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أثر تدبر القرآن والتفسير العلمي في بناء العقل المسلم

المقدمـــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ..فالقرآن الكرمي كالم
هللا املعجز املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم املتعبد بتالوته الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ؛ كتاب
يعطي لكل جيل على حسب طاقته ويعطي لكل فرد على قدر فهمه ويعطي للجيل القادم شيئاً جديداً مل يعطه للجيل

الذي سبقة ؛ وال يكون ذلك إال للمتدبرين آبايته  ،املتفكرين يف مقاصده  ،املستنبطني ألحكامه  ،الباحثني عن معانيه
ودالالته.
وأييت حبثنا هذا (التدبر القرآين وأثره يف التفسري العلمي – تنظري وتطبيق )-إمياانً ويقيناً أبن القرآن الكرمي هو

أساس هنضة أمتنا اإلسالمية ،وهو سر تقدمها يف اجملاالت كلها ،شريطة أن تتلوه حق تالوته ،وتتدبره حق التدبر ،مث
تعمل به حبسب املقاصد اليت أنزل من أجلها.
حاولنا من خالل البحث الوقوف على معطيات علمي (التدبر والتفسري العلمي) طلباً يف التأصيل والرتسيخ
العلمي لقضية التدبر القرآين ؛ الذي يعمل على بناء العقل املسلم من خالل تكوين قناعات راسخة مستمدة من واقع
الفرد واجملتمع على السواء؛ فضالً أن العلم يشهد يف العصر احلديث تطوراً سريعاً بشكل منقطع النظري ،إذ نرى أن
املفاهيم العلمية جتدد بسرعة فائقة بني احلني واآلخر نظراً للسرعة املهولة الذي يشهده التطور التكنولوجي ،من هنا
جاءت أمهية هذا البحث يف بيان العالقة الوثيقة بني علمي "التدبر والتفسري العلمي" لبيان روعة التصوير القرآين لقضااي
علمية من خالل مفردات قرآنية كان هلا األمهية العلمية الكبرية يف البحث العلمي يف الوقت احلاضر.
وقد اعتمدان يف إجناز البحث على بعض املصادر واملراجع املهمة اللغوية منها والتفسريية والعلمية؛ فضالً عن
املواقع االلكرتونية على الشبكة العنكبوتية  ،واليت سامهت مجيعها يف إغناء املوضوع مبعلومات علمية دقيقة.
ومن أهم أسباب اختيار موضوع البحث جدته وحداثته يف األوساط العلمية واخلوض للحصول على معلومات
جديدة وقيمة اليت تربهن إعجاز القرآن الكرمي يف هذا امليدان.
وقد تضمن البحث مخسة مباحث فضالً عن املقدمة واخلامتة  ،فقد مشل املبحث األول معىن التدبر القرآين
والتفسري العلمي يف اللغة واالصطالح  ،وقد كان عنوان املبحث الثاين اهلدي النبوي و هدي الصحابة يف التدبر القرآين ،
وقد تناول املبحث الثالث أمهية التدبر القرآين وفوائده ،يليه املبحث الرابع تضمن أهم أقوال املفسرين يف التدبر القرآين
والعالقة بني التدبر القرآين والتفسري العلمي ،وختمت املباحث مببحث خامس تطبيقي حتت عنوان :منوذج لوقفة تدبرية :
"التفسري العلمي ملفردات احلجوم الصغرية يف القرآن الكرمي
االستنتاجات والتوصيات.
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وأخريا فإن أي جهد بشري ال ميكن أن يصل إىل الكمال  ،فالكمال هلل تعاىل وحده ،فما كان من صواب
فبفضل هللا ومنته وما كان من خطأ فمن أنفسنا ...وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

املبحث األول :معىن التدبر القرآين والتفسري العلمي يف اللغة واالصطالح:

أوال :آايت (التدبر) يف القرآن الكرمي :

ِ
ِ
آايتِِه َولِيَ تَ َذ َّكَر
اب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
ورد التدبر يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع هي :قوله تعاىل) :كتَ ٌ
ك ُمبَ َارٌك ليَدَّبَُّروا َ
أُولُو األَلْب ِ
اب( [ص .] 29:وقد نعى القرآن على أولئك الذين ال يتدبرون القرآن وال يستنبطون معانيه يف قوله تعاىل:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختالفاً َكثرياً( [النساء ، ]82:وقوله تعاىل ) :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن
)أَفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عْند َغ ِْري َّ
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ِ
ِ
الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
ني (
ءه ُم ْاأل ََّول َ
آَب ُ
وب أَقْ َفا ُهلَا( [حممد ، ]24:وقوله تعاىل ):أَفَلَ ْم يَدَّبَُّروا الْ َق ْو َل أ َْم َج ُ
اءهم َّما َملْ َأيْت َ
ْ
[املؤمنون.]68 :
اثنياً( :التدبر) يف اللغة واالصطالح :

أوسع العلماء واملفسرون مقام التدبر حبثا ودراسة؛ فضال عما قدموه من تعريفات هلذا املصطلح ،وفيما أييت

بيان ألهم التعريفات اللغوية واالصطالحية ملصطلح التدبر:
 التدبر يف اللغة :تدور مادة التدبر حول أواخر األمور وعواقبها وأدَبرها  ،فالتدبر هو  :النظر يف عواقب األموروماتؤول إليه .قال الزجاج (ت311:ه)":التدبر :النظر يف عاقبة الشئ" ( ،)1وقال ابن فارس(ت395:ه)":دبر:
الدال والباء والراء اصل هذا الباب أن جله يف قياس واحد ،وهو آخر الشئ" ( ،)2وقال اجلرجاين (ت816 :ه) ":
ال تظر يف عواقب األمور  ،وهو قريب من التفكر  ،اال أن التفكر تصرف القلب َبلنظر يف الدليل ،والتدبر تصرفه يف
العواقب" (.)3
 -التدبر يف االصطالح:

التدبُّر مبعناه العام يرجع استعمالُه يف الغالب إىل معناه اللغوي  ،فهو عبارة عن آلية منهجية فعالة جتعل اإلنسان

املتدبِر يقوم بعملية نقد ذايت لباطنه وسلوكياته الظاهرة؛ قصد االرتقاء بفكره وتزكية نفسه من خالل مقارنة حاله مع
مقتضى الكالم املتَ َدبَِّر ،قال ابن القيم" :وتدبر الكالم أن يُنظَر يف أوله وآخره مث يعيد نظره مرة بعد مرة ،وهلذا جاء على
ُ
_____________________________
( )1معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج.82 /2:
( )2مقاييس اللغة ،ابن فارس.324 /2 :.
( )3التعريفات ،اجلرجاين1403 :ه 1983-م54 :
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التأم ُل لفهم املعىن الكامن واملكتنه يف ثنااي اآلايت القرآنية
بناء التَّ َف ُّعل كالتجرع والتفهم والتبني"( . )1وتدبر القرآن هو ُّ
معرفة مقا ِ
ِ
التوصل إىل ِ
اآلايت وأهدافها ،وما ترمي إليه من املعاين واحلِ َك ِم واألحكام ،وذلك
صد
الكرمية  ،ويكون به ُّ ُ
بقصد االنتفاع مبا فيها من العلم واإلميان ،واالهتداء هبا واالمتثال مبا تدعو إليه( .)2فتدبر آايت القرآن :هو النظر إىل
مآالهتا وعواقبها يف النفس ويف اجملتمع ( ، )3والتدبر هو :حماولة إخراج ما يف النص من خمتلف الدالالت اليت ال تظهر
ِ
مستكنَّة يف النصوص ال تتحصل إال َبلفهم العميق والنظر والتأمل الكثري ؛ فالتدبر وإن
َبدي الرأي  ،وهو كشف ملعاين
مل يكن تفسرياً فإنه ميثل رافداً له(.)4
اثلثاً( :التفسري) يف اللغة واالصطالح:
وفسرته)( .)5وهو
(الفسر :كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحهُ ،تقول
 التفسري لغة :قال ابن فارس:فسرت الشيءَّ ،
ُ
ُ
مصدر على وزن تفعيل ،فعله املاضي رَبعي مضعف( :فَ َّسَر) تقول :فَ َّسَر ،يُ َف ِس ُر ،تفسرياً .ومادة الكلمة -جذرها
(فسر) (.)6
الثالثيٌ -
 -التفسري اصطالحاً :علم يفهم به كتاب هللا ،املنزل على نبيه حممد ) (واستخراج أحكامه وحكمه (.)7

_____________________________
( )1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم اجلوزية.)183/1( :
،

عملية
خطوات
القرآن
تتدبر
كيف
()2ينظر:
البيانوينhttp://vb.tafsir.net/tafsir37640/#.Vd6y3n0irMw
( )3ينظر :التدبر هو الغاية من إنزال القرآن  ،د.فريد األنصاريhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=35669166 :
()4ينظر :يف تدبر القرآن  ،حممد بن شاكر الشريف http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id
( )5مقاييس اللغة ،ابن فارس :ص837؛ ينظر :تعريف الدارسني ،صالح عبدالفتاح :ص.23
( )6ينظر :تعريف الدارسني :ص.23
( )7ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي13/1 :؛ تعريف الدارسني ،ص.24
4
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رابعاً :معىن التفسري العلمي والفرق بينه وبني اإلعجاز العلمي:
التفسري العلمي( :هو الكشف عن معاين اآلية او احلديث يف ضوء ما ترمجت صحته من نظرايت العلوم
الكونية)( .)1وخيتلف التفسري العلمي عن اإلعجاز العلمي حيث أن:
اإلعجاز العلمي :هو إنباء القرآن الكرمي أو السنة النبوية وسبقهما يف ذكر حقيقة أثبتها العلم التجرييب يف األزمنة
املتأخرة وثبت عدم إمكانية إدراكها َبلوسائل البشرية يف زمن الرسول عليه الصالة والسالم ،مما يظهر صدقه فيما أخرب به
عن ربه سبحانه وتعاىل ،وهو َبب من أبواب اإلعجاز الغييب(.)2
إذ أن التفسري العلمي أعم من اإلعجاز العلمي ،فاإلعجاز العلمي نوع أو صورة من صور التفسري العلمي؛ فكل
إعجاز تفسري علمي وليس كل تفسري علمي إعجاز .ومن أهم الفروق بينهما:
 .1أن اإل عجاز العلمي خاص مبا يتعلق َبلتوفيق بني احلقائق الشرعية واحلقائق الكونية ،والتفسري العلمي يتناول
النظرايت واإلشارات الضمنية يف تفسري النصوص الكونية.
 .2أن اإلعجاز العلمي متفق عليه بني أهل التفسري ،والتفسري العلمي خمتلف فيه ،بل إن من العلماء من ال جييزه.
اع ضوابطه وشروطه قد يكون سبباً يف وقوع اخلطأ يف فهم كتاب هللا ،لسعة جماله ،ولذا
 .3أن التفسري العلمي إذا مل تُر َ
فإن كثرياً من الباحثني املعاصرين قد احنرفوا فيه عن جادة الصواب ملخالفتهم تلك الضوابط.

