   معارج الّتفّكر ودقائق الّتدبّر، م.9180-هـ9500وىل، دمشق، األ  

، وقومه في القرآن المجيد، دراسة في -المعليه السّ -نوح  م.9003-هـ9591دمشق، 
الوالد م. 9110-هـ9590وىل، دمشق، دار القلم، الطّبعة األ   طريق الّتفسير الموضوعّي،

دار البشري،  جاهد حكيم شجاع،رّبي الّشيخ حسن حبّنكة الميدانّي قّصة عالم مُ الّداعية المُ 
  م.0990-هـ9591وىل، جّدة، الطّبعة األ  

آيات اهلل في  ةنّ في القرآن والسّ  ميّ لْ موسوعة اإلعجاز العِ : د راتبحممّ ّي، ابلسالنّ  .231
في  ميّ لْ موسوعة اإلعجاز العِ  م.9004-هـ9593، دمشق، انيةبعة الثّ الطّ ، املكتب دار اآلفاق،

 م.9004-هـ9593، دمشق، دار املكتب آيات اهلل في اإلنسان، ةنّ القرآن والسّ 
مدخل إلى دراسة اإلعجاز الِعْلمّي في القرآن الكريم والّسّنة : غلول راغبّجار، ز النّ  .232

من آيات اإلعجاز الِعْلمّي: م. 9001-هـ9510دار املعرفة، الطّبعة األ وىل، بريوت،  المطّهرة،
من آيات م. 9004-هـ9598دار املعرفة، الطّبعة األ وىل، بريوت،  األرض في القرآن الكريم،
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-هـ9598املعرفة، الطّبعة الثّانية، بريوت،  دار ّي: الّسماء في القرآن الكريم،اإلعجاز الِعْلم
 م.9004

ُتقيق:  ،أويلنزيل وحقائق التّ مدارك التّ : هـ(190 تعبد اهلل بن أمحد )ّي، سفالنّ  .231
عدد  ،م9118-هـ9591، وىل، بريوتبعة األ  الطّ ، بيّ دار الكلم الطّ ، يوسف علي بديوي

   (.1األجزاء )
، ضبط وتوثيق: يّ بشرح الّنوو  سلمصحيح مُ هـ(: 313وّي، حيىي بن شرف )ت الّنو  .233

 (.98م، عدد األجزاء )9114-هـ9594صدقي حمّمد مجيل العطّار، دار الفكر، بريوت، 

 عجم الُمفّسرين )من صدر اإلسالم وحّتى العصر الحاضر(،مُ : نويهض، عادل .234
 (.9عدد األجزاء )م، 9188-هـ9501ت، الطّبعة الثّالثة، بريو ؤّسسة نويهض الثّقافّية، م  
مكتبة  الّدولة العثمانّية في الّتاريخ اإلسالمّي الحديث،ياغي، إُساعيل أمحد:  .235

 م. 9113-هـ9593الرّياض، وىل، الطّبعة األ   العبيكان،
إرشاد األريب إلى  ،عجم األدباءمُ  :هـ(393 ت) ياقوت بن عبد اهللياقوت احلموّي،  .236

-هـ9595، وىل، بريوتبعة األ  الطّ ، دار الغرب اإلسالميّ ، اسإحسان عبّ  ق:يقُت ،معرفة األديب
  (.1عدد األجزاء ) ،م9111

دار ابن حزم، الطّبعة الثّانية،  تتّمة األعالم للّزركلّي، رمضان:يوسف، حمّمد خري  .237
وىل، بريوت، دار ابن حزم، الطّبعة األ  ؤلّفين، عجم المُ تكملة مُ  م.9009-هـ9599بريوت، 
 م.9111-هـ9598
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  م.9003، ردنّ ردنّية، األ  اجلامعة األ  
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 المواقع اإللكترونّية
قابلة مع الّشيخ عبد الّرحمن حسن حبّنكة مُ الّشبكة العنكبوتّية على موقع )يوتيوب(:  .2

