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الباب األول 
المقدمة 

 بواعث البحث . أ

 اهلل على رسولو زلمد صلى اهلل عليو كسلم ىدل قأنزؿ  ىو الكتاب ادلبُت الكرًنالقرآف

 العقيدة كالعبادة كاألخالؽ كادلعاملة، على مسائل يشتمل كىو.  للمسلمُت اىل آخر الزمافةكموعظ

قاؿ الشيخ طنطاكم جوىرم بِاَفَّ . تطوير العلـوث على تح اآليات الكونية اليت أيضا علىيشتمل ك

 القرآف بالنظر كحث على التفكر   اهلل يف كامر. آية750 حنو  تبلغاآليات الكونية ىف القرآف

 .كالتدبر، كالتأمل، كعرض لكثَت من مظاىر ىذا الوجود الكونية كخلق السموات كاألرض

اِقْػرَأْ بِاْسِم : قولوؾ )أمر القراءة، فيها 5-1: كرة العلقسرسولو على  اهلل ا أنزلواكؿ سورةإف 

، (يَػْقرَأُأ – قَػرَأَ ) من مصدر "اقرأ"كلمة : قريش شهابزلمد قاؿ . (}1: العلق{ َربَِّك الَِّذْم َخَلق

كمظاىر انص اؿ يقرأ يبحث، كيعرؼ، كمعٌتيظهر ادلعاىن ادلتنوعة ؾق كمن". الضم"ك " اجلمع "مبعٌت

  .الوجود الكونية

للقرآف الكرًن أكرب شأف ىف أمر االسالـ كادلسلمُت، فهو :  عبد الباقي فؤادكقاؿ زلمد

ىديهم يف شريعتهم، كىو ادلنار الذل يستضاء بو يف اساليب البالغة، بل ىو ادلنع الصايف الذل 

                                                           

 .7 .ص، اجلزء األكؿ، (دار الفكر، دكف تاريخ: بَتكت) اجلواىر يف تفسَت القرآف الكرًنالطنطاكم جوىرم،  

فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية : الرياض)حبوث يف أصوؿ التفسَت كمناىجو فهد بن عبد الرمحن الركمي،  
 . 96. ، ص( مػ2009/ ىػ1430النشر،

 Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umatزلمد قريش شهاب،  
 .433. ، ص(1998ميزاف، : باندكنج)
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ينهلوف منو فلسفتهم الركحية كاخلليقة كىو اجلملة ادلوجو ذلم يف احلياة كادلعامالت كشىت ادلظاىر 

. اجملتماعية

فال غرك اف يكوف القرآف الكرًن موضع عناية ادلسلمُت منذ القدًن، فقد تتابعت انواع 

التآليف يف تفسَته كيف بالغتو كيف لغتو كيف اعرابو، حىت لقد أزدىرت يف الثقافة االسالمية ضركب 

  .من العلـو كالفنوف حوؿ القرآف كحتت رأيتو

لذالك، عرفنا اف القرآف حيث على تطوير العلـو كما فيو ادلفتاح الرئيس لكل العلم كمثل 

. العقيدة، ك األحكاـ، ك البيولوجيا، ك الطبيعة، ك الرياضيات، كغَته

يف يشَت ادلبحث العلمي  كلكن بياف ادلسألة العلمية، يفكالقرآف الكرًن ال يتكلم نفسو 

ىف يعٍت  دكلة العّباسية،  كلذلك اإلشارات بدأ العلماء اف يفسر القرآف مبنهج العلمي ىف زماف.آياتو

 كاَحاَكؿؼ ،جيم للكتب العلميةا الًتظهرت كانتشرت دلا .( مػ813/ ىػ198)دكرة أمَت اَْلَمْكمُأْوْف 

 كتب التفسَت مبنهج التفسَت تفظهر.  بآية القرآفا دليال علمييربطالعلماء يف ىذا الزماف اف 

ت )العلمي، كمثل كتاب مفاتح الغيب لفخر الرازم، كغرائب القرآف كرغائب الفرقاف للنيشبورم 

، ك ركح ادلعاين يف التفسَت القرآف ( ىػ791ت )، ك أنوار التنزيل كاسرار التأكيل للبيضاكم ( ىػ728

. ( ىػ1217ت )العظيم ؿ األلوسي 

ىن، ك تفسَت اجلزء عم امث كتاب كشف األسرار النورانية القرآنية حملمد بن أمحد االسكندر

 Qur’anic كغَتىم، حىت يف ىذا العصر ظهر كتاب حملمد عبده، كجواىر القرآف لطنطاكم

                                                           