أن اإلعجاز العلمي أوضح من ذلك وأبعد ،واخلطأ فيه أقل ،إذ أنه غالباً ما يقع بسبب عدم الربط بني احلقيقة
الشرعية والكونية(.)3

_____________________________
()1اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،عبدهللا املصلح :ص.32
( )2ينظر :اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.31 :
( )3ينظر :اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.33-32 :
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املبحث الثاين :اهلدي النبوي و هدي الصحابة يف التدبر القرآين :
لو نظران إىل هديه صلى هللا عليه وسلم مع القرآن وجدان له كما يقول اإلمام ابن القيم" :حزَبً يقرؤه ,وال خيل
به ,وكانت قراءته ترتيالً ال هذاً وال عجلةً ,بل قراء ًة مفسرًة حرفاً حرفاً ,وكان ي ِ
قط ُع قراءته آية آية ,وكان ميد عند حرف
ُ
املد ..وكان يستعيذ َبهلل من الشيطان الرجيم يف أول قراءته ...وكان حيب أن يسمع القرآن من غريه ..وكان يقرأ القرآن
وحم ِداثً ,ومل يكن مينعه من قراءته إال اجلنابة ,وكان  -صلى هللا عليه وسلم  -يتغىن
قائماً ,وقاعداً ,ومضطجعاً ،ومتوضئاً ْ ,
به"( . )1وكان صلى هللا عليه وسلم يدعو األمة إىل التدبر وفهم معاين القرآن ،فحني نزل قوله تعاىل )" :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق
ِ َّ ِ
ض و ِ ِ
ٍ
َّ ِ
آلايت أل ِ
اَّللَ قِيَاماً َوقُعُوداً َو َعلَى ُجنُوهبِِ ْم
َّها ِر
ين يَ ْذ ُك ُرو َن َّ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
اختالف اللَّْي ِل َوالن َ
ُوِل ْاألَلْبَاب * الذ َ
ض ربَّنا ما خلَ ْقت ه َذا َب ِطالً سبحانَ ِ
وي ت َف َّكرو َن ِيف خ ْل ِق َّ ِ
اب النَّا ِر ( [آل عمران،190:
ُْ َ َ
َ
ك فَقنَا َع َذ َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ َ َ َ َ
َ ََ ُ
 .]191قال صلى هللا عليه وسلم " :فَ ْليَ تَ َف َّك ُروا فِ َيها"( .)2ويظهر هنا وجوب التفكر يف آايت القرآن ولو يف بعض آايته.
هدي الصحابة يف التدبر القرآين:
لقد أحب الرعيل األول من الصحابة رضي هللا عنهم القرآن الكرمي وعملوا به ,واحتكموا إليه ,وتربوا عليه,
ٍ
مكانة ,فنقلهم من رعاة إبل وغنم ,وعباد ٍ
أصنام ,إىل
وحوهلم إىل أحسن حال ,وأرفع
فأعزهم هللا َبلقرآن ,وأعلى شأهنم َّ
الَ :حدَّثَنَا َم ْن َكا َن
الر ْْحَ ِن قَ َ
قادة أمم وشعوب ,ومن قبائل متحار ٍبة متخاصمة ,إىل أمة متآلفة متحابةَ " ،ع ْن أَِِب َعْب ِد َّ
ول هللاِ صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم ع ْشر آاي ٍ
َّيب صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم ،أ ََّهنُم َكانُوا " ي ْق َِرتئُو َن ِمن رس ِ
ي ْق ِرئُنَا ِمن أ ْ ِ
ت  ،فَ َال
َ ُ َْ ََ َ َ َ َ
َ
ْ
ُ
ْ َُ
َص َحاب النِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ُخَرى َح ََّّت يَ ْعلَ ُموا َما ِيف َه ِذهِ ِم َن الْعِْل ِم َوالْ َع َم ِل ،قَالُوا :فَ َعلِ ْمنَا الْعِْل َم َوالْ َع َم َل" ( .)3فهكذا كان منهج
َأيْ ُخ ُذو َن ِيف الْ َع ْش ِر ْاأل ْ
النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعليم الصحابة القرآن :تالزم العلم واملعىن والعمل ؛ فال علم جديد إال بعد فهم السابق
والعمل به .
ومفتاحا للفهم ،فلم يكن
وعامال للتدبر والعمل ،ووسيلة
مدخال
وجعل الصحابة وهم خري أسوة -احلفظ
ً
ً
ً
احلفظ عندهم غاية يتوقفون عندها ،وإمنا كان وسيلة لتحقيق غاية كربى؛ وهي التدبر والفهم والعمل ،أما تلقيهم لكتاب
هللا العزيز فكانوا يتلقون عشر آايت ،وال جياوزوهنا حَّت يتعلموها ،ويتقنوا فهمها ،والعمل هبا ،وهبذه الطريقة تعلموا العلم
مجيعا ،عن ابن عمر رضي هللا عنه قال( :كان الفاضل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
والعمل واإلتقان ً
صدر هذه األمة ال حيفظ من القرآن إال السورة وحنوها ورزقوا العمل َبلقرآن  ،وإن آخر هذه األمة يقرؤون القرآن  ،منهم
_____________________________
( )1زاد املعاد  ،ابن القيم .463 /1 :
ِ
اس رضي هللا عنه :كِتاب ِ
استِ ْحب ِ
( )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري:حديث الصحاِب ابْ ِن َعبَّ ٍ
اب تَطْ ِو ِيل
ين َوقَ ْ
َ ُ َ
َ:ب ُ
ب ْ َ
ص ِرَها َ
ص َالة الْ ُم َساف ِر َ
ِ ِ
ص َالةِ اللَّْي ِل :ح(.12 /12،)12322
الْقَراءَة ِيف َ
الر ْْحَ ِن السلمريضي هللا عنه :مسند االنصار
( )3رواه الطربي يف تفسريه . 80/1 :و أْحد يف مسنده:حديث الصحاِب أَِِب َعْب ِد َّ
:ح(.466 /38،)23482
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الصيب واألعمى وال يرزقون العمل به  .ويف هذا املعىن قال ابن مسعود  :إان صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن  ،وسهل
علينا العمل به  ،وإن َم ْن بعدان يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به)(.)1
الصحابة يتعلمون التفسري واملعاين:

ولعل الطريقة الفعالة يف التدبر؛ هي :اليت جتمع بني حفظ اآلايت وفهم املعاين ،وهي اليت سلكها الصحابةُ،
وذلك انشئ عن َو ْعيهم أبن تعلُّم املعاين مطلوب كتعلم األلفاظ ،فكانت طريقتُهم كما روى الطربي بسنده عن عبد هللا

يعرف معانيهن والعمل هبن"(، )2
تعلم عشر آايت مل جياوزهن حَّت َ
الرجل منَّا إذا َ
بن مسعود رضي هللا عنه قال  " :كان ُ
وهذا ُّ
يدل على أن الصحابة رضي هللا عنهم نقلوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم كانوا يتعلمون منه التفسري مع
التالوة()3؛ فبني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم ألفاظه ) :وأَنْزلْنا إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُ ِزَل إِلَْي ِه ْم ( [النحل:
َ ََ ْ َ
ك الذ ْكَر لتُبَِ َ
الرس ِ
ول إَِّال
فنقل معاين القرآن عنه صلى هللا عليه وسلم كنقل ألفاظه سواءً بسواء ،بدليل قوله تعاىلَ ) :وَما َعلَى َّ ُ
ُ ، ]44
ني( [النور ]54 :و[العنكبوت ، ] 18 :وقال ابن تيمية" :الصحابة رضي هللا عنهم أخذوا عن الرسول صلى
الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ
هللا عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه"( .)4وهكذا تلقى الصحابة رضي هللا عنهم هذا القرآن لفظاً ومعىن  ،وكان التعلم
والتعليم عندهم مبنامها على التفقه يف القرآن دون سواه .

_____________________________
( )1اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب . 40-39/1:
( )2جامع البيان يف أتويل القرآن  ،الطربي. 35/1 :
( )3ينظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية .124 / 7 :
()4جمموع الفتاوى.384 /13 :
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املبحث الثالث :أمهية التدبر القرآين وفوائده :

 أمهية التدبر  :وحول التعريف أبمهية التدبر فيما نتلوه من آايت هللا واحلكمة قال السعدي يف تفسريه" :أيمر تعاىلبتدبر كتابه  ،وهو التأمل يف معانيه  ،وحتديق الفكر فيه  ،ويف مبادئه وعواقبه ،ولوازم ذلك ؛ فإن تدبُّر كتاب هللا
خرج منه مجيع العلوم  ،وبه يزداد اإلميان يف القلب وترسخ شجرته
مفتاح للعلوم واملعارف  ،وبه يُستنتَج ُّ
كل خري وتُستَ َ
؛ فإنه يع ِرف َبلرب املعبود ،وما له من صفات الكمال  ،وما يُ َّنزه عنه من مسات النقص  ،ويع ِرف الطريق املوصلة إليه
وصفة أهلها  ،وما هلم عند القدوم عليه  ،ويع ِرف العدو الذي هو العدو على احلقيقة ،والطريق املوصلة إىل العذاب ،
وصفة أهلها  ،وما هلم عند وجود أسباب العقاب .وكلما ازداد العبد أتمالً فيه  ،ازداد علماً وعمالً وبصريًة  ،لذلك
أمر هللا بذلك وحث عليه وأخرب أنه ( هو ) املقصود إبنزال القرآن"( . )1وقد يكون ما ذكره السعدي من أمهية التدبر
لكتاب هللا تعلى من أفضل ما قيل يف هذا الشأن  ،ولنا أن نقف من خالله على نقاط منها:
 .1إن تدبر كتاب هللا مفتاح للعلوم واملعارف  ،وهو للعلماء والباحثني حمور املعرفة ومكتنزها  ،وهذا األمر كائن يف
كافة التخصصات  ،فهو نرباس ألهل الشريعة كونه املصدر األول للتشريع  ،وهو كذلك لعلماء الكون فاهلل
تعاىل هو خالق الكون والعامل أبسراره.

ِ
اب َوَال
 .2ما حيدثه التدبر من زايدة اإلميان ومنوه وهو نور يلقيه هللا يف القلب ،قال تعاىلَ  :ما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ِ ِ ِ
َّك لَتَ ه ِدي إِ َ َٰىل ِصر ٍ
اإلميَا ُن وَٰلَ ِكن جع ْلنَاه نُ ِ ِ
ِْ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم[ الشورى،]52 :
ورا َهنْدي بِه َم ْن نَ َشاءُ م ْن عبَاد َان َوإِن َ ْ
َ ْ ََ ُ ً
َ
فقد قُرن اإلميان َبلكتاب يف اآلية الكرمية  ،فما االميان إال مثرة من مثرات الكتاب وتالوته وتدبره.
 .3إن التدبر ضرورة متنحنا القدرة على التبليغ عن دين هللا وعن سنة رسوله  ،قال صلى هللا عليه وسلم( :بلِغوا عين
ولو آية)( ، )2واخلطاب هنا يف احلديث الشريف تكليف لألمة كلها  ،فما من مسلم إال ولديه قدرة على تَ َعلُّم
آية من كتاب هللا تعاىل وتبليغها  ،مث إن تبليغ اآلايت ومعانيها ال يكون انجحاً إال أن يسبقه تدبر وكشف عن
معانيها وأسرارها.