ستاذ جاسم حمّمد بدعون، إعداد: األ  بعنوان: حديث الذّكريات، يف برنامج علماء م   الميدانّي،
 الرّابط اآليت: م، على1/90/9009املطوّع، بتاريخ 

 https://www.youtube.com 
 http://ishrakat.comموقع إشراقات، على الرّابط اآليت:  .1
 http://www.elnaggarzr.com على الرّابط اآليت:  زغلول الّنّجار، كتورالدّ موقع  .3
 http://shamela.ws اآليت:  املوقع الّرُسّي للمكتبة الّشاملة، على الرّابط .4
   https://www.al-qaradawi.netموقع الّشيخ يوسف القرضاوّي، على الرّابط اآليت:  .5
 موقع اهليئة العال ِمّية لإلعجاز الِعْلمّي يف القرآن والّسّنة، على الرّابط اآليت: .6

https://www.eajaz.org 
 https://alzahraa-university.com على الرّابط اآليت:، هراءجامعة الزّ موقع  .7
  http://www.odabasham.netموقع رابطة أ دباء الّشام، على الرّابط اآليت:  .8
 http://islamsyria.com على الرّابط اآليت: ، موقع رابطة العلماء الّسورّيني .9

 http://www.rocham.org يت:على الرّابط اآل، امموقع رابطة علماء الشّ  .21
 http://www.alukah.net موقع شبكة األلوكة، على الرّابط اآليت:  .22
 https://vb.tafsir.net على الرّابط اآليت: ، فسريلتقى أهل التّ موقع م   .21
موقع منارات للعلوم الّشرعّية والّدعويّة، على الرّابط اآليت:  .23

http://www.manaratweb.com 
           ، على الرّابط اآليت: اثقافة والرتّ سة القدس للثّ ؤسّ موقع م   .24

http://alqudslana.com 
كحيل لإلعجاز الِعْلمّي، على الرّابط اآليت: موقع موسوعة ال .25

http://www.kaheel7.com 
موقع موسوعة الّنابلسّي للعلوم اإلسالمّية، على الرّابط اآليت:  .26

http://www.nabulsi.com 
 http://www.naseemalsham.comموقع نسيم الّشام، على الرّابط اآليت:  .27
  https://ar.wikipedia.orgط اآليت: على الرّاب ،ويكيبديا املوسوعة احلرّةموقع  .28

http://ishrakat.com/home
https://alzahraa-university.com/
http://www.rocham.org/site/article/269
https://vb.tafsir.net/tafsir16112/#.XQ_stuvXKpo
http://www.manaratweb.com/
http://www.manaratweb.com/
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 فهرس اآليات القرآنّية

 رقم الّصفحة الّسورة ورقم اآلية اآلية
 7 (999اآلية ) البقرة:سورة  ىثمئنئ زئ رئ ّٰ ِّيثٱ
 91 (55سورة البقرة: اآلية )ٱىثحئ جئ يي ىي نييث

 958 (935سورة البقرة: اآلية )ٱىثخم حم جم يل ىل مل خليثٱ
 90 (984سورة آل عمران: اآلية )ٱىثري ٰى ين ىنيثٱ

 41 (58سورة املائدة: اآلية )ٱىثىن نن من زن رنيث

 999 ( 990سورة املائدة: اآلية )ٱىثرث يت ىت نت مت  زت رتيثٱ

 939 (9سورة األنعام: اآلية )ٱىثميىي خي حي جي يه ىه مه جهيثٱ
 59 (50سورة األنعام: اآلية )ٱىث ٰى يثٱ
 33 (9سورة األعراف: اآلية )ٱىثخليثٱ

 33 (91سورة األعراف: اآلية )ٱىثحئ جئ يي ىي نييث
 913-999-19 (45سورة األعراف: اآلية )ٱىثيث ىث نث مث زث رث يتيثٱ

 951 (41سورة األعراف: اآلية )ٱىثحط مض خض حض جضيثٱ
 41 (941سورة األعراف: اآلية )ٱىثيل ىل مل يك ىك يثٱ

 30 (931سورة األعراف: اآلية )ٱىثحب جب هئيثٱ
 919 (4س: اآلية )سورة يون  ٱىثمخ جخ مح جح مج حج مثيثٱ

 11 (93ية )س: اآلسورة يون  ٱىثجم يل ىل مليثٱ
 19 (9سورة هود: اآلية )ٱىثرن مم ام يل ىليثٱ

 939 (39سورة هود: اآلية )ٱىثجفحف مغ جغ مع جعيثٱ
 911 (5ف: اآلية )سورة يوس  ٱىثحض جض مص خص حصيثٱ

 940 (99سورة احلجر: اآلية )ٱىثىق يف ىف يث ىث نث مثيثٱ
 934 (93سورة احلجر: اآلية )ٱىثمت خت حت جت هب مب خب حبيثٱ