 .2. ، ص(مكتبة دىالف، دكف تاريخ: سورابايا) ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآف الكرًنزلمد فؤاد عبد الباقي،  

-http://nurulhusnayusufmakalahku.blogspot.com/2011/04/tafsir،"التفسَت العلمي"نور احلسٌت يوسف،  

ilmi.html ،( 2012 يوين 3يف) 

http://nurulhusnayusuf-makalahku.blogspot.com/2011/04/tafsir-ilmi.html
http://nurulhusnayusuf-makalahku.blogspot.com/2011/04/tafsir-ilmi.html
http://nurulhusnayusuf-makalahku.blogspot.com/2011/04/tafsir-ilmi.html
http://nurulhusnayusuf-makalahku.blogspot.com/2011/04/tafsir-ilmi.html
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Science (العلمية القرآنية)  كتاب يتعلق بالتفسَت مصنف اؿألفزؿ الرمحن، ك يف اإلندكنيسي ظهر

 .العلمي كمثل نزكار مشش، كدكدم شهاب، كأغوس مصطفى، ك فهمي باشا

. التفسَت العلمي ىو فهمي باشاب يتعلق  الذم صنف الكتابمنسي ممن العلماء اإلندكف

 للرياضيات اإلسالمية يف اجلامعة شريف ىداية اهلل احلكومية اإلسالمية جاكارتا احملاضرىو ك

كيسكُأب . العلماء الذم يفسر القرآف بدليل علمي كعلم الرياضياتاحد من كىو . إندكنيسيا

 SSQ، كيف مقالة شبكة اإلنًتنت، كيف بيانو يف تدريب VCD\DVD لفاتو، كيف الشريطمؤتفسَته يف 

(Science Spiritual Qur’an)( العلمية الباطنية القرآنية.)        

 علم الرياضياتكتفسَت العلمي اؿبدليل  أخرج النظريةاف بعد   اآلف ظهر االهتاـكيف الزماف

.  ادلملكة للنيب سليماف عليو السالـمن (Borobudur)البوركبودكر معابد  ، أف2009حوؿ سنة 

كىو من مُأْبِحث – مجاؿ الدين . قاؿ ت. ا ادلتهمُت ال اسس لو عندف نظرية فهمي باشاإ

باف فهمي باشا احد من ادلفسرين –  باندكنج LAPAN يف رلاؿ الشمشية كالفضاء اخلارجية

اف يسلم "كاسرؼ يف َسْعِيِو . م اسرؼ يف مناسبتو بُت آية القرآف كالدليل العلميذادلسرفُت اؿ

نظريتو مل تناسب .. ، حيت خيُأْرِجُأ النظرية اليت َاْجبَػَر تفسََت القرآف بالدليل العلمي، كاحلاصل"العلمي

 .باحلقائق العلمية نفسها

 كارثكيف منهج تفسَت العلمي فهمي باشا حىت خيرج النظرية باف معابد البوركبودكر من ـ

. ذه ادلسألةبو إلكتشاؼ اجلواب اماف؟ لذلك، حيتاج البحث اىل تفسَت فهمي باشمادلملكة للنيب سل

                                                           

 ،"Kesalahpahaman Tentang Islamisasi Sains"مجاؿ الدين، . ت 

http://media.isnet.org/isnet/Djamal/IslamisasiSains.html ،( 2012 يوين 3يف) 

http://media.isnet.org/isnet/Djamal/IslamisasiSains.hatml
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 Risalahالدراسة عن كتاب : التفسَت العلمي للقرآف الكرًن: "ادلوضوعحتت فهذا البحث العلمي 

Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Menىذا ".  لفهمي باشا

كيشتمل فيو ادلناىج . الكتاب يشتمل التفسَت العلمي لفهمي باشا بالدليل العلمي كعلم الرياضيات

. سية االكلية لفهمي باشا يف تفسَته العلميااالس

 تعبير المشكلة . ب

دَّد مسألة البحث يف ىذا البحث العلمي باجلملة السؤالية، كىي : حتُأ

 :التفسَت العلمي لفهمي باشا يف كتابوما ىو  .1

" Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men"? 