_____________________________
( )1تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان،السعدي.190-189 :
( )2رواه البخاري.حديث الصحاِب عبد هللا بن عمرو بن العاص : كِتاب أ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل :
َ:ب ُ
َحاديث األَنْبيَاء َ
َ ُ َ
ب َما ذُكَر َع ْن بَين إ ْسَرائ َ
ح.170./4، )3461 (:
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اتل وحافظ )ولََق ْد ي َّسران ال ُقرآ َن لِ ِ
 من فوائد التدبر )1( :ومن خصائص القرآن الداعية إىل التدبر أنه ميسر لكل ٍلذ ْك ِر
َ َ َْ ْ
فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر( [القمر ،]17 :وعلى هذه اخلصيصة تتأتى فوائد عديدة ومنافع قيمة  ،ميكن إجيازها مبا أييت:
األول :بناء العقول وتنشيطها وإعماهلا:
ِ
ك مبارٌك لِيدَّبَّروا آايتِِه ولِي تَ َذ َّكر أُولُو األَلْب ِ
ِ
اب( [ص .]29:ففي اآلية بيان أن
قوله تعاىل) :كتَ ٌ
َ
اب أَنْ َزلْنَاهُ إلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ
الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ال جمرد التالوة على عظم أجرها(.)2
الثاين :التخلق والعمل بعموم أخالق القرآن:
إن من أهم فوائد التدبر هي التخلق أبخالق القرآن الكرمي والعمل به؛ كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُخلُ ُقه
القرآن ؛ كما قالت عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها ،فقد جاء يف حديث طويل يف قصة سعد بن هشام بن عامر
ِِ
ني! أَنبئِ ِيين َعن
لتَ :اي أ َُّم املُؤمن َ
حني قدم املدينة  ،وأتى عائشة رضي هللا عنها يسأهلا عن بعض املسائل " ،فقال :فَ ُق ُ
اَّلل علَ ِيه وسلَّم ؟  ،قَالَت :أَلَست تَقرأُ ال ُقرآ َن؟  ،قُلت :ب لَى ،قَالَت :فَِإ َّن خلُق نَِ ِيب َِّ
ول َِّ
خلُ ِق رس ِ
اَّلل َ َّ
صلَّى
ُ َ
اَّلل َ
ُ َ
ُ َُ
َ َ
صلى َُّ َ َ َ َ
()3
ٍ
وت  "...؛ إذ ال حاجة له
اَّللُ َعلَ ِيه َو َسلَّ َم َكا َن ال ُقرآ َن ،قَ َ
َّ
َحداً َعن َش ْيء َح ََّّت أ َُم َ
ال :فَ َه َم ْم ُ
ت أَن أَقُ َ
وم َوَال أَسأ ََل أ َ
بعد ذلك أن يسأل أحداً عن شيء مادام القرآن الكرمي بني يديه وأن خلق النيب صلى هللا عليه وسلم كان القرآن
الكرمي نفسه .وقال النووي":معناه :العمل به  ،والوقوف عند حدوده ،والتأدب آبدابه  ،واالعتبار أبمثاله وقصصه،

وتدبره ،وحسن تالوته"(.)4
الثالث :الوقوف على التوافق واالنسجام يف آايت هللا يف الكون والقرآن:
من أهم فوائد تدبر القرآن الكرمي الوقوف على التوافق التام واالنسجام الكامل بني آايته .وقوله تعاىل) :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن
الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَ َٰى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفا ُهلَا( [حممد ، ]24:قول قاطع يف حال أولئك الذين ال ُحي ِركون منظومة التفكري لديهم وهم
ْ
يسمعون القرآن  ،فهم أصحاب قلوب مقفلة ليس ألصحاهبا التعرف على الفوائد العظيمة لتدبر كتاب هللا سبحانه ،
اَّلل لََو َج ُدوا فِ ِيه اِ ْختِ َالفًا َكثِ ًريا ([النساء .]82:قال ابن كثري:
قال تعاىل) :أفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآن َولَ ْو َكا َن ِم ْن ِعْند َغ ْري َّ
"يقول هللا تعاىل آمراً عباده بتدبر القرآن وانهياً هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغة) :أَفَ َال

_____________________________
( )1أمثلية (التدب ر القرآين)حبسب مقاييس مدارس اللغة واإلعجاز-أتصيل وتنظري وتطبيق -الدكتور املهندس أْحد عامر الدليمي.24 :
( )2تدبر القرآن  ..ملاذا وكيف ؟  ،إبراهيم بن عبد الرْحن الرتكي:
http://albayan.co.uk/article.aspx?ID=1111#sthash.gzCsXYof.dpuf
( ) 3رواه مسلم  .حديث سعد بن هشام بن عامر:كتاب صالة املسافرين وقصرهاَ:بب:جامع صالة الليل ومن انم عنه أو مرض:
ح(.512 /1 ،)746
( )4شرح النووي على صحيح مسلم  .حديث سعد بن هشام بن عامر:كتاب صالة املسافرين وقصرهاَ :بب ص َالةِ اللَّي ِل وع َد ِد رَكع ِ
ات
ْ ََ َ َ
َ ُ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف اللَّْي ِل :ح(.)26 /6(، )746
النِ ِ
صلَّى َّ
َّيب َ
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يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن("( .)1فهذا أمر صريح َبلتدبر واألمر للوجوب .هذا فضالً عن حتقق العلم واملتعة يف كشف اإلنسجام
بني آايت هللا يف كتابه وآايت هللا يف كونه.
الرابع :اكتشاف القرآن واإلميان به والتواصل معه:

واكتشاف القرآن يقتضي تدبره والتواصل معه على مدى احلياة ؛ ويكون ذلك مع األايم والشهور والسنني  ،وهي من
َّ ِ
ِ
ك يُ ْؤِمنُو َن بِِه( [البقرة .]121 :روى
اب يَْت لُونَهُ َح َّق تَِال َوتِِه أُوَٰلَئِ َ
ين آتَْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
عالمات اإلميان به  ،قال تعاىل) :الذ َ
ابن كثري أ ن ابن مسعود قال" :والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن حيل حالله وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله هللا"(.)2

وهذه فائدة عظيمة لتالوة القرآن وتدبره فيحلون حالله وحيرمون حرامه  ،إذ يكونون يف تواصل معه  ،ويعيشون
حدوده وشروطه وأوامره ونواهيه.

_____________________________
( )1تفسري القرآن العظيم .364/2 ،
( )2م.ن . 403/1:
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املبحث الرابع :أقوال املفسرين يف التدبر القرآين والعالقة بينه وبني التفسري العلمي:
أقوال املفسرين يف "التدبر القرآين ":
ولعل فيما قدمه املفسرون من معىن التدبر يف تفاسريهم خصوصية وأمهية ؛ وذلك الرتباط ذلك املصطلح َبلقرآن
وتفسريه  ،وهذا ما يدعو إىل إفراد عنوان له  ،ومن ذلك ما أييت:
قال ابن عطية (ت 481 :ه )" :التدبر :النظر يف أعقاب األمور وأتويالت األشياء"( ، )1وقال البغوي (ت:
ودبر كل شيء آخره"( ،)2آخر األمر هنا يكون يف حافات العلوم والكشف عنها ،
 516ه)" :هو النظر يف آخر األمرُ ،
هذا َبلنسبة إىل املتخص صني يف الكونيات  ،وأما ألهل العلوم الشرعية فهي الستنباط األحكام ودالالهتا .وقال الزخمشري
أتمله والنظر يف إدَبره وما يؤول إليه يف عاقبته ومنتهاه ،مث استعمل يف كل أتمل؛ فمعىن
(ت  538 :ه )" :تدبُّر األمر ُّ :
تدبر القرآن :أتمل معانيه وتبصر ما فيه"( ،)3وقال الرازي (ت 606 :ه )" :التدبري والتدبر :عبارة عن النظر يف عواقب
األمور وأدَبرها"( ، )4وقال البيضاوي (ت  685 :ه ))" :أَفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن( يتأملون يف معانيه ويتبصرون ما فيه ،
()5
ِ
آايتِِه) ؛ ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من
وأصل التدبر النظر يف أدَبر الشيء"  ،وقال أيضاً(" :ليَدَّبَُّروا َ
التأويالت الصحيحة واملعاين املستنبط"( ، )6وقال البقاعي (ت  885 :ه ))" :أَفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن( أي يتأملون  ،يقال
:تدبرت الشيء  -إذا تفكرت يف عاقبته وآخر أمره"( ، )7وقال الشوكاين (ت 1250ه )" :يقال تدبرت الشيء :
تفكرت يف عاقبته وأتملته  ،مث استعمل يف كل أتمل ،والتدبري :أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما تصري إليه
عاقبته"( ،)8وقال اآللوسي (ت 1270 :ه )" :وأصل التدبر التأمل يف أدَبر األمور وعواقبها مث استعمل يف كل أتمل
سواء كان نظراً يف حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه"( . )9وقال ابن عاشور (ت 1393 :
ه )" :التدبر مشتق من الدُّبر ،أي الظَّهر ،اشتقوا من الدُّبر فعالً ،فقالوا :تدبر إذا نظر يف دبر األمر ،أي يف غائبه أو يف
األمر .فمعىن
عاقبته ،فهو من األفعال اليت اشتقت من األمساء اجلامدة .والتدبر يتعدى إىل َّ
املتأمل فيه بنفسه ،يقال :تدبر َ
(يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن) يتأملون داللته ،وذلك حيتمل معنيني :أحدمها أن يتأملوا داللة تفاصيل آايته على مقاصده اليت أرشد

_____________________________
( )1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ،ابن عطية األندلسي.83 /2:
( )2معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي) .667 /1 :
( )3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري.540 / 1:
( )4مفاتيح الغيب ( التفسري الكبري)،الرازي.151 / 10:
( )5تفسري البيضاوي.86 / 2 :
( )6م.ن.28 / 5 : .
( )7نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،البقاعي.340 /5 :.
( )8فتح القدير،الشوكاين.567 / 1 :.
( )9مفاتيح الغيب.151/10 :
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إليها املسلمني  ،أي تدبر تفاصيله؛ واثنيهما أن يتأملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنه من عند هللا  ،وأن الذي جاء
به صادق"( )1؛ هنا يشري ابن عاشور إىل البالغة واالعجاز البالغي .ويقول أيضاً" :والتدبر  :إعمال النظر العقلي يف
دالالت الدالئل على ما نصبت له .وأصله أنه من النظر يف ُدبُر األمر  ،أي فيما ال يظهر منه للمتأمل َبدئ ذي

