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Abstract 

The commentary of Kashef-ul-asrar Anoranyah Alquranyah (i.e. Exploring the 

Luminous Quranic Secrets) by the physician Al-Imam Muhammad Alaskenderani is 

considered to be amongst the early commentaries. This commentary discussed the 

explanation of Astronomical and earth objects, animals, plants, and gemstones that have 

been mentioned in the Noble Quran through the discoveries of experimental science. 

Despite its distinctive presentation of the topics, the commentary has not been paid 

attention to by researchers, and has not been so famous in the scientific media. This is 

the research gap of the current investigation. The study at hand aims at shedding light on 

the characteristics of scientific explanation in Alaskenderani's commentary . 

 I employed the descriptive method to present the scientific methodology that 

Alaskenderani used in his commentary. Results showed the following: contemplation in 

the creative creation of God entrenches faith in Allah, Exalted be He, and that scientific 

explanation is one of its means.  This field is still open for posing the discovered scientific 

facts and explaining their relations to the verses of Allah's Book (i.e. the Noble Quran) 

after aligning those facts with the fundamentals and rules of commentaries (i.e. tafseer). 

What Alaskenderani had carried out in his commentary is considered a distinguished 

attempt in this field that needs to be given tributes . 
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 ملخص 

يعترب تفسري كشف األسرار النورانية القرآنية لإلمام الطبيب حممد اإلسكندراين من أوائل التفاسري اليت حتدثت 
واحليواانت والنبااتت واجلواهر  عن تفسري ما جاء يف كتاب هللا تعاىل من ذكر األجرام السماوية واألرضية  

املعدنية من خالل مكتشفات العلم التجرييب. ومع متّيز املؤلف يف عرض موضوعاته إال أن الكتاب مل يلق 
اهتماماً من الباحثني ومل يكن له رواج يف األوساط العلمية، وهنا تكمن مشكلة البحث، ويهدف البحث 

الضوء ع الكتاب، وتسليط  التعريف هبذا  املنهج إىل  العلمي عند اإلسكندراين، واتبعت  التفسري  لى معامل 
الوصفي؛ لوصف املنهج العلمي الذي اتبعه املؤلف يف تفسريه، وقد ظهرت النتائج اآلتية: أن التأمل يف إبداع 
خلق هللا تعاىل يف الكون يرسخ االميان ابهلل جل وعال، وأن من وسائله التفسري العلمي، وهذا امليدان مازال 
متاحاً لطرح احلقائق العلمية املكتشفة وبيان صلتها آبايت كتاب هللا بعد ضبطها أبصول وقواعد التفسري، 

 وما قام به االسكندراين يف هذا الكتاب يعترب حماولة متميزة يف هذا امليدان، تستحق اإلشادة.
 االسكندراين، التفسري، العلمي، كشف األسرار  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة 
والصالة والسالم على نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل   احلمد هلل رب العاملني،  بسم هللا الرمحن الرحيم     

 الصالة والسالم، أما بعد: 

 ".سكندراين يف تفسريه كشف األسرار النورانية القرآنيةإلعند ا   تفسري العلميال  معامل"  :فهذا حبث بعنوان       
 : وخامتة  مباحث   أربعة و   متهيد وقد جعلته يف      
 . فيه  ؤلفاتاملو ، وتعريفه،  اتريخ ظهور التفسري العلميوفيه بيان  :  تمهيد ال     
  واملَؤلَّف.  ف التعريف ابملؤل    املبحث األول:      
 يف تفسريه.  اإلسكندراين بيان منهجاملبحث الثاين:       
 يف تفسريه.   سكندراين لدى اإل العلميلتفسري  امعامل    : لثاملبحث الثا     
 . التفسريهذا    عرض مميزات وعيوب :  رابع املبحث ال     
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 :التمهيد 
 اتريخ ظهور التفسري العلمي: -      1

بداايت ظهور هذا االجتاه يف التفسري ال ميكن حتديدها بدقة، لكن حسب اطالعي على ما كتبه مجلة      
من الباحثني يف هذا املوضوع أجد أهنم يكاد جيمعون على أنه يف القرن اخلامس اهلجري، وكانت بداايته على 

 يد بعض األئمة ومنهم:
. ومما يؤكد عناية الغزايل هبذا  التفسري العلمي وساهم يف نشره  هـ( الذي دعا إىل   505أ/ اإلمام الغزايل )ت    

التفسري، أنه عقد يف كتابه: "جواهر القرآن" فصاًل مساه: "كيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن"،   اللون من 
كمال    مث قال: وال يعرف   ، فذكر علوم الطب والنجوم وهيئة العامل وهيئة بدن احليوان وتشريح أعضائه، وغري ذلك 

