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 العلمي التفسري منهج
 

 نشأة التفسير العلمي

     بعد نزول القرآن الكريم عمى سيدنا محمد)صمى اهلل عميو والو وسمم( دعا إلى عبادة الخالق جل وعال دون
شريك، وعمى التصديق بالنبوة والمالئكة والبعث وما بعد الموت، ومما ال شك فيو أن جمال الصنع  دليل عمى الصانع 

ىذه الصناعة في غاية اإلتقان والعظمة لتدل عمى قدرة اهلل تعالى في صنعو، ليذا جاء جانب كبير من  فوجب أن تكون
عن خمق العالم المادي الذي نحن فيو لكي يحرك بو العقول المتحجرة وكذلك المتفكرة ليقفوا آي الذكر الحكيم يتحدث 

ما فييا من دالئل العمم الواسع والقدرة العظيمة في أمام معجزة خالدة عمى مر الدىور، ويتفكروا في خمق األكوان و 
َأَفََل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب  }، قال تعالى: خمق ىذا الكون العجيب ويطمب منيم التدبر والتأمل فيو

 (.42)محمد:َأْقَفاُلَيا{

     إلى التفكر والتأمل وطمب العمم،  يجد أن فيو مئات اآليات تدعوا اإلنسانوالمتأمل آليات القرآن الكريم
ومن المعموم أن أول شيء نادى بو القرآن ىو العمم والقراءة وكانت أول آية نزلت من القرآن تحث عمى القراءة 

ْنَساَن ِمْن َعَمٍق . اْقرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم قال تعالى:  والعمم .الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم .َعمََّم } ْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق. َخَمَق اإلِْ
ْنَساَن َما َلْم َيْعَممْ  (. وكان لمقمم أىمية كبرى في مجال العمم ألنو األداة الوحيدة من أدوات العمم ذات 3-1)العمق:{ اإلِْ

 (1)القمم:} ن َواْلَقَمِم َوَما َيْسُطُروَن{(. ثم قال :  السعة الكبيرة واألثر العميق

      ،إذن فالقرآن معجزة الرسول محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( الكبرى، وىى معجزة باقية أبد الدىر
}َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهلل  محمد)عميو الصالة والسالم( خاتم النبيين، قال تعالى:  فمقد جعل

(. وجعل كتابو آخر الكتب وأوثقيا، وتكفل سبحانو بحفظو، فمم يدخل إليو التحريف 24)األحزاب: المَِّو َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن{
نَّا َلُو َلَحاِفُظوَن{السابقة، قال تعالى: تب السماوية كما دخل لمك ( كما أنو سبحانو 7)الحجر:}ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َواِ 

عمى ان معجزة القرآن جعل ىذا الكتاب معجزة ممموسة تصدق نبينا عمى مر األيام والشيور، وعدد السنين والعصور، 
منذ بعث النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( حتى تقوم الساعة، قال تعالى: ميعًا ليست ألمة العرب وحدىم بل لمبشر ج

(. لذا فال بد لمقرآن أن يحمل معجزة 46)سبأ:}َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِلمنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن{
 ت معجزاتو في وقت النزول، وبعد زمن النزول، وىي مستمرة إلى قيام الساعة. لمعالم في كل زمان ومكان، فكان

    ؟    في الحقيقة إن ، وىل كان ظيوره بدعًا في العصر الحديثوقد يتساءل البعض عن التفسير العممي لمقرآن
ى عصر الرسول األكرم لمتفسير العممي لو جذور في تاريخ الحضارة اإلسالمية، فميس ىذا التفسير بجديد بل يرجع إل
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نما ضمن تفسير )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(.  أي إلى عصر نزول الوحي. إذ لم يكن معروف بيذا المصطمح، وا 
   القرآن في مستواه األول.