بدء"(.)2

العالقة بني التدبر القرآين والتفسري العلمي وأثرمها يف بناء العقل املسلم:
يعد املنهج التدبري األمثل للقرآن الكرمي هو ما ميكن حتقيقه من آتزر وتالحم بني التفسري كونه من أهم الوسائل
والطرق اليت تشرح العلوم املختلفة املبسط للمناهج اليت تبدو معقدة والشارح للعبارات املوجزة من جهة؛ والتدبر الذي
يفتح آفاقا جديدة يف الوقوف على مايكتنزه القرآن الكرمي من معان عميقة واكتشافات مبهرة من جهة أخرى؛ فهما
مستواين معرفيان متآزران متداخالن يتشعبان معاً يف الكشف عن معاين اآلية الكرمية ،و ُّ
يعد منهجاً حديثاً رصيناً يف
دراسة اآلية الكرمية وبيان مافيها من وجوه اإلعجاز البياين والعلمي على السواء  ،ومن مث حتقيق التدبر القرآين على
املستويني املعرفيني نفسيهما.
ومن املهم اإلشارة إىل أن عملية التدبر املخطط هلا مسبقاً حبسب منهجية علمية رصينة يعتمدها الباحث قد
تفتح آفاقاً جديدة؛ أو يتخللها مستوايت معرفية جديدة ؛ وهذه فوائد جليلة متوخاة من التفسري العلمي من خالل
عملية التدبر اإلجياِب الناجح.
ومع ظهور االكتشافات العلمية املبهرة على مستوى العلوم مجيعها وبسرعة مذهلة ومضطردة جاءت أمهية
التفسري العلمي والذي ُّ
يعد وجها من أوجه التفسري ،إذ يُعىن بربط املعاين القرآنية مع االكتشافات العلمية املعاصرة من
خالل التدبر املنهجي الرصني لدالالت اآلايت القرآنية؛ واتباع أحسن طرق التفسري من خالل الرجوع إىل القرآن الكرمي
أوال و ما أوضحته السنة النبوية كوهنا شارحة ومفصلة للقرآن الكرمي ،مث الرجوع إىل أهل اللغة وأقوال املفسرين يف النص
القرآين حمل التفسري؛ فضالً عن أن التفسري العلمي ظين الداللة خيضع للحقيقة والنظرية يف آن واحد؛ وبذلك يفتح
آفاقاً جديدة يف فهم دالالت آايت القرآن الكرمي وفق املفهوم املعاصر ،وبتآزر كل من التدبر والتفسري العلمي والذي يعد
املرحلة اليت تلي التدبر؛ ميكن أن حيداثن يف الوقت نفسه هنضة وثورة علمية معرفية يف بناء عقل املسلم وشخصيته ؛ إذ
يسامهان يف بيان إعجاز القرآن الكرمي مهما تباعد الزمن وتطور العلم .وميكن بيان العالقة بني التدبر والتفسري العلمي
وأ ثرمها يف بناء العقل املسلم من خالل ماأييت:
_____________________________
()1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.137 / 5 :
( )2م.ن.87/18 :
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 .1إن تفسري اآلية هو الوقوف على معانيها املرادة وما ذكره املفسرون والعلماء فيها ،وأما تدبرها فهو البحث عن أبعاد
ذلك الفهم يف النفس واحلياة واجملتمع ،ومدى امكانية تفعيل تلك األبعاد واملعاين واليت جتعلها مؤثراة يف كل هذه
املفردات.
 .2أن الفهم الصحيح يؤدي إىل التدبر السليم الذي يوجه العقل والقلب التوجيه الذي يرضاه هللا تعاىل ،وهذا على
خالف من الفهم اخلاطيء الذي يسبب املشاكل يف التدبر والتدقيق يف مفردات اآلايت ،ما ينبين على تلك األخطاء
فيما بعد ذلك من القناعات والتصرفات والتوجهات.
 .3أن التدبر ال يكون إال بعد معرفة التفسري الصحيح لآلية  ،بيد أن التفسري العلمي لآلية الكرمية أييت بعد التدبر
وهذا مايسمى َبالستنباط وهلذا فإن التسلسل املنطقي بني (التفسري والتدبر واالستنباط) هو هكذا متاماً :التفسري مث
التدبر مث االستنباط.
 .4أن التدبر من أكرب مقاصد التفسري  ،وذلك ألن كثرياً من ِ
آايت القرآن الكرمي هي آايت عظة وعربة ،وبيان تلك
العرب والعظات هي من التفسري قطعاً ،كوهنا بيان املراد من هذه اآلايت.
 .5أن املقصود األصلي للتفسري هو بيان معاين كالم هللا تعاىل  ،ومقصود التدبر هو االتعاظ واالعتبار.

13

أثر تدبر القرآن والتفسير العلمي في بناء العقل المسلم

املبـحث اخلامس :منوذج لوقفة تدبرية " :التفسري العلمي ملفردات احلجوم الصغرية يف القرآن الكرمي
 "الذرة والنقري والفتيل" امنوذجا"-ارأتينا يف هذا املبحث أن يكون منوذجا لتطبيق منهجي رصني يف بيان أثر التدبر القرآين و التفسري العلمي يف
بناء العقل املسلم ؛ وبيان مايتجدد من فهم علمي آلايت القرآن الكرمي من خالل إعمال العقل  ،وَبلتاِل يساهم كل
من التدبر والتفسري العلمي يف بناء العقل املسلم؛ وليظهر بشكل تطبيقي عملي العالقة الوثيقة بني التدبر والتفسري العقل
،وفق املطالب اآلتية:
أوالً :الذرة والنقري والفتيل يف اللغة واالصطالح:
معاين "الذرة" يف اللغة واالصطالح  :وردت لفظة "الذرة" عند علماء اللغة مبعاين عدة منها:
 .1أتيت مبعىن اللطافة واالنتشار( ،)1منه (ال ُذريرة) (ال َّذرور) َبلفتح لغة يف (الذريرة) وجتمع على (أذرة) بوزن أسرة(،)2
شارق ،ماذر قرن الشمس،
ذرت الشمس ذروراً؛ إذا طلعت ،وهو ضوء لطيف منتشر وذلك قوهلم ال أفعله ماذر ٌ
البقل؛ إذا طلع من األرض ويكون حينئذ صغار منتشر(.)3
وكذلك َّ
(ذر) ُ

 .2تدل على الصغر :ال َذ ٌّر صغار النمل ،واحدته ذرة ،وتدل على التفريق يقال :ذر امللح والدواء أي فرقه( ،)4والذرور ما
يذر يف العني وعلى اجلرح من دواء ايبس وعلى الطعام من ملح مسحوق(.)5
 .3وقد أتيت مبعىن الكنية ومسي الرجل (ذرا) وكين أبو ذر ،ويف حديث جبري بن مطعم :رأيت يوم حنني شيئاً أسود ينزل
ب مثل الذر وهزم هللا املشركني(.)6
من السماء فوقع إىل األرض ف َذ َّ
وللذرة يف معناها االصطالحي تعاريف عدة:
 .1يعرب عنها َبألوزان الدقيقة ،وقيل إن مائة منها وزن حبة من شعري فإهنا جزء من مائة ،وقيل أن الذرة ليس هلا
وزن(.)7
 .2والذرة يف االصطالح العلمي احلديث :هي اجلزء األصغر من املادة اليت حتمل صفاهتا(.)1
_____________________________
( )1ينظر :مقاييس اللغة.343/2 :
( )2ينظر :خمتار الصحاح ،الرازي.112 :
( )3ينظر :مقاييس اللغة.343/2 ،
( )4ينظر :مقاييس اللغة343/2 ،؛ ولسان العرب ،ابن منظور497/1 :؛ والكليات ،الكفوي.64/1 :
( )5ينظر :املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية َبلقاهرة ،دار الدعوة .310/1 :
( )6ينظر :لسان العرب ،دار صادر ،ط3ب ،يروت 1414 ،ه 497/1 :؛ خمتار الصحاح.112/1 :
( )7ينظر:لسان العرب.497/1 :
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 .3الذرة :هي أصغر جزء يف عنصر ما يصح أن يدخل يف التفاعالت الكيميائية(.)2
 .4الذرة :هي أصغر جزء يف هذا الكون (وهي طبعاً ال ترى َبلعني اجملردة وتعترب الذرة وحدة بناء الكون فكل العناصر
املوجودة يف هذا الكون تتكون من ذرات على سبيل املثال لو أخذان قطعة حديد صغرية وقمنا بدراستها حتت اجملهر
لوجدان أهنا تتكون من عدد هائل من الذرات ال ميكن ختيله)(.)3
 معاين "النقري" يف اللغة واالصطالح  :وردت لفظة (النقري) عند علماء اللغة مبعان عدة:أصل صحيح يدل على قرع شيء حَّت هتزم فيه هزمه
املعىن األول :تدل على القرع ،قال ابن فارس (النون والقاف والراء ٌ

مث يتوسع فيه(.)4

املعىن الثاين :أتيت مبعىن منقار الطائر ألنه ينقر به الشيء حَّت يؤثر فيه ونقرت الرحى َبملنقار ،وهي تلك احلديدة(.)5
املعىن الثالث :أتيت مبعىن النقرة النكتة اليت يف ظهر النواة( )6والنقرة موضع يبقى فيه ماء السيل(.)7
املعىن الرابع :أتيت مبعىن البحث والتمحيص يف األمر يقال نقرت عن األمر حَّت علمته وذلك حبثك عنه(.)8
ُّ
فيشتد نبيذه وهو الذي ورد
املعىن اخلامس :ما نقب من اخلشب واحلجر وحنومها وأصله خشبة يُن َقر فينبذ فيه

الذهيب عنه(.)9

أما املعىن االصطالحي للفظة "النقري" هو :وحدة وزن ضئيلة كل ستة منها تعادل فتيالً فيكون النقري بذلك نظرايً
جزء من  2592جزءاً من اجلو الذي يبلغ وزنه ( 0,45غم)(.)10

( )1ينظر :املادة والطاقة ،خالد فائق.10 :
()2ينظر :املعجم الوسيط.310/1 :
( )3املوقع على الشبكة العنكبوتية. mawd003.comhgl :
( )4ينظر :مقاييس اللغة.469-468/5 :
()5ينظر:املصدر نفسه.469-468/5 :
( )6ينظر :خمتار الصحاح317 :؛ لسان العرب228/5 :؛ الكليات.909/1 :
()7ينظر :مقاييس اللغة.469-468/5 :
()8ينظر :املصدر نفسه.469-468/5 :
( )9ينظر :خمتار الصحاح317 :؛ لسان العرب228/5 :؛
( )10ينظر :املكاييل واألوزان اإلسالمية ،فالرت هنتس.56 :
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 معاين "الفتيل" يف اللغة واالصطالح  :الفتيل عند علماء اللغة له معان عدة:ك احلبل ،وكفتل الفتيلة ،يقال انفتل فالن
املعىن األول( :فَتَ َل) الفاء والتاء والالم أصل صحيح يدل على َِل الشيء َكلَيَّ َ
عن صالته أي انصرف ،ولفت فالن عن رأيه وفتله أي صرفه ولواه(.)1

(.)2

املعىن الثاين( :الفتيل) ما يكون يف شق النواة لكونه على هيئته قال تعاىلَ {:والَ ي ْ
ُظلَ ُمونَ فَتِيال}[النساء]49:
ُ