ن    نسَٓ
َيُـَّها ٱإلإ َكر مي    معىن قوله تعاىل: }َيَٓأ [ ال من عرف تشريح األعضاء من  6اإلنفطار: ]     { ٦َما َغرََّك ب َربّ َك ٱلإ

اإلنسان ظاهرا وابطنا وعددها وأنواعها وحكمها ومنافعها. وقد أشار يف القرآن يف مواضع إليها، وهي من علوم  
جمامع علم األولني واآلخرين. مث قال: فتفكر يف القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه    األولني واآلخرين، ويف القرآن 

جمامع علم األولني واآلخرين ومجلة أوائله. وإمنا التفكر فيه للتوصل من مجلته إىل تفصيله وهو البحر الذي ال  
 .  ( 1)   " شاطئ له 

االمام الغزايل يف التفسري العلمي من خالل  هـ( حيث جاء ليطبق ما أسسه  606ب/ الفخر الرازي )ت      
والنبات والفلك   املتعلقة ابإلنسان واحليوان  املسائل  الكثري من  أودعه  الغيب" حيث  "مفاتيح  الكبري:  تفسريه 

اعتنوا بتفسريه كالبيضاوي والنيسابوري،   وغريها. وقد أتثر مبنهج الرازي يف التفسري العلمي مجلة من املفسرين الذين 
 . وغريهم 
فقد نقل عنه السيوطي قوله عن القرآن: "قد احتوى على علوم   هـ(655ج/ ابن أيب الفضل املرسي )ت      

 . ( 2) الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب واملقابلة والنجامة وغري ذلك" أخرى من علوم األوائل، مثل
هـ( حيث عقد فصالً يف كتابه "الربهان يف علوم القرآن" ومساه: يف 794ه/ بدر الدين الزركشي )ت      

 ( 3)   القرآن علم األولني واآلخرين." 

هـ( حيث واصل مسرية املؤيدين للتفسري العلمي، واملتأمل يف مجلة 911و/جالل الدين السيوطي )ت      
إعجاز القرآن، يلحظ اهتمام السيوطي هبذا العلم والدعوة إليه، األقران يف   من كتبه، مثل اإلكليل ومعرتك 

القرآن مساه "يف العلوم املستنبطة من القرآن"  ومن أدلة ذلك أنه أورد يف كتابه اإلتقان نوعا من أنواع علوم 
حيث يستشهد بنصوص الوحيني على أن القرآن حوى كل العلوم.ويف العصر احلديث امتدت العناية هبذا 
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أبرزهم: اللون   فانتهجه بعض املفسرين وبىن عليه تفسريه، أو ضمنه مجلة من تفسريه. ومن  التفسري،  من 
)ت   )ت 1270اآللوسي  واالسكندراين  )ت  1307ه(،  عبده  وحممد  )ت 1323ه(،  والقامسي  ه(، 

 ه(، الطاهر بن عاشور1358جوهري)ت   ي(، وطنطاو ه1358ابديس)ت ه(، وعبداحلميد بن1332
 .  ( 4) ه(  1419)ت الشعراوي ، ه(1393)ت
 املقصود ابلتفسري العلمي:-2    

إن املتأمل يف مصطلح التفسري العلمي، جيد أنه حديث النشأة، إذ كان عند السابقني مقتصراً     
على اثبات أن سائر العلوم تتشعب من القرآن، وأن الغوص يف حقائق هذه العلوم والتماس غرائبها من 

هنا اجتهد القوم يف استخراج أصول هذه العلوم من القرآن، واليت منها: علم الطب  التفكر يف القرآن، ومن
وعجائب خلق   واجلرب،  واهلندسة  الشمس  تالسماواوالتشريح،  واحليوان    واألرض  اإلنسان  وخلق  والقمر 

لون واحلشرات والنبات. أما يف العصر احلديث ومع أتخر املسلمني يف هذه العلوم، جاءت الدعوات هلذا ال
من التفسري إلظهار اعجاز القرآن الكرمي، وأنه كالم هللا تعاىل أ نزل على نيب هللا حممد صلى هللا  عليه وسلم. 
وابإلضافة ملا سبق من اثبات أن القرآن حوى كل العلوم املختلفة، لذا اختلفت عبارات املهتمني هبذا اللون 

      به، ومن أشهر هذه العبارات:  من التفسري يف بيان مفهوم التفسري العلمي واملقصود 
تعريف أمني اخلويل: "هو التفسري الذي حيكم االصطالحات العلمية يف عبارة القرآن وجيتهد يف استخراج      