     أن التفسير العممي لمقرآن الكريم بمفيومو العام قد بدأ مع بداية الحركة العممية في اإلسَلم منذ عيد النبي
ا عميو وآلو وسمم(، ويدل عمى ذلك أحاديث تتعمق بمختمف العموم، حيث فسرت تمك األحاديث  كثير  محمد)صمى

َماُم الشَّاِفِعيُّ )َجِميُع َما َحَكَم ِبِو النَِّبيُّ )َصمَّى المَُّو عميو وآلو وسمم ( فيو مما من اآليات القرآنية،  وفي ذلك يقول اإلِْ
 َذا َقْوُلُو: )"ِإنِّي اَل ُأِحلُّ ِإالَّ َما َأَحلَّ المَُّو َواَل ُأَحرُِّم ِإالَّ َما َحرََّم المَُّو ِفي ِكتَاِبِو(.فيمو من القرآن َوُيَؤيُِّد ىَ 

 .تشير إلى ذلك  وىنالك مجموعة من األحاديث   

       :أن )إن رسول اهلل) صمى اهلل عميو وآلو وسمم( جاءه رجل أعرابي فقال: يا رسول اهلل وفي رواية الشافعي
رجَل من أىل البادية أتى النَِّبّي )صمى ا عميو وآلو وسمم( فقال: إن امرأتي ولدت غَلما أسود فقال: لو النَِّبّي 
)صمى ا عميو وآلو وسمم(: ىل لك من إبل ؟ قال: نعم، قال: ما ألوانيا ؟ قال: حمر قال: ىل فييا من أورق ؟ 

. عو، فقال: النَِّبّي )صمى ا عميو وآلو وسمم( فمعل ىذا نزعو عرق(قال: نعم، قال: أنى ترى ذلك ؟ قال عرقا نز 
وىو ما أشار أليو القرآن الكريم في آيات خمق ""بعمم الوراثة"". حيث أن ىذا الحديث يشير إلى عمم يعرف اليوم 

 اإلنسان.

     اء،..... وكان الخمفاء وقد استمر الحال بعد عيد الصحابة فكانت حمقات العمم تعقد في المساجد ومنازل العمم
نشاطًا واسعًا. كذلك نشطت حركة  يشجعون العمم ويجرون األرزاق عمى طَلب العمم ونشطت الحركة العممية..

التدوين والتأليف والترجمة، حيث أدت ىذه الحركة إلى مزج ىذه العموم مع ما جاء في القرآن من نصوص ثابتة ال تقبل 
ىي ان يوفقوا بين ما جاء بو اإلسالم وبين ما ترجم من ثقافات اجنبية فضاًل عن التغير، وكانت محاوالت المفسرين 

ثم اتسع ىذا االتجاه في  القرن الرابع اليجريالعموم المستحدثة، وقد برز ىذا االتجاه من التفسير بصورتو المعروفة في 
 . القرون التي تمتو

     سممين الذين ليم اىتمام في تفسير القرآن الكريم مع تمك أما في الوقت الحاضر فقد وجد بعض العمماء الم
يمانًا منيم بصدق ما جاء في القرآن، اجتيد ىؤالء في ربط القرآن بيذه العموم الحديثة .  العموم الحديثة، وا 

، في القرن الثالث عشر اليجري محمد بن أحمد اإلسكندرانيوممن كتب في ىذا المجال الطبيب البارع، من عمماء  
ؤلفو الموسوم بـ ) كشف األسرار النورانية لمقرآن فيما يتعمق باألجرام السماوية واألرضية والحيوانات والنباتات م

 والجواىر المعدنية (.

     م ( في كتاباتو في الحث عمى التوفيق بين القرآن 1675ىـ / 1113) ت  ومن ثم جاء جمال الدين األفغاني
. ويتجمى ىذا االنحياز لمتفسير العممي عند الحقائق العممية واآليات القرآنيةأنو ال خَلف بين والعمم ، حيث يقول: 
 )) شمس العموم وكنز الحكم ((م ( في كتابو الذي يصف فيو القرآن بأنو 1744ىـ/1144) ت  عبد الرحمن الكواكبي
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من مخالفة رأي بعض  ، حيث يشير إلى امتناع العمماء عن بيان ما يتضمنو القرآن من العموم المختمفة ـ بالخوف
السمف القاصرين في العمم، فينتج عن ذلك تكفيرىم ومن ثم قتميم. أذن التفسير العممي كان وما يزال الواسطة الرئيسية  

 إلظيار الجانب العممي  واإلعجاز في القرآن الكريم منذ نزول الوحي إلى ىذا العصر.     