املعىن الثالث :الفتيل ما يفتل بني اإلصبعني من خيط أو وسخ ويضرب به املثل يف الشيء احلقري(.)3
املعىن الرابع :الفتيل حبل دقيق من خزم أو ليف أو عرق أو قد يشد على العنان وهي احللقة اليت عند ملتقى
الدُّجزين(.)4
السماة اليت يف
املعىن اخلامس :الفتيل :السماة يف شق النواة ،وما أغىن عنه فتيل وال فتلة ،أي :ما أغىن عنه مقدار تلك َّ
شق النواة(.)5
أما اصطالحاً :فتيل وزن ضئيل (نظري) يساوي  432/1من اجلو6 ،فتيل = فلس واحد  ،و  12فلس = حبة
خردل واحدة ،و 6حبات خردل=  1جو(.)6
ومن خالل التعاريف اللغوية واالصطالحية أللفاظ " الذرة والنقري والفتيل" جند العالقة املشرتكة بينهما أهنا ألفاظ
تدل على الصغر حجماً؛ فضالً عن أهنا تستخدم للتعبري عن األوزان الدقيقة املتناهية يف الصغر.
اثنياً:آايت (الذرة والنقري والفتيل) يف القرآن الكرمي:
جاءت لفظة "الذرة والنقري والفتيل" يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع يف السياق القرآين ضم عددا من اآلايت
الكرميات؛ وال ريب أن لذكر القرآن الكرمي هلذه األلفاظ واإلشارة إليها على الرغم من صغر حجمها ودقة وزهنا؛ ماهو إال
تنبيه ألمهيتها وما فيها من حقائق علمية مت اكتشافها حديثاً؛ فضالً عن لفت األنظار إىل معرفة أصل بناء الكون ،وما

_____________________________
( )1ينظر :مقاييس اللغة472/4 :؛ لسان العرب.514/11 :
( )2ينظر :مقاييس اللغة472/4 :؛ خمتار الصحاح234/1 :؛ مفردات ألفاظ القرآن ،لألصفهاين.623 :
( )3ينظر :خمتار الصحاح234/1 :؛ مفردات ألفاظ القرآن.623 :
( )4ينظر:لسان العرب.514/11 :
( )5لسان العرب.514/11 :
()6ينظر:املكاييل واألوزان اإلسالمية.39 :
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اكتنفه من أسرار وعجائب علمية  ،و موافقته ملعاين هذه االلفاظ للسياق القرآين الذي وردت فيه .وفيما أييت بيان
اآلايت القرآنية اليت وردت فيها هذه األلفاظ وكما أييت(:)1
-

آايت لفظة "الذرة" يف القرآن الكرمي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ّللا الَ َي ْ
ع ِظي ًما}[النساء]40:
ضا ِع ْف َها َويُؤْ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْنهُ أَجْ ًرا َ
سنَةً يُ َ
ظ ِل ُم ِمثْقَا َل َذ َّرة َو ِإن ت َكُ َح َ
{ ِإ َّن ه َ
ْ
علَ ْي ُك ْم ُ
{و َما ت َ ُك ُ
ش ُهودًا ِإ ْذ ت ُ ِفيضُونَ
ع َمل ِإالَّ ُكنَّا َ
ون فِي شَأن َو َما تَتْلُو ِم ْنهُ ِمن قُ ْرآن َوالَ ت َ ْع َملُونَ ِم ْن َ
َ
ْ
َ
صغ ََر ِمن َذلِكَ َوال أ َ ْك َب َر ِإال َّ
َ
ُ
َ
ر
أل
ا
ي
ف
ة
ر
ذ
ل
ا
ق
ث
م
ن
م
ب
ر
ن
ع
ب
ز
ع
ي
ا
م
و
ه
ه
كَ
ض َوالَ فِي ال َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
س َماء َوالَ أ َ ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
ِ
فِي َ َ َ
َ
ه ِ
ِ
فِي ِكت َاب ُّمبِين}[يونس]61:
ْ
ع ْنهُ ِمثْقَا ُل َذ َّرة فِي
ب الَ َي ْع ُز ُ
{وقَا َل الَّذِينَ َكفَ ُروا الَ ت َأْتِينَا ال َّ
عا ِل ِم ْالغَ ْي ِ
ب َ
عةُ قُ ْل َبلَى َو َر ِبهي لَت َأتِ َينَّ ُك ْم َ
سا َ
َ
َ
َ
َ
َ
صغ َُر ِمن َذلِكَ َوالَ أ َ ْك َب ُر ِإالَّ ِفي ِكت َاب ُّمبِين}[سبأ]3:
أ
ال
و
ض
ر
أل
ا
ي
ف
ال
و
ت
ا
او
م
س
ِ
َ ِ
ْ
ْ ِ َ
ال َّ َ َ
ُون َّ ِ
ض َو َما لَ ُه ْم
س َم َاوا ِ
ّللا الَ َي ْم ِل ُكونَ ِمثْقَا َل َذ َّرة ِفي ال َّ
{قُ ِل ا ْد ُ
ت َوالَ ِفي األ َ ْر ِ
عوا الَّذِينَ زَ َ
ع ْمتُم ِ همن د ِ
ِفي ِه َما ِمن ِش ْرك َو َما لَهُ ِم ْن ُهم ِ همن َ
ظ ِهير}[سبأ]22:
{فَ َمن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة َخي ًْرا َي َره}[الزلزلة]7:
{و َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة ش ًَّرا يَ َره}[الزلزلة]8:
َ

 -آايت لفظة "النقري" يف القرآن الكرمي(:)2

يرا}[النساء]53:
اس نَ ِق ً
{ .1أ َ ْم لَ ُه ْم ن ِ
َصيبٌ ِ همنَ ْال ُم ْل ِك فَإِذًا الَّ يُؤْ تُونَ النَّ َ
صا ِل َحاتَ ِمن َذ َكر أ َ ْو أُنثَى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن فَأ ُ ْولَـئِكَ َي ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ َوالَ ي ْ
ُظلَ ُمونَ
{و َمن يَ ْع َم ْل ِمنَ ال َّ
َ .2
يرا}[النساء]124:
نَ ِق ً

 -آايت لفظة "الفتيل" يف القرآن الكرمي(:)3

ّللاُ يُزَ ِ هكي َمن َيشَاء َوالَ ي ْ
ُظ َل ُمونَ فَتِيال}[النساء]49:
س ُه ْم َب ِل ه
{ .1أَلَ ْم ت ََر ِإلَى الَّذِينَ يُزَ ُّكونَ أَنفُ َ
صالَة َ َوآتُواْ َّ
علَ ْي ِه ُم ْال ِقت َا ُل ِإ َذا فَ ِري ٌق
{ .2أَلَ ْم ت ََر ِإلَى الَّذِينَ قِي َل لَ ُه ْم ُكفُّواْ أ َ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُمواْ ال َّ
ب َ
الز َكاة َ فَلَ َّما ُك ِت َ
علَ ْينَا ْال ِقت َا َل لَ ْوال أ َ َّخ ْرتَنَا إِلَى أ َ َجل
ّللاِ أ َ ْو أ َ َ
اس َك َخ ْشيَ ِة ه
ش َّد َخ ْشيَةً َوقَالُواْ َربَّنَا ِل َم َكتَبْتَ َ
ِ هم ْن ُه ْم يَ ْخش َْونَ النَّ َ
اآلخ َرة ُ َخي ٌْر ِله َم ِن اتَّقَى َوالَ ت ُ ْ
ظلَ ُمونَ فَتِيال}[النساء]77:
قَ ِريب قُ ْل َمت َاعُ ال َّد ْنيَا قَ ِلي ٌل َو ِ
ُ
ي ِكت َابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَأ ُ ْولَـئِكَ يَ ْق َرؤُونَ ِكت َابَ ُه ْم َوالَ ي ْ
ُظلَ ُمونَ
عو ُك َّل أُنَاس بِإ ِ َم ِ
{ .3يَ ْو َم نَ ْد ُ
ام ِه ْم فَ َم ْن أوتِ َ
فَتِيال}[اإلسراء]71:

اثلثاً :أقوال املفسرين ملعىن "الذرة والنقري والفتيل":
اختلفت أقوال املفسرين يف تفسريهم ملعاين (الذرة والنقري والفتيل) يف السياق القرآين اليت وردت فيه ،فلكل
معىن جديداً  ،وفيما أييت بيان أهم أقوال املفسرين يف هذه املسألة:
موضع وردت فيه أعطى ً

_____________________________
( )1ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد.270 :
( )2ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي.717 :
()3ينظر:املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي.511 :
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 أقوال أهل التفسري ملعىن الذرة{ :فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة َخي ًْرا يَ َره َ و َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة ش ًَّرا يَ َره }[الزلزلة7:]8-

أشار لفظة الذرة يف السياق القرآين إىل معان عدة هي:
 دقة عدالة هللا عز وجل يف جمازاة عباده كل حسب عمله فال يبخس أحد منه ،فال ينقص من أجر املؤمن مقدار ذرةقال الواحدي( :إن هللا ال ينقص من أحد مثقال ذرة إن كان مؤمناً أاثبه هللا عليها الرزق يف الدنيا واآلخرة وإن كان
كافراً أطعمه هبا يف الدنيا وأن هللا ال يؤاخذ املسيء أبكثر من جزاء سيئته)( ، )1وقال الثعليب(:واعلم أن ذكر الذرة
ضرب مثل مبا يعقل واملقصود انه ال يظلم قليالً وال كثرياً) (.)2
 املقياس الدقيق ،قال ابن اجلوزي ( :يظن الناس أن املثقال وزن دينار ال غري وليس كما يظنون ،مثقال كل شيء :وزنهوكل وزن يسمى مثقاالً ،وإن كان وزن ألف)(.)3
 الدقة يف الصغر حيث أن الذرة فيها مخسة أقوال:أحدها :أنه رأس منلة ْحراء ،رواه عكرمة البن عباس.
الثاين :الذرة اليسرية من الرتاب ،رواه يزيد بن األصم ،عن ابن عباس.
الثالث :أصغر النمل ،قاله ابن قتيبة وابن فارس.
الرابع :اخلردلة
اخلامس :الواحدة من اهلباء الظاهر يف ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب(.)4
ويستفاد من املعىن البالغي للذرة يف سياق هذه اآلايت وهي أن هللا ال يبخس أحداً من عمله شيئاً ولو كان وزن
ذرة وهي اهلباءة ،وذلك على سبيل التمثيل تنبيهاً َبلقليل على الكثري أي وإن كانت تلك الذرة حسنة ينمها وجيعلها
أضعافا كثرية ِ
ويعط من عنده تفضالً وزايدة على ثواب العمل أجراً عظيماً وهو اجلنة(.)5
ع ْنهُ ِمثْقَا ُل َذ َّرة فِي
ب الَ يَ ْع ُز ُ
{وقَا َل الَّذِينَ َكفَ ُروا الَ ت َأْتِينَا ال َّ
عا ِل ِم ْالغَ ْي ِ
ب َ
عةُ قُ ْل بَلَى َو َر ِبهي لَت َأْتِيَنَّ ُك ْم َ
سا َ
اثنياًَ ::
صغ َُر ِمن َذلِكَ َوالَ أ َ ْكبَ ُر ِإالَّ فِي ِكت َاب ُّمبِين}[سبأ]3:
س َم َاوا ِ
ال َّ
ض َوالَ أ َ ْ
ت َوالَ فِي األ َ ْر ِ
_____________________________
( )1ينظر :الوجيز ،الواحدي256/1 :؛املنتخب ،جلنة من علماء األزهر؛ صفوة التفاسري ،الصابوين.57/3 :
( )2أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي75/2 :؛ الكشاف ،الزخمشري.511/1 :
()3ينظر :زاد امليسر ،ابن اجلوزي.406/1 :
( )4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي75/2 :؛ الكشاف ،الزخمشري.511/1 :
( )5ينظر :صفوة التفاسري.269/1 :
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أشارت اآليتني إىل علم هللا تعاىل الذي ال يغيب عنه شيء مهما صغر ومهما عظم ،فجاءت لفظة (الذرة)
لتشري إىل علم هللا عز وجل الذي ال خيفى عليه أصغر األشياء وأدقها .قال الطربي( :واآلية خرب منه تعاىل أنه ال خيفى
عليه أصغر األشياء ،وإن خف الوزن ،وال أكربها وإن عظم يف الوزن فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم ،فإان
حمصوها عليكم وجمازوكم هبا) (.)1
وأنه ال يغيب عن علم هللا تعاىل شيئاً ولو كان وزن لذرة يف األرض أو يف السماء ،وال أصغر من ذلك وال أكرب
منه ،إال ويسجل يف كتاب بني واضح(.)2
ض َو َما لَ ُه ْم فِي ِه َما
س َم َاوا ِ
ّللاِ الَ يَ ْم ِل ُكونَ ِمثْقَا َل َذ َّرة فِي ال َّ
اثلثاً{ ::قُ ِل ا ْد ُ
ُون َّ
ت َوالَ فِي األ َ ْر ِ
عوا الَّذِينَ زَ َ
ع ْمتُم ِ همن د ِ
ِمن ِش ْرك َو َما لَهُ ِم ْن ُهم ِ همن َ
ظ ِهير}[سبأ.]22:

أفاد معىن (الذرة) يف سياق اآلية الكرمية إىل مدى ضعف اآلهلة اليت اختذها املشركون أرَبَبً من دون هللا فهم ال

ميلكون مثقال ذرة يف امللك أو اخللق؛ قال املفسرون:
 .1قل ملشركي قومك ادعوا الذين عبدمتوهم من دون هللا من األصنام واملالئكة ومسيتموهم َبمسه كما تدعون هللا والتجئوا
إليهم فيما يعدوكم كما تلتجئون إليه ،وأجاب عنهم بقوله ال ميلكون مثقال ذرة من خري أو شر أو نفع أو ضر يف
السماوات وال يف األرض وما هلم من هذين اجلنسني من شركة يف اخللق وال يف امللك(.)3
 .2ال ميلكون وزن ذرة من خري أو شر يف العامل العلوي أو السفلي ،وليسوا بقادرين على أمر من األمور يف الكون أبمجعه
معني يعينه يف تدبري أمرمها بل هو وحده اخلالق لكل شيء املنفرد َبإلجياد واإلعدام(.)4
ليس له تعاىل من اآلهلة ٌ

 -أقوال أهل التفسري ملعىن النقري:

يرا}[النساء]53:
اس نَ ِق ً
{ .1أ َ ْم لَ ُه ْم ن ِ
َصيبٌ ِ همنَ ْال ُم ْل ِك فَإِذًا الَّ يُؤْ تُونَ النَّ َ

اختلفت أقوال املفسرين يف تفسريهم ملعىن (النقري) وفيما أييت بياهنا:
أوالً :النقري :شكله يف النواة كالدائرة ،يضرب هبا املثل يف ِ
القلة(.)5

اس نَ ِق ً
اثنياً{ :أ َ ْم لَ ُه ْم ن ِ
َصيبٌ ِ همنَ ْال ُم ْل ِك } أي :ليس لليهود ملك؛ ويف قوله تعاىل { :فَإِذًا الَّ يُؤْ تُونَ النَّ َ
يرا}ضرب هللا مثالً

على وصف خبل اليهود ،واملعىن لو كان هلم ملك مل يؤتوا أحداً شيئاً ،أي ضنوا َبلقليل القليل لو أعطوا شيئاً من امللك(.)1
_____________________________
( )1تفسري الطربي ،أبو جعفر الطربي349/20 :؛ صفوة التفاسري.524/2 :
( )2ينظر :املنتخب ،241/2-343/1 :الوجيز.502/1 :
( )3ينظر :الكشاف579/3 :؛ املنتخب.245/2 :
( )4ينظر :صفوة التفاسري531/2 :؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل.246/4 :
( )5ينظر :التحرير والتنوير88/5 :؛ أوضح التفاسري ،اخلطيب.101 :
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اثلثاً :قال ابن اجلوزي :ويف النقري أربعة أقوال أحدها أنه النقطة اليت يف ظهر النواة ،رواه ابن أِب طلحة ،عن ابن عباس
وبه قال جماهد وعطاء بن أِب رَبح وقتادة والضحاك ،والسدي ،وابن زيد ،ومقاتل ،والفراء ،وابن قتيبة.
الثاين :أنه القشر الذي يكون يف وسط النواة ،رواه التميمي ،عن ابن عباس ،وروي عن جماهد :أنه اخليط الذي يكون يف
وسط النواة.
الثالث :أنه نقر الرجل الشيء بطرف إهبامه ،رواه أبو العالية عن ابن عباس.
الرابع :أنه حبة النواة اليت يف وسطها ،رواه بن اِب جنيج عن جماهد(.)2
{ .2فَأ ُ ْولَـئِكَ َي ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ َوالَ ي ْ
يرا}[النساء]124 :
ُظلَ ُمونَ نَ ِق ً

أوالً :أي يدخلهم هللا اجلنة وال ينقصون شيئاً حقرياً من ثواب أعماهلم(.)3
اثنياً :املؤمنون الذين يعملون األعمال الصاحلة َبلقدر الذي يستطيعونه ،طاع ًة هلل ورسوله فإهنم يدخلون جنة النعيم دون
أن ينقص شيئاً من أجورهم مهما كان ضئيالً(.)4
اثلثاً :جيء هبذه اللفظة للمبالغة يف معىن القلة(.)5

 أقوال أهل التفسري ملعىن الفتيل:ّللاُ يُزَ ِ هكي َمن يَشَاء َوالَ ي ْ
ُظلَ ُمونَ فَتِيال}[النساء]49:
أوالً { :بَ ِل ه

( )1ينظر :الوجيز269/1 :؛ الكشاف ،521/1 :صفوة التفاسري.247/1 :
( )2ينظر :زاد امليسر.420/1 :
( )3ينظر :صفوة التفاسري.299/1 :
( )4ينظر :املنتخب.156/1 :
( )5ينظر :أوضح التفاسري.114/1 :
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 .1إن هللا ال يظلم أحداً مقدار فتيل قال ابن جرير :وأصل (الفتيل) املفتول صرف عن مفعول إىل فعيل ويف الفتيل قوالن:
أحدمها :أنه يكون يف شق النواة ،رواه عكرمة ،عن ابن عباس وبه قال جماهد ،وعطاء عن ابن أِب رَبح .الثاين :أنه ما
السدي ،والفراء(.)1
خيرج بني األصابع من الوسخ ،رواه العويف ،عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبري ،وأبو مالك ،و َّ
ّللاَ الَ يَ ْ
ظ ِل ُم
 .2ال ينقصون من أعماهلم بقدر الفتيل ،وهو اخليط الذي يف شق النواة وهو مثل للقلة كقوله تعاىل{ :إِ َّن ه

ِمثْقَا َل َذ َّرة} (.)2
 .3يزكي املرتضني من عباده الذين عرف منهم الزكاء فوصفهم به وال يظلمون فتيال أي :الذين يزكون أنفسهم يعاقبون
على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم أو من يشاء يثابون على زكائهم وال ينقص من ثواهبم(.)3
اآلخ َرة ُ َخي ٌْر ِله َم ِن اتَّقَى َوالَ ت ُ ْ
ظلَ ُمونَ فَتِيال}[النساء]77:
اثنياً { :قُ ْل َمت َا ُ
ع ال َّد ْن َيا قَ ِلي ٌل َو ِ

فان ونعيم اآلخرة ٍ
 .1أي قل هلم اي حممد :إن نعيم الدنيا ٍ
َبق فهو خري من ذلك املتاع الفاين ملن اتقى هللا وامتثل أمره
وال تنقصون من أجور أعمالكم أدىن شيء ولو كان فتيالً وهو اخليط الذي يف شق النواة(.)4
 .2أي ال تنقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل النواة مث اعلمهم أن آجاهلم ال ختطئهم ولو متنعوا أبمنع احلصون(.)5
ُ
ي ِكت َابَهُ ِبيَ ِمينِ ِه فَأ ُ ْولَـئِكَ يَ ْق َرؤُونَ ِكت َابَ ُه ْم َوالَ ي ْ
ُظلَ ُمونَ
عو ُك َّل أُنَاس ِبإ ِ َم ِ
اثلثاً{ :يَ ْو َم نَ ْد ُ
ام ِه ْم فَ َم ْن أوتِ َ
فَ ِتيال}[اإلسراء]71:

قال املفسرون  :فمن اعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء أولو البصائر والنُّهى املتقون هلل أي يقرؤن حسناهتم

بفرح واستبشار ألهنم اخذوا كتبهم أبمياهنم أي وال ينقصون من أجور أعماهلم شيئاً ولو كان مقدار الفتيل وهو اخليط
الذي يف شق النواة (.)6
رابعاً :التفسري العلمي للذرة والنقري والفتيل:

نبني فيما أييت التفسري العلمي هلذه املفردات وفق ماقاله العلماء املسلمون من أهل االختصاص وفق ماتوصل إليه
تدبرهم واستنباطهم لآلايت موضع البحث:

_____________________________
()1ينظر :زاد امليسر418/1 :؛ التحرير والتنوير.84/5 :
( )2ينظر :صفوة التفاسري274/1 :؛ الوجيز.268/1 :
()3ينظر :الكشاف520/1 :؛ املنتخب.138/1 :
( )4ينظر :صفوة التفاسري284/1 :؛ املنتخب.144/1 :
( )5ينظر :الوجيز.275/1 :
( )6ينظر :صفوة التفاسري164/2 :؛ املنتخب.479/1 :
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 التفسـري العلمي للفظة "الذرة" :إن التدبر البسيط واملعاجلة العلمية الدقيقة للنصوص القرآنية اليت ذكرت الذرة والنواة تصرحياً أو تلميحاً أو
استنباطاً بواسطة اللغة والتفاسري واألحاديث النبوية الشريفة يرينا بوضوح كيف أن القرآن الكرمي سبق العلوم بوصفه الدقيق
للذرة(.)1
ففي علم البالغة هناك احلقيقة واجملاز ومعلوم أن اجملاز أبلغ من احلقيقة ،هذا فضالً عن أن هناك جناساً اتماً يف
األمر وهو يظهر جلياً يف ثالث معان ميكن أن تتضمنها((:مثقال ذرة)) وهي :الوزن ،احلجم ،الوزن واحلجم معاً  ،إذ
حتمل معىن الوزن يف سورة النساء والزلزلة كوهنا تتعلق َبألعمال فهي توزن وزانً يوم القيامة{ ،فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة َخي ًْرا