 . ( 5) خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية" 
للنظرايت       القرآن  عبارات  إخضاع  أصحابه  يتوخى  الذي  التفسري  احملتسب:"  اجمليد  عبد  تعريف 

 . ( 6)  استخراج خمتلف مسائل العلوم واآلراء الفلسفية منها اجلهد يف واالصطالحات العلمية وبذل أقصى
:"الكشف عن معاين اآلية أو احلديث، يف ضوء ما ترجحت صحته من نظرايت تعريف عبد اجمليد الزنداين     

 . ( 7) العلوم الكونية"
 . ( 8) تعريف الدكتور حممد الشايع: "تفسري القرآن الكرمي حبقائق العلم التجرييب"     
تعريف الدكتور فهد الرومي: "اجتهاد املفسر يف كشف الصلة بني آايت القرآن الكرمي الكونية ومكتشفات     

 . ( 9) العلم التجرييب، على وجه يظهر به إعجاز القرآن" 
استخدام العلم التجرييب يف زايدة إيضاح معاين اآلايت القرآنية وتوسيع   :"تعريف الدكتور عادل الشدي    

مما سبق من تعاريف: أن تعريف اخلويل خاطئ من جهة أنه قد أخضع عبارات القرآن   .ويظهر(10)مدلوالهتا"
لعل تعريفه هذا انشئ عن رفضه هلذا االجتاه يف التفسري، فطرح هذا  العلمية. كن للنظرايت واالصطالحات 
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الدقة   أقرب التعاريف اليت توضح املراد من التفسري العلمي، من حيث  معارضته. لعلالتعريف تعبريا عن  
 واالختصار هو تعريف الدكتور حممد الشايع. 

 الك تب املؤلفة يف التفسري العلمي:   -3    
 : املؤلفات عن التفسري العلمي )دراسات أتصيلية(:القسم األول*    
 التفسري العلمي للقرآن يف امليزان. د. أمحد أبو حجر.   -1    
 يد احملتسب.اجتاهات التفسري يف العصر احلديث. د. عبد اجمل  -2    
 اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر. د. فهد الرومي.  -3    
 تعريف الدارسني مبناهج املفسرين. د. صالح اخلالدي.  -4    
 مباحث يف إعجاز القرآن. د. مصطفى مسلم.  -5    
 املؤلفات يف التفسري العلمي )دراسات موضوعية عامة وخاصة(:   القسم الثاين:*    
 رار النورانية القرآنية. حممد أمحد اإلسكندراين. كشف األس  -1   
 اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي. طنطاوي جوهري.   - 2   
 آايت هللا يف اآلفاق. عبد اجمليد الزنداين.   - 3   
 الكون واإلعجاز العلمي يف القرآن. د. منصور حسب النيب-4   
 جار. آايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي. د. زغلول الن  - 5   
 معجزة القرآن. حممد متويل الشعراوي.   - 6   
 خلق اإلنسان بني الطب والقرآن. د. حممد علي البار.  - 7   

 اإلعجاز العددي للقرآن. عبد الرزاق نوفل.  - 8   
وما أمجل ما عرب به الدكتور الرومي عن رأيه فيما أ لف يف هذا اللون من التفسري، بقوله: "نظرت إىل هذه    

املؤلفات املوجودة فوجدهتا إما لعامل يف الشريعة خيطئ يف العلوم احلديثة فيثبت ما مل يثبت، وإما لعامل يف العلوم 
فيحّمل اآلية ما ال حتتمل، ويوجهها إىل ما ال تتجه  ا؛احلديثة جيهل أصول التفسري وال يدري من أمرها شيئً 

  .( 11) إليه" 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

267 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 املبحث األول: التعريف ابملؤِلف واملؤَلف: 
 املطلب األول: التعريف ابملؤِلف       
هو حممد بن أمحد االسكندراين الدمشقي، ابحث وطبيب من أهل اإلسكندرية، الذكي األملعي الفاضل،       

الدهر وشريازيه، حاز قصب السبق يف ميدان الطب يف الداير الشامية، عمل  لقمان عصره ورازيه، وارسطو
ه، 1258ش إىل سنة  ورحل إىل دمشق فتوىل رائسة أ طباء اجلي ه،1256يف العسكرية مبصر إىل سنة  

 ه، ومن كتبه:1306وتويف بدمشق سنة  
)كشف األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق ابألجرام السماوية واألرضية واحليواانت والنبااتت واجلواهر       