صطَلحات العممية في عبارات القرآن، ويجتيد في استخراج مختمف )التفسير الذي يحكم اال: ىو التفسير العمميأذن 
 العموم واآلراء الفمسفية منيا(

 

      ًسبحانو وتعالى قد جعل قيمة لمعمم حيث جعمو في أول آية من آيات القرآن والرسالة األخيرة لمبشرية. أن اهلل اذا 
أنواع العموم  فيذا  من سبعمائة آية في مختمفحيث أن القرآن قد حوى عمى عدد كبير من اآليات العممية بمغت أكثر 
المفكر الفرنسي يع ىذه العموم، وفي ذلك قال: أحد كتاب الغرب يشير إلى أىمية العمم وأن القرآن قد حوي جم

«جول البوم»  العمم انتشر في العالم عمى يد المسممين، والمسممون أخذوا يقول:  «تفصيل اآليات»في كتاب(
 ومن ىذه اآليات.  .العموم من )القرآن( وىو بحر العمم، وفّرعوا منو أنيارًا جرت مياىيا في العالم ..(

 أ: الطب .

    سبحانو وتعالى قد ذكر من اآليات القرآنية ما توضو وتبين مراحل خمق اإلنسان منذن نشأتو األولى. وىذا إن اهلل 
نما إلظيار  ما يحفز المختصين من العمماء والمفسرين بدراسة وتأمل ىذه اآليات القرآنية والتي لم تذكر اعتباطًا، وا 

ْنَساُن ِممَّ ُخِمَق . ُخِمَق ِمْن َماٍء َداِفٍق . قال تعالى: عظمت القرآن وانو من عند اهلل خالق الكون وانو معجز }َفْمَيْنُظِر اإلِْ
ْمِب َوالتَّرَاِئِب{ (. إذن ىذا أمر من اهلل تعالى لممكمفين )من الناس أن يتفكروا 5-3)الطارق: . َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ

صب الماء الكثير فالدفق ىو  فقال )خمق من ماء دافق(ويعتبروا من ماذا خمقيم اهلل. ثم بين تعالى من ماذا خمقيم 
، ومثمو الدفع، فالماء الذي يكون منو الولد يكون دفقا وىي النطفة التي يخمق اهلل منيا الولد إنسانا أو باعتماد قوي

 غيره، وماء دافق معناه مدفوق(. وىذا ما كشف عنو العمم الحديث من تجارب وعموم. 

 ب: الفمك .

ا َخَمَق }ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب مَ ل تعالى: قا        
ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن{ والتنبيو عمى صنعتو  (. ىذا استمرار في وصف آيات اهلل3)يونس:المَُّو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ

، وىو حقيقة عممية أثبتيا القرآن الكريم قبل أن الضياء أعظم من النور وأبيىالدالة عمى الصانع وىذه اآلية تقتضي 
 أن يوجدىا العمم الحديث. 
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 ضوابط التفسير العلمي

      إن النظريات العممية قابمة لمتغيير والتبديل بحسب تطور العموم والتكنموجيا، وىي قابمة لممناقشة
د قد يتغير غدًا. ىذا بنسبة لمعموم إما النص القرآني أي آيات القرآن والمداولة، وما يثبتو العمم اليوم عمى سبيل التأكي

فيي من حيث القانون صادقة ال تتغير وال تحتمل التكذيب. ولكن ىذه اآليات ىي متجددة في كل العصور التي مر 
 بيا القرآن الكريم.

      متفاوتة بل في بعض إن قياس صدق النظريات العممية في مختمف التخصصات يقرره العمماء بنسب
األحيان تحتاج ىذه النظريات إلى تعديل. ليذا وجب عمى العمماء أن يتنبيوا وال يتسارعوا بربط اآليات القرآنية بيذه 
النظريات المتغيرة  بمجرد ظيور نظرية تتفق مع ظاىر ىذا النص، ألن الحقائق القرآنية حقائق نيائية قاطعة. وىذا ما 

)إن تفسير بعض اآليات وترجمة مضامينيا بما ىو بعيد عن أىداف ي كتابو حيث قال : ف الشيخ التسخيريقالو 
القرآن، استنادًا إلى ما ينقدح في ذىن المفسر من آية ما، وليس لذلك االنقداح من صمة باآلية إال دعاوي اإلليام 

نا  أدرجناه في الزائد عمى القرآن ليذا وكشف الذي قد يعتبره البعض وجيًا من وجوه التفسير و طريقًا معترفًا بو، وا 
ال فيو في باب غير القرآن ألصق(.      االعتبار المدعى وا 