يَ َره َ و َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة ش ًَّرا يَ َره }[الزلزلةَ { ، ]8- 7:والَ ت ُ ْظلَ ُمونَ فَتِيال}[النساء ،]77:بينما يف سورة يونس
عن َّر ِبهكَ ِمن ِ همثْقَا ِل
{و َما َي ْع ُز ُ
ب َ
وسبأ تتعلق حبجم األمور اليت هي مهما صغرت فإهنا ال تغيب عن رهبا تبارك وتعاىلَ :
صغ َُر ِمن
ض َوالَ فِي ال َّ
صغ ََر ِمن َذلِكَ َوال أ َ ْكبَ َر إِالَّ فِي ِكت َاب ُّمبِين}[يونسَ { ،]61:والَ أ َ ْ
س َماء َوالَ أ َ ْ
َذ َّرة فِي األ َ ْر ِ
َذلِكَ َوالَ أ َ ْكبَ ُر إِالَّ فِي ِكت َاب ُّمبِين}[سبأ ،]3:فضال عن أن املعىن يف اآلتني ميكن ْحله على الوزن واحلجم معاً ؛ فإن

مثقال ذرة ميكن ْحلها على الوزن اترة واحلجم اترة أخرى ،واترة كليهما .إال أن القرآن الكرمي مل يشر إىل الذرة فحسب،
عن َّر ِبهكَ ِمن ِ همثْقَا ِل
{و َما يَ ْع ُز ُ
ب َ
بل أشار إىل تفصيالهتا والتقسيمات العلمية هلا ويتجلى هذا املعىن يف قوله تعاىلَ : :

َذ َّرة}  ،إذ أن هناك مرحلتني أصغر من الرتكيب الذري وهو ما اكتشفه العلم احلديث( )2وهو مرحلة دقائق (اهلادرون)(.)3
بعد أن كان االعتقاد السائد قدمياً أن الذرة أصغر ما يتصوره عقل اإلنسان يف الوجود  ،ولكن العلم أثبت أن الذرة تلك
الشيء الضئيل الذي ال تراه العني مادة قابلة للتجزئة وهذا ما نطق به القرآن قبل الكشوف العلمية احلديثة اليت توصل
إليها اإلنسان يف أواخر القرن العشرين.
وتعد النواة أهم جزء يف الذرة ؛ إذ حتمل مجيع الصفات املادية للعنصر وال تؤثر فيها أية مؤثرات كيميائية أو
حرارية أو كهرَبئية ،والتغريات اليت يتم فيها أثناء تفاعل العناصر بعضها مع بعض ما هي إال نتيجة لتغري اإللكرتوانت
ملواضعها َبلنسبة للنواة ،أما النواة فتبقى كما هي وبدون أي تغيري أو تبديل خلواصها( .)4وهذا ما أكده القرآن الكرمي يف
قوله تعاىلﭽ ﮐ ﮑﭼ أبن النواة حتمل مجيع صفات الذرة وال ختتلف عنها سوى أهنا أصغر حجماً من الذرة.
_____________________________
( )1ينظر :املادة والطاقة .58 :
( )2ينظر:املصدر نفسه65-59 :؛ ينظر :املطلب الرابع من البحث ،الذرة والكوارك والنظرية اخليطية.17:
( ) 3هو آلة علمية جتريبية كبرية عبارة عن معجل جسيمات يستخدمه الفيزايئيون لدراسة اجلسيمات ما دون الذرية واليت هي وحدات بناء
الكون؛ ينظر.https:\\www.marefa.org :
( )4ينظر:الكون يف القرآن الكرمي.290 :
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وكلما تقدم العلم اكتشف العلماء بواسطة األجهزة الدقيقة ما هو أصغر أو أكرب مما نعرف كاجملرات والنجوم
صغ َُر ِمن
اهلائلة اليت تفوق حجم األرض والشمس مباليني املرات ولقد ذكر هللا تعاىل كل ذلك يف كتابه بقولهَ { :والَ أ َ ْ

َذلِكَ َوالَ أ َ ْكبَ ُر إِالَّ فِي ِكت َاب ُّمبِين}[سبأ ، ]3:إذ أشار إىل الذرة وثقلها والكون وسعته يف وقت مل يعرف الناس عنهما
شيئاً(.)1
ويف اآلية إشارة علمية أبن الذرة ميكن حتطيمها إىل ماهو أصغر منها  ،وإن التحطيم الصناعي هلا قد أوجد
منها قوة رهيبة ميكن استخدامها لدمار العامل أو إعماره وكل هذه احلقائق مسجلة يف كتاب هللا وعلمه احمليط بكل شيء
فيه ألنه هو الذي ال يعزب عنه شيء يف األرض وال يف السماء( ،)2وأن هذه الطاقة اهلائلة اجلبارة اليت تكمن يف نواة الذرة
إذا ما مت حتطيمها وشطرها وانفالهتا انطلقت تلك الطاقة من عقاهلا حاملة معها اخلراب والدمار واملوت الزؤام وبتحطيم
الذرة يف القرن العشرين وشطر نواهتا مل تعد الذرة أصغر وحدة يف الوجود كما كان يعتقد فزال ذلك االعتقاد الراسخ من
األفكار بعد أن تبني وجود وحدة أصغر منها(.)3
 التفسـري العلمي للفظة "النقري":أشار الدكتور علي منصور الكياِل( )4عن تفسري علمي جديد (للنقري) خيتلف متاماً عن املعىن الذي أشار إليه
علماء التفسري من األقدمني واحملدثني ،فقد ذهب الدكتور الكياِل إىل أن النقري الوارد يف قوله تعاىل{ :فَأ ُ ْولَـئِكَ يَ ْد ُخلُونَ
ْال َجنَّةَ َوالَ ي ْ
يرا}[النساء .]124:عبارة عن جسيمات تسمى (الكوارك) توصل إىل اكتشافها العامل الفيزايئي
ُظلَ ُمونَ نَ ِق ً
جورج تسفايغ عام  1963وبىن نظرية اعتمادا على اكتشافه جلسيمات صغرية جدا  ،إذ اكتشف أن الربوتون و
اإللكرتون ومها اصغر من الذرة أبلف مرة يوجد بداخلهما جسيمات متناهية يف الصغر على شكل كرة تسمى
"الكواركات" مفردها كوارك هذا اجلسيم اصغر من اإللكرتون والربوتون مبائة مرة مبعىن انه اصغر من الذرة مبائة ألف مرة ،
وهذه الكواركات قد تكون ثنائية العدد أو ثالثية أو مخاسية داخل الربوتون أو االلكرتون ،ويف أحدث اكتشاف توصل
العلماء عام  2015إىل وجود ستة كواركات داخل اإللكرتون أو الربوتون ،وقد ذهب علماء الفلك من خالل أحباثهم
العلمية أن الكواركات تعد جسي مات أولية مكونة للمادة  ،فعلى املستوى الذي مت القياس به ال يوجد أي دليل على أهنا
تتكون من جسيمات أصغر منها و هناك احتمال أال يكون هلذه اجلسيمات حجم.
_____________________________
( )1ينظر :من صور اإلعجاز العلمي يف آايت هللا ،حممد حسن قنديل.58 :
(.www.uae7.com|vb|t33170.html)2
( )3ينظر :الكون يف القرآن الكرمي.293-291 :
()4هو مهندس معماري وَبحث سوري ،ولد عام  1953مبحافظة حلب ودرس الرايضيات والفيزايء والكيمياء وله املوسوعة القرآنية
الشاملة .ينظر.https:\www.ar.m.wikipedia.org :
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يتحرك جسيم الكوارك حبركات جيبية داخل جسيم اإللكرتون بشكل نقر ينقر نقراً( ،)1يؤيد هذا الفهم العلمي
املعىن اللغوي للنقري أبنه القرع أو النقر( ، )2من هنا نرى كيف أن السياق القرآين يعطي تفسريت علمياً جديداً والذي
ميكن أن يتغري ويظهر ما هو أدق من هذا املعىن مبرور الزمن  ،فمعاين القرآن الكرمي تتجدد بتجدد الزمان وتطور العلم.
 التفسري العلمي للفظة " الفتيل ":ذهب الدكتور علي منصور الكياِل إىل تفسري علمي جديد حول معىن الفتيل الذي ذكر يف القرآن الكرمي ،إذ
يرى معىن (الفتيل) عبارة عن خيط من جمموع ما يقارب األلف خيط من خيوط الطاقة املوجودة داخل جسيم الكوارك
ويسمى جسيم (هيكس)( )3واليت تشكل جسيم (الكوارك)  ،فيخرج برؤية تفسريية علمية جديدة يف معىن (الفتيل) يف
القرآن الكرمي املتمثل يف قوله تعاىل َ { :والَ ت ُ ْظلَ ُمونَ فَ ِتيال}[النساء ، ]77:أن هللا سبحانه وتعاىل ال يظلم وال ينقص أجر
وثواب أي عمل صاحل ولو كان أصغر من الذرة مبئة مليون مرة ،يؤيده املعىن اللغوي أبن الفتيل من الفتيلة أو احلبل فاملعىن
اللغوي قريب جدا من رأيه العلمي حول تفسريه ملعىن الفتيل( .)4ومن هنا جند ماتوصل إليه الدكتور الكياِل من خالل
تدبره لآلايت موضوع البحث وماخر جبه من رؤية تفسريية علمية واليت ال ميكن لبشر أن يتحدث عن هذا املعىن قبل
أكثر من  1400عام(.)5

 مقارنة علمية بني الذرة والنقري والفتيل:من خالل الفهم العلمي للدكتور علي الكياِل ميكن القول أنه خرج برؤية تفسريية علمية جديدة ،وإيضاح
العالقة العلمية املهمة بني الذرة والنقري والفتيل  ،إذ ذهب حسب ما توصل فهمه القرآين إىل أن الذرة ليست أصغر
جسيم بل هناك ماهو أدق منها وأصغر بكثري حَّت ال يكاد يكون له حجما وهو النقري والذي يعد صفة حلركة جسيم
الكوارك بشكل ينقر نقراً  ،يوجد بداخله خيوط الطاقة وهي الفتيل ،بدليل أن املنطق يدعو إىل أن منتهى العدالة اإلهلية
تتحدى مبا هو أصغر من الذرة وليس العكس ،فاهلل سبحانه وتعاىل ال يظلم وال ينقص أجر وثواب أي عمل صاحل ولو
_____________________________
( )1ينظر :الدكتور علي منصور الكياِل .https:\\www.youtube.comwatch?v=Rkqx500NmmH
( )2ينظر :التعريف اللغوي للنقري .17 :
( )3ينظر :املطلب الثالث  :التفسري العلمي للنقري.20 :
( )4ينظر :التعريف اللغوي للفتيل.22 :
( )5ينظر :الدكتور علي منصور الكياِل https:\\www.youtube.comwatch?v=Rkqx500NmmH
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كان أصغر من الذرة مبائة ألف مرة ،هذه النظرية إن ميكن اعتبارها حقيقة علمية تعد معجزة علمية يتحدى هبا؛ إذ ال
ميكن لبشر أن يتحدث عن ذلك املعىن قبل أكثر من  1400عام.