ة اهليضة و)تبيان األسرار الرابنية ابلنبااتت واملعادن واخلواص احليوانية( و )األزهار اجملنية يف مداوا املعدنية(،
                                                                           .                                                                                                                             ( 12)   يف بيان حقائق احليواانت( اهلندية( و )الرباهني البينات

  املطلب الثاين: التعريف ابملؤَلف      
 /وصف الكتاب: 1
صفحة تقريباً وهي 678ه ويقع يف  1297كتاب ط بع يف ثالثة أجزاء ابملطبعة الوهبية مبصر عام            

م بتحقيق أمحد فريد 2010أحدث يف جزأين يف دار الكتب العلمية ببريوت  طبعة قدمية جداً، وط بع طبعة
 صفحة تقريباً.968املزيدي، ويقع يف  

/ نسبة الكتاب: جاء يف كشف الظنون:" كشف األسرار النورانية فيما يتعلق ابألجرام السماوية 2          
ن أمحد االسكندراين الطبيب نزيل دمشق املتوىف واألرضية واحليواانت والنبااتتواجلواهر املعدنية، أتليف: حممد ب 

 .   ( 13) ه، أوله: محدا وشكرا ملن أبدع الكائنات .....إخل"1307سنة  
:"وحينما أمعنت النظر يف صحائف -مفيت احلنابلة ابلشام -: قال أمحد الشطي ( 14) / ثناء العلماء عليه3

بري عباراته وأرج حدائقه رأيته مؤلفا للنفوس هذا املؤلف الفريد يف بالغة دقائقه ومتعت الفكر والبصر يف ع
:" فقد أجلت طريف -عالمة الشام -وقال بكري العطار مألوفا ومصنفا حوى من فرائد الفوائد ألوفا"

القاصر يف أطراف هذا التأليف الباهر فوجدته مل تنسج على منواله بنان البيان ومل تسمع مبثل ترتيبه  
سرار النورانية وإظهار معان كانت حمتجبة خفية".قال العالمة حممد العجيب اآلذان ملا حوى من كشف األ

 عارف املنري: 
 "فجاء بعونه تعاىل كتااب يسر اخلاطر، ويسهر الناظر وال بدع، فكم فاق على األول اآلخر 

 هذا كتاب بديع يف مؤلفه      يغين احلكيم عن الكشاف للجار 
داحي بعض أخبار فكيف ال وغدا الكشاف مأخذه    منه فطول امت  
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بعض  العام  التشريح  والعيب،  والركاكة  التعقيد  عن  فخال  الغيب  مفاتيح  على  مؤلفه  فيه  اعتمد 
نتائج الكيمياء دون فوائده وفوائد الفسيولوجيا أقل عوائده، وانهيك به  مكوانته والقول الصريح أدىن صفاته

 أنه أول ما دّون هبذا الشأن ". 
 /سبب التأليف: 4

 خطبته اليت وضعها يف مقدمة كتابه لبيان أسباب أتليف الكتاب: قال يف  
"فموضوع علم التفسري كالم هللا الذي يتوصل به إىل معرفة األجرام السماوية واألرضية واملولدات الثالثة 
ة والتوحيد واألحكام الشرعية وغايته معرفة مجيع األحكام املستنبطة من اآلايت الشريفة القرآنية فمنفعته عام

لعموم االحتياج إليه، وفائدته مطلوبة لرتتيب بقاء األحكام عليه، فلذلك كانت معرفته من أقرب الوسائل 
ه 1290اىل االعرتاف ابخلالق. مث حتدث أنه من طفولته وهو شغوف بتعلم الطب مث بني أنه اجتمع سنة  

إليها يف التوراة واالجنيل؟ وبعد أبطباء نصارى وكانوا يتحدثون يف كيفية تكون األحجار الفحمية وهل أشري 
 جدال وحبث حكموا بعدم وجود شيء. مث خصوا يل املقال وهل أشري لذلك يف القرآن؟ 

: فتصدرت للجواب وتتبعت كالم أهل العلم وتصفحت ألوفاً من مسائل الفصحاء -رمحه هللا-يقول  
األعالم. مث ازدادت مهيت من وتفردت يف طلبه من كتب الطب، واجتنيت واستخرجت منها فرائد املفسرين 

بعد وقويف على حقيقة تكون احلجر املشار اليه، فبينت كيفية تكون احليواانت والنبااتت واألجرام السماوية 
واألرضية واجلواهر املعدنية، مقتصرا غالباً على القول املعتمد عليه، وأبرزت ذلك يف أبواب وأرجوا من هللا أن 