 كيف منهجو يف التفسَت العلمي؟ .2

 تحديد الموضوع . ج

 :  ادلوضوع ىذا البحث، اقدـ التعريف باالصطالح عن ادلوضوعيف فهم موافقةليحصل اىل 

 التفسَت العلمي .1

: التعريف عن التفسَت العلمي كثَتا، منها

التفسَت الذل حيُأَكِّم االصطالحات العلمية ىف عبارات : التفسَت العلمي: قاؿ الذىيب -

 .القرآف، كجيتهد ىف استخراج سلتلف العلـو كاآلراء الفلسفية منها

                                                           

 .349. ، ص2جزء  (مػ2000، ةمكتبو كىب: القاىرة) التفسَت كادلفسركفزلمد حسُت الذىىب،  
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التفسَت العلمي ىو حتكيم مصطلحات العلـو يف : قاؿ الدكتور زلمد بن لطفي الصباغ -

فهم اآلية، ك الربط بُت اآليات الكردية كمكتشفات العلـو التجريبية ك الفلكية ك 

 .الفلسفية

التفسَت العلمي ىو اجتهاد ادلفسر يف تعبَت العالقة بُت اآلية الكونية : قاؿ زلمد نور اخواف -

     .ىف القرآف ك الدليل العلمي احلديث، كالغرض ليكشف عن معجزات القرآف

جتاه إلباآية القرآف  فيو يبحثالتفسَت العلمي ىو تفسَت القرآف : قاؿ زلمد أمُت ُسُأَى -

    .حصوؿ فنوف العلـو ادلتنوعة ك يػُأَورِّطُأ فيو الفكرة الفالسفةيف  كجيتهدالعلمي 

التفسَت لفهمي باشا عملو بتعبَت : لذالك، القصد بالتفسَت العلمي يف ىذا البحث العلمي

 كعلم الرياضيات يستعمل االجتاه العلمي يف تعبَت التفسَت ك مالعالقة بُت آية القرآف ك الدليل العلم

 .Risalah Rabbiku معٌت القرآف يف كتابو

 

 

 فهمي باشا .2

 للرياضيات اإلسالمية يف اجلامعة شريف ىداية اهلل احلكومية اإلسالمية جاكارتا احملاضرىو 

. سأحبث ترمجتو كحياتو يف الباب الثاين. إندكنيسيا

                                                           

، تلخيص كتاب حملات يف علـو القرآف كاجتاىات التفسَت، (تلخيص)زلمد بن لطفي الصباغ، يف أمحد زلمد بوقرين  
 .13.  ، ص2، جزء  (ادلكتبة الشاملة)

، Tafsir Ilmiy: Memahami Al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern، زلمد نور اخواف 
 .127. ، ص( مػ2004: منارا قدكس: يوغياكارتا)

 .135. ، ص( مػ2001فوستكا فردكس، : جاكارتا)، Studi Imu-Ilmu Al-Qur’an 2زلمد امُت ُسُأَى،  



6 
 

3. Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men 

كسأذكر ىذا .  حديثظواىر، اخلرب احلسن لرجاؿاؿ يوفرسالة ريب مل: يف اللغة العربية

 يف ىذا البحث العلمي تالذم استعمل كالكتاب. يف البحث اآليت" الرسالةكتاب "الكتاب ب

.  ISBN: 979-3589-70-1  مػ،2007، الطبعة األكىل، السنة (يػُأْوْغَياَكاْرتَا)ادلصدر أَِديِْتَيا ِمِديَا حتت 

 أهداف البحث وأهميته . د

 أىداؼ حبث العلمي .1

 رسالة اؿ يف كتاب التفسَت يف مناىجو ك ليعلم التفسَت العلمي لفهمي باشا

 أمهية حبث العلمي .2

  ذم اإلجتاه العلميسيم االندكففادلفسرممن  خزانة العلم عن منهج تفسَت زيادة ( أ

 أرجو اف يستطيع قػُأرَّاءُأ اف حيكم ، بتعبَت مناىج التفسَت لفهمي باشا يف كتاب الرسالة ( ب

 .  ىذا التفسَت، ىل داعم على ىذا التفسَت اـ عرض عليو

 

 

 

 الدراسات السابقة . ه
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: الرازم الدين ، من الدراسة عن كتاب مفاتح الغيب لفخرة ادلفسر العلمي كثَت عنالدراسة

ادلنطلقات الفكرية عند "للدكتور زلسن عبد احلميد، ككتاب  ( ـ1974)" الرازم مفسرا"كتاب 

  .للدكتور زلمد حسُت ابو سعده ( ـ1989)" االماـ الفخر الرازم

أضواء على "كتاب : كمن الدراسة عن كتاب تفسَت الشعركم لشيخ زلمد متويل الشعراكم

للدكتور زلمد امُت ابراىم  (ـ1990)" خواطر الشيخ الشعركم كمنهجو يف تفسَت القرآف الكرًن