        ولكي نحقق ما نريد من التفسير العممي الصحيح وجب أن نضع قانونًا يحمي التفسير العممي من
خطاىا مبتعدين عن القول االنزالق والوقوع بالمخاطر، وىذا القانون ىو مجموعة من النقاط نضعيا لكي نسير عمى 

 -بغير عمم عمى ا تعالى، ونسميو )ضوابط التفسير العممي( وىي :

أال تطغى تمك المباحث عمى المقصود األول من القرآن وىو اليداية واإلعجاز أما إن أسرف المفسر واشتغل   أواًل : 
العموم ولم يعد التفسير تفسيرًا بل يكون أشبو بكتب بتفريعات العموم األدبية ونظريات الفنون الكونية فقد انعكست اآلية 

 .والفنون منو بكتب التفسير

 استنباط القضايا اما من صريو النص أو من اشارات قوية واضحة. ثانيًا :

 يجب عمى المفسر أن ال يخالف القواعد المغوية الواضحة المقررة في التفسير والمعجمات المغوية. ثالثًا :

األبحاث الكونية واألدبية قد  الئم العصر ويوائم الوسط ألن تمكحظ في امتزاج التفسير بتمك العموم ما يأن يال رابعًا :
تكون ضرورية ومفيدة أيما فائدة إذا شرح بيا القرآن في عصر من عصور الثقافة أو لجميور من المفتونين بالمادة 

 .الغة فيوعموم الكون أو لطائفة من المتأدبين المشغوفين بفنون الب

 نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة الثابتة. البد من جمع جميع اآليات الواردة في الموضوع المبحوث عنو حتى خامسًا : 

أن تذكر تمك األبحاث عمى وجو يدفع المسممين إلى النيضة ويمفتيم إلى جالل القرآن ويحركيم إلى االنتفاع  سادسًا : 
 .يعيد ألمة اإلسالم نيضتيا ومجدىابقوى ىذا الكون العظيم الذي سخره اهلل لنا انتفاعًا 
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م( تحقق المطابقة بين داللة النص من كتاب اهلل عز وجل أو من سنة رسولو محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسم : سابعاً 
 .وبين تمك الحقيقة الكونية

    

 المانعين والمجيزين للتفسير العلمي

 المانعين لمتفسير العممي. أواًل :

موسى بن محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي إبراىيم بن  كان من أشد المانعين ليذا التفسير ىو    
:) إن كثيرا من الناس تجاوزوا الحد إذ قال .وىو أصولي حافظ. من أىل غرناطة. كان من أئمة المالكية (:09ٓ)ت

في الدعوى  عمى القرآن  فأضافوا إليو كل عمم يذكر لممتقدمين أو المتأخرين من عموم الطبيعيات والتعاليم والمنطق 
لى وعم م الحروف وجميع ما نظر فيو الناظرون من ىذه الفنون وأشباىيا وىذا إذا عرضناه عمى ما تقدم لم يصح وا 

ىذا فإن السمف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يمييم كانوا أعرف بالقرآن وبعمومو وما أودع فيو ولم يبمغنا أنو 
ثبت فيو من أحكام التكاليف وأحكام اآلخرة وما يمي ذلك  تكمم أحد منيم في شيء من ىذا اإلدعاء سوى ما تقدم وما

ولو كان ليم في ذلك خوض ونظر لبمغنا منو ما يدلنا عمى أصل المسألة إال أن ذلك لم يكن فدل عمى أنو غير 
موجود عندىم وذلك دليل عمى أن القرآن لم يقصد فيو تقرير لشيء مما زعموا نعم تضمن عموما ىي من جنس 

أو ما ينبني عمى معيودىا مما يتعجب منو أولو األلباب وال تبمغو إدراكات العقول الراجحة دون االىتداء عموم العرب 
 .بعممو واالستنارة بنوره أما أن يكون فيو ما ليس من ذلك فَل(

        :َربِِّيْم ﴿ مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى ثم رّد عمى المثبتين حين استدلوا بقولو تعالى
ولم يذكروا فيو ما يقتضي تضمنو لجميع العموم النقمية  (، بأن المراد بالكتاب ىنا: الموح المحفوظ16)األنعام:ُيْحَشُروَن﴾
 والعقمية.