فسها ابلنسبة لتفسري األفاضل من الفضول، وكنت مع ذلك منوطا خبدمة تتلقى ابلقبول وإن عدت يف ن 
العلماء األعالم، فركبت جياد الشوق وتشاورت مع أرابب املعارف وأهل اإلشارات، فاحنط الرأي على أن 

من أتليف كتاب يشتمل على شرح اآلايت -من بيان كيفية التكوينات اليت ذكرهتا - من الالزم ملا قصدته  
املتعلقة بذلك شرحا يكشف معناها وحقيقتها، فاستنهضت جواد الفكر وغصت يف ميادين تفسري   القرآنية

صدق النية، فجمعت من كتب التفسري والطب ما تفرق،  اآلايت مؤمال ظفرا ونصرا، وشجعين على ذلك
قول بال ومن شتات املسائل ما متزق، وسلكت يف هذا املختصر جزالة األلفاظ مع متام املعىن، ومع ذلك أ

انكسار وتواضع، ان بضاعيت مزجاة قليلة، وأخشى أين مع جهلي مل أوفه حقه من التهذيب.... وصلى هللا 
 وسلم على نبينا وعلى آله الكرام وأصحابه". 

ويظهر إبجياز أن سبب أتليف هذا التفسري هو شغف مؤلفه منذ طفولته بتعلم الطّب، وأنه اجتمع 
ده عن كيفية تكون األحجار الفحمية وهل أشري له يف القرآن؟ فتصدر مع أطباء نصارى وطرح سؤال مفا

للجواب، فبحث يف كتب الطب والتفسري، فزادت الرغبة بعد ذلك يف مزيد حبث يف مواضيع مرتبطة فألف 
 هذا الكتاب. 
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 املبحث الثاين: بيان منهج االسكندراين يف تفسريه. 
وثالثة أبواب، ووضع حتت كل ابب مقاالت، كتابه على مقدمة،    -رمحه هللا -رتب االسكندراين 

 كل مقال يف بيان آية، وحتته مسائل، ودّعمه مبباحث علمية. وميكن بيان هذا الرتتيب يف اآليت: 
 

  أوال: املقدمة/
يتعلق هبا.قال وما  الفحمية  األحجار  تعاىل:}ٱلَّذ ي -رمحه هللا-وجاءت يف  قوله  بيان  َن   :يف  مّ  َلك م  َجَعَل 

َضر  اَنر َخإ ه  ت وق د وَن  ٗ  ٱلشََّجر  ٱألإ
نإ مث حتدث عن النار ومنشأها مث شرع يف  [  80]يس:  { ٨٠ا فَإ َذاأ أَنت م مّ 

ذكر ما قرره اجليولوجيون حول طبقات األرض وما شاهدوه من حقائق ،وذكر الرسوبيات الفحمية اليت توجد 
نب اليت تكونت من  املطابخ يف ابطن األرض  الذي يستعمل يف  الفحم احلجري  ااتت مرتاكمة مث بني أن 

ويستخلص منه غاز االستصباح ليس إال مادة النبااتت اليت تتكون منها الغاابت، وكانت تنبت يف املستنقعات 
 يف قدمي الزمن. 
 اثنيا: األبواب/

 الباب األول: يف كيفية تكون احليواانت وما يتعلق هبا. 
ت يف خلق الناس من تراب ومن طني ،وأطوار اخللق ،وحتدث عن أعضاء السمع والبصر حيث بني فيه اآلاي

أنواعها وأشكاهلا وتركيب  بيان  يف االنسان، والتنفس وأجهزته مث حتدث عن خلق احليواانت فأسهب يف 
 أعضائها وعجائب خلقها. 

 الباب الثاين: يف كيفية خلق السموات واألرض. 
عن السموات واألرض والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار والسحاب   حيث ذكر اآلايت اليت حتدثت 

وبني أقوال املفسرين وأهل اللغة وأشار لبعض النواحي البالغية مث حتدث عنها من  واملطر والربق والرايح،
 انحية علمية وفسر بعض الظواهر بقوانني فيزايئية. 