اخلامتة  :بعد أن وصل البحث إىل خامتته ميكن الوقوف على أهم النتائج والتوصيات ؛ وكما ي أيت:
 النتائج: الوقوف على ظاهرة التدبر اليت امتاز هبا اجليل الذي عاصر التنزيل وشهده  ،وبذلك كان هو جيلالتحدي.
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 على املتدبر أن يتميز َبملالحظة العلمية الدقيقة  ،واإلبداع  ،واحلافظ ة اجلي دة  ،وح ب االط الع  ،والواقعي ة ،فضالً عن اخللفية الثقافية والعلمية.

 التدبر القرآين والتفسري العلمي مستواين معرفيان متآزران متداخالن يتشعبان معاً يف الكشف عن املعاينالعلمية اليت تضمنتها اآلية الكرمية  ،ويظهر أثرمها يف بناء العقل املسلم بناء سليما ويوجهه التوجيه الذي
يرضاه هللا تعاىل.
 يعد املنهج التدبري األمثل للقرآن الكرمي هو ما ميكن حتقيقه من آتزر وتالحم بني التفسري أبنواعه وبنيالتدبر الذي يفتح آفاقا جديدة يف الوقوف على مايكتنزه القرآن الكرمي من معان عميقة واكتشافات مبهرة .
 إن تفسري اآلية هو الوقوف على معانيها املرادة وما ذكره املفسرون والعلماء فيها ،وأما تدبرها فهو البحثعن أبعاد ذلك الفهم يف النفس واحلياة واجملتمع ،ومدى إمكانية تفعيل تلك األبعاد واملعاين واليت جتعلها
مؤثراة يف كل هذه املفردات.
 مت تقدمي قضية (التفسري العلمي) كأمنوذج أمثل لتقييم التدبر القرآين. أظهر النموذج التطبيقي العالقة املتينة بني التدبر القرآين و التفسري العلمي وأثرمها يف بناء العقل املسلم ،منخالل إتباع منهجية صحيحة يف التدبر أوالً  ،مث الوصول إىل فهم جديد لداللة اآلايت موضوع البحث
اثنياً ،إذ جند اشرتاك ألفاظ (الذرة) و(النقري) و(الفتيل) يف الصغر حجماً ووزانً عند أهل اللغة  ،وهذا املعىن
يوافق ما ذهب إليه أهل التفسري عند معرض تفسريهم لآلايت اليت ضمت هذه األلفاظ ،فضالً عن عدم
خمالفته للمعىن العلمي كوهنا جسيمات صغرية يعود إليها أصل املادة.
 من خالل املقارنة بني املعىن اللغوي والتفسري العلمي ل(الذرة) و(النقري) و(الفتيل) ؛ أن الذرة يف معناهااللغوي هي أصغر األجسام حجماً بعد النقري والفتيل ،بينما يكون هذا املفهوم عكس ذلك متاماً يف التفسري
العلمي إذ أن الفتيل هو أصغر األجسام مث أييت بعد ذلك النقري مث الذرة  ،وبذلك يظهر جليا أثر التدبر
الصحيح يف بيان إعجاز القرآن الكرمي من خالل إشارته إىل وجود أجسام أدق وأصغر من الذرة بكثري ؛
فضالً عن بيان دقة املعاين القرآنية يف متثيلها ملنتهى العدل اإلهلي.
 التوصيات: تنشيط البحث يف ميدان التدبر القرآين حبسب الضوابط العلمية. -تقدمي تفسري علمي للقرآن الكرمي جيعل من قضية التدبر قضية حمورية رئيسة .
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 احل ديث ع ن الت دبر وأمهي ة ذل ك وأث ره يف بن اء الف رد واجملتم ع  ،والرتبي ة م ن خ الل الت دبر ،وتفعي ل الشخص يةاإلجيابية واحنسار سلبياهتا  ،وطرح قضية أن التدبر مطلب جمتمعي .
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ثبت املصـ ـادر واملراجـ ـع
القرآن الكرمي
أوالً :املصادر املطبوعة:
 -1اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،عبدهللا بن عبدالعزيز املصلح ،وآخرون ،اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف
القرآن والسنة ،ط( ،1د.م1429-.ه 2008-م).
 -2أمثلية (التدب ر القرآين)حبسب مقاييس مدارس اللغة واإلعجاز-أتصيل وتنظري وتطبيق -الدكتور املهندس أْحد
عامر الدليمي ،اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي الدار البيضاء/املغرب.2015 – 1437
 -3أنوار التنزيل وأسرار التأويل انصر الدين أبو سعيد عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي(،ت 685ه 1286-م)،
حتقيق :حممد عبدالرْحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العرِب ،ط( ،1بريوت1418-ه ).
 -4أوضح التفاسري ،حممد بن عبد اللطيف اخلطيب(،ت 1402ه 1981-م) ،املطبعة املصرية ومكتبتها ،ط،6
(القاهرة1964-م).
 -5الربهان يف علوم القرآن ،أبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي( ،ت 794ه 1391-م) ،دار إحياء
الكتب العربية ،عيسى الباِب احلليب وشركائه ،ط( ،1بريوت1376-ه 1957-م).
 -6التحرير والتنوير ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد ،حممد الطاهر بن حممد بن
حممد الطاهر التونسي( ،ت1393ه 1973-م) ،الدار التونسية للنشر( ،تونس1984-م).
 -7تعريف الدارسني مبناهج املفسرين ،صالح عبد القادر اخلالدي  ،دار القلم( ،دمشق1429-ه 2008-م).
 -8التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين اجلرجاين(ت816ه 1413-م) ،حتقيق :مجاعة من العلماء إبشراف
الناشر ،دار الكتب العلمية ،ط( ،1بريوت1403-ه 1983-م).
 -9تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :ه ) ،احملقق:
سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2ه  1999 -م.
 -10تفسري املنتخب ،جلنة من علماء األزهر ،موقع التفاسريhttps:\\www.altafsir.com:
 -11تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان،السعدي ،احملقق :عبد الرْحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1
1420ه  2000-م
 -12جامع البيان يف أتويل القرآن  ،الطربي احملقق :أْحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1ه -
2000م.
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 -13جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير أبو جعفر الطربي(ت 310ه 922-م) ،حتقيق :أْحد حممد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط( ،1د.م2000- .م).
 -14اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري ،
حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،ط 1422 ،1ه .
 -15اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب،حتقيق :أْحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية  ،ط،2القاهرة،
1384ه 1964 -م.
 -16زاد املعاد  ،ابن القيم  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية -الكويت  ،ط1415 , 24ه
1994/م
 -17زاد امليسر يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرْحن بن علي بن حممد اجلوزي(،ت 597ه 1200-م)،
حتقيق عبدالرزاق املهدي ،دار الكتاب العرِب ،ط( ،1بريوت1422-ه ).
 -18شرح النووي على صحيح مسلم أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه ) ،دار إحياء
الرتاث العرِب – بريوت ،ط 1392 ،2ه.
 -19صفوة التفاسري ،حممد علي الصابوين ،دار الصابوين للطباعة والنشر ،ط( ،1القاهرة1997-م).
 -20فتح القدير،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (ت 1250ه ) ،دار ابن كثري،دمشق،
1414ه .
 -21الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل ،أبو القاسم حممد بن عمرو بن أْحد الزخمشري( ،ت 538ه -
1143م) ،دار الكتاب العرِب ،ط( ،3بريوت1407-ه ).
 -22الكليات ،أيوب بن موسى احلسيين أبو البقاء احلنفي الكفوي( ،ت1094ه 1682-م) ،حتقيق :عدانن
درويش ،حممد املصري ،الناشر مؤسسة الرسالة( ،بريوت-د.ت).
 -23الكون يف القرآن الكرمي ،هباء الدين احلسيين اليماين ،دار النفائس ،ط( ،1د.م1429-.ه 2008-م).
 -24لسان العرب ،حممد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور ،دار احلديث( ،القاهرة2003-م).
 -25املادة والطاقة ،خالد فائق العبيدي ،دار الكتب العلمية ،ط(،1بريوت1426-ه 2005-م).
 -26مباحث يف إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،ط( ،4دمشق1429-ه 2008-م).
 -27جمموع الفتاوى ،ابن تيمية  ،احملقق :عبد الرْحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416:،ه 1995/م
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 -28احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ،ابن عطية األندلسي ،احملقق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب
العلمية  ،ط -1بريوت  1422،ه
 -29خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبدهللا حممد بن أِب بكر الرازي(،ت 666ه 1267-م) ،حتقيق :يوسف الشيخ
حممد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،ط( ،5بريوت1999-م).
 -30معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي)  ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي
(املتوىف 510 :ه ) ،احملقق  :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العرِب ،بريوت.
 -31معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج (املتوىف311 :ه ) ،احملقق :عبد اجلليل عبده شليب  ،عامل الكتب ،
ط ،1بريوت
 -32املعجم الكبري  ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه ) ،احملققْ :حدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،
ط ،2القاهرة.
 -33املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار الكتب املصرية( ،القاهرة1364-ه ).
 -34املعجم الوسيط (القسم :الغريب واملعاجم ولغة الفقه) ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة والنشر ،ط،4
(القاهرة2004-م).
 -35املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية َبلقاهرة ،دار الدعوة .
 -36معجم مقاييس اللغة ،اْحد بن فارس بن زكراي القزويين(ت 395ه 1004/م) ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،دار الفكر(،د.م1979 -م).
 -37مفاتيح الغيب ( التفسري الكبري) ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر
الدين الرازي خطيب الري (ت 606ه ) ،دار إحياء الرتاث العرِب  ،ط  ،3بريوت  1420،ه :
 -38مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم اجلوزية ،احملقق :عبد الرْحن بن حسن بن قائد،
َمجل اإلص ِ
الحي ،سليمان بن عبد هللا العمري ،دار عامل الفوائد ،ط ،1مكة املكرمة 1432 ،ه .
راجعهُ :حمَ َّم ْد أ ْ َ
ْ

 -39مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين(ت 425ه 1033م) ،حتقيق :صفوان عدانن داوودي ،دار القلم،
ط(،4دمشق 1430-ه 2009/م).
 -40املكاييل واألوزان اإلسالمية ،فالرتهنتس ،ترمجة عن األملانية :الدكتور كامل العسلي ،منشورات اجلامعة األردنية،
(عمان1970-م).
 -41من صور اإلعجاز العلمي يف آايت هللا حممد حسن قنديل ،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،ط1432 ،2ه -
2011م.
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 -42نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور  ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرَبط بن علي بن أِب بكر البقاعي (ت
885ه ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 -43الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو احلسن علي بن أْحد بن حممد بن علي النيسابوري( ،ت468ه -
1075م) ،حتقيق صفوان عدانن داودي ،دار القلم ،ط( ،10بريوت1415-ه ).
 الدورايت: .1االعجاز العلمي ،جملة فصلية ،تصدر عن اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،العدد (( ،)40صفر-
1433ه ).
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