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  عبدالعزيز فيصل سالم   ثـــــاسم الباح
  العلم في القرآن الكريم ثــــعنوان البح

  األزهر ةـــــــجامع
  صول الدين أ ةــــــــكلي
  التفسير م ــــــــقس

  )م١٩٧٩(الماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

ه العزيـز جوانـب     باقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعالى أن ضمن كتا       
عديدة من اإلعجاز غير الناحية البالغية التي ال تنفك عنها آية من كتاب اهللا              

  .تعالى
عجاز البياني كان موقوفـا ومقـصورا علـى         وإدراك الفوقية البالغية واإل   
  .فصحاء العربي ومن لف لفهم

ل مـا   كوالواقع أن موضع إعجاز القرآن الكريم ال يزال بكرا برغم           
  .كتب فيه

هناك مئات من اآليات مبثوثة في تضاعيف القرآن الكريم وهي تفوق 
  .دور محورها على الناحية العلمية من اإلعجازيآيات األحكام في الكم 

  :الدافع األول
أن الدراسات التقليدية لعلم العقائد قامت منذ أجيال على إثبات وجود           

  .ة يقنع العقل بها ويشعر بقوتهايقاهللا تعالى وتوحيد بأدلة نظرية دق
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 ألنها جهد فكري دقيق وألنها      بوهذه األدلة تستحق االحترام بال ري     
  .ت الصدق وأقامت دونه سياجاً منيعاصحر

وب العصر والنهضة العليمة الحديثة رأيت لزاما علّى         وتمشيا مع أسل  
أن أطرق هذا الباب ألكون لدى فكرة عميقة وتصورا صحيحا فيمـا يتعلـق              
بالقرآن العظيم من الناحية العلمية تكون خميرةً وأساساً أبني عليـه حيـاتي             

  .العملية
 ما اشتمل عليه القرآن من النصوص الكثيرة في العلـم         : الدافع الثاني 

وفضه وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال  العبد ونجاته في معاشه 
  .ومعاده عليه

ورة في صـفحات  شهالني هذا الحشد العظيم من النصوص المنحيث  
القرآن الكريم تمجد العلم وتشيد بأهله، فأردت أن أدرسها واستجلى أسرارها،           

  .واستنير بنورها وأهتدي بهداها
دت أن أتصدى لدفع هذه الشبه التي يثيرها خصوم         أر: فع الثالث   االد

 بين العلم بمعناه العام وبـين اإليمـان، وأن          طاإلسالم وأن أبينة شدة االرتبا    
  .طريقة العلم المعاصرة هي نفي طريقة العلم في القرآن الكريم

  منهج الدراسة
بمعنى الباحث  تناول   إللقاء الضوء على التفسير العلمي للقرآن الكريم،      

يات الشريفة التي  وجد فيها مجال لهذا النوع من التفسير والدراسة وحاول    اآل
  .عة المعاصرينبيبقدر اإلمكان الجمع بين قول المفسرين وقول علماء الط

قة هي الطريقة المثلى أو األقرب على       يوفي رأي الباحث أن هذه الطر     
  .األقل لفهم مثل هذه اآليات
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لى فهم  إين أن يتمخض شيئ يضاف      ن بعد هذا التزاوج بين المنهج     كويم
  .هذه اآليات ويعين على تدبرها

  استنتاجات الدراسة
أن القرآن الحكيم طريقة خاصة امتاز بها في عرض القـوانين التـي             

 فـي   – تبـارك وتعـالى      –تتحكم في الكون، فهو يذكر إجماال من آثار اهللا          
  .األكوان، تحريكا للعبرة، وتذكيرا بالنعمة، وحفزا للفكرة

إن تدبر مثل هذه اآلثار كفيل بأن يوصل اإلنـسان بربهـا وخالقهـا              ف
وهو المقصود األول من التعرض لمثل لهذه النـواميس         . وصانعها وموجدها 

  .الكونية
ومنها أن القرآن العظيم ليس كتابا يهدف إلى عرض هذه القوانين أن له         

 المناسـبة   وأوصاف العلم اإللهية والقدرة الربانية هـي      . ينيا جوهريا دهدفا  
  .الرئيسية في توجيه الدعوات إلى الناس ألن يتأملوا في أعمال الخليقة

ومنها أنه تصاحب هذه الدعوات أمور يمكن للمالحظـة اإلنـسانية أن            
 تلك التي تسود انتظام الكون فـي        - عز وجل  –تدركها أو قوانين عرفها اهللا      

  .ميدان علوم الطبيعة وفيما يخص اإلنسان على حد سواء
كن هناك جزء آخر ال يمكن لو. ناك جزء من هذه األقوال يسير الفهموه

  .إدراك دالالته إال إذا كان المرء يملك معارف الزمة لهذا
ومنها أن المعارف اللغوية المتبحرة ال تكفي وحدها لفهم هذه اآليـات            
الكونية التي في القرآن العظيم، بل يجب باإلضافة إليها امتالك معارف عليمة 

  . لفهم مثل هذه اآلياتة التنوع كثيرة التفرع، فهما عنصران هامان جداًشديد
ومنها أنه لما كان القرآن العظيم أنما انزل لهداية الناس ومنهجـه فـي      
نشر الهداية الترفق والتدرج معهم حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور،  فقد            
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 يصدم البـديهي    اقتضت الحكمة اإللهية في آياته الكونية أن ينزل بأسلوب ال         
  .هودلم به عند الناس فيكذبوه من حين ورسالم

وال ينافي الحقيقة الكونية لما يلزم منه االستحالة العقلية والشرعية ولئال           
 فيسر سيبل  كشفها – عز وجل  –يكون ذلك داعيا إلى تكذيبه عندما يأذن اهللا         

  .ألرباب العلم في المستقبل
: رآن المبارك تمتاز سـمتين بـارزتين      ومنها أن الناحية العلمية في الق     
  .لى أهم ما فيهاإلى مسألة علمية يشير إاالتساع، والعمق، فهو عندما يتطرق 

فأنواع العلوم ليس فيها باب وال مسئلة هي أصل أال وفي القرآن الحكيم           
  .ت النظر إليهافليما يدل عليها أو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