 الباب الثالث: يف ذكر النبااتت.
ه    ۖ  ٗ  حيث ذكر اآلايت املتضمنة ذكر النبااتت، فابتدأ بقوله تعاىل:}ه َو ٱلَّذ يأ أَنَزَل م َن ٱلسََّماأء  َماأء

نإ لَّك م مّ 
ه   َشَجر  ٗ  َشرَاب

نإ يم وَن    ٗ  َوم  نَٓبَ   ١٠ف يه  ت س  َعإ يَل َوٱألإ ت وَن َوٱلنَّخ  َوم ن ك لّ  ٱلثََّمرَٓت ِۚ   يـ ۢنب ت  َلك م ب ه  ٱلزَّرإَع َوٱلزَّيـإ
ل َك أَلأيَة   ٗ  إ نَّ يف  ذَٓ

م فتحدث عن أقسام النبااتت وحتدث عن الزيتون وزيته والنخيل ]11-10{ ]النحل: ١١يـَتَـَفكَّر وَن  ٗ  لّ َقوإ
والزبيب. مث حتدث عن اخلمر وحكمه ومنافعه وأصله، وأفاض يف مكوانت النبات من جذور  ومتره والعنب
وأعضاء التناسل فيها، وعن الثمار واحلبوب واألشجار اليت ورد ذكرها يف كتاب هللا ابلتفصيل.   وأوراق ومثار 
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ابب مقاالت لبيان اآلايت يف الباب مث يذكر أقوال  وكان من منهجه يف عرض تفسريه، أن يضع حتت كل
ل اللغة مث يدعم ما سبق الصحابة والتابعني وأهل التفسري والقراءات الواردة يف اآلايت، مث يستشهد بكالم أه

مبباحث علمية طبية مطولة. أما مصادره يف كتابه فهي أقوال املفسرين وخاصة الزخمشري والفخر الرازي، 
ابن عباس اللغة كالزجاج وأيب عبيدة،   -رضي هللا عنهما- وينقل كثرياً عن  التابعني. وينقل عن أهل  وعن 

 طباء والفالسفة كجالينوس، وينقل أيضاً عن اجليولوجيني.وينقل كذلك عن األ   كالغزايل،  وينقل عن املفكرين
 

 املبحث الثالث: معامل التفسري العلمي لدى االسكندراين يف تفسريه. 
االجتاه العلمي عند املؤلف ظاهر جدا من خالل هدفه من أتليف كتابه وهو: كتاب يشتمل على 

األحجار   تكون  بكيفية  املتعلقة  القرآنية  اآلايت  والسماوية شرح  األرضية  األجرام  تكون  وكيفية  الفحمية 
عند  العلمي  االجتاه  مالمح  أهم  أبرز  أن  ولعلي  وحقيقتها..  معناها  يكشف  شرحا  والنبااتت  واحليواانت 

 االسكندراين من خالل النقاط اآلتية:
لوقات أنه مل يفسر كل آايت القرآن الكرمي وإمنا اقتصر على تفسري اآلايت اليت تتحدث عن املخ -1

 من إنسان وحيوان ونبات  
 وأجرام مساوية وأرضية ومعادن وظواهر كونية متعلقة هبا. 

 وضع مباحث علمية وطبية مطولة بعد احلديث عن أقوال األئمة يف اآلية، ومثاله: -2
َٓر         َي َأن متَ يَد ب ك مإ َوَأهنإ س  ض  َروَٓ َرإ َقٓى يف  ٱألإ َتد وَن ٗ  س ب لا وَ ٗ  عند بيان قوله تعاىل: }َوأَلإ

{ ١٥ا لََّعلَّك مإ هَتإ
فبعد أن وضح معىن "متيد".. قال: نذكر ما يتعلق بكيفية ارتفاع األراضي وتكون اجلبال،  [15]سورة النحل:
   وفيه مباحث:

االرتفاعات.  الثالث/أزمان  االرتفاعات،  أسباب  الثاين/يف  واجلبال،  األراضي  ارتفاعات  األول/يف 
 الرابع/الزلزلة، اخلامس/الرباكني. 

 وغلب على هذه املباحث التوسع الشديد.. فأشبه كتب الطب والعلوم واجليولوجيا. 
 : استشهاده على القضااي العلمية مبمارساته الطبية، ومثاله-3

 عندما حتدث عن احلمل والوالدة وإمكانية حدوث محل على محل. مبا شاهده من حاالت يف املشفى. 
ظهور اللغة العلمية ابرز يف مصلحاته اليت يذكرها واليت ال يعرفها غالبا اال املتخصص. ومن ذلك: - 4

 األنسجة، اجلهاز الدوري، البنزهري احليواين، العلوق الفاسد، الغدد الدمعية، قوقع اللؤلؤ. 
ية أم طرحه ملسائل علمية يف بيان اخلالف يف األرض هل هي متحركة أو ساكنة؟ وهل هي كرو - 5

 ال؟
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ردوده على املالحدة واملبتدعة بطريقة علمية.. ومن ذلك عند حديثه عن قوله تعاىل: }َوتـََفقََّد -6  
َغاأئ ب نَي   ه َد أَمإ َكاَن م َن ٱلإ