  .التندم

:  منها نزكار مشس بكتابو، مؤلف الكتاب يتعلق بالتفسَت العلمي منكثَت سيمكيف االندكف

"Al-Qur’an Dasar Tanya Jawab ilmiah" (القرآف ىو األساس للمناقشة العلمية)  سنة

 يف القرآف كجييب نزكار مشس ببياف مبحث ـ، يشتمل ىذا الكتاب عن األسئلة حوؿ 1977

 Sanggahan Terhadap Buku Al-Qur’an Dasar": كالدراسة عنو. بدليل علمي (تفسَت)

Tanya Jawab Ilmiah" (القرآف ىو األساس للمناقشة العلمية: الرد عن كتاب)  ـ 1979سنة 

 .Rahnip M)) .لراحنيف ـ

تو من كتب التفسَت، كلكن يف حبثو يشرح عن ادلسألة اك ليس مؤلف. كمنها أغوس مصطفى

" Lorong Sakaratul Maut "كتاب : كمن مؤلفتو. القرآنية كاللفظ يف القرآف بالدليل العلمي

 Memahami Al" ، ككتاب (األخطاء الشائعة) "Salah Kaprah "، ككتاب (زقاؽ سكرات ادلوت)

                                                           

، ( ىػ1414مؤسسة الطباعة كالنشر، : هتراف) الطبعة االكىل، ادلفسركف حياهتم كمنهجهم،السيد زلمد علي ايازم،  
 658-657. ص

 274. نفس ادلرجع، ص 
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Qur'an Dengan Metode Puzzle" (كيف نفهم القرآف مبنهج األُأحِجّية)  ككتاب ،" Adam 

Tak Diusir Dari Surga" (ـَ من اجلنة . كغَته (مل خيُأَْشر آد

، ( الساعة24القرآف احلياة )" Al-Qur’an Hidup 24 Jam": كمنها دكدم شهاب، بكتبو

 Ala Yaasin’ "، ك(القرآف ىو كلمة السر للذكاء) "Al-Qur’an Sandi Kecerdasan"ك 

Habiibillah" (على يس حبيب اهلل) . امعة يف اًفقع يف كلية أصوؿ الدين تكأما الدراسة عنو

رين عبد اهلل كرًن ك حبراف نور خَتا ك مورجاين ثاين حاضانتسارم احلكومية االسالمية باجنرماسُت للم

 "Pemikiran Dodhi Syihab dalam Bukunya Al-Qur’an Hidup 24 Jam ":بادلوضوع

 . ( الساعة24القرآف احلياة : الفكرية لدكدم شهاب يف كتابو)

كن يف السابقة حبث اليو، اال م، حيث مل "فهمي باشا"كاما يف ىذا البحث العلمي، اقدـ بػ

ألف فهمي باشا عُأرؼ بالعلماء الذم يشغل اف يكتب .. ىذا. ما اجد يف ادلقالة الشبكة اإلنًتنت

.  تفسَته العلمي يف الشبكة اإلنًتنت

كحبث عن تفسَته مل يقع يف العصر االّكؿ عندما يقدـ فهمي باشا تفسَته يف كتاب 

بل يقع يف العصر اآلنف، حيث أخرج النظرية بأنو يَدَِّعى معابد البوركبودكر . الرسالة

(Borobudur)ادلملكة للنيب سليماف عليو السالـكارث مب . 

ما يفعل الباحثُت الذين عادلُت باجملاؿ العلمي يف الشبكة اإلنًتنت : كادلثاؿ

www.kaskus.comأهنم اهتم  النظرية لفهمي باشا عن معابد البوركبودكر ال أسس .. ، كاحلاصل

http://www.kaskus.com/
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كاما البحث عن كتاب الرسالة، مل يقع يف . ادلعُت كلكن مل يؤلف ىذا البحث يف الكتاب .الو

. السابقة

 منهج البحث . و

نوع  (1): أف يف منهج البحث للبحث ادلكتيب ال بد اف يكتبمقاؿ رمحدم ادلاجيسًت 

    .بياناتطريقة حتليل اؿ (4)طريقة مجع البيانات  (3)مصادر البحث  (2) البحث

 نوع البحث  .1

، ألف يف حبثو (Library Research) ىذا البحث العلمي ىو من نوع البحث ادلكتيب

 (.Kualitatif) كىذا البحث يدخل يف البحث الكيفي .يستعمل ادلصادر الكثَتة من الكتب ادلتنوعة