محمد حسين ، أما الدكتور الشيخ محمود شمتوت، والشيخ أمين الخوليوممن ارتضى ىذا القول من المحدثين:      
، ألن األدلة التي ساقيا لتصحيو مندَّعاه أدلة (رحمو ا) الشاطبينا فاعتقادي أن الحق مع أما أفقد قال:  الذىبي

 قوية، ال يعترييا الضعف، وال يتطرق إلييا الخمل.

عباس العقاد في كتابو )الفمسفة القرآنية( وبنت الشاطئ في )وكذلك من الذين أنكروا فكرة التفسير العممي األستاذ 
 تفسير العصري((.كتابيا )القرآن وال

 ومن المعارضين لمتفسير العممي ىو األستاذ أمين الخولي الذي كان لو موقف حازم أتجاه ىذا النوع من التفسير.    
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 المجيزين لمتفسير العممي .ثانيًا : 

د، حجة (، أبو حام343)ت محمد بن محمد بن محمد الَغزَالي الطوسيومن أوائل المثبتين التفسيَر العممي، ىو      
)وىذه إذ قال:  )إحياء عموم الدين(، و)جواىر القرآن(في كتابيو  اإلسالم: فيمسوف، متصوف، لو نحو مئتي مصنف.

العموم ال نياية ليا وفي القرآن إشارة إلى مجامعيا والمقامات في التعمق في تفصيمو راجع إلى فيم القرآن ومجرد 
فيو عمى النظار واختمف فيو الخَلئق في النظريات والمعقوالت ففي ظاىر التفسير ال يشير إلى ذلك بل كل ما أشكل 

القرآن إليو رموز ودالالت عميو يختص أىل الفيم بإدراكيا فكيف يفي بذلك ترجمة ظاىره وتفسيره ولذلك قال )صمى 
والرموز ما ال ا عميو وآلو وسمم( )اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبو(. حيث يشير إلى أن القرآن فيو من األسرار 

 .(يستطيع أحد من فيم ىذه الرموز إال أىل الفيم أي )االختصاص( وال يكفي ظاىره وتفسيره

الغيب( إذ فسر كل ىـ( في تفسيره )مفاتيو 444)اإلمام فخر الدين الرازيومن أبرز المثبتين لمتفسير العممي كذلك      
اآليات الكونية والعممية الخاصة بخمق اإلنسان وحركة الكواكب والسحب والرياح والجبال، حيث أنو أجاز التفسير 
العممي من خالل األدلة التي ذكرىا في تفسيره، وأن تفسيره قد مأل باألدلة عمى العمم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات 

} ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا ( قال تعالى: 11ا ورد في سورة )فصمت آية ومن ىذه األدلة م. واالرض
 .(0ٓ)َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا َقاَلتَا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن{

و )اإلتقان( مبحثا بعنوان ىـ( وسار عمى خنطى السابقين فقد خصص في كتاب711)ت اإلمام السيوطيثم جاء       
}مَّا َفرَّْطَنا ِفي ومن ثم يذكر األدلة عمى صحة ىذا العمم ودليمو قولو تعالى: )في العموم المستنبطة من القرآن(، 

انًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى }َوَنزَّْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَ (، وقولو تعالى: 16)األنعام:الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى َربِِّيْم ُيْحَشُروَن{
(، ثم يذكر أحاديث تشير إلى منزلة القرآن الكريم وأنو قد أحتوى جميع العموم، 67)النحل: َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميَن{

 (.() من أراد العمم فعميو بالقرآن فإن فيو خبر األولين واآلخرينقال الرسول األكرم محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم

وفي العصر الحديث قام بعض العمماء من الذين يؤيدون ىذا المنيج في التفسير ، ويقولون أن المتخصصين      
 بالعموم الحديثة لو تدبروا القرآن واحكموا النظر في آياتو، الستخرجوا منو إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العموم. 