 دإ
َ اَلأ أََرى ٱهلإ َ فـََقاَل َما يل 

: "طعن املالحدة -رمحه هللا-قال  ]20النمل:[{ ٢٠ٱلطَّريإ
النملة واهل اال من  دهد يف قصة سليمان مع  النملة واهلدهد والكالم ال يصدر  حيث اعرتضوا على كالم 

العقالء؟ اجلواب: أن النملة ملا تنفست مبا خطر هلا وقع تنفسها يف متوجات اهلواء حىت وصل بقدرة هللا إىل 
          .(15)"أو أن االحتمال قائم يف أول األمر، وإمنا يندفع ذلك  ابإلمجاع -عليه السالم -النيب سليمان 

 - رمحه هللا-توسعه يف التفسريات العلمية حبجة مناسبته لعظمة القرآن، ومن أمثلة ذلك: ملا حتدث-7        
نَ  ر ِۗ َقدإ َفصَّلإ َبحإ

رَبّ  َوٱلإ ت  ٱلإ َا يف  ظ ل مَٓ َتد واْ هب  معن قوله تعاىل:}َوه َو ٱلَّذ ي َجَعَل َلك م  ٱلنُّج وَم ل تَـهإ أيَٓت  ل َقوإ  ٗ  ا ٱألإ
َلم وَن  يَـ 
:" الوجه الرابع: ميكن -رمحه هللا-ذكر وجوها تبني منافع خلق النجوم.. فقال  ]97االنعام:[ {٩٧عإ

أن يقال لتهتدوا هبا يف ظلمات التعطيل والتشبيه! أما االهتداء هبا يف ظلمات بر التعطيل: فذلك ألان نشاهد 
اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليال هذه الكواكب خمتلفة يف صفات كثرية وبعضها اثبتة، فكان  

على أن ذلك ليس إال بتقدير الفاعل املختار، وأما االهتداء هبا يف ظلمات حبر التشبيه: فإنه ال عيب يقدح 
يف إهلية هذه الكواكب، إال أهنا أجسام فتكون مؤلفة من األجزاء واألبعاض وهي متغرية ومتحركة ومتنقلة 

ياء ان مل تكن عيواب يف اإلهلية امتنع الطعن يف إهليتها وإن كانت عيواب يف اإلهلية من حال إىل حال فهذه األش
منزه عن اجلسمي واألعضاء  العامل والسماء واألرض  إله  اجلزم أبن  االله عنها أبسرها فوجب  تنزيه  وجب 

أنه قريب   واألبعاض واملكان واجلهة مث عقب فقال: وإن كان هذا عدوال عن حقيقة اللفظ إىل جمازه إال
 .   ( 16)مناسب لعظمة كتاب هللا"

العلوي -8 للعامل  تدبريه  وحسن  تعاىل وحكمته  قدرة هللا  بذكر  األحوال  هذه  ذكر  بعد  عادة  يعقب 
 والسفلي.
 يطرح تساؤالت علمية بني ما يفهم من اآلية وبني ما ظاهره التعارض مع مشاهدات العلم احلديث.. -9

ه م   ۖ  ٗ  مّ ن مَّاأء  ٗ  مثاله/ عندما حتدث عن قوله تعاىل:}َوٱَّللَّ  َخَلَق ك لَّ َداأبَّة
نـإ ن ه ۦ َوم  ي َعَلٓى َبطإ ه م مَّن مَيإش 

نـإ َفم 
ي َلنيإ  َوم   مَّن مَيإش  َبع َعَلٓى ر جإ ي َعَلىٓأ أَرإ ه م مَّن مَيإش 

ء  ِۚۖ ٗ  نـإ  إ نَّ ٱَّللََّ َعَلٓى ك لّ  َشيإ
ِۚ
ل ق  ٱَّللَّ  َما َيَشاأء 

 ٗ  َقد ير  ٗ  خَيإ
:"سؤال: مل قال هللا من )ماء( مع أن كثريا من احليواانت غري خملوقة من -رمحه هللا-قال ]45النور:[  { ٤٥
 ماء؟ 

سؤال: أنه مل يستوف القسمة؟ فنجد من ميشي على أكثر من أربع كالعناكب والعقارب؟ أن النادر يلحق 
ل ق  ٱَّللَّ  َما َيَشاأء ِۚ َّ يشمل سائر األقسام"

 . (  17)ابلعدم، مث يف قوله تعاىل: ُّ خَيإ
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 ( 18)  التفسري املبحث الرابع: مميزات وعيوب هذا  

 
إىل هذا االجتاه من التفسري، وال جتده يستنقص وينقد االهتمام الكبري بعلوم أن املؤلف ال يلح ويدعوا  1-

الشريعة على حساب هذه العلوم، وإمنا يرى أنه أكثر يف تفسريه من علم اهليئة والنجوم ألن هللا تعاىل مأل 
ار و بيان كتابه من االستدالل على العلم والقدرة واحلكمة أبحوال السموات واألرض وتعاقب الليل والنه
 أحواهلما، وأنه ذكر هذه األمور يف أكثر السور وكررها وأعادها مث مدح املتفكرين واملتأملني فيها.