 مصادر البحث .2

: نقسم ادلصادر يف ىذا البحث العلمي اىل قسمُتت

كىي الكتاب الذم حبثت يف ىذا البحث العلمي يعٍت كتاب : األكؿ ادلصادر األكلية

.  الرسالة لفهمي باشا

دلا فيها النظرية لتحليل البيانات يف ىذا  ت استعمليتكىي الكتب اؿ: الثاين ادلصادر الثانوية

س، ككتب ادلنهجية، ككتب علـو القرآف، كالكتب يتعلق بالتفسَت مـكا، كمنها كتب القالبحث

 .   العلمي ك كتب التفسَت العلمي السابق، ك ادلقالة الشبكة اإلنًتنت كغَتىا

 

                                                           

 http:\\www.kaskus.co.id\showthread.php?t=5084288أنظر  

  111. ، ص( مػ2011أنتسارم فريس، : باجنرماسُت) Pengantar Metodologi Penelitianرمحدم،  
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 طريقة مجع البيانات .3

الطريقة يف مجع البيانات يف ىذا البحث العلمي راجعت اىل ادلصادر األكلية ك ادلصادر 

 . الثانوية كما ذكرت يف االعلى

 طريقة حتليل البيانات .4

ة، كىو عبارة عن تغطية التحليلي  الطريقةتالطريقة يف حتليل البيانات اجملموعات استعمل

 .موضوع كاحد كجتميع كل ما يتعلق بو

 :قاؿ رمحدم بأف يعمل يف ىذا الطريقة

 (Grouping)حشر البيانات  ( أ

 (Categorizing ) يقسم البيانات اىل أصناؼ ( ب

 النظر اىل الربط بُت البيانات ( ت

 النظر اىل تشابو ك إختالؼ البيانات ( ث

 : بأف خطوات يف ىذه الطريقة(Bungin)كقاؿ بوجنُت 

 التحليل عن مظاىر تػُأْوَجد من البيانات ( أ

 .التحليل إلكتشاؼ ادلعٍت من ذالك ادلظاىر ( ب

 

 

                                                           

، ( مػ2004/ ىػ1425دار جامعة القرآف الكرًن للطباعة، : السوداف) مناىج البحث العلميسلتار عثماف الصديق،  
 -.4-39. ص

 85-83.  ص،Pengantar Metodologi Penelitianرمحدم،  
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 ترتيب الكتابة . ز

: رتب الكاتب ىذا البحث العلمي على ابواب كما يلي

كفيو .  السبب دلاذا حبث الكاتب على ىذا ادلوضوععلىيشتمل . ادلقدمة:  الباب األكؿ

بواعث البحث، ك تعبَت : ىذا الباب ينقسم اىل. أيضا اخلطوات كيف عمل الكاتبُأ البحثَ 

ادلشكلة، كحتديد ادلوضوع، ك أىداؼ البحث كأمهيتو، ك الدراسة السابقة، ك منهج البحث، ك 

. ترتيب الكتابة

 Risalah Rabbiku One Million Phenomena ":فهمي باشا ككتابو: الباب الثاين

Good News for Modern Men" . ذكر الكاتب يف . فهمي باشا ككتابوب التعريف علىيشتمل

. كتابوؿتعريف العاـ اؿىذا الباب كل ما يتعلق حبياة فهمي باشا ك صّور الكاتب 

 الباب ىذا يف يشتمل. كاطواره كرجالو تارخيو: العلمي التفسَت منهج: الباب الثالث

 التفسَت عن العلماء اختالؼ ك العلمي، التفسَت ادلنهج أنواع ك العلمي، التفسَت مبنهج التعريف

. احلديث العصر اىل قدًناؿ العصر منذ العلمي التفسَت أطوار ك الكرًن، للقرآف العلمي

طريقتو يف ك ق مصادرعلىيشتمل . منهج فهمي باشا يف التفسَت العلمي: الباب الرابع

.  التفسَت العلمي

 صورة تفسَتهذكر يف ىذا الباب . يف كتاب فهمي باشاالتفسَت العلمي : الباب اخلامس

التفسَته أللفاظ القرآف، كاألعداد، : نقسم اىل ادلوضوعاتمك . عن ادلسألة القرآنية ىف القرآف

. كالقصص كادلبحث العلمي يف القرآف
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ادلسألة اليت ذكرت يف  يشتمل فيو نتيجة البحث، كىي اجلواب عن. اخلامتة: الباب السادس

كيف .  التوصيات للباحث الذم يريد اف ينفُأذُأ ىذا البحثىيكيشتمل فيو اإلقًتاح، ك. تعبَت ادلشكلة

 .  ذكرت ادلصادر كادلراجعقآخر