 935 (5حل: اآلية )سورة النّ ٱىثحت جت هب مبيثٱ
 941 (94سورة الّنحل: اآلية )ٱىثخم حم جم يل ىل مل خليثٱ
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 913 (93سورة الّنحل: اآلية )ٱىثجه ين ىنيثٱ
 31 (5سورة اإلسراء: اآلية )ٱىثىف يث ىثيث

 983 (       84سورة اإلسراء: اآلية )ٱىثجل مك لك خك حك جكيث
 991 (49سورة الكهف: اآلية )ٱىثحس جس مخ جخ مح جحيثٱ

 49 (5آلية )سورة مرمي: اٱىثخي حي جييثٱ
 993 (10سورة األنبياء: اآلية )ٱىثمم ام يل ىل مل يك ىكيثٱ
 998 (905سورة األنبياء: اآلية )ٱىث ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مييثٱ

 931 (93-99سورة املؤمنون: اآلية )ٱىثزن رن مم ام يل ىل مليثٱ
 998 (83سورة املؤمنون: اآلية )ٱىثحط مض خض حض جض مص خص حصيث
 955-993 (9سورة الفرقان: اآلية )ٱىثجض مص خص حص مس خس حس جسيثٱ

 18 (19سورة الفرقان: اآلية )ٱىثجك مق حق مف خف حف جفيثٱ
 89 (11سورة الفرقان: اآلية )ٱىثحم جم يل ىل مل خليثٱ
 990 (     39سورة الفرقان: اآلية )ٱىثنن من زن رن مم اميثٱ

 59 (11سورة الفرقان: اآلية )ٱىثري ٰى ين ىن ننيثٱ
 944 (39سورة الّنمل: اآلية )ٱىثىي ني مي زي ري ٰى ينيثٱ
 941 (88سورة الّنمل: اآلية )ٱىث هنجه من خن حن جن مم خم حميثٱ

 999 (    91سورة العنكبوت: اآلية )ٱىثٰر ٰذ يي ىي مي خييثٱ
 58 (18وم: اآلية )سورة الرّ ٱىثمن زن رن مميثٱ

 995    (90سورة لقمان: اآلية )ٱىثخبمب حب جب هئ مئيثٱ
 51 (93سورة سبأ: اآلية )ٱىثّٰ ِّيثٱ

 43 (99سورة فاطر: اآلية )ٱىثحم جم يل ىل مل خليثٱ
 948 (91سورة فاطر: اآلية )ٱىثني مي زي ري ٰى ين ىن ننيثٱ
 959 (11سورة يس: اآلية )ٱىثمخ جخ مح جح مج حجيثٱ

 910 (50-18سورة يس: اآلية )ٱىث جضحض مص خص حصيث
 59 (11-18سورة يس: اآلية )ٱىثاممم يل ىل مل يكيثٱ
 959        (4سورة الّصافات: اآلية )ٱىثمه جه ين ىن منيثٱ
 999 (3افات: اآلية )سورة الصّ ٱىثٰذ يي ىي مي خي حييث
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 41 (99-99سورة ص: اآلية )ٱىثزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئيثٱ
 939 (19سورة ص: اآلية )ٱىثمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنيثٱ

 59 (11اآلية ) ص:سورة ٱىثحت جت هب مبيثٱ
 919 (3سورة الّزمر: اآلية )ٱىثمم خم حم جم يل ىل مل خليثٱ

 90 (90سورة الّزمر: اآلية )ٱىثهث مث هت مت هب مبيث
 931 (31سورة غافر: اآلية )ٱىثمم خم حم جم يل ىل مل خليثٱ

 995 (99سورة ف ّصلت: اآلية )ٱىثحض جض مص خص حص مسيثٱ
 994 ( 99ور : اآلية )سورة الشّ ٱىثىليل مل خليثٱ

 911 (40-51سورة الّشور : اآلية )ٱىثحس جس مخ محجخ جح مج حجيثٱ
 990-993        (3سورة ق: اآلية )ٱىثرث يت ىت نت مت زت رتيثٱ

 941-950 (1سورة ق: اآلية )ٱىثٱلك اك يق ىق يفيثٱ

 41 (18) سورة ق: اآليةٱىثرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّيثٱ

 998 (1سورة الّذاريات: اآلية )ٱىثىل مل خليثٱ

 930 (99سورة الّذاريات: اآلية )ٱىثيي ىي ميني زييثٱ

 991-998 ( 51سورة الّذاريات: اآلية )ٱىثمق حق مف خف حفيثٱ

 913 (9سورة الّنجم: اآلية )ٱىثىل مل خليثٱ

 914 (53-54سورة الّنجم: اآلية )ٱىثجم يل ىل مل خليثٱ

 33 (9سورة القمر: اآلية )ٱىثجت هب مب خبيثٱ

 33 (99سورة القمر: اآلية )ٱىثنب مب زبيثٱ

 48 (54-55سورة القمر: اآليتان )ٱىثخف حف جف مغ جغ مع جع مظيثٱ

 48 (53سورة القمر: اآلية )ٱىثجل مك لك خك حك جكيثٱ
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 31 (8سورة الواقعة: اآلية )ٱىثمي زي ري ٰى ينيثٱ

 59 (99سورة الواقعة: اآلية )ٱىثخت حتيثٱ

 59 (99سورة الواقعة: اآلية )ٱىثىي مي خي حييثٱ

 59 (99سورة الواقعة: اآلية )ٱىثٰر ٰذيثٱ

 989 (48سورة الواقعة: اآلية )ٱىثمئ زئ رئيثٱ

 911 (14سورة الواقعة: اآلية )ٱىثجم هل مل حلخليثٱ

 955 (99سورة الّطالق: اآلية )ٱىثمهٰه جه هن من خن حن جن مميثٱ

 991-990 (93-94سورة نوح: اآلية )ٱىثِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيثٱ

 18 (91-93ية )سورة القيامة: اآلٱىثخم حم جم هل مل خل حل جل مك لكيثٱ

 913 (11-13سورة القيامة: اآلية )ٱىثىن نن من زن رنيثٱ

 934 (11سورة القيامة: اآلية )ٱىثىي ني مي زي ري ٰىيث

 918-911 (9سورة اإلنسان: اآلية )ٱىثمغ جغ مع جع مظ حط مضيثٱٱٱ

 991        ( 1سورة املرسالت: اآلية )ٱىثخب حب جبيثٱ

 931 (90سورة املرسالت: اآلية )ٱىثجم يل ىل مل خليثٱ

 945 (91سورة املرسالت: اآلية )ٱىثّٰ ِّ ُّ َّيثٱ

 909 (10ازعات: اآلية )سورة النّ ٱىثيل ىل مل يكيثٱ

 919-901 (9سورة الّتكوير: اآلية )ٱىثجن يم ىميثٱ

 911 (9سورة االنفطار: اآلية )ٱىثخم حم جميثٱ

 94 (3سورة االنشقاق: اآلية )ٱىثيب ىب نب مب زب رب يئ ىئيثٱ
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 994 (  9سورة الربوج: اآلية )ٱىثخن حن جنيثٱ

 31   (90سورة الربوج: اآلية )ٱىث لك ٱيث

 918-44 (1-4سورة الطّارق: اآلية )ٱىثٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهيثٱ

 991 (98سورة الغاشية: اآلية )ٱىثمع   جع مظ حطيثٱ

 944 (91سورة الغاشية: اآلية )ٱىثخف حف جف مغيثٱ

 910 (5سورة البلد: اآلية )ٱىثيق ىق يف ىف يثيثٱ

 31 (91-98سورة البلد: اآليتان )ٱىثىل مل خل لك خك حك جكيث

 915 (9سورة الّشمس: اآلية )ٱىثجه ين ىنيثٱ

 991   (4مس: اآلية )سورة الشّ ٱىثٰى ٰر ٰذيثٱ

 959 (3سورة الّشمس: اآلية )ٱىثُّ َّ ٍّيثٱ

 930 (5سورة الّتني: اآلية )ٱىثرب يئ ىئ نئ مئ زئيثٱ

 11 (98-91سورة العلق: اآلية )ٱىثٰذ يي ىي مي خييثٱ

 51 (9سورة العاديات: اآلية )ٱىثحتيثٱ
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 الّنبويّةفهرس األحاديث 

 رقم الّصفحة طرف الحديث

 911-913 ىنثأم أ   كرٌ ذ  أ  

يِع اأْل ْرضِ   933 ِإنَّ اهلل  ع زَّ و ج لَّ خ ل ق  آد م  ِمْن قـ ْبض ة  قـ ب ض ه ا ِمْن مجِ 

 11 إّن اهلل يبعث يوم القيامة م ناديا  ي نادي

 ذ ونستعينه حنمده هلل احلمد

 ب ال يشكر اهلل من ال يشكر الّناس

 
 

 
 

 

 