توسيع -2 اجلملة على  فأعان تفسريه يف  التجريبية،  العلوم  وما جاء يف  الربط عموما بني اآلايت  أحسن 
 مدلوالت اآلية وزايدة إيضاح ملعانيها.

 اللطائف التفسريية ويربطها مبا قرره أصحاب العلم التجرييب. أنه يربز  -3
تتجلى يف هذا الكتاب صوٌر من عظمة اخلالق وإبداعه يف خلقه، وهذا يزيد من إميان العبد خبالقه جل -4

 وعال. 
 يف الكتاب تطبيق عملي لعبادة التفكر اليت دعا إليها القرآن الكرمي. -5
هذا االجتاه يف التفسري جتد يف مواضع منه نكهة التفسري، فتجد الرواايت عند مقارنته مبا كتبه غريه يف  -6

 من السنة املطهرة، والقراءات، وأقوال املفسرين.
 أنه يهتم ابملناسبات بني اآلايت، فيبني وجه اتصال اآلية مبا قبلها.-7
ومثاله: عند حكاية  -8 األقوال،  بني  أحياانً  يرجح  قوله: }فَ   (19)  األقوالأنه   نَّس   يف 

ب ٱخلإ م   س 
أ قإ  {١٥اَلأ 

  ]15التكوير:[
 أنه مل يعتمد فلسفات األمم الكافرة يف احلديث والقدمي.   - 9

اإلغراق يف االجتاه العلمي، وطغيان املسائل العلمية التجريبية على املعاين املتعلقة ابآلية املباشرة من -10
  التفاسري الصحيحة.

 كالقاضي عبد اجلبار املعتزيل وأيب مسلم األصفهاين املعتزيل. أنه ينقل عن املبتدعة  - 11
منهج أهل الكالم من املبتدعة ومن اتبع منهجهم عند احلديث عن االستواء - عفا هللا عنه-سلوكه  -12

 والعرش.
أن منهج املؤلف يف عدم تفسري مجيع اآلايت، واالقتصار على اآلايت اليت ختتص ابلنواحي الكونية   - 13

ر التكّلف يف التأويل وإخضاع والتجري نب املفسّ  الذي جي  بية، يف رأي الباحث هو املنهج الصحيح عموماً 
 النص القرآين للتفسري التجرييب. 
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 اخلامتة
من خالل احلديث عن معامل التفسري العلمي عند االسكندراين يف تفسريه ظهرت يف هذا البحث النتائج 

 اآلتية:
 هللا تعاىل يف الكون يرسخ االميان ابهلل جل وعال. أن التأمل يف إبداع خلق -1
املتفكرين يف أسرار خلق هللا تعاىل يف  -2 واألرض، واجلبال، واإلنسان، واحليوان، والنبات    تالسماواأن 

مدحهم هللا يف كتابه أبهنم أصحاب العقول النرية، وتدبر اآلايت الواردة يف هذا الشأن وتفسريها علمياً هو 
 ح. ميدانه الفسي

ما زال ميدان التفسري العلمي التجرييب متاحاً لطرح احلقائق العلمية املكتشفة، وبيان صلتها آبايت كتاب   -3
 هللا بعد ضبطها أبصول وقواعد التفسري املقررة. 

 أن ما قام به االسكندراين يف هذا كتاب يعترب حماولة متميزة يف هذا الباب، تستحق اإلشادة.   - 4
 التوصيات: 
 يسرية من التوصيات علقت يف الذهن أثناء كتابة هذا البحث، ومنها:   هذه مجلة 

 أن ي درس االجتاه العلمي عند االسكندراين يف تفسريه، فحسب االطالع مل أقف على حبث تناوله. -1
رى موازنة بني هذا التفسري وتفسري "اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي" لطنطاوي جوهري، يف رسالة   -2 أن جت 

 جامعية. 
تلك -3   توضع  أو  الناس،  يفهمها كل  ال  اليت  املطّولة  العلمية  التفصيالت  من  التفسري  هذا  ي هّذب  أن 

 التفصيالت يف اهلامش لكي يستفيد منها املتخصص وغريه. 
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