يقول: ) أن القرآن أشتمل عمى النظريات العممية التي وجدت، وأنيا تؤيد إعجاز القرآن  فيذا عبد الرحمن الكواكبي     
الكريم، ومثال ذلك أن العمم كشف في ىذه القرون األخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفييا من عمماء أوربا وأمريكا، 

 .عشر قرنًا( والمدقق في القرآن يجد أكثرىا ورد التصريو أو التمميو فيو منذ ثالثة

اإلمام محمد عبده، والسيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، واألستاذ وممن أيد التفسير العممي من المحدثين:      
الرافعي في كتابة )إعجاز القرآن والبَلغة النبوية( حيث تحدث عن إعجاز القرآن وأنو قد حوى عمى كثير من العموم، 

ي تفسيره )الجواىر في تفسير القرآن(حيث كان يؤمن بان القرآن ال يفسر إال ومن ثم األستاذ طنطاوي جوىري ف
بالعمم الحديث المبني عمى الحقائق الثابتة وقد ربط القرآن بالعجائب الكونية. )وممن أّيد كذلك الدكتور عبد العزيز 

نات( ثم قام بمحاوالت إسماعيل في كتاب )اإلسَلم والطب( وكذلك حنفي أحمد عن )معجزة القرآن في وصف الكائ
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متعددة األستاذ عبد الرزاق نوفل ربط فييا بعض اآليات العممية بالعموم الحديثة(. حيث أنو كان من أشّد المدافعين 
عن التفسير العممي. وكذلك الدكتور محمد كمال عبد العزيز في كتابو ) إعجاز القرآن في خمق اإلنسان( حيث 

 بالنظريات الحديثة الثابتة وكان من المتميزين في ىذا ألون من التفسير.  تناول مراحل خمق اإلنسان وربطيا

 

 األلقاب الواردة في القرآن حول حكام مصر القديمة . تفسير العممي  عن مثال     

لو رجعنا إلى بعض اآليات التي تتحدث عن قصص األنبياء السابقين ومنيم يوسف وموسى )عمييم السالم(          
 لوجدنا المتغيرات في ىذه األلقاب )الممك و فرعون(.وكذلك ألقاب حكام مصر، 

 ( موضعًا، لكن في سورة يوسف لم يذكر القرآن لقب فرعون بل الممك(. 52)وقد وردت كممة فرعون في )

ٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّيا قال تعالى : }َوَقاَل اْلَمِمُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبََل 
ْؤَيا َتْعُبُروَن{ } َوَقاَل اْلَمِمُك اْئُتوِني ِبِو َأْسَتْخِمْصُو ِلَنْفِسي َفَممَّا ( وقال:21)يوسف:اْلَمَْلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِلمرُّ

 (.32)يوسف: يٌن{َكمََّمُو َقاَل ِإنََّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأمِ 

}َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى بينما يستعمل القرآن لقب فرعون عند حديثة عن الحكام في عيد موسى )عمية السالم(. قال تعالى: 
 (.141)األسراء:  ُحورًا{سْ ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْسَأْل َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإْذ َجاَءُىْم َفَقاَل َلُو ِفْرَعْوُن ِإنِّي أَلَُظنَُّك َيا ُموَسى مَ 

و )تخبرنا السجالت التاريخية عن سبب اختالف المقب بين ىذين الحاكمين في مصر كانت كممة ""فرعون"" اسما 
يطمق عمى القصر الممكي، ولم يكن الحكام في العيود الممكية القديمة يستعممون ىذا االسم كمقب أما استعمال كممة 

ق.م(........  1474-1317الممكي الجديد"" الذي بدأ في عيد األسرة الثامنة عشرة )فرعون كمقب فقد بدأ في ""العيد 
فقد عاش النبي يوسف )عمية السالم( في العيد الممكي القديم، لذا لم يكن المقب المستعمل عند حكام مصر لقب 

د، أي في العيد الذي كان ""فرعون"" بل لقب ""الممك"" ، أما موسى)عمية السالم( فقد عاش في العيد الممكي الجدي
الفرنسي ) إلى حل الرموز في  ""شامبميون"" . وفي أواخر القرن التاسع توصل الحكام يستعممون لقب ""فرعون""(

الكتابة ""الييومغميفية"" وأثبت العمم أن النبي يوسف )عمية السالم( عاش في مصر أيام المموك الرعاة )اليكسوس( من 
 قبل الميالد(.   (1364إلى  1514عام )

أن ىذا االكتشاف أصبو معمومًا في القرن ""التاسع عشر"" بعد فك رموز الكتابة القديمة لدي عمماء التنقيب واألثار، فمم 
يكن ألحد في عصر نزول القرآن أي معمومات عن تاريخ مصر القديمة وىذا يدل عمى قوة إعجاز القرآن الكريم في 

 قة وعمى صدق كالم اهلل وأنو من عند اهلل تعالى.أخباره عن تاريخ األمم الساب

 